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KẾ HOẠCH 

Khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2023; 

           Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-HĐNVQS ngày 27 tháng 9 năm 2022 của 

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bạch Thông về việc sơ tuyển sức khỏe Nghĩa 

vụ quân sự năm 2023; 

 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Vũ Muộn xây dựng kế hoạch khám sơ 

tuyển sức khỏe cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

  Nhằm sơ tuyển đủ chỉ tiêu, chất lượng sức khỏe tốt và loại bớt số thanh 

niên có hình thể bé, dị tật không đủ điều kiện, chọn lọc những thanh niên có đủ 

sức khỏe để đi khám tuyển NVQS tại huyện. 

 2. Yêu cầu: 

 - Hội đồng khám sức khỏe của xã tổ chức khám sứ khỏe phải chặt chẽ 

chính xác, không sai xót, không để những tiêu cực xảy ra trong quá trình khám. 

 - Thông báo công khai danh sách những người đi khám trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để mọi người được biết và chấp hành. 

 - Khám hết số nguồn đủ điều kiện của xã đang quản lý. 

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Nội dung: 

 - Khám sơ tuyển cho toàn bộ số thanh niên trong diện gọi nhập ngũ năm 

2023 để loại bỏ các trường hợp: 

 + Ngoại hình có dị tật bẩm sinh 

 + Chiều cao 1m56 trở xuống 

 + Cân nặng 42 kg trở xuống 

 + Vòng ngực 73cm trở xuống 

 + Văn hóa từ lớp 5 trở xuống. 

 - Sau khi khám sơ tuyển xong lập danh sách các trường hợp đủ, không đủ 

điều kiện khám vòng huyện. Tổng hợp báo cáo bằng văn bản về Ban CHQS 

huyện( Qua bộ phận quân lực) để tổng hợp báo cáo Hội đồng NVQS huyện. 

 2. Thời gian: 

 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2022 

 3. Địa điểm:  

 Trung tâm Y tế xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 

 III. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP KHÁM SƠ TUYỂN 

 1. Tổ chức: 



 Hội đồng khám sức khỏe của xã tổ chức khám sơ tuyển tập trung và chủ 

động xếp lịch khám vét quân số thiếu vắng ( đảm bảo xong trước ngày 

20/10/2022) 

 2. Phương pháp: 

 Tiến hành khám sơ tuyển cho từng người theo danh sách đăng ký  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Chỉ huy quân sự xã chủ động phối hợp với Trung tâm y tế xã tổ 

chức thực hiện khám sơ tuyển theo quy định 

 2. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đôn đốc, kiểm tra công tác khám tuyển 

theo kế hoạch 

 V. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM 

 Ban Chỉ huy quân sự xã và Trung tâm y tế chuẩn bị bảo đảm các vật chất 

cần thiết cho nhiệm vụ khám sơ tuyển đạt kết quả cao 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức khám sơ tuyển cho thanh niên sẵn sàng nhập 

ngũ năm 2023 của Hội đồng NVQS xã Vũ Muộn. Yêu cầu các đơn vị được giao 

nhiệm vụ, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng cao, đúng thời gian quy 

định./.  

 
Nơi nhận: 
- HĐ NVQS huyện; 

- Ban CHQS huyện; Báo cáo 

- ĐU, HĐND, UBND xã; 

- Trạm y tế xã ; ( T/hiện) 

- Các thành viên HĐNVQS xã; ( T/hiện) 

- Lưu: VP 

TM. HỘI ĐỒNG NVQS XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND  

Đinh Như Hiếu 
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