
  
 

KẾ HOẠCH 

Khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ  

tham gia Công an nhân dân năm 2023 

 
 

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;Căn cứ Luật Công an nhân dân 

năm 2018; 

Căn cứ Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy 

định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa 

vụ tham gia Công an nhân dân; 

Căn cứ Kế hoạch số 2887/KH-CAT-PX01, ngày 06/10/2022 của Công an tỉnh 

Về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 2023; 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà ban hành Kế hoạch khám sức khỏe tuyển 

chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân năm 2023, như sau: 

I. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung: Khám, phân loại chính xác tình trạng sức khỏe các đối 

tượng nam công dân đảm bảo chất lượng sức khỏe theo Thông tư số 45/2019/TT-  

BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám 

sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

+ Chỉ tiêu gọi khám tuyển: 38 nam công dân. 

+ Chỉ tiêu gọi nhập ngũ chính thức: 26 nam công dân. 

+ Chỉ tiêu sức khỏe gọi nhập ngũ: Công dân đủ sức khỏe loại 1, 2 theo quy 

định tại thông tư 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về 

tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân. Trong trường hợp khó khăn về nguồn tuyển có thể 

chọn công dân có sức khỏe loại 3, trừ công dân có sức khỏe loại 3 như sau: về 

chiều cao (dưới 162cm), về sức khỏe  ảnh hưởng đến thẩm mỹ (lác mắt, khe hở môi 

một bên toàn bộ hoặc khe hở môi không toàn bộ hai bên đã phẫu thuật tạo hình; 

một bên tai nhỏ hơn tai bình thường; sẹo bỏng hoặc các loại sẹo do nguyên nhân 

khác nhau đã lành có ảnh hưởng đến thẩm mỹ ở mặt, cổ), vận động (mất 1 ngón 

tay khác của bàn tay, không có ngón cái, ngón trỏ; thừa ngón tay chưa phẫu thuật, 

dính kẽ ngón tay chưa phẫu thuật) hoặc có khúc tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 

diop trở lên, viễn thị các mức độ), tỷ lệ công dân sức khỏe loại 3 không vượt qua 

20% chỉ tiêu được giao. Không gọi nhập ngũ những công dân bị nhiễm HIV, AIDS 

và nghiện Ma túy. 
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II. Nội dung 

1. Thành lập Hội đồng khám tuyển 

 Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y 

tế huyện tham mưu thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS theo quy định . 

2. Địa điểm, thời gian, chỉ tiêu khám 
 

TT Tên cơ sở 
Chỉ tiêu 

gọi khám 

Thời gian 

khám 

Địa điểm 

khám 

Ghi 

chú 

01 

Công dân trong độ 

tuổi thực hiện NVQS 

tại các xã, thị trấn 

38 
1 ngày 

(09/12/2022) 

Trạm Y tế thị 

trấn Đăk Hà 
 

 

III. Kinh phí thực hiện 

- Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 

30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng; Thông tư số 45/2019/TT- BCA ngày 

02/10/2019 của Bộ Công an quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân 

sự và tham gia nghĩa vụ CAND; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của 

Bộ Tài chính  quy định chế độ công tác phí, chế đội hội nghị; Nghị quyết số 

11/2017/NQ-HĐND, ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum qui 

định chi chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước 

ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

-  Nguồn chi: kinh phí sự nghiệp quân sự, quốc phòng được Ủy ban nhân dân 

huyện giao cho Công an huyện trong kế hoạch tài chính hàng năm. 
 

 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Chủ tịch Hội đồng 

khám sức khỏe huyện tổng hợp báo cáo kết quả khám sức khỏe tuyển về Ủy ban 

nhân dân huyện và Sở Y tế theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện Chỉ đạo các khoa phòng chuyên môn ( nơi tổ chức 

khám tuyển) chuẩn bị các điều kiện triển khai và đảm bảo công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 theo quy định bộ Y tế. 

3. Ủy Ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Công an xã phối hợp với 

Trưởng trạm Y tế tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng NVQS cùng cấp quản lý đối 

tượng công dân theo lệnh gọi khám truyển của cơ quan Công an huyện đến khám 

đúng thành phần và thời gian theo kế hoạch. Thông báo cho tất cả các công dân đến 

khám tuyển phải đeo khẩu trang và thực hiện đúng các quy định về phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch:  Trên cơ sở các quy định hiện hành và đề xuất 

của Công an huyện; chủ trì, phối hợp tham mưu ủy ban nhân dân huyện bổ sung 

nguồn kinh phí  chi cho công tác khám tuyển đúng quy định. 
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5. Công an huyện: Đảm bảo phát lệnh gọi công dân khám tuyển nghĩa vụ 

quân sự đúng thời gian quy định; phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với 

Hội đồng khám  sức khỏe nghĩa vụ quân sự trong thời gian tổ chức khám tuyển và 

giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự (nếu có).   

Trên đây là Kế hoạch khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa 

vụ tham gia Công an nhân dân  năm 2023 của UBND huyện Đăk Hà./. 
 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Các Thành viên HĐNVQS huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h); 

- Hội đồng khám SKNVQS (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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