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KẾ HOẠCH 

Khám sơ tuyển sức khoẻ  

thực hiện nghĩa vụ Quân sự năm 2023. 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 1599/KH-HĐNVQS ngày 01 tháng 9 năm 2022 của hội 

đồng NVQS huyện Chư Păh về việc khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ 

Quân sự năm 2023. 

 Để bảo đảm công tác khám sơ tuyển  thực hiện NVQS năm 2023 đảm bảo 

đúng thời gian, địa điểm và đạt kết quả cao, UBND xã Chư Đang Ya xây dựng kế 

hoạch khám sơ tuyển  sức khỏe thực hiện NVQS năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nhằm tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe đối với công dân để 

phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe và thể lực, dị tật, dị dạng và những 

bệnh lý được miễn làm NVQS, cũng như có tiền sử bệnh tật của bản thân và gia 

đình làm cơ sở để tuyển chọn những công dân đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS 

tại Ban CHQS huyện đạt kết quả cao. 

2. Yêu cầu 

 Thực hiện theo đúng Thông tư số 16/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 

thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng hướng dẫn khám sức khỏe thực 

hiện NVQS 

 Chuẩn bị chu đo, đầy đủ và tổ chức khám sơ tuyển trung thực, chính xác. 

 Sau khi khám sơ tuyển phải niêm yết các loại danh sách tại UBND và tổng 

hợp kết quả báo cáo. 

 Các Thôn, làng nắm chắc tư tưởng công dân, có trách nhiệm  đôn đốc, vận 

động, tuyên truyền để đưa công dân tham gia thực hiện khám sơ tuyển  đảm bảo 

đúng chỉ tiêu. 

 II. NỘI DUNG 

 Khám sơ tuyển sức khỏe công dân thực hiện NVQS năm 2023. 

 III. THÀNH PHẦN 

1. Cơ quan Quân sự huyện: 01 đ/c trợ lý quân lực và 01 đ/c nhân viên Quân 

y. 

2. Cấp xã: Cán bộ Ban CHQS xã, Cán bộ y tế xã, Công an xã. 



3. Cấp thôn: Bí thư, Thôn trưởng, thôn đội trưởng, công an viên và các thành 

viên HĐNVQS phụ trách địa bàn. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian: Tổ chức khám 07 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 

2022.  

Địa điểm: Trạm y tế xã. 

V. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO 

1. Tài liệu: Thông tư số 16/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 thông tư liên 

tịch của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, mẫu biểu báo cáo,sô thông kê sơ tuyển sức 

khỏe. 

2. Vật chất: Ban CHQS xã phối hợp với Trạm y tế chủ động  đảm bảo các 

trang thiết bị, vật chất liên quan cho khám  sơ tuyển đầy đủ theo quy định. 

3. Phương tiện: sử dụng phương tiện cá nhân; thành viên HĐNVQS phụ 

trách địa bàn, Trưởng thôn, Thôn đội trưởng có trách nhiệm đưa, đón công dân ở 

thôn(làng). 

4. Phòng chóng dịch covid-19: Trạm y tế, Ban CHQS, Công an xã cắt cử cán 

bộ đo thân nhiệt, bảo đảm mọi công tác phòng chống dịch covid -19. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Ban CHQS xã phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức thực hiện  theo đúng thời 

gian;  

 Tổ chức gửi thông báo công dân tham gia khám sơ tuyển đến từng công dân, 

đôn dốc công dân tập trung về Trạm y tế xã  để khám sơ tuyển đúng thời gian quy 

định. 

 Ban CHQS xã, công an xã phối hợp với Văn hóa- Thông tin , các ban ngành, 

đoàn thể và Ban nhân dân các thôn, làng làm tốt công tác tuyển truyền, đôn đốc 

công dân tham gia khám sơ tuyển sức khỏe đầy đủ và đúng thời gian quy định. 

Nhận được kế hoạch này đề nghị BanCHQS xã, Trạm y tế, các Thành viên 

trong Hội đồng NVQS xã, các ban ngành đoàn thể có liên quân và Ban nhân dân 

các thôn làng  phối hợp triển khai thực hiện ./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban CHQS huyện; 

- Đảng ủy xã;  

- Trạm y tế xã 

- Các thành viên HĐNVQS;  

- Ban nhân dân 07 thôn, làng 

-Lưu: QS, VP. 
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