
	

UY BAN NHAN DAN 	CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TiNH KON TUM 	 Dc Jp - Ttr do - Hnh phüc 

	

S& /2014/QD-UBND 	 Kon Turn, ng6y29-th6ngo1 nám 2014 

QUYET DINH 
Ve vic ban hñnh Be an to chfrc xây duyng, hun 1uyn, hot dng 

và chê d, chInh sách dôi vOi dan quân tir ve^ trên da bàn tinh Kon Turn 
giai_don2O14-2O15. 

UY BAN NH AN DAN TINH KON TUM 

Can cr Lut To^ chrc HDND và UBND ngày 26/11/2003; 

Cn cir Ludt Ngãn sách nhà nixàc ngày 16/12/2002; 

Cn cir Ludt Dan quân tir v8 ngày 23/11/2009; 

Can cr Nghj djnh s o^ 58/2010/ND-CP ngày 0 1/6/2010 cüa ChInh phU quy djnh chi 
tiêt và huâng dn thi barth mOt  so diêu Lut Dan quãn tir v; 

CAn cr Thông ti.r s6 85/2010/TT-BQP ngày 02/7/2010 cUa B6 Quc phOng 
huàng dan mt so diêu cUa Ludt Dan quân tr v; 

CAn cr Thông tit Lien tjch s05  102/2010/TTLT-BQP-BLDTBXH-BNV-BTC 
ngày 02/8/2010 cüa BO Quôc phOng, B6 Lao dng, Thwmg binh và XA hi, B6 Ni 
vi và BO Tài chInh ye hrâng dn thirc hin mt sO chê dO chInh sách dOi vâi dan 
quan ttr v8 va vic lp dir toán, chap hành và quyêt toán ngAn sách cho Cong tãc dan 
quân tir v; 

CAn cir Nghj quyt so^ 34/2013/NQ-HDND ngày 12/12/2013 cüa HDND tinh 
ye thông qua Dê an to chcrc, xay drng, huân 1uyn, hoat dOng vA chê dO,  chInh sách 
dôi vi dan quân tr v8 trên dia bàn tinh Kon Turn giai don 2014 - 2015; 

Xét d6 nghj cUa Bô Chi buy quân sir tinh tai Th trInh s6 83/TTr-BCH ngày 
08/01/2014 1, 

QUYET B!NH: 

Dieu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay E) an t chrc, xây drng, huAn 
1uyn, hoat dng va chê dO,  chInh sách dôi vói dan quân tu ve^ trên dja bàn tinh Kong-
Turn giai don 2014 - 2015. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH V 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hãnh sau 10 ngày ké tir ngày k ban 
hành. 

Diu 3. Thu tnr&ng các so, ban, ngành tinh, Chü tjch UBND các huyn, thành 
phô chju trách thim thi hành Quyêt dlnh  này./. 

NoinhIn: i( 
- B6 Quoc phOng; 
- B QA Tu pháp (Ciic KTrVBQPPL); 
- Bo Tu 1nh Quan khu 5; 
- Thi.thng trirc Tinh Uy; 
- Thtr&ng trrc HDND tinh; 
- CU tjch vi các PCT UBND tinh; 
- Doàn Dai biêu Quoc hi tinh; 
- Các Ban xây di.rng ding, dcin vi tnrc thuc Tinh üy; 
- Các ban HDND tinh; 
- UBMTTQVN tinh và các doan the tinh; 
- TAND, VKSND, Cc THADS tinh; 
-NhirDiêu3; 
- TT HDND các huyn, thành ph 05 ; 

- Chi Cic Van thu - Luu trct tinh; 
- CB tinh; Báo Kon Turn; Dài PTTH tinh; Cong TFDT tinh; 
- Luu: VT-NC2. 

Nguy&i Van Hang 
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Sc'  

U' BAN NHAN DAN 	CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH KON TUM 	 Dc lp - Tiy do - Hnh phüc 

DEAN 
t chfrc, xây ding, hun 1uyn, hot dng và ch d, chInh sách t1i vó.i 

dan quân ty v trên da bàn tinh Kon Turn giai do,n 2014 - 2015. 
(Ban hành kern theo Quyet djnh sô 11(/ 120141QD-UBND ngày,19 ///2O14 

cüa Uy ban nhân dan tinh Kon Turn) 

Phan thu nht 
SV' CAN THIET XAY  DUNG DEAN 

I. COSO.  PHAP LY 

- Ludt Dan quân tr v (DQTV) ngày 23/11/2009; 

- Nghj dlnh  s 58/2010/ND-CP ngày 01/6/2010 cüa ChInh phü quy djnh chi ti eft 
và huàng dn thi hành mot so diêu cüa Ludt DQTV; 

- Thông tx s 85/2010/TT-BQP ngày 02/7/2010 cUa B Qu& phông huàng dn 
mot so Diêu cüa Ludt DQTV và Nghj djnh so 58/2010/ND-CP ngày 01/6/2010 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt và hi.râng dn thi hành mot sO Diêu cüa Lust  DQTV; 

- Thông tu lien tjch s6 102/2010/TTLT-BQP-BLDTBXH-BNV-BTC ngày 
02/8/2010 cüa BO Quoc phóng, B6 Lao dng - Thuang binh và Xâ hOi,  B6 Ni vi và 
Bo^ Tài chInh huOng dn thirc hin mot so chê dO,  chInh sách dôi vOl DQTV và vic 
lp dir toán, chap hành và quyêt toán ngân sách cho cOng tác DQTV; 

- Nghj quy& s6 33/201 1/NQ- HDND ngày 05/12/2011 cUa HDND tinh ve^ ch 
do chinh sách cho lire krcrng DQTV trên dja bàn tinh; 

-Nghj quyt s 39/20 1 1LNQ- HDND ngày 09/12/2011 cüa HDND tinh v thông 
qua dê an Quy quOc phông - an ninh 0 cap xà trên dja bàn tinh. 

II. THJ'C TRNG TO CHU'C, xAY DVNG,  HUAN LUYN, HOAT 
BONG vA CHE DQ, CHINH SACH BOI VI DQTV 

A. NhUng kêt qua dt du'qc 

1. V t chile xây di'ng hyc luçrng 

1.1. Lrc lu'çlng (Ian quân: Dn nay toàn tinh dà xay drng hrc luvng dan quân 0 
97 xA, phi.thng, thj trãn vOi tong so 6.630 dông chi (chiêm 1,41% tong dan sO). Trong 
do, dan quân co' dng 2.719 dông chi (chiêm 41,10%); dan quân thi.r0ng true 40 dông 
chi (chiêm 0,60%); dan quân phông khOng, pháo binh, cOng binh, trinh sat, thông tin, 
phông hóa, y te 1.130 dông chi (chiêm 17,04%); lirc ltrcing tai ch 2741 dông chi 
(chiêm 41,34%). 

1.2. Lyv 1uYng t4r v: Xây drng 127 du m6i, cci quan, th chirc cci sâ, trong do 
cO 48 ban chi huy quân sin  co quan, to chirc, quân sO 1.320 dOng chi (chiêm 12,34%, 



tng so^ can b, Cong nhân viên chtrc); drc biên che 01 dai  di, 27 trung dOi,  31 tiu 
dci, 36 to tir ve tai  ch; hrc hrcmgtr ve binh chUng chiên dâu 137 dong chi (chiêm 
10,37%); 1rc hrcmg ti ch 1.183 dong chi (chiêrn 89,62%). 

1.3. Hj tlz6ng c/il /luy: TInh dn nay 97 Ban chi huy quân sir xä, phung, thj 
trân (sau day gi chung là cap x và 48 Ban chi huy quân s1x cer quan nhà nuâc, to 
chüc chmnh trj, to chirc chInh trj - xà hi, dun vi sir nghip, to chirc kinh tê ('gQi chung 
là cc' quan, to chic). trong toãn tinh Co biên chê dung cor câu gOm: Chi huy trirâng, 
chInh trj viên; chi huy phó, chInh trj viên phó. 

1.4. chát  luTyn, quy m0^1 t c/iá'c biên c/il: Dn nay tng quân s6 DQTV trong 
toàn tinh có 7.950 dOng chi (chiêm 1,65% dan so). 100% chi huy truàng là dáng viên, 
trong do 93 dong chi tham gia cap fly (chiêm 95,870(o) ;  85 dong chi dA qua dào t?o 
trung cap chuyên nghip ngành quân sir ccY si (chiêm 87,62%). 96 chi huy phó là 
dãng viên (chiêm 78,04%), trong dO 37 dOng chI dã qua dào t?o  trung cap Va trung 
cap chuyên nghip ngành quân sir ca sâ (chiêm 30,08%); thành ltp 97 chi b6 quân 
sr, trong do 17 chi b6 quân sr có cap üy; dãng vien trong DQTV chiêm 17,18% ,; 
doàn viên trong DQTV chiêrn 48,05%. Ban chi huy quân sir &cap xA và ca quan, tO 
chirc duc tO chrc, biên chê cht ch, chü yêu tcr cap to den cap d?i  dci, gOm 01 d?i 
dci, 167 trung dQi, 35 tiêu di (khau dOi),  1.024 tO, phü hqp vâi cách dánhtruyên 
thông cüa DQTV, quyêt tam tác chiên phông thu cüa tinh, huyn, thành phO và kê 
hoach chiên dâu trj an cüa cap xã. 

1.5. Quán 1j n/ia nu'óc ve^ DQTV: Thirc hin ca che Dàng lành d?o,  chInh 
quyên quãn 1 diêu hành, các ban, ngành, doàn the lam tham rnixu, ccr quan quân sir 
lam nOng cOt trong xây dirng, huãn 1uyn, hoat dng cüa hrc h.rcing DQTV, trong 
nhUng nàm qua các cap üy, chInh quyên trong tinh dà quán trit nghiêm tüc các van 
bàn cUa Dáng, Nhà nuc, kip thai triCn khai cac nghj quyêt, kê hoch, chuong trInh 
hành dng a các cap, các ngânh, lam chuyCn biên nhn thirc dôi vOi can b, dãng viên 
và nhân dan trong cong tác xây dirng, huân luyn, hoat dng cüa hrc h.rçing DQTV. 
Cci quan quân sir các cap dà tIch crc phOi hcp các ban, ngânh, doan the tham mi.ru 
Cho cap üy, chInh quyên các cap ban hành các van bàn lânh dao,  chi  dao,  quân 1 nhà 
nuâc theo quyên han  a tirng cap ye to chic xay djng, huân luyn, hoat dng, bão 
darn chê d, chInh sách Cho lc lung DQTV dung theo quy djnh và dâ dat  duc 
nhieu kêt qua thiêt thrc, tirng buàc di vào nê nêp. Cong tác thanh tra, kiêm tra, s 
kêt, tong kêt, thông tin báo cáo ye cOng tác DQTV duc thirc hin nghiem tue & các 
cap, các ngành. 

2. Cong tác hun 1uyn quail sir, giáo dc chInh trj, pháp lut cho DQTV 

2.1. Dào 4io, top hu6,i can b: Tir näm 2004 dn nay, tinh to^ chirc 03 khóa dào 
tao chi huy tri.r&ngquân sir cap xã theo quy djnh cüa B6 QuOc phOng và BO Giáo diic 
và Dào tao  duc tong so 147 dOng chi. Sau dao t?o  dire bO trI cong tác & các ciiong 
vi chi huy tru&ng 85 dOng chi, chi huy phO 37 dOng chi, phát triên cao hm 10 dOng 
chi, chuyen sang chirc danh khác 04 dOng chi, 11 dOng chi nghi vic. Trong các närn 
2013 - 2014 dã tuyên ch9n và dua di dào tao,  lien thông trInh d6 cao dang, dai  h9c 
nganh quân sr ca sâ 07 dOng chi. 

Hang nàm, can bO Ban chi huy quân sir cap xâ, CG quan, to chtrc; can b6 chi huy 
tfr cap tiêu di den dai  di DQTV dêu duçic tp huàn tai  Tru&ng Quan sir tinh và Ban 
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chi huy quân sir cá huyn. Qua dào t?o,  tp hun vã hi thi, hi thao dâ nâng cao 
trinh dO,  nang 1irc to chirc chi do, chi huy, to chrc huân 1uyn va hoat dng cüa dOi 
ngQ can bO DQTV, trng buOc dáp üng yêu cau nhim vii trong tInh hInh mth. 

2.2. Hun 1uy!n quân S(t, giáo dyc chi'n!, trj vii pháp 1uIt cizo co' sô, c/ill!? s9 
DQTV: Hang näm, ca quan quân sr các cap deu xay dung U hoach huân 1uyn quán 
sir, giáo dtc chInh trj va pháp lut cho 1rc lucing DQTV dung, dü nOi  dung, thai gian 
quy dnh cüa BO Quoc phông; chi dao to chirc huân luyn quân sr, giáo ditc chInh trj 
cho 100% ca so DQTV, trên 85% can bO,  chiên sy DQTV; kêt qua 100% dat  yêu cau, 
trong do 50% khá, giói; tO chirc hOi  thi,  hOi  thao, scr ding 1irc 1ung tham gia din tp 
khu virc phOng thü, chiên dâu trj an, báo ve miic tiêu; phOng, chông cháy, nO, phông, 
chông hit bão, tim kiêm ct'ru nan dat két qua tOt. 

3. Hoat dng chin du tri an, Ong tác dan In 
Trong nhüng nàm qua, 1irc lung DQTV trong toàn tinh luôn duy trI nghiêm tue 

chê dO giao ban, trao dôi tInh hInh, s kêt, tOng kêt; phôi hp chat  chd vOi lirc lu'qng 
Quân sr, Cong an, Biên phOng theo Nghj djnh so 77/201 0/ND-CP ngày 12/72010 cUa 
ChInh phü ye phOi hop gifla BO Cong an và BO Quoc phOng trong thirc Men nhim vu 
bão v8 an ninh quôc gia, gift gin trt tr an toàn xà hOi  và nhim vii quOc phOng. 

Thrc hin Chi thj so 773/CT-BQP cüa BO Qu6c phông, K6 hoach s6 20/KH-QK 
cüa Tu lnh Quan khu 5 ye to chcrc lirc luçing DQTV lam cong tác dan van, Tinh üy, 
UBND tinh chi dao  các dja phwxng tO cht'rc cho lirc lu'cing DQTV vera huân 1uyn, 
vcra lam cOng tác dan vn vOi trên 135.000 ngày cOng lao dng nhtr No mu'cing 
chong han,  lam du&ng nOng thOn, v8 sinh môi trlx?Yng, khAc phic hu qua bao liit, 
cha cháy r1rng, gop phân cüng cô trn dja nx nthng, the trn lông dan, t?o  duc niêm 
tin cüa nhân dan vào lirc hxcng vU trang dja phuong. 

4. Bão dam cM dO,  chInh sách: Vic bâo dam che^ dO,  chInh sách cho DQTV 
trong th0i gian qua luOn duqc các cap, các ngành quan tam, tao  diêu kin, kip th0i 
bão dam cho nhim vii xây dung, huân luyn, hoat dng cüa lirc luvng DQTV. Tr 
khi Ludt DQTV ban hành den nay, các dja phuong dâ có sir In dung linh hoat dê 
bão dam chê dO,  chInh sách cho hre hrcng DQTV dung theo quy djnh, vira phU hçp 
vOi diêu kin, khã nàng cUa timg dja phng, vira gop phân dng viên can bO,  chiên 
sy DQTV an tam cong tác, An sang nhn và hoàn thành mci nhim vi &rqc giao, 
gop phân gift vng an ninh chInh trj, trt tir an toàn xä hOi  0 dja phung, cor sO. 

B. Han ch, tn ti và nguyen nhân 
I. Nhung hn ch, Uin ti 
1. Mt so^ cp Uy, chInh quyn dja phuang, cci sO chi.ra quan tam dung mcrc dn 

cong tác lânh do, chi dao  xây dirng, to chc huân luyn và hoat dOng  cUa lrc hxqng 
DQTV nhât là cong tác xây drng dOi  ngU can bO quân sir cci sO và cong tác tao 
nguOn, bôi dixng, kêt nap  dáng viCn mOi; t' le dãng viên trong dan quân 0 mOt  so xà, 
phu&ng, thj trân con thâp. 

2. ChAt krçxng tong hçp, dO tin cy ve chInh trj và khã näng hoàn thành nhim vii 
cUa mOt bO phn trong hrc lung DQTV cOn thâp. 

3. Kha näng nAm bAt, nhn djnh, dánh giá tlnh hInh, tham m1u cho cap Uy, 
chmnh quyên dja phixang, xrl các tInh huong cUa ban chi huy quân sir 0 cor sO côn-
han the, nhât là nMng van dé phrc tap  mOi nay sinh. 
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4. Diu kin báo dam kinh phi cho xay dung, hun 1uyn, hoat dng, ncyi lam 
vic, sinh hoat, hoc tp cüa ban chi huy quân sir cap xâ và 1irc lixçng dan quân con 
khó khän, nhât la ving sau, vüng xa; chat Krcing huân 1uyn, hoat dng cüa hrc li.rqng 
DQTV có mt cOn hn chê. 

II. Nguyen nhân cüa nhfrng hn ch, ton ti 

1. Nhan thtrc cUa mOt  s6 cp üy, chInh quyn dja phucing, co si chua tht My 
du', lânh do, chi dao  chua thirc su sau sat, chua phát huy src mnh tong hop cüa cã 
hd thông chInh trj trong cong tác xây dung, to chrc, hoot dng cüa lirc krcng DQTV; 
cong tác tuyên truyên, phô biên, giáo dic pháp lut ye DQTV có thyi diem chua 
thuing xuyên, hiu qua chi.ra cao. 

2. Vai trO trách nhim cüa mt s0^ ban chi huy quãn sr xâ, phi.rng, thj trn, Co 

quan, to chirc chixa dxçc phát huy day dU; näng lirc vn dung, cu the hOa các chInh 
sách, pháp lut, nghj quyêt, chi thj lien quan den cong tác DQTV ,  dê tham muu cho 
cap üy, chInh quyên lânh dao,  chi  dao  thirc hin cO mat cOn han  chê. 

3. Mt s0^ Cong dan trong dO tui DQTV vic lam không o5 n djnh, di sang khó 
khän, phâi di lam an xa nên thung xuyen yAng mt tai dja phuong. 

4. MOt bO phn can bO,  nhân dan nhn thirc v nhim v11 báo v T quc cOn han 
ch& không muon con em mInh tham gia 1rc h.rng DQTV, chi tp trung lam kinh t. 

5. Cong tác thanh tra, kim tra, so kt, tng k& v 	 ii ic thrc hin nhim v xay 
drng, huAn 1uyn và hoat dng cüa 1irc luqng DQTV Co thai diem chiia kip thai. 

Phan thir hai 
NO! DUNG VA GIA! PHAP TO CHC, XAY DUNG, HUAN 

LUYN, HOAT DQNG VA CHE DO CHINH SACH DO! V! DQTV 
TREN D!A  BAN T!NH KON TUM GIA! DOJN 2014 - 2015 

A. NO! DUNG 

I. Miic tiêu, yêu cu 

1. Mic tiêu 

My dung li:rc hrcmg DQTV Co s0^ lucrng phü hop, t0^ chirc biên ch8 gon, ho p l, 
chat chê; trang bj vu khi ph' ho lay chat lucng chInh trj và Q tin cy lam co sâ, 
den nAm 2015 t' 16 dâng viên dt 20% tth len, chi bO quân sir cap xA có cap üy dat 
50% trâ len. 

Hang nAm có 100% co 5â DQTV và trên 90% can bO,  chin s5 DQTV duçic 
huân luyn quân sr và giáo dic chInh trj, pháp lut theo phân cap. 

Tip tiic cüng C6, nAng cao chAt 1ixçng, hiu qua hog dng cüa chi bO quan sir, 
chi doàn quan sir. Chü trQng phát triên dAng vien, doàn viên trong DQTV theo dung 
chi tieu dê ra trong nghj quyêt cüa cap üy các cap; 100% Chi huy trtthng, Chi huy 
phó Ban chi huy quan sir cap xA có trinh dO tfr trung cap, cao dang, dai  hQc chuyên7 
ngành quân sir. 
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2.Yêucu 

2. 1. Quán trit sau sac Nghj quyt Trung ung 8 (Khóa IX) v e^ chin 1uçc báo v 
To quc trong tInh hInh mâi; Két 1un so 41-KL/TW ngày 31/3/2009 cüa Ban BI thu 
(Khóa X) tiêp tiic thrc hin Chi thj so 16-CT/TW ngày 05/10/2002 cüa Ban BI thu 
Trung irnng Dãng (Khóa IX) ye tang cu&ng sir Minh do cüa Dâng dôi vâi !rc luvng 
DQTV vâ dir bj dng viên trong tInh hlnh mâi; Nghj quyCt 06-NQ/TU ngây 
23/01/2008 cüa Tinh üy Kon Turn ye day m?nh  xay drng tinh Kon Turn thành khu 
virc phông thu co ban, lien hoàn, vttng chäc trong tInh hInh mâi, den länh dto cac 
cap, các ngành. Nang cao trách nhim, phát huy si'rc rninh tong hcTp cüa các tO chirc 
chInh tr, chInh trj - xâ hi trong xay drng, huân 1uyn, hot dng và bão dam che d& 
ch inh sách cho lirc lucing DQTV. 

2.2. Thrc hin nghiCm tüc che^ dO dang k, quán l cong dan trong d6 tuôi thirc 
hin nghTa vi DQTV; dAm bão xét duyt dan chü, Cong khai, tuyên chQn nhUng 
ngmr&i có dü näng lirc, phâm chat chInh trj vao lrc luçing. My drng 1rc hrçng DQTV 
theo phu.ing chârn "Wing mtnh, rng khãp", thirc hin & dâu có dan, có tO chirc dãng 
thI Cy do Co 1irc lucmg DQTV; chO tr9ng kin toàn, nâng cao näng hrc chi do, chi huy 
cüa dOi  ngü can b6 DQTV; gan vic xay dirng !irc lucing DQTV vài vic dôi rnâi, 
náng cao chat Itrorng h6 thông chInh trj a cor s&. Các doanh nghip nhà ni.râc, doanh 
nghip tix nhân có tO chirc dãng phái tO chrc xây dirng hrc h.rcing tir v8 theo quy djnh. 
Các dja phircing, cci sâ can tp trung chi do phân dâu nâng cao t' 18 dãng vien trong 
DQTV. Chü trQng xây drng lirc 1ung DQTV phOng không, pháo binh, cong binh, 
thong tin, trinh sat, phOng hóa & các xâ, phu&ng, thj trân tr9ng diem ye quOc phông - 
an ninh. 

2.3. Cap üy, chInh quyn các cp, các ban, ngành, doàn th& ngu&i diing dAu c 
quan, to chirc cO trách nhirn bâo dam che d, chInh sách cho !rc krçng DQTV theo 
quy djnh. 

II. V to chile xây dirng 1ii'c lu'Qng DQTV và cong tác tuyên truyên, phô 
bin, giáo dc pháp 1ut ye DQTV 

1. Bang k, quãn 1 ngun, tuyên chQn Ityc Iu'qng DQTV nông cat, tO6  chile 
Juan phiCn Ikrc  lu'qng DQTV 

1.1. T6 c/iác Ong kj cong An tlzy'c 1iin Lu(It DQTV 

UBND cp xâ và ca quan, t6 chrc có trách nhiem dang k cong dan trong d 
tuOi thirc hin Lust  DQTV. Trxàc khi dãng k phãi tO chc tp huân cho các thành 
phán tham gia däng k; thôi diem däng k vào tháng 4 hang näm; dja diem dang k' 
tai thôn, lang, to dan phO, di san xuât, cong nông tru&ng, ca quan, to chirc. 

Di tung dang k lànam cong dan tir dU 18 tui den ht 45 tui, nr cong dan 
tir dü 18 tuOi den het 40 tuOi. Sau dang k, hi dOng nghia vi quan sr cap xâ, cap üy, 
thu trir&ng ca c1uan, tO chüc, cOng doàn, doân thanh niên tiên hành xët duyt cong dan 
dü dieu kiin kêt nap  vào 1irc 1ungDQTV; lp danh sách cOng dan du dieu kiin sn 
sang m& rng khi có tInh huOng y  quOc phOng, tong hp kêt qua dang k báo cáo 
cap trên yâo thang 5 hang näm. 

1.2. T6 clzi'rc luân plziên iy'c 1wpng DQTV11 



Ban chi buy quân sir cp xä phái lap ke^ hoach trInh Ban chi buy quân sir cap 
huyn phê duyt; hang näm tO chirc luân phiên theo t le^ tr 20 - 25% so vOi tOng so 
DQTV. Trong diêu kin thii bInh, xây dii'ng lirc lucing DQTV theo phirang châm 
"Vüng manh, rang  kháp ", lay xây dirng vUng minh toàn din lam can bàn, trong do 
vng chAc ye chInh trj lam khãu then chôt. 100% thôn, to dan phô, Ca quan, tO chic, 
doanh nghip nhà nuàc, doanh nghip tis nhân có to chirc dáng dü diêu kin to chirc 
lirc krçng tir v8 phãi xay drng l%rc luqng DQTV. 

Can cir s6 krqng dan cu, b6 trI dan cu, khã nang kinh phi de^ xác djnh t' 18 luân 
phiên hrc luvng DQTV cho phü hçip theo Luat  DQTV. Ban chi huy quan sir cap 
huyn phãi trirc tiêp chi do và cüng ci si rà soát, tInh toán cu th dê cüng co so 
ltrcing dan quân hcip 1, dü sc hoàn thành nhim v11 trong mçi tInh huông. 

2. Cüng c kiin toàn ban chi buy quãn siy và can b DQTV 

2.1. Ban c/il /iuy quân sic cap xã 

Thành phAn: Chi huy truâng phái là can b, cOng chrc cci quan, tO^ chrc, là 
J

r 

thànli viên UBND cap xã; 100% là dáng viên và tham gia cap üy cUng cap; chInh trj 
viên là bI thi.r dáng fly xA, phuô'ng, thj trân kiêm nhim; chInh trj viên phó là bI thu 
Doàn tlianh niên Cong san Ho Chi Minh xà, phung, thj trân kiêm nhim; chi buy 
phó là nguôi hoat dng khOng chuyên trách ?i xà, phuông, thj trân. 

S6 ltrcmg: Ban chi buy quân si,r xà loi 1, xa loai 2 theo quy djnh tai  Nghj djnh 
159/2005/ND-CP ngày 27/12/2005 cüa ChInh phü ye phân loai dn vi hành chInh xâ, 
phung, thi tran, xâ tr9ng diem quOc phOng - an ninh, discic biên ché không qua 05 
dong chi gOm: Chi buy twang, chInh trj vien, chInh trj viên phó và 02 chi huy phó. 
Các xA, phung, thj trân cOn !ai,  Ban chi huy quân sr cap xâ so hxcmg là 04 dông chi 
gôm: Chi buy truang, chInh trj viên, chInh trj viên phó, chi huy phó. 

2.2. Ba,, chi huy quân sr co quan, tó char cap tin/i, cap huyn: Co so krcing 
04 dOng clil gOm: Chi buy tru&ng là ngu'?i &rng dâu hoac  cap phó cia ngui dirng 
dâu ccr quan, tO chtrc; chInh iij vien là bI thu hoac phó bI thu cap Uy cüng cap; chInh 
trj viên phó là bI thu doàn hoc phO bI thu dâng fly cüng cap, chi buy phO là can b 
kiêm nhim. 

2.3. Can b3 quán lfl chi huy don vi DQTVgm. Ban chi buy dai  di; trung di 
twang; tiêu di truâng; khau di truOng. Can b6 Ban chi buy dai dOi gOm 04 dông 
chi: Dai  di twang, chInh trj viên, chInh trj viên phó, dai  di phO. 

3. Quy djnh ye so lirqng 

3.1. C'6p tin/i: T' le DQTV dat  1,7%-1,5 so vâi tng dan s& Luân phiên hang 
näm 20 -25% so vâi tong sO lurc lung. 

3.2. Cap huyn: 

- Huyn có dan s dn 50.000, t' 18 xây dirng ttr 3 - 2,4%; 

- Huyn có dan s6 trên 50.000 dn 100.000, t' 18 xay drng tCr 2,39 - 1,9%; 

- Huyn cO dan so trên 100.000, t5' l Ay dirng ti'r 1,89 - 1,7%. 

Hang nam, can cir vào chi tiêu trên giao và tInh lilnli dja phi.ning, UBND tinli 
giao chi tieu xay drng lrc luqng DQTV cho các da phuang. Ø 
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3.3. 06p xd: 

Can cir Thông tit sO^ 85/2010/TT-BQP ngày 02/7/2010 cüa B6 Quc phông và 
tong dan sO, yeu cau nhim vi quôc phOng - an ninh cüa trng dja phuoiìg dê xây 
dung t' l dan quân cho trng xà, phuing, thj trân, bão dam dü khá nàng hoàn thành 
nhim vii dixçic giao, cu the: 

- Xâ thuc vüng sau, vüng xa, biên giài, dan s6 duâi 1.000 ngu?i, t' l xây dirng 
tir 8%-5%sovâidâns6; 

- Xâ có dan so tü trCn 1.000 den 3.000, t l e^ Ay dirng Ur 4,99% - 3,3%; 

- Xâ có dan so tir trên 3.000 dn 6.000, t' le xay dirng Ur 3,29% - 2,2%. 

- Xâ có dan so^ trên 6.000 dn 15.000, t' 1 xây dirng Ur 2,17% - 1%. 

Chü trQng cüng c6 xay dung hrc lucing DQTV nhting nai có tInh hInh an ninh 
chInh trj phirc tap; không dan dêu, khong dê ca s "träng" DQTV; & nhUng xã dan so 
it dja bàn rng, thuc vüng tr9ng diem ye quôc phOng - an ninh có nhu câu cuoc 
phàng thi xay dirng t' le dan quân cao han (Chü tjch UBND huyn, thành phô de 
nghj; Chi huy trirng BO^ chi huy quãn sr tinh quyêt djnh). 

3.4. Doll vói co quan, tá chat: Các ca quan nhà nuâc có biên che^ tir 50 ngtxi 
trâ len, t' le xay dirng lirc luçing tr v tir 10 - 20% so vài tOng so can b, cong chirc, 
viên chi'rc. Ca quan nhà nuâc Co tir 49 ngi.thi trâ xuông do chi huy trueing ban chi huy 
quân sr cap huyn can cir vào tinh hInh cu the dê quyêt djnh t' l, thành Ip dan vi tii 
v6 a các ca quaii nay. 

3.5. Doanh nghip: Doanh nghip thuc mci thành ph&n kinh th nu cO t chrc 
dãng, hog dng san xuât, kinh doanh trCn 12 tháng, vOi quy rno tir 50 lao dng tth 
len phai to chuc luc luang tu ye Ty lê xây dung luc krang tu ye duac tinh trên tOng 
so lao dng dã duqc k hcrp dông tr 06 tháng trô len và trong d tuOi thirc hin nghia 
v11 DQTV, cu the. 

- Doanh nghip có tr 49 lao dng trâ xu&ig, nhung do d.c thti cüa doanh nghip 
va CO yêU câu ye quOc phOng - an ninh thI to chirc lirc luvng tir v. 

- Doanh nghip có tCr 50 - 500 lao dng, t9 16 tilt 15% - 10%; 

- Doanh nghip có tilt 501 - 1.500 lao dng, t 16 tilt 9,9% - 8%; 

- Doanh nghip có tilt 1.501 - 3.000 lao dng, t' 16 tilt 7,9% - 4%; 

- Doanh nghitp cO tilt 3.001 lao dng trâ len, t' l tilt 3,9% - 1,2%. 

UBND cap huyn can cir vào chi tieu trên giao de^ giao chi tiêu Ay dirng lirc 
lucTng DQTV cho tilrng dan vi thuc quyên. 

4. Quy dlnh  ve^ chAt ltrçrng DQTV 

PhAn dAu dn cui näm 2015, CO 100% Chi huy truâng, Chi huy phO Ban chi 
huy quân sir cap xà duçic dào tao  trung cap chuyên nghip cao dang, dai  hoc ngành 
quân sir. Cüng cO, kin toàn di ngQ can b6 ban chi huy quân sir cap xà, co quan, tO 
chirc và can bO chi huy dan vi DQTV cac cap dung quy djnh cilia ChInh phU và B 
QuOc phông.,ó 



5. Ccr cu thành phn, quy mô t6 chñc xây diing DQTV 

5.1. Co cu than/i pIiin gain: Lirc hxcmg DQTV Co dng; hrc lu'cing DQTV tai 
ch; hrc hxçmg DQTV binh chüng chiên dâu; hrc krcrng DQTV binh chUng bâo darn. 

5.2. Quy mô, tá c/,á'c biên cIz: 

5.2.1. Ca'p tinh. Tip tic xây drng di di pháo Phông khong 37mm biên chd 45 
dong chi tai Cong ty TNHH MTV Cao su Kon Turn. 

5.2.2. Cá'p huyçn. Dan quân Co dng: Các huyn NgQc Hi, Sa Thy, Dk Glei 
vA thAnh phô Kon Turn thành lp 02 trung dOi;  các huyn con lai  xay drng rni huyn 
01 trung dOi,  biên chê trung dOi  22 dông chi. 

Dan quân phOng khong: TP Kon Turn xAy drng 04 trung dOi  sung may phOng 
không 12,7mm;  huyn DAk To 03 trung dOi  sung may phOng khong 12,7; các huyn 
DAk Glei, Ngçc Hôi, Sa Thây, Däk HA mi huyn 02 trung di sung may phOng 
khong 12,7mm;  các huyn Kon Plong, Kon Ray, Tu Mo Rông rni huyn 01 trung di 
sung may phOng khong 12,7 1m; bi6n chê rni trung di 15 dông chI. 

Dan quân pháo binh: Cüng c6 và xay dirng mi huyn, thAnh ph6 01 trung dOi 
sung côi 82mm;  huyn DAk GLei, NgQc Hôi, DAk To, Däk HA, Sa Thây, thAnh phô 
Kon Turn rni don vi xây dirng 01 trung di DKZ 82mm,  biên ché rni trung dOi  15 
dong chi. 

Dan quân binh chüng bAo dArn: Các huyn DAk GLei, Ngçc Hi, Sa Th&y, DAk 
To, DAk HA, thAnh phô Kon Turn rnôi dja phi.rong xây drng 01 trung dOi  thông tin, 01 
trung dOi  cong binh, 01 trungdi trinh sat, biên chê rni trung di 19 dông chi; xay 
drng 01 tiêu di dan quân y té, 01 tiêu di phOng hóa, 01 tiêu dOi  thông tin, biên chê 
m  tiêu di 09 dong chI. 

5.2.3. Cdp xã: Dan quân co dng: Mi xA, phuing, thj trAn xAy dirng 01 trung 
dOi dan quân co dng, biên chê rni trung di 22 dong chI. 

Dan quân thi.rng trirc: Tip tic xây dirng các tiu di dan quân thuOng tri.)c ii 
x, phuong, thj trân tr9ng diem ye quôc phOng - an ninh. 

Tiu di dan quân thuOng trijc nm trong trung di dan quân co dng, biên ch 
mi tiêu dOi  Ur 07 - 10 dông chi. 

DAn quân ti ch: Xây dijng 847 tO^ dAn quAn ti 847 thôn, lAng, th dAn pho, bi3n 
the mi to Ur 03 - 05 dông chi. 

Dan quân binh chüng chin dAu: Các xA biên giài xay drng rni xA 01 khu dOi 
côi 6o', biên chê mi khâu di 06 dong chi. 

Dan quân binh chüng bAo dArn: Xây dirng 44/97 xA, phung, thj trn (cO Pity 
lyc 1 kern t/zeo) mi dja phuong01 to dAn quan cong binh, 01 to dan quân trinh sAt, 
01 to dan quân thông tin; biên chê mi to 03 dông chI. 

5.2.4. Dovi vi tic v: ThAnh Ip 19 ban chi huy quân si,r thuc tinh, rni ban chi 
huy xây dung 01 tiCu dOi  tr v, biên chê rni tiêu dOi  09 dông chi. ThAnh lp 29 ban 
chi huy quân sr thuc huyn, thAnh phô, mi ban chi huy xay dirng 01 trung di tir 
v, biên chê rni trung dOi  22 dong chi. (cO Pity lyc 2 kern the o) T 

8 



Các dcin vi tr v6 con !ai & huyn, thành ph6 can vão quân s6 dUa các cor quan, 
don vi và t 16 quy djnh, Ban chi huy quân sr huyn, thành phô chi dao  xây drng cho 
phll hçip; to chrc cap to, biên chê mi to 03 dông chi; cap tieu dOi,  biên chê mi tiêu 
di 09 dông chi; cap trung dci, biên chê mi trung dOi  22 dông chi. 

III. Cong tic dào tao, huân 1uyn quân sty, giáo dtic  chInh tr, pháp Iut 

1. Dào tto can bO ban chi huy quân sty cap xa 

Theo hi.xàng dn ella BO Giáo dc và Dào tao  và BO Quc phOng, hang närn, Bô 
CHQS tinh tham mi.ru UBND tinh chi dto cOng tic dào tao  trInh dO trung cap chuyên 
nghip ngành quân six cor s&; chQn nguôn dào tao  lien thông tr trung cap chuyên 
nghip ngành quân sir ca sâ len cao dang, dai  hoc và tuyên sinh trInh dO cao dâng, 
di hçc ngành quân sr ca sâ theo dung quy dnh. 

2. Bi du'öng, tp hun can bO,  hun 1uyn Va giáo diic chin sy DQTV 

Hang näm, can cir vào chi tiCu, hixàng dn ella trên, BO Chi huy quãn sir tnh 
hurng dn cu the ye cOng tác dào tao,  bôi dtxng, tp huân, huân 1uyn vâ giáo diic 
cho cac cor quan, don vi, dja phucrng tO chCrc thre hin. 

IV. Hoit (tong ella hjc lu'qng DQTV 

Hoat dng ella DQTV trong sn sang chin du, chin du, phiic vii chin du; 
trong bâo v8 an ninh chInh trj, trt tir an toàn xâ hOi và các hoat dng khác phãi dt 
dixOi sr lânh do ella cap lly dáng, sir diêu hành ella chInh quyên va sir chi huy trrc 
tiêp ella Chi buy trixng Ban chi huy quân cap xä, chi huy tru1ng ban chi buy quân sir 
ca quan, tO chire và su chi huy, chi dao  ella co,  quan quân sir cap trên theo Nghj djnh 
sO 77/2010/ND-CP ngày 12/7/2010 ella ChInh phll ye phôi hap gitta Bô Cong an và 
BOQuôc phOng trong tbirc hin nhim v11 báo v an ninh quôc gia, gict gin trt tlr an 
toàn xâ hOi  và nhim vii quOc phOng, Nghj djnh sO 74/2010IND-CP ngày 12/7/2010 
ella ChInh phll quy djnh ye phôi hçip hoot dng giUa 1irc hrçing DQTV vài hrc lixcrng 
cOng an xâ, phi.thng, thj trân, hjc lixçmg kiêm lam và các 1irc luçing khac trong cong 
tic gitt gin an ninh chInh trj, trtt tir an toàn xa hi trong eOng tác bão v6 rlrng. 

i-lang näm, can cir vao tInh hInh kinh th - xã hOi  ella dja phixcmg, ca sâ và yêu 
eãu nhim vii ella 1c krqng DQTV dixçc giao dê chi dao  tO chrc huân luyn, din tp 

a diêu chinh, bô sung U hoach cho phll hçip. 

Hoat dng ella lrc hrcing DQTV trong eác trng thai ve^ quc phOng du phãi 
duc xay dirng kê hoeh, thông qua cap lly dãng, chInh quyen, thll trt.r&ng cor quan, to 
chirc dllng cap, dixc cap có thãm quyen phe duyt; cac ke boach boat dng phãi phll 
hop vâi diêu kiin và tInh hInh thirc te ella dja phuorng, ca sâ, có tInh khã thi cao. Cor 
quan quãn sr dja phuorng eác cap phãi can cu vào các van ban chi dao  eüa BO QuOe 
phOng, Quan khu và BO Chi huy quân sir tinh de xay dirng dll sO lung kê hoach theo 
Thông tu sO 77/2010/TT-BQP ngày 23/6/2010 ella BO Quoe phOng huâng dn boat 
dOng cua dan quân tu ye thixc hien môt so dieu eua Ludt Dan quan P.r ye va Nghi dinh 
ella Chmnh phll quy djnh chi tiet yã hixOng dn thi hanh và Thông tu sO 90/2010/TT-
BQP ngày 05/7/2010 ella BO QuOc phOng quy djnh vic mr rng li tre lucrng dan quân 
tir v6 trong cáe trng thai san sang chien dau, trang thai quOc phOng. r  
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V. Bão dam che^ d, chInh sách Va CáC n6i (lung khác có lien quan de^ dam 
bão cho hot dng cüa bye luqng DQTV 

1. Che^ do^ chInh sách di vói DQTV 

Phii cp hang tháng cüa thôn di tnxâng; mirc h6 trci dóng báo him xâ hOi  di 
vâi Chi huy phó Ban chi huy quân sir cap xà; trçY cap ngày cong lao dng; hO^ trçY tiën 
An cho dan quãn khi thirc hin nhim vii: Ap ding theo Nghj quyêt sO 33/2011/ NQ-
HDND ngày 05/12/2011 cUa HDND tinh và Quyêt djnh so 43/201 1/QD-UBND ngày 
22/12/2011 cUa UBND tinh ye chê dO chInh sách cho lirc lucing DQTV trén dja bàn 
tinh. 

Dan quân khi dixqc buy dng lam nhim vv theo quyt djnh cüa cp Co thAm 
quyên nhi..rng chi.ra tham gia bâo hiêm y tê, báo hiêm xà hi bat buc thI thirc hin 
theo tiêu chuân quy djnh tai Diêu 42, 43 Nghj djnh so 58/2010/ ND-CP cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt và huâng dan thi hành mt so diêu cüa Ludt DQTV. 

2. Trang phc, sao mu, phà hiu cüa DQTV 
Can b, chin s5 DQTV nOng c& di.rcic cp quân trang, sao mu, phü hiu theo 

tiêu chuân quy djnh ti Diêu 21 Nghj djnh sO 58/2010 ND-CP ngày 01/6/2010 cOa 
ChInh phü quy dnh chi tiêt và hung dn thi hành mt so dieu cüa Ludt DQTV. 

Ngan sách trung uong vàngân sách dja phi.rcing bâo dam mua sm trang phic 
cho hrc lucing dan quân nOng cot. 

Cci quan, to^ chi.rc; doanh nghip nhà nuâc, doanh nghip tu nhân có to^ chrc 
dãng tir bão dam mua sam trang phyc cho hrc li.rçng nr v. 

3. Ch d nhà lam vic, nhà ô .  và trang thit bi chuyên ngành quân sty cho 
ban chi huy quân sty cap xã 

Vic báo dam nba lam vic, nhà a cho Ban chi huy quan sir cp xã duçic thyc 
hin theo Quyêt djnh so 1171/QD- UBND ngày 12/12/2012 cCia UBND tinh ye vic 
phê duyt Dê an xây drng nhà lam vic cho Ban chi huy quan sir xà, phiing, thj trân 
và nhà & cho các tiêu di dan quân thu&ng trVc các xà biên giOi trên dja bàn tinh. 

Vic bão dam trang thi& bj chuyên ngãnh quân sir cho Ban chi huy quàn sy cAp 
xä và hrc krqng dan quan thLthng trçrc, lirc ltxcing trçrc sn sang chiCn dâu duçc thirc 
hiGn theo DiCu 23 Nghj djnh sO 58/2010/ ND-CP ngày 01/6/2010 cüa ChInh phü quy 
dnh chi tiCt và htràng dan thi hành mt so diêu cüa Lust  DQTV và quy djnh cUa Bô 
QuOc phOng. 

D6i vâi dan quân thung trrc tai  các xà, phtrông, thj trAn trong dim ye quôc 
phàng - an ninh di.rcc bão dam phOng trijc, phàng sinh hoat, phOng nghi näm trong 
nhà lam vic cüa ban chi buy quân sir cap xã; bao dam giung, chiêu, chàn, man, gôi 
Ca nhân và các trang thiêt bi can thiet khác cho cOng tác, sinh boat cüa dan quan 
thuing trirc. 

4. Bao dam trang b, quan ly, sfr dyng vu khI và Ong cu h06  try 
Các don vi DQTV duçic biên che^ trang bj vu khI, dan,  vit  lieu n& Ong cu h6 trçi 

và thirc hin dang k quãn l theo Pháp lnh Quãn l, sCr dyng vO khI, vt lieu no và 
cong cii ho tr, Thông tu sO 99/TT-BQP ngày 19/7/2010 cüa B6 Quôc phOng ye trang 
bj, dang k và quân 11  vu khI, dan,  vt  lieu  nO, cong cu h tra cüa hrc lung DQTV 
va theo huâng dan cüa các co ,  quan chuyen nganh cap trén. 
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Vic st'r ding vu khI dan, vt 1iu n& cong cu h6 tr(y cho hun Iuyn, kim tra, 
din tp hang närn theo kê hoach; thirc hin nhim vii quân sir, quôc phông dixçc cap 
trên có thâm quyên phé duyt. 

Khi si'r dung vu khI dan,  vt 1iu no^ cho các nhim vii khác phái Co 1nh cüa cp 
có thâm quyên cho phép theo quy djnh. 

DeA bão dam cho hrc !uclng DQTV tham gia có hiu qua các hot dng giU gin an 
ninh chInh trj, trt tr an toàn xA hi a co sâ, hang näm cap xä tiên hành mua sam và 
sir ding trang bj cOng cu ho^ trçY theo Diêu 33 Pháp 1nh Quãn 1', sir ding vU khI, vt 
1iu no và cong cu ho^ trçY và các quy djnh khac, nhäm trang bj cho trung di dan quân 
Co dng, 1rc lixcing dan quân thu?ing trrc lam nhim vu. 

5. Bão dam thao trtr&ng, bäi tp 

Cong tác quy hoch, b6 trI thao truô'ng, bài tp báo darn phiic vii cho nhim vi ii 
sn sang chin dâu, huân 1uyn, din tap,  hi thi, hi thao cüa 1irc !uclng DQTV và 
giáo dc quôc phOng - an ninh cho hoc sinh, sinh vien trên dja bàn tinh di.rcic thirc 
hiGn theo Thông tu lien tjch so 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP ngày 26/10/2010 cUa 
B6 Tài nguyen và Môi tru&ng và Bô  Quoc phOng quy djnh vic quãn l', sü di cing dat 
thao trung, bài tp phiic vii cho nhim vii sn sang chiên dâu, huân luyn, din tap, 
hi thi, hi thao cüa lirc krqng DQTV và giáo diic quôc phOng - an ninh cho h9c 
sinh, sinh viên. 

6. Bão dam ngân sách và dtr toán ngân sách cho DQTV 
Báo dam ngân sách cho vic thc hin De^ an nay theo quy djnh tai  Diu 47 

Nghj djnh sO so 58/2010IND-CP ngày 01/6/2010 cUa ChInh phU quy djnh chi tiêt và 
huàng dn thi hành mt so diêu cUa Ludt DQTV. 

Hang näm, can cr vào nhim vii chi tiêu duçic giao, BO Chi huy quân sr tinh dir 
toán ngân sách cho cOng tác DQTV, gri S& Kê hoach và Dâu tu, S& Tài chInh tham 
rnuu UBND tinh trInh HDND tinh phê duyt. Cap huyn, cap xä chü dng can dôi 
ngân sách duqc phân bô, dg toán hang näm theo quy djnh cUa Ludt Ngân sách Nhà 
rnxâc dê bO trI cho nhim vu xây dirng, huân 1uyn, hoat dng cüa DQTV. 

Hang nàm, tUy theo diu kin ngân sách cUa dja phuong, UBND tinh báo cáo 
HDND tinh xem xét phân bô kinh phi thirc hien Dê an cho phU hp vâi kha nàng can 
dôi ngân sách tinh. Kinh phi thc hin gOm ngân sách trung uong h trq, ngân sách 
tinh, huyn, xâ, quy quOc phông - an ninh, kinh phi cüa doanh nghip và các nguOn 
tài trçi khác theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

B. NHIYNG GIAI PHAP CHU YEU 
1. Lirc krng DQTV phái dt duai sir lãnh do trirc tip, tp trung, thng nht 

cUa cap üy dãng, sir quân 1 diêu hành cUa chInh quyên, sir chi do, chi huy cUa co 
quan quan sir các cap theo quy djnh cUa Ludt DQTV, Nghj djnh cUa ChInh phU, 
ThOng tix cüa BO Quôc phong và các chi thj, hixàng dan, kê hoch cUa trên; dOng thai 
phát huy hiu qua src manh tOng hp cUa cà he thOng chInh trj các cap trong to chtrc 
xây dung lrc luçing DQTV. 

2. My dung 1irc krcing DQTV truâc ht là xay dirng veA ch& luçing chinh trj, bâo 
dam là lrc krvng trung thành, tin cy cüa Dâng, là lirc 1ixng nông cot bão ve Dang, 
chInh quyên, báo ve tInh mng tài san cüa nhan dan, cüa nba nuâc a co sà.F 
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3. Chü tr9ng xây dirng náng cao chat luqng cUa 1rc 1ung dan quân ca dng, 
thung trirc, DQTV phong không a các dja bàn chiên 1ixçc, vCing trQng diem; xây 
dirng den dâu chäc den do, gän vOi vic dôi mâi nâng cao chat krng h 	chI thông nh 
trj a cor sa, xay drng Co sâ vCng mnh toàn din, dc bit la' dja bàn tr9ng diem ye 
quôc phOng - an ninh. 

4. Cp Uy, chInh guye^n dja phucmg các cp và mit trn, doàn the có trách nhim 
quan tam dam bão chê d, chInh sách cho hjc h.rcmg DQTV. To chrc van  dng thu 
qu5 quôc phOng - an ninh và các khoán tang thu dê ho^ trçi cho xay dirng, hot dng 
cüa lirc krcmg DQTV. 

5. Tang cumg vic huOng dan, don d&, kim tra kip thai u6n nn nhüng sai sOt 
trong to chirc xay dirng hrc hxcing DQTV. Dinh k5' so kêt, tong kêt, rut kinh nghim, 
phát huy nhQng rnt tIch ctrc, tiên bO,  khàc phic nhQng yCu kern, ton tai nhärn xây 
dirng lirc krcmg DQTV thrc s,r tin cay, chat hrcing, hiu qua. 

6. Can bO Ban chi huy quân sr cp xà phãi dtrçc dào t?o  Ur trung cap chuyên 
nghip ngành quân sir Co si tth len và duçc sap xêp bô trI sau dào tao  dung chfrc 
näng nhim vi. 

Phãn thu ha 
TO CH!C THIfC HIN 

I. TIEN DO THIXC HIN 
1. Näm 2014 
Cüng c& kin toàn Ban chi huy quân sij cap xâ, Co quan, t6 chrc a cci sa dü 

thành phân theo Ludt DQTV. Sap xêp 80% Chi huy truâng, Chi huy phó Ban chi huy 
quân sir xâ duçic dào tao  theo quy dnh. 

Cüng c& kin toàn d lçrc luçng dan quân thi.r&n trirc, dan quân co dng, 
DQTV phOng không, pháo binh, cong binh theo Dê an. To chirc huân 1uyn 100% Co 
sâ DQTV, quân so huân luyn dat  80% trâ len so vâi tong so 1irc hrqng DQTV, kêt 
qua huân 1uyn 100% dat yeu cau (trong do 65% khá, giOi tra len). 

Tap trung rèn 1uyn le tit tác phong,xây dirng chd dO cOng tác cüa can bO, 
chien sy DQTV, thông nhât biên bang, sAp xép nai An, a cho 1irc lung DQTV. 

Trin khai thrc hin De^ an to^ chirc xây dirng, hun 1uyn, hot dng và che dO 
chInh sách cho h:rc hxçing DQTV theo quy djnh cUa Ludt DQTV và các vAn bàn 
hirâng dn thi hành. 

To chrc xay drng nhà a cho các tiu dOi  dan quan thung trrc các xA bien giài 
theo dung 16 trinh cUa Quyêt djnh sO 1 171/QD-UBND ngày 12/12/2012 cüa UBND 
tinh. 

Khão sat, bo^ trI quy dt xây dirng thao trung, bãi tap  bão dam phic vii cOng tác 
huân luyn lrc luçng DQTV và giáo dc quOc phOng - an ninh. 

2. NAm 2015 

Kin toàn nâng cao chAt lung 1irc lung DQTV, chü yu nâng cao chAt lLrng 
chInh trj và dO tin cay  cüa lirc lung DQTV, phân dâu có 100% thôn dOi  truâng, ,  
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trung di truo'ng dan quân cor dng, tiu di twang dan quân cci dng, tiu dOi  twang 
dan quân thix&ng trirc là dâng vien. 

My dirng hrc krcng DQTV dung theo Ludt DQTV, t 18 dáng vien trong hrc 
liicing DQTV dat  20% tr& ten (trong do dan quân dat  16% trâ len), t 1 doàn vien 
dan quân dat  60% trâ ten so vài tong so. 

T6 chirc huAn 1uyn 100% du m6i dorm vi, quãn sÔ dat 85% trâ len, kt qua 
100% dat  yêu eau, trong dO 75% khá, giOi tth len. 

100% Chi huy twang, Chi huy phó Ban chi huy quân sr xA, phung, thj trn 
qua dào tao  trung cap chuyên nghip, cao dAng, di hoc ngành quân sir cor sa. 

Tip tic trin khai 16 trInh xay drng nhà ô cho các ti&i dOi  dan quãn thuang trirc 
các xA biên giâi theo dung 16 trInh cua Quyêt djnh so 1171/QD-UBND ngày 
12/12/2012 cia UBND tinh. 

Khão sat, b 05  trI quy dt xây dung thao trung, bâi tp bão dam phiic vu cong tác 
huân 1uyn 1rc lucing DQTV va giáo dic quOc phOng - an ninh. 

II. TRACH NHIM CUA CAC S(, NGANH, lilA PHUONG 

1. BQ Chi huy quân siy tinh 

- Chu' trI, phói hcip vâi các s&, ban, ngành cO lien cjuan t chüc quán tri& và thirc 
hin Dê an nay; djnh k5' thanh tra, kiêm tra, sci kêt, tOng kêt cong tác DQTV, tOng 
hçip báo cáo UBND tinh dê chi dao. 

- Hang näm, chi dao,  htràng dn các sâ, ban ngành, huyn, thãnh ph6 xay dirng 
li,rc lucmg DQTV dung t 1, xay dung kê hoach thirc hin cong tác DQTV chat ch, 
chat lucing và hiu qua. 

- Tong hop tham miru UBND tinh giao chi tiêu theo khã nAng can di kinh phi 
cüa tl'fng don vi và ngân sách các huyn, thành ph o^ hang nAm. 

2. S& Ke hoch Va Dãu fir: Chü trI, ph6i hop vài Bô Chi buy quân sir tinh và 
cac sa ngành CO lien quan chi dao,  huâng dn các dja phixorng lp dir an xay dung tru 
sâ, nba lam vic cho Ban chi huy quán sir cap xA; tham muu dâu tu xay drng thao 
tru&ng, bãi tp bão dam cho cOng tác huân luyn DQTV và giáo diic quOc phOng - an 
ninh; huâng dn các dja phuorng xay drng ke hoch phát triên kinh tê kêt hcip vth cüng CO 
quôc phàng - an ninh, xay drng và thirc hin ké hoch dng vi en nên kinh te quôc dan. 

3. Sr Ni vii: 

- Chü trI, phi hqp vài BO Chi huy quân sr tinh tham mixu UBND tinh chi do 
bO nhim, sap xep day dü can bO ban chi buy quân sir cap xA, co quan, tO chuc. 

- Tham mi.ru UBND tinh xay dirng k hoach vàchi tieu dào tao  hang näm, bô trI, 
sir ding can bO sau dào tao  trInh d6 trung cap, cao dang, dai  hoc ngành quân sr cor sâ. 

- Phi hop vai BO Chi buy quân sr tinh, S& Tài chInh và UBND các huyn, 
thành phO tham mixu UBND tinh xây dung kê hoach và chi tiêu dào tao  hang nàm 
theo khã nang can dOi kinh phi dào tao  cüa ngân sach tinh.6 
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4. S& Tài chInh 

- Phi ho B Chi huy quân sv tinh tham rnuu UBND tinh b o^ trI kinh phi thic 
hin nhim vii xây dung, huân 1uyn và hoit dng cUa hrc liiçing DQTV phü hçp vói 
khã nàng can dôi ngân sách tinh hang nãrn. 

- Huâng dn các dcn vi, UBND các huyn, thãnh pho^ 1p dir toán ngân sãch nhà 
rnràc, qu5 quoc phOng - an ninh và quãn l, sü ding, thanh toán, quyêt toán theo quy 
dinh hien hành. 

5. S& Xãy thrng 

Chu'trI phM hcp vOi B6 Chi huy quân sir tinh và Sâ MchInh tip tlic tham rnuu 
UBND tinh thirc hin Quiêt djnh so 1 171/QD-UBND ngày 12/12/2012 cüa UBND 
tinh ye vic phê duyt Dë an xây dung nhà lam vic cho Ban chi huy quân sir xà, 
phixng, thj trân và nhà & cho các tiêu di dan quân thu'ng trirc các xà biên gi&i trên 
dja bàn tinh theo ding l trInh và có hiu qua. 

6. Sr Tài nguyen và MOM tru'&ng 

- Chü trI, phói hçp vâi Bô Chi huy quân sr tinh và UBND cap huyn khão sat 
bô trI qu5 dat xây dirng thao trtrông, bäi tp bâo dam cho cong tác huân luyn lirc 
lucing DQTV và giáo diic quôc phông - an ninh. 

- Tham muu UBND tinh b trI, si'r dung qu daft qu& 	phông giai doin 2013 - 
2020 trên dja bàn tinh. 

7. S& Lao dng - Thirong bin Ii và Xã hi 

Ph 6i hçp vài B 0^ Chi huy quân sir tinh, các cor quan chüc näng tiii hành Id p h 
scr giãi quyêt chê M thu'o'ng binh, lit sy cho các trung hqp true tiêp lam nhim vu 
huân luyn, chiên dâu, din t.p, nhim vu quôc phàng an ninh có tInh chat nguy hiêm 
nhu chông khüng bô, biêu tInh, bao  loan, giài thoát con tin, cüu h6 ciru nan,  ing ciru 
hOa hon thiên tai. 

8. Bão him xã hi tinh 

Chi dao,  hisâng dan, kim tra bâo him xã hi cap huyn và các ca quan, dan vi 
lien quan trong vic to chrc, thirc hin ho trçi dong bâo hiêm xâ hOi  cho Chi huy phó 
quân sr cap xâ. 

9. Các s&, ban, ngành khác 

Theo chirc näng nhim vii, tO^ chtrc xay dung 1ic lucing ti,r v8 co quan theo Ludt 
DQTV; phôi hçxp vOi B6 Chi buy quân si,r tinh tham muu Tinh Uy, HDND tinh, 
UBND tinh don dOe, kiCm tra, tao diêu kin cho các dja phuang, co s, ca quan, dan 
vi xây dirng 1rc h.rng, huan 1uyn, hoat dng và bâo dam chê dO chInh sách cho 
DQTV; tuyên truyên, phô biên Lust DQTV, các van bàn hiràng dn thi hành Ludt 
cho can bO,  cOng chc và toãn dan trên các phtmng tin thông tin dai  chüng và các 
hInh thfrc thIch hop khác. 

10. UBND các huyn, thành pIi: 

- T6 chirc quán trit, trin khai thrc hin nghiêm tüc Ludt DQTV và các van bàn 
hixóng dn thi hành Ludt DQTV nói chung và Dê an nói riêng tai dja phuang.r 
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- Ch dio to chic hun 1uyn cho 1irc krqng DQTV hang näm theo phân cap. 

- SCr dung ngun ngân sách xây d%rng cci bàn và mt phAn kinh phi dja phi.rang 
dê to chirc süa chUa, nâng cap và xây mi nhà lam vic cho Ban chi huy quân sis cap 
xâ; chü dng can dôi ngân sách cap huyn phU hg dê dam báo thc hin cong tác 
xây dung, huân luyn, ho?t dng, chInh sách, ché dO hu phuing quân dOi  cho lirc 
krong DQTV theo phân cap quân 1 hin hành. 

- Kim tra, si k&, tng két, báo cáo cong tác quãn sir - qu& phông, DQTV, giáo 
diic qu6c phèng - an ninh trên dja bàn hang näm theo quy djnh./. f 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Q& 7 

Iff ' 

A 

4 

Nguyn Van Hung 
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PHU LVC  1 
DANH SACH 44/97 XA, PH1XONG, THI TRAN 

cO DAN QUAN BINH CHUNG BAO DAM 

- Thành pho^ Kon Turn: Phuing Quyt Thng, Thng Lqi, Lé Lçi, Trn Hung 
Dao, Duy Tan, Ngo May, Quang Trung; các xA Vinh Quang, NgQc Bay, Dàk Cam. 

- Huyn Dk Ha: Các xd Ha Môn, Dk Mar, Dk Hring; thj trn Dk Ha. 
- Huyn Dk To: Các xâ Diên Binh, Tan Cãnh, Dk Tram, Pô Kô, NgQk T, 

Däk Rci Nga; thj trân Dak To. 
- Huyn NgQc Hi: Các xa Dtk Sü, Sa Loong, B6 Y, Dk Diic; thj trn PIei KAn. 

- Huyn Dk Glei: Các xâ Dk Long, Dk Nhoong, Dk Blo; thj trn Dk Glei. 
- Huyn Sa Thy: Các xâ Mo Rai, R6 KGi, Sa San, Sa Nghia, Sa Binh; thj trân 

Sa Thây. 
- Huyn Kon Ray: Các xã Dk T6 Re, Dk Rung; thj trn Dk Rye. 

- Huyn Kon PLong: Các xä Mäng Cânh, Dk Long. 
- Huyn Tu Mci Rông: Các xâ Tu Ma Rong, Dk Ha, Dk Ti Kan./. 



PHV LVC  2 
BAN C1-IQS CO QUAN, TO CHU'C CAP TfNH, HUYN 

TT Ten Ban chi huy quan SIT co', to chtrc 
Tnh 

quãn i 
Cn huvên 

I 	, 
quan ly 

I Ban CHQS HDND - UBND huyn Dâk To x 

2 Ban CHQS Huyn Ay Dk To x 

3 Ban CHQS HDND - UBND huyn Kon Plông x 

4 Ban CHQ Huyn Uy Kon Plông x 

5 Ban CHQS HDND - UBND huyn Dk Ha x 

6 Ban CHQS Huyn üy - Mt trn huyn Dk Ha x 

7 Ban CHQS Cong ty cafe 731 - Huyn Dk Ha x 

8 Ban CHQS Cong ty cafe 734 - Huyn DAk 1-là x 

9 Ban CHQS Cong ty cafe 704 - Huyn Dk Ha x 

10 Ban CHQS Cong ty cafe Dk Uy - Huyn Dk Ha x 

11 Ban CHQS HDND - UBND huyn Kon Ry x 

12 Ban CHQS Huyn fly huyn Kon Ry x 

13 Ban CHQS Cong ty Nong nghip huyn Ngçc Hi x 

14 Ban CHQS Huyn fly huyn NgQc Hi x 

15 Ban CHQS HDND - UBND huyn NgQc Hi x 

16 Ban CHQSHuynüyhuynSaThy x 

17 Ban CHQS HDND - UBND huyn Sa Thy x 

18 Ban CHQS Huyn üy huyn Dk Lei x 

19 Ban CHQS HDNDi - UBND huyn Dk Lei x 

20 Ban CHQS HDND - UBND huyn Tu Mo Rong x 

21 Ban CHQS Huyn üy Tu Mo Rông x 

22 Ban CHQS Ngân hang NN & PTNT x 

23 Ban CHQSSiGD&DT x 

24 Ban CHQS Si Y th x 

25 Ban CHQS Vin Thông x 

26 Ban CHQS Sâ NN & PTN1'.J x 

V. 



27 Ban CHQS cor quan Truyn tâi din x 

28 Ban CHQS Si van hóa - thông tin x 

29 Ban CHQS Si NOi  vu x 

30 Ban CHQS Beth vin Da khoa tinh x 

31 Ban CHQS Van phàng UBND tinh x 

32 Ban CHQS Truàrng chInh tri tinh x 

33 Ban CHQS cong ty Cao su x 

34 Ban CHQS sâ Cong thtxcing x 

35 Ban CHQS Din 1rc x 

36 Ban CHQS ccr quan xi nghip may Nhâ Be x 

37 Ban CHQS Nhà may Dithng  x 

38 Ban CHQS Cong ty CPXDCT Kon Turn x 

39 Ban CHQS co,  quan Tinh Doân x 

40 Ban CHQS Ciic thng kê x 

41 Ban CHQS kho Bc Nba nurc x 

42 Ban CHQS Buii Din tinh x 

43 Ban CHQS s& Giao thông - van tái x 

44 Ban CHQS Van phông HDND - UBND thành ph 0^ 

Kon Turn 
x 

45 Ban CHQS Cong ty Nguyen li eu giy Min Nam x 

46 Ban CHQS kh6i UBMTTQVN thành ph 0^ Kon 
Turn 

x 

47 Ban CHQS s& Ke^ ho?ch Va Du tu x 

48 Ban CHQS tinh üy Kon Turn 

Tong cong 

x 
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