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Ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 (sau đây gọi 

chung là Luật DQTV 2019), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, thay thế cho  

Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

Luật DQTV 2019 ban hành nhằm thể chế đường lối, quan điểm mới của Đảng 

liên quan đến DQTV, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Chiến lược Bảo vệ 

Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân 

sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Bảo vệ 

biên giới quốc gia; các quy định của Hiến pháp năm 2013 về xây dựng DQTV vững 

mạnh và rộng khắp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật về quốc 

phòng, an ninh và pháp luật có liên quan, qua đó góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý 

để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh và rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng 

hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt 

cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương và cơ sở khi có chiến tranh; cùng với Quân 

đội nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

II. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN  

1. Bố cục 

Luật DQTV 2019 quy định về nghĩa vụ tham gia DQTV; vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đối với DQTV; gồm 8 chương, 50 điều (giảm 01 chương,       

16 điều so với Luật DQTV 2009). 

2. Nội dung cơ bản 

2.1. Những quy định chung (Chương I), gồm 14 điều (từ Điều 1 đến Điều 14), 

quy định về: Phạm vi điều chỉnh; Giải thích từ ngữ; Vị trí, chức năng của DQTV; 

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của DQTV; Nhiệm vụ của DQTV; Thành phần của 

DQTV; Ngày truyền thống của DQTV; Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia 

DQTV trong thời bình; Đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV, quản 

lý DQTV; Tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện 

nghĩa vụ tham gia DQTV; Tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trong 
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thời bình; Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trước thời hạn, đưa ra khỏi danh 

sách DQTV; Hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV; Các hành vi bị nghiêm cấm. 

Trong đó: 

a) Về vị trí, chức năng: Luật quy định DQTV vệ là lực lượng vũ trang quần 

chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, 

được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị 

sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ; là 

thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, 

tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; 

làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. 

So với Luật DQTV 2009, Luật DQTV 2019 đã bổ sung hoàn chỉnh địa vị pháp 

lý về vị trí, chức năng của DQTV là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là 

lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ 

quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa 

phương, cơ sở khi có chiến tranh.  

b) Về thành phần: Luật quy định DQTV gồm DQTV tại chỗ; DQTV cơ động; 

Dân quân thường trực; DQTV biển; DQTV phòng không, pháo binh, trinh sát, thông 

tin, công binh, phòng hóa, y tế. Trong đó: DQTV tại chỗ là lực lượng làm nhiệm vụ ở 

thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu 

khu (sau đây gọi chung là thôn) và ở cơ quan, tổ chức. DQTV cơ động là lực lượng cơ 

động làm nhiệm vụ trên các địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Dân quân 

thường trực là lực lượng thường trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm về quốc 

phòng. DQTV biển là lực lượng làm nhiệm vụ trên các hải đảo, vùng biển Việt Nam. 

Như vậy, Luật đã quy định dân quân thường trực là một trong những thành 

phần của DQTV, không luân phiên trong dân quân cơ động để khẳng định địa vị pháp 

lý của dân quân thường trực, phù hợp với thực tế hiện nay các địa phương đã và đang 

thực hiện. Thực tế những năm qua, dân quân thường trực hoạt động rất hiệu quả, nhất 

là ở địa bàn biên giới, ven biển, đảo, mô hình hoạt động của dân quân thường trực, 

chốt chiến đấu của dân quân thường trực biên giới đất liền gắn với dân cư đã góp phần 

bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia1. 

c) Về nguyên tắc tổ chức, hoạt động: Luật khẳng định DQTV đặt dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống 

nhất của Chính phủ, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền 

địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức; sự chỉ huy cao nhất của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng; sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, 

người chỉ huy đơn vị quân đội. Quá trình tổ chức, hoạt động DQTV phải tuân thủ 

Hiến pháp, pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa        

Việt Nam là thành viên; dựa vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và 

hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ. Luật DQTV quy định xây dựng DQTV 

                                         
1 Theo báo cáo đánh giá tổng kết Luật DQTV 2009.  
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vững mạnh và rộng khắp; tổ chức, biên chế của DQTV phải đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ quốc phòng, an ninh, gắn với địa bàn và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, tổ 

chức; thuận tiện cho lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý và phù hợp với tình hình, điều 

kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ quan, tổ chức. 

Luật DQTV 2019 đã bổ sung quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, đó là 

sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và người chỉ 

huy đơn vị Quân đội vào trong nguyên tắc tổ chức, hoạt động của DQTV để bảo đảm 

chặt chẽ nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với DQTV và phù hợp với thực tế. 

d) Về nhiệm vụ của DQTV: Điều 5 của Luật quy định 07 nhóm nhiệm vụ, gồm: 

(1) Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ 

quan, tổ chức; (2) Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và 

lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, 

vùng biển, vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực 

phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; (3) Thực hiện 

nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập; 

(4) Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian 

mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền; (5) Phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, 

cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác 

theo quy định của pháp luật; (6) Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường 

lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; 

tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã 

hội; (7) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

So với Luật DQTV 2009, Luật DQTV 2019 kế thừa nhiều quy định, đồng thời 

bổ sung nhiệm vụ “Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến 

tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm 

quyền” để thống nhất với Luật Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của DQTV 

trong tình hình mới, các hình thái chiến tranh mới trong tương lai, phù hợp với khả 

năng của DQTV. Vì DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, 

công tác, có điều kiện tiếp cận với khoa học công nghệ nên có đủ khả năng để thực 

hiện nhiệm vụ trên. 

đ) Về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trong thời bình:     

So với quy định của Luật DQTV 2009, Điều 8 của Luật DQTV 2019 quy định thời 

hạn tham gia dân quân thường trực là 02 năm; đồng thời, bổ sung quy định đối với 

dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị DQTV được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa 

vụ tham gia DQTV đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ để khắc 

phục tình trạng một số địa phương, cơ quan tổ chức thiếu người để tổ chức DQTV.        

Tại Điều 9 cũng bổ sung quy định lồng ghép đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ 

tham gia DQTV với đăng ký nghĩa vụ quân sự nhằm cải cách hành chính, tiết kiệm 

thời gian, nguồn lực của công dân và cơ quan, tổ chức theo tinh thần cải cách hành 

chính của Đảng và nhà nước. Cụ thể: 
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Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 

40 tuổi có nghĩa vụ tham gia DQTV; nếu tình nguyện tham gia DQTV thì có thể kéo 

dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ. Thời hạn thực hiện nghĩa 

vụ tham gia DQTV tại chỗ, DQTV cơ động, DQTV biển, DQTV phòng không, pháo 

binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế là 04 năm; dân quân thường trực 

là 02 năm. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, 

tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV được kéo dài nhưng không quá 

02 năm; đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị DQTV được kéo dài hơn 

nhưng không quá độ tuổi quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức quyết định kéo dài độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV 

theo quy định tại Điều này. 

Tháng 4 hằng năm, căn cứ kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành 

chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đăng ký cho công dân 

đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; tổ chức đăng ký bổ sung cho công dân 

trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV. Công dân trong độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ tham gia DQTV khi thay đổi nơi cư trú đến đăng ký thường trú, đăng ký tạm 

trú thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi 

không có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm đăng ký cho công dân thực hiện 

nghĩa vụ tham gia DQTV. Trường hợp thay đổi nơi làm việc thì người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức có trách nhiệm đăng ký cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia 

DQTV. 

e) Về tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trong thời bình:   

Công dân được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trong trường hợp:     

Phụ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; nam giới một mình nuôi con dưới 

36 tháng tuổi; Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của DQTV; Có chồng hoặc vợ 

là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, hạ 

sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân; Có chồng hoặc vợ là sĩ quan, 

hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân;         

Có chồng hoặc vợ là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều 

động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

theo quy định của pháp luật; Lao động duy nhất trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người 

phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi 

lao động; người trong hộ gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, 

thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức nơi công dân cư trú hoặc làm việc xác nhận; Vợ hoặc chồng, một 

con của thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng 

lao động từ 61% đến 80%; Người đang học tại trường của cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

người đang lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài. 
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Công dân được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trong trường hợp sau 

đây: Vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; Vợ hoặc chồng, con của thương binh, bệnh binh, 

người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Quân 

nhân dự bị đã được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên; Người trực tiếp nuôi dưỡng, 

chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người trực tiếp nuôi dưỡng người suy giảm khả 

năng lao động từ 81% trở lên; Người làm công tác cơ yếu. 

Như vậy, so với Luật DQTV 2009, Luật DQTV 2019 mở rộng đối tượng được 

tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV để tương thích với Luật Nghĩa vụ 

quân sự, phù hợp với thực tế và bảo đảm bình đẳng giới. 

Việc tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành 

chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định. 

g) Về thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trước thời hạn, đưa ra khỏi danh 

sách DQTV: Luật quy định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trước thời hạn 

trong trường hợp: DQTV nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, DQTV nam 

một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của 

DQTV; Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện tiếp tục thực hiện 

nghĩa vụ tham gia DQTV được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức xác nhận; Có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân; có quyết định tuyển dụng vào công chức, viên chức, công nhân 

quốc phòng, công nhân công an; Có giấy báo và vào học ở cơ sở giáo dục đại học, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội; người có giấy báo và đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài. 

Đưa ra khỏi danh sách DQTV trong trường hợp sau đây: Chết hoặc bị Tòa án 

tuyên bố là mất tích, đã chết; Bị khởi tố bị can; Bị tước danh hiệu DQTV; Bị áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; Nghiện ma túy theo xác nhận của cơ quan 

có thẩm quyền hoặc bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Luật DQTV 2019 đã bổ sung quy định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV 

trước thời hạn. Đồng thời, quy định đưa ra khỏi danh sách DQTV để khắc phục những 

vướng mắc, bất cập của Luật DQTV 2009, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng 

sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV. 

Về thẩm quyền thì Luật quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức quyết định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trước thời hạn, 

đưa ra khỏi danh sách DQTV. 

h) Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV khi thuộc một trong các 

trường hợp sau: DQTV đã phục vụ đủ thời hạn theo quy định của Luật này được công 

nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV. Công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham 
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gia DQTV nhưng còn trong độ tuổi quy định tại Luật này thì Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp 

xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đăng ký, quản lý để sẵn sàng mở rộng lực lượng 

DQTV. Dân quân thường trực được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự 

tại ngũ trong thời bình theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi 

không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định công 

nhận công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV. 

i) Các hành vi bị nghiêm cấm về DQTV: Điều 14 Luật DQTV 2019 quy định 

cấm thành lập, tham gia, tài trợ tổ chức, huấn luyện, điều động, sử dụng DQTV trái 

pháp luật; Trốn tránh, chống đối, cản trở việc tổ chức, huấn luyện, hoạt động và thực 

hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; Giả danh DQTV; Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền 

hạn, nhiệm vụ của DQTV được giao xâm phạm lợi ích của quốc gia, quyền và lợi ích 

hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Sản xuất, vận chuyển, mua bán, thu gom, 

tàng trữ, sử dụng, chiếm giữ trái pháp luật vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ 

trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, trang phục, sao mũ, phù hiệu, tài sản của 

DQTV; Phân biệt đối xử về giới trong công tác DQTV. 

2.2 Tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị của DQTV (Chương II), gồm 11 điều 

(từ Điều 15 đến Điều 25), quy định về: Tổ chức DQTV; Mở rộng lực lượng DQTV; 

Điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp; Hệ thống chỉ huy DQTV; Chức vụ chỉ 

huy DQTV; Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng; Ban chỉ huy quân sự cơ 

quan, tổ chức; Thẩm quyền thành lập, giải thể đơn vị DQTV, Ban chỉ huy quân sự cấp 

xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy 

DQTV; Trang phục, sao mũ, phù hiệu của DQTV; Trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho DQTV. Trong đó:  

a) Về tổ chức DQTV: Điều 15 quy định thôn tổ chức tổ, tiểu đội hoặc trung đội 

dân quân tại chỗ. Cấp xã tổ chức trung đội dân quân cơ động. Cấp xã ven biển, đảo tổ 

chức trung đội dân quân cơ động và tiểu đội hoặc trung đội dân quân biển. Căn cứ yêu 

cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, cấp xã tổ chức khẩu đội cối, tổ hoặc tiểu đội dân 

quân trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; cấp xã trọng điểm về quốc phòng 

tổ chức tiểu đội hoặc trung đội dân quân thường trực. 

Cơ quan, tổ chức tổ chức tiểu đội, trung đội, đại đội hoặc tiểu đoàn tự vệ. Cơ 

quan, tổ chức có phương tiện hoạt động trên biển tổ chức tiểu đội, trung đội, hải đội 

hoặc hải đoàn tự vệ. 

Trên cơ sở tổ chức đơn vị DQTV nêu trên, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự, cấp huyện tổ chức trung đội hoặc đại đội DQTV cơ động, trung đội 

DQTV phòng không, pháo binh, tiểu đội hoặc trung đội dân quân thường trực; cấp 

tỉnh tổ chức đại đội DQTV phòng không, pháo binh; cấp tỉnh ven biển tổ chức hải đội 

dân quân thường trực. 
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Quy mô, tổ chức, biên chế đơn vị DQTV, cấp xã trọng điểm về quốc phòng do 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. 

So với Luật DQTV 2009, Luật DQTV 2019 đã bổ sung quy định thôn đội trưởng 

kiêm tiểu đội trưởng hoặc trung đội trưởng dân quân tại chỗ ở thôn, để thể chế Nghị 

quyết Trung ương 7 khóa XII nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của dân 

quân ở thôn. Quy định này giảm trên 130.000 dân quân ở thôn; đồng thời, quy định các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tổ chức hải đội dân quân thường trực 

nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và nhà nước thực hiện đối sách đấu tranh bảo vệ 

chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. 

b) Về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp: Luật quy định doanh nghiệp được xem 

xét quyết định thành lập đơn vị tự vệ khi có đủ các điều kiện sau đây: Bảo đảm sự 

lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Ủy ban nhân dân các cấp và sự chỉ huy của 

cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện; Theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, 

an ninh, đề án, kế hoạch tổ chức DQTV của địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động 

và phù hợp với tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Đã hoạt động từ đủ 24 

tháng trở lên; Có số lượng người lao động đủ tiêu chuẩn tuyển chọn thực hiện nghĩa 

vụ tham gia DQTV để tổ chức ít nhất 01 tiểu đội tự vệ. 

Quy định này có tính chất mở và linh hoạt, chỉ thành lập tự vệ trong các doanh 

nghiệp khi có yêu cầu của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong khu vực phòng thủ 

của địa phương và phù hợp với tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

c) Về hệ thống chỉ huy DQTV: Điều 18 bổ sung quy định hệ thống chỉ huy 

DQTV để phù hợp với Luật Quốc phòng và tạo cơ sở pháp lý để chỉ huy DQTV, bảo 

đảm thống nhất và hiệu quả; cụ thể, hệ thống chỉ huy DQTV gồm: Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Tư lệnh quân 

khu, Tư lệnh quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát biển, Tư lệnh 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh binh chủng, Tư lệnh binh đoàn; Tư lệnh Bộ Tư 

lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện; Người đứng đầu doanh nghiệp quân đội có tổ 

chức tự vệ; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; Chỉ huy trưởng 

Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Tiểu đoàn trưởng, Hải đoàn trưởng, Đại đội trưởng, Hải 

đội trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng đơn 

vị DQTV; Thôn đội trưởng. 

d) Về chức vụ chỉ huy DQTV: Điều 19 bổ sung đầy đủ các chức vụ chỉ huy 

DQTV (cả cấp phó) để thực hiện thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ huy 

DQTV; đồng thời, làm cơ sở để quy định chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ 

huy DQTV. Trong đó, các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ 

huy quân sự cơ quan, tổ chức bao gồm: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên; Phó Chỉ huy 

trưởng, Chính trị viên phó. Các chức vụ chỉ huy của đơn vị DQTV bao gồm: Tiểu 

đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu 

đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn, Phó Hải đoàn trưởng, Chính trị viên 

phó hải đoàn; Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội, Phó Đại đội trưởng, Chính trị 
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viên phó đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội, Phó Hải đội trưởng, Chính trị 

viên phó hải đội; Trung đội trưởng; Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng; 

Thôn đội trưởng kiêm chỉ huy đơn vị dân quân tại chỗ. 

đ) Về Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng: Điều 20 quy định Ban chỉ 

huy quân sự cấp xã là cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở cấp xã. Thành phần 

Ban chỉ huy quân sự cấp xã bao gồm: Chỉ huy trưởng là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp 

xã, sĩ quan dự bị; trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh 

được gọi vào phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân    

Việt Nam và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; 

Chính trị viên do Bí thư cấp ủy cấp xã đảm nhiệm; Chính trị viên phó do Bí thư Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã đảm nhiệm; Phó Chỉ huy trưởng là người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đồng thời, Luật cũng quy định cụ thể chức 

năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự cấp xã; trụ sở làm việc, việc sử dụng con dấu 

(khoản 2, khoản 3 Điều 20). 

e) Về Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức: Điều 21 quy định Ban chỉ huy 

quân sự cơ quan, tổ chức được xem xét thành lập khi cơ quan, tổ chức có đủ các điều 

kiện sau: Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; Có đơn vị tự vệ của cơ quan, tổ chức. 

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thành 

phần gồm Chỉ huy trưởng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, Chính trị viên là Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy cùng cấp, Phó Chỉ huy 

trưởng, Chính trị viên phó. 

Về chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được quy 

định cụ thể tại khoản 4 Điều này. Đồng thời, Luật giao Chính phủ quy định về số 

lượng Phó Chỉ huy trưởng; tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ 

huy quân sự cơ quan, tổ chức. 

g) Về thẩm quyền thành lập, giải thể đơn vị DQTV, Ban chỉ huy quân sự cấp 

xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức:  

- Về thẩm quyền thành lập: trừ đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội (thực 

hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), thẩm quyền thành lập đơn vị 

DQTV, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được quy 

định như sau: 

+ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định thành lập đại 

đội DQTV pháo phòng không, đại đội DQTV pháo binh. 

+ Tư lệnh quân khu, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô 

Hà Nội quyết định thành lập tiểu đoàn tự vệ; hải đội DQTV, hải đội dân quân thường 

trực; hải đoàn DQTV. 

+ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí 

Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định thành lập đại đội tự vệ, 

đại đội dân quân cơ động; trung đội DQTV phòng không, pháo binh; trung đội DQTV 

biển; tiểu đội, trung đội dân quân thường trực. 
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+ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định thành lập trung đội 

DQTV cơ động; tiểu đội, trung đội DQTV tại chỗ; khẩu đội DQTV pháo binh; tổ, tiểu 

đội dân quân trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; tiểu đội DQTV biển. 

+ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã quyết định thành lập tổ dân quân 

tại chỗ sau khi báo cáo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và UBND cấp xã; nơi không 

có đơn vị hành chính cấp xã do Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết 

định thành lập. 

+ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí 

Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ huy 

quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức. 

- Về thẩm quyền giải thể, Luật quy định: cấp có thẩm quyền quyết định thành lập 

thì có quyền quyết định giải thể đơn vị DQTV, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ 

huy quân sự cơ quan, tổ chức. 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình áp dụng, Luật giao Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định thẩm quyền thành lập đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội; trình 

tự, thủ tục thành lập, giải thể đơn vị DQTV, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy 

quân sự cơ quan, tổ chức. 

h) Về bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy DQTV: 

- Về thẩm quyền bổ nhiệm: trừ chức vụ chỉ huy tự vệ trong doanh nghiệp quân 

đội, thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy DQTV, được Luật quy định như sau: 

+ Tư lệnh quân khu, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô 

Hà Nội quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy tiểu đoàn, hải đoàn DQTV; 

+ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí 

Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ 

huy đại đội, hải đội DQTV; Tư lệnh Quân chủng Hải quân quyết định bổ nhiệm các 

chức vụ chỉ huy hải đội tự vệ thuộc quyền quản lý; 

+ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định bổ nhiệm Thôn đội 

trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng và Khẩu đội trưởng 

DQTV; 

+ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí 

Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm các chức vụ 

chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy của 

Ban chỉ huy quân sự cấp xã”. 

- Về thẩm quyền miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy DQTV, Luật quy định:  

+ Miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy DQTV khi thay đổi vị trí công tác, thay đổi tổ 

chức mà không còn biên chế chức vụ đang đảm nhiệm hoặc không còn đủ tiêu chuẩn 

và điều kiện thực hiện chức vụ hiện tại; 

+ Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức vụ nào thì có quyền quyết định 
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miễn nhiệm chức vụ đó. 

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm các 

chức vụ chỉ huy DQTV và thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ 

trong doanh nghiệp quân đội; quy định sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức 

vụ chỉ huy DQTV trong trường hợp cần thiết. 

2.3. Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; tập huấn, bồi 

dưỡng các chức vụ chỉ huy; huấn luyện DQTV (Chương III), gồm 03 điều (từ Điều 

26 đến Điều 28), quy định về: Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; 

Tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy DQTV; Huấn luyện quân sự, giáo dục chính 

trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho DQTV. 

a) Về đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã: Để bảo đảm chất 

lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, Luật quy định Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải được đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học tại nhà 

trường quân đội. 

b) Tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy DQTV; huấn luyện, giáo dục chính 

trị, pháp luật, hội thao, diễn tập,... Luật xác định rõ trong thời bình, tình trạng khẩn 

cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, các chức vụ chỉ huy DQTV được tập huấn, 

bồi dưỡng theo chương trình cho từng đối tượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh và tình hình của địa phương, cơ quan, tổ chức. 

Về thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật hằng năm trong 

thời bình được quy định: DQTV năm thứ nhất là 15 ngày, trừ dân quân thường trực; 

DQTV từ năm thứ hai trở đi là 12 ngày đối với DQTV cơ động, DQTV biển, DQTV 

phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; 07 ngày đối 

với DQTV tại chỗ; Dân quân thường trực là 60 ngày. Trong tình trạng khẩn cấp về 

quốc phòng, tình trạng chiến tranh, DQTV được huấn luyện quân sự, giáo dục chính 

trị, pháp luật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tình hình của địa 

phương, cơ quan, tổ chức. 

2.4. Hoạt động của DQTV (Chương IV), gồm 04 điều (từ Điều 29 đến       

Điều 32), quy định về: Hoạt động sẵn sàng chiến đấu; Hoạt động chiến đấu, phục vụ 

chiến đấu; Hoạt động phối hợp của DQTV; Thẩm quyền điều động DQTV. Cụ thể: 

a) Quy định về hoạt động sẵn sàng chiến đấu, bao gồm: Duy trì và thực hiện 

chế độ hoạt động sẵn sàng chiến đấu của DQTV; Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các 

kế hoạch về DQTV; Làm nòng cốt xây dựng thôn, xã, phường, thị trấn chiến đấu; 

tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, khu vực phòng thủ, nền quốc phòng 

toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế 

trận an ninh nhân dân ở địa phương; Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh 

thông tin, chiến tranh không gian mạng và hoạt động khác. 

b) Quy định về hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bao gồm: Mở rộng lực 

lượng DQTV theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Bảo vệ việc phòng tránh, sơ tán 
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của cơ quan, tổ chức, Nhân dân và mục tiêu được giao; Đánh địch bảo vệ thôn, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức trong khu vực phòng thủ; Phục vụ chiến đấu trong 

khu vực phòng thủ; Tham gia đấu tranh chính trị; xây dựng, củng cố thôn, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức bám trụ chiến đấu. 

c) Về hoạt động phối hợp của DQTV: Luật quy định DQTV phối hợp với lực 

lượng chức năng trong các hoạt động như: Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc 

gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, 

an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Tuyên truyền, 

vận động Nhân dân xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện chính sách xã 

hội; Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; 

tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và hoạt động phòng thủ 

dân sự khác. 

d) Về thẩm quyền điều động DQTV, Luật quy định:  

Thứ nhất, trong trường hợp chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến tranh,       

ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng khẩn cấp, lệnh thiết quân luật, 

giới nghiêm, khi cần thiết sử dụng DQTV làm nhiệm vụ thì thẩm quyền điều động 

được quy định như sau: 

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt 

Nam điều động DQTV trong phạm vi cả nước; 

- Tư lệnh quân khu điều động DQTV trong địa bàn quân khu sau khi thống nhất 

với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có DQTV được điều động; 

- Tư lệnh Quân chủng Hải quân điều động DQTV biển sau khi thống nhất với Tư 

lệnh quân khu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

nơi có DQTV biển được điều động; 

- Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội điều động DQTV trong địa bàn thành phố 

Hà Nội sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và 

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; 

- Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân 

sự cấp tỉnh điều động DQTV trong địa bàn cấp tỉnh sau khi được sự nhất trí của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Tư lệnh quân khu; 

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện điều động DQTV trong địa bàn 

cấp huyện sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chỉ 

huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh 

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã điều động dân quân thuộc quyền 

trong phạm vi cấp xã sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và 

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện; 
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- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức điều động tự vệ thuộc 

quyền trong phạm vi cơ quan, tổ chức sau khi được sự nhất trí của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện; 

- Người đứng đầu doanh nghiệp quân đội điều động tự vệ thuộc quyền trong 

phạm vi của doanh nghiệp. 

Thứ hai, trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình 

trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm thì việc điều động, sử dụng DQTV thực 

hiện theo quy định của Luật Quốc phòng và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Thứ ba, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi có 

DQTV được điều động phải chấp hành nghiêm quyết định điều động của cấp có thẩm 

quyền; tiếp nhận, bố trí công việc cho tự vệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2.4. Chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi cho DQTV (Chương V), gồm 07 điều 

(từ Điều 33 đến Điều 39), quy định về: Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế đối với các chức vụ chỉ huy DQTV; Chế độ, chính sách đối với DQTV khi làm 

nhiệm vụ; Chế độ, chính sách đối với DQTV bị ốm, bị tai nạn, bị chết, bị thương, hy 

sinh; Nguồn kinh phí; Nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng; Nhiệm vụ chi của địa 

phương; Nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức. Trong đó: 

a) Về chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các chức vụ chỉ huy 

DQTV: Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của DQTV 

trong tình hình mới, Luật đã quy định cụ thể các đối tượng được thụ hưởng phụ cấp 

chức vụ; hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng, hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 

hiểm y tế; hưởng phụ cấp thâm niên; hưởng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm, 

gồm: 

- Các chức vụ chỉ huy DQTV quy định tại Điều 19 của Luật2 được hưởng phụ 

cấp chức vụ.  

- Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp 

hằng tháng, bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; nếu chưa tham gia bảo hiểm xã hội, 

có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc thì được trợ cấp một 

lần.  

- Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị 

                                         
2 Điều 19: 1. Các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức bao gồm: 

a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên; 

b) Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó. 

2. Các chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ bao gồm: 

a) Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, 

Chính trị viên hải đoàn, Phó Hải đoàn trưởng, Chính trị viên phó hải đoàn; 

b) Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội, Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị 

viên hải đội, Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội; 
c) Trung đội trưởng; 

d) Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng; 

đ) Thôn đội trưởng kiêm chỉ huy đơn vị dân quân tại chỗ. 
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dân quân cơ động, dân quân thường trực được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, 

quân sự.  

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ 

huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp 

thâm niên.  

- Thôn đội trưởng được hưởng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ 

Tiểu đội trưởng hoặc Trung đội trưởng dân quân tại chỗ. 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các chính sách này, 

Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết các nội dung này. 

b) Về chế độ, chính sách đối với DQTV khi làm nhiệm vụ:  

- Chế độ, chính sách đối với dân quân khi làm nhiệm vụ được quy định như sau: 

+ Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo 

binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế được trợ cấp ngày công lao động, 

bảo đảm tiền ăn; được hưởng chế độ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày 

hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động; 

được trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn 

thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV. 

Khi làm nhiệm vụ trên biển được hưởng phụ cấp đặc thù đi biển; khi làm nhiệm 

vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, 

bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi và về. 

+ Đối với dân quân biển được hưởng chế độ, chính sách quy định nêu trên; khi 

làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển được hưởng trợ cấp ngày công lao 

động, tiền ăn tăng thêm; trường hợp là thuyền trưởng, máy trưởng được hưởng phụ 

cấp trách nhiệm tính theo ngày thực tế hoạt động trên biển. 

 + Đối với dân quân thường trực được hưởng chế độ, chính sách theo quy định 

nêu trên; được hưởng trợ cấp một lần khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự tại ngũ trong thời bình; được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hạ 

sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ; được bảo đảm nơi ăn, nghỉ. 

- Đối với tự vệ khi làm nhiệm vụ được hưởng nguyên lương, các khoản phúc lợi, 

phụ cấp, công tác phí, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; đối với tự vệ 

biển khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển được hưởng thêm lương, 

ngạch bậc và tiền ăn tính theo ngày thực tế hoạt động trên biển. 

- Về thẩm quyền bảo đảm, Luật quy định: cấp nào quyết định DQTV thực hiện 

nhiệm vụ thì cấp đó có trách nhiệm bảo đảm chế độ, chính sách. Đồng thời, Luật cũng 

giao Chính phủ quy định định mức bảo đảm chế độ, chính sách cho từng thành phần 

DQTV.  

c) Về chế độ, chính sách đối với DQTV bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, 

hy sinh, Luật quy định:  
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- DQTV khi thực hiện nhiệm vụ hoặc đang là học viên đào tạo Chỉ huy trưởng 

Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách 

sau:  

+ Trường hợp không tham gia bảo hiểm y tế, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương 

thì được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;  

+ Trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội, nếu bị tai nạn làm suy giảm khả 

năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy 

theo mức độ suy giảm khả năng lao động; nếu chết thì được hưởng trợ cấp tiền tuất, 

tiền mai táng phí;  

+ Trường hợp bị thương thì được xét hưởng chính sách như thương binh, nếu hy 

sinh thì được xét công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật. 

- Để thực hiện chính sách bình đẳng giới và bảo đảm công bằng giữa nữ tự vệ và 

nữ dân quân, Luật quy định: dân quân khi thực hiện biện pháp triệt sản, dân quân nữ 

khi thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai, dân quân nam có vợ sinh con được nghỉ 

thực hiện nhiệm vụ DQTV, thời gian được nghỉ theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội. 

d) Quy định về nguồn kinh phí cho DQTV:  

Thứ nhất, ngân sách nhà nước bảo đảm cho DQTV của cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và địa phương. 

Việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Thứ hai, kinh phí bảo đảm cho tự vệ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài 

công lập thực hiện nhiệm vụ chi quy định tại Điều 39 của Luật3 được tính vào chi phí 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức kinh tế, 

đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ kế 

toán tài chính áp dụng đối với các đơn vị. 

Thứ ba, các nguồn thu hợp pháp khác. 

                                         
3 Điều 39. Nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức 

1. Đăng ký, khám sức khỏe, tuyển chọn, quản lý, tổ chức xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện quân 

sự, hội thi, hội thao, diễn tập, hoạt động của tự vệ thuộc quyền. 

2. Thông tin, tuyên truyền về Dân quân tự vệ; hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Dân quân tự vệ thuộc trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức. 

3. Bảo đảm phụ cấp các chức vụ của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ của cơ 

quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành trung ương, tổ chức kinh tế; chế độ, chính sách cho tự vệ theo quy định tại khoản 2 

Điều 34 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

4. Mua sắm trang phục, phù hiệu cho Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và tự vệ của cơ quan, tổ chức mình. 

5. Vận chuyển, sửa chữa, bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật được cơ quan có thẩm 

quyền cấp; mua sắm, sửa chữa, bảo quản vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật thiết yếu 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị tự vệ. 
6. Kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về công tác tự vệ theo 

thẩm quyền. 

7. Các nhiệm vụ chi khác cho tự vệ của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật. 
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Đối với địa phương khó khăn về ngân sách được ngân sách trung ương hỗ trợ 

theo khả năng cân đối ngân sách trung ương. 

đ) Nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng, của địa phương và của cơ quan, tổ chức  

Tại các Điều 37, 38, 39 của Luật DQTV 2019 đã quy định cụ thể các nhiệm vụ 

chi của Bộ Quốc phòng, của địa phương và của cơ quan, tổ chức trên cơ sở kế thừa 

Luật DQTV 2009, có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để khắc phục quy định 

chồng chéo nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng, địa phương, cơ quan, tổ chức4. 

Nhìn chung, Luật DQTV 2019 cơ bản kế thừa các quy định về chế độ, chính 

sách đối với DQTV trong Luật DQTV 2009, đồng thời bổ sung chế độ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế đối với dân quân thường trực; phụ cấp đặc thù đi biển; bảo đảm tiền 

ăn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của DQTV trong 

tình hình mới, phù hợp với thực tế các địa phương đã và đang thực hiện. 

2.6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về DQTV (Chương VI), gồm 06 điều 

(từ Điều 40 đến Điều 45), quy định về: Trách nhiệm của Chính phủ; Trách nhiệm của 

Bộ Quốc phòng; Trách nhiệm của Bộ Công an; Trách nhiệm của Bộ, cơ quan, tổ 

chức; Trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp; Trách nhiệm của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. 

- Kế thừa Luật DQTV 2009, Luật DQTV 2019 đã điều chỉnh, bổ sung một số 

quy định mới để thống nhất với các luật có liên quan, bảo đảm tính minh bạch, quy 

định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương. 

Trong đó xác định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về DQTV; Bộ Quốc phòng 

chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về DQTV và có trách 

nhiệm: Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm 

quyền văn bản quy phạm pháp luật về DQTV; Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức 

liên quan xây dựng chiến lược, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch, nghiên cứu khoa 

học về DQTV; Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan đào tạo Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng các 

chức vụ chỉ huy DQTV; Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng lực lượng, huấn luyện quân sự, 

hoạt động, xây dựng kế hoạch và mở rộng lực lượng DQTV; Phối hợp với Bộ, ngành 

trung ương chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chế 

độ, chính sách cho DQTV theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật 

có liên quan; Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan xây 

dựng mô hình điểm về DQTV, công trình chiến đấu cho DQTV; Thực hiện hợp tác 

quốc tế về DQTV; Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ, ngành trung ương, địa phương và cơ 

quan, tổ chức liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về DQTV theo thẩm quyền; Tuyên truyền, phổ 

biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về DQTV; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác về DQTV theo quy định của pháp luật. 

                                         
4 Như: “Chi đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở” thuộc nhiệm vụ chi của Bộ 

Quốc phòng (thay vì thuộc nhiệm vụ chi của địa phương theo Luật DQTV năm 2009). 
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- Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc phối hợp hoạt động giữa các đơn vị Công an 

nhân dân và DQTV trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu 

tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Chỉ đạo công an các địa phương 

phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp, cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện pháp 

luật về DQTV. 

- Các Bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình, phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về DQTV và có 

trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 43. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 

nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về DQTV; giám sát việc 

thực hiện pháp luật về DQTV. 

- Đối với chính quyền địa phương các cấp, Luật quy định: 

+ Đối với Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, có trách nhiệm: (i) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phê chuẩn, quyết 

định đề án, dự án, kế hoạch về DQTV theo quy định của Luật này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan; (ii) Quyết định ngân sách bảo đảm cho DQTV của địa 

phương; (iii) Giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân về DQTV. 

+ Đối Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

thực hiện quản lý nhà nước về DQTV và có trách nhiệm: (i) Trình Hội đồng nhân dân 

ban hành; ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ 

chức thực hiện công tác DQTV theo quy định của Luật này và quy định khác của 

pháp luật có liên quan; (ii) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn, quyết định 

đề án, dự án, kế hoạch về DQTV; (iii) Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền 

tổ chức xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện quân sự, hội thi, hội 

thao, diễn tập và hoạt động của DQTV; (iv) Huy động tàu, thuyền, phương tiện dân sự 

bảo đảm cho DQTV tham gia bảo vệ hải đảo, vùng biển Việt Nam theo quy định của 

pháp luật; (v) Thực hiện hợp tác quốc tế về DQTV được giao; (vi) Xây dựng kế hoạch 

và tổ chức thực hiện quyết định mở rộng lực lượng DQTV của cấp có thẩm quyền; 

(vii) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, 

thi đua, khen thưởng về DQTV theo thẩm quyền; (viii) Tuyên truyền, phổ biến đường 

lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về DQTV; (ix) Thực 

hiện các nhiệm vụ khác về DQTV của địa phương theo quy định của pháp luật và cấp 

có thẩm quyền giao. 

2.7. Thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm (Chương VII), gồm 03 điều      

(từ Điều 46 đến Điều 48), quy định về: Thi đua, khen thưởng; Xử lý vi phạm; Hình 

thức kỷ luật DQTV. Trong đó xác định cơ quan quân sự địa phương các cấp, Ban chỉ 

huy quân sự cơ quan, tổ chức chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan thực 

hiện công tác thi đua, khen thưởng về DQTV. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và DQTV   

có thành tích trong thực hiện công tác DQTV được khen thưởng theo quy định của 

pháp luật. 
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Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. DQTV khi làm nhiệm vụ 

nếu vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 

kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 

thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2.8. Điều khoản thi hành (Chương VIII) 

Để đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quốc phòng, Luật xây 

dựng 01 điều (Điều 49) quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên 

quan đến DQTV, cụ thể:  

“1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 

như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 4 như sau: 

“a) Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn 

thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, do Chỉ huy trưởng Ban chỉ 

huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan,    

tổ chức;”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 24 như sau: 

“e) Dân quân thường trực đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV hoặc DQTV 

tại chỗ, DQTV cơ động, DQTV biển, DQTV phòng không, pháo binh, trinh sát, thông 

tin, công binh, phòng hóa, y tế đã qua huấn luyện tập trung đủ 03 tháng trở lên;”; 

c) Bổ sung điểm h vào sau điểm g khoản 1 Điều 41 như sau: 

“h) Dân quân thường trực.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 41 của Luật Sĩ quan Quân đội nhân 

dân Việt Nam số 16/1999/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

19/2008/QH12 và Luật số 72/2014/QH13 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 41 như sau: 

“1. Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, học viên tốt nghiệp đào tạo 

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân 

hàm thiếu úy sĩ quan dự bị;”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 41 như sau: 

“3. Căn cứ vào nhu cầu biên chế, tiêu chuẩn chức vụ của sĩ quan, kết quả học tập 

quân sự và thành tích phục vụ quốc phòng, sĩ quan dự bị được bổ nhiệm chức vụ 

trong các đơn vị dự bị động viên hoặc giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân 

sự cấp xã được thăng cấp bậc quân hàm tương xứng với chức vụ đảm nhiệm. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao 

nhất đối với sĩ quan dự bị đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

cấp xã;”. 
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III. TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT DQTV 2019 

1. Triển khai thi hành Luật, ngày 16 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ 

đã ban hành Quyết định số 1811/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật 

DQTV 2019. Theo đó, giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình Chính phủ 02 nghị định, ban 

hành theo thẩm quyền 07 thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gồm: 

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ 

chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV; 

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về 

hoạt động phối hợp của DQTV; 

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết biện pháp thi hành 

một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng DQTV; 

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn về trang bị, 

đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và phương 

tiện kỹ thuật của DQTV; 

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức 

kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với 

DQTV; 

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định một số điều của Luật 

DQTV về huấn luyện DQTV; 

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ hoạt động và kế 

hoạch về DQTV; 

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác thi đua, khen 

thưởng đối với lực lượng DQTV. 

2. Ngày 20 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Đề án số 

14300/ĐA-BQP về tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật DQTV năm 2019. Đề án 

xác định từ nay đến năm 2022 triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ sau: (1) Biên soạn, 

phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật DQTV; (2) Tập huấn cán bộ; 

(3) Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về DQTV ở cấp xã; (4) Hội thi 

pháp luật về DQTV; (5) Làm phim tuyên truyền; (6) Tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt 

động khác. 

Theo đó, để triển khai thi hành Luật đạt kết quả thiết thực cần tập trung một số 

giải pháp như: (1) Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ 

trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Luật DQTV 2019, nghị 

quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng 

Tham mưu về công tác DQTV; (2) Các địa phương rà soát ban hành các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật nhất là ban hành các đề án về tổ chức xây 
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dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV ở địa phương 

đúng quy định của Luật DQTV 2019 và các văn bản thi hành Luật, phù hợp với điều 

kiện của từng địa phương và cơ quan, tổ chức; (3) Cơ quan DQTV, cơ quan quân sự 

địa phương các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, tham mưu 

kịp thời các chủ trương giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DQTV; (4) 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch các đề án, dự án về DQTV; tập trung đổi 

mới nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện và hoạt động của DQTV, chú trọng 

xây dựng rèn luyện đội ngũ cán bộ và DQTV có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, 

năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt là trên các địa bàn trọng điểm về 

quốc phòng; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với 

việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (5) Phối hợp, 

hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tổ chức thực hiện có 

hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ đột xuất; (6) Thường xuyên 

quan tâm bảo đảm tốt chế độ chính sách và đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ và 

chiến sĩ DQTV; (7) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm, kịp thời 

khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

3. Luật DQTV có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh 

nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở. Vì vậy, cấp uỷ đảng, người chỉ 

huy, chính uỷ, chính trị viên các cấp cần quán triệt, thực hiện đúng chủ trương của 

Đảng và các quy định của Luật DQTV; thường xuyên, kịp thời tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục các quy định của Luật này đến quân nhân, công nhân viên chức 

quốc phòng trong đơn vị và cán bộ, nhân dân nơi đóng quân. 

Đối với cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ về DQTV phải tổ chức quán 

triệt sâu sắc ý nghĩa, vai trò của công tác DQTV đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc; chấp hành nghiêm quy định của Luật, đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt 

chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các 

nhiệm vụ được xác định trong Luật cũng như tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật 

DQTV của Thủ tướng Chính phủ. 

Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng tại cơ quan, đơn vị các cấp nêu 

cao tinh thần tự giác học tập, nắm vững và thực hiện đúng quy định của Luật DQTV, 

các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật. Tích cực vận động, hướng dẫn 

cho người thân và những người xung quanh hiểu và chấp hành quy định của pháp luật 

về DQTV; đấu tranh phê phán đối với các hành vi vi phạm, xuyên tạc pháp luật về 

DQTV./. 

 


