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Dôc Ip - Tv do -  Hinh phüc 

S& 5/KH-TSQS Dk Song, ngàyJtháng 02 nàm 2020 

KE HOACH 
• A Tuyen sinh Quan sir nam 2020 

I. M1JC JMCH, YEU CAU 
1.MucdIch 

- Thirc hin Thông tr s 22/2019/TT-BQP ngày 08/03/2019 cüa B Quc 
phông ye vic Quy djnh và hiiàng dn thc hin cong tác tuyên sinh vào các 
tnr&ng trong Quân dci;  Cong van so 04/TSQS-NT ngày 06/02/2020 cUa Ban tuyn 
sinh quãn sir B quôc phông ye vic hiiàng dan däng k) so tuyên vào di h9c, cao 
däng, trung cap quãn sir và däng k d? K' thi THPT quôc gia nm 2020; Chi thj so 
454/CT-BCH ngày 24/02/2020 cüa Chi huy tnr&ng B chi huy Quân sir tinh Dk 
Nông ye vic thirc hin cong tác tuyên sinh quân sir nàm 2020. 

- Tuyn ch9n quân nhãn, h9c sinh, thanh niên ngoài quân di vào dào tao  s 
quan cap phân di trInh d dai  h9c và nhân viên chuyên mon k thut trInh d 
trung cap tai  các hpc vin, tru&ng ctai h9c và tnrng s quan trong quân di nàm 
2020. 

2. Yêu cu 

- Trin khai thrc hin nghiêm tüc, dung thii gian, khách quan, cong bang, 
dung quy djnh cüa Ban tuyên sinh quail sl:r B Quôc phông, Ban tuyên sinh quân 
sir Quân Khu 5 và Ban tuyên sinh quân sir tinh. 

- PhM hqp chat ch vài cp Uy, chInh quyn dja phixong và các Co quan, Ban 
ngành, doàn the có lien quan trên dja bàn tü cap huyn den các xâ, thj trân trong 
qua trInh triên khai thirc hin. 

- T cht'rc tuyên truyn rng räi bang nhiu hInh thüc phong phü trên dja bàn 
toàn huyn qua các phrnmg tin thông tin dai  chüng và triên khai den trng can b, 
chiên s cüa co quan, &m vj thuQc Ban CHQS huyn Däk Song. 

- Báo cáo, np h so tuyn sinh quân s1x v trên dung thi gian quy djnh. 
II. oOi TIYNG, TIEU CHUAN, THOI GIAN TUYEN SINH 
1. Di ttrng 
a) Nam thanh niên ngoài quân di (k Ca quân nhân dã xut ngü) s krçxng 

däng k so tuyên không hin chê. 

b) Nit thanh niên ngoài quân di 

Tuyn 10% chi tiêu cho các ngành: Bác si Quân y tai  H9c vin Quân y; 
Quan h Qu& té ye quOc phông và các ngành ngoi ng[ tai  H9c vin Khoa h9c 
Quân sij; K six Quân sir ngành Cong ngh Thông tin và Din tfr vin thông tai 



Hc vin K thut Quân sir. 
c) ThI sinh có h khtu thuorng tiui ti huyn D.k Song, tinh Dk Nông tInh 

den tháng 9 nàm 2020, có dU 03 näm thung trñ lien tVc trâ len. 
Trtthng hçcp thI sinh dang cu trü ti các tinh phIa B.c nhung d chuyn h 

khâu thung trü ye huyn Däk Song, tinh Däk Nông, có b& mc dé (bô mc nuôi 
theo dung quy djnh cüa pháp lust ye nuôi con nuoi) có h khâu thithng tth và dang 
cu trii ti các tinh phIa Bäc. Ban than thI sinh hçc và thi tot nghip TI-IPT (theo 
hInh thüc giáo dic chmnh quy hotc giáo dic thuäng xuyen) tti các trixYng thuc 
các tinh phIa Bäc dang k9 so tuyên nhu sau: 

- Không duçic dng k9 so tuyn vào Trueing Si quan Lc quân 2. 

- Ducic dáng k9 vào các truông con li nhimg hu&ng dim chuan cho thI sinh 

thuc các tinh phIa Bäc. 

2. Tiêu chutn 

a) Tu' nguyen: ThI sinh tir nguyen clang k9 so tuyn vào mt tru1ng Quân 
sir. Khi trüng tuyên chap hành sr phãn cong ngành h9c. Sau khi tot nghip ra 
trung chap hành sir phân Cong cong tác cüa Bô Quôc phOng. 

b) ChInh trl, do dfrc 
- Co 19 ljch chinh trj gia dInh Va ban than rô rang, dü diMi kin d k& np vao 

Dãng Cn san Vit Nam theo Diêu 1 Dãng, không vi phm các diem nêu trong 
Diu 8, Diêu 9, Diêu 10, Diêu 11, Diêu 12, Diêu 13 Quy djnh so 126-QD/TW ngày 
28/2/2018 cüa Ban chap hành Trung ucrn; Diem c Chi thj sO 344/CT ngày 
12/10/1990 cüa Tong cic ChInh trj ye "Met sO diem trong cong tác quãn 19 can be". 

- Thirc hin theo quy djnh tai Diu 21 cüa thông tu s 22 và quy djnh tai Diu 
7, Diu 8 Thông tu so 05/2019/TT-BQP cüa B Quôc phOng quy djnh tiêu chuãn 
chInh trj cüa s5' quan, quãn nhân chuyên nghip, cong chj'rc, cong nhân và viên chirc 

quôc phOng trong Quãn dOi nhan dan Vit Nam. 
+ Phm cht dto dirc t&, là Dâng viên Dãng Cong san Vit Nam hoc Doãn 

viên Doàn TNCS Ho Chi Minh. 
+ Tren co the không có hInh xäm, chü xäm. 

c) TrInh d van hóa 
- TInh dn thM dim xét tuyên dã t& nghip THPT theo hInh thüc giáo dic 

chInh quy hotc giáo diic thuing xuyen, Trung cap chuyên nghip, Trung hçc nghê, 
Trung cp nghê (sau day yiêt chung là trung hçc). 

- Ngithi dä t& nghip trung hçc ngh phâi là nguYi dã t& nghip THCS, dã 
hçc dü khôi luqng kin thirc và thi tht nghip các mon van hóa THPT dat yeu câu 
theo quy djnh cüa B Giáo dic và Dào tao. 

d) Sfrc khOe 
Tiêu chu.n süc khOe thirc hin theo hung dn cüa Thông tir lien tjch s 

16/2016/TTLBBYTBQP ngày 30/6/2016 cüa B Y te và B QuOc phOng ye Quy 
djnh viêc khám süc khOe th'çrc hin nghia vi quân sir, c11 the: Nam giâi: Dugc lay 
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sirc khôe !oi 1, 1oi 2 nhung chiu cao cüa nam phái dt 1,65 m try len, can n.ng 
50 kg; ni giâi 1,54 m trô len, can nng 48 kg trâ len 

A e) Dc tuoi 

- Thanh niên ngoài quãn di tü 17 dn 21 tui (tInh dn nàm dj,r tuyn). 

- Quân nhân ti ngü và xut ngü tü 18 dn 23 tui (tInh dn näm dir tuyn). 

Li.ru : ThI sinh nam gi1i là ngr?iii dan tc thiu s thuc 16 dan tc It ngithi 
c1i the gôm các dan tc: La Hü, La Ha; Pa then; Lir, Chit; Lô Lô, Máng, Ca lao, 
Bô Y, Công, Si la, Pu Péo, Rcv Mäm, Brâu, a Du, Pu lá, M'Nông, B dê, Grai duc 
dr tuyn tat ca các trlx&ng, dtrçc lay chiêu cao tü 160 cm tr& len, các tiéu chuãn 
khác ye sue khóe thirc hin nhii các thI sinh dan tc thiêu so nói chung. 

3. Thôi gian 

- Ban tuyn sinh quân sir huyn t chi'rc tuyên truyn, hithng nghip tai các 
Trithng THPT và tnr?mg Dan tc ni trü trén dja bàn huyn trong thang 02 näm 
2020. 

- Ban tuyn sinh quân sr huyn trin khai k hoch TSQS näm 2020 và phi 
hqp vói các ngành có lien quan, các xä, thj trân, Trix&ng THPT Dàk Song, Trti?mg 
THPT Phan DInh Phüng, TI-IPT Luang The Vinh, Tru&ng Dan tc ni trü to chüc 
dàng k sa tuyên, huàng dan thl sinh 1p ho sa däng k sa tuyên tü ngày 0 1/3/2020 
den ngày 25/4/2020. 

- T chüc khám st'rc khôe tuyn sinh Quân sir cho các thI sinh dãng k3 sa 
tuyn chia lam hai dçit c11 the nhu sau: 

+Dçit1ngày26/3/2020; 

+ Dqt 2 ngày 09/4/2020. 

Tir ngày 26/3 dn ngày 18/4/2020: Ban tuyn sinh quãn sir huyn t chi'rc 
xác minh 1 ljch, hoàn chinh ho sa dàng k3 sa tuyên, tong hçip báo cáo theo quy 
djnh. 

Ngày 29/4/2020: Ban tuyn sinh quân sir huyn giao nQp h sa dàng k sa 
tuyên ye Ban TSQS tinh. 

III. HO S( - L PH! XET TUYEN - TRUNG XET TUYEN SINH 
1. Hi so' tuyn sinh: Theo mu quy djnh cüa Ban tuyn sinh quân sir B 

Quôc phông. ThI sinh mua và däng k dir thi ti thir&ng trrc Ban tuyn sinh quãn 
sij huyn (Ban CHQS huyn). 

2. Các giy t& khác có lien quan: Bang t& nghip THPT nu thI sinh dA t& 
nghip näm 2019 tth ye tnrâc, sO h khâu gia dinh, Chfrng minh nhân dan hoc the 
can cuóc, Giây chirng nhn i.ru tiên (nêu co), Giây khai sinh, The doàn viên (tat Ca 
nhüng giây ti trén dêu phô to có cong cht'mg); 08 tam ành (4x6cm) chiip trong 
vOng 06 tháng tInh den thii diem däng k dir tuyên. 

3. L phi tuyn sinh 

- L phi tuyn sinh và mua h so tuyn sinh cho 1 h so dang k) so tuyên 
nhi.r sau: 

I 
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+ L phi so tuyên: 50.000 dngfhô so; 

+ H so so tuyên giá: 4.500 dongfhô so. 

- Riêng tin khám siic khöe do Trung tam Y th huyn Dk Song thu phi 

không tInh vào tiên 1 phi tuyên sinh. 

IV. TO CHU'C TIIVC IIIN 

1. Ban CHQS huyn (cd quan Thtrrng trjc Ban tuyn sinh quân sij 

huyn) 
- Chju trách nhim tru1c Ban tuyn sinh quân sr huyn và Ban tuyn sinh 

quân sr tinh ye 
chat 1uçng satuyên, không dê l9t nhrng tru?mg hcip không dü tiêu 

chuân tuyên sinh, không dê xày ra các sai sot, gian 1.n trong ho so däng k) so 

tuyên. 
- T chirc xác mirih chInh tr cho thI sinh däng k so tuyn ding quy djnh và 

Hithng dan cüa Ban tuyên sinh quân s B Quôc phOn Nghiêm cam vic cho thI 
sinh tir khai vào ban thâm tra xác minh chInh trj, t di lay xác nhn cUa cap üy dja 

phucmg. 
- Phi hçip vài trung tam van hóa, th thao và truyn thông huyn, Hi ding 

Khám süc khOe TSQS huyn, Ban Giám hiu các tru&ng THPT Dãk Song, Trueing 
TFIPT Phan DInh Phüng, TI-IPT Luong The Vinh, tru&ng Dan tc ni trü huyn to 
chirc tuyên truyên, htràng nghip, thông tin trên các phuong tin truyên thông cho 

nhân dan và thanh niên, h9c sinh ye cong tác tuyên sinh Quân di nàm 2020. 

- Phi hçip Hi dng khám sirc khOe TSQS huyn t chüc khám so tuyn sirc 

khOe tuyên sinh cho các thi sinh bào dam dung quy djnh. 

2. Trung tam van hóa, th thao Va truyn thông huyn, IIuyn doàn 

- T chiic tuyên truyên cong tác tuyn sinh Quân sr rng räi trên các 
phtrang tin truyên thanh cho nhân dan và thanh niên, hçc sinh trên dja bàn duçic 

bitt. 
- Chi do các chi doàn co so lam t& cong tác phát trin doàn viên và lam thu 

tic chuyên doàn cho thi sinh sau khi dä trüng tuyên ye nhà truOng. 

3.PhôngYt 
ChU tn, phi h9p Trung tam Y t huyn, Ban CHQS huyn dir trü kinh phi 

khám SITC 
khOe Tuyên sinh Quãn sr nàm 2020 gui PhOng Tài chinh - Kê hoch 

thâm djnh trInh UBND huyn phê duyt. Phôi hccp vOi Ban CHQS huyn giám sat, 
don d& cong tác khám sIrc khOe cho các thI sinh dàng k dir thi vào các trixng 

trong Quãn di. 

4. Trung tam Y t huyfl 

- B trI co sO 4t cht, trang thit bj, yât tu y t và than hrc trin khai cong 

tác khám SUe khOe cho các thI sinh däng k dr thi vào các truOng trong quân di. 

- Phi hqp vOi PhOng Y t 1p dr trü kinh phi khám SUC khOe tuyn sinh 

Quãn sir gUi ye 
PhOng Y tê huyn, trInh UBND huyn phê duyt. 



- Kt lun, hoàn chinh phiu khám süc khóe chuyn v thithng trirc Ban 
Tuyên sinh Quan sir huyn sau khi to chirc khám süc khOe tuyên sinh quân sir. 

5. Trirông THPT Dk Song, trirông THPT Phan DInh Phüng, trtrôrng 
THPT Lurcrng Th Vinh, trirông Dan tc ni trü huyn Dák Song 

- Phi hçp viii Thithng trirc Ban tuyn sinh Quân sr huyn t chi'rc tuyen 
truyên, hrâng nghip cho hpc sinh khoi 12 thuc tnr?mg giàng diy dr thi vào các 
tnr&ng trong Quân di. 

- Chi dao  cho Doàn trithng phát trin doàn viên cho hçc sinh däng k3 d? thi 
vào các tnrông trong Quân di. 

- Tto mci diu kin cho các hc sinh lam thu tiic däng k, khám sirc khOe 
tuyên sinh Quân sir bão dam thai gian quy djnh. 

Trên day là K hoch tuyn sinh vào các Hc vin, tnrng Di hçc, trix&ng 
ST quan, tri.r?mg Cao däng Quan sij näm 2020 cüa Ban Tuyên sinh quán sir huyn; 
yeu c.0 Ca quan Thixông trirc Ban tuyên sinh quân sr huyn phoi hçip vâi cac 
ngành Co lien quan, các trithng THPT trên dja bàn, các xã, thj trân to chüc thirc 
hin nghiêm tüc./. 

t 

Noinhin: 
- Ban TSQS tinh; 
- TT huyén üy, Ti' HDND UBND huyn; 
- CT, các PCI huyn; 
- Các ban ngành có lien quan; 
- Trueing PITH Däk Song; 
- TrLrcmg PITH Phan DInh Phüng; 
- Trtr&ng PITH Li.rcmg Th Vinh; 
- Trtr?mg DTNT huyn; 
- CVP, CYNC; 
-LiruVT. 

TRIJING BAN 

PHO CHU T!CH UBND HUYN 
Nguyn Ngc Than 
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