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THÔNG BÁO 

V/v khám sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021 
 

  

Căn cứ Kế hoạch số 1369/KH-HĐ.NVQS ngày 27 tháng 10 năm 2020 của 

Hội đồng NVQS Thành phố Sa Đéc về việc khám sức khỏe cho công dân thực hiện 

nghĩa vụ quân sự năm 2021; 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Tân Quy Đông, thông báo đến tất cả công dân 

nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (đối với công dân nam có trình độ Cao đẳng, Đại 

học đến hết 27 tuổi) tính đến năm 2020 trên địa bàn phường Tân Quy Đông, đã 

nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.  

- Đúng: 07 giờ 30 ngày 02 tháng 12 năm 2020 (Thứ 4). 

        - Đến tại: Trung tâm y tế Thành phố Sa Đéc. 

Để khám sức khỏe thực hiện nghĩa vu ̣quân sư ̣năm 2021.  

Đề nghị tất cả nam công dân trong độ tuổi đã nhận được lệnh gọi khám sức 

khỏe nghĩa vụ quân sự, có mặt đúng thời gian và địa điểm theo tinh thần thông báo 

này. Nếu cố tình trốn tránh hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà 

không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

 * Chú ý: Thanh niên đi khám sức khỏe mang theo Lệnh gọi khám sức khỏe 

NVQS, giấy chứng minh nhân dân, các loại bằng tốt nghiệp bản photo. 

 

Nôi nhaän: 

- CBTT phường (thông báo); 

- Thành viên HĐ.NVQS phường; 

- Lưu: VT,QS;Th03. 

TM. UÛY BAN NHAÂN DAÂN 

CHUÛ TÒCH 

 

 

 

 

Nguyêñ Thi ̣ Minh Hiếu 
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