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Lào Cai, ngày 14 tháng 6 năm 2007 
  
  

QUYẾT ĐỊNH 
 

Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ huy quân sự xã (phường) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Pháp lệnh Dân quân Tự vệ số 19/2004/PL - UBTVQH - 11 ngày 29/4/2004; 
Căn cứ Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thi hành Pháp lệnh Dân 

quân Tự vệ; 
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Nội vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Lào Cai, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã (phường). 
 
Điều 2. Giao cho Ban chỉ huy quân sự thành phố chủ trì hướng dẫn tổ chức triển khai Ban chỉ huy quân sự xã (phường) 

thực hiện bản Quy chế này. 
 
Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ Lao động - Thương binh xã hội, Chỉ 

huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường và Ban Chỉ huy quân sự xã, phường chịu trách 
nhiệm thi hành. 

 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Lê Ngọc Hưng 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 

QUY CHẾ 
 

Làm việc của Ban chỉ huy quân sự xã (phường) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 369/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Lào Cai) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Ban chỉ huy quân sự xã, phường (sau đây gọi chung là xã) là cơ quan quân sự trực thuộc UBND xã, Ban Chỉ huy 
quân sự xã gồm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng quân sự. Ban Chỉ huy quân sự xã chịu sự lãnh đạo trực 
tiếp của Đảng uỷ, sự quản lý, điều hành của UBND xã và dưới sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan quân sự cấp trên. 

 
Điều 2. Ban chỉ huy quân sự xã làm việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Pháp lệnh 

Dân quân tự vệ, Nghị định 184/NĐ - CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ và các văn bản quy định về công tác quân sự - quốc 
phòng của cấp trên theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

 
Điều 3. Mọi hoạt động của Ban chỉ huy quân sự xã phải tuân thủ theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, 

cơ quan quân sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện theo chức năng, đồng thời trực 
tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang thuộc quyền. 

 
Chương II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ 
 
Điều 4. Chức năng 
 
- Làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quân sự - quốc phòng ở xã; 
- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác quân sự - quốc phòng theo chức năng và 

nhiệm vụ được giao. 
- Trực tiếp tổ chức, quản lý, xây dựng, huấn luyện, bảo đảm chỉ huy lực lượng vũ trang thuộc quyền trong các hoạt động 

giữ vững An ninh trật tự, xây dựng cơ sở chính trị, phòng chống thiên tại, địch hoạ v.v... theo chức năng nhiệm vụ được giao, 
đồng thời luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. 

 
Điều 5. Nhiệm vụ 
 
- Quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, luôn luôn nắm chắc tình hình mọi mặt, phát huy vai trò là trung tâm phối 

hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu đúng, kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền xã triển khai đồng bộ, có hiệu quả 
các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cấp trên giao. 

- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục ý thức quốc phòng cho nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
vững mạnh. 

- Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân; dự bị động viên theo đúng Pháp lệnh, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng 
năm theo Luật Nghĩa vụ quân sự và chỉ tiêu được giao. 

- Thường xuyên hoàn chỉnh các phương án hoạt động chiến đấu trị an, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố 
thế trận quốc phòng ở địa phương, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. 

- Phối hợp với các lực lượng, chỉ đạo tổ chức lực lượng dân quân làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây 
dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở, đồng thời làm tốt 
các chính sách quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội. 

- Thực hiện giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, tổ chức lực lượng dân quân phối hợp với công an và các lực lượng 
khác luôn giữ vững ổn định An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội ở xã, xung kích trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
của địa phương, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng với an ninh. Đồng thời sẵn sàng đáp ứng với các tình huống khác có 
thể xảy ra. 

 
Điều 6. Quyền hạn 
 
- Khiển trách đến cán bộ Đại đội, cảnh cáo đến cán bộ Trung đội dân quân thuộc quyền. 
- Điều động và chỉ huy lực lượng dân quân thuộc quyền làm nhiệm vụ trong phạm vi của xã. 
 

Chương III 



CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN 
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ 

 
Điều 7. Chỉ huy trưởng 
 
- Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. 
- Chịu trách nhiệm trước người chỉ huy cấp trên, nghị quyết cấp mình và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xÃ, tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng ở xã. 
- Chỉ huy hoạt động chiến đấu trị an của lực lượng dân quân, phối hợp với các lực lượng khác luôn giữ vững ổn định an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở xã. 
- Chủ trì phối hợp các lực lượng tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng toàn dân, làm tốt công tác vận động quần 

chúng, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Gương mẫu xung kích trong lao động sản xuất, làm kinh tế. Thực hiện các mục 
tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. 

 
Điều 8. Chính trị viên 
 
- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ cấp trên và Đảng uỷ cấp mình về công tác quân sự - quốc phòng địa phương. 
- Chuẩn bị nghị quyết và tham mưu cho cấp uỷ xã lãnh đạo về nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng và xây dựng lực 

lượng vũ trang. 
- Tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức trong lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo 

công tác chính sách đối với lực lượng vũ trang. 
- Trực tiếp chỉ đạo và tiến hành công tác giáo dục quốc phòng, tổ chức lực lượng dân quân phối hợp với các lực lượng 

làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. 
 
Điều 9. Phó chỉ huy trưởng 
 
- Chịu trách nhiệm trước Chỉ huy trưởng về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính sau: 
+ Tổ chức, xây dựng, đăng ký, quản lý lực lượng dân quân, dự bị động viên theo Luật định và nhiệm vụ trên giao. 
+ Trực tiếp tổ chức, quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tại chỗ. 
+ Thực hiện đăng ký, quản lý vũ khí trang bị. 
+ Tổ chức bảo đảm công tác Hậu cần nhân dân và bảo đảm cho lực lượng vũ trang xã trong các nhiệm vụ. 
- Sẵn sàng thay thế Chỉ huy trưởng khi Chỉ huy trưởng vắng mặt. 
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Chỉ huy trưởng phân công. 
 

Chương IV 
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ 

 
Điều 10. Quan hệ với Ban Chỉ huy quân sự thành phố 
 
- Là quan hệ cấp trên và cấp dưới, giữa chỉ huy và phục tùng. 
+ Ban Chỉ huy quân sự xã thường xuyên báo cáo tình hình với Ban Chỉ huy quân sự thành phố theo chế độ, chấp hành 

nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch và nhiệm vụ Ban chỉ huy quân sự thành phố giao. 
 
Điều 11. Quan hệ với Đảng uỷ xã 
 
- Là mối quan hệ giữa lãnh đạo và chịu sự lãnh đạo. 
- Căn cứ vào chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên Ban Chỉ huy quân sự xã kịp thời đề xuất chủ trương. Trường hợp có ý kiến 

trái ngược nhau giữa Đảng uỷ xã với cơ quan quân sự thành phố phải báo cáo ngay Chủ tịch UBND thành phố hoặc Đảng uỷ 
quân sự thành phố để thống nhất. 

 
Điều 12. Quan hệ với Hội đồng nhân dân xã 
 
- Là mối quan hệ giữa lãnh đạo và chịu sự lãnh đạo, giám sát của Hội đồng nhân dân. 
- Ban Chỉ huy quân sự xã căn cứ Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên xây dựng các đề án liên quan nhiệm vụ quân sự - quốc 

phòng. 
- Ban Chỉ huy quân sự xã có trách nhiệm báo cáo giải trình với Hội đồng nhân dân những vấn đề liên quan đến lĩnh vực 

quân sự - quốc phòng trình Hội đồng nhân dân quyết định. 
 
Điều 13. Quan hệ với UBND xã. 
 
Là mối quan hệ giữa cơ quan chuyên môn của UBND xã trong điều hành quản lý Nhà nước về công tác quân sự - quốc 

phòng ở xã. Chủ tịch UBND xã là người chỉ đạo trực tiếp Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện các nhiệm vụ công tác quân sự -



quốc phòng và tổ chức lực lượng vũ trang theo luật định. 
 
Điều 14. Quan hệ giữa Chỉ huy trưởng và Chính trị viên 
 
- Là mối quan hệ phối hợp giữa người chỉ huy và người chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang 

địa phương và cùng chung trách nhiệm trong vai trò tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở xã. 
 
Điều 15. Quan hệ với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể ở xã 
 
- Là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng để làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, đồng thời tổ chức thực hiện công tác 

quân sự - quốc phòng theo chức năng được giao đạt hiệu quả cao nhất. 
 
Điều 16. Quan hệ với Ban Công an xã 
 
- Là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng của ngành quân sự với ngành công an theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định 

theo Pháp luật và quy định của cấp trên. 
 
Điều 17. Quan hệ với trưởng thôn, thôn đội trưởng 
 
- Là mối quan hệ giữa cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã với cơ sở thôn và quan hệ ngành dọc của Ban Chỉ 

huy quân sự xã với thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự xã thường xuyên phối hợp với trưởng thôn chỉ đạo thôn đội trưởng 
tổ chức thực hiện công tác quân sự - quốc phòng ở thôn. 

 
Điều 18. Quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trên địa bàn (Quân đội, Biên phòng, 

Kiểm lâm) 
 
- Là mối quan hệ phối hợp theo nhiệm vụ và kế hoạch đã thống nhất theo sự chỉ đạo của cấp trên. Ban chỉ huy quân sự 

xã có trách nhiệm thông báo tình hình địa phương, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã hiệp đồng tổ chức thực hiện kế 
hoạch đã đề ra có hiệu quả thiết thực. 

 
Chương V 

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC 
 
Điều 19. Chế độ nắm tình hình 
 
- Xây dựng lực lượng quân báo trinh sát vững mạnh, đồng thời dựa vào quần chúng nhân dân để thu thập, phân tích, 

kiểm tra, xác minh các tin tức về tình hình địa bàn (nhất là an ninh trật tự); tổng hợp tình hình cùng với các lực lượng (nhất 
là Công an, Biên phòng) thống nhất đánh giá tình hình báo cáo cấp uỷ, chính quyền xã và Ban chỉ huy quân sự thành phố. 

- Thường xuyên nắm chắc hoạt động lực lượng vũ trang, vũ khí trang bị, chủ động báo cáo cơ quan quân sự cấp trên 
theo quy định. 

 
Điều 20. Chế độ làm tham mưu 
 
Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tình hình địa phương trong mỗi giai đoạn và thời gian cụ thể, làm tham mưu cho cấp uỷ 

chính quyền và vấn đề chính là: Giáo dục quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang, nhiệm 
vụ chiến đấu trị an, huấn luyện, luyện tập, diễn tập, bảo đảm chính sách và công tác hậu cần nhân dân. 

 
Điều 21. Chế độ xây dựng và quản lý kế hoạch 
 
- Căn cứ vào chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự thành phố. Hàng năm làm tham mưu cho 

cấp uỷ, chính quyền xây dựng kế hoạch quân sự - quốc phòng điều chỉnh hoàn thiện các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, củng 
cố xây dựng lực lượng vũ trang của xã báo cáo Ban Chỉ huy quân sự thành phố để phê duyệt. 

- Trong các giai đoạn huấn luyện Ban chỉ huy quân sự xã lập kế hoạch công tác huấn luyện báo cáo Ban chỉ huy quân sự 
thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện theo kế hoạch thống nhất. 

- Khi có nhiệm vụ đột xuất khẩn trương lập kế hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ báo cáo cấp uỷ, chính quyền xã và Ban 
chỉ huy quân sự thành phố. 

 
Điều 22. Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 
 
- Ban chỉ huy quân sự xã luôn có 1 đồng chí trực tại trụ sở UBND xã để giải quyết công việc hàng ngày và bảo đảm sẵn 

sàng chiến đấu. 
- Thường xuyên tổ chức 1 tổ đến 1 tiểu đội bộ binh dân quân trong lực lượng cơ động có khả năng huy động nhanh để 



sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xử lý tình huống khi có lệnh. 
- Duy trì chế độ quản lý đối với lực lượng cơ động và các binh chủng sẵn sàng tập trung làm nhiệm vụ chiến đấu một 

cách nhanh nhất. Lực lượng chiến đấu tại chỗ được lãnh đạo quản lý chỉ huy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các khu vực 
dân cư khi có tình huống xảy ra. 

 
Điều 23. Chế độ đăng ký, quản lý lực lượng dân quân, dự bị động viên, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, công 

văn tài liệu 
 
a) Đăng ký, quản lý nguồn dân quân, dự bị động viên. 
- Hàng năm từ 01/4 đến 10/4 thực hiện đăng ký trực tiếp nguồn dân quân, dự bị động viên theo luật định; từ ngày 

01/10 đến ngày 10/10 phúc tra nguồn dân quân, dự bị động viên. 
- Thường xuyên đăng ký quản lý quân dự bị chuyển đến và chuyển đi theo quy định. 
b) Quản lý lực lượng dân quân nòng cốt: 
- Hàng năm từ 01/11 đến 30/12 tổ chức củng cố xây dựng lực lượng dân quân để chuẩn bị cho huấn luyện năm sau. 
- Thực hiện chế độ luân phiên dân quân vào ngày quốc phòng toàn dân 22/12 hàng năm. 
c) Đăng ký quản lý vũ khí trang bị: 
- Vũ khí quân dụng đăng ký đầy đủ số hiệu, chủng loại quản lý tập trung ở tủ súng, tủ súng bằng sắt để ở nơi làm việc 

của Ban Chỉ huy quân sự xã, thường xuyên bảo quản theo quy định. 
- Vũ khí tự tạo từng bước chuẩn hóa, thống nhất đăng ký chặt chẽ, bảo quản thường xuyên để tại trụ sở của Ban Chỉ 

huy quân sự xã. 
d) Đăng ký quản lý vật chất phục vụ huấn luyện: 
- Mô hình học cụ từng bước chuẩn hóa, đăng ký chặt chẽ, bảo quản và quản lý tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã. 
- Quân trang dân quân tự vệ được trang bị thống nhất, đăng ký, bảo quản, quản lý tập trung tại trụ sở Ban Chỉ huy quân 

sự xã. 
e) Đăng ký, quản lý tài liệu: 
- Tài liệu liên quan lĩnh vực quốc phòng đăng ký theo quy định quản lý tập trung tại tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân 

dân xã để cán bộ nghiên cứu học tập. 
- Công văn tài liệu phải được đăng ký, quản lý, theo dõi chặt chẽ, bảo quản tốt không để hư hỏng. Sử dụng đúng mục 

đích, đối tượng, phổ biến đến những người có trách nhiệm. 
- Hàng năm vào tháng 11 phải tổng hợp thu nộp tài liệu liên quan quân sự - quốc phòng theo quy định và kiểm tra đăng 

ký lại các tài liệu cho cơ sở. 
- Trường hợp mất tài liệu phải báo cáo ngay cơ quan có trách nhiệm để có biện pháp xử lý. 
 
Điều 24. Chế độ huấn luyện dân quân 
 
a) Chế độ xây dựng kế hoạch: 
- Căn cứ vào chỉ thị, kế hoạch huấn luyện của cơ quan quân sự cấp trên để xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể cho 

từng đối tượng thông qua Ban Chỉ huy quân sự thành phố phê duyệt trước khi huấn luyện 15 ngày. 
b) Chế độ tập huấn cán bộ: 
- Trước khi bước vào huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức tập huấn cho cán bộ tiểu đội trưởng (khẩu đội trưởng) 

từ 1 đến 2 ngày để thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện. 
c) Chế độ soạn thảo, thông qua giáo án huấn luyện: 
- Sau khi kế hoạch được phê duyệt, phân công cán bộ soạn thảo giáo án huấn luyện. 
- Giáo án huấn luyện các nội dung quân sự do tập thể Ban Chỉ huy quân sự xã thông qua tại thao trường và được phê 

duyệt theo phân cấp. 
- Giáo án chính trị do tập thể Ban Chỉ huy quân sự xã thông qua tại Hội trường và được Ban Chỉ huy quân sự thành phố 

phê duyệt. 
d) Chế độ kiểm tra, hội thi, hội thao, huấn luyện: 
- Kiểm tra công tác chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, quân trang, vũ khí, thao trường trước khi huấn luyện. 
- Kết thúc mỗi giai đoạn huấn luyện, Ban chỉ huy quân sự xã phải tổ chức hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả các đơn vị 

và cá nhân đồng thời tổ chức luyện tập (diễn tập) theo phương án, kế hoạch chiến đấu trị an bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ. 
e) Chế độ thống kê huấn luyện: 
- Cán bộ, giáo viên huấn luyện xong mỗi nội dung đăng ký thống kê quân số, thời gian, địa điểm, chất lượng huấn luyện 

v.v... theo quy định để theo dõi quản lý. 
 
Điều 25. Chế độ giao ban, sinh hoạt, hội họp 
 
a) Chế độ giao ban: 
- Hàng tuần Ban chỉ huy quân sự xã giao ban vào thứ 6 với các đồng chí trong Ban chỉ huy và các đồng chí thôn đội 

trưởng, trung đội trưởng, tiểu (khẩu) đội trưởng thuộc quyền. 
- Hàng tháng, quý dự giao ban theo lịch của Ban chỉ huy quân sự thành phố và giao ban đột xuất khi có yêu cầu nhiệm 

vụ. 



b) Chế độ sinh hoạt: 
- Ban Chỉ huy quân sự xã phân công các thành viên dự sinh hoạt với lực lượng dân quân theo lịch. 
- Tiểu đội, trung đội dân quân cơ động mỗi tháng sinh hoạt một lần; đại đội trở lên sinh hoạt mỗi quý 1 lần. 
- Tiểu đội dân quân thường trực sinh hoạt 1 tuần 1 lần; trung đội dân quân thường trực 1 tháng 2 lần. 
- Tổ, tiểu đội, trung đội dân quân tại chỗ sinh hoạt mỗi tháng 1 lần. 
- Lực lượng dân quân toàn cơ sở tập trung sinh hoạt 2 lần trong 1 năm. 
- Sinh hoạt quân dự bị động viên 1 quý 1 lần theo Chỉ thị 66/CT-BQP của Bộ quốc phòng. 
- Ngoài ra còn sinh hoạt đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ. 
 
Điều 26. Chế độ sơ kết, tổng kết, kỷ niệm ngày truyền thống 
 
- Hàng năm tổ chức sơ kết công tác quân sự - quốc phòng 6 tháng trước ngày 15 tháng 7, tổng kết trước ngày 30/12. 
- Tổ chức sơ kết, tổng kết các mặt, các nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng theo chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. 
- Hàng năm kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ 28/3, ngày thành lập Lực lượng vũ trang tỉnh, ngày 

Hội quốc phòng toàn dân 22/12. 
 
Điều 27. Chế độ kiểm tra, báo cáo 
 
a) Chế độ kiểm tra: 
- Kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm các phân đội thuộc quyền trước 30/6. Kiểm tra cả năm trước 

30/12 hàng năm. 
- Kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ. 
b) Chế độ báo cáo: 
- Cán bộ phân đội, chiến sỹ lực lượng dân quân vắng mặt tại địa phơng 7 ngày trở lên phải báo cáo Ban chỉ huy quân sự 

xã. 
- Cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã vắng mặt tại địa phương báo cáo Đảng uỷ, UBND xã đồng thời phải bàn giao chức 

trách, nhiệm vụ đang thực hiện cho người khác đảm nhiệm. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã vắng mặt xa địa phương 
5 ngày trở lên phải báo cáo Ban chỉ huy quân sự thành phố. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thôi giữ chức danh Chỉ huy 
trưởng, khi bàn giao có sự giám sát của Ban chỉ huy quân sự thành phố. 

- Hàng ngày tổng hợp tình hình (địch, hoạt động của cơ sở lực lượng vũ trang) báo cáo Đảng ủy, UBND xã. Trường hợp 
có tình hình an ninh, chính trị đột xuất và tình huống khẩn cấp báo cáo ngay Ban chỉ huy quân sự thành phố. 

- Hàng tuần tổng hợp tình hình báo cáo Đảng uỷ, UBND xã, Ban chỉ huy quân sự thành phố 1 lần vào thứ 6 qua điện 
thoại (hoặc văn bản tóm tắt). 

- Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm bằng văn bản theo lịch của Ban Chỉ huy quân sự thành phố. 
- Báo cáo các mặt công tác, các nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng theo hướng dẫn và quy định của Ban Chỉ huy 

quân sự thành phố. 
- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ cấp trên. 
 

Chương VI 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 28. Cán bộ, chiến sỹ dân quân thuộc Ban chỉ huy quân sự xã được phổ biến, quán triệt, tổ chức học tập quy chế 

để thực hiện. 
  
Điều 29. Quy chế này chỉ thực hiện trong thời bình. Khi có tình huống khẩn cấp và thời chiến, UBND thành phố ban 

hành quy chế mới phù hợp với nhiệm vụ khẩn cấp và thời chiến. 
 
Điều 30. Ban chỉ huy quân sự thành phố có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy chế này kể từ ngày ký ban hành. 

Trong quá trình thực hiện cần nghiên cứu rút kinh nghiệm, xin ý kiến cấp uỷ, chính quyền địa phương; tổng hợp báo cáo đề 
đạt lên UBND thành phố để tiếp tục thực hiện hoàn thiện quy chế này./. 
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