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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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V/v thông tin, tuyên truyền công tác
tuyển chọn, gọi công dân nhập
ngũ năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 15 xã, thị trấn.
Triển khai Văn bản số 36/STTTT-TTBCXB ngày 12/01/2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền công tác tuyển
chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.
Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng
cường công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin
điện tử thành phần, xe lưu động.... một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật

Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến
công tác tuyển quân ở các cấp có hiệu quả, sâu rộng đến cán bộ, nhân dân, đặc
biệt là trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ,
thực hiện tốt chế độ chính sách đối với gia đình, thanh niên tại ngũ, xuất ngũ về
địa phương, tạo điều kiện cho công dân làm ăn sinh sống, phát triển kinh tế.
2. Thông tin, phổ biến rộng rãi những kết quả đạt được trong công tác

tuyển quân năm 2020 và phương hướng thực hiện công tác tuyển quân năm
2021. Chú trọng tuyên truyền, thông tin các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển
khai thực hiện công tác tuyển quân.
3. Tuyên truyền rộng rãi tới các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt các hộ

gia đình có con, em trong độ tuổi thực hiện hiện nghĩa vụ quân sự ý nghĩa, tầm
quan trọng của công tác tuyển quân, những chính sách hậu phương quân đội;
động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm
thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước, tích cực tham gia thực hiện nghĩa
vụ quân sự khi đến tuổi quy định; xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong
việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ
quốc và Nhân dân.
4. Thông tin, tuyên truyền, nhấn mạnh: Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ

quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ
quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ
văn hóa, nghề nghiệp… Những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự
cần thực hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc; thực
hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội
nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; thông tin, phổ biến
những điểm cần lưu ý trong Luật Nghĩa vụ quân sự như: Độ tuổi đi nghĩa vụ

quân sự; Tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự; Lịch khám nghĩa vụ quân sự năm;
Thời gian đi nghĩa vụ quân sự; Các trường hợp được miễn, hoãn nghĩa vụ quân
sự; Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì? Trốn nghĩa vụ quân sự
bị xử phạt như thế nào?
5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ quân

sự các huyện thông tin kịp thời công tác tuyển quân năm 2021; tuyên dương các
đơn vị, địa phương thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; thông tin công tác kiểm
tra, xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm hoặc cản trở việc thực hiện Luật Nghĩa
vụ quân sự. Tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Lễ giao, nhận quân.
6. Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định về phòng,

chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, bệnh bạch hầu, tránh chủ
quan, lơ là để chuẩn bị tốt mọi công tác chuẩn bị trong quá trình thực hiện,
không để ảnh hưởng đến quá trình tuyển quân.
Nhận được Văn bản này, đề nghị các đơn vị trên phối hợp, triển khai thực
hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin biết./.
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