
TP.Tam Kỳ: Sẵn sàng cho tuyển quân

Viết bởi Administrator
Thứ năm, 19 Tháng 12 2013 00:00 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 18 Tháng 2 2014 09:20

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP.Tam Kỳ đang tích cực chỉ đạo tổ chức khám tuyển sức
khỏe cho thanh niên trong diện nhập ngũ và chuẩn bị mọi mặt cho ngày hội tòng quân đợt 1
năm 2014.  

          

Tại điểm khám phường An Sơn, hàng trăm thanh niên trên địa bàn phường đã có mặt từ rất
sớm để tham gia khám tuyển sức khỏe NVQS theo lệnh gọi. Đang học tại trường Cao đẳng
Giao thông vận tải 2, TP.Đà Nẵng nhưng nhận được lệnh gọi khám, anh Trương Văn Quốc Tuấn
(khối phố 1) tạm gác việc học về khám sức khỏe NVQS. Tuấn tâm sự: "Sắp tới, em chuẩn bị tốt
nghiệp ra trường. Nếu đợt này trúng tuyển, em sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Em nghĩ quân đội
là môi trường tốt để em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu. Nếu đủ điều kiện, em sẽ tình nguyện phục
vụ lâu dài trong quân đội".

  

Cấp ủy, chính quyền TP.Tam Kỳ đã đề ra nhiều biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển
khai chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng
NVQS thành phố chỉ đạo các xã, phường tiến hành đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân
nhập ngũ; thực hiện chặt chẽ các bước, từ khâu nắm thực lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Luật NVQS cho thanh niên và gia đình cho đến tổ chức phát lệnh gọi khám. Thực hiện tốt "3 cử,
4 công khai", thành lập đoàn khám với đầy đủ các chuyên khoa, trang thiết bị y tế, đảm bảo số
lượng và chất lượng khi giao quân. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chỉ huy trưởng động
viên - tuyển quân, Ban CHQS TP.Tam Kỳ cho biết: "Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển
quân, Hội đồng NVQS thành phố đã chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền Luật
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NVQS. Đối với những thanh niên đi làm ăn xa, các xã, phường phân công cán bộ đến từng gia
đình để phát lệnh gọi khám và liên hệ trực tiếp với từng thanh niên mời về địa phương khám
sức khỏe. Năm nay, thành phố đã đưa các trang thiết bị như: máy đo tật khúc xạ, máy điện tim
vào khám sức khỏe cho thanh niên, đảm bảo được tính chính xác, công bằng".

  

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên tại các điểm khám tuyển trên địa bàn thành phố, hầu hết
thanh niên trong diện nhập ngũ đều phấn khởi, chấp hành nghiêm lệnh gọi khám và lên trạm
đúng thời gian quy định. Đặc biệt, những thanh niên đi làm ăn xa, thanh niên đang học các
trường đại học, cao đẳng, trung cấp cũng có mặt khá đông đủ. Tính đến ngày 3.12.2013, các
xã, phường đã hoàn thành xong công tác khám tuyển sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ. Toàn
thành phố có 969/969 thanh niên lên trạm khám, đạt 100%; số thanh niên đạt sức khỏe là 280
thanh niên, đạt gần 29% so với tổng số lên trạm khám; trong đó, sức khỏe loại 1 là 12 thanh
niên, loại 2 là 100 thanh niên, có 79 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

  

Tuyển quân đợt 1.2014, dự kiến TP.Tam Kỳ sẽ giao 175 thanh niên. Hiện nay, Hội đồng NVQS
thành phố đang chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức quản lý chặt chẽ số thanh niên trúng tuyển.
Tiến hành thâm nhập "2 gặp, 4 biết", tăng cường công tác tuyên truyền vận động, kịp thời nắm
bắt tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên và gia đình; tích cực chuẩn bị chu đáo mọi mặt
cho thanh niên thành phố sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

  

Nguồn Báo Quảng Nam
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