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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 168/KH-UBND Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra sức khỏe Quân nhân dự bị huấn luyện năm 2018 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015. Điều 28, Mục 2, Chương III, về 

việc kiểm tra sức khỏe đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị; 

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động 

viên Quân nhân dự bị năm 2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-TQS ngày 05/3/2018 của Trường Quân sự/Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn về việc huấn luyện Quân nhân dự bị năm 2018; 

UBND huyện  ây dựng Kế hoạch kiểm tra sức khỏe cho sỹ quan, hạ sỹ quan 

(HSQ) cán bộ giữ chức vụ chỉ huy đơn vị đi huấn luyện khung B năm 2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦ  

1. Mục đích  

Nhằm kiểm tra sức khỏe của Quân nhân dự bị (QNDB) để đảm bảo đủ điều 

kiện huấn luyện theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS).  

2. Yêu cầu 

- Quán triệt đầy đủ các văn bản hướng dẫn và kiểm tra sức khỏe đối với 

QNDB đi huấn luyện. 

- Chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cho công tác kiểm tra sức khỏe, kiểm tra nhanh 

gọn, lập phiếu sức khỏe đầy đủ nội dung. 

- Các xã, thị trấn đưa QNDB đến kiểm tra sức khỏe đạt 100% chỉ tiêu, đúng 

thời gian quy định. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Nội dung: Kiểm tra sức khỏe và lập phiếu theo quy định các nội dung 

nhưng tập trung vào kiểm tra huyết áp và tim mạch. 

Chỉ tiêu trên giao: 81 đ/c (SQ = 27 đ/c; HSQ = 54 đ/c QNDB); kiểm tra sức 

khỏe tại huyện 81 đ/c QNDB. 

2. Thời gian: Tổ chức kiểm tra sức khỏe 1/2 ngày (từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 

00 ngày 22/10/2018).  

3. Địa điểm: Tại Ban CHQS huyện Văn Quan. 

III. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP 

1. Tổ chức 

Thành lập một điểm kiểm tra tại Ban CHQS huyện. 
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 Thành phần gồm: Tổ kiểm tra sức khỏe huyện cùng cán bộ Ban CHQS 

huyện, do Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp cùng Ban CHQS huyện tổ chức 

kiểm tra sức khỏe. 

2. Phƣơng pháp kiểm tra sức khỏe 

Ban CHQS huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thành lập Tổ kiểm tra 

sức khỏe,  ây dựng kế hoạch, phát Lệnh gọi QNDB, tổng hợp kết quả, phân loại 

sức khỏe QNDB, sau kiểm tra tổ kiểm tra sức khỏe thông báo cáo kết quả kiểm tra 

về ban CHQS huyện. 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp  ã, thị trấn phát Lệnh gọi tập trung huấn 

luyện đến tận tay QNDB, thực hiện kiểm tra theo thứ tự, đăng ký cỡ số quân trang 

cho QNDB đủ điều kiện sẵn sàng huấn luyện. 

Ban CHQS huyện chuẩn bị phiếu kiểm tra sức khỏe, lập danh sách và đôn 

đốc QNDB đến khám đúng thời gian quy định.  

Tổ kiểm tra sức khỏe lập phiếu từng người kiểm tra đủ nội dung. 

IV. BẢO ĐẢM 

Theo Luật ngân sách sử dụng ngân sách địa phương năm 2018 

V. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH 

1. Cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ  ong trước ngày 01/10/2018. 

2. Tổ chức phát Lệnh gọi QNDB ngày 04/10/2018. 

3. Cấp  ã, thị trấn tổ chức phát Lệnh gọi  ong trước ngày 06/10/2018 và nộp 

cuống Lệnh về Ban CHQS huyện trước ngày 10/10/2018. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HI N 

1. Ban CHQS huyện 

Xây dựng kế hoạch huy động QNDB đi huấn luyện, phối hợp với các cơ 

quan liên quan, tổ chức phát Lệnh gọi cho Ban CHQS xã, thị trấn, có QNDB kiểm 

tra sức khỏe năm 2018 theo quy định. Tổ chức cấp quân trang, ngay sau khi kiểm 

tra sức khỏe  ong, hoàn chỉnh hồ sơ lý lịch cho QNDB đủ điều kiện huấn luyện 

năm 2018. 

2. Trung tâm y tế huyện 

Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp cùng Ban CHQS huyện kiện toàn Tổ kiểm tra 

sức khỏe. Lập dự toán ngân sách bảo đảm cho kiểm tra sức khỏe QNDB theo Luật 

Ngân sách quy định. 

Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho cán bộ QNDB giữ chức vụ chỉ huy đợn vị 

DBĐV, kết luận sức khỏe chính xác theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP 

Thông tư của Bộ y tế, Bộ quốc phòng ngày 30/6/2016 quy định về khám sức khỏe 

luật NVQS.  
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Căn cứ kết quả kiểm tra sức khỏe tại huyện, tổ chức bổ sung hoàn chỉnh 

danh sách, phiếu khám sức khỏe QNDB gửi về Ban CHQS huyện trong ngày 

22/10/2018. 

3.  BND các xã, thị trấn 

UBND chỉ đạo Ban CHQS các  ã, thị trấn chịu trách nhiệm phát Lệnh gọi 

đến từng QNDB trước 15 ngày. Kiểm tra đôn đốc, động viên QNDB, gia đình và 

đưa QNDB đến đúng địa điểm, thời gian quy định để kiểm tra sức khỏe và đi huấn 

luyện đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan 

tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc./.  

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy (B/c);  
- TT HĐND và UBND huyện (B/c);  

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Trung tâm Y tế huyện;  

- UBND các  ã, thị trấn có QNDB;  

- Lưu: VT, Ban CHQS huyện, S38b.                                                  
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