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Ccm Xuyên, ngày  2  tháng 10 näm 2022 

KE HOACH 
Sr khám sfrc khóe và khám sfrc khôe nghia vy quail sy' nãm 2023 

- CAn cü Lu.t Nghia vii quân s1r ngày 19 tháng 6 nAm 2015; 
- CAn cir Thông ti.r lien tjch so 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 

cüa B Y tê-B Quoc phông quy djnh ye vic khám süc khóe thirc hin NghTa 
vi quân s1r; Thông tu so 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 cüa B Quoc 
phông quy djnh tuyên ch9n và goi cong dan nh.p ngü; 

- Thirc hin Cong vAn so 3034/CV-BCH-TM ngày 26 tháng 8 nAm 2022 
cüa chi huy tru&ng B CHQS tinh Ha Ti'nh ye vic thông báo dir hen chi tiêu 
tuyn ch9n Va cong dan nhp ngfl nAm 2023; Huàng dn so 311 7/HD-BCH 
ngày 01 tháng 9 nAm 2022 cüa B CHQS tinh ye cong tác sci tuyên, khám tuyên 
süc khôe nghia vi quân sir nAm 2023 và Kê hoach 2945/KH-UBND ngày 
5/10/2022 cüa Chü tjch UBND huyn ye vic tuyên ch9n gçi cong dan nhp ngü 
nAm 2023. Uy ban nhân dan huyn xây dijng kê hoach  tO chlrc so tuyên süc 
khOe và khám sIre khOe nghia vi;t quân si;r nAm 2023 nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 
1.MucdIch 
- NhAm kiêm tra, dánh giá kêt qua sIre khôe dOi vâi cOng dan duçic gi 

khám sIre khOe thi;rc hin nghTa vi;i quân si;r và nghTa vi;i tham gia Cong an nhân dan 
trurc môi dgt tuyên ch9n và gçi cOng dan nhp ngü; 

- Be phân loai,  kêt 1un sIre khOe dOi vói cong dan duc gçi lam nghia vii 
quân si;r và nghTa v1 tham gia Cong an nhân dan do Hi dông khám slrc khOe nghia 
vi;i quân si;r huyn thi;rc hin. 

- Qua vic so tuyên slrc khOe và khám sIre khôe NVQS, NVCA dê tuyên 
chQn các cong dan dü tiêu chuân sIre khOe vào phi;ic vi;i tti ngü, dáp 1mg yeu cau, 
nhim vi;1 truóc mat và lâu dài cüa Quân dci, Cong an theo hu9ng chInh quy, tinh 
nhu, tIrng brnc hin dti. 

2.Yêucâu 
- Thi;rc bin dung các quy dh tii Thông tu lien tjch so 16/2O16ff1LT-BYT-

BQP ngày 30/6/2016 cüa B Y tê - B Quôc phông; Thông tt.r so 148/20181fl1'-BQP 
ngày 04/10/2018 cüa B Quôc phông quy djnh tuyên ch9n và gçi cOng dan nhp ngü. 

- To chIrc chat chê, nhanh g9n, hiu quA, bAo dAm cOng khai, cOng bAng, an 
toàn tuyt dôi cho ngithi V Co 51 v.t chat, trang thiêt bj. 

II. NQI DUNG, THI GIAN, OJA DIEM 
1. Ni dung: 

- So khAm tuyên sIre khôe nghia vi;i quân si;r, cong an näm 2023; 
- Khám sIre khóe nghTa vi;i quân si;r, cOng an nAm 2023. 
2. Thai gian, dja diem: 

. So khám tuyên sIre khOe nghia vi;i quân si;r nAm 2023 



- Ngày 14/11/2022 so khám tai  Tram Y t các xã: Cm Thach, Cm M, 
Cam Due; 

- Ngày 15/11/2022 so khám tai  Tram Y t các xã: C.m Vjnh, Cm Thành, 
Cm BInh; 

- Ngày 16/11/2022 so khám tai Tram Y t các xâ: Cm Quan, Thj tr.n Cm 
Xuyên, Cam Quang; 

- Ngày 17/11/2022 so khám tai  Tram Y tê các xã: Yen Hôa, Cm Di.ro'ng., 
CâmNhung; 

- Ngày 21/11/2022 so khám tai Tram Y tê các xã: Thj trân Thiên Cam, Nam 
Phüc Thang, Cam Linh; 

- Ngày 22/11/2022 so khám tai Tram Y tê các xä: Cam Hung, Cam Thjnh, 
Cam Ha; 

- Ngày 23/11/2022 so khám tai  Tram Y t các xâ: Cm Minh, Cm Lac, 
Cam Son; 

- Ngày 24/11/2022 so khám tai Tram Y tê các xä: C.m Lc, Cm Trung. 
. Khám sirc kbóe ngliia vii qun su, cong an nm 2023: To chi'rc khám sire 

khóe nghTa vui quân sir, cong an tü ngày 6 den 9/12/2022 tai  Ban CHQS huyn 
III. THANH, PHAN DOI TU'VNG 
1. So khám tuyn sirc khôe nghia vi quãn sr näm 2023 
- Hi dOng nghia vi quân sir; To so khám sire khóe các xa, thj trân; 
- Thanh niên trong d tuôi nh.p ngü dü diêu kin gi nhp ngQ näm 2023 

theo 1ut nghia vi quân slr nàm 2015; 
2. Khám sirc khóe nghia vi quân s1r nm 2023 
- Hi dông nghTa vi quân sr huyn; Hi dông khám sire khóe nghTa vi 

quail sir huyn; 
- Thanh niên trong d tuôi nh.p ngQ dü diêu kin gçi nhp ngü näm 2023 

theo 1u.t nghia viii quân sij näm 2015; 
IV CONG TAC BAO DAM 
1. Bão dam phOng khám, co Sy vt ch.t; 
- So khám tuyên sire khOe nghTa vii quân sir näm 2023: Hi dông NVQS và 

TO so khám sirc khOe xã, thj trân chuân bj 
- Khám sire khóe NVQS nm 2023: Ban chi huy quãn sur huyn phôi hçip hip 

dng vâi Phông y tê, Trung thmy tê, Bnh vin da khoa chun bj 
2. Bâo dam kinh phi; * 
- So khám tuyên Sire khOe nghTa vii quân sir näm 2023: Hi dOng NVQS 

xâ, thj trân bão dam 
- Khám sirc khóe NVQS nm 2023: Hi dông NVQS huyn bão dam 
3. Bâo dam phuong tin: 
- So khám tuyên sire khöe nghia vi quân sir näm 2023; Ca nhân tir bão dam 

phi.rong tin den so khám tai  Tram y tê xâ; 
- Khám sire khóe NVQS nm 2023: Các xã báo dam phuong tin ô tO châ thanh 

niên dä qua so tuyn dn Ban CHQS huyn thurc hin khám tuyen va nguçic lai. 
4. Bão dam phông chông djeh Covid 19: 
(Thrc hin theo hung dan cüa B Y Té) 



V. TO CHIC THIIC HIN 
1.Tôchüc: 
- Các xa, thj trân: Môi xa, thj trân to chüc mt TO khám so tuyn nghia vii 

quân sir, cong an theo quy djnh; 
- Hi dông nghTa vi quân sr huyn to chüc Hi dông khám tuyên nghia vit 

quân sr, cong an theo quy djnh; 
2. Nhim vit cña các co quan, don vj, dja phixong. 

. Dôi vâi các xã, thj trân: 
- Tang cung cOng tác tuyên truyên dng viên tuyên quân. Gi cOng dan 

tham gia so khám và khám süc khOe ding thai gian, dam bão quy djnh. 
- Chi do Ban CHQS phôi hcip vói Tr?m y tê xã, thj trân to chüc bô trI khu 

virc so khám, phông so khám. Niêm yet danh sách cOng dan thuc din duge tm 
hoãn gçi nhp ngü, mien gi nhp ngü, cOng dan di nuâc ngoài, cOng dan chua gçi 
so khám 11am 2023 ti tri s& UBND xã, thj trân và hi truông các thôn, xóm to dan 
phô theo qui djnli cüa Lut nghTa v11 quân sr trong thii hn 20 ngày tInh tü ngày tO 
chi'rcsokhám. 

- Tang cuing cong tác tuyên truyên den tn thôn, xóm, to dan phô ye thirc 
hin Lut nghia v11 quân s1r, cOng an và dng viên cOng dan tham gia nhp ngU. 

- Chü tjch TJBND các xâ, thj trân phài chju trách nhim tru&c ChU tjch 
UBND huyn ye chi tiêu gçi cOng dan khám tuyên và chi tiêu trüng tuyên ti 
huyn theo qui djnh 

* Dôi vâi huyn: 
- Ban CHQS huyn: Thrc hin các nhim vi ti Thông tu lien tjch s 

16/201611TLT-BYT-BQP ngày 30/6/20 16 cüa B Y té - B Quôc phông c11 the: 
+ Phôi hçip vth Phông Y tê huyn và Trung tam Y tê huyn ho.c Bnh vin 

Da khoa huyn (theo quy djnh ti Khoân 6, Diêu 6) l.p ké hoach khám sue khóe 
cho cong dan thuc din duçic gi lam nghTa vii quân s1r, cong an. 

+ Phát 1nh gçi cong dãnthuc din duçic gçi lam nghia vi quãn s1r di khám 
si.rc khöe theo kê hotch cüa Hi dOng nghia vii quãn s1I huyn. 

+ PhOi hçip vâi CáC co quan chüc näng cüa huyn tham gia, to chüc khám 
sue khóe nghTa vi quân sir theo kê hoach. Theo dOi sO luçing, chat krcing st'rc khôe 
cüa cOng dan các dja phuong den khám. 

+ Quàn l phiêu sue khOe nghTa vii quail sir do Hi dOng khám s't'rc khOe 
nghia vii quân sir huyn bàn giao. Thai han  km trü cho den khi Cong dan hêt han 
tuôi phiic vii a ngch dr bj theo quy djnh cüa Lu.t nghTa vii quân sir. 

+ Chü trI, phOi hçip vói Phông Y tê huyn to chüc bàn giao ho so sue khOe 
cOng dan dugc gci nhp ngü cho cac don vj nhn quân theo kê hoach. 

+ PhOi hçip vâi Phông Y tê và các don j, co quan chüc näng lien quan giãi 
quyêt các khiêu nai  lien quan den khám süc khOe thirc hin nghTa viii quan sir. 

+ TOng hqp, báo cáo tInh hInh giao nhn chiên s mói ye B chi huy quân 
sir tinh sau mi dot tuyên chQn Va cong dan nhp ngü theo Mu 4b Phu luc 5 
ban hành kern theo,  Thông tu lien tjch so 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 
30/6/20 16 cüa B Y te - B Quoc phàng. 

- Phông Y tê huyn: Thrc hin các nhim vi tai  Diêu 15 cüa Thông tu lien tjch 
s 16/2016/11'LT-BYT-BQP ngày 30/6/20 16 cüa B Y tê - Bt QuOc phông, cii the: 



± Tham mini cho Uy ban nhân dan huyn và Hi dng nghia vii quân sir 
huyn ye cong tác khám sue khOe thirc hin nghia viii quân sir, cOng an. 

+ Tiêp nhn, hoàn chinh phiêu süc khóe nghia vii quân sii cüa các cong dan 
di.rcrc gçi lam nghia vi quân sir, cOng an, tOng hqp danh sách cong dan mc các 
bnh thuc din mien däng k nghTa vii quân sir do Hi dông nghia vi quãn sir xã 
báo cáo, trmnh Hi dOng nghTa vi quân sir huyn xem xét, quyêt djnh. 

+ Can cü vào ké hoich tuyên chçn và gçi cOng dn nhp ngü cüa Hi dông nghia 
vti quãn sir huyn, phôi hcip vui Trung thm Y tê, Bnh vin da khoa huyn 1p  k hoch 
khám sirc khOe cho cong dan duqc gçi lam nghTa vii quân s1r, cong an và to chi'rc triên 
khai thirc hin. 

+ Dé xuât thành 1p Hi dông khám s1rc khOe nghia v1 quân sir, dê nghj 
UBNID huyn xét duyt, ra quyêt djnh; báo cáo S& Y tê tinh. 

+ PhOi hçp vói Ban chi huy quân sir huyn bàn giao day dü, kjp th?yi ho so 
sirc khOe cüa cong dan duqc gi nhp ngü cho don vj nhn quân. 

- Chü trI, phôi hcip vOi Ban chi huy quân s1r huyn giãi quyêt khieu ni cüa 
cong dan lien quan den vic khám sue khOe thirc hin nghTa vi quân sr, Cong an. 

+ Chü trI, phôi hçp vâi Trung tam y tê huyn chi dao  vic kiêm tra sue 
khôe cho quân nhân d bj theo kê hoch cüa Hi dông NVQS huyn. 

+ Tong hçip kêt qua cong tác khám sirc khOe thirc hin nghia vi1 quân sir, 
báo cáo Hi dông nghia vi quân sij huyn và Sà Y té tinh theo Mu so ib, 3b, 4a, 
Sc Phii lic 5 ban hành kern theo Thông ti.r lien tjch sO 16/2016/TTLT-BYT-BQP 
ngày 30/6/2016 cUa B Y tê - B Quôc phông. 

+ Sc kêt, tOng két, rut kinh ngbim ye cong tác khám sue khóe cho cOng d 
lam nghia vi quân sr, cong an sau mOi dcit tuyên ehçn yà gçi cong dan nhp ngü. 

- Trung tam Y te huyn chü trI, phôi hop vói Bnh vin Da khoa huyn: 
Thire hin các nhiêm yu ti Diêu 16, Dieu 17 cüa Thông tu lien tjch so 
16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 cüa B Y té - B Quôc phông: 

+ Quyét djnh thành 1p To so khám sue khóe NVQS cüa các xä, thj trân. 
+ Chi dao  ye chuyên mOn, giám sat yiêc thirc hin kiêm tra sue khOe, so 

tuyên sue khóe nghia vii quân sir, cOng an. 
+ Tang eithng can bO chuyên mon tham gia kiêm tra sue khOe, sotuyên sue 

khóe nghia vi quân sir, cOng an cho các xã, thj trân khi có dê nghj. 
- TO chuc tp huân, bôi duàng chuyên mOn, nghip vii ye cong tác kiêm tra 

sue khOe, so tuyen sue khOe nghia yu quân sir, cOng an cho can b y te xã, thj trân. 
+ Chü trI, phOi hop vâi Phông Y tê, Bnh yiên da khoa và Ban CHQS 

huyn xây dimg ke hoach khám sue khôe cho cOng dan duc gpi lam nghia vçi 
quân sir, cong an và tO ehuc thrc hin. 

+ PhOi hop y&j Phông Y te huyn thành 1p Hi dông khám sue khôe nghTa 
yu quân sir, cong an; cu can bO ehuyên mon cüng các trang thiêt bj y te tham gia 
Hi dng khám sue khóe nghTa vi quân sir cho cOng dan disçic gçi lam nghia v1T 
quân sir trên dja bàn huyn. 

+ Chju trách nhim truàc Hi dOng NVQS huyn y kêt qua khám mat 
(dua may do mat và can b chuyên mon tham gia khám sue khOe NVQS yà nghTa 
yu tham gia cOng an nhân dan). 



- Beth vin Da khoa huyn: 
+ Chuân bj day dü các diêu kin khám süc khóe cho cong dan sn sang 

nhp ngü theo dung thi gian quy djnh. Phôi hcp vâi Ban chi huy quân sir huyn 
hip dông dua phwmg tin hin dui khám src khOe nghia vi quân sij và nghia vii 
tham gia cong an nhân dan (Siêu am, din tim vv). 

+ C,ó phucmg an dir phông khám bô sung và thành 1p  to khám hru dng 
khi can thiêt dam báo chat ch, chat hrqng, kêt 1u.n chInh xác theo Thông tu lien 
tjch so 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 cüa lien B Y te - B Quôc 
phông quy djnh ye khám sue khOe nghTa vii quân sij và chju trách nhim ye chat 
hrçrng khám tuyên (khong dê 1oi trà ye sirc khóe). 

- Cong an huyn: 
+ Chi dao  cong an các xä thi. trãn to chüc xác minh, kêt 1un ye chmnh tn, do 

düc, gia dInh và bàn than cia nhttng cong dan dü diêu kin sci khàm, khám tuyên theo 
Thông lit lien tjch sO 50/2016/iiLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 cüa Lien B Qu6e 
phông - B COng an quy djnh tiêu chuan chInh trj, tuyôn ch9n cong dan vào phiic vu 
trong quãn cti, cong an nhân dan. 

+ Phát 1nh gçi cong dan thuc din duçic gçi lam nghTa vi tham gia cong an 
nhan dan di khám sirc khóe theo kê hoach  cüa Hi dOng nghTa vi quân si7r huyn. 

+ Phôi hçp vâi Ban CHQS huyn ci:r mt tO bão v khu vrc khám tuyên và s.n 
sang i các trtthng hçip cOng dan không chap hành các quy djnh. 

- Phông Tâi chInh - Ké hoch: Bâo dam kinh phI phiie vi cong tác khám tuyên 
NVQS, NVCA theo quy djnh. 

- Phông VH-TT và Trung tam van hóa truyen thông huyn: 
+ Xây dirng các chuong trInh, di.ra tin kjp thai, dng vién cô vu cOng dan 

sn sang nhp ngü nhäm thirc hin tOt phong trào tuyên giao quân näm 2023. 
+ Chi dao  Uy ban nhân dan các xã, thj trân ni dung cong tác tuyên truyên, 

dira tin den tn thôn, xóm, tO dan phô ye thirc hin Lut nghTa vii quan sir và dng 
viên cOng dan tham gia nhp ngü. 

. Các thành viên Hi dOng nghia vi quân sir các cap 
Theo chüc näng, quyênhn cüa mInh, chü dng triên khai, thirc hin các 

nhim v11 da duçic phân công, dOng th&i tIch circ tham gia và phôi hcip chit ch v&i 
Ban CHQS huyn, Phông Y tê giài quyêt kjp thai các tInh huông xây ra. 

3. Mt sO quy djnh 
. Các thành viên Ban chi do, thành viên To kiem tra sue khOe, Hi dông 

khám sue khOe, lirc hrcing tham gia bão v, giám sat, giüp yiêc phãi mang trang 
phiic và deo biên ten cüa Ban tO chüc quy djnh (Y, bác s9 mang Irang phic 
nghip vy và deo biên 1ên). 

. COng dan khi di kiêm tra, s tuyên, khám sue khöe thirc hin nghTa vu 
quân sir, cOng an phãi thrc hin theo Dieu 10 cOa Thông tu lien tjch sO 
16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/20 16 cüa BO Y tê - B QuOc phông, cii the: 

- Phâi xuât trInh 
+ Lnh gi khám sue khOe cüa Chi huy tnithng Ban chi buy quân sir, 

Tru&ng COn an huyn; 
+ Giây chirng minh nhân dan (the can euâc cong dan); 



TM. UY BAN NHAN DAN 
HU TECH 

TECH 

+ Các giy ti lien quan dn sirc khôe cá nhân (nu co) d giao cho Hi 
dông khám sirc khóe hoc To kiêm tra si'rc khóe nghTa vi quãn sir. 

. Không uOng rixçiu, bia hoc dung chat kIch thIch. 
*• Chap hành ni quy khu virc khám süc khOe, kiêm tra sirc khöe. 
. Cam các hành vi lçii diing vic khám süc khöe dê trôn, tránh th1rc 

hin nghia vi quân sJr. 
4. Mt so môc th?ñ gian chInh: 
- Các xa, thj trail rà soát, 1p danh sách, phân 1oi din min gçi nhp ngü, 

tm hoân gçi nhp ngü, dü diêu kin nh.p ngü: Xong trithc ngày 26/10/2022. 
- Lp danh sách cOng dn tham gia khám tuyên gl'ri ye Ban CHQS huyn 

truâc ngày 1/12/2022 (qua B phn &ng viên- Ban CHQS huyn) và tO chüc cho 
các cong dan tham gia khám src khöe ti huyn. 

Nhân diiçic kê hoch so tuyên sirc khOe, khám sue khóe nghia vi quân sr, 
cong an näm 2023 yêu câu các co quan, don vj, dja phiiong triên khai thirc hin 
nghiêm tue. Qua trInh thirc hin nêu có vuàng mac thI báo cáo bang van ban ye 
Ban CHQS huyn dê tong hqp, dê xuât US'  ban nhân dan huyn xem xét diêu chinh 
cho phü hcip./ 

Noi nhn:< 
- Hi dng NVQS tinh 
- Ban Quân ltrc 
- TI: Huyn Uy, HDND huyn; 
- Chü tjch, các PCI UBND huyn; 
- Thành viên HDNV QS huyn; 
- Các Phàng, Ban, &in vj lien quan; 
- UBND các xa, thj trân; 
- Ca quail, TC, DN trén dja bàn; 
- Litu: VT; QS 
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