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THÔNG BÁO 

Kết luận của Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp  
HĐNVQS thành phố về triển khai công tác khám sức khỏe tuyển quấn năm 2019 

 

Ngày 27/11/2018, đồng chí Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch 
HĐNVQS thành phố chủ trì cuộc họp Hội đồng NVQS thành phố về triển khai công 
tác khám sức khỏe tuyển quân năm 2019, Tham gia cuộc họp có lãnh đạo sở Lao 
động - Thương binh và xã hội và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cùng các thành 
viên HĐNVQS thành phố, Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng quân sự các phường, 
xã và cơ quan Thường trực HĐNVQS thành phố. 

Sau khi Ban Chỉ huy quân sự thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ 
quân sự thành phố) Thông báo dự báo chỉ tiêu tuyển quân năm 2019 của Bộ CHQS Tỉnh 
và Công an tỉnh, Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân 
sự thành phố, Quyết định kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe tuyển quân năm 2019, Công 
bố Quyết định giao chỉ tiêu khám tuyển Nghĩa vụ quân sự và Nghĩa vụ CAND năm 2019, 
Dự thảo báo cáo kết quả tuyên truyền và sơ tuyển tại cơ sở; Thông báo lịch khám tuyển 
sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2019 của HĐNVQS thành phố; Ý kiến thảo 
luận của thành viên Hội đồng NVQS thành phố, lãnh đạo UBND, chỉ huy trưởng Quân sự 
các phường, xã và các đại biểu tham gia dự họp; Đồng chí Lê Trí Thức – Chủ trì cuộc họp 
kết luận và chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các 
phường, xã quán triệt tổ chức thực hiện tốt các bước quy trình công tác tuyển chọn gọi 
công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2019 đảm bảo chặt chẽ, 
đúng quy định của pháp luật phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân theo Quyết 
định của UBND tỉnh, tiếp tục làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển lựa chọn những công 
dân có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa và phẩm chất chính trị đạo đức tốt, hoàn thiện 
hồ sơ, tổ chức tốt việc phối hợp hiệp đồng với các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy 
trình của công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng. 

- Biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực trong triển khai công tác 
tuyển quân năm 2019 đúng quy trình quy định của pháp luật từ công tác rà soát công dân 
trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đến qúa trình tuyên truyền sơ tuyển tại cơ sở và hoàn 
thiện các nội dung chuẩn bị cho công tác khám tuyển cấp thành phố, cơ quan thường trực 
Hội đồng NVQS thành phố đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo 
triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển quân đúng thời gian quy định; các thành 



viên Hội động NVQS thành phố được phân công phụ trách địa bàn đã sâu sát bám nắm cơ 
sở, đôn đốc chỉ đạo kịp thời việc tuyên truyền và sơ tuyển tại cơ sở.   

- Đề nghị các cơ quan, tổ chức trên địa bàn (Sở Lao đông thương binh và xã hội tỉnh 
Lạng Sơn;Bệnh viện đa khoa tỉnh) quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ  03 bác sĩ chuyên khoa theo 
đề nghị của Hội đồng khám sức khỏe thành phố trong công tác khám sức khỏe tuyển quân 
năm 2019, chủ động phối hợp đôn đốc công dân trong độ tuổi là cán bộ công chức, viên 
chức thuộc cơ quan tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định, các thành viên HĐNVQS 
thành phố tiếp tục theo dõi bám sát địa bàn nắm chắc thực lực công dân điều khám cấp 
thành phố đảm bảo công tác khám tuyển đạt kết quả cao; thường xuyên sâu sát cơ sở chỉ 
đạo, chủ động báo cáo Thường trực HĐNVQS thành phố giải quyết kịp thời những khó 
khăn vướng mắc trong khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019. 

2. Giao Ban CHQS thành phố (Thường trực HĐNVQS thành phố): 

- Chủ trì việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn dốc các phường, xã và các cơ quan 
tổ chức trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy trình công tác tuyển quân theo Luật NVQS 
năm 2015 và Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 21/9/2018 của UBND thành phố về thực 
hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Theo dõi kết quả phát lệnh 
gọi khám, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trung tâm Y tế thành phố 
thực hiện tốt công tác khám sức khỏe theo đúng lịch của Hội đồng NVQS thành phố; 

- Chủ động tham mưu giúp UBND thành phố ban hành văn bản đôn đốc các sở, 
ngành, cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn (gọi chung là khối cơ 
quan,tổ chức) có công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS tham gia khám sức khỏe 
tuyển quân năm 2019 đúng kế hoạch của Hội đồng NVQS thành phố; 

- Thông báo đôn đốc công dân của các đơn vị đến khám đúng thời gian địa 
điểm; phối hợp cùng Công an thành phố và UBND các phường xã rà soát toàn bộ 
công dân trong độ tuổi NVQS theo Luật NVQS năm 2015 và số công dân chưa qua sơ 
tuyển tại cơ sở, số vắng mặt trong sơ tuyển tiếp tục gọi và điều khám cấp thành phố; 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về địa điểm cho Hội đồng khám tuyển theo hiệp 
đồng của Trung tâm Y tế trong những ngày khám tuyển bố trí lực lượng đảm bảo trật 
tự khu vực khám theo từng chuyên khoa; làm tốt mọi công tác chuẩn bị tại địa điểm 
khám tuyển, chặt chẽ chu đáo đúng quy định.   

3. Công an thành phố: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát thực 
lực toàn bộ số nhân khẩu là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo quy định của 
pháp luật, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các 
phường, xã rà soát quản lý chặt chẽ đồng thời xử lý kịp thời những trường hợp chống, 
trốn và có biểu hiện sử dụng các chất kích thích như rượu, bia Ma túy và các tiền chất 
khác theo quy định, bố trí 1 máy đo nồng độ cồn kiểm tra những công dân trước khi vào 
khám có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nếu có xử  phạt theo quy định của ngành. 

4. Trung tâm Y tế thành phố: Chủ trì việc phân công đảm bảo lực lượng, 
phương tiện trang thiết bị cho công tác khám sức khỏe chịu trách nhiệm về kết quả 



khám và phân loại sức khỏe của công dân trước khi bàn giao cho đơn vị nhận quân 
đảm bảo chặt chẽ, chất lượng.  

5. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Phối hợp với Trung tâm Y tế và Ban 
CHQS thành phố tham mưu cho UBND thành phố trong công tác khám sức khỏe, xây 
dựng kế hoạch đảm bảo kinh phí trình UBND thành phố phê duyệt và sẵn sàng 
phương án khám bổ sung khi có quyết định điều chỉnh chỉ tiêu khám sức khỏe tuyển 
quân của Chủ tịch UBND thành phố. 

6. Phòng Văn hóa thông tin và Trung tâm văn hóa-Thể thao thành phố: 

 Chủ trì phối hợp với Ban CHQS thành phố các cơ quan liên quan, UBND các 
phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và tuyên truyền lưu động trước và trong những ngày khám tuyển của thành phố nhằm 
nâng cao ý thức trách nhiệm công dân với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; phối hợp với Đài 
phát thanh truyền hình tỉnh đưa tin về các hoạt động liên quan công tác tuyển quân 
trên sóng phát thanh và truyền hình. 

7. Ủy ban nhân dân và Hội đồng NVQS các phường, xã: 

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát toàn bộ công dân trong độ tuổi NVQS và số công dân 
di chuyển đi và đến tổng hợp báo cáo Hội đồng NVQS thành phố qua cơ quan thường 
trực, sẵn sàng khám bổ sung khi có quyết định điều chỉnh chỉ tiêu khám sức khỏe 
tuyển quân của Chủ tịch UBND thành phố. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các gia đình có con, em trong 
diện gọi khám chấp hành tốt các quy định trong khám sức khỏe nhận và giao lệnh trực 
tiêp đến từng công dân, nhũng đơn vị còn thiếu chỉ tiêu điều khám thành phố giao cần 
tiếp túc sơ tuyển đủ số lượng trước khi điều khám tại thành phố . 

- Quản lý công dân của đơn vị trong thời gian khám phân công từng thành viên 
HĐNVQS phụ trách đôn đốc công dân đến đúng địa điểm khám theo lệnh gọi kịp thời 
báo cáo xử lý những vấn đề phát sinh. 

Trên đây là nội dung kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp 
Hội đồng NVQS TP về triển khai công tác khám sức khỏe tuyển quân năm 2019 yêu 
cầu thành viên Hội đồng NVQS thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, 
UBND các phường, xã  triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- TT Thành uỷ; 
- TT HĐND TP;   
- Sở LĐTB &XH tỉnh Lạng Sơn; 
- Bệnh viên đa khoa tỉnh Lạng Sơn;                                           
- Thành viên HĐNVQS TP; 
- UBND các phường, xã;        
- C, PCVP, CVNC;                                    
- Lưư: VT.                                                        

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
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