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Gia Nghĩa, ngày ị ? tháng 4 năm 2020

Kính gửi:
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND-UBND thành phố
- Ban quân lực/Phòng Tham mưu - B ọ  C H Q S tinh
- Thành viên Ban TSQS thành phố
- Các đơn vị, xã, phương

Can cư Hướng dân sô 392/HD-TM ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Phòng 
Tham Mưu -  Bộ CHQS tinh Đăk Nông về còng tác Tuyển sinh quân sự năm 2020

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, đề thực 
hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2020 bảo đàm chất lượng, hiẹu quà, an 
toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đúng quy định.

Ban tuyển sinh Quân sự thành phố Gia Nghĩa thông báo như sau:

Đe tiếp tục tuyên truyền, hướng nghiệp cho các thí sinh, quân nhân xuất ngũ 
và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an dân trên địa bàn thành phố có 
nguyện vọng đăng ký sơ tuyên, xét tuyên sinh quân sự (nguyện vọng cao nhât) vào 
các trường Đại học, Học viện nhà trường trong Quân đội nám 2020.

1. Thòi gian đăng ký và khám sức khỏe:
- T ổ chức đăng ký từ ngày 01/3/ 2020 đến ngày 20/6/ 2020.

- T ổ  chức khám sức khỏe thành 2 đợt.
+ Đợt một: Từ ngày 19 đến 20/5/ 2020
+ Đợt hai: Từ ngày 11 đến 12/6/ 2020
+ Địa điểm khám sức khòe: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đảk Nông (có kế 

hoạch khám sức khỏe thông báo cụ thể sau).
2 Thời gian báo cáo và nộp hồ sơ lên cấp trên:



- Tống hợp danh sách, hoàn chinh hồ sơ và bàn giao cho Ban TSQS tinh 
trước ngày 22/6/ 2020.

3. Thông báo này thay thế cho Thông báo số 196/CV-BTS ngày 12/3 2020

Nhận được Công văn này đề nghị thành viên Ban Tuyển sinh quân sự thành 
phố, các đơn vị, xã, phường, nhà trường THPT trên địa bàn thành phố có liên quan 
phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
-  TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND& ÙBND thành phố (b/c);
- Bar. quân lực tinh (b/c);
- ĐU-Ban CHQS thành phố;
- Thành viên Ban TSQS thành phô;
- Các nhà trường, xã, phường;
- Lưu VT-BCH.
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