
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Till XA CIYA LO Dc 1p  - Tty do - Hnh phñc  

So: /KH-UBND Cü'a Lô, ngày tháng 10 nám 2022 

KE HOACH 
A - A - A A A So' tuyen nghia viii Quan sty va nghia vii tham gia Cong an nhan dan nam 2023 

Can cir Thông tix lien tjch s 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 cüa 
lien B Ytê và Quôc phàng ye hithng dn vic khám sirc khöe thirc hin nghia 

vv 

quân sir; Kê hoach so 721 /K}1-UBND ngày 18/10/2022 cUa UBND tinh Ngh An 
ye vic triên khai cong tác tuyên ch9n, gi cOng dan nh.p ngü vá thirc hin nghia 
vi tham gia Cong an nhân dan nàm 2023. 

UBND thj xä Cira Là 1p K hoch scr tuyn nghia vii Quân sir và nghTa vi 
tham gia Cong an nhân dan nãm 2023 nhix sau: 

I. M!JC DICH, YEU CAU. 
1. Mic dIch: Nhm chi dao,  hithng dn các phu&ng lam t& cong tác so 

tuyên nhctng cOng dan trong din SSNN theo Lut nghia v11 quân si.r näm 2015 
và thirc hin nghia vii tham gia Cong an nhân dan näm 2023, dU tiêu chuân ye 
süc khóe, van hóa, phâm chat dao  due dê khám sue khôe tai  thj xã. 

A A A A A F A P P 2. Yeu cau: UBND cac phuong 1p  Ke hoch to chixc thirc hiçn, ehi do cac 
ban, ngành nhu: Quân sir, Y tê, Cong an, Van hóa. Lam tOt cong tác chuân bj ye 
mci mat. To chüc so tuyên nghiêm tue theo Thông tu s016/2016/TTLT-BYT-
BQP ngày 30/6/20 16 B Y tê- B Quôc phông và Kê hoach cüa UBNID thj xã. 

Qua trInh so khám t?i  mi dim khám thirc hin nghiêm tue các bin pháp chng 
các 

loai 
djch bnh. Bô trI các phàng so khám theo quy djnh, bâo dam khoa hçc. 

II. NQI DUNG. 

1. Phát hin nhftng tru&ng hqp không dü sue khôe v th lirc, bj dj tat, dj 
dng và nhUng bnh 1 duçic min, ttm hoãn lam nghia vli Quân sir và nghi'a vi 
tham gia Cong an nhân dan theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

2. Khai thác, nm tin sü bênh tt cüa cOng dan và than nhân cüa cOng dan 
duçic gçi so tuyên tii phung. 

3. Lp phiu sirc khóe nghia v11 Quân s1r, nghTa vi tham gia Cong an nhân dan. 

III. THrn GIAN, DIA  DIEM. 
1. Thôi gian: Tü ngày 07/11 den ngây 15/1 1/202 1. 

a) Thai gian so' tuyn cia các phu'&ng: 

- Ngày 07/11/2022 So tuyn t?i  Phithng Nghi Thu. 
- Ngay 08/11/2022 So tuyn tai  Phu&ng Nghi Hucing. 

- Ngày 09/11/2022 So tuyên tii Phu&ng Nghi Hôa. 

- Ngày 10/11/2022 So tuyn tti Phuè'ng Nghi Hãi. 
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- Ngày 11/11/2022 So tuyn ti Phi.thng Thu Thüy. 
- Ngày 14/11/2022 So tuyn tii Phumg Nghi Thüy. 
- Ngày 15/11/2022 So tuyn ti Phu&ng Nghi Tan. 

b) Thai gian báo cáo: 

- Ngày 28/10/2022: Các phithng báo cáo K hoch, danh sách so tuyên ye Ban 
CHQS thi xâ (qua dông chI Trçi 15' tuyen quân). 

- Ngày 16/11/2022: Báo cáo danh sách s cong dan dü tiêu chun khám i thj 
xâ vâo ye Ban CHQS thj xâ (qua dông chI Trç 15' tuyên quân). 

.x • 2. D!a  diem:  Tai  Tram Y te cac phuong. 

IV. TO CH1J'C TH1J'C HIN. 

1. Chü tjch U5' ban nhân dan các phung: 

- Ltp k hoach so khám và báo cáo v UBNID thj xã (qua Ban CHQS thj xã; 
Cong an thj xã và Trung tam tê thj xã) dê theo dôi chi dao. 

- Dir kin T Y t lam nhim vi1 so tuyn nghia vi quân 51rvà nghia viii tham 
gia Cong an nhân dan báo cáo Trung tam Y tê thj xâ ra quyêt djnh thành lap, dü 
thành phân theo quy djnh, nêu thiêu dê nghj Trung tam Y tê có kê hoach bô sung. 

- Can cü vao ngun sn sang nhp ngU xác djnh s luçing, 1p danh sách 
phát Lnh gçi nam cong dan trong d tuôi SSNN và nghTa vit tham gia Cong an 
nhân dan den so tuyên, thai gian phát 1nh It nhât phãi truâc 15 ngày to chüc so 
tuyên. Chuân bj day dü 1nh gçi, phát phiêu khám süc khOe, bô tn day dü, hçip 15' 
các nhân viên y tê & các phông khám, lam tOt cong tác tuyên truyên, cô dng truóc, 
trong, sau qua trInh so tuyên và ti diem so tuyên. 

- Kiên quy& xir 15' theo Lut nghia vi Quân s1r và nghia vi tham gia Cong 
an nhân dan nhing tnr&ng hçp cô tInh trôn tránh Lnh gi so tuyên và bat buc 
tiên hành so tuyên theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

- Không gçi nhung cOng dan trong din tam  hoãn, min gi nhp ngü và 
không dü chat krqng ye chInh trj, van hóa diz&i lap 8 di so tuyên. 

- Chi dao  th so tuyn, tin hành so tuyn theo huàng dn cüa trên, kt 1u.n 
chInh xác, dy dü, khách quan nhüng tru&ng hqp khOng dü sue khôe ye the 1rc, 
bj dj tat,  dj dng và nhftng bnh 15' duçic min, tam  hoãn lam nghTa vi quân s1r. 

- Chi dao  Ban can sir các khi, don dc cong dan trong d tuM SSNN yà nghia 
vii tham gia Cong an nhân dan den so tuyên dung th&i gian, dja diem quy djnh. 

- Sau khi so tuyn xong các phu&ng th chuc xét, tuyn chçn nhftng cOng dan 
có cht hxqng tOt ye mi m.t, 1p danh sách nhüng cOng dan khárn süc khóe 
nghTa vu quân sir vá nghTa v tham gia COng an nhân dan a th xã, sO hxqng phái 
dat 400% theo chi tiêu dixc giao. 

- Th%rc hin nghiêm cOng tác phông chng các loai djch bnh d lay lan trong 
cOng dOng. 



3 

2. Co quan Quân s1r, Cong an thj xâ phi hçp vói phông Y té, trung tam Y tê 
thj xã tham muu cho Hi dông NVQS thj xä 1p kê hoach so tuyên, cir can b 
chuyên môn; can b ph trách dja bàn trrc tiêp theo dôi, chi dto vic to chirc so 
tuyên tti các phithng. 

3. Trung tam Y t phi hçip vôi co quan Quân s1r, Cong an thj xâ tham muu 
cho Hi dông NVQS thj xâ thirc hin Kê hoach so tuyên và tiên hành chi dao Co 

sâ to chüc th?c hin nghiêm tüc, ch.t chê, khoa hçc, dat  két qua cao. 

4. Trung tam Y t thj xã Quyt djnh thành 1p  th so khám theo d nghj cüa 
các phumg, theo dOi chi dao  ye chuyên môn, giám sat vic thirc hin so tuyên 
si'rc khöe nghia vi quân sir, nghia v11 cong an. Tang cithng can b chuyên mon 
tham gia so tuyên sue khOe nghia v11 quân sr, nghTa v11 tham gia Cong an nhân 
dan cho các phumg khi có dê nghj. 

5. Qua trInh t chüc so tuyn tai  co sâ d nghj các phông, ban, ngành, các 
thành viên Hi dông NVQS thj xã, cap üy, chInh quyên dja phuong quan tam, chi 
dao thirc hin nghiêm tüc theo Thông ttr 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 
30/6/2016 Thông tu lien b B Y tê-B QUOC phông ye huóng dan khám sirc 
khóe thirc hin nghTa v11 quân s1r. 

Trên day là k hoach  so tuyn nghia vi Quân sir và nghia vi tham gia Cong an 
nhân dan nàm 2023 cüa UBND thj xà Cüa Lô, yêu câu CáC co quan, ban, ngành thj 
xâ và UBND cac phithng to chrc thirc hin nghiêm tüc, Co hiu 

Nol nhçIn: 
- B CHQS tinh (B/c); 
- Ban CHQS thj xã; 
- Cong an thj xã 
- PhôngY tê, 
- TT Yté thj xã. 
- Các Thành viên HDNVQS thj xä; 
- 7 phiràrng; 
- Luii: VT, QS, D32.._— 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Doãn Tin Dung 
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