
 

 

UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN 

 
Số:       /KH-HĐNVQS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Xuân Trường, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của 

liên bộ Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng Quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ 

quân sự (NVQS); thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐNVQS ngày 22/9/2022 của 

Hội đồng NVQS tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 03/10/2022 của 

UBND huyện Xuân Trường về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, 

Hội đồng NVQS huyện xây dựng Kế hoạch khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ 

quân sự năm 2023 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Tổ chức khám sức khỏe thực hiện NVQS, xét nghiệm, sàng 

lọc HIV, ma túy cho công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2023 nhằm phân loại, đánh 

giá đúng tiêu chuẩn sức khỏe của công dân sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo chính xác, 

nhanh gọn, đúng quy định. 

2. Yêu cầu: 

- Làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm chất lượng đoàn khám và các điều kiện 

về địa điểm, cơ sở, vật chất, con người phục vụ cho công tác khám tuyển. 

- Tổ chức khám chặt chẽ, khách quan, trung thực, chính xác, kết luận sức 

khỏe theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT- BQP ngày 

30/6/2016 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng. 

- Xét nghiệm, sàng lọc HIV, ma túy cho 100% công dân đủ điều kiện sức 

khỏe nhập ngũ năm 2023. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.  

II. ĐỐI TƯỢNG  

Công dân nam trong diện gọi khám sức khoẻ thực hiện NVQS năm 2023 có 

tuổi đời từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (sinh từ tháng 3/1998 đến ngày 06/02/2005), đối 

với công dân nam được đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học đã được tạm hoãn gọi 

nhập ngũ thì độ tuổi gọi khám sức khỏe đến hết 27 tuổi (sinh từ tháng 3/1996 trở 

về sau) đã sơ tuyển về sức khoẻ. Hội đồng NVQS xã, thị trấn xét duyệt về chính 

trị, trình độ văn hoá, báo cáo và được Hội đồng NVQS huyện quyết định, phát lệnh 

gọi khám sức khỏe đối với công dân. 

III. NỘI DUNG  
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- Khám về thể lực; khám lâm sàng toàn diện các chuyên khoa, nội khoa, 

ngoại khoa, tâm thần kinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-

BYT- BQP ngày 30/6/2016 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng. 

- Xét nghiệm, sàng lọc HIV, ma túy. 

- Làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết phục vụ cho kết luận sức khỏe 

theo yêu cầu của Hội đồng khám sức khỏe NVQS. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Khám chính: Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 06/12/2022 tại Trạm Y tế hoặc 

UBND các xã, thị trấn (theo lịch khám sức khỏe cụ thể của từng địa phương gửi kèm). 

2. Khám bổ sung: Từ ngày 07/12/2022 tại Phòng khám Trung tâm Y tế huyện. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban CHQS huyện: 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn 

chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, tuyên truyền trước khi Hội 

đồng khám sức khỏe tổ chức khám tuyển. 

- Phát lệnh gọi công dân lên trạm khám sức khỏe thực hiện NVQS đúng 

thành phần, thời gian quy định. Phân công cán bộ tham gia Hội đồng khám tuyển; 

cử tổ công tác phối hợp với xã (thị trấn), Hội đồng khám tổ chức duy trì, điều hành 

thanh niên vào khám sức khỏe bảo đảm thống nhất, trật tự, nhanh gọn. 

- Tổ chức chi trả chế độ cho công dân lên trạm khám sức khỏe thực hiện 

NVQS theo hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên. 

- Quản lý, hoàn thiện phiếu sức khoẻ NVQS do Hội đồng khám sức khoẻ 

huyện bàn giao. Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế huyện tổ chức bàn giao hồ sơ sức 

khoẻ công dân được gọi nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân theo kế hoạch. 

- Theo dõi số lượng, chất lượng sức khoẻ của công dân lên trạm; hằng ngày 

tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng NVQS huyện theo quy định. 

2. Phòng Y tế huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện Quyết định 

thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS. Dự toán kinh phí, bảo đảm trang thiết 

bị vật tư y tế và các điều kiện bảo đảm khác cho công tác khám sức khỏe thực hiện 

NVQS và tuyển sinh quân sự năm 2023. 

- Chuẩn bị phiếu khám sức khỏe theo mẫu thống nhất, cấp cho các xã, thị 

trấn và hướng dẫn lập phần thủ tục ban đầu. Tổng hợp, báo cáo kết quả khám theo 

quy định. 

- Phân công cán bộ tham gia Hội đồng khám sức khỏe; giám sát, giải quyết 

các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc khám sức khỏe NVQS theo 

quy định tại các văn bản hiện hành. 
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- Tổ chức rút kinh nghiệm về công tác khám sức khỏe cho công dân làm 

NVQS sau mỗi ngày của từng địa phương. 

3. Trung tâm Y tế huyện: 

- Thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn, giám sát việc thực hiện công tác 

sơ tuyển (sơ tuyển bổ sung) đối với Trạm y tế các xã, thị trấn bảo đảm 100% công 

dân trước khi khám sức khỏe được sơ tuyển nhằm nâng cao tỷ lệ được sức khỏe so 

với lên trạm. 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện, Phòng Y tế huyện xây dựng kế hoạch triển 

khai khám sức khỏe cho công dân được phát lệnh gọi khám, dự trù kinh phí những 

nội dung do Trung tâm bảo đảm.  

- Phân công cán bộ có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm cùng các 

trang thiết bị y tế tham gia Hội đồng, tổ chức tập huấn chuyên môn cho Hội đồng 

khám sức khỏe NVQS huyện. 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện, UBND các xã, thị trấn thống nhất thời 

gian, địa điểm; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm và tổ chức khám sức khỏe 

NVQS cơ động tại các xã, thị trấn theo kế hoạch.  

- Hướng dẫn thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong 

tình hình mới.  

- Tổ chức khám sức khoẻ theo kế hoạch và chịu trách nhiệm về chất lượng 

khám tuyển theo đúng quy định Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT- BQP 

ngày 30/6/2016 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng. Tổng hợp, báo cáo kết quả 

về Hội đồng NVQS huyện theo quy định. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí đảm bảo phục vụ công tác 

khám tuyển sức khỏe NVQS. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

5. Công an huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện phát lệnh gọi công dân 

khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Phối hợp với 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện và cử cán bộ tham gia khám sức khoẻ theo 

Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an Quy định về tiêu 

chuẩn sức khoẻ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân 

dân. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công an các xã, thị trấn chủ trì 

tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm Luật NVQS trong quá trình khám của các 

địa phương và tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn địa điểm khám sức khỏe 

thực hiện NVQS năm 2023 theo kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện.  

6. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về việc khám sức khỏe thực 

hiện NVQS trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo các ban, ngành, 

đoàn thể, cơ sở xóm, đội phối hợp với các gia đình tìm gọi, đôn đốc thanh niên lên 

trạm đúng thời gian, địa điểm. Trong ngày khám tuyển thường xuyên thông báo 

kết quả trên Đài truyền thanh, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân chấp hành 
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tốt và nhắc nhở những cơ sở chưa hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục đôn đốc công dân 

lên trạm khám tuyển. 

- Tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho 100% thanh niên trước khi khám tuyển, xét 

duyệt nguồn, đề nghị Hội đồng NVQS phát lệnh gọi công dân khám sức khỏe 

NVQS năm 2023 bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật, chất lượng, hiệu quả cao 

(lệnh gọi khám sức khỏe NVQS của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện được thông 

báo đến công dân trước thời điểm khám 15 ngày).  

- Các xã, thị trấn đặt điểm khám: Chuẩn bị các phòng khám theo yêu cầu của 

Hội đồng (gồm 09 phòng); trang trí khánh tiết, băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền; bảo 

đảm nhà bạt (hội trường) chống mưa, nắng, ghế ngồi, nước uống và tiếp đón công 

dân lên trạm chu đáo. Bố trí bàn đăng ký, bảng công khai danh sách, khu vực để xe; 

phân công lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức điều 

hành công dân vào các phòng trật tự, thống nhất, không để ảnh hưởng đến việc 

khám và kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ NVQS huyện. Quá trình khám sức 

khoẻ có thể sắp xếp thời gian khác nhau đối với từng thôn, xóm, tổ dân phố và bảo 

đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.  

- Phân công các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên Hội đồng NVQS, trưởng 

các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, xóm đôn 

đốc, đưa công dân lên trạm khám tập trung, nhanh gọn, an toàn. 

- Nắm chắc số lượng, chất lượng công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe, lập và 

hoàn chỉnh hồ sơ nhập ngũ báo cáo về Ban CHQS huyện theo quy định.  

7. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị xã hội từ 

huyện đến cơ sở: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các 

tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ khám sức khoẻ NVQS 

năm 2023 ở địa phương.  

Đề nghị các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ phụ trách cụm, Huyện uỷ viên, 

thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ trách xã, thị trấn tăng cường xuống cơ sở 

nắm tình hình, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc cơ sở trong tổ chức, triển khai thực hiện 

nhiệm vụ khám sức khoẻ NVQS năm 2023. 

Yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS huyện; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND và Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tập trung 

chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh Nam Định; 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên  BCH   

Đảng bộ huyện phụ trách xã, thị trấn; 

- Thành viên HĐNVQS huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, QS. 

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Ngọc Cường 
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