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KẾ HOẠCH 

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 

  

Căn cứ Công văn số 4200/BCH-TM ngày 03/9/2020 của Bộ CHQS tỉnh 

Thanh Hóa về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. 

Căn cứ vào Chỉ thị số 01/CT/HU ngày 22/9/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy huyện Thạch Thành về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

nhiệm vụ tuyển quân năm 2021. 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự  huyện (HĐNVQS) xây dựng kế hoạch tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, 

nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực của Quân đội, lực lượng 

dự bị động viên và góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh 

về quân sự - quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, đúng quy định của pháp luật, 

tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn, tiết kiệm. 

II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN 

1. Đối tượng 

Nam công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; đối với công dân được đào 

tạo trình độ cao đẳng, đại học chính quy thì gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi, gọi từ 

độ tuổi thấp đến độ tuổi cao đến khi đủ chỉ tiêu. 

2. Chỉ tiêu 

- Chỉ tiêu Tỉnh giao năm 2021 dự kiến là: 241 nam công dân.  

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn điều 

khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự là: 923 nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ 

năm 2021 (chỉ tiêu giao cho xã, thị trấn có phụ lục 1 kèm theo). 

- Quân số khám tuyển ở tuyến huyện là nam công dân đã trúng tuyển qua 

khám sơ tuyển ở cấp xã, thị trấn. 

- Sau khi tiến hành thâm nhập và chốt quân số với các đơn vị nhận quân 

chủ tịch UBND huyện quyết định, danh sách gọi công dân nhập ngũ cho các xã, 

thị trấn; Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện ra lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 

2021. 

3. Tiêu chuẩn  

Tiêu chuẩn tuyển chọn, việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời 

bình thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Thông tư 148/2018/TT-

BQP ngày 4 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và 
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gọi công dân nhập ngũ; Thông tư số 50/2015/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 

năm 2016 Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về quy định 

tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân 

Việt Nam; Thông tư số 16/2016 TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ y 

tế - Bộ Quốc phòng về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân 

sự. 

 III. NỘI DUNG, THỜI GIAN 

1. Họp HĐNVQS huyện: ½  ngày dự kiến từ 27 đến 29/10/2020 (có giấy mời cụ 

thể).  

2. Triển khai nhiệm vụ tuyển quân cho các xã, thị trấn: Dự kiến ngày 

04/11/2020 

3. Khám sơ tuyển sức khỏe cấp xã, thị trấn 

  Thực hiện xong trước ngày 20/11/ 2020. 

4. Khám tuyển sức khỏe cấp huyện 

 Từ  ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020. 

5. Hoàn chỉnh hồ sơ nộp về huyện   

 Xong trước ngày 16/12/ 2020.   

6. Ghi phiếu tuyển chọn (thâm nhập), chốt quân số           
 Xong trước ngày 06/01/2021. 

7. Phát lệnh gọi nhập ngũ.                                                                                                                                                                           

  Xong trước ngày 10 tháng  01 năm 2021. 

8. Cấp quân trang 

 Xong trước ngày 20 tháng 01 năm 2021. 

9. Tổ chức Lễ giao nhận quân 

(Thời gian cụ thể có thông báo sau) 

10. Tổng kết cấp xã, thị trấn 

Trong tháng 04 năm 2021. 

11. Tổng kết cấp huyện 

Trong tháng 05 năm 2021 HĐ NVQS huyện có kế hoạch riêng. 

IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM             

1. Bảo đảm cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị y tế, hoá chất cho sơ tuyển, xét 

nghiệm ma tuý, HIV kinh phí xét nghiệm ma tuý và HIV cho công dân nhập ngũ 

năm 2021 do trung tâm y tế lập dự trù báo cáo chủ tịch UBND huyện theo chỉ 

tiêu được giao (chỉ tiêu xét nghiệm ma tuý và HIV = 135% so với chỉ tiêu giao 

quân). 

2. Bảo đảm phương tiện, loa đài, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền Luật 

nghĩa vụ quân sự ở các điểm sơ tuyển, cụm khám tuyển sức khoẻ NVQS do các 

đơn vị đăng cai thực hiện. 

3. Công tác bảo đảm cho tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện 

theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các Thông tư, hướng dẫn hiện hành.  

Kinh phí sơ tuyển, khám tuyển và giao quân cấp nào cấp đó tự bảo đảm.      

V. ĐỊA ĐIỂM KHÁM TUYỂN  

1. Cấp xã, thị trấn  

 Khám sơ tuyển tại trạm Ytế các xã, thị trấn. 
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2. Cấp huyện 

 Tổ chức khám tuyển sức khỏe tại 3 điểm:  

+ Điểm 1: Trạm y tế xã Thạch Quảng (gồm 8 xã), 

+ Điểm 2: Trạm y tế xã Thạch Bình (gồm 8 xã, thị trấn), 

+ Điểm 3: Trạm y tế TT Vân Du (gồm 9 xã, thị trấn), 

( Danh sách các đơn vị có phụ lục 2 kèm theo) 

VI. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, BAN, NGÀNH VÀ CÁC XÃ, THỊ 

TRẤN 

1. Ban CHQS huyện 

Là cơ quan thường trực HĐNVQS huyện tham mưu cho UBND huyện 

hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2021. Đồng thời là cơ quan trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các ngành 

chức năng để thực hiện Luật NVQS và các Thông tư quy định về tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ. 

Theo dõi tổng hợp số lượng, chất lượng, nắm chắc tình hình diễn biến, 

báo cáo, tham mưu huyện ủy, UBND và HĐNVQS huyện. Phối hợp với các cơ 

quan chức năng có biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trốn 

tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo đảm công bằng, 

đúng Luật.  

Quản lý tốt công dân khám trúng tuyển sẵn sàng nhập ngũ; kiểm tra hoàn 

thiện hồ sơ nhập ngũ; phối hợp với các đơn vị nhận quân, bàn giao hồ sơ, chốt 

quân số với các đơn vị đủ số lượng và chất lượng đúng thời gian quy định.  

Tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ, theo dõi diễn biến về quân số, tư tưởng 

của công dân sẵn sàng nhập ngũ, phối hợp với Công an huyện rà soát nắm chắc 

lai lịch công dân để có biện pháp đề xuất bổ sung kịp thời, không để thiếu quân, 

phối hợp với Văn phòng UBND huyện, các Ban, Ngành, Đoàn thể tổ chức giao 

đủ số lượng và chất lượng, an toàn đúng luật. 

Làm tốt công tác chuẩn bị và tham mưu tổ chức Lễ giao nhận quân trang 

trọng đúng Nghi lễ. Phối hợp với các trường đào tạo nghề trong quân đội; 

HĐNVQS xã, thị trấn tuyên truyền chủ trương, chính sách, về đào tạo nghề sau 

khi xuất ngũ.  

2. Công an huyện 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm các sai phạm trong 

tuyển quân theo đúng quy định của Pháp luật. 

- Tổ chức thẩm tra lý lịch chính trị công dân nhập ngũ, báo cáo HĐNVQS 

huyện. 

- Chỉ đạo Công an xã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn 

tham mưu cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xử lý những trường hợp vi phạm 

Luật nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 120/2013/CP của Chính phủ, về việc xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu. 

- Phối hợp với Viện Kiểm sát và toà án nhân dân huyện kiên quyết xử lý những 

trường hợp trốn, tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuỳ theo 

mức độ vi phạm mà bị xử lý, xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Bảo đảm an toàn trật tự và an toàn giao thông trong quá trình khám 

tuyển và tổ chức Lễ giao nhận quân. 
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- Rà soát danh sách công dân trúng tuyển, phối hợp với Ban chỉ huy quân 

sự huyện chốt danh sách công dân trúng tuyển đủ tiêu chuẩn về chính trị sẵn 

sàng nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 

15/4/2016, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐNVQS huyện nếu để công dân 

có tiền án, tiền sự nhập ngũ vào quân đội. 

- Tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở điểm khám tuyển cấp 

huyện. 

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị về công tác khám tuyển.(có phụ lục kèm 

theo); 

3. Phòng Y tế 

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định về việc thành lập 

Hội đồng khám sức khỏe NVQS năm 2021. 

- Tiếp nhận, hoàn chỉnh phiếu sức khoẻ 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 HĐNVQS xã, thị trấn, các đơn vị 

báo cáo, trình HĐNVQS xem xét, quyết định. 

- Căn cứ vào kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của 

HĐNVQS huyện phối hợp với trung tâm y tế huyện lập kế hoạch, dự trù kinh 

phí khám sức khoẻ cho công dân và tổ chức triển khai thực hiện. 

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện bàn giao đầy đủ kịp thời hồ sơ 

xét tuyển của công dân được gọi nhập ngũ cho đơn vị nhận quân. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện giải quyết khiếu nại 

của công dân liên quan đến việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

- Tổng hợp kết quả công tác khám sức khoẻ NVQS báo cáo HĐNVQS 

huyện và sở Ytế tỉnh theo mẫu quy định. 

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác khám sức khoẻ 

cho công dân làm NVQS sau mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

- Theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn, Bệnh viên đa khoa, trung tâm y tế, sơ 

tuyển, khám tuyển bảo đảm số lượng và chất lượng đúng thời gian quy định. 

4. Bệnh viện Đa khoa huyện 
- Chuẩn bị lực lượng Y, Bác sỹ cử cán bộ chuyên môn cùng các trang 

thiết bị y tế tham gia Hội đồng khám sức khoẻ NVQS cho công dân được gọi 

làm nghĩa vụ quân sự trên địa bàn huyện. 

- Tập huấn cho Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự huyện theo 

Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016. 

 - Chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND và HĐNVQS huyện về sức khỏe của 

công dân nhập ngũ năm 2021. Nghiêm cấm tình trạng để xẩy ra tiêu cực trong khám 

tuyển. 

- Kiểm tra chuẩn bị đầy đủ vật chất, thiết bị y tế cho các phòng khám 

tuyển tuyến huyện trước khi khám. 

5. Trung tâm y tế huyện 

- Quyết định thành lập Tổ kiểm tra sức khoẻ (NVQS) của các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo về chuyên môn, giám sát việc thực hiện công tác, sơ tuyển sức 

khoẻ  (NVQS) cấp xã. 
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- Tăng cường cán bộ chuyên môn tham gia kiểm tra sức khoẻ, sơ tuyển 

sức khoẻ NVQS cho các xã, thị trấn khi có đề nghị.  

- Phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện tập huấn cho các trạm y tế xã, thị 

trấn về công tác khám sơ tuyển cấp xã theo đúng Thông tư 16/2016/TTLT-

BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016. 

- Phân công các thành viên ở các đoàn khám sức khỏe, lấy mẫu máu xét 

nghiệm ma tuý, HIV theo hợp đồng của Ban CHQS huyện.           

Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện thanh, quyết toán xét 

nghiệm ma tuý, HIV theo số lượng được giao. 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND và HĐNVQS huyện về kết quả 

xét nghiệm  Ma tuý, HIV. 

 6. Phòng văn hóa và Trung tâm văn hóa thông tin-Thể thao và du 

lịch. 
- Chỉ đạo các xã, Thị trấn và các điểm khám tuyến huyện thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền trực quan như pa nô, áp phích, khẩu hiệu thể hiện nội 

dung tuyên truyền công tác tuyển quân năm 2021. 

- Chỉ đạo đài phát thanh-Truyền hình huyện,  truyền thanh các xã, thị trấn 

xây dựng kế hoạch ưu tiên thời lượng phát sóng tuyên truyền luật nghĩa vụ quân 

sự và kết quả các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. 

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị (có phụ lục kèm theo); 

7. Phòng Giáo dục và đào tạo. 

Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự cho học sinh trong các cấp học ở cơ 

sở. Chỉ đạo các trường THCS phối hợp với Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn 

rà soát trình độ, cấp học của công dân trong lứa tuổi nhập ngũ, tránh trường hợp 

khai không đúng nhằm trốn tránh Luật nghĩa vụ quân sự.   

8. Đoàn Thanh niên huyện. 

- Chỉ đạo Đoàn cơ sở tổ chức giáo dục và tuyên truyền Luật NVQS  cho thanh 

niên, tổ chức các hoạt động giao lưu, động viên thanh niên phát huy truyền thống quê 

hương Thạch Thành anh hùng hăng hái tham gia khám tuyển và sẵn sàng lên đường 

nhập ngũ. 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện, làm tốt công tác chuẩn bị cho giao 

quân,  chuẩn bị nội dung phát biểu trong Lễ giao nhận quân. 

- Tuyên truyền hướng nghiệp học nghề cho quân nhân sau khi xuất ngũ. 

- Theo dõi chỉ đạo các đơn vị (có phụ lục kèm theo);    

9. Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu 

chiến binh, Liên đoàn lao động huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ. 

 - Làm tốt công tác tuyên truyền luật NVQS cho toàn dân, cho thanh niên 

và hội viên. Phối hợp theo chức năng chuyên ngành để động viên tuổi trẻ lên 

đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt  chính sách hậu phương quân 

đội. 

 - Theo dõi chỉ đạo  các đơn vị (có phụ lục kèm theo). 

10. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện 
Theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách, thường 

xuyên theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện theo đúng 

chức năng chuyên môn, nắm chắc tình hình mọi mặt ở cơ sở, kịp thời phản ánh 
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những vướng mắc phát sinh về cơ quan thường trực HĐNVQS huyện để cùng 

phối hợp giải quyết. Chịu trách nhiệm trước HĐNVQS huyện về công tác tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ. Theo dõi động viên công dân chuẩn bị nhập 

ngũ, yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vận động các xã, thị 

trấn, các cơ quan, đoàn thể, Lâm, Nông trường, Xí nghiệp, các Trường học phổ 

thông và các Công ty, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện xây dựng quỹ 

tuyển quân theo kế hoạch của huyện đã phân bổ, phấn đấu 100% thanh niên lên 

đường làm nghĩa vụ Quân sự được tặng 01 sổ tiết kiệm từ 1.000.000đ trở lên.  

 11. Hội đồng NVQS xã, thị trấn 

- Giúp uỷ ban nhân cấp xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp 

luật về nghĩa vụ quân sự, tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và 

khám sức khoẻ đúng quy định. 

- Phân công các thành viên HĐNVQS xã, thị trấn theo dõi chỉ đạo trong 

sơ tuyển, khám tuyển bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đúng thời gian quy 

định. Số thanh niên đã khám trúng trong sơ tuyển, phải hoàn tất hồ sơ trước khi 

tổ chức khám tuyển ở tuyến huyện. 

- Chỉ đạo trạm Y tế tổ chức sơ tuyển sức khoẻ; lập danh sách những công 

dân đủ sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân mắc bệnh thuộc danh 

mục các bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự đã qua sơ tuyển, thông qua 

HĐNVQS xã, thị trấn báo cáo Hội đồng NVQS huyện (gửi về phòng Y tế 

huyện) để tổng hợp. Hoàn chỉnh phần thủ tục hành chính phiếu sức khoẻ nghĩa 

vụ quân sự. 

- Kiểm tra, đôn đốc đưa công dân thuộc diện được gọi làm nghĩa vụ quân 

sự đi khám sức khoẻ theo kế hoạch của HĐNVQS huyện. 

- Thông báo kết quả khám sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng khám sức 

khoẻ nghĩa vụ quân sự huyện. Thu thập những ý kiến thắc mắc liên quan đến 

việc khám sức khoẻ và kết luận sức khoẻ nghĩa vụ quân sự của công dân (nếu 

có) báo cáo về Ban chỉ huy quân sự huyện và HĐNVQS huyện xem xét giải 

quyết. 

- Quản lý tốt số thanh niên đã trúng tuyển, làm hồ sơ nhập ngũ và thâm 

nhập “3 gặp 4 biết” bàn giao quân cho huyện đủ số lượng và chất lượng, đúng 

thời gian và an toàn tuyệt đối. 

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng NVQS huyện, và đơn vị 

nhận quân để làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. 

- Tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà cho thanh niên lên đường nhập 

ngũ và kiên quyết xử lý những người vi phạm  luật NVQS. Thực hiện phương 

châm “ liên hoan tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện”.   

VII. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các xã, thị trấn, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01 ngày 

22/9/2020 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ 

tuyển quân năm 2021, kế hoạch của HĐNVQS huyện để nâng cao tinh thần 

trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cơ sở. 

2. Tổ chức, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2021, kiểm tra xét duyệt từng trường hợp bảo đảm đúng luật và công bằng xã hội nhất 
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là các đối tượng được miễn, hoãn, phải chặt chẽ, tạo sự ủng hộ đồng tình của nhân 

dân. 

3. Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, ban, ngành xây dựng kế 

hoạch nội dung, chương trình cụ thể nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành 

tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. 

 Nhận được kế hoạch này yêu cầu các thành viên HĐNVQS huyện, các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, HĐNVQS xã, thị trấn tổ chức quán triệt và 

thực hiện nghiêm túc báo cáo kết quả về HĐNVQS huyện qua Ban CHQS 

huyện./.  
 
 

Nợi nhận:                                                   
- Thường trực HU, HĐND (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Bộ CHQS tỉnh (để b/c); 

- Thành viên HĐNVQS huyện; 

- Các cơ quan thành viên HĐNVQS huyện; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, QS, Ngh90. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Đình Minh 
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Phụ lục 1 

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TUYỂN QUÂN NĂM 2021 

(Kèm theo kế hoạch số:           / KH-HĐNVQS ngày     tháng 10 năm 2020) 

 

TT ĐỊA PHƯƠNG ĐIỀU KHÁM TRÚNG TUYỂN GHI CHÚ 

Tổng số 28 (xã -TT) 923 400   

1 Thạch Lâm 30 12   

2 Thạch Tượng 34 13   

3 Thạch Quảng 39 17   

4 Thạch Cẩm 47 25   

5 Thạch Sơn 38 17   

6 Thành Vinh 34 15   

7 Thành Yên 31 12   

8 Thành Mỹ 33 15   

9 Thành Minh 42 25   

10 Thành Công  35 16   

11 Thạch Bình 45 23   

12 Thạch Định 36 12   

13 Thạch Long 38 15  

14 Thạch Đồng 37 15  

15 Thành Trực 33 16   

16 Thành Tân 38 18   

17 Thành Tâm 35 16   

18 Thành Thọ 35 15   

19 Thành An 33 11   

20 Thành Tiến 35 12  

21 Thành Long 35 15   

22 Thành Hưng 35 12   

23 Ngọc Trạo 35 12   

24 TT Kim Tân 45 21   

25 TT Vân Du 45 20   
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Phụ lục 2 
LỊCH KHÁM TUYỂN NVQS NĂM 2020 

(Kèm theo kế hoạch số:           /KH-HĐNVQS ngày     tháng 10 năm 2020) 

 

TT ĐƠN VỊ THỜI GIAN 

CHỈ TIÊU 

ĐIỂM KHÁM 
GHI 

CHÚ ĐIỀU KHÁM 
TRÚNG 

TUYỂN 

                                          Cộng tổng: 923 400   

1 Thạch Lâm   07 giờ 30 ngày 30/11/2020 30 12 Điểm khám 1  

2 Thạch Tượng 07 giờ 30 ngày 30/11/2020 34 13 Điểm khám 1  

3 Thạch Quảng 13 giờ 30 ngày 30/11/2020 39 17 Điểm khám 1  
4 Thạch Cẩm 13 giờ 30 ngày 30/11/2020 47 25 Điểm khám 1  

   150 67   

5 Thành Vinh  07giờ 30 ngày  01/12/2020 34 15 Điểm khám 1  
6 Thành Yên 07 giờ 30 ngày  01/12/2020 31 12 Điểm khám 1  

7 Thành Mỹ 13 giờ 30 ngày 01/12/2020 33 15 Điểm khám 1  
8 Thành Minh 13 giờ 30 ngày 01/12/2020 42 25 Điểm khám 1  
   140 67   
9 Thạch Sơn 07 giờ 30 ngày 02/12/2020 38 17 Điểm khám 2  
10 Thạch Bình 07 giờ 30 ngày 02/12/2020 45 23 Điểm khám 2  
11 Thạch Định 13 giờ 30 ngày 02/12/2020 36 12 Điểm khám 2  
12 Thạch Đồng 13 giờ 30 ngày 02/12/2020 37 15 Điểm khám 2  
   156 67   

13 Thạch Long 07 giờ 30 ngày 03/12/2020 38 15 Điểm khám 2  
14 Thành Trực 07 giờ 30 ngày 03/12/2020 33 16 Điểm khám 2  
15 Thành Hưng 13 giờ 30 ngày 03/12/2020 35 12 Điểm khám 2  

16 TT Kim Tân   13 giờ 30 ngày 03/12/2020 45 21 Điểm khám 2  

   151 64   
17 Thành Thọ 07 giờ 30 ngày 04/12/2020 35 15 Điểm khám 3  
18 Thành Tâm 07 giờ 30 ngày 04/12/2020 35 16 Điểm khám 3  

19 Thành Tân 13 giờ 30 ngày 04/12/2020 38 18 Điểm khám 3  

20 TT Vân Du 13 giờ 30 ngày 04/12/2020 45 20 Điểm khám 3  

   153 69   

21 Thành Tiến 07 giờ 30 ngày 05/12/2020 35 12 Điểm khám 3  

22 Ngọc Trạo 07 giờ 30 ngày 05/12/2020 35 12 Điểm khám 3  
23 Thành An 07 giờ 30 ngày 05/12/2020 33 11 Điểm khám 3  

24 Thành Long 13 giờ 30 ngày 05/12/2020 35 15 Điểm khám 3  

25 Thành Công  13 giờ 30 ngày 05/12/2020 35 16 Điểm khám 3  

   173 66   

 13 giờ 30 ngày 5/12/2020 khám đơn vị thiếu chỉ tiêu   
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 Phụ lục 3 

PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NVQS 

 PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN  KHÁM  TUYỂN NĂM 2021 

(Kèm theo kế hoạch số:           / KH-HĐNVQS ngày     tháng 10 năm 2020) 

 

TT ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN HĐNVQS 
BAN CHQS HUYỆN PHỤ 

TRÁCH ĐỊA BÀN 
GHI CHÚ 

1 Thạch  Lâm Nguyễn Hồng Vân 1// Trương Văn Nghĩa  

2 Thạch Tượng Nguyễn Văn Hưởng 4/ Nguyễn Duy Linh  

3 Thạch Quảng Phạm Văn Tuân 4/ Lê Văn Quang  

4 Thạch Cẩm ,, 4/ Lê Văn Quang  

5 Thành Mỹ Vũ Đức Vĩnh 1// Trương Văn Nghĩa  

6 Thành Yên ,, 4/ Đinh Văn Chín  

7 Thành Vinh Nguyễn Đình Hải 4/ Đinh Văn Chín  

8 Thạch Sơn Hà Long Biên 2// Nguyễn Văn Hùng  

9 Thạch Bình ,, 1// Hoàng Đình Tráng  

10 Thạch Long Lưu Thị Dung 1// Nguyễn Văn Cường  

11 Thạch Đồng ,, 1// Nguyễn Văn Cường  

12 Thạch Định Bùi Thị Bích Thuỷ 2// Nguyễn Văn Hùng  

13 Thành Trực ,, 1// Bùi Đức Mạnh  

14 Thành Tân Nguyễn Văn Dĩnh 1// Trần Quốc Tuấn  

15 Thành Công ,, 1// Trịnh Văn Sơn  

16 Thành Tâm Lê Công Thành 2// Trịnh Xuân Lương  

17 TT Vân Du ,, 1// Trần Quốc Tuấn  

18 Thành Minh Lê Thị Hương 2// Trịnh Xuân Lương  

19 Thành Thọ ,, 1// Nguyễn Hữu Bảo  

20 Thành Tiến Khổng Tiến Dũng 2// Bùi Văn Hùng  

21 TT Kim Tân ,, 2// Bùi Văn Hùng  

22 Ngọc Trạo Đặng Văn Thuận 1// Nguyễn Hữu Bảo  
23 Thành An ,, 1// Trịnh Văn Sơn  
24 Thành Long Nguyễn Minh Tuân 1// Hoàng Đình Tráng  
25 Thành Hưng ,, 1// Bùi Đức Mạnh  
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