
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /KH-UBND Kon Rẫy, ngày      tháng     năm    

 

  KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án đào tạo cán bộ 

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đạt trình độ trung cấp, cao đẳng 

và đại học ngành quân sự cơ sở giai đoạn từ năm 2022 - 2025 

 

  Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực 

lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính 

phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về chế độ cử tuyển đối với học sinh sinh viên dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự 

xã phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 

và những năm tiếp theo; Công văn số 2630/VPCP-NC ngày 16 tháng 4 năm 2021 

của Văn phòng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban 

Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những 

năm tiếp theo; 

Căn cứ Nghị quyết số 79/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, 

hoạt động và chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Kế hoạch số 3536/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo cán bộ Ban 

Chỉ huy quân sự cấp xã đạt trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học ngành quân sự 

cơ sở giai đoạn từ năm 2022 - 2025; 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào 

tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đạt trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học 

ngành quân sự cơ sở giai đoạn từ năm 2022 - 2025, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đạt trình độ trung 

cấp, cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở từ năm 2022 đến năm 2025 và những 

năm tiếp theo của địa phương đảm bảo đạt mục tiêu đã được xác định tại Đề án trên 

nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới góp phần cũng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở. 
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2. Yêu cầu 

- Trên cơ sở quy hoạch cán bộ quân sự cấp xã và chỉ tiêu đăng ký hàng năm 

để xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng năm và phù hợp với tình hình thực 

tế ở địa phương. 

- Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị 

các cấp trong công tác tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự huyện về nhiệm vụ đào tạo 

cán bộ quân sự cơ sở, trong đó ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn. 

II. NỘI DUNG 

1. Thực trạng đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hiện nay 

Qua rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ Chỉ huy quân sự cấp xã hiện nay 

có 14 đồng chí, trong đó: Chỉ huy trưởng quân sự là 07 đồng chí (01 cao đẳng và 

06 trung cấp) và Phó Chỉ huy trưởng quân sự là 07 đồng chí (01 đại học, 01 cao 

đẳng, 04 trung cấp và 01 chưa qua đào tạo).  

2. Mục tiêu đào tạo từ năm 2022-2025: Phấn đấu có 75% Chỉ huy trưởng, 

Phó Chỉ huy trưởng đạt trình độ cao đẳng, đại học (chi tiết tại phụ lục 1,2 kèm 

theo). 

3. Dự kiến số lượng cán bộ biến động giai đoạn từ năm 2022-2025 bố trí 

ở các xã, chuyển sang các ngành khác: 02 đồng chí. 

4. Dự kiến nhu cầu đào tạo theo kế hoạch của trên: Tổng số là 25 đồng 

chí, trong đó: Cử tuyển đại học 08 đồng chí; liên thông cao đẳng lên đại học là 02 

đồng chí; liên thông trung cấp lên cao đẳng 10 đồng chí; đào tạo trung cấp 05 đồng 

chí. 

5. Hình thức đào tạo, cơ sở đào tạo 

a) Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung và liên thông liên kết. 

b) Cơ sở đào tạo 

- Đào tạo đại học tại Trường Sĩ quan lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ, Bộ 

Quốc phòng); 

- Đào tạo Trung cấp tại Trường Quân sự Quân khu 5; 

- Liên thông trung cấp lên cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học tại 

Trường Quân sự Quân khu 5. 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Do ngân sách tỉnh đảm bảo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

- Chủ trì, hướng dẫn Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng 

quy hoạch cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đăng ký nhu cầu đào tạo trung cấp, 

cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở; lựa chọn và cử các đối tượng tham gia 

đào tạo theo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện thực hiện công tác tuyển sinh, 

cử đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở theo chỉ 

tiêu kế hoạch hằng năm và đề nghị của Ủy ban nhân các xã, thị trấn. 
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2. Phòng Nội vụ huyện 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan 

hướng dẫn công tác quy hoạch nguồn cán bộ quân sự cấp xã, xây dựng đội ngũ cán 

bộ cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định; 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện công tác tuyển sinh, cử 

đi đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở 

theo chỉ tiêu kế hoạch hằng năm và đề nghị của Ủy ban nhân các xã, thị trấn; kiểm 

tra, đánh giá kết quả đào tạo theo kế hoạch. 

3. Công an huyện chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp Ban Chỉ huy quân sự 

cấp xã và Hội đồng tuyển sinh quân sự xét tuyển các tiêu chí về chính trị, đạo đức 

của các thí sinh tuyển sinh theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 

năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự 

Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự 

cơ sở đến năm 2020, những năm tiếp theo và Kế hoạch này.  

- Xây dựng Kế hoạch quy hoạch, xây dựng nguồn cán bộ quân sự ở xã, thị 

trấn hằng năm và giai đoạn từ năm 2022-2025. 

- Tiến hành các bước về quy hoạch, xây dựng nguồn cán bộ làm cơ sở đưa đi 

đào tạo; ưu tiên đào tạo cho các đối tượng liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và 

cao đẳng lên đại học. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định 

bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp 

xã theo quy định sau khi thí sinh hoàn thành thời gian đào tạo và trở về địa phương 

công tác. 

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án báo cáo 

Ban Chỉ huy quân sự huyện biết, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện triển khai thực hiện Đề án đào tạo 

cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đạt trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học 

ngành quân sự cơ sở giai đoạn từ năm 2022 – 2025./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ CHQS tỉnh (b/c); 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Võ Văn Lương  
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