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KẾ HOẠCH 

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự,  
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Thực hiện Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-YT-QP ngày 30/6/2016 

của Liên Bộ Y tế - Quốc phòng về việc khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự; 

Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 03/11/2009 của Liên Bộ 

Công an - Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân có 

phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; Thông tư số 148/2018/TT-BQP 

ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ; Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tăng 

cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ trong tình hình mới; Văn bản số 3429/BCH-TM ngày 09/10/2021 của Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về việc sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ 

quân sự năm 2022.  

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai khám sức khỏe 

Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) 

năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Nhằm tuyển chọn các công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe vào phục vụ tại 

ngũ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Quân đội, Công an 

theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

2. Yêu cầu 

- Khám tuyển đúng đối tượng, đúng luật; kết luận, phân loại sức khỏe 

chính xác, rõ ràng theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2016/TTLT- YT-QP, 

ngày 30/6/2016 của Liên Bộ Y tế - Quốc phòng và Thông tư Liên tịch số 

09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 03/11/2009 của Liên Bộ Công an - Y tế. 

- Tổ chức khám tuyển chặt chẽ, nhanh gọn, hiệu quả, bảo đảm công khai, 

công bằng, an toàn tuyệt đối cho người và các cơ sở vật chất, trang thiết bị; đồng 

thời phải thể hiện đầy đủ sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các 

đoàn thể đối với công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ hàng năm trên địa bàn.   

- Kết hợp khám, phân loại sức khỏe với tổ chức xét nghiệm HIV và xét 

nghiệm ma tuý cho 100% số công dân trúng tuyển.  
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II. NỘI DUNG, THỜI GIAN 

1. Nội dung  

- Khám, kết luận, phân loại sức khỏe cho công dân sẵn sàng nhập ngũ. 

- Xét nghiệm HIV và xét nghiệm ma tuý cho số công dân trúng sức khỏe 

loại 1, 2, 3.  

2. Thời gian: 3,5 ngày, từ 7 giờ 30 phút, ngày 07/12 đến 11 giờ 30 phút, 

ngày 10/12/2021, cụ thể như sau: 
 

Thời gian 
Địa phương thực hiện 

Buổi Sáng Buổi Chiều 

07/12/2021 

- Khai mạc; 

- Khám sức khỏe: TT Tiên Điền, 

TT Xuân An (71) 

Xã Xuân Hội, Đan Trường, 

Xuân Phổ (76) 

08/12/2021 
Xã Xuân Thành, Xuân Giang,  

Xuân Liên (82) 

Xã Xuân Hải, Xuân Yên, xã 

Cổ Đạm (77) 

09/12/2021 
Xã Cương Gián, Xuân Lam, Xuân 

Mỹ (79) 

Xã Xuân Lĩnh, Xuân Viên,  

Xuân Hồng (60) 

10/12/2021 
- Khám vét các xã thiếu chỉ tiêu; 

- Rút kinh nghiệm. 
 

 

III. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP 

1. Tổ chức 

- Thành lập Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS, 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện làm Trưởng ban. 

- Thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS, nghĩa vụ tham gia CAND 

do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện làm Trưởng ban. 

- Tổ chức khám sức khỏe cho công dân Nam sẵn sàng nhập ngũ trong 

toàn huyện tại 01 địa điểm. 

2. Phương pháp 

- Quán triệt, giao nhiệm vụ cho Hội đồng khám sức khỏe NVQS cụ thể, 

chặt chẽ. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, y cụ; bố trí khu vực khám, phòng khám 

bảo đảm đúng quy định. 

- Tổ chức Khai mạc, quán triệt Kế hoạch khám sức khỏe, mục đích yêu 

cầu và công bố Quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe của UBND huyện 

trước khi khám sức khỏe ngày đầu tiên theo Kế hoạch. 
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- Sử dụng lực lượng quân sự, công an bảo vệ, giám sát khu vực khám, 

phòng khám một cách khoa học, đảm bảo theo quy định hiện hành. 

- Khám lần lượt theo đầu mối các xã, thị trấn trong thời gian 3,5 ngày. 

IV. THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần 

- Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện, lực 

lượng tham gia bảo vệ, giám  sát, giúp việc. 

- Công dân đủ điều kiện nhập ngũ được lệnh gọi khám sức khỏe NVQS, 

nghĩa vụ tham gia CAND. 

2. Địa điểm 

Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.  

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Một số quy định 

- Các thành phần Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng khám sức khỏe, lực 

lượng tham gia bảo vệ, giám sát, giúp việc phải mang trang phục và đeo biển tên 

của Ban Tổ chức quy định (Y, Bác sỹ mang trang phục nghiệp vụ). 

- Công dân được gọi khám sức khỏe phải mang theo Chứng minh nhân 

dân hoặc Thẻ căn cước công dân, không được dùng các chất kích thích trước và 

trong quá trình khám sức khỏe. 

- Phiếu khám sức khỏe của công dân đi khám phải có ảnh cỡ (4x6) dán ở góc 

trái phía trên và đóng dấu chần (của UBND xã, thị trấn) góc phải phía dưới ảnh. 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức chu đáo, đảm 

bảo an toàn cho các công dân tham gia khám sức khỏe tại huyện trong suốt cả quá 

trình đi, về và tại địa điểm khám; Chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông. 

2. Phân công thực hiện 

2.1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Hội đồng 

khám sức khỏe NVQS, nghĩa vụ tham gia CAND tại huyện. 

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, quán triệt cho cán bộ đoàn khám trước lúc 

tham gia khám sức khỏe. 

- Chỉ đạo Hội đồng khám sức khỏe hoàn chỉnh phiếu sức khỏe NVQS bàn 

giao cho Ban CHQS huyện, Công an huyện đúng thời gian. Tổng hợp báo cáo 

kết quả khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. 

- Lập dự trù và quyết toán kinh phí bảo đảm cho khám sức khỏe và xét 

nghiệm ma tuý, báo cáo UBND huyện sau khi kết thúc. 

2.2. Ban CHQS huyện, Công an huyện 

- Ra lệnh gọi công dân đi khám sức khỏe NVQS và nghĩa vụ tham gia 

CAND tại huyện đúng thời gian, đúng Luật. 
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- Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện trong việc bố trí 

lực lượng tham gia bảo vệ, giám sát, giúp việc cho Hội đồng khám sức khỏe 

NVQS, nghĩa vụ tham gia CAND huyện và tổ chức bố trí khu vực khám, phòng 

khám chặt chẽ, đúng quy định. 

2.3. Các cơ quan thành viên Hội đồng NVQS huyện 

Theo chức năng, quyền hạn của mình, chủ động triển khai, thực hiện tốt 

nhiệm vụ đã được phân công, đồng thời tích cực tham gia và phối hợp chặt chẽ 

với Ban CHQS huyện, Công an huyện, phòng Y tế huyện giải quyết kịp thời các 

tình huống xảy ra. 

2.4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền Luật NVQS trên hệ thống truyền thanh 

huyện vào mỗi buổi sáng trước ngày khám tuyển sức khỏe từ 5 - 7 ngày. 

- Có trách nhiệm ghi băng hình, đưa tin, kịp thời động viên cổ vũ lực 

lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ nói riêng, toàn dân nói chung nhằm thực hiện 

tốt phong trào tuyển, giao quân của huyện. 

2.5. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, tổ chức đưa lực lượng tham gia khám sức 

khỏe NVQS và nghĩa vụ tham gia CAND tại huyện đến đúng thời gian, địa 

điểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện về số lượng gọi công dân khám tuyển và chỉ tiêu trúng tuyển sức khỏe tại 

huyện theo quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai khám sức khỏe NVQS và nghĩa vụ tham 

gia CAND năm 2022, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 

nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo về 

UBND huyện (qua Ban CHQS huyện) để kịp thời xem xét, giải quyết./.  
 

Nơi  nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên HĐNVQS huyện; 

- Phòng Y tế; 

- Các đơn vị: Công an huyện, Viện  KSND huyện; 

- Trung tâm: Y tế, Văn hóa - Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, QS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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