
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

So:  34  /TTr-UBND Quáng Tn, ngày  JO  tháng 3 nám 2023 

T€1 TRINH 
• A • A A F • A Ye vice ban hanh Ngh quyet quy d!nh m9t so mire chi, nçi dung chi 

di v&i Phong trào toàn dan tham gia bão v chü quyn lãnh thi, an ninh 
biên gió'i quc gia trên dla  bàn tinh Quãng Trj 

Kinh giri: Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj khóa VIII, k' hçp thir 16. 

Can cir quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut (tha ä'ôi, 

ho sung nãm 2020), Nghj djnh so 34/201 6/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa Chmnh phU 
quy djnh chi tiêt mt so diêu va bin pháp thi hành Lu.t Ban hành van bàn quy 
phtm pháp 1ut; Nghj quyêt so 1 06/NQ-HDND ngày 09/12/2022 cüa Hi dông 
nhân dan tinh Quáng Trj ye Kê hoch to chirc các kS'  h9p thung 1 näm 2023. 

Uy ban nhân dan tinh kinh trInh Hi dông nhân dan tinh dr tháo Nghj quyêt 
quy djnh mt so mi'rc chi, ni dung chi dôi vth phong trào toàn dan tham gia bào 
v chü quyên lãnh thô, an ninh biên giói quôc gia trên dja bàn tinh Quâng Trj vth 
nhng ni dung chü yêu sau: 

I. SI)' CAN THIET BAN HANH NGH! QUYET 
Thirc hin Chi thj s 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 cUa Thu tuóng ChInh 

phü (sau day gi là Chi thj 01/CT-TTg), Hithng dan so 7210/I-ID—BQP ngày 
13/8/2015 cüa B Quôc phông (sau day goi là Hizrng dan 7210/I-ID-BQP) ye to 
chüc phong trào toàn dan tham gia bão v chü quyên lãnh thô, an ninh biên gifii 
quôc gia trong tInh hInh mâi; Uy ban nhân dan tinh Quáng Trj dã ban hành Dé an 
"Nâng cao chat hrqng, hiu qua phong trào toàn dan tham gia bào v chü quyên 
länh thô, an ninh biên giâi quôc gia giai don 20 19-2029" (Quyét djnh so 

1555/QD-UBND ngày 20/6/2019); Hi dOng nhân dan tinh dà ban hành Nghj 
quyêt so 42/2019/NQ-I-IDND ngày 06/12/2019 ci1a Hi dông nhân dan tinh quy 
ctjnh mt so mirc chi, ni dung chi dôi vâi phong trào toàn dan tham gia bão v 
chü quyên länh thô, an ninh biên gii quôc gia trên dja bàn tinh Quáng Trj. 

Sau hn 03 näm triên khai thirc hin Nghj quyêt so 42/2019/NQ-HDND 
ngày 06/12/2019 cüa Hi dông nhân dan tinh quy djnh mOt so müc chi, ni dung 
chi dôi vOi phong trào toàn dan tham gia báo v chü quyên lành thô, an ninh biên 
gii quôc gia trên dja bàn tinh Quâng Trj dâ gop phân cô vu dng viên quân chiing 
nhân tIch circ tham gia phong trào; chat luçing, hiu qua phong trào toàn dan tham 
gia bão v chU quyên lãnh thô, an ninh biên giói quôc gia di.rçic nâng cao. Tuy 
nhien,vic thirc hin Nghj quyêt s 42/2019/NQ-HDND, ngày 06/12/2019 cüa 
HOi dOng nhân dan tinh trong thai gian qua vn con mt s6 vi.ràng mac, bt cp 
nhii sau: Mtrc chi ho trg tuãn tra báo v di.rng biên, mc quc giâi; chi h trç 
hoit dng to tir quán an ninh trt tr thOn; chi h trçi hoat dtng to tr quãn tàu 
thuyên an toàn trong Nghj quyêt Nghj quyt s 42/201 9/NQ-HDND so vói giá cã 
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thj triRing hin nay con thp. Nghj quyt s 42/2019/NQ-HDND cht.ra quy djnh 
müc chi dôi vi ngithi tham gia tuân tra bão v biên, dão do do khó khän cho các 
hoat dng cüa phong trào. Mt trong nhü'ng nguyen nhân dO là do tInh hInh djch 
bnh COVID- 19, xung dt Nga - Ukraina... lam giá cá các mt hang thiêt yéu tang 
cao dä tác dng ânh hung den dôi song cUa nhân dan nói chung và boat  dng cüa 
các to tr quàn, các hO gia dInh tham gia phong trào toàn dan tham gia bào v chü 
quyên lãnh thô, an ninh biên giri quôc gia nói riêng. 

Do do, vic sfra dôi, bô sung quy djnh mOt  so mtrc chi, nOi  dung chi dôi vói 
phong trào toàn dan tham gia bão v chü quyên lânh thô, an ninh biên giài quôc 
gia trén dja bàn tinh Quãng Trj là can thiêt, nhàm nâng cao chat h.rqng, hiu qua 
hoat dng, tao  diêu kin giOp các tp the, cá nhân tham gia hoat  dng phong trào 
yen tam, tich circ tham gia các hoat dng lâu dài. 

II. MIJC DICH, QUAN DIEM Cm IMO VIEC XAY DI)NG NGH 
QUYET 

1.Micdich 
- Nghj quyêt cüa HOi  dông nhan dan tinh là can cü dê áp dicing trong qua 

trInh triên khai thirc hin Chi thj so 01/CT-TTg; thông nhât quàn l, sir dng kinh 
phi dam bão hiu qua, tit kim, diing mic dich. 

- Gop phân nâng cao chat Iuçmg, hiu qua phong trào toàn dan tham gia bào 
v chü quyên lành thô, an ninh biên gii quôc gia trên dja bàn tinh. 

2. Quan diem 
Vic ban hành Nghj quyêt phài tuân thu các nguyen täc, quy trInh cüa Lust 

ban hành van ban quy pham pháp lu.t. Mirc chi, nOi  dung chi cho cá nhân và To 
tir quàn phü hçp vri quy djnh cOa Lut Ngân sách nhà nuOc, các van bàn pháp 
1ut cO lien quan va tinh hinh thçrc tê tai  dja phuong, dam bào tInh khã thi khi triên khai 
áp dimg. 

III. QUA TRINH XAY DING DI)' THAO NGH! QUYET 
Qua trInh xay dçrng dçr thão Ngh quyt dam bâo diing quy djnh cüa Lu.t 

Ban hành van bàn quy pham pháp 1u.t nãm 2015 (ducic sua dôi bô sung nàm 2020) 
và các vAn bàn huOng dan, c11 the: 

1. BO Chi huy BO dOi Biên phOng tinh dA xây drng dir thâo Ti trInh cüa 
UBND tinh và Nghj quyêt cüa HOi  dông nhân dan tinh Va lay kiên cüa Uy ban 
mt trtn To quoc Vit Nam tinh, các s, ban, ngành cap tinh, UBND các huyn 
biên giOi, biên, dào (tai Van bàn so 359/BCH-CT ngày 03/02/2023), dng th?ji 
clAng tài dir thão Nghj quyêt trên Cong thông tin din tir cüa tinh dê lay kiên cüa 
các cci quarl, to chtrc, cá nhân. 

2. TOng hqp kiên cüa Uy ban mt trn To quôc Vit Nam tinh và các c 
quan, to chIrc, Ca nhân (tai VAn bàn so 749/BC-BCH, ngày 03/3/2023). BO Chi 
huy BDBP tinh dA tiêp thu, chinh 1, hoàn chinh ho sci dir thão Nghj quyêt gi'ri Si 
Tu pháp thâm djnh (VAn ban so 748/BC-BCH, ngày 03/3/2023). 

3. Sau khi tiêp thu kiên thâm dnh cüa Sâ Tu pháp tai Báo cáo s 
365/BC-STP ngày 06/3/2023 ye vic thâm djnh dir thào van bàn quy phm pháp 
1u.t), BO Chi huy BO dOi Biên phOng tinh cIA chinh 1, bO sung, hoàn chinh h s 
dir thào Nghj quyêt báo cáo UBND tinh, trInh HDND tinh. 
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IV. BO CUC VA NQI DUNG C BAN CUA NGH! QUYET 
1. B ciic dir thão: Gm 2 phn, cii th nhu sau: 
a) Phân thu nhât: Can Cu xây dirng dir thão Ngh quyêt. 
b) Ph.n thu hai: Dir thão Ngh quyêt cüa Hi dông nhân dan tinh, gôm 03 Diêu: 
- Diêu 1. Pham vi diêu chinh, dôi tuçmg áp diing. 
- Diêu 2. Mirc chi, ni dung chi, nguôn kinh phi dam bão. 
- Diêu 3. To chüc thuc hiên và hiêu luc thi hành. 
2. Ni dung cr ban cüa dij thão. 
a)Mircchi 
- Chi ho trg dôi vi cá nhân tham gia tuân tra bâo v diRing biên giói, môc 

quc giâi c11ng vâi các Don Biên phông: 15 0.000 dong/ngi.thi/ngày; 
- Chi h trq To tir quãn an ninh trt tij khu vrc biên gici, biên, dào: 

3.000.000dông/tô/nàm; 
- Chi ho trçi To tir quàn tàu thuyên an toàn: 6.000.000 dôngl to! närn. 
- Chi h trçi dôi vói Ca nhân tham gia tuân tra, bão v biên dão: 

150 .000dOng/ngmii/ngày. 
b) Ni dung chi 
- Chi tin n'Lróc uông, du, din ánh sang h9p bàn bin pháp triên khai vn 

dng nhân dan; 
- Chi thông tin, tuyên truyên ti cong  dông dan Cu; 
- Chi tiên xäng, xe di cong tác vn dng; 
- Chi van phông phâm và các khoàn chi khác; 
- H trg dôi vui cá nhân tham gia tuân tra bão v dmng biên giói, môc quôc 

giói, biên, dào. 
c) Nguôn kinh phi 
- Ngân sách tinh h trg, duçic giao trong dir toán ngân sách cüa B Chi huy 

Bt di Biên phOng tinh; 
- Ngân sách nhà nithc và các nguôn kinh phI hqp pháp khác. 

(Co dc tháo Nghj quyêt kern theo) 
V. NHNG VAN oE XIN KIEN 
Theo Khoàn 13, Diu 1 Nghj quyt s6 106/NQ-HDND ngày 9/12/2022 cüa 

Hi dông nhân dan tinh ye ke hoach t chtc các kS'  h9p thu?mg 1 Hi dông nhân 
dan tinh näm 2023 "Nghj quyêt ye viêc diêu chinh quy djnh mt sO müc chi, ni 
dung chi dôi vi phong trào toàn dan tharn gia bào v chü quyên lãnh thô, an ninh 
biên giôi quôc gia trên dja bàn tinh Quàng Trj (Diêu chinh Nghj quyêt so 
42/2019/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cUa Hi dOng nhân dan tinh). Tuy nhiên, 
nhàm dan giãn hóa thu t1ic hành chInh, tto thun 1i cho cOng tác quãn 1, dôi 
chiêu,rà soát; UBND tinh dê nghj diêu chinh thành "Nghj quyêt ye vic quy djnh 
mtsô müc chi, ni dung chi dOi vói phong trào toàn dan tham gia bâo v chü 
quyên lành thô, an ninh biên giâi quôc gia trên dja bàn tinh Quang Trj (Thay the 
Nghj quyêt so 42/2019/NQ-HDNID ngày 06/12/20 19 cüa Hi dông nhân dan tinh). 

Trên day là Th trinh cña Uy ban nhân dan tinh ye vic ban hành Nghj quy& 
quy djnh mt so muc chi, ni dung chi dôi vâi phong trào toàn dan tham gia báo 
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v chü quyn lãnh th& an ninh biên giri quc gia trên dija bàn tinh Quãng Trj, 
UBND tinh kinh trmnh H)i dông than dan tinh khóa VIII, kS'  h9p tht'r 16 xem xét, 
quyêt djnh./.  c©f.' 

Ncrinlzân: 
- Nhu trén; 
- Thix?mg trrc HDND tinh; 
- Ban Pháp ch HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các Dai biu HDND tinh; 
- Các si: Tis pháp, Tài chInh; 
- B Chi huy BDBP tinh; 
- Ltru: VT, NC 

WI Van Hung 
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