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NGHỊ QUYẾT 

Quy định một số chế độ, chính sách đối với  

lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 H A VIII,    HỌP THỨ N M 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Thông 

tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của 

Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 

về hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ, việc 

lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ; 

Căn cứ Thông tư số 191/2011/2011/TT-BQP ngày 10/11/2011 của Bộ 

Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản bộ binh, 

quân binh chủng, bệnh nhân điều trị; ăn thêm các ngày lễ, tết và khi làm 

nhiệm vụ;  

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 104/TTr-UBND, ngày 

05/11/2012; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-HĐND-KTNS ngày 23/11/2012 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau: 

1. Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân thường trực: 

Dân quân thường trực được trợ cấp ngày công lao động b ng 0,10 mức 

lương tối thiểu chung và được bố trí nơi ăn, nghỉ.  

2. Mức trợ cấp ngày công lao động và mức hỗ trợ tiền ăn của lực lượng 

dân quân (Trừ dân quân thường trực): 



  

a) Cán bộ, chiến sỹ dân quân khi được huy động làm nhiệm vụ theo quyết 

định điều động của cấp có thẩm quyền thì được trợ cấp ngày công lao động 

 ngày công lao động tính b ng 08 giờ trong ngày), mức trợ cấp b ng 0,10 mức 

lương tối thiểu chung. Nếu làm nhiệm vụ thêm giờ, làm nhiệm vụ vào ngày 

nghỉ, ngày lễ, làm nhiệm vụ vào ban đêm từ 21 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ 

sáng ngày hôm sau thì được hư ng chế độ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4, 

Điều 7 của Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC 

ngày 02/8/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ 

Nội vụ, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với 

dân quân tự vệ, việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công 

tác dân quân tự vệ; 

b) Cán bộ, chiến sỹ dân quân khi làm nhiệm vụ cách  a nơi cư tr , không có 

điều kiện đi, về hàng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, h  trợ phương tiện, chi phí đi lại 

ho c thanh toán tiền tàu,  e một l n đi, về; được h  trợ tiền ăn hàng ngày b ng 0,04 

mức lương tối thiểu chung;  

c) Cán bộ, chiến sỹ dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân 

quân tự vệ, được cấp có thẩm quyền kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ, 

khi được huy động làm nhiệm vụ ngoài mức trợ cấp ngày công lao động được trợ 

cấp thêm 0,04 mức lương tối thiểu/ngày/người. 

2. Thời gian được hưởng: 

Chế độ trợ cấp ngày công lao động, h  trợ tiền ăn đối với dân quân được 

thực hiện kể từ ngày 01/01/2013. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ 

họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày 

kể từ ngày thông qua./. 

  CHỦ TỊCH 

Nguyễn Tấn Hưng 

 

                           


