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Thực hiện Kế hoạch huấn luyện lực lượng Dân quân, Tự vệ năm 2023 của ban 

CHQS huyện kỳ Anh, số 78/KH- BCH ngày 30 tháng 01 năm 2023;  

Căn cứ luật DQTV ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội 

Căn cứ mệnh lệnh nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 của chỉ huy trưởng 

ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh số: 02/ML- CHT ngày 10 tháng 01 năm 2023.  

Căn cứ vào Kế hoạch phân bổ quân số huấn luyện dân quân tự vệ của ban CHQS 

huyện kỳ Anh, số 174/KH- BCH ngày 21 tháng 02 năm 2023; 

Ban chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch huấn luyện dân duân năm thứ nhất 

như sau: 

I- Mục đích  

Để đảm bảo tốt cho việc huấn luyện dân quân năm thứ nhất, năm 2023. Đủ quân 

số, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực.  

Đảm bảo quân số huấn luyện hội thao đạt kết quả có chất lượng. 

II- Yêu cầu : 

Ban chỉ huy quân sự xã kiện toàn quân số biên chế, tham mưu điều động, phân 

công người phụ trách đi về trong quá tình huấn luyện đảm bảo an toàn giao thông, tham 

gia đầy đủ đảm bảo quân số thời gian.  

III- Nội dung, thời gian,địa điểm.  

1. Nội dung 

Huấn luyện dân quân năm thứ nhất  

2.Thời gian : 

 - Huấn luyện 15 ngày, từ 7 giờ 00 ngày 09 tháng 3 đến 17 giờ ngày 29 tháng 3 

năm 2023. 

3. Địa điểm :  

- Huấn luyện, hội thao tại Ban CHQS huyện kỳ Anh.  

IV- Tổ chức - Phương pháp: 
1. Tổ chức:  



Điều động lực lượng dân quân theo kế hoạch và cữ 1 cán bộ tham gia phụ trách, 

đôn đốc huấn luyện theo kế hoạch. 

2. Phương pháp - nhiệm vụ các bộ phận: 

 - Ban CHQS xã tham mưu xây dung kế hoạch, tổ chức họp kiện toàn điều động 

lực lượng đảm bảo số lượng và chất lượng, cữ cán bộ thay nhau để đi cùng phụ trách. 

- Các đoàn thể, mặt trận tổ chức tham gia và động viên lực lượng thực hiện 

nhiệm vụ huấn luyện. 

- Ban tài chính ngân sách, đảm bảo kinh phí ngày công, tiền ăn cho lực lượng 

huấn luyện theo kế hoạch. 

V. Thành phần tham gia: 12 đồng chí dân quân, và 1 cán bộ) 

VI- Công tác bảo đảm: 

 Trả tiền công, tiền ăn cho 1 đồng chí 181.200đ/ ngày  

12 đồng chí DQ năm thứ nhất x 15 ngày x 181.200.000đ = 32.116.000đ    

 Mua sổ bút cho dân quân học tập, huấn luyện = 120.000đ 

 Nước uống quá trình huấn luyện = 1.500.000đ 

 Tổng kinh phí bảo đảm cho huấn luyện: 33.736.000đ  

Bằng chữ: (Ba mươi ba triệu bảy trăm ba mươi sáu ngàn đồng).  
 

Nơi nhận: 

- BCHQS huyện. 

- Đảng uỷ- HĐND- UBND xã 

- Lưu VP- XĐ 
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