UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2037 /QĐ-UBND

Tuần Giáo, ngày 18 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng khám sức khỏe thực hiện
nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự số 78/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ nghị định 70/2019/NĐ-CP, ngày 23/8/2019 của chính phủ quy định
về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân;
Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-HĐNVQS ngày 05/11/2020 của HĐNVQS
huyện Tuần Giáo về việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an
nhân dân năm 2021;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Y tế huyện Tuần Giáo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ công an
nhân dân năm 2021, gồm các cá nhân có tên sau:
1. Bà Quàng Thị Kim - Bác sỹ CKI, P. Giám đốc phụ trách Trung tâm Y
tế huyện Tuần Giáo - Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Bùi Hồng Hà - Bác sỹ CKI, P. Giám đốc phụ trách khoa Ngoại
tổng hợp - Phó chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Bùi Như Việt - Phụ trách Phòng Y tế huyện - Ủy viên Thường trực
kiêm Thư ký Hội đồng;
4. Ông Đoàn Vương Hùng - Bác sỹ CKI - Ủy viên;
5. Bà Vi Thị Liễu - Bác sỹ CKI - Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Bác sỹ CK Mắt - Ủy viên;
7. Bà Nguyễn Thị Biên - Bác sỹ CK RHM - Ủy viên;
8. Ông Bạc Cầm Luyện - Bác sỹ CKI TMH - Ủy viên;
9. Ông Giàng A Chứ - Bác sỹ CK TTK - Ủy viên;
10. Ông Là Văn Hùng - Bác sỹ CK CĐHA - Ủy viên;
11. Bà Hoàng Thị Lan - Điều dưỡng cao đẳng - Ủy viên;
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12. Bà Nguyễn Thị Hoàn - Điều dưỡng cao đẳng - Ủy viên;
13. Bà Phan Thị Ngọc Oanh - Kỹ thuật viên trung cấp - Ủy viên;
14. Bà Quàng Thị Cường - Kỹ thuật viên trung cấp - Ủy viên;
15. Ông Vũ Đình Hùng - Công an huyện - Ủy viên.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng khám tuyển chọn công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019, được quy định tại
Thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ Công an.
Kinh phí thực hiện khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ
tham gia công an nhân dân, làm các xét nghiệm cho công dân thực hiện nghĩa vụ
tham gia công an nhân được sử dụng từ ngân sách địa phương bảo đảm cho công
tác Quốc phòng - An ninh theo quy định hiện hành. Định mức vật tư tiêu hao và
kinh phí cho hoạt động kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ
tham gia Công an nhân dân theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLB-BYTBQP, ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng.
Thời gian làm việc:
15h00’ ngày 27/11/2020 họp thành viên hội đồng khám tuyển nghĩa vụ
tham gia công an nhân dân tại Trung tâm Y tế huyện.
Từ 7h30’ ngày 28/11/2020 tiến hành khám tuyển nghĩa vụ tham gia công
an nhân dân tại Trung tâm Y tế huyện.
Hội đồng sử dụng con dấu của Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo trong giao dịch.
Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là Hội đồng chuyên môn hoạt
động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan
và các ông (bà) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT;YT.
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