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KẾ HOẠCH
Sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2020
Thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; căn cứ Nghị định số
13/2016/NĐ–CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy định về trình tự đăng ký,
khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018
của Bộ Quốc Phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Thông tư liên
tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công
an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội nhân dân
Việt Nam, Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ
Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;
Kế hoạch số … /KH–UBND ngày … /10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc
triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân
dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020;
Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020 đảm bảo chất lượng, hoàn
thành chỉ tiêu; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch
Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyển chọn những công dân (Nam) trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có đủ
điều kiện sức khỏe; phẩm chất chính trị; trình độ văn hóa theo tiêu chuẩn quy định
để điều động khám tuyển sức khỏe tại huyện; làm cơ sở sàng lọc, tuyển chọn, gọi
nhập ngũ năm 2020 có chất lượng.
- Thông qua công tác sơ tuyển ở cơ sở để tuyên truyền, giáo dục nâng cao
nhận thức về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của công dân đối với
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2. Yêu cầu
- Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể
từ cấp huyện đến cấp xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân trong độ
tuổi nhập ngũ phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân
sự với quân số cao nhất.
- Làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu phúc tra, rà soát nắm chắc nguồn công
dân trong độ tuổi, lập danh sách, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất; tổ chức sơ tuyển
khách quan, chính xác, công khai, đúng Luật; tổng hợp báo cáo đúng quy định.
- Phát huy dân chủ ở cơ sở; xử lý nghiêm những công dân vắng mặt hoặc có
hành vi chống, trốn lệnh theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của
Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu.

II. NỘI DUNG SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYTBQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng; Thông tư số 148/2018/TTBQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng, cụ thể như sau:
1. Tuổi đời
- Sơ tuyển những công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; đối với công
dân đã có trình độ Đại học, Cao đẳng thì sơ tuyển đến hết 27 tuổi.
- Tuổi nhập ngũ được tính tròn đến ngày giao quân (tháng 3 năm 2020).
2. Tiêu chuẩn chính trị, đạo đức
Thực hiện theo Điều 4 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày
15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn công dân vào
phục vụ trong Quân đội và Công an, cụ thể:
- Có nhận thức chính trị đúng đắn, trung thành với Đảng, Nhà nước, với
nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.
- Có lý lịch chính trị rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, quy tắc sinh hoạt tại địa
phương, được quần chúng nhân dân nơi cư trú và nơi công tác tín nhiệm.
3. Tiêu chuẩn sức khỏe
- Thực hiện theo khoản 1 Điều 5 và một số bệnh lý trong Phụ lục Thông tư
Liên tịch số 16/2016/TTLB-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc
phòng về việc hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
- Những trường hợp xăm chàm phản cảm, hình thù kỳ dị … trên thân thể ở
những vị trí mặt, cổ, cánh tay dưới không tuyển chọn vào Quân đội (tuy nhiên, cần
lưu ý những trường hợp lợi dụng để trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ).
4. Tiêu chuẩn văn hóa
- Tuyển chọn những công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, những địa
phương khó khăn về nguồn thì được tuyển chọn đến văn hóa lớp 7.
- Chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các
trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo nghề, công chức,
viên chức để bảo đảm chất lượng khi giao quân.
III. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Đối tượng
- Điều động sơ tuyển những công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ
của 21 xã, thị trấn; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học, doanh
nghiệp có hộ khẩu đăng ký thường trú trên địa bàn huyện A Lưới.
- Không điều động sơ tuyển: Những đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ
trong thời bình theo Điều 13, Điều 14 Luật Nghĩa vụ quân sự và những công dân
không đủ điều kiện theo Điều 5, Điều 6 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP
-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

2. Thành phần tham gia
- Cán bộ, công chức, viên chức Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ
huy Quân sự huyện.
- Hội đồng sơ tuyển cơ sở: Do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
- Cán bộ, nhân viên Trạm Y tế và Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn,
Thôn Đội trưởng.
3. Thời gian:
- Đợt 1: Từ ngày 18/11 - 22/11/2019 tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa
vụ quân sự (Thời gian cụ thể có lịch kèm theo).
- Đợt 2: Từ ngày 25/11 – 27/11/2019 tổ chức khám cho những công dân
vắng mặt đợt 1; những trường hợp đã xử phạt hành chính và buộc chấp hành sơ
tuyển (căn cứ vào tình hình, Hội đồng Sơ tuyển sắp xếp thời gian cụ thể và thông
báo cho cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Quân sự huyện theo dõi, chỉ đạo).
4. Địa điểm: Tại Trạm Y tế của các xã, thị trấn.
IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức
a) Thành lập Ban Chỉ đạo sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội
đồng Nghĩa vụ quân sự huyện: Trưởng Ban (chỉ đạo chung).
- Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Tân – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự huyện - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện: Ủy viên.
- Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Phương - Trưởng Công an huyện - Phó Chủ
tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện: Ủy viên.
- Đồng chí Hồ Văn Bắc – Trưởng Phòng Y tế - Thành viên Hội đồng Nghĩa
vụ quân sự huyện: Ủy viên.
- Đồng chí Lê Quang Phú - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Ủy viên Hội
đồng Nghĩa vụ quân sự huyện: Ủy viên.
Chức năng: Chỉ đạo cơ quan chức năng, các xã, thị trấn, các đơn vị liên
quan thực hiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đúng quy trình, bảo đảm số lượng, chất
lượng.
b) Bộ phận giám sát, hướng dẫn công tác sơ tuyển:
Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Hùng – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy
Quân sự huyện: Phụ trách chung.
Thành lập 04 Tổ gồm 09 người (05 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và
04 Bác sĩ chuyên khoa của Trung tâm Y tế huyện); giao Thủ trưởng hai cơ quan cử
cán bộ tham gia.
* Chức năng:
- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện
hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan, trường học rà soát nắm chắc
nguồn, chất lượng chính trị; làm tốt công tác chuẩn bị địa điểm, bảo đảm cơ sở vật
chất.

- Bám sát, theo dõi Hội đồng sơ tuyển cấp xã tổ chức sơ tuyển sức khỏe
đúng kế hoạch; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các thành viên Hội đồng sơ tuyển,
nhân viên Y tế các xã, thị trấn thực hiện không đúng quy trình, nguyên tắc, chuyên
môn hoặc có biểu hiện tiêu cực, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện để có biện pháp xử lý.
- Phối hợp Thư ký Hội đồng sơ tuyển cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo với
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện (qua 02 cơ quan: Phòng Y tế, Ban Chỉ huy
Quân sự huyện) làm cơ sở tham mưu UBND huyện điều động khám tuyển tại
huyện.
c) Thành lập Hội đồng sơ tuyển cấp xã:
Căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ của địa phương, UBND các xã, thị trấn ra
Quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển cấp mình cho phù hợp để hoàn thành
nhiệm vụ chính trị chung.
Thành phần cơ bản của Hội đồng: 01 Chủ tịch (lãnh đạo UBND); 02 Phó
Chủ tịch (Trưởng Trạm Y tế và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự); 04 thành
viên (Y, Bác sĩ theo chuyên môn; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Thôn
Đội trưởng).
* Chức năng:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, nắm chắc công dân Nam trong
độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, số đối tượng tạm hoãn, miễn gọi; lập danh sách báo cáo
đúng thời gian quy định.
- Chủ động họp quán triệt, triển khai kế hoạch sơ tuyển, phân công nhiệm vụ
cho các thành viên chuẩn bị các mặt bảo đảm, bố trí địa điểm khu vực sơ tuyển hợp
lý.
- Trực tiếp điều hành, tổ chức sơ tuyển đúng kế hoạch, quy trình, chất lượng,
đúng Luật; lập và ký phiếu sức khỏe; lập danh sách những công dân mắc các bệnh
miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự; chịu trách nhiệm về kết quả sơ tuyển với Đảng ủy,
Ủy ban nhân dân cùng cấp và cấp trên.
d) Tổ chức bố trí khu vực khám: 01 vị trí tập trung và 04 phòng.
- Vị trí tập trung đội hình quán triệt nội quy, quy tắc sơ tuyển nghĩa vụ quân
sự.
- Phòng 01: Bàn tiếp nhận hồ sơ và điền thông tin.
- Phòng 02: Đo Chiều cao, cân nặng, vòng ngực.
- Phòng 03: Kiểm tra các bệnh lý thông thường theo 20 tiêu chuẩn bằng mắt
như: dị tật chân, tay, tai, mắt và các bệnh lý da liễu, xăm chàm…
- Phòng 04: Kết luận, tổng hợp.
2. Phương pháp
Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYTBQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe
thực hiện nghĩa vụ quân sự.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện
- Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện
triển khai kế hoạch sơ tuyển sức khỏe cho 21 xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể,
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo việc rà soát đăng ký, thống kê, quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng
nhập ngũ; đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự
đúng kế hoạch, tổng hợp kết quả, báo cáo đúng thời gian quy định.
- Tham mưu, chỉ đạo các địa phương, đơn vị cơ sở xử lý những trường hợp
vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc chống, trốn lệnh, tiến hành xử lý theo
quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về xử
phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu.
- Cử cán bộ tham gia Tổ giám sát sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của các địa
phương đúng kế hoạch.
- Bám sát các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân, tham
mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho khám
tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.
2. Công an huyện
- Căn cứ chỉ tiêu của Công an tỉnh để có kế hoạch tuyển chọn công dân tham
gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng Sơ tuyển các
xã, thị trấn để tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm
2020, tránh trùng lặp đối tượng (một công dân mà hai cơ quan cùng tuyển chọn).
- Cung cấp thông tin cho Ban Chỉ huy Quân sự những trường hợp có tiền án,
tiền sử, vi phạm các tệ nạn xã hội … để có biện pháp loại ngay kỳ sơ tuyển.
3. Phòng Y tế
- Tham mưu Ủy ban nhân dân và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện về công
tác khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
- Tiếp nhận, hoàn chỉnh phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các công dân
được gọi làm nghĩa vụ quân sự, tổng hợp danh sách công dân mắc các bệnh thuộc
diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự do Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã báo cáo,
trình Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện xem xét, quyết định.
- Căn cứ kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, phối hợp với
Trung tâm Y tế huyện lập kế hoạch, dự trù kinh phí khám sức khỏe cho công dân
được gọi làm nghĩa vụ quân sự và tổ chức triển khai thực hiện.
- Tham mưu UBND huyện kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ
quân sự huyện.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện giải quyết khiếu nại của
công dân liên quan đến việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Tổng hợp kết quả công tác khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, báo
cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và Sở Y tế theo quy định.
- Thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác khám sức khỏe cho
công dân làm nghĩa vụ quân sự sau đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
4. Trung tâm Y tế huyện
- Chỉ đạo về chuyên môn, giám sát việc thực hiện kiểm tra sức khỏe, sơ
tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
- Tăng cường cán bộ chuyên môn tham gia kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức
khỏe nghĩa vụ quân sự cho các xã khi có đề nghị.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm
tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho cán bộ y tế xã.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế và Ban Chỉ huy quân sự huyện xây dựng
kế hoạch khám sức khỏe cho công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự và tổ chức
thực hiện.
- Cử cán bộ chuyên môn cùng các trang thiết bị y tế tham gia Hội đồng
khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Triển khai rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động, công dân ở độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đối tượng tạm hoãn, miễn gọi; danh
sách điều động sơ tuyển báo cáo về cơ quan thường trực.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các gia đình có thanh niên trong
độ tuổi hăng hái tham gia sơ tuyển, có biện pháp gọi những trường hợp đi xa trở về
địa phương.
- Điều động công dân trong độ tuổi (đủ điều kiện) tham gia sơ tuyển bảo
đảm 100% quân số theo kế hoạch; những trường hợp vắng phải có kế hoạch khám
bổ sung.
- Quán triệt và nắm chắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tuyển quân,
thành lập Hội đồng sơ tuyển, triển khai thực hiện; đồng thời, rà soát, kiện toàn Hội
đồng Nghĩa vụ quân sự.
- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã làm tốt công
tác chuẩn bị, tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đúng kế hoạch của huyện, bảo đảm
đúng nguyên tắc, chất lượng, đúng Luật. Những Trạm Y tế thiếu Y, Bác sĩ thì đlàm
Tờ trình đề nghị Trung tâm Y tế huyện tăng cường, bổ sung thành phần Hội đồng
sơ tuyển.
- Giải quyết những khiếu nại, thắc mắc về sơ tuyển sức khỏe (nếu có); kịp
thời xử lý nghiêm những trường hợp trốn, chống lệnh điều động tham gia sơ khám
sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành nhiệm
vụ sơ tuyển, tổng hợp tình hình và kết quả sơ tuyển, báo cáo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 của Hội đồng
Nghĩa vụ quân sự huyện, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ CHQS tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Các thành viên HĐNVQS huyện;
- BCHQS huyện; Công an huyện;
- Trung tâm Y tế, Phòng Y tế;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
CHỦ TỊCH

