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NGH! QUYET 
PHE CHUAN DE AN TO CH(TC LJfC LJJQNG, HUAN LUYEN, HOT 

DONG VA BAO DAM CHE DO, CHINH SACH CHO DAN QUAN T1f V 
HUYN CAM XUYEN GIAI DON 2023-2025 

HO! BONG NHAN DAN HUYN CAM XUYEN 
KHOA XX, K HQP TH(f 9 

Can c& Lut To' chic chInh quyn dja phiro'ng ngày 19 tháng 6 nám 
2015;Ludt Sia do'i, bo' sung mç5t so' diê'u cüa Lut2t To' chic C'hInh phi và Lut To' 
chic chInh quyn cja phu'ong ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

Can cü Luçt Ngán sách nhà nu'ó'c ngày 25 tháng 6 nàm 2015, 

Can c& Lu2t Dan quán tr v ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can th Nghj djnh sO' 72/2020/ND-CT ngày 3 0/6/2020 cüa Chinh phü quy 

djnh chi tjlt mt so' diu cia Lut Dan quân te v v tO' cJ-n'c xáy dyng 4c lung 
và ché' d5, chInh sách dô'i vài Dan quán te vçi 

Can c& Thông tie so' 43/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 4 nãm 2020 cia Bó 
truáng Bó QuO'c phOng quy dfnh cho' d5 sán sang chiê'n dá'u và Ico' hogch v Dan 
quán tr v,• 

Can ci Thông tu' so' 69/2020/TT-BQP ngày 15 tháng 6 nám 2020 cüa Bó 
trwàng Bó QuO'c phOng quy djnh chi tié't m5t so' dku cia Luit DQTV v t2p huá'n, 

bi du'âng, huá'n luyên, hç5i thi, hç5i thao, diln tp cho Dan quán tt v; 

Can ci Thông tie so' 76/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 6 nãm 2020 cia B(5 
trwó'ng Bç5 QuO'c phOng quy djnh v trang bj, clang k quán l, th dyng vii kh v2t 
lieu no' quân dyng, cOng cy hc trçt và trang thilt bj, phiroiig tin kjY thu2t cüa Dan 
quán ty v 

Can cz Thông tie so' 77/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 6 nám 2020 cia Bç3 

tru-&ng B5 QuO'c phOng quy cl/nh thyv hin mçät so' cliu cza Lu2t Dan quán te v v 
to' chic xáy dyng lzcc lieng Dan quán te ye; 

Xét d nghi cia L5 ban n/ian dan huyn tçii T& trInh so' 3852/T[r-UBND ngày 

16 tháng 12 näm 2022; Báo cáo thdm tra cia Ban Pháp ché' H5i dng nhán dan 
huyn kiln tháo lun cza Dgi b/lu Hç5i dng nhán dan huyn tgi Kj) hQp, 
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QUYET NGH! 
Diu 1: Phé chun D an t chüc hrc hrçrng, hu.n 1uyn, hot dng và bão 

dam ch do, chInh sách cho Dan quân tV v huyên Ctm Xuyên giai do?n 2023-2025 
(Co D an kern theo). 

Diu 2: T chfrc thirc hiên 

1. Uy ban nhân dan huyên t chirc thrc hin Nghi quyt nay theo dung quy 
djnh cüa pháp 1u.t. 

2. Thu&ng trrc Hi dng nhân dan, các ban HDND, các t di biu và dai 
biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Nghi quyk 

Diu 3: Hiêu lire thi hành 

Nghi quyt nay dã diic Hi dng than dan huyn khóa XX, kS' hpp thr 9 
thông qua ngày 22 tháng 12 nàm 2022.!. 

Noi nhn: 
- IT HDND tinh; 
- Ban chi huy Quãn sr tinh; 
- TI Huyn Uy, TT HDND huyn; 
- Dai biêu HDND huyn khóa XX; 
- ChU tjch, các PCI và Uy vien UBND huyn; 
- HDND, UBND các xã, thj trAn; 

- Các ca quan, din vi lien quan; 
-Liru:V 

Ha Thi Vit Anh 



uc BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA YIT NAM 
HUYN  CAM XUYEN Dôc Ip —Tir do — Hnh phüc 

S& 24 /DA-UBND Cdiii Xuyên, ngay,f.., tháng 12 näm 2022 

DEAN 
Ti chfrc liyc hrqng, hun Iuyn, hot dng Va bão dam ch d, 

chInh sách cho Dan quãn tir v trên dla  bàn 
hnyn Cm Xuyên giai doin 2023-2025 

Phn thfr nht 
sr CAN THIET, CAN Ct xA DFNG DE AN 

i. Sty CAN THIET xA DI)NG BE AN 
Xây drng 1rc hrçing Dan quail tr v (DQTV) là mt ni dung quan trpng 

trong dix&ng lôi Quân sr cüa Dãng, là trách nhim cña toân Bang, toàn dan và cüa 
ca h thông chInh tn, nharn tao  nguôn nhân 1irc dáp rng yêu cu Quc phông và 
An ninh trong các tlnh huông, gop phân giü vUng on djnh co s& trong thai bInh 
và chuân bj nguôn nhân lrc nhärn dáp iirng yêu câu nhim viii bão v TO quôc Vit 
Nam xã hi chü nghia. 

Trong nhüng näm qua, duOi sr lAnh dao,  chi  dao  trirc tiêp cüa Huyn u, 
UBND huyn, các ngành, doàn the, co quan, don vj, dja phuong dã to chirc thirc 
hin Lust DQTV và Chi thj so 16 - CT/TW ngày 05/10/2012 cüa Ban Chap hành 
Trung ixang Bang khóa IX ye tang cung sr lành dao  cüa Bang dôi vó'i lixc lixgng 
DQTV và lirc h.rqng dir bj dng viên trong tInh hmnh mOi (sau day viêt tat là Chi thj 
so 16-CT/TW) trng bu&c di vào nên nép, dat  chat lix'ng, hiu qua thiêtthirc. Lirc 
Krcing DQTV &rqc to chirc chat chë, thu?mg xuyen cüng co, kin toan ye so lucing 
và chat luçing. Hang näm tO chüc tp huân, bôi duöng can b, huân 1uyn chiên s5 
DQTV dat  trên 98% quâii so, dä nâng cao trInh d nhn thc và näng hic hoat  dng 
cüa can b, chiên s DQTV; sir phôi hcip hoat dng vó'i các lirc Krçing tham gia tuãn 
tra, canh gác, phông chông hit bão, giam nbc thiên tai, phOng chông cháy thng, 
djch bnh, xây dirng nong thOn mói, do thj van minh, phát triên kinh tê - xä hi a 
dja phuung, CO so dat  chat hrqng hiu qua; vic thrc hin ché d, chInh sách cho 
can b, chin sT DQTV dixqc Cap üy chinh quyên các cap quan tarn. 

Tuy nhiên, trong qua trInh t1c hin cOn bc 1 rnt so han  chê, bat cp 
nhir: Vic quán trit CáC NghI quyêt, Chi thj, van bàn pháp 1u.t & mt sO dja 
phi.rcmg, cor s& có ni dung chua sâu, chua k. To chirc däng k, quân 1 11rc luçrng 
DQTV chua ch.t chë. Xây dirng chat lugng chInh tn có nai t 1 Bang viên trong 
1irc hxcmg DQTV cOn thâp; thi gian tp huân, huân luyn chixa day dü; ché d 
chInh sách bão dam cho DQTV chua kjp th&i, con bat cp (nhu chê d chInh sách 
cUa Thôn di tnr&ng). 

Ngày 22/11/20 19, tai kS' hçp thr 8 Quôc hi khoá XIV dä thông qua Lut 
DQTV, có hiu 1irc thi hành thi hành tir ngày 01/7/2020. Theo do, Lu.t giao U5' 
ban nhân dan các cap có trách nhim trInh Hi dOng nliân dan cng cap phê chuân 
Be an, Dix an ye DQTV. 
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Xut phát tr yeu cu nhim viii quân sir, quc phông cüa dja phucmg. 
UBND huyn Cam Xuyên xây dmg Dê an To chrc 1ixc luçing, huân 1uyn, hot 
dng và bâo dam chê d, chinh sách cho DQTV trên dja bàn huyn Cam Xuyên 
giai don 2023 - 2025 nhäm thc hin tot Kêt 1un so 41-KL/TW cüa Ban BI thu 
Trung ung Dãng ye tiêp tic thrc hin Chi thj so 1 6-CT/TW. 

H. co sO oE XAY DUNG BE AN 
1. Cäncüpháp13 
- Nghj quy&t s6 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 cüa B ChInh trj (Khoá X) ye 

tip tçic xây dçmg các tinh, thành ph trirc thuc Trung uang thành khu vrc phông 
thtX vng chäc trong tInh hInh mâi; 

- Ngh quyêt so 28-NQ/TW ngay 25/10/2013 cüa Ban Chap hành Trung 
uang khóa XI "ye chiên 1uc bâo v To quôc trong tInh hlnh mdi"; 

- Chi thj so 1 6/CT-TW ngày 05/10/2002 cüa Ban BI thu Trung uang Dâng 
(khóa IX) ye thng cu?mg sr lânh d.o cüa Dãng dôi vi 1rc luçing DQTV và 1irc 
luçTng dr bj dng viên trong tInh hInh mOi; 

- Kêt 1un so 41-KL/TW ngày 3 1/3/2009 cüa Ban BI thu Trung uo'ng Dâng 
ye tip tic thirc hin Chi thj so 1 6-CT/TW; 

- Lut To chirc chInh quyên da phuong ngày 19/6/2015; 
- Lu.t Sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut To chirc ChInh phü và Lut 

To chirc chInh quyên dja phucrng ngày 22 tháng 11 näm 2019; 
- LuQtNgân sách thànuc ngày 25 tháng 6 näm 2015; 
- Lut Dan quân tr v ngày 22 tháng 11 11am 2019; 
- Các Nghj djnh cüa ChInh phü: So 72/2020/ND-CP ngày 30/6/2020 quy 

djnh chi tiêt mt sO diêu cUa Lu.t DQTV ye to chic xây drng 1rc hrç'ng và chê 
d, chinh sách dôi vài DQTV; sO 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019 sira dôi, bô 
sung mt so quy djnh ye can b, cong chirc cap xã và ngu&i hot dng không 
chuyên trách a cap xä, a thôn, to dan phô; so 02/2020/ND-CP ngày 30/6/2020 quy 
djnh ye ho.t dng phôi hçp cüa DQTV; 

- Các Thông tu cüa B Quôc phông: So 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 quy 
dinh chi tiêt mt sO diêu cüa Lu.t DQTV ye tp huãn, bôi duang, huãn 1uyn, hi thi, 
hi thao cho DQTV; so 76/fI'-BQP ngày 23/6/2020 quy djnh trang bj, ding k, 
quân 1, sü dung vu khI, vt 1iu no quân ding, cOng ci h trg yà trang thiêt bj, 
phuang tin k5' thut cüa DQTV; so 77/2020/IT-BQP ngày 23/6/2020 quy djnh thirc 
hin mt so dieu cüa DQTV ye to chrc xây dmg 1rc krçing DQTV; so 78/2020/f F-
BQP ngày 23/6/2020 quy djnh tieu chuãn, djnh luqng, m1rc tiên .n ca bàn b birth; 
mrc tiên an quan chãng, binh ching, bnh than diiêu tij, h9c viên quân sr quOc tê; 
an them ngày iê, tét, khi lam nhim vi yà chê d bôi dirong hang näm; 

- Nghj quyêt 258/2020/NQ-HDND ngày 08/12/2020 cüa Hi dông nhàn dan 
tinh Ha Tinh ye yiêc quy dlnh so luqng can bO,  cong chirc xu, phuông, th tran; chirc 
danh, sO luçng, mirc khoán chi phii cap dôi vó'i nguôi hot dng không chuyên trách 
& cap xã, & cap thôn, to dan phO; mirc bOi durng dôi yói ngthi trrc tiêp tham gia 
cong yiêc cüa thôn, to dan phô. 

- Dê an so 77/DA-UBND ngày 16 thàng 3 nm 2021 cüa Uy ban nhãn dan 
tinh Ha Trnh ye tO chüc hxc lucing, huàn luyn, hoat dng và bão dam chê d, chmnh 
sách cho DQTV trên da bàn tinh Ha Trnh giai don 202 1-2025. 
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2. Can cfr thrc tin 
Cam Xuyên là mt dja bàn có vj trI chiên luc quan tr9ng v kinh t, van 

hóa, xà hi, quôc phông-an ninh cüa tinh Ha Tinh, là huyn dông bang yen bin, 
phIa Dông giáp Biên dông, phfa Bäc giáp huyn Thach Ha; phia Tây giáp huyn 
Hucmg Khê và huyn Tuyên Hoá - Quãng BInh; PhIa Nam giáp huyn K' Anh, 
din tIch t1r nhiên 635.594 ha; dan so 148.2 18 ng1Ji; vói han 18,2 km chiu dài 
b biên. Huyn có 21 xà, 2 thj trân, 210 thôn, to dan phô, toàn huyn có 35 Dãng 
b và 10 chi b trrc thuc huyn; 306 chi b thutc Dãng b cci si, cól0.986 dã.ng 
viên, sinh song trên dja bàn chü yêu là dan tc kinh. Huyn có 2 ton giáo chInh là 
Thiên Chüa Giáo và Pht Giao, trong do Thiên Chüa Giáo chim 3,2% và Pht 
Giáo chiêrn 1,02 % so vói tong dan so. Ca câu kinh té chü yêu là Nông, lam, ngu 
nghip, tiêu thu cOng nghip. 

Trong nht1ng näm qua, tInh hInh an ninh chInh trj, trt t11 an toàn xà hi trén 
dja bàn co bàn On djnh; kinh té tang tru&ng khá, di song Nhân dan tü'ng buóc 
ducic cài thin. Các tiêm hrc ye quôc phông dugc tang cithng, lc lung vU trang 
huyn nOi chung và 1irc hrcmg DQTV nói riêng cO buc chuyên biên toàn din. 
Tuy nhiên, tlnh hInh the gith và khu virc diên biên phxc tap. Trong nuâc, các the 
luc thu dich tiêp tuc dày manh chiên luac "Diên biên hoa brnh", bao loan lât do, 
igi dung van dê "Dan tc, ton giáo, dan chU, nhân quyên" dê xuyên tac  dung lôi 
chü truang cüa Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà ni.rOc lam cho tinh hInh an 
ninh chInh trj, tr.t tir an toàn xã hi a mt sO dja bàn din biên phirc tap; tmnh hInh 
biên dOi khI hu, thiên tai, djch bnh, cháy rUng tác dng den mci rnt di song 
kinh te - xã hi. Trong huyn, sir co mOi trumg biên, thiên tai, djch bnh, cháy 
rung gay hu qua n.ng né ye kinh te - xã hi, môi trtrmg, an ninh trt tir. NhUrig 
d.c diem trên dã ãnh hix&ng trrc tiêp den kêt qua to chic xây dmg, huân 1uyn, 
hot dng dôi vói 1irc lucmg DQTV trên dja bàn. 

Song thrçic sir quan tam lânh do, chi do cUa cap u5', chInh quyên dja 
phuang cüng vâi tinh than doàn kêt thông nhât cUa lirc h.rçng vU trang huyn và 
sir quan tam lanh dao,  chi  dao  chat chë xuyên suôt tü huyn den ca sa, qua các 
nàm thrc hin Dê an "Nâng cao chat lugng DQTV trong tlnh hlnh mâi giai doan 
2012-2016 và nhUng nàm tiêp theo" cIa d.t duçxc nhiêu kët qua quan tr9ng. 

3. Thirc trng t chfrc hrc hrçrng, hun Iuyn, hot dng và bão dam ch 
d, chInh sách cho DQTV giai don 2016-2022 

3.1. NliUng ket qua dat  dugc: Qua 07 näm (tt'r 2016 den 2022) duâi sir lath 
dao, chi  dao  cña cap u5' Dãng, chInh quyên, sir phôi hçip cüa các ca quan ban, 
ngành, doàn the các cap, cong tác xây dimg, huân luyn và hoat dng cüa DQTV 
tung bithc chuyên biên tIch crc, di vào nê nêp. 

Thirc hin phuang châm xây dmg 1irc krçmg DQTV "Vthg manh,  rng 
kh.p", a dâu có dan, có to chuc Dãng là a do có DQTV. Den nay các dja phuang 
trong toân huyn tu thôn, t dan phô deu to chuc Dan quân. Lirc hrqng DQTV 
duçic xây dmg theo dung quy djnh cUa Lut DQTV, có sO hrqng hcip l (1,54% 
so vâi dan so toàn huyn). Dà khäc phic duc tInh trng hInh thüc kern hiu qua. 

3.1.1 TO chüc xây dirng lirc luqng DQTV 
a) Lrc luqng Dan quân 
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Näm 2022 toàn huyn dä xây dçrng 1rc krçrng Dan quân & 23/23 xâ, thj 

trn, chiêm 1,54% so vi nhãn dan toàn huyn. Duc to chic biên chê ô cap, 
trung dci, tiêu di, to. Trong do: Lirc luqng Dan quân ca dng chiêm 34%; hrc 
luçing chién dâu tai chô chiêm 34%; 1rc hrcing Dan quân phOng không, pháo binh, 
thông tin, cong binh, hoá hçc, y tê chiêm 24% (so vóitông biên chê 1çrc h.rçing 
Dan quãn); 100% thôn, to dan phô có to Dan quân tai chô. 

b) Lirc lugng Tir v 
Dã xây dimg liic li.rcmg Tir y & 15 co quan, don vj (dat 100%), chiêm 

18,6% so vâi can b Cong nhân viên chirc toàn huyn. Dugc to chirc biên chê a 
cap trung di, tiêu di và to. 

c) H thông chi huy 
Dã kin toàn dü 210 Thôn di truang; 23 Ban chi huy quân sir xä, thj trân; 

9 Ban chi huy quâri sj Co quan, to chüc. Môi Ban Chi huy quân s1r duqc biên chê 
dñ 04 dông chI gôm: Chi huy tru&ng, ChInh tn viên, Phó Chi huy truOng, Chmnh 
trj viên phó. 

d) Quy mô, chat h.rçing to chi:rc biên chê 
Hin nay, dan so toãn huyn 148.218 ngi.r&i. 
Tong so DQTV 2.266 dông chi, dat 1,5% so vai tong dan so. Duqc biên chê: 

38 Trung dci; 102 Tiêu di; 360 khâu di, to. 
Dàng viên trong DQTV = 29,2%; Doàn viên trong DQTV = 40,8%; Phiic 

viên xuât ngfl = 6%. 
Vê xây d%mg di ngü can b: Huyn dä thuang xuyên chi dao ch.t chë vic. 

rà soát min nhim, bô thim kjp thai di ngü can b. Den nay 23/23 = 100 % 
Ban Chi huy quân sçr x, thj trân, biên chê dü 04 dông chI; Chi huy tru&ng, Phó 
Chi huy tru&ng 100% là Dàng viên; can b CM huy tru&ng Ban chi huy quân sr 
cap xâ tham gia cap uS' 19/23 don vj = 82,6%. CM huy tru&ng 100% d tot nghip 
THPT; qua dào tao 23/23 dlc 100%, Phó CM huy trir&ng 23/23 d/c = 100%, 
100% là dãng viên, van hoá tot nghip THPT 100%, qua dào tao  9/23 39%. 

Kin toàn duçc 9 Ban CM huy quân s1r co quan, t chrc co sâ. Sau khi 
duc thành l.p S' thc trách nhim cüa các cap länh dao, trInh d to chüc chi huy 
cüa di ngU can b chuyên trách t&ng bithc duçic nâng cao. 

(Phy lyc 01 kern theo) 
e) Quãn iS' Nba nuâc v DQTV 
C.p üy, chInh quyn các cp dã trng brn9c nãng cao hiu hrc cong tác quàn 

iS' Nhà nixóc ye DQTV. Nhiêu van b5n dugc ban hành kjp thai phü hcrp vài thirc 
tin; cong tác thanh tra, kiêm tra, sokét, tong kêt cOng tác DQTV dugc thirc hin 
nghiêm tic a các dja phuang, co quan, tO chrc. 

3.1.2. Cong tác dào tao,  tp hun, hun 1uyn, giáo dic chInh trj, pháp 1u.t 

a)Daotaocanb 
Tr näm 2016-2022, Ban CHQS huyn tip tiic rà soát can b nguôn tham 

gia chixcrng tnInh dào t?o can b trInh d, Cao däng, Dai h9c ngành Quan str Co sâ 
theo Quyêt djnh so 799/QD-TTg cüa Thu tuàng ChInh phü và Quyêt djnh so 
73/2008/QD-BGDDT cüa B truang Bi Giáo dc và Dào tao; c1r 15 hrçt dông 
chI tham gia dào tao  trmnh d Cao dang, Dai h9c ngành Quân sr co sa tai các 
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tnr&ng cüa B Qu& phông và Quân khu d darn nhim chirc v11 Chi buy tru'&ng 
Ban Chi huy quân sr cap xâ, trong do: Di h9c 09 d!c; Cao ding: 06 dIe. 

b) T.p hun can b 
Thrc hin Thông tu s 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 cüa B tnr&ng 

B Quoc phông ban hành quy dnh chuo'ng trInh tp huãn, bôi duong, hun luyn 
và to chüc dien tap,  hi thi, hi thao DQTV; hang näm Ban chi buy quàn sr 
huyn dêu to chüc các lop t.p hun can b là tiu dii tnx&ng, trung di DQTV 
chuyên ngành, can b kiêm nhim cong tác quôc phOng, quân sr i co quaIl, 
chirc co sâ, thôn di truâng th&i gian tir 05 den 07 ngày. Thông qua ni dung t.p 
huân, hi thi can b các cap, trInh d, nàng 11rc t ch'crc chi buy, th chi'rc hu.n 
luyn cüa can b duçc nâng cao, co bàn dâ hoàn thàith nhim vii dixqc giao. 

c) Hun 1uyn chin s' DQTV 
Hang nàm Co quan quân s11 huyn du xây drng k ho?ch cong tác giáo 

diic chInh trj, pháp luat,  huân 1uyn quân sir cho DQTV trInh cap có tbârn quyn 
phê duyt, dông th0i to chüc triên khai thirc hin theo dung ni dung, thi gian 
quy djnh, vi 4y hang näm quân so huân luyn dêu dt tir 97- 98%; kêt qua kiêm 
tra 100% dt yêu câu, khá, giOi dt tir 78-80%. 

Sau hu.n luyn các cap du to chirc hi thao dánh giá kt qua; sir ding hrc 
luqng tham gia diên t.p chiên dâu phông thü; diên t.p khu virc phOng thü; din 
tap phOng chOng 1iit bão, ciru h ciru ntn giãm nbc thiên tai duçic cap u5' chInh 
quyên dja ph.wng và co quan quân sir cap trên dánh giá cao. 

d) Giáo dic chInh trj, pháp luat 
Hang närn dà t chirc quán trit Luat  DQTV, giáo dic chInh trj, pháp luat 

theo chuong trInh giáo dc do B Quôc phông và Quân khu quy djnh cho hang 
nghIn luqt dôi tuçmg DQTV. Thông qua cong tác giáo diic, can b, chiên si' 
DQTV dã nâng cao nhan thic hiêu biêt ye du&ng lôi chü tnroiig, chInh sách cüa 
Dàng, pháp luat cüa Nba rn.râc, có thirc tir giác, tInh to chirc k5' luat  trong huân 
luyn và thiic hin các nhim vii, san sang nh.n và hoàn thành rni nhirn vi 
ducc giao. 

(Phi lyc 02, 03 kern theo,). 
3.1.3. Hoat dng chin d.0 phOng thu 
Dn nay 100% cci sâ DQTV trong huyn dã xây dirng K hoach chin d&i 

phông thu, K hoach chiên dâu bão V cci quan; hàngnàm có rà soát, bô sung kê 
hoch sat vài tInh hInh thirc té và to chüc luyn tip, diên tp theo phucing an. 

Lirc luçing DQTV dA chü dng phi hqp vOi cong an xâ, thj trân trong to 
chuc tu.n tra, canh gac, näm tInh hInh; lam nOng cot cho nhân dan dâu tranh 
phông chng cac 1o.i ti phm bâo v an ninh chinh trj, trat  tr an toan xa hi. 
Phôi hcip tot vói 1irc lucmg Kiêm lam trong phOng chay, chQa cháy rmg và bâo v 
rrng. Tham mu'u cho cap u' Dãng, chInh quyên dâu tranh v&i các hot dng lcii 
diing ton giáo, truyn dao  trái phép. Tich crc tham gia phOng chong các t nn xâ 
hi nhir: Trim c.p, ci bac,  nghin hUt, mi dam.., do do tInh hInh an ninh chInh 
trj luOn n djnh. Lc krcing DQTV cOn di dâu trong các nhim v1i phông, chông, 
khc phiic hau qua thiên tai, phong trào xây dmg nông thOn mói, phát triên kinh 
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t, xoá dói giàm nghèo, phOng ch6ng các t nan xâ hi, các vtn die trào lu'u trên 

không gian m.ng, xây dirng quê huang ngày càng giàu dçp. 
Hang nàm cüng vâi Cong an, cac ban, ngành, doàn the cüa, huyn, Co s& 

tham gia 1uyn tap, diên t.p chiên dâu phông thU a co s& theo kê hoach A, A2, 

A3, A4, phông thU dan sir dat kêt qua khá tot. 
(Phy lyc 04 kern theo,). 
3.1.4. Bào dam ché do, chInh sách 
Vic bão dam chê d, chmnh sách cho lirc krqng DQTV luôn duqc cap ui', 

chInh quyên dija phucing các cap, Co quan, to chüc Co sâ quan tam thirc hin theo 
quy djnh cUa Lut DQTV và các van bàn humg dan thi hãnh. Chê d phii cap 
trách thim cUa can b, mua sam trang ph\lc cho can bc, chiên s DQTV duqc 
bào dam kjp thai, dUng chê d, tiêu chuân. Chê dO, chInh sách cho lc luçing 
DQTV khi tham gia huâri luyn, hoat dng dirgc các dja phuong vn dng 1mb 
hoat theo diêu kin cii the cUa dja phuong, don v dä dng viên kjp th&i can bO, 
chiên s DQTV yen tam thrc hin tot nhirn vii duçc giao. 

3.2. Nhthig ton tai han chê trong to chUc xây dimg, huân luyn, hoat dng 
cUa 1c lucing DQTV 

a) Nhng ton tai  hn chê 
Chat lucing tOng hqp cUa lirc luqng DQTV tuy dã duçic nãng len nhirng 

chua toàn din, Cong tác quy hoach tao nguôn can bO dào tao cUa mOt so dija 
phuong chua duqc quan tam, tO chUc xây dirng lirc 1ung chua chat chê, khâ nàng 
san sang chiên dâu và hiu qua boat dng chua cao, nhât là khi tInh hInh din biên 
phc tap. MOt so dja phuong, co quan, don vj tuyên chçn DQTV chua ch.t chê, 
chat lixqng chua cao. Cong tác quân l nhà nuac ye DQTV cUa chinh quyên các 
cap có mt con han  chê. 

Trong huân 1uyn DQTV, mOt so xã, thj trân chua chU tr9ng tâi chat luqng 
huân luyn cho các lc luqng dc bit là DQTV lam nhim vçiA2, Dan quãn binh 
chUng; mOt so co s& thc hin thai gian, quân so tham gia huãn luyn, tác phong 
chua nghiêm tUe. 

Vic bô trI bão dam phOng trrc, nba trçrc cho DQTV khi lam nhim vii cOn 
han ché, vic bO tn, xây dimg phãn lan cOn nä.m trong Dê an dê hoàn thin Tiêu chI 
1?.1. Bào dam mua sam cong cii h trçY chua dáp img yêu câu nhim viii, so hrçmg 
cap phát cho các xA, thj trân mai chi dáp urng duçic yêu cau ph11c vi cho cOng tác 
huân luyn. Cong tác bão dam chê d chInh sách cho DQTV cOn thâp so vài th'rc 
tê, bao dam ché dO thOn dOi  tnr&ng cOn nhiêu bat c.p so vói Lut quy djnh. 

b) Nguyen nhân 
MOt sO cap u', chinh quyên dja phuong, co quan, t chUc nhn thUc chua 

day dU và sâu sac ye nhim vçi quOc phOng, quân s1r dja phucng, ye vj trI Va vai 
trO cUa hrc lixqng DQTV trong tInh hInh mai, do do chua die cao trách nbim 1nh 

dao, chi  dao  xây dmg 1c luqng DQTV. 
Vai trO tham miiu, to chUc thirc hin ye cOng tac DQTV cUa coquan Quân 

sr dja phuong cOn han  chê, chua gän v&i vic dOi mai nâng cao chat luqng h 
thông chInh trj a co sà. 
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Nhiêu tmO'ng hçp Dan quân di lam an xa, k& hçTp vi chInh sách dãi ng 
có mt con chi.ra dáp irng nên vic quàn l, thu hut, kêt np vào 1irc lugng có hic, 
có nci con han ché. 

Qua trInh tuyên ch9n, kêt nap cong dan vào 1c 1ung DQTV cOn mang tInh 
tr nguyen,  tr giác, v.n dng là chInh; chua có bin pháp và hInh thirc xi'r l vi 

phm dôi vOi cong dn dü tiêu chuân nlnmg không tham gia vào lirc luçmg DQTV. 
Phãntht?hai 

QUAN DIEM, MVC  TIEU, PHAM VI, DOI TIXQNG A DVNG  CUA DE AN 
I. QUAN DIEM 
1. Quán trit sâu sac Nghj quyt Hi nghj l.n thir VIII Ban Chp hành 

Trung ixong ( khoá IX) ye Chiên hrçc bão v To quôc trong tmnh hInh mói; Chi thj 
so 16-CT/TW ngày 05/10/2002 cüa Ban Bi thu Trung uong Dâng (khóa IX) ye 
Tang cixmg si1 lãnh dao  cüa Dàng dôi vth lrc luçing DQTV và 1irc luçmg dr bj 
dng viên trong tInh hInh mth; Kêt 1un so 41-KL/TW ngày 31/3/2009 cüa Ban 
Bi thu; Lut Dan quân tir v ngày 22/11/2019 Va các van bàn htràng dan thi hành; 
lam cho mci to chic, cá nhân truâc bet là các cap lành dao  nãng cao nh.n thuc ye 
vj trI chiên lugc, ni dung co bàn, tInh can thiêt cUa nhim v11 xây dirng 1irc luqng 
DQTV trong tInh hInh mâi. Nâng cao trách nhim, phát huy sirc manh  tong hcip 
cüa các sâ, ban, ngành, dja phuo'ng, các tO chuc chInh tr -xä. hi trong xay dirng, 
huy dng, sü d%ing lrc luçmg DQTV. 

2. Thirc hin nghiém tue chê d däng ks', quãn l' cong dan trong d tuOi 
thirc hin nghia vii DQTV, tuyên chçn nhUng ngithi có ãü näng hrc, phâm chat 
chInh trj vào lirc luçrng. Xày drng DQTV theo phuing châm "Vüng manh,  rng 
khãp", tl-rçrc hin a dâu có dan, co tO chc Dâng & do có DQTV, gän vic xây 
dirng lirc h.rng DQTV vai vic dôi mâi, nâng cao chat lung h thông chInh tr & 
cci s&. Các doanh nghip nhà nuóc, doanh nghip cô phân, phâi thrc hin nghiêm 
tue vic to chuc lirc luqng tr v theo quy dnh cüa pháp lu.t. 

3. Xây dirng lrc lugng DQTV có so lugng hqp 1, chat ltrqng chInh trj 
ngày càng cao, quy mô tO chuc can dôi gifla các thành phân, lirc luqng; gifla sO 
lixqng và chat 1ung; gifla can b và chiên si, phu hqp vâi tInh hinh cüa trng dja 
phixcng, don vi. Chu tr9ng xãy d'rng, nâng cao chat Iuqng DQTV a các da bàn 
tr9ng diem ye quOc phOng, an ninh. 

4. Cap uS', chInh quyên dja phuong các cap, các ban, ngành, doàn the dày 
manh tuyên truyên, giáo diic dê can b, dáng viên, nhãn dan nh.n thi'rc rö vai trO, 
vj trI chin 1uc cUa DQTV trong sir nghip xay dimg và bâo v To quOc; tir do 
tao sir chuyên biên manE me ye trách nhim nhât là cua di ngü can b lnh dao, 
thu tru&ng các cap, các ngành dOi vâi nhim vi quan tr9ng nay. Xác dnh day là 
nhim v11 chInh tr quan tr9ng trong cong tác quân sr, quôc phOng & dja phuung. 
Quan tam bão dam ch d, chInE sách cho lirc lugng DQTV khi tham gia huân 
luyn va hoat dng cà ye vt chat và tinh than, phü hçp vO'i tmg dja phuoiig, dan 
vi, gn trách nhim thrc hin nghTa v'.i v&i quyên igi cüa ngi.thi tham gia DQTV 
ngày càng t& han, là diu kin dé lirc 1ung DQTV hoàn thành tot mci nhim vii 
duc giao. 

5. Can b, chin s DQTV can nhn thuc day dü vai trO, v trI cüa hrc 
lucing DQTV trong tInh hInh mai. Trên ca s& do d cao trách nhim cá nhân, 
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hoàn thành t& mçi nhim vii ma Dâng, Nhà nuâc và nhân dan giao phó. Gän 
nhim vii xây dirng 1rc hrqng DQTV vi xay dirng khu vrc phóng thu vUng chãc, 
tang cix&ng quôc phông, an ninh, phát triên kinh tê - xã hi và xây dirng the trn 
quc phông toàn dan, gän vàithê trn an ninh nhân dan a dja phi.rong. 

II. MUC TIEU 
1.Mçctiêutôngquát 
a) Xây drng 1irc luçing DQTV có co' câu, so hxcing hçip 1, chat 1uçng ngày 

cãng cao, lay xây dirng chinh trj lam co sâ; to chi.'rc biên chê tinh gçn, cht chë, có 
khã nng dc 1p chiên dâu, phic vii chiên dâu và xi'r 11 các tmnh huông. 

b) Trang bj vi) khI phU hqp và sir diing thành thao các loai vU khI, khi tài, 
di.ro'c trang bi, diroc giao due chrnh tn, phap luât, huân luyên quân su toan diên, 
thiêt thc, có khã näng sn sang chiên dâu cao, dáp t'rng yêu câu, nhim v11 quôc 
phông, an ninh trong tInh hInh mâi. 

c) Nâng cao chat luçmg xây drng và hoat dng to chirc Dãng & don vj cci 
sâ, chi b quân sir phãi có chi üy; trung di Dan quân co dng có to Dãng; ThOn 
di trir&ng, Trung di truâng, Tieu (kbâu) di trir&ng DQTV phãi là Dàng viên; 
hang nàm môi Co s& (xâ, thj trân) có kê hoach kêt np It nhât 3 den 5 DQTV vào 
Dãng. Chü tr9ng xây dirng chat h.rqng DQTV a dja bàn tr9ng diem ye quôc 
phông, an ninh dam bão dU src dôi phó vOi các tinh huông xày ra. 

d) Bào dam day dü, kp thôi ché d, chinh sách, trang phc cho DQTV theo 
Lut và các van bàn huàng dan thi hành; phát huy khã nàng bão dam tai  chô, chu 
trçng bão dam 4t chat, tinh than cho 1c krçing DQTV. 

2. Muc tiêu ci the dn 11am 2025 
2.1. Xây dtng vs lu'qng: Xây drng 1irc luçmg DQTV có so hrçmg hqp 

l, ti 1 sovéci tong dan so, ci the nhu sau: 
- Cap huyn: Xây dmg DQTV dat  tr 1,3 dn 3,6%. 
- Cap xã: Xây dimg 1rc hrqng Dan quân dat  t 1 tir 0,4% den 5,0%. 
Xây dmg Fçrc lucing DQTV theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. Xây dirng các 

don v diem ye DQTV gôm: Dan vj dan quân co dng-Ban CHQS xà Cam Hung; 
don vj DQTV biên thuc xâ Cam Lc, Cam Linh, Cam Nhucing; don vj DQTV 
pháo binh trung di Côi 82mm thuc xA Nam Phüc Thàng, thj trân Thiên Cam; don 
vj DQTV phàng không trung di SMPK 12,7mm thuc xã Cam Hung, Nam Phüc 
Thing, thj trân Cam Xuyên; don vj tuyen truyên pháp lut ye DQTV xã Cam Lac; 
don vi Tir v trong doanh nghip có to chuc dãng Ngan hang nông nghip và phát 
trien nông thOn. 

2.2. Xây dirng ye cht ltrqng 
- Tiêp tic duy trI và trng buâc nâng cao t l dâng vien trong içrc lung 

DQTV, phân dâu ti l dãng viên trong DQTV den nàm 2025 dat  30% trâ len. 
100% can b DQTV Chi huy tru&ng, Phó Chi buy tru&ng, tiêu di tru&ng den cap 
trung di truang, thôn di tru&ng là dàng vien. 

- Xây diing di ngU can b can b, chin s5' lxc lugng DQTV có ban linh 
chinh trj vUng yang, phâm chat dao  due tot, có di) nang 1irc, trInh d chuyên môn, 
san sang nhn và hoàn thãnh mi nhim v11 duçic giao, khi có tInh huông xãy ra 
trong thai gian 01 gRi huy dQng dat  90% quân so theo biên chê tr& len. 
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- Dn nãm 2025 có 100% Chi huy tru&ng, Phó Chi huy truâng Ban Chi huy 
Quân sir cap xä duçic dào tao  có trinh d Trung cap ngành quân sr co s& trä len 
trongdó Cao däng dat  17,4%,  Dai  h9c  dat  56,5%; 100% can b sau dào tao  nu 
dü diêu kin duc bô trI sir dng dung chuyên môn, nghip vti. 

2.3. Bão dam ch do chinh sách, cy so' it cht, thao trirO'ng cho hun 
Iuyn, hot dng cüa DQTV 

- Bão dam diing, dü chê d chInh sách cho DQTV theo quy djnh cüa pháp 
lut; bão dam dü ngân sách cho cong tác quân sir - quôc phOng & cap xà. 

- Bào dam dü trang thiêt bj chuyên ngành quân sir & tril s& hoc phOng lam 
vic cüa Ban Chi huy quân sr cap xa theo quy djnh cüa pháp lust. 

- Báo dam trang thiêt bj, cong CIJ ho trçl thiêt yêu cho huân 1uyn, hoat  dng 
giE gin an ninh chInh trj, tr.t tr an toàn xa hi, phông thu dan s1r, phông chông liit 
bão, khäc phc h.0 qua thiên tai, phông chông, chüa cháy rrng ciia hrc Iuçing 
DQTV. Bão dam có thao truông cho huân luyn, bàn dan that cüa huyn. 

- 100% Ban Chi huy quân sr cap xâ có phông lam vic riêng; các xã có cong 
s& mâi phãi bâo dam chInh quy nai lam vic cüa Ban Chi huy quân s1r; xây dirng, 
cãi tao,  bô trI phông trirc cho hrc 1ung dan quân du'qc It nhât 82% dan vj cap xã. 

2.4. Ye hot dng cüa DQTV 
Phân dâu các dan vj DQTV toàn huyn Iuôn thirc hin di'ing chirc nàng, 

quyên han;  hang 11am các dja phuang, dan vt hoàn thành nhim vt cong tác 
DQTV (trong do 82% tr& len hoàn thành tot nhim vii). Lirc lugng DQTV tuyt 
dôi phic thng sir lãnh dao  cüa cap üy, quàn l diêu hành cüa chinh quyên, sr chi 
buy trVc  tiêp cüa co quan quân sir các cap, Iuôn nhn và hoàn thành các nhim v11 

trong mi tInh huông. 
III. PHM VI, BOI TIJaNG AP DVNG  CUA E AN 
1. Phm vi: D an nay quy dnh to ch&c lrc luçmg, huân luyn, hoat dng 

và bão dam chO d, chInh sách dôi v&i 1rc lucing DQTV và phân cap nhim v1i chi 

thirc hin cong tác DQTV trên dja bàn huyn Cam Xuyên. 
2. Di ttlqng áp diing: Lc hrqng DQTV vaco quan, to chc, cá nhan có 

lien quan den cong tác DQTV trên dja bàn huyn Cam Xuyên. 
PhânthiTrba 

NQI DUNG CUA BE AN 

i. xAx DUNG LTIC LUç1NG DAN QUAN TV v 

1. Bang k, quãn 1 nguôn, tuyn chçn hrc hrçrng DQTV 
Ban Chi huy quân sir cp x; Ban Chi huy quân s1r ca quan, to chCrc; chi huy 

dan vj tir v (nai khOng có Ban Chi huy quân sir co' quan, tO chrc) chjutrách nhim 
däng k, quãn l, tuyn ch9n DQTV, gôm: Cong dn trong d tuôi, dôi tixclng tam 
hoân, rnin, thôi thrc hin nghia vv tharn gia DQTV tnrâc th&i han;  quân nhan dçr 

bj chua sp xêp vào các dan vj dr b dng viên; can b chiên s5 DQTV; cong dan 
hoàn thânh nghia vi tham DQTV. D tuôi däng klà 11am cong nhãn tir dü 18 tuôi 
dn ht 45 tu&, n cong nhân tr dü 18 tuOi den hêt 40 tuôi; sau khi dang k, Hi 
dng nghTa vi quân sçr c.p xã, cap üy, co quan, to chc, cong doàn, doàn thanh 
niên, tin hãnh xét duyt cong dan dü diêu kin két nap vao lirc liiqng DQTV; cOng 
dan dü diu kin sn sang m& rng khi có tInh huông ye quôc phông, tong hqp ket 
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qua däng k báo cáo cp trên và tháng 5 hng näm (thc hiçn theo Thông tu so 
77/2020/7T-BQP ngày 23/6/2020 cia Bô QuOc phông,) 

2. Cüng c kin toàn Ban Chi huy quân sir và can b DQTV 
a) Ban Chi buy quan sçr cap xãgôm: 
- Chi buy truâng là cong chirc, tham gia cap i.:iy, thành viên UBND cap xà, 

là si quan sr bj. 
- ChInh tn viên do BI thu Dáng u xã dam nhim; 
- ChInh tij viên phó do BI thu Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh cap 

xã dam nhiêm; 
- Phó Chi buy tr'ir&ng là ngu&i ho.t dng không chuyên trách & cap xä. 
b) Ban Chi huy quân sir cci quan, tO chüc c sâ gôm: 
- Chi huy tnrOng là nguii di'rng dâu hoc cap phó cUa ngu?ñ dung dâu cci 

quan, to chirc dam nhim; 
- ChInh trj viên là BI thu hoc Phó Bi thu cap u ciing cap; 
- Phó Chi buy trithng, ChInh tn viên phó là can b kiêm nhim. 
c) Can b quãn li', chi buy DQTV gôm: 
- Trung di tnthng; 
- Tiêu dOi  trithng, Khâu di tru&ng; 
- Thôn di tru&ng. 
3. To chfrc, biên chê hrc hrqng DQTV tir 2023 — 2025 
Thc hin theo Diêu 15 Lu.t Dan quail t1r v, Diêu 7 Thông tu so 

77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 cüa B tru&ng B Quôc phông Quy djnh tic 
hin mt so diêu cüa Lut DQTV ye to chrc xây drng içrc luçing DQTV, cii the: 

3.1. To chüc 1rc luçmg DQTV 
a) Cap huyn: TO chuc xây dirng 01 trung di dan quãn co dng (cac xà 

Cam Quan, thj trán Cam Xuyên, C'âm Quang); 01 trung di SMPK 12,7mm ('các 
xd Cam Hwng, Nam Phz2c Thán, thj trán Cam Xuyên); 01 trung di côi 82mm 
(cac xã Nam Phrc Thäng, thj trán Thiên Cam); 01 trung di DKZ-82B10 (các xc 
Nam Phic Tháng, Yen Hôa). 

b) Cap xä: To chirc xây dmg 01 Trung dcii dan quân ca dng; các binh 
chüng: Trinh sat, Thông tin, Cong binh, Phông hóa, Y tê (mi binh chüng to chüc 
01 tO); to chüc 01 khâu di cOi 60mm. Các xã yen biên tO chirc 01 tiêu di dan 
quãn biên gôm: Yen Hôa, Cam Duong, Cam Nhuqng, Cam Linh, Cam Lc, thj 
trânThiên Cam. 

c) Cap thôn: To chüc 01 to dan quân ti chô do dông chI Thôn di truâng 
trrc tiêp quãn 1. 

d) Các cci quan, to chüc: C các cci quan, to chuc, doanh nghip xây dmg to 
chuc 09 trung di tr v tai  chô, 06 tiêu di tr v tai  ch& 

3.2. Bien chë lrc hrcing DQTV 
a) Dôi v&i DQTV cci dng, tai  ch 
- To DQTV cci dng, tai  chô: Biên chê 03 d/c (01 tO trLrng, 02 chiên si). 
- Tiêu di DQTV cci dng, tai  chO: Biên chê 09 die (01 Tiêu di trur&ng, 02 To 

tnrOng, 06 chiên sq). 
- Trung di DQTV cci dng, ti ch& Bien chê 28 dlc (01 Trung di truung, 

03 Tiêu di trir&ng, 06 To truung, 18 chiên sq). 
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b) Dan quãn tlr v phông không 
- Trung di sung may Phông không 12,7mm: Biên chê 31 dlc (01 Trung 

di tnr&ng, 03 Khâu di trumg, 27 chin sq). 
c) Dan quân t1r v pháo binh 
- Khâu di sng côi 60 nmi: Biên ch 03 dlc (01 Khu di trt.r&ng, 02 chiên s5). 
- Trung diDKZ-82B10: Biên chê 19 dlc (01 Trung di trlx&ng; 03 Khâu 

di tnr&ng; 15 chiên s'). 
- Trung di sung côi 82 mm: Biên ch 13 d/c (01 Trurig di truOng, 02 

Khâu di tnr&ng, 10 chiên s') 
d)Danquânbiên: 
- Trung di dan quân biên: Biên chê 31 dlc (01 Trung di truàng, 03 Tiêu 

di tnr&ng, 09 To truàng, 18 chiên s). 
d) Dan quail tir v Cong binh, Thông tin, Trinh sat, PhOng boa, Y t& Biên 

chê nhu hrc hxçing DQTV ca dng, tai  ch. 
(Phy lyc 5 kern theo,) 
3.3. So !ixng DQTV toãn huyn 
Tong so DQTV: 2.266 dông chI; trong do: Dan quân: 1.933 dng chI; Tir 

ye: 333  dong chI. 
- Chiên s5 dan quân: 1.556 dông chi; 
- Chiên s5 t1r v: 264 dong chI; 
- Các chirc vi chi buy dan vj dan quân: 377 dông chI; 
- Các chirc viii chi huy dan vj t1r v: 69 dông chI; 
(Phylyc6kèm theo) 
3.4. Chat hrçing DQTV 
Phân dâu den näm 2025, có 100% Chi huy tnr&ng dat  trInh d trung cap, 

trong do: 17,4% trInh d cao däng và 56,5% dat  trInh d dai  h9c trô len; Phó Chi 
huy tru&ng có 74 % dat trinh d Trung cap tth len. Dãng viên trong Dan quân tir 
ye 30%,  trong do: Dan quân d.t 29,2% trà len, Doàn viên trong dan quãn dat 
50%; Dàng viên trong t1r v dat  45% trâ len, Doàn viên trong 1c luçmg tr v 38% 
trâ len. Cüng cO, kin toàn di ngü can b Ban Chi huy quân sir cap xA, co quan, 
t chc và can b chi huy don vi DQTV các cap dung quy djnh cüa ChInh phü và 
B Quôc phOng, hung dan cUa B Tis 1nh Quân khu 4, B CHQS tinh. 

3.5. Ban Chi huy quail six cap x, Ban Chi buy quân sir cci quan, to chCrc, 
thôn di trixing 

a) Ban Chi buy quân sir cap xà 
- S krçmg Ban chi huy: 23 dan vj, trong do: 
+ So luçing Ban cM huy bô trI dU 04 chüc danh: 23 dan vj. 
- So luqng các chüc vii chi buy: 
+ Chi buy tnr&ng: 23 dOng chI. 
+ ChInh frj viên: 23 dOng chI. 
+ Phó Chi buy tru&ng: 23 dông chI. 
+ Chinh trj viên phó: 23 dông chI. 
b) Ban CM huy quãn sr co quan, tO chuc 
- S6 hxçmg Ban chi huy: 9 dan vj, trong do: 
+ So 1ucrng Ban chi huy bô trI dü 04 chirc danh: 9 doii v. 
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- S luçing các chüc vçt chi huy: 
+ Chi huy tnr&ng: 9 dông chI. 
+ Chinh trj viên: 9 dông chI. 
+ Phó Chi huy tnràng: 9 dông chi. 
+ ChInh trj viên phó: 9 dông chI. 
3.6. Thôn di tru&ng 
Tôngsô: 210 dông chI; trong do: 210 Thôn di truO'ng kiêm To trtxng dan 

quân tai  chô. 
II. DAO TJO, TAP HUAN, BOI DUNG, HIJAN LUYN, HOI Till, HQI 

THAO, DIEN TAP 
1. Dào to can b quân siy cap xã 
a) Dào tgo Trung cap chuyên nghip, Cao dàng, Dgi hQc ngành Quân st 

co'sà: 
- Tiêp t1ic thirc hin Quyêt djnh so 799/QD- TTg ngày 25/5/2011 cia Thu 

tithng ChInh phü ye vic phé duyt Dê an dâo tao  can b quân sir Ban Chi huy 
quân sr cap xA có trInh d Cao däng, Dii h9c ngãnh quân sir c sO' den näm 2020 
và nhUng närn tiêp theo; Quyêt dinh so 73/2008/QD- BGD&DT ngày 25/12/2008 
cüa B Giáo diic và Dào tao  ban hành Chung trInh dào tao  trung cap chuyên 
nghip ngành quân si,r cG sO'; 

Can cü chi tiêu cüa B Quôc phOng, B Tu 1nh Quân khu 4, B CHQS 
tinh, hang 11am UBND huyn giao Ban Chi buy quân sir huyn phôi hcrp vO'i các 
co quan chO'c näng thirc hin tot cong tác xây dimg kê hoach  tuyên sinh, tuyên 
chçn can b tham gia dào tao  bào dam chi tiêu; dc bit là chçn nguôn dào tao 
lien thông tr trung cap len cao dang, di h9c ngành quân sr co sO' theo quy djnh; 

- UBND các xã, thj trân có trách thim ch9n nguôn can b cUa dja phi.rcrng 
dé ci~ di dào tao  và bô trI cOng tác ngay sau khi các h9c viên tot nghip ra tnr&ng; 

- To chi.rc rà soát, dánh giá kët qua triên khai thrc hin Ké hoach  so 
38/KH-UBND ngày 13/03/2012 cüa UBND tinh ye dào tao  can b quân sir Ban 
CHQS cap xà trInh d trung cap, cao däng, dai  h9c ngành quan sv  co sO' den nAm 
2020 và nhUng näm tiêp theo. 

b) Bô trI sap xêp sau dào tao: 
Can cü vào to chrc biên ché can b quãn sir xä, thj tram UBND huyn giao 

các cci quan có lien quan bO trI sap xêp dü so luçrng, dam bâo chat hrçing, ru tiên 
cho các dông chI tuôi dO'i cOn tré, dixgc dào tao  co bàn O' các tru&ng quân sir. 

A A• r A 2. Ttp huan, boi du'o'ng can b9 DQTV 
Cap huyn 
- Dôi tixçing $p huân: Can b trung di, tiêu di DQTV, Thôn dQi tmO'ng, 

Khâu di trisO'ng DQTV 12,7mm, DKZ, cOi 82mm, côi 60mm. 
- Ni dung, chircmg trInh tp huân: Quy cljnh tai diem a khoan 4 Diêu 3 cüa 

Thông tu so 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 cüa B Quôc phOng quy djnh chi 
tit mt so diêu cüa Lu.t DQTV ye t.p huân, bôi duO'ng, huân luyn, hi thi, hi 
thao cho DQTV. 

- Th&i gian: 05 ngày/ näm. 
- Dja diem t.p huãn tai:  Ban Chi huy quân sir huyn. 
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3. Hun 1uyn, giáo diic chinh trl pháp 1ut cho chin s DQTV 
a) Ni dung, chiiang trInh 
Thirc hin theo quy djnh ti Thông tu s 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 

cüa B Quôc phông quy dnh chi tiêt mt s diu cüa Lut DQTV v tp hun, 
bôi duOiig, huân luyn, hi thi, hi thao cho Dan quân tir v. Ni dung giáo dyc 
chInh tn pháp lut di.rçc thirc hin theo quy djnh h&ng näm cüa B Quc phông và 
B ft 1nh Quãn khu 4, B CHQS tinh. Ngoài ra, th chirc hun 1uyn, 1uyn tap, b 
sung các phizang an theo kê hoach chiên dâu phông thñ, k hoach bâo V Ca quan, 
quyêt tam phông thu theo yêu cau nhirn V11 cüa cp Co thm quyn quy djnh, nhirn 
nãng cao khâ nàng sn sang chiên dâu dê bão v dja phuang ca s&. 

b) Thii gian 
- 15 ngày dôi vâi DQTV nàm thu nht. 
- 12 ngày dôi vO'i DQTV ca dng, Dan quân biên, DQTV Phông không, 

Pháo binh, Trinh sat, Cong binh, Thông tin, Phông hoá, Y t. 
- 07 ngày dôi viii DQTV tai  ch. 
c) Phân cap to chi'rc 
- Ban Chi huy quân sir huyn huân 1uyn don vj DQTV to chirc a cp 

huyn; DQTV nàm thi'r nhât, dan vj DQTV biên, Trinh sat, Thông tin, Cong binh, 
PhOng hoá, Y tê và khâu di coi cüa cap xã; can cir tInh hmnh cüa da phuang, cO 
the to chirc huân 1uyn theo cum xã; 

- Ban Chi huy quân sr cap xã huân 1uyn cho dan vj dan quan ca dng, tai 
ch a cap xâ; 

- Ban Clii buy quan sir ca quan, tO chüc, clii buy dan vj ty v (nai không có 
Ban Clii huy ca quan, tO chirc) to chirc huãri 1uyn cho dan vj tir v & ca quan, to chirc. 

4. Hi thi, hi thao, diên tp Dan quân tir v 
a) Hi thi, hi thao DQTV 
- To chirc 1rc luçmg DQTV tham gia hi thi, hi thao theo kê hoch; 
- Ni dung, th&i gian, t chirc, phucmg pháp dién tap, hi thi, hi thao thirc 

hin Thông tu s 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 cüa B Quôc phông quy djnh 
chi tit mt sO diêu cüa Lut DQTV ye t.p huân, bôi duong, huan luyn, hi thi, 
hi thao cho DQTV. 

- Hi thao huân 1uyn DQTV: 
+ Ban CHQS huyn mOi näm to chüc 01 lan; 
+ Ngoài ni dung, th&i gian theo quy djnh, can cr tInh hInh ci1 the, yêu câu 

cCia cp trên Ban CHQS huyn to chirc hi thao theo chi thj, kê hoch cüa trên. 
- Hi thi DQTV: Can cr tInh hInh c11 th& Ban CHQS huyn to chi.'rc hi thi, 

hi thao toân din hoc chuyên ngành. 
b)Diênt.p 
- Hang näm to chuc diên tp chiên dâu phông thU cho xã, thj trân, bào dam 

trong nhiem kSr Dai hi phâi tO chUc It nhât mt lan cii the: 
+ Näm 2023: Din tp khu vçrc phOng thU huyn và các xã, thjtrân: Cam 

Vjnh, Cm Hung, Cam Quan, Cam Duang, Cam Nlurgng, TT. Thiên Cam. 
+ Näm 2024: xâ C.m Minh, xã Cam Trung, xã Cam Thach, xä Cam M5, xä 

CmDu. 
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- Can cr vào tInh hInh thirc th Ban CHQS huyn tham rnilu cho Uy ban 
nhãn dan huyn to chc diên tp phông chông bão, 1i4, cháy no, cháy rirng. To 
chcrc din tp phãi sat vói thirc tê, bâo dam an toàn tuyt dôi ye mi mt và dat 
hiu qua thiêt thrc;

- 
- Lrc h.rçmg Tir v tham gia din tp theo cci quan, theo ngành và diên t.p 

khu virc phông thu huyn. 
- Din tp phông thu dn sir a cp xâ do Chü tjch UBND huyn quyêt djnh. 
III. HOAT DQNG CUA DAN QUAN TII v 

1. Yêu cu chung 
M9i hoat  dng cUa DQTV trong s.n sang chin du (SSCD), chin du, 

phiic vi chiên dâu trong bão v an ninh chInh trj, tr.t tr an toân xã hi và các hoat 
dông khác phái dt duâi sir Ianh dao  cüa cap u' Dãng, sir diêu hành cüa chInh 
quyên và s11 chi huy trçrc tiêp cüa Chi huy trithng Ban Chi buy quân sir cap xã, 
Chi huy tnr&ng Ban Chi huy quân 

sv cci quan, tO chirc cos& và s11 chi huy, chi 
dao cüa cci quan quân s1r cap trên. Phát huy sirc manh  tOng hçip cüa các ban, 
ngành, cac to chirc chInh trj - xã hi cüa dja phwmg trong huy dng, slr diing lirc 
luqng DQTV. 

Nhim v11 hoat dung chin du phông thU, phông ch6ng thiên tai, djch boa 
và cOng tác dan 4n cüa 1?c  luçmg DQTV theo quyêt djnh cüa cap có thâmquyên. 
Ban Chi huy quân sçr các cap can cir vào quy chê dê to chüc xây dirng kê hoach 
hoat dng cüa 1ic hrqng DQTV thông qua cap ui', chInh quyên cüng cap, ngithi 
thrng dâu cci quan, to chüc. Ban Chi huy quân sir huyn trirc tiêp hu&ng dan, dOn 
doe và phé chuân kê hoach. Hang näm timg dcm vj bô sung hoàn chinh h thông 
ké hoach,  to chirc huân 1uyn, diên tp sat vâi yêu câu nhim vii Quôc phông và 
An ninh a dcm vi cci s&. 

Hoat dng cüa DQTV phái gn vâi dia bàn hành chInh, cci so san xuât, kinh 
doanh thuOc pham vi trach nhiêm ducic giao, khi boat dông ngoai pham vi phai duoc 
cap có thám quyên quyêt djnh. Khi phOi hqp vOi các 

lvc krqng khãc phái dam bão sir 
doàn kêt, h tr giü các 1irc hrqng trong khi lam nhim vi kbOng ânh hii&ng den 
chüc nng, nhim vii cüa thng 1iic luqng; phâi giü bI mt ye phucing an và các bin 
pháp xi:r 1 theo quy dnh cüa ngi.rôi chi huy có thâm quyên. 

A A A A 2. Xay dy'ng ke hoch to chirc trien khai hot d9ng cua DQTV thu9c quyen 
Ca quan quân sir các cp can c vào các van ban pháp lu.t, quy ch phi 

hgp, kê hoach cüa các 1irc li.rqng dé xây dimg ké hoach si'r diing DQTV thông qua 
cap us', chinh quyên ciing cap, ngrOi dirng dâu cci quan, to chirc và báo cáo chi 
buy cci quan quãn si..r cap trén phé chuân. DQTV tham gia các hoat dng phãi thirc 
hin dung quy djnh cüa Lut DQTV, Nghj djnh sO 02/2020/ND-C P ngày 
3 0/6/2020 cüa Chinh phü quy djnh ye boat dQng phOi hcip cüa DQTV. Giao Ban 
Chi buy quan s'r huyn hithng dan cii the. 

3. Ni dung hot dng cüa liyc Iuqng DQTV 
a) Hoat  dng s.n sang chin du và chin du 
Thrc hin theo dung nhim vi, ni dung, ch d hoat  dng cüa DQTV 

trong các trng thai SSCD và cüa sO chi buy các cap ye cong tác DQTV theo quy 
djnh cüa Bô QuOc phông. Chu tjch Uy ban nhân dan các cap, ngirOi dirng dâu cci 
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quan, t6 chirc chi dao  vic bào dam hot dung chin d.0 cüa DQTV thuc quyn 
trong khu virc phông thu. 

b) Hot dng bâo v chü quyn biên giOi, bin, dào 
DQTV phôi hçp vOi b di biên phông, hài quãn, cánh sat bin, cong an và 

lirc 1uçng khác nàm tInh hInh an ninh trt tr, s.n sang lam nhim vçi bào v chü 
quyên, an ninh biên giâi quôc gia và chü quyn, quyn chü quyn trên các vmg 
biên Vit Nam. 

c) Hoat dng bâo v an ninh chInh trj, trt tr an toàn xä hi 
Lrc luçing DQTV có trách nhim phôi hçip vó'i lrc 1ucrng Cong an và lirc 

luçing khác näm tInh hInh, tuân tra, canh gác, bâo v miic tiêu, bão v san xut, 
bâo v an ninh chInh trj, trt tir an toàn xâ hi a ca s&. 

d) Vn dng nhân dan và tham gia xay dimg cci s&, xây drng nOng thOn 
mâi, do thj van minh 

L%rc luçmg DQTV phãi g1.ro11g rnu chap hãnh và có trách nhiin tham gia 
tuyên truyên, 4n dng nhân dan chap hành dung lôi, chü tnrcmg ciia Dãng, 
chInh sách, pháp 1ut cüa Nlià nlx&c. Dorn vj DQTV có trách nhim phi hqp vói 
11rc luçmg khác tham gia các cuc vn dng, phong trào cüa dja phtrcmg xây drng 
cor sa vüng manh,  an toàn lam chU, SSCD và tham gia có hiu qua vào phong trào 
xây dmg nOng thôn mói. 

e) Hot dng phông, chong, khac phi1c hu qua thiên tai, djch bnh, tim 
kiêm, ci'ru nan,  bão v và phông, chOng cháy rmg, bào v môi truè'ng 

Lirc hxgng DQTV là hrc hrqng nèng cot tai  chô thirc hin nhirn v  phông, 
chông, khäc phyc hu qua thiên tai, tim kiêm, cru nan & co s& theo kê hoach cüa 
UBND các cap; phôi hqp vài hrc h.rqng khác trên dja bàn lam nhim vii bão v và 
phông, chông cháy thng, bào v mOi trueing và phông, chông djch bnh. 

4. Diêu kin dê DQTV hot dng 
- Co kê hoach  hoat dng dã dixqc Ban CHQS huyn phê chuân. 
- Ducic giáo diic chInh tr, hiêu biêt nhng van dê can thiêt ye Pháp 1u.t; 

duçc huân 1uyn quân s1r theo quy djnh cüa Luat DQTV. 
- Dugc trang b vu khI hoc cOng cci h trg theo quy djnh cua cor quan quân 

sir cap trên. 
IV. BAO DAM CHE DQ CH!NH SACH, C S VT CHAT CHO DQTV 
Thu&ng xuyên quan tam bào dam ché d, chInh sách, cor s& vt chat, trang 

thi& bj cho huân 1uyn, hoat dng, lam vic cüa DQTV, thirc hin day dü các quy 
djnh cüa pháp lu.t ye chê d, chInh sách cho DQTV. Tixng cap, timg ngành, tfrng 
dja phuang, dan vj chü dng quan tam tao diêu kin giãi quyêt vic lam tai chO 
cho DQTV d dam bâo thun tin cho vic huy dng DQTV lam nhim vv khi có 
tInh hung và tirng buOc dâu tu nâng cap norm lam vic, mua sam trang thiêt bj bão 
dam cho hoat dng cüa cci quan quân sir các cap ma tr9ng tam là Ban CHQS cap 
xã. Ci,i the nhu sau: 

1. Ch d tin hro'ng, phi cp cho can b DQTV 
- Ch d phci c.p chiirc vi quán 1 chi huy dan vj; che d phi cap, bâo hiêm 

xa hi, bào him y t, tiên an, cong tác phi, trçl cap cüa Phó Chi buy tru&ng Ban 
CHQS cp xa, phci cp cüa ThOn di tnr&ng; chê d phv cap thâm niên; chê d 
phi cap dc thu quôc phông, quán sr: Th\rc hin theo quy dinh tai  Diêu 33 cüa 
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Lu.t DQTV, Diu 7, Diu 8, Diu 9, Diu 10 cüa Nghj djnh s 72/2020/ND-CP 
cüa ChInh phü và Nghj quyêt so 258/2020/NQ-HDND ngày 08/12/2020 cüa 
HDND tinh (phy cap tháng cia Phó Ciii huy triró'ng Ban CHQS cap xã, Thón dç5i 
tru'&ng thy'c hiçn theo Khoán 3 Diêu 3, Diem a Khoán 2 Diêu 4 Nghj quyêt so 
258/2020/NQ-HDND cia HDND tinh). 

- Can b Trung di tnr&ng, Tiu di tnr&ng Dan quân cor dng không thuc 
các dôi tixçing dang tham gia dóng bão hiêm y tê bat buc hoc nhà nuóc ho trq 
dóng bão hiêrn y tê thI dixçic ho trçl dóng bão hiêm y té ti nguyen theo quy djnh 
cüa Lut Bâo hiêm y tê ('ngan sách tjnh hO trI, hO tr' tgiphy lyc 09 cia Dé an). 

A F F 2. Che do, chinh sach doi vo'l DQTV 
- DQTV duçc hu&ng dy dU ch d, chinh sách theo quy djnh ti Diêu 34, 

Diêu 35 cüa Lut DQTV; Diêu 9, Diêu 10, Diêu 11, Diêu 12, Diêu 13, Diêu 14, 
Diêu 15 cüa Nghj djnh so 72/2020/ND-CP và các Nghj quyêt có lien quan cüa 
HDND tinh. 

- Mirc h trg ngày cong lao dng và mirc trg cp tang them cho Dan quân 
tai chô, Dan quân Co dng, Dan quân phông không, pháo binh, trinh sat, thông tin, 
cong binh, phông hóa, y tê khi có quyêt djnh buy dng, diêu dng lam nhim v 
ho.c thirc hin nhim vii theo kê hoach do cap có thâm quyên phé duyt ('ngán 
sách tinh hO tn, hO trçl tgiphy lyc 10 cia Dê án). 

3. Ch d, chinh sách di vó'i h9c viên dào to can b quân s' cp xã 
Trong thyi gian dào t.o duçc huàng nguyen li.rong, các khoân ph cp hin 

huing; duoc bão dam tiên an, trang phiic DQTV, norm an, nghi, tài 
lieu, 

giáo trInh, 
vn phông phâm và 4t chat bão darn cho sinhhoat, bce tap, an a t.p trung trong 
th&i gian hçc tp (ngan sách Bô QuOcphOng hO trçi,). 

4. Bão dam báo chI, trang phiic, co' s& 4t chat, no'i lam vic, nhà trirc, 
trang thit b!  hoit dng và vu khi trang bj cho DQTV 

4.1. Bão dam báo chi 
Hang ngày, Ban CHQS cp xã, cci quan, to chirc a co si di.rqc cap 01 so 

báo Quân dQi nhân dan theo quy djnh ti Khoán 2 Diêu 5 cüa Nghj djnh so 
72/2020/ND-CP ('ngán sách tinh hO trI, hO trç7 tciiphy lyc 07 cña Dé an,). 

4.2. Bão dam trangphyc 
Tiêu chu.n niên hn trang phic thrc hin theo quy djnh t?i  Diu 6 cüa Nghj 

djnhsô 72/20201ND-CP. Hang nàm, Ban CHQS huyn tiêp nh9.n tr B CHQS tinh 
và cap phát, hixàng dan quãn l, sr ding cho hrc luqng DQTV theo diing quy djnh 
cüa pháp lut (ngán sách tinh hO trI, ho mci tçiiphy lyc 08 cia Dê an). 

4.3. Báo dam no lam vic và trang thiui bj cüa Ban CHQS cp xd 
- Bão dam phông lam viec  cho Ban CHQS c.p xã: Các dja phi.rorng phâi 

bão dam Ban CHQS cap xã có phông lam vic riêng, kho dê trang thiêt b, 4t 
chat. 

- Bâo dam trang thit bj: Can ct'r quy djnh ti Diu 5 cüa Nghj djnh s 
72/2020/ND-CP, co quan quan sir các cap có trách nhim tham miiu UBND cüng 
cap quan tam dâu tu bão dam trang thiêt bj, co' s& 4t chat, ncii lam vic cho Ban 
CHQS cap xâ (tiêu chuân, djnh mi'rc trang thiet bj tai phii 1ic so. . . .kèm theo) 
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4.4. Báo ctám n/ia trrc, vj trItrrc cho DQTV 
- Bào dam nhà trrc cho Dan quân: Di vó'i các xã, th tr.n dang và së dugc 

dau tu xây dimg cong sâmâi phài bô trI nhà trrc cho Dan quân khi lam nhim vi 
trong quy hoach tong the cong so cap xã. Các x, thj trân dc bit là các xâ, thj 
trân tr9ng diem ye quôc phàng — an ninh, xung yêu ye phông chông bão h1t chua 
duçic dâu tir xây dirng mOi cong sO cap xâ hoc da xây dirng mOi nhung chua có 
nhà trirc cho Dan quãn phãi dâu tix xây dimg, cãi t.o các Co sO hin có dê có nhà 
trirc cho lirc lugng Dan quân. Ban CHQS huyn së chü trI tham mixu IJBND 
huyn khào sat, xác djnh thu tr ixu tiên de xây dçrng theo l trInh phü hçip. 

- Bào dam vj trI trirc cho các don vj Dan quân trong thOi diem chija Co nhà 
trirc: các xä, thj trân chira bô trI dirgc nha trtrc cho Dan quân thI t.n dng hi 
truOng, nba van hóa, phOng hçp .v.v. . . dê bô tn chô ngü tam  cho Dan quân khi 
tham gia trçrc bang h thông giu&ng co dng. - 

4.5. Báo dam trang thiêt bj, cong ci ho trr phiic vi hoat dng giü gin an 
ninh chinh trj, trt tr an ton xã hi, phOng thu dan sir, phOng chông, khäc phçic 
h.0 qua thiên tai, phOng chông, cha cháy rrng): 

Can cir theo quy dnh cUa pháp 1u.t ye v.t chat bão dam cho phông thu dan 
sir và bâo dam cOng c'i h trçl cho 1c hrçmg DQTV, Ban CHQS huyn tham muu 
cho UBND huyn to chic mua sam, bô sung v.t chat, trang bi dê báo dam cho 
huân luyn, din tp và thirc hin các nhim vi phOng chông, khãc phiic thiên tai, 
djch bnh nguy hiêm, bão v Nhân dan, hoat dng cUa các cci quan, to chirc, khu 
kinh t và nn kinh tê quc dan. (ngán sách tinh bô tn, ho trct tgiphy lyc 07 cia 
Dêán). 

4.6. Bào dam vu k/il 
To chirc biên chê, trang bj vu khI cho 1rc luçing DQTV theo dung quy djnh 

cüa B Quôc phOng và huOng din cüa cap trén. 
4.7. Báo dam thao trirông 
UBND các xã, thj trãn phôi hqp các phOng, ngành tharn muu quy ho.ch bô 

tn h thông thao truOng huân 1uyn cho DQTV, bào dam cap xã có thao truOng 
huân 1uyn. 

5. Ngân sách dam bão thirc hin Be an 
A 5.1. Phan cap chi 

Thirc hin phân cap chi ngân sách cho cong tác DQTV theo Diêu 36, Diêu 
38, Diêu 39 Lu.t DQTV; Diêu 14, Diêu 15 Nghj djnh 72/2020/ND-CP và các quy 
djnh hin hành. 

5.2. Nguôn kinh phi dê thiyc hin 
Nguôn ngân sách nha nuOc (bao gôm các cap ngân sách: Trung uang, tinh, 

huyn và xã) và nguôn von hqp pháp khác (nêu co). 
5.3 Kinh phi thirc hin Be an (phn ngân sách huyn xã dam bão) 
Ngân sách huyn bào dam ti6u chuan, djnh muc trang thiêt bj lam vic cüa 

Ban chi huy quân s'.r cap xã (áp dung cho Ban chi huy quân sir có phOng lam vic) 
di vOi các danh miic: Tü sat dung vu 1±1, két sat d%rng tài lieu, tü drng cong cii 
ding cii h trg, tü drng trang phic dan quân, may tInh, may in. 

Kinh phi: 1.012.000.000 dông, trong dO, näm 2023: 308.000.000 dông; näm 
2024: 3 52.000.000 dông; nam 2025: 352.000.000 dông. 
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Di vâi các daub mlic con Iai,  các x, thi trn can cr tiêu chun, djnh mire 
trang thiêt b theo quy djnh tai  Nghj djlTh 72/2020/ND-CP và diêu kin thrc té tai 
dja phucing dé trang bj phü hqp. 

Phnthu'tir 
TO CHTDC THVC HIN E AN 

I. LQ TR!NH THIC HIEN E AN 
A 1. Nam 2022 den het nam 2023 

- Thai gian bt d.0 trin khai thirc hin D an: Tháng 01/2023. 
- Hoàn thành vic xay dmg các k hoach  thrc hin D an: Qu IV/2022. 
- T chirc xây dirng, diu chinh 1irc lixçmg, kin toãn t churc chi huy 1rc 

lucmg DQTV theo ni dung dê an (dieu chinh li.rc 1u9'ng tr tháng 01/2023). 
- Tp trung nâng cao chit lixccng lirc luqng DQTV, nht là chit hrçing chInh 

trj và d tin cay, t' l Dãng viên trong 1c luçxng DQTV toàn huyn dat  30% tr& 
len, trên 90% cái b quân 1 DQTV tir thôn di trixâng, trung di tnr&ng tr& len là 
Dàng viên. 

- Tu sira nâng cp 07 phông lam vic cüa Ban CHQS cp xâ, phOng tr1rc cüa 
Dan quân gôm cac xä (Cam Himg, Cam Due, Cam Quan, Yen HOa, Cam Nhuqng, 
Thj trân Thiên Cam, Thj trân Cam Xuyén). 

- 2. Den het nam 2024 
- T' 1 dãng viên trong 1irc hrcmg DQTV toàn huyn dat  3 0,5% tr& len. 
- 100% Chi huy trtr&ng, Phó Chi huy trirông Ban Chi huy quân sii cp xã 

qua dào t.o Trung cap chuyên nghip ngânh quân sir co' si, trong do có 60% trâ 
len dat  trinh d cao dàng, dai  h9c ngãnh quail slr cci sO'. 

- Tu sira nâng cp 08 phOng lam vic cüa Ban CHQS cp xâ, phông trrc cira 
Dan quâri gôm các xã (Cam M, Cam Thach, Cam Thành, Cam Quang, Nam Phüc 
Thäng, Cam Vjnh, Cam Diiang, Cam Lac). 

3. Dn ht nãm 2025 
- T' l Dâng viên trong lirc hrcrng DQTV toàn huyn dat  31 % trO' len. 
- 100% Chi huy trithng, Phó Chi buy tnrO'ng Ban Chi huy quân sir cp xà ââ 

qua dào tao  chuyên nghip ngành quân siI co' sO', trong do có 80% trO' len dat  trinh 
cao dng, dai  h9c ngành quân sr Ca sO'. 

- Tu sira nâng cp 08 phOng lam vic ci:ia Ban CHQS c.p xâ, phOng trirc cUa 
Dan quân gôm các xA (Cam LQc, Cam Trung, Cam Thjnh, Cam Ha, Cam San, 
C.m LTnh, Cm Minh, Cam Blnh). 

- Hoàn thành 100% các miic tiéu cUa D an. 
II. TRACH NHIEM CUA cAc PHONG, BAN, NGANH, IMA PHU'(YNG 
1. iMi vói các cp u Bang 
D nghj các cp u' Dãng tang cr&ng cong tác l.nh dao,  chi  dao  các ban, 

ngành, doàn th dja phucmg, dan vj tp trung xây dirng, nâng cao chat lucing le 
hrqng DQTV. Các Ban cüa Huyn u: Tuyên giáo, U ban Kiêm tra - Thanh tra, 
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Dan vn; Ca quan T chirc — Ni v%i; Van phông Cp Uy — ChInh quyên huyn Va 
các phông, ban lien quan thuc UBND huyn quan tam chi dao  cong tác tuyên 
truyên, theo dôi, kiêm tra, näm bat tInh hinh và két qua to chirc thçrc hin D an "T 
chirc lc hrçing, huân 1uyn, hoat  dng và bào darn ch d, chmnh sách cho DQTV 
trên dja bàn huyn Cam Xuyên giai do.n 2023-2025" cüa các dja phuung, dan vj. 

2. Ban Chi buy quân siy huyn 
- Chü trI, pMi hcTp vi các phông, ban, ngành có lien quan ban hành hoc 

tham rnru cho UBND huyn ban hành h thông các van bàn, xay dmg kê hotch 
chi tiêt nhu: Triên khai thrc hin dê an; ké hoach xây drng hrc hxqng dan quân ca 
dông; ké hoach xây dçrng, phát trin và t chüc hoat dng cüa lirc luçrng tir v 
trong các doanh nghip tu nhân, doanh nghip nhà nuàc; phân cap quàn l Ban 
Clii huy quân sr co quan to chiic, don vj tr v; kê hoach dào tao  can b quân sir 
cap xâ... dê to chirc triên khai thirc hin dê an trên dja bàn tinh bão dam thông 
nhât, dông b, hiu qua. 

- Chü tn, phi h9p vi Cong an huyn, Phông Nông nghip và Phát triên 
nông thôn Kay drng quy chê, chi dao Ca quan quân si.r các cap k kêt quy ch phi 
hcip, xây d%rng kê hoach sir d%ing lc hrcmg DQTV trong bâo v an ninh chInh trj, 
trt tir, an toàn xã hi, bão v biên giâi biên, dão, phông chông thien tai, phàng 
chông cháy nO, ciru h, ciru nan. 

- Hang näm, Ban Chi huy quân sr huyn xây dirng k hoach cong tác 
DQTV, chi dao  hu&ng dn triên khai cho Ban Chi huy quân sr cap xã, Ban Chi 
huy quân sir ca quan, to chirc l.p kê hoach và triên khai thirc hin cong tác DQTV 
dam báo chit ch, chat hrng và hiu qua. Lp dir toánngân sách bào dam cho 
cong tác DQTV & cap huyn, giri Phông Tài chInh — Kê hoach thâm djnh, trInh 
cp có thâm quyên phê duyt. Phôi hqp vói Phông Tài chinb — Kê hoach hithng 
dan, kim tra, thâm dnh dir toán ngân sách bão dam cho xây dirng, huân luyn, 
hoat dng cüa lirc luçing DQTV & các cap trên dja bàn huyn. 

- Chü trI tham mi.ru cho UBND huyn: T chirc mua s&m phuo'ng tin, trang 
thiêt bj, cOng ci bào dam cho huân 1uyn, hoat dng cüa DQTV tóàn huyn; xây 
drng Trii s& cUa Ban CHQS cap xa, phôngtrirc cho dan quân; chi dao, hu&ng dan 
UBND các cap chü dng bão dam trang thiêt bj phc vi cho hoat dng cüa DQTV, 
co s& vt chat, nai lam vic. 

- Djnh k5', phi hgp vói các phông, ban, ngành có lien quan to chrc thanh 
tra, kiêm tra, so kt, tng kt cOng tác DQTV, giáo dc quôc phông & các dja 
phuong, co sâ, tong hçip báo cáo, d xuât UBND huyn d chi dao. 

3. Các phông, ban, ngành lien quan 
- COng an huyn: Ph& hçip, trao di, th6ng nhât vài Ban Chi huy quãn sii 

huyn ban hành quy ch phôi hqp s& diing lirc luqng DQTV; huàng dan co quan cap 
du&i ban hành quy ch& k hoach phôi hcp gi'Ca hrc Iupng cOng an vói lixc 1uçmg 
DQTV trong các hoat  dng bào v an ninh chInh trj, trt tir an toãn xã hi; trong 
boat dng phông cháy, chüa cháy; phôi hçp vói ca quan quân si.j các cap huân 
luyn nghip vti phông cháy, chia cháy cho 1irc hrgng DQTV. 

- Phông Nông nghip và Phát trin nông thôn: Phi bqp, trao dii, thông 
nMt vO'i Ban Chi huy quân sir huyn ban hành quy chC phôi hçip sir diing hrc 
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lucxng DQTV; hu&ng dn ccx quan cp dithi ban hành quy ch& k ho.ch phi hcrp 
v&i luc hxçxng DQTV trong hoat  dng bão v và phông, chông cháy thng, phông 
chông cháy no, phOng chOng thiên tai và tim kiêm c1ru nn thuc chirc nàng vâ 
nhim vii duçic giao. 

- Ccx quan T chirc — Ni vi chü tn, phi hçxp vri Ban Chi buy quân sir 
huyn và cac dan vj, dja phucxng có lien quan, tham mmi U ban nhân dan huyn 
thrc hin bô trI can b dã qua dào tao  ngành quân sir ccx so và các ni dung t.p 
huân, dào tao,  bôi dithng các chirc vii chi huy Ban Chi huy qun sir cap xã, can b 
Ban Chi huy quân sir ccx quan, to chüc. 

- Phông Tài chInh — K hoach can cü khà näng can d& ngun liic hang näm, 
phôi hçxp vOi Ban Chi buy 9uân shuyn thâm djnh d toán ngãn sách dam bão 
cho cong tác DQTV, trinh cap có thâm quyên phê duyt; huOng dn cci the cho cap 
xâ lap dir toán, bô trI ngân sách cho cong tác DQTV thuc nhim v11 cap mInh báo 
dam; tham mini cho UBND huyn, trInh HDND huyn phuong an phân bô ng&i 
sách quOc phông dja phucrng hang näm 0 các cap âé bão dam dü nguôn kinh phi 
cho nhim vi chi cüa 11mg cap theo phan cap. 

- Phông Lao dng - Thucxng binh và Xã hi ph& hqp Ban Chi huy quãn sir 
huyn, Ca quan To chüc —Ni vi huyn Va CC ccx quan có lien quan gi1ip UBND 
huyn triên khai, hithng dan thirc hin Dê an; kiêm tra, giãi quyêt chê d chInh 
sách dôi vOi DQTV thuc pham vi trách nhim cüa ngành Lao dng - Thucrng 
binh và XA hi theo quy djnh cOa pháp 1ut. 

- Phông Tài nguyen và Môi truOng phi hqp vOi Ban Chi huy quân sir 
huyn xác djnh dja diem, vi trI xây dirng thao tnrông huân 1uyn, bô trI qu dat 
xây drng nhà trrc cho ,DQTV dam bâo phü hcxp vOi quy hoach sO diing dat quOc 
phông, quy hoach và kê hoach  sO diving dat. 

- Phông Kinh t - Ha thng chü trI tham mini, d xut thiêt k mu cong sO 
xâ dam bâo diêu kin lam vic cüa Ban Chi buy quân sir cap xä, nhà trirc cho 
DQTV. 

- Phông tu pháp, Phông Vn hóaT  Thông tin, Trung tam Van boa — Truyên 
thông huyn có trách nhim tuyên truyên ye cong tác DQTV, ni dung và boat 
dng lien quan den Dê an. 

- Các phông, ban, ngành cOn lai  theo chOc näng, nhim vi t churc xay 
dirng hrc lucmg t1r v ccx quan theo de an, phôi hqp vOi Ban Chi buy quân sr 
huyn tham mini cho Huyn üy, HDND và UBND huyn dOn dôc, kiêm tra, tao 
mi diêu kin cho các dja phi.rang, ccx sO, ccx quan dan vj xây dmg icrc  luçmg và 
bâo dam che d chinh sách cho DQTV clap urng yeu câu nhim vi quOc phOng Va 
cOng tác quan sij dja phixang 0 ccx sO trong giai don mOi. 

4. U5 ban nhãn dan các xã, thj trn 
- To chOc quán tnit, trin khai thiic hin nghiem thc các ni dung cUa D 

an và k hoach thc hin D an cüa cap huyn; xây dmg ké hoach "To chOc hrc 
krçxng, hun luyn, hoat dng và bão dam chê d, chInh sách cho dan quân giai 
do?n 2023 -2025" cOa dja phucrng mInh. 
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- Trén ca sâ ngân sách cüa Trung uung, cüa tinh b tn, h trçi vâ cüa cp 
huyên bâo dam, UBND cap xã trinh HDND cap xã bo tn kinh phi chi trâ ché d, 
chmnh sách, mua sam trang thiét bj, cci sâ vt chat phông lam vic, nhà trirc 
(phông tr1rc), tu süa trii sâ lam vic, xay dijng thao trithng huân luyn theo quy 
dinh cüa Lut DQTV và Nghi djnh so 72/2020/ND-Cp cüa ChInh phü. 

- Chü tjch UBND cap xä chiu trách nhim toàn din ye to chüc xây dirng, 
huân 1uyn và chi dao hot dng cüa lrc li.rqng dan quân thuc quyên trithc cap u' Dãng, chInh quyên cüng cap và Chü tjch UBND huyn. 

- Chi do Ban Chi huy quân sir cap xã hang nãm 1p kê hoch xây dirng 1irc 
luçmg dan quãn, du toán ngân sách bäo d cong tác quôc phông, quân sir a cap mInh, trinh TJBND cüng cap và Ban Chi buy quân sir huyn phé duyt dé to chi'rc 
thirc hiên. 

- Báo dam chê do chInh sách cho 1irc lixçing dan quân theo quy djnh và thirc 
hin chInh sách h.0 phizong quán dci. 

5. Di v&i các co' quan, to chfrc 
- TO chi.'rc qun trit, triên khai thirc hin nghiêm tñc các ni dung cüa Dê an. 
- Chi dao Ban Chi buy quân sir Co quan, to chc, don vj tir v (non khOng có 

Ban Chi huy quãn sir con quail, to chi'rc) 1p ké hoach xây drng, huân 1uyn, hoat 
dng cüa lirc luçing tr v theo quy djnh cüaDê an, d toán ngãn sách bão dam 
cOng tác quôc phOng, quân s1,r & con quan, to chüc, trInh lãnh do con quan, tO chirc 
phé duyt bâo dam cho tbirc hin nhim vi. 

Chi huy trix&ng Ban Chi huy quãn sir huyn, Tru&ng các phông, ban, 
ngành, don vj có lien quan; Chü tjch UBND các xã, thj trân có trách nhim triên 
khai th1rc hin ni dung Dê an.!. 

Ncrinhân: 
- Thtr?xng tri,rc Huyn üy, HDND, UBND huyn; 
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND huyn; 
- Các phông, ban ngành có lien quan; 
- Uy ban nhãn dan các xã, thj fran; 
- Lmi: VT, 

TM. U BAN NHAN DAN 
CHIJTICH / 

Ha Van BInh 



Tiêu chuân, dlnh mác 
.A - Trang thiet b phong lam vice Ban CHQS cap xa 

và Phông trirc cüa Dan quân 
(Kern theo Dé an so 311 /DA-UBND cia UBND huyn) 

- Can cir Phii 1iic 01 Nghj djnh so 72/ND/2020/ND-CP ngày 
30/6/2020 cUa ChInh phü. 
- Bô trI phông trirc cüa Dan quãn thirc hin theo Chi thj so 
100/20 19 ciia Bt tnr&ng B Quôc phông. 

TT Ten vat chat trang thit bi 
Do'n V! 

tinh 
SO 

ltrç'ng 
Ghi chñ 

1  TU sat dung vu khI Chiêc 2 

2  Két sat dimg tài 1iu Chiêc 1 

3  îü d'tmg cong cii h trçi Chiêc 2 

4  TU dmg trang phic dan quan Chiêc 3 

5  MáytInh,máyin B 1 

6  Tü dmg tài 1iu Chik 2 

7  Bang ljch cong tác Chiêc 1 

8  Bàn ghê phông lam vic B 2 

9  Bang chüc trách nhim vi Cái 4 

10  Bin ten chi'rc danh dê bàn Cái 4 

11  Biên ten BCHQS Chiêc 1 

12  Ghrmg tang C 5 

13  Quat ti.thng Chiêc 5 

14  Cái 1 NOi cain din 
15  Diing cii h.0 can B 1 

16 Bêpga Cái 1 
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