
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN GIA LỘC

Số:          /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lộc, ngày     tháng 11 năm 2022
 

KẾ HOẠCH
Khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự tuyển chọn nam công dân nhập ngũ 

và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng qui định việc khám sức khỏe thực 
hiện nghĩa vụ quân sự; Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/11/2019 của Bộ 
Công an qui định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công 
dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

Căn cứ Kế hoạch số 2638/KH-UBND ngày 12/9/ 2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; Hướng dẫn số 
3579/HD-BCH ngày 14/9/2022 của Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn công tác tuyển 
chọn và gọi nhập ngũ năm 2023; Công văn số 2167/SYT-NVY ngày 11 tháng 
10 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc thực hiện khám sức khỏe 
nghĩa vụ quân sự năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của 
UBND huyện Gia Lộc về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023,

Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc xây dựng kế hoạch khám tuyển sức khỏe 
nghĩa vụ quân sự tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham 
gia Công an nhân dân năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển chọn những nam công dân có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe thực hiện 

nghĩa vụ quân sự theo qui định tại Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 
30 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định về việc khám 
sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự vào phục vụ trong Quân đội và tham gia 
Công an nhân dân. 

2. Yêu cầu
- Làm tốt công tác chuẩn bị cho khám sức khoẻ NVQS theo quy định, bảo 

đảm an toàn, tiết kiệm. Tổ chức khám chặt chẽ, công tâm, đúng tiêu chuẩn, 
phân loại sức khỏe chính xác.

- Các xã, TT bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu điều khám cấp huyện do Uỷ ban 
nhân dân huyện giao.

- Phiếu khám sức khỏe phải dán ảnh và kẹp phiếu sơ tuyển để thuận lợi 
cho Đoàn khám kiểm tra trong quá trình khám tuyển.
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 - Thực hiện nghiêm các qui định về phòng chống dịch COVID-19 bảo 
đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên và công dân (năm 2023, các công 
dân nhập ngũ vào trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cần được tạo 
điều kiện tiêm đủ 04 mũi Vắc xin phòng Covid-19).

II. NỘI DUNG
Khám đúng đủ các nội dung qui định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư liên 

tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, gồm: Khám thể lực; mạch, huyết áp; thị lực, 
mắt; thính lực, tai- mũi- họng; răng- hàm- mặt; nội, tâm thần kinh; ngoại khoa, 
da liễu; xét nghiệm HIV- AIDS và ma túy (đối với các công dân được dự 
nguồn tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải đáp ứng 
tiêu chuẩn về khám cận lâm sàng và các chỉ số đặc biệt theo qui định của 
Thông tư số 45/2019/TT-BCA của Bộ Công an). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Từ ngày 05 đến 09/12/2022. 
2. Địa điểm: Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc (Số 350/Nguyễn Chế 

Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).
IV. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN
1. Đối tượng: Nam công dân trong diện đủ điều kiện nhập ngũ đã qua 

khám sơ tuyển sức khỏe NVQS ở các xã, thị trấn.
2. Thành phần
- Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện.
- Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện.
- Lực lượng bảo đảm, phục vụ, bảo vệ cho quá trình tổ chức khám sức 

khỏe (Ban CHQS huyện; Công an huyện; Trung tâm Y tế huyện).
V. KINH PHÍ, VẬT CHẤT BẢO ĐẢM
- Kinh phí thực hiện khám sức khỏe NVQS do ngân sách địa phương đảm 

bảo theo đúng qui định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 16 của Bộ Y tế và Bộ 
Quốc phòng; Công văn số 2167 của Sở Y tế tỉnh Hải Dương.

- Bảo đảm trang trí khánh tiết, loa đài, khẩu hiệu, tài liều phục vụ cho 
công tác tuyên truyền, theo hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh và kế hoạch của Ban 
CHQS huyện Gia Lộc.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức
- Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Giao Ban CHQS huyện) tổ chức một 

địa điểm khám sức khoẻ. Triển khai 08 phòng khám chuyên khoa theo đúng 
qui định của Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP và hướng dẫn của 
Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh về tổ chức khám sức khỏe NVQS, ngoài ra còn bố trí 
01 khu vực kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn y tế theo qui định.
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2. Phương pháp
- Tổ chức khám tuyển lần lượt các công dân của từng xã, thị trấn; thứ tự 

khám từ phòng số 1 đến phòng số 8. Các phòng khám theo từng nội dung phải 
ký chịu trách nhiệm về nội dung được giao.

- Công dân được sức khoẻ làm thủ tục xét nghiệm ma túy, HIV tại phòng 
số 8, thâm nhập tại Hội trường Ban CHQS huyện (riêng số công dân được xét 
chọn dự nguồn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện thêm 
các nội dung khám theo hợp đồng giữa Công an huyện và TT Y tế huyện). 

- Sau mỗi ngày khám tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời.
3. Nhiệm vụ của các bộ phận
a)  Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện
 Các thành viên trong Hội đồng NVQS huyện chủ động nắm chắc tình 

hình các xã, thị trấn được phân công phụ trách (Theo Thông báo số 744/TB-
HĐNVQS ngày 21/10/2022 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện). Tăng 
cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, hoàn thành tốt chỉ tiêu điều khám sức 
khỏe nghĩa vụ quân sự huyện.  

b) Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự huyện
- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức rút kinh nghiệm công 

tác khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2022.
- Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

thành viên trong Hội đồng khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2023 bảo đảm 
chất lượng chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và tính thống nhất trong tổ chức 
thực hiện.

- Chuẩn bị đầy đủ trang bị, y cụ bảo đảm cho Đoàn khám theo Thông tư liên 
tịch số 16/2016/TTLT-BYT- BQP của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định.

- Tổ chức khám tuyển theo đúng thời gian, địa điểm theo kế hoạch; thành 
phần đoàn khám đúng theo Quyết định kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe 
NVQS của Chủ tịch UBND huyện. Quá trình khám ghi điền rõ ràng, đúng quy 
định các nội dung trong Phiếu sức khỏe NVQS, kết luận tiêu chuẩn sức khoẻ 
của từng công dân chính xác, công tâm và chịu trách nhiệm về kết quả khám 
tuyển trước Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tuyến trên tiến hành thẩm định lại sức khỏe 
các trường hợp nghi vấn trong quá trình khám tuyển.

c) Ban CHQS huyện
- Thẩm định kết quả sơ tuyển của các xã, thị trấn, ghi điền Lệnh điều 

khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với các công dân đủ điều kiện sức khỏe 
qua sơ tuyển, chuyển cho cơ sở phát Lệnh đến công dân đảm bảo thời gian.

- Phối hợp với Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện tiến hành rút kinh 
nghiệm công tác khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2022 và tập huấn chuyên 
môn nghiệp vụ, triển khai kế hoạch khám tuyển NVQS năm 2023.
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- Chuẩn bị tốt địa điểm khám, bảo đảm đủ số lượng phòng khám, vật chất 
trong từng phòng khám theo đúng quy định.

- Liên hệ chặt chẽ với Phòng Y tế huyện để hợp đồng với Trung tâm 
phòng chống AIDS bố trí nhân viên lấy mẫu máu xét nghiệm và nước tiểu để 
sàng lọc ma tuý, HIV-AIDS.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn tổ chức 
cho các công dân đi khám sức khỏe NVQS đảm bảo đủ chỉ tiêu, đúng thời 
gian, địa điểm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phối hợp với Công an huyện, Uỷ 
ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện xử lý nghiêm các 
trường hợp không chấp hành lệnh điều động khám sức khỏe của Chỉ huy 
trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện.

- Tổng hợp kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự báo cáo Bộ chỉ huy quân 
sự tỉnh, Thường trực Huyện uỷ, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ 
quân sự huyện theo quy định.

d) Công an huyện
- Phối hợp với Ban CHQS huyện bảo đảm an ninh trật tự tại địa điểm 

khám trong suốt quá trình khám. Tổ chức thẩm tra, xác minh các trường hợp có 
nghi vấn về ma túy qua xét nghiệm.

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với Ban CHQS và các ban, 
ngành đoàn thể của xã (TT) trong kiểm tra, đôn đốc công dân chấp hành 
nghiêm Lệnh khám tuyển sức khỏe NVQS. Xử lý cương quyết, đúng luật các 
trường hợp chống, trốn sơ tuyển và khám tuyển sức khỏe NVQS.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám cận lâm sàng và kiểm 
tra các chỉ số đặc biệt cho số công dân dự nguồn thực hiện nghĩa vụ tham gia 
Công an nhân dân.

e) Phòng Y tế huyện
- Lập dự trù kinh phí bảo đảm cho các nội dung xét nghiệm trong khám 

sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 theo đúng qui định của Thông tư liên tịch 
số 16 và Công văn số 2167/SYT-NVY ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế 
tỉnh Hải Dương về việc thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

- Phân công cán bộ tham gia Hội đồng khám sức khỏe NVQS đúng qui định.
f) Các xã, thị trấn
UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo đài truyền thanh xã và các cơ 

quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về Luật 
nghĩa vụ quân sự góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công 
dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, 
truyền thống địa phương. Chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ban CHQS xã 
(TT) tăng cường các biện pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện nhằm hoàn 
thành tốt chỉ tiêu điều khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, chỉ tiêu nhập ngũ được 
UBND huyện giao.

- Chỉ đạo HĐNVQS, Ban CHQS cấp xã thực hiện tốt một số nội dung sau:
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+ Nhận và phát Lệnh gọi công dân khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự của 
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, đến từng công dân (Các công dân 
nhận Lệnh phải ký trực tiếp vào cuống Lệnh, Ban CHQS xã, thị trấn lưu lại 
cuống Lệnh). Tăng cường kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, tập trung đưa các công 
dân có Lệnh khám sức khoẻ NVQS năm 2023 đến địa điểm khám đúng thời 
gian, đủ chỉ tiêu, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

+ Niêm yết danh sách công dân đủ điều kiện khám tuyển sức khỏe NVQS 
cấp huyện và thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã, để nhân dân cùng 
giám sát việc chấp hành của công dân và gia đình.

+ Kịp thời thông báo công khai kết quả số công dân đủ tiêu chuẩn sức 
khỏe gọi nhập ngũ, số công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe được tạm hoãn 
gọi nhập ngũ để các gia đình công dân nắm và chủ động trong công việc.

+ Tổ chức thâm nhập và lập hồ sơ nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch của 
Ban CHQS huyện. 

+ Phối hợp với Công an xã, TT tham mưu cho UBND kịp thời xử lý 
nghiêm các trường hợp công dân vắng trong sơ, khám tuyển theo đúng qui 
định của pháp luật.

 + Tăng cường các biện pháp quản lý, kịp thời dự báo cho các công dân đủ 
điều kiện sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện, 
thời gian phải có mặt ở nhà để thực hiện các bước theo quy trình.

  Trên đây là kế hoạch khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tuyển chọn 
công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 
2023. UBND huyện yêu cầu Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện, các cơ 
quan chức năng của huyện; Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân và Hội đồng NVQS các 
xã, thị trấn, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 Nơi nhận: 
- Hội đồng NVQS tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Công an tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;                                 
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Hội đồng NVQS huyện;
- Hội đồng khám SK NVQS huyện;
- Công an huyện;
- Phòng Y tế huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND 18 xã, TT;                            
- Đài truyền thanh huyện.
- Lưu: VT, TQ. Ng 55.

CHỦ TỊCH 

Lê Văn Tuấn
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LỊCH KHÁM TUYỂN
SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND  ngày     /11 /2022 của UBND huyện Gia Lộc)

Lịch khám
Thời gian

Sáng Chiều
Địa điểm

Quang Minh Hồng Hưng

Lê Lợi Nhật Tân
05/12/2022
(Thứ hai)

Đồng Quang

Ban CHQS huyện 
Gia Lộc

Thống Kênh Gia Khánh
06/12/2022

(Thứ ba) TT Gia Lộc Phạm Trấn

Ban CHQS huyện 
Gia Lộc

Yết Kiêu Gia Lương
07/12/2022

(Thứ tư) Gia Tân Hoàng Diệu

Ban CHQS huyện 
Gia Lộc

Toàn Thắng Đức Xương

Thống nhất Đoàn Thượng
08/12/2022
(Thứ  năm)

Tân Tiến

Ban CHQS huyện 
Gia Lộc

09/12/2022
( Thứ sáu) Khám vét Rút kinh nghiệm

Ban CHQS huyện 
Gia Lộc
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