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I TRUNG TÂMLUUTRỨ BỘ QUỐC PHỎNG
Cấp ngày:— /JL j2 0 THÔNG T ư  LIÊN TỊCH
HỐ sơ so.-ĵ g,Phòng S ố -L .  Hưởng dẫn kiểm tra sức khoẻ sĩ quan dự bị và

người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị

Thi hành Nghị định, số 26 /2002/NĐ - CP ngày 21 tháng 03 năm 2002 của 
Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Viêt Nam; sau khi thoả thuận với 
Bộ Tài chính tại công văn số 11003/TC-VI ngày ló tháng 10 năm 2002, Bộ Quốc 
phòng - Bộ Y tế thống nhất hướng dẫn kiểm tra sức khoẻ sĩ quan dự bị và người 
được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị như sau:

I - Đối tượng, chê độ kiểm tra sức khoẻ
1. Sĩ quan dự bị đã được cấp có thẩm quyền quyết định sắp xếp, bổ nhiệm 

vào đơn vị dự bị động viên, được kiểm tra sức khoẻ theo định kỳ 2 năm một lần.

2. Sĩ quan dự bị đã đăng ký vào ngạch dự bị nhưng chưa sắp xếp, bổ nhiệm 
vào đơn vị dự bị động viên, được kiểm tra sức khoẻ khi có nhu cầu động viên.

3. Cán bộ, công chức và những người tốt nghiệp đại hộc trở lên ngoài Quân 
đội; hạ sĩ quan dự bị hạng 1; sinh viên khi tốt nghiệp đại học đã được cơ quan đơn 
vị, nhà trường đóng trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố trực ihuộc lỉnh 
(sau đây gọi chung là huyện) tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị theo chỉ tiêu, 
nhiệm vụ Chính phủ giao, được kiểm tra sức khoẻ trước khi đi đào tạo sĩ quan dự 
bị.

ÏI -Lập kế hoạch kiểm tra sức khoẻ
1. Cơ quan quân sự huyện, nắm chắc số lượng sĩ quan dự bị hiện có, chỉ 

tiêu tuyển chọn người đi đào tạo sĩ quan dự bị cư trú tại địa phương, chủ động phối 
hợp với trung tâm y tế huyện lập kế hoạch kiểm tra sức khoẻ cho sĩ quan dự bị và 
người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị theo quy định tại Mục I Thông tư 
này, trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi chung là tỉnh) hoặc Trung ương quản lý, các trường đại học đóng trên địa 
bàn huyện, có trách nhiệm hiệp đồng với cơ quan quân sự huyện sở tại trong việc 
lập kế hoạch kiểm tra sức khoẻ cho sĩ quan dự bị và người được tuyển chọn đi đào 
tạo sĩ quan dự bị.
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133- Tổ chức kiểm tra sức khoẻ
1. Trung tâm y tế huyện có trách nhiệm
1.1. Lập danh sách hội đồng kiểm tra sức khoẻ trình Uỷ ban nhân huyện 

xem xét quyết định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 8 Thông tư số 13/TT-LB ngày 
13 tháng 10 năm 1992 của Liên bộ Y tế - Quốc phòng, quy định việc khám sức 
khoẻ, kiểm tra sức khoẻ, tiêu chuẩn sức khoẻ và giám định sức khoẻ, để thực hiện 
Luật Nghĩa vụ quân sự (sau đây gọi tắt là Thông tư số 13/TT-LB), sau đó báo cáo 
Sở Y tế tỉnh.

1.2. Chuẩn bị địa điểm và kiểm tra sức khoẻ cho sĩ quan dự bị và người 
được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị theo kế hoach của Uỷ ban nhân dân 
huyện.

1.3. Chịu trách nhiệm chính trước Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nghĩa vụ 
quân sự huyện trong việc phân lọai sức khoẻ và kết luận sức khoẻ của sĩ quan dự 
bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị.

2. Cơ quan quân sự huyện, có trách nhiệm triệu tập đủ số lượng sĩ quan dự 
bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị có mật đung thời gian, địa 
điểm để kiểm tra sức khoẻ.

3. Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có sĩ quan 
dự bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị, chịu trách nhiệm gửi giấy 
tnệu tập kiểm tra sức khoẻ của cơ quan quân sự huyện đến từng người thuộc đối 
tượng kiểm tra sức khoẻ.

4. Sĩ quan dự bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị, đi kiểm 
tra sức khoẻ phải xuất trình:

- Giấy triệu tạp đi kiểm tra sức khoẻ củầ cơ quan quân sự huyện;
- Chứng minh thư hoặc thẻ sĩ quan dự bị;
- Hồ sơ, kết quả của các lần kiểm tra sức khoẻ trước để hội đồng kiểm tra 

sức khoẻ tham khảo.

5. Việc phân loại sức khoẻ sĩ quan dự bị, người được tuyển chọn đi đào tạo 
sĩ quan dự bị, thực hiện theo quy định tại Chương IV Thông tư số 13/TT-LB; 
Thông tư số 14/TT-LB ngày 14 tháng 12 năm 1993 sửa đổi bổ sung Thông tư số 
13/TT-LB; Thông tư số 12/TTLB -BYT-BQP ngày 20 tháng 10 năm 1997 hướng 
dẫn sửa đổi, bổ sung Tliông tư số 13/TT-LB.

6. Kinh phí kiểm tra sức khoẻ do ngân sách địa phương chi cho công tác 
quốc phòng của huyện bảo đảm, bao gồm:
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6.1. Kinh phí kiểm tra sức khoẻ sĩ quan dự bị và người được tuyển chọn đi 
đào tạo sĩ quan dự bị do trung tâm y tế huyện dự toán trình Uỷ ban nhân dân 
huvện phê duyêt; quản lý, sử dụng và quyết toán với cơ quan tài chính huyện. Mức 
kinh phí bảo đảm cho kiểm tra sức khoẻ cụ thể như sau:

a) Kinh phí vận chuyển các dụng cụ, phương tiện phục vụ cho đoàn khám 
tính theo giá thị trường tại thời điểm kiểm tra sức khoẻ của địa phương;

b) Kinh phí tiêu hao phục vạ kiểm tra sức khoẻ cho 1000 người:
- Cồn 70 độ: 500ml - Pin đèn 1,5 V: ố đôi
- Bông hút nước: 500 gam - Dầu hoả để luộc dụng cụ: 51ít
- Xà phòng: 500 gam - Giấy trắng: 5 Thiếp
- Bút bi: 10 chiếc - Thước kẻ: 5 chiếc
- Kim gài: 1 hộp (lOOOcái)

c) Trong những ngày tập huấn nghiệp vụ phục vụ cho kiểm tra sức khoẻ và 
tổ chức kiểm tra sức khoẻ, mọi thành viên trong đoàn kiểm tra sức khoẻ được 
hưởng khoản tiền bồi dưỡng hàng ngày bằng phụ cấp một ngày đi công tác trong 
huyên của cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

6.2. Kinh phí chi cho việc triệu tập đi kiểm tra sức khoẻ và bảo đảm ăn cho 
sĩ quan dự bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị do cơ quan quân 
sự huyện dự toán phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương nhưng thấp nhất về 
bảo đảm ăn một người một lần kiểm, tra bằng một ngày ăn của của chiến sĩ bộ 
binh, trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; quản lý, sử dụng và quyết toán với 
cơ quan tài chính cùng cấp.

IV - Quản lý hồ sơ sức khoẻ sĩ quan dự bị, người được tuyển chọn đi 
đào tạo sĩ quan dự bị

1. SỔ sức khoẻ của sĩ quan dự bị do trung tâm y tế huyên lập, cơ quan quân 
sự huyện quản lý; kết quả mỗi lần kiểm tra sức khoẻ sĩ quan dự bị phải được ghi 
chép đầy đủ vào sổ sức khoẻ của từng sĩ quan dự bị để quản lý.

2. Phiếu sức khoẻ của người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị do 
trung tâm y tế huyện lập; khi tổ chức kiểm tra sức khoẻ xong thì bàn giao cho cơ 
quan quân sự huyện (đối tượng là cán bộ, công chức; những người tốt nghiệp đại 
học trở lên và hạ sĩ quan dự bị hạng 1) hoặc các trường đại học (đối tượng là sinh 
viên khi tốt nghiệp đại học) để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Mẫu phiếu sức khoẻ của người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị 
thực hiện như mẫu phiếu sức khoẻ nghĩa vụ quân sự.
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V- Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Kinh phí phục vụ cho kiểm tra sức khoẻ đối với sl quan dự bị và người được 

tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị hướng dẫn trong Thông tư này được áp dụng 
kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2002 (ngày Nghị định số 26/CP có hiệu lực).

2. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc thuộc trách nhiệm của Bộ nào 
thì các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quân đội kịp thời phản ảnh về Bộ 
đó để chủ trì giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Nguyễn Văn Thưởng Trung tưứng Nguyễn Vãn Rinh

Nơi nhận
-  Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; 
-Vãn phòng Quốc hội, Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Toà án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các đơn vị trực thuộc BQP;
- Công Báo, LỮu văn thư, PC.


