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CHỈ THỊ
Về việc tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật
của nền kinh tế quốc dân năm 2015
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26/11/2003; Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên ngày 27/8/1996; Chỉ thị số
78/CT-BQP ngày 11/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ thị số 93/CTBTL ngày 30/6/2014 của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc tổng điều tra quân nhân
dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015.
Những năm qua, công tác đăng ký, quản lý nguồn quân nhân dự bị
(QNDB) và phương tiện kỹ thuật (PTKT) của nền kinh tế quốc dân (KTQD) thuộc
diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực Quân đội của tỉnh đã đi vào nề
nếp; cơ bản số lượng QNDB, PTKT được đăng ký, quản lý ở hai cấp (huyện và xã)
góp phần đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng các đơn vị dự bị động viên
(DBĐV) theo quy định và có lượng dự trữ phù hợp. Các đơn vị khung thường trực
đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương giao nguồn tổ chức phúc tra, sắp xếp, bổ
nhiệm QNDB vào các đơn vị DBĐV đạt kết quả tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm
vụ đặt ra.
Tuy nhiên, công tác đăng ký, quản lý nguồn QNDB, PTKT thuộc diện huy
động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội còn bộc lộ những mặt hạn
chế như: Đăng ký chưa hết nguồn, nội dung đăng ký chưa đầy đủ, thiếu chính xác,
quản lý nguồn chưa chặt chẽ, phân loại chuyên nghiệp quân sự, ngành nghề chuyên
môn và chất lượng PTKT chưa cụ thể, rõ ràng. Đối tượng được đăng ký là QNDB
lớn tuổi hoặc bỏ địa phương còn nhiều. Vì vậy, làm ảnh hưởng đến chất lượng của
các đơn vị DBĐV, ảnh hưởng đến việc sắp xếp, bổ nhiệm vào các đơn vị DBĐV,
chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng động viên – sẵn sàng chiến đấu của
lực lượng DBĐV.
Để nắm chắc số lượng, chất lượng QNDB và PTKT thuộc diện huy động
bổ sung cho lực lượng thường trực Quân đội ở từng địa phương cũng như toàn
tỉnh; phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, thực hiện kế hoạch Nhà nước về xây
dựng, huy động lực lượng DBĐV theo chỉ tiêu được Chính phủ, Bộ Quốc phòng,
Quân khu giao, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương và trong toàn tỉnh.
Đồng thời, từng bước đưa công tác đăng ký, quản lý nguồn QNDB và PTKT thuộc
diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực Quân đội đi vào nề nếp. Chủ tịch
Ủy ban nhân tỉnh Chỉ thị:
1. Các địa phương trong tỉnh thực hiện tổng điều tra QNDB và PTKT của
nền KTQD thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực Quân đội. Làm
cơ sở cho việc đăng ký, quản lý, bố trí, sắp xếp, tạo nguồn, kiện toàn tổ chức biên
chế, điều chỉnh địa bàn giao nguồn, nâng cao chất lượng các đơn vị DBĐV. Số liệu
báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến khi kết thúc tổng điều tra.

2. Các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) là đơn vị trực
tiếp chỉ đạo, điều hành tổng điều tra; lấy xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)
làm cơ sở tổng điều tra.
3. Đối tượng, nội dung, phương pháp tổng điều tra
- Đối tượng tổng điều tra: Sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị,
hạ sỉ quan – binh sĩ dự bị và PTKT của nền KTQD thuộc diện huy động bổ sung
cho lực lượng thường trực của Quân đội.
- Nội dung tổng điều tra:
+ Đối với QNDB: Thông tin cá nhân của QNDB, hoàn cảnh gia đình, điều
kiện kinh tế, nghề nghiệp, nơi làm việc, chuyên nghiệp quân sự trước khi xuất ngũ,
nghề nghiệp chuyên môn.
+ Đối với phương tiện kỹ thuật: Thông tin của chủ phương tiện, lĩnh vực
hoạt động kinh doanh, địa bàn hoạt động và thông số kỹ thuật của phương tiện.
- Phương pháp điều tra: Điều tra trực tiếp, điều tra cụ thể từng quân nhân
dự bị và phương tiên kỹ thuật.
4. Xây dựng đơn vị điểm tổng điều tra
- Tỉnh chọn huyện Thoại Sơn làm đơn vị điểm tổng điều tra QNDB và
PTKT, sơ kết rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổng điều tra toàn tỉnh.
- Đối với 10 huyện, thị xã, thành phố còn lại chọn một xã làm đơn vị điểm
tổng điều tra, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổng điều tra toàn huyện.
5. Quy định thời gian
5.1. Thời gian tổng điều tra
Từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2015, riêng địa phương làm điểm (huyện
Thoại Sơn) từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 01 năm 2015.
5.2 Thời gian báo cáo
- Cấp xã báo cáo cấp huyện trước ngày 15 tháng 5 năm 2015.
- Cấp huyện báo cáo cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 5 năm 2015. Đơn vị
điểm (huyện Thoại Sơn) báo cáo về tỉnh trước ngày 10 tháng 02 năm 2015.
- Bộ CHQS tỉnh tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Quân
khu trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.
5.3 Thời gian sơ kết, tổng kết
- Đơn vị điểm (huyện Thoại Sơn) sơ kết rút nghiệm trước ngày 14
tháng 02 năm 2015.
- Các huyện, thị xã, thành phố còn lại sơ kết trước ngày 15 tháng 6 năm 2015.
- Tỉnh tổ chức tổng kết trước ngày 15 tháng 7 năm 2015.
6. Tổ chức thực hiện
6.1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo; làm
trung tâm hiệp đồng phối hợp với các sở, ngành chức năng giúp UBND tỉnh chỉ
đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra QNDB và PTKT năm 2015.
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- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giúp huyện Thoại Sơn và các huyện, thị
xã, thành phố còn lại xây dựng đơn vị điểm tổng điều tra.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.
- Phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí bảo đảm cho nhiệm vụ tổng
điều tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Báo cáo kết quả tổng điều tra QNDB và PTKT về Quân khu đúng thời
gian quy định.
6.2. Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giao thông Vận tải,
Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh
và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo,
điều hành tổng điều tra QNDB và PTKT năm 2015.
- Các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn và Công
an tỉnh cùng Bộ CHQS tỉnh xây dựng quy chế phối hợp thực hiện nghiêm Nghị
định 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ quy định danh mục và chế
độ, thủ tục đăng ký, quản lý PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng
thường trực của quân đội. Chỉ đạo cơ quan chức năng cung cấp thông tin về các
phương tiện đăng ký kinh doanh, hoạt động trên địa bàn tỉnh.
6.3. Sở Tài chính
Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra QNDB và
PTKT năm 2015, trình UBND tỉnh phê duyệt.
6.4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Trực tiếp chỉ đạo cơ quan Quân sự địa phương triển khai, tổ chức thực
hiện tổng điều tra theo đúng hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh. Thủ trưởng các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sở kinh tế xã hội; Chủ tịch UBND xã,
phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo động viên, giáo dục, lập danh sách QNDB
và PTKT hiện có ở địa phương, đơn vị mình; rà soát đối chiếu sổ sách kịp thời
đăng ký bổ sung QNDB và PTKT chưa đăng ký hoặc xóa tên những QNDB đã
chết, chuyển đi nơi khác được xác định không còn ở cơ sở; đề nghị miễn nhiệm,
giải ngạch những QNDB lớn tuổi, không đủ sức khỏe v.v...
- Trên cơ sở kết quả tổng điều tra, chỉ đạo cơ quan Quân sự huyện rà soát
lại số lượng, chất lượng, chuyên nghiệp quân sự của các đơn vị DBĐV từ cấp
trung đội, đại đội và tương đương trở lên. Đồng thời, có kế hoạch điều chỉnh địa
bàn giao nguồn, nâng cao chất lượng chuyên nghiệp quân sự cho các đơn vị
DBĐV và quản lý, xếp nguồn các loại PTKT vào các đơn vị DBĐV đạt chỉ tiêu
trên giao. Ổn định tổ chức, biên chế các đơn vị DBĐV và điều chỉnh kế hoạch xây
dựng, huy động, tiếp nhận đơn vị DBĐV, sẵn sàng cho động viên thời chiến.
7. Kinh phí bảo đảm
Ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện) chi cho tổng điều tra năm 2015
thực hiện theo Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính
phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về
Lực lượng DBĐV.
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Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi tới các cấp chính quyền, các sở, ban,
ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội để triển khai thực hiện. Ủy ban nhân
dân tỉnh giao cho Bộ CHQS tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, tổng hợp
báo cáo và đề xuất UBND tỉnh những vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử
lý./.
Nơi nhận :
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh AG;
- Công an tỉnh;
- Sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: NC, HCTC.

CHỦ TỊCH
( Ðã ký )

Vương Bình Thạnh
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