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BÁO CÁO  

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, 

hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ  trên địa bàn 

 tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025” 

 

  

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh được phân công thẩm tra Tờ trình 

số 78/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, 

hoạt động và chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2021-2025”; sau khi nghiên cứu các văn bản, tài liệu và làm việc với 

cơ quan có liên quan, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất ý kiến như sau:  

 1. Về sự cần thiết  

Những năm qua, việc thực hiện quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ 

trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, lực lượng dân quân tự vệ từng 

bước được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;  

chế độ, chính sách được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Tuy 

nhiên, quá trình triển khai còn một số khó khăn vướng mắc, công tác quản lý, tổ 

chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, công cụ hỗ trợ cho Dân quân tự vệ chưa 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; mặt khác, hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật về 

dân quân tự vệ cơ bản đã thay đổi
1
 . Vì vậy, việc Ủỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về “Tổ chức lực lượng, huấn 

luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2021-2025” là cần thiết. 

2. Thẩm quyền ban hành 

Việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về “Tổ chức lực lượng, 

huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025” là đúng thẩm quyền
2
, phù hợp với 

yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng trong tình 

                                                 
1
 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 - có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020 thay thế Luật Dân quân tự vệ năm 2009; 

Nghị định số 72/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/8/2020 thay thế Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 

05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Thông 

tư số 77/2020/TT-BQP quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng 

Dân quân tự vệ. 
2
 Theo quy định tại khoản 7, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; khoản 1 Điều 44 Luật Dân quân tự 

vệ 2019; khoản 1, Điều 11, khoản 1 Điều 12 Nghị định 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 2, Điều 7 Thông 

tư 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/32020 của Bộ Quốc phòng. 
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hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

3. Về dự thảo Nghị quyết 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung 

tại Tờ trình và Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Riêng đối với mức trợ 

cấp ngày công lao động cho dân quân, đề nghị tăng từ 119.200 đồng lên 

120.000 đồng và mức trợ cấp tăng thêm từ 59.600 đồng lên 60.000 đồng. 

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết “Tổ chức lực 

lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025” tại Kỳ họp này.  

Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

hướng dẫn cụ thể việc xây dựng kế hoạch hoạt động của dân quân tự vệ đảm bảo 

thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh theo đúng quy định. 

Ban Pháp chế báo cáo, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, PC. 

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND 

TRƯỞNG BAN 
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