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QUYẾT ĐỊNH
Quy định về chính sách hỗ trợ nhân dân tham gia

 tuần tra bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công phát quang đường 
tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Biên giới Quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP  ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ 
Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 34/2014/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây 
dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai ngày 15 tháng 12 năm 2016 về chính sách hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra 
bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công tham gia phát quang đường tuần tra biên giới, 
đường lên mốc quốc giới;

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 2305B/
TTr-BCH  ngày 18 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về chính sách hỗ trợ nhân 

dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; nhân công phát quang đường tuần tra biên 
giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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2. Đối tượng áp dụng: 
a) Nhân dân khu vực biên giới trực tiếp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai 

tham gia tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia;
b) Nhân công được huy động cùng Bộ đội Biên phòng phát quang đường 

tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 2. Nội dung và định mức hỗ trợ 
1. Hỗ trợ tiền công cho nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ đường biên giới: 

100.000 đồng/ngày công (đảm bảo huy động 54 công/năm/km đường biên giới). 
2. Hỗ trợ kinh phí thuê nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, 

đường lên mốc quốc giới như sau:
a) Đơn giá nhân công thực hiện phát quang đường tuần tra biên giới, đường 

lên mốc quốc giới là 155.000 đồng/ngày công;
b) Định mức lao động thực hiện phát quang đường tuần tra biên giới, đường 

lên mốc quốc giới là 53m2/01 ngày công (thực hiện phát băng).
3. Tổng chiều dài tối đa đường tuần tra biên giới cần phát quang là 260 km; 

tổng chiều dài tối đa cần phát quang đường lên mốc giới là 264 km.
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí An ninh - Quốc phòng địa phương.
Điều 4. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán
1. Lập dự toán:
Hàng năm, căn cứ kế hoạch tuần tra bảo vệ biên giới; phát quang đường tuần 

tra biên giới, đường lên mốc quốc giới thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh chủ trì lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, báo 
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt trong dự toán 
đầu năm.

2. Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán: Thực hiện theo quy định của pháp 
luật về quản lý tài chính, ngân sách hiện hành

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch tuần tra 

bảo vệ biên giới; phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong đó xác định rõ số lượng cần huy động nhân dân 
tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới quốc gia, nhân công 
phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới.

2. Sở Tài chính thực hiện cấp phát kinh phí và hướng dẫn Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh về trình tự, thủ tục lập dự toán, chi trả kinh phí cho đối tượng thụ 
hưởng chính sách theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách. Thực 
hiện thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố biên giới chỉ đạo Ủy ban nhân dân 
các xã, phường, thị trấn biên giới: 
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a) Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật Biên giới 
Quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức, ý thức chấp 
hành pháp luật, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ chủ 
quyền biên giới quốc gia thông qua việc tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; phát 
quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
cho mọi tầng lớp nhân dân đang cư trú, học tập, làm việc tại khu vực biên giới; 

b) Huy động đủ số lượng nhân công tham gia thực hiện các kế hoạch tuần 
tra biên giới, đường lên mốc quốc giới theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; thống kê, xác nhận số lượng nhân dân tham gia cùng Bộ đội Biên phòng 
tuần tra bảo vệ biên giới.

Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và bãi bỏ các 

Quyết định sau:
a) Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 26/11/2002 của UBND tỉnh Lào Cai 

về quy định hỗ trợ kinh phí đối với nhân dân tham gia quản lý bảo vệ biên giới; 
b) Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai về điều chỉnh mức hỗ trợ tiền công cho nhân dân tham gia quản lý bảo 
vệ biên giới; 

c) Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền công cho nhân dân tham gia quản lý 
bảo vệ biên giới.

d) Quyết định số 4673/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai 
ban hành đơn giá nhân công phát quang đường biên giới, đường lên mốc giới trên 
địa bàn huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 
huyện, thành phố biên giới có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh các ý kiến 
phản ánh về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong


