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KE HO4CH
Kiêm tra Ii sfrc khôe nghia vçi Quân sty vã lay mãu xét nghim
SARS-Cov-2 dôi vó'i cong dan nhp ngü nãm 2021

Can cij Cong din so 09 iigáy 21/2/202 1 cüa 1 CHQS tinh Ngh An
ye vic chi do côngtác giao, nhn quân näu 2021 và kiêm tra 1ti sirc khOe
nghia vii Quân s11; Lay mâu xét nghirn SARS-Cov-2 dôi vri cong dan nhp
ngü nàm 2021.
UBNID thj xâ Cira Lô 1p Kê hoch kiêm tra 1i sirc khOe nghia vçt Quân sir,
và nghia v Cong an nhân dan; Lay mâu xét nghim SARS-Cov-2 dôi vi cong
dan nhp ngU nãm 2021 nhu sau:
I. M1JC DICH - YEU cAu
1. Muc dIch:
Nhm kim tra 1i src khôe Va 1y mu xét nghim SARS-Cov-2 di vó cong
dan nhp ngU näm 2021 dê tuyên ch9n nhng cong dan nam co dii các tiêu chuân
src khOe theo quy djnh, dam bão chat lugng, chi tiêu trên giao thirc hin nghia
vi Quân sr, tham gia nghia v1i Cong an nhân dan näm 2021.
2.Yêucãu:
- Cong tác chun bj, t chirc kim tra 1ti sirc khóe, 1y mu xét nghirn SARSCov-2 phãi chu dáo, cii the, chat chë (ye quân so khám, Ca s vt chat, dja diem) diing
huó'ng dan cüa B CHQS tinh, S Y te vâ Thông tr Lien tjch so 16/20 16 fILT-BYTBQP ngày 30/6/2016 qui djnh vic khám süc khoè thirc hin nghia vçt Quân sr;
- Kim tra 1i st'rc khOe và 1y mu xét nghim SARS-Cov-2 chInh xác, khách
quan, dt hiu qua cao, an toàn tuyt dOi, không dê 1oi trá ye tiêu chuân strc khôe sau
phic tra sirc khOe NVQS cüa dan v nh.n quân.
II. NO! DUNG
- Kim tra 1ui sirc khOe và 1y mu xét nghirn SARS-Cov-2 cho cOng dan dâ
có Lnh gçi nhp ngU (Ca chInh thirc và dir phông).
- S 1uçmg Kim tra 1i s1rc khOe và Ly mu xét nghim SARS-Cov-2 gm 42
cOng dan, trong do Quân di 35 cong dan, Cong an 05 cOng dan, dir phông 02 cong dan.
Ill. THO'I GIAN:
Tr 14 gi dn 17 gRi ngày 24/02/2021.
IV. DIA DIEM:
- Ban chi huy quân sir thj xã Cira Là, sê 22 dung Nguyn Duy Trinh
(phuà'ng Nghi Hu'crng-thj xã Cra Lô).

V. TO CHTJ'C THVC HIIN
1. Trung tam Y tê thj xã:
- Là Ca quan chü tn trong qua trinh t chtrc kiêrn tra lai sirc khóe và lay n' âu xét
nghim SARS-Cov-2 cho 42 cong dan dã có Lnh gci nhp ng, phôi hçp vi Ban
CHQS thj xà tham mu'u cho UBND th xã xây dirng kê hotch, tO chü'c các phOng khárn
cht chë, khoa h9c thun 1çi cho vic lay rnu xét nghim SARS-Cov-2 và kêt lu chInh
xác sic khoê cho cong dan san sang nhp ngü. Du'a mOt sO phuo'ng pháp khám c n lam
sang vào khárn tuyên (nhu' may do tt khiic x, may din tim, may chçip X quang, siêu
am vào phc V11 cong tác khám tuyên trong tnrè'ng hp can thiêt).
- Chü ti ph& hcip Ban CHQS thj x giái quyt các khik ni, t cáo cüa cOng clan lien
quan den vic kiêm tra li sü'c khOe, lay mu xét nghim SARS-Cov-2 cho cOng dâi dã có
Lnh gçi nhp ngü khárn sirc khoé nghia viii quãn sr và nghTa vii Cong an nh.n dan.
- Chuân b day dü ca sO vt chat phiic v1,i cho kim tra 1ii sirc khe, My
mâu xét nghim SARS-Cov-2.
- Hoàn thin h so', phiêu sirc khOe nghia vi Quân sir nghia v COng an,
bàn giao cho Ban CHQS thj xã. Tong hgp kêt qua báo cáo len co' quan cap
trên theo quy djnh.
2. Ban ch huy Quân sty thj xä:
- Là ca quan thu'è'ng trirc ciia Hi dng nghia v quân sir thj xâ, phi 119'p vol
Trung tam Y tê thj xã tham mu'u xây dirng kê hoch to chirc kiêm tra li sic khóe
và lay mu xét nghim SARS-Cov-2 cho 42 cong dan dã có Lnh gi nhp rigü, lç
danh sách kiêm tra li sirc khóe và lay rnâu xét nghim SARS-Cov-2, hung dâr
các phuO'ng thirc hin theo kê hotch.
- Hip dng vi phông Van hóa-ThOng tin thj xã lam t& cOng tác tuyêr truyên
trong qua trInh thçi'c hin nhirn.
- Tham rnu'u cho UBND, Hi dng NVQS thj xà chi dto các Co' Sc' xir l'
nghiêrn các dôi tu'çing vi phm Lut NVQS.
- Diu hành cOng tác t chrc kim tra li sirc khOe và My mâu xét nghiçni
SARS-Cov-2 cho cong dan dã có Lnh gi nhp ngü.
- Bão darn an ninh, trt tkr trong qua trInh kirn tra li s1rc khOe và lay man xét
nghirn SARS-Cov-2.
- Tip nhn h so si,irc khoé và kt qua kim tra li sirc khOe và ly mu
xét nghim SARS-Cov-2, tong hçip tInh hInh báo cáo Hi dOng nghia viii quân
su thi xã và B CHQS tinh.
- Phi hp vi Trung tarn Y t thj xã, 1p dci trü kinh phi bào dam cho t chi'c
kiêm tra lai sirc khOe và lay rnâu xét nghim SARS-Cov-2, gCri phOng Tài chinhIKe hoch thâm djnh trInh UBND thj xã xem xét quyêt dnh.
3. Cong an thj xä:
Chi dao COng an các phu'ng don dc cOng dan thirc hin dng k
hoch kiêm tra 1i strc khOe và lay mu xét nghim SARS-Cov-2, cho nhtng
cOng dan dã có lnh gi nhp ngü vào Quân di và COng an.

4. Phông Tài chInh - K hoich:
Tham muu cho Chü tjch UBND Thj xã bão dam kinh phi cho cong tác tO
chüc kiêm tra 1i sirc khOe và lay mâu xét nghirn SARS-Cov-2 cho 42 cong dan dà
có Lnh gi nh.p ngü.
5. Phông Van hóa-Thông tin:
Chü trI phi hçp vOi Trung tam Van hóa Th thao vâ Truyn thông, các ban
ngânh, doàn th thj xä t chirc tuyên truyn Lut nghia vii Quân sr truc, trong
qua trInh kim tra 1i sirc khOe, 1y mu xét nghim SARS-Cov-2 và qua trInh thirc
hin các bithc tuyn quân theo ni dung ciLia ca quan quân si.r thj xã hip dông.
6. Các thành viên Hui d1ng nghia vi Quãn sy thj xã:
Phi hp vói các ban, ngành, doàn th cp thj xã chi do, kim tra, don doe
Hi dOng NVQS các phung du9'c phân cOng phii trách lam tOt cOng tác tuyên
truyên, vn dng cOng dan thirc hin Lut NVQS. Chu trách nhim truâc Chü tjch
Hôi dông NVQS thj xã ye bâo dam chi tiêu, sO hiçYng, chat luçing cong dan khám
tuyên nghia vi quân sir và nghia vii Cong an ma phung rnInh phii trách.
7. Uy ban nhân dan các phu'ô'ng:
- T chirc du'a cong dan len thj xã ki&rn tra iai sirc khóe và lay mâu xét
nghim SARS-Cov-2, dü sO Iung dâ phát Lnh, diing thai gian theo kê hoch, báo
dam an toàn giao thông.
- Sau lchi kim tra 1i siLrc khOe và 1y mu xét nghim SARS-Cov-2, có các
bin pháp dê quân 1 chat ch cOng dan nhp ngü (Tuyt dói khóng dé cong dan dà xét
nghiçm SARS-Cov-2 tiêp xzc v&i các tru'àng hop, khu vyc, dia bàn có lay nhiêm
Covid-19).
Nhn ducc k hoch nay, d nghj các phông, ban, ngành, thành viên Hi dng
NVQS thj xã, Hi dOng nghia vi quân sir các phtrmg, các dan vj phôi hcp, hip
dOng tp trung chi dto thirc hin tot nhirn vii kiêm tra 1i sirc khOe va lay mâu xét
nghim SARS-Cov-2. Qua trInh thic hin nêu có van de gI vuó'ng mac báo cáo ye
Hi dông NVQS thj xà (qua Ban CHQS thj xã) dê kjp thii tham mru, de xuât
huó'ng giái quyêt./. No'i n/ian:
- Bô CHQS tnh (b/c);
- Các thãnh viên HDNVQS Tlij xâ;
- Ban CHQS, CA Tlij xã
- TT Ytê Thj xã
- Trung tam VH-TT&TT;
- 7 phu'ô'ng;
- Luu: VT, QS. D354 -
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