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KẾ HOẠCH 

Khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an 
nhân dân trên địa bàn thành phố Tam Điệp năm 2022 

 

 
Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; 
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 

của Bộ y tế và Bộ quốc phòng quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ 
quân sự (NVQS); 

Căn cứ Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ quốc 

phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; 
Căn cứ Nghị định số 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 118/KH-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực 
hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân 

sự thành phố xây dựng Kế hoạch khám sức khoẻ như sau: 
I. Mục đích, yêu cầu 
1. Mục đích 

- Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân. 

- Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng 

công tác tuyển quân. 
2. Yêu cầu 
- Bảo đảmchất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân 

chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm. 
- Các đơn vị phối hợp tổ chức khám NVQS 100% chỉ tiêu được giao; 

chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, cán bộ có trình độ chuyên môn phục vụ cho 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định. 
- Thực hiện khám đúng thời gian, đúng tiến độ, đúng địa điểm tổ chức chu 

đáo, an toàn, khách quan, trung thực, kết luận phân loại sức khoẻ chính xác.  

- Việc chuẩn bị phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự, giao nhận phiếu khám 
sức khỏe nghĩa vụ của công dân nhập ngũ, quản lý phiếu phiếu sức khỏe nghĩa 
vụ quân sự (thực hiện theo Điều 11, 12, 13 Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-

BQP ngày 30/6/2016). 
- Đối với công dân khi đi kiểm tra, sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện 

nghĩa vụ quân sự phải xuất trình các giấy tờ pháp lý và thực hiện các quy 

địnhtheo Điều 10 Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016, như: 



+ Lệnh gọi khám sức khỏe hoặc kiểm tra sức khỏe của Chỉ huy trưởng 
Ban chỉ huy quân sự thành phố; 

+ Giấy chứng minh nhân dân; 

+Các giấy tờ liên quan đến sức khỏe cá nhân (nếu có) giao cho Hội đồng 
khám sức khỏe hoặc Tổ kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự xem xét. 

+ Không uống rượu, bia hoặc dùng chất kích thích. 

+ Chấp hành nội quy khu vực khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe. 
+ Cấm các hành vi lợi dụng việc khám sức khỏe để trốn, tránh thực hiện 

nghĩa vụ quân sự. 

II. Nội dung  
1. Đối tượng khám sức khỏe  
a) Đối tượng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 

-Là Công dân có quốc tịch Việt Nam nằm trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 
tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (tính từ tháng 3/1997 đến hết tháng 2/2004); công 
dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ 

trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi 
nhập ngũ đến hết 27 tuổi (tính từ tháng 3/1995 đến hết tháng 2/2004) của 9 xã, 
phường và các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn thành phố. 

- Có lý lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật Nhà nước. 

b) Đối tượng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

- Đối với nam: Là Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

đã đăng ký NVQS theo quy định, có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (tính từ 

tháng 3/1997 đến hết tháng 2/2004). Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, 

đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ Quân 

sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi (tính từ tháng 3/1995 đến hết tháng 

2/2004) trên địa bàn thành phố. 

- Đối với nữ: Công an thành phố không có chỉ tiêu tuyển chọn. 

- Lý lịch rõ ràng; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không có thời gian bị áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục 

bắt buộc; có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư 

trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ 

quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân. 

c) Đối tượng giám sát ma túy và xét nghiệm HIV: 

Công dân tham gia khám sức khỏe NVQS, khám sức khỏe thực hiện 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ 

quân sự thành phố kết luận đạt loại sức khỏe từ loại 1, loại 2, loại 3. 

2. Thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố 
Thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS thành phố theo khoản 1 Điều 

6 Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ y tế 
và Bộ quốc phòng quy định việc khám sức khoẻ thực hiện NVQS. 

3. Tiêu chuẩn 



- Về sức khoẻ: Tuyển chọn những công dân có sức khỏe đạt từ loại 1, 2, 3 
theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 
30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy 

định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. 
- Về chính trị: Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-

BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực 

lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên 
nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. 

- Về trình độ văn hoá: Từ lớp 8/12 trở lên. 

4. Thời gian, địa điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 
- Dự kiến thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 06/12/2021 

đến ngày 14/12/2021(sáng từ 7h30 - 11h30, chiều từ 13h - 16h30). Lịch khám 

từng đơn vị (gửi kèm theo kế hoạch này). 
Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, thời 

gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có thể thay đổi cho phù hợp, đảm bảo 

công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 
- Địa điểm khám khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Tại Trạm Y tế các xã, phường. 
III. Phân công tổ chức thực hiện 

1. Phòng Y tế thành phố 
- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố,Trung tâm Y tế 

thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành lập Hội đồng khám sức khỏe 

NVQS thành phố.  
- Tiếp nhận, hoàn chỉnh phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các 

công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự, tổng hợp danh sách công dân mắc các 

bệnh thuộc diện miễm đăng ký nghĩa vụ quân sự do Hội đồng nghĩa vụ quân sự 
xã, phường báo cáo, trình hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố xem xét quyết 
định; tiếp nhận, phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ Hội đồng khám sức 

khỏe NVQS thành phố báo cáo, lập danh công dân được gọi làm nghĩa vụ quân 
sự có kết quả khám sức khỏe từ loại 1-3 và bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự 
thành phố; quản lý, lưu giữ, hồ sơ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của công 

dân không đạt loại sức khỏe theo quy định. 
- Căn cứ vào kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự thành phố, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố lập Kế 

hoạch, dự trù kinh phí khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định. 
- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thành phố và các đơn vị liên quan tham 

mưu UBND thành phố, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc 

khám sức khoẻ thực hiện NVQS. 
- Chuẩn bị phiếu sức khoẻ NVQS cho Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ 

quân sự thành phố bổ sung khi cần thiết. 

- Tổng hợp kết quả công tác khám sức khoẻ thực hiện NVQS báo cáo Hội 
đồng NVQS thành phố và Sở Y tế theo quy định của Thông tư Liên tịch số 
16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-lien-tich-16-2016-ttlt-byt-bqp-kham-suc-khoe-thuc-hien-nghia-vu-quan-su-320439.aspx


2. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

- Phối hợp với phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố tham mưu Hội 

đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố xây dựng Kế hoạch khám sức khoẻ NVQS, tổ 

chức hội nghị triển khai kế hoạch khám sức khoẻ, giám sát ma túy và xét 

nghiệm HIV cho công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân 

năm 2022. 

- Chỉ đạo Ban tuyển quân các xã, phường, hoàn thiện phiếu khám sức 

khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự (phần sơ 

yếu lý lịch) trước khi chuyển Hội đồng khám sức khỏe quân sự thành phố tổ 

chức khám sức khỏe; lập danh sách công dân phát lệnh khám sức khỏe NVQS 

về Hội động khám sức khỏe NVQS thành phố (qua phòng Y tế, Trung trâm Y tế 

thành phố) trước ngày 30/11/2021.  

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các phòng khám tại các điểm 

khám sức khoẻ NVQS theo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế thành phố tổ chức bàn giao hồ sơ sức 

khoẻ công dân đạt sức khỏe được gọi nhập ngũ cho các đơn vị, giao, nhận quân 

theo kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố lập kế hoạch và tổ chức 

khám sức khỏe cho công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự năm 2022. 

- Tổ chức lực lượng đo kích cỡ quân trang, cỡ giày, cỡ mũ và kích cỡ 

quần áo cho thanh niên đủ điều kiện sức khoẻ. 

- Phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị liên quan giải quyết khiếu nại tố 

cáo liên quan đến khám sức khoẻ thực hiện NVQS. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác khám sức khoẻ NVQS về Bộ CHQS 

tỉnh theo mẫu quy định của Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP 

ngày 30/6/2016. 

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác khám sức khoẻ  

NVQS sau mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 

3. Công an thành phố 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tham mưu cho 

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố xây dựng Kế hoạch khám sức khoẻ NVQS, 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

- Hướng dẫn công dân Phiếu sức khỏe theo mẫu của ngành Công an quy 

định, hoàn thiện phiếu sức khỏe (phần sơ yếu lý lịch) đầy đủ nội dungtrước khi 

chuyển Hội đồng khám sức khỏe NVQS thành phố tổ chức khám; lập danh sách 

công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân gửi về Hội đồng khám sức khỏe 

nghĩa vụ quân sự thành phố trước ngày 30/11/2021 (qua phòng Y tế, Trung tâm 

Y tế thành phố). 

- Phối hợp Ban chỉ huy quân sự thành phố thống nhất chỉ tiêu, nguồn, tổ 

chức khám tuyển chung theo kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố. 

 - Chỉ đạo Công an các phường, xã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại 

địa điểmkhám sức khỏe, đôn đốc công dân đến khám sức khỏe đúng thời gian. 



 - Tổng hợp kết quả khám tuyển báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định.  

 4. Trung tâm Y tế thành phố 

 - Phối hợp với Phòng Y tế và Ban CHQS thành phố tham mưu UBND 
thành phố Thành lập Hội đồng khám sức khoẻ NVQS; 

 - Phối hợp với phòng Y tế thành phố lập kế hoạch, dự trù kinh phí, chuẩn 
bị đủ trang thiết bị chuyên khoa, vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám sức khỏe 
theo Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016, kinh phí 

xét nghiệm ma túy và xét nghiệm HIV trình UBND thành phố phê duyệt. 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn cho thành viên Hội 

đồng khám sức khỏe NVQS thành phố khám sức khỏe đúng thời gian theo kế 

hoạch; 
 - Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các xã, phường Đội trưởng hoàn thiện 
Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự (phần sơ yếu lý lịch); bố trí đủ các phòng khám 

tuyển sức khỏe NVQS đảm bảo quy định chuyên môn theo Thông tư liên tịch số 
16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ quốc phòng Quy 
định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

5. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố 
- Tổ chức khám sức khỏe và kết luận sức khoẻ NVQS theo quy định tại 

Khoản 3, Điều 40 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Khoản 2, Khoản 3, khoản 4, 

Khoản 5, Điều 6 và phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Điều 9 
Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ y tế và 
Bộ quốc phòng quy định việc khám sức khoẻ thực hiện NVQS. 

- Giám sát ma túy và xét nghiệm HIV (theo quy định của Luật Phòng, 
chống HIV/AIDS) cho công dân khám sức khỏe NVQS, nghĩa vụ tham gia công 
an nhân dân kết luận đạt sức khỏe từ loại 1, 2, 3. 

- Phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan  
giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến khám sức khoẻ thực hiện NVQS . 

- Tổng hợp kết quả khám sức khoẻ NVQS báo cáo về Hội đồng NVQS 

thành phố và Sở Y tế.  
6. Uỷ ban nhân dân các xã, phường 
- Không tổ chức khám sơ tuyển, để đảm bảo công tác phòng chống dịch 

Covid-19 và giảm thời gian đi lại nhiều lần cho công dân. 
- Chỉ đạo Trạm Y tế; xã, phường Đội trưởng của xã, phường hoàn thiện 

Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự (phần sơ yếu lý lịch) Mẫu số 2, Phụ lục 4 (Ban 

hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc 
khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự) cho công dân đến khám sức khỏe 

NVQS trước khi chuyển Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố 
tổ chức khám; lập danh sách công dân khám sức khỏe NVQS, nghĩa vụ tham gia 
công an nhân dân gửi về Hội đồng khám sức khỏe NVQS thành phố trước ngày 

30/11/2021 (qua  Phòng Y  tế, Trung tâm Y tế, Ban CHQS thành phố) .  
 - Tổng hợp danh sách công dân mắc các bệnh thuộc diện miễn đăng ký 

nghĩa vụ quân sự gửi về Phòng Y tế thành phố, trình Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 

thành phố quyết định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-lien-tich-16-2016-ttlt-byt-bqp-kham-suc-khoe-thuc-hien-nghia-vu-quan-su-320439.aspx


- Nhận lệnh điều khám tại Ban CHQS thành phố và Công an thành phố từ 

ngày 16/11/2021 đến ngày 19/11/2021 và phát lệnh đến từng công dân đủ điều 

kiện khám tuyển, niêm yết công khai danh sách tại địa điểm khám sức khỏe của 

các cơ sở. 

- Địa điểm khám của các xã, phường được trang trí khẩu hiệu tuyên 

truyền, loa đài thông báo trong thời gian khám sức khỏe. 

- Bố trí phòng khám theo nguyên tắc một chiều thuận lợi cho người khám 

và đảm bảo đủ điều kiện tối thiểu để khám chuyên khoa theo quy định tại Khoản 

5 Điều 6 Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016, gồm: 

+ Phòng khám thể lực; 

+ Phòng đo mạch, Huyết áp; 

+ Phòng khám thị lực, Mắt; 

+ Phòng khám thính lực, Tai - Mũi - Họng; 

+Phòng khám Răng - Hàm - Mặt; 

+ Phòng khám Nội và Tâm thần kinh; 

+ Phòng khám Ngoại khoa, Da liễu; 

+ Phòng xét nghiệm; 

+ Phòng kết luận. 

- Tuyên truyền hướng dẫn cho các công dân đi khám thực hiện các quy định 

tại Điều 10 Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016.  

- Đôn đốc thanh niên đến khám bảo đảm về thời gian, quân số và an toàn 

trong quá trình khám sức khỏe NVQS. 

IV. Kinh phí thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

Kinh phí bảo đảm cho việc khám sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, kiểm tra 

sức khỏe, giám định sức khỏe, làm các xét nghiệm cho công dân thực hiện nghĩa 

vụ quân sự 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 quân sự 

theo quy định tại Điều 3 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 

16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016. 

Trên đây là kế hoạch khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2022 trên địa 

bàn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm 

túc tổ chức, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Bộ CHQS tỉnh;       
- Sở Y tế;                           (để b/c) 
- Thường trực Thành ủy; 
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự; 
- UBND các xã, phường;   
- Lưu: VT,YT. 

CHỦ TỊCH 

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 
 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Hoàng Mạnh Hùng 



DỰ KIẾN LỊCH KHÁM SỨC KHỎE 
thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

trên địa bàn thành phố Tam Điệp năm 2022 

(Kèm theo kế hoạch số            /KH-HĐNVQS ngày      tháng 10 năm2021 

của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố) 

 

 

STT Thời gian Buổi Đơn vị khám Địa điểm khám 

1 

 

06/12/2021 

(Thứ hai) 

Sáng Xã Đông Sơn Trạm Y tế xã Đông Sơn 

Chiều Phường Tân Bình Trạm Y tế phường Tân Bình 

2 

 

07/12/2021 

(Thứ ba) 

Sáng Phường Trung Sơn Trạm Y tế phường Trung Sơn 

Chiều Phường Nam Sơn Trạm Y tế phường Nam Sơn 

3 

 

 

08/12/2021 

(Thứ tư) 

 

Sáng Phường  Bắc Sơn Trạm Y tế phường Bắc Sơn 

Chiều Xã Quang Sơn Trạm Y tế xã Quang Sơn 

4 

 

09/12/2021 

(Thứ năm) 

 

Sáng Xã Yên Sơn Trạm Y tế xã Yên Sơn 

Chiều Phường Yên Bình Trạm Y tế phường Yên Bình 

5 

10/12/2021 

(Thứ sáu) 

 

Sáng 
Phường Tây Sơn + 

khám vét 
Trạm Y tế phường Tây Sơn 

 Thời gian làm việc: 

- Buổi sáng bắt đầu từ 07h30 phút - 11h30 phút 
- Buổi chiều bắt đầu từ 13h00 phút -16h30 phút 
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