
THỊ TRẤN PHÚ LONG KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023 

 

Sáng ngày 18/11/2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thị trấn Phú Long tổ chức 

khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự, Nghĩa vụ Công an  cho 77 thanh niên trên địa 

bàn thị trấn phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

 
Đây là những Thanh niên nằm trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ Quân sự theo quy định 

hiện hành của pháp luật. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Hội đồng 

NVQS thị trấn đã tiến hành triển khai các bước rà soát, nắm nguồn, lập danh sách thanh 

niên địa phương trong độ tuổi nhập ngũ cũng như các trường hợp được tạm hoãn và 

miễn NVQS theo quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật.  

 
 



Tại nơi khám, các thanh niên được đội ngũ Bác sỹ trong Hội đồng khám sức khỏe nghĩa 

vụ quân sự tiến hành khám sàng lọc các bước như: khám thể lực (đo chiều cao, cân 

nặng, tim mạch, đo huyết áp); khám chuyên khoa Nội, Ngoại, Da liễu, Mắt, Tai - Mũi - 

Họng; lấy máu và nước tiểu để xét nghiệm HIV và kiểm tra ma túy… 

 
Công tác khám tuyển được chú trọng, chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị y tế và đội ngũ 

y, Bác sĩ, công tác khám tuyển được tổ chức một cách chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan 

theo đúng quy định. 

 
 

 



Đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy Đảng ủy - HĐND - UBND 

- UBMTTQVN thị trấn hết sức quan tâm và chú trọng nhằm tuyển chọn được những 

Thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị để góp 

phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước chính quy, hiện đại đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./. 

 

 

 

 


