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THÔNG Tư LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHE ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM 

QUẢN LÝ ĐON vị Dự Bị ĐỘNG VIÊN VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH Đốl VỐI 
QUÂN NHÂN Dự Bị TRONG THÒI GIAN TẬP TRUNG HUẤN LUYỆN, 

DIỄN TẬP, KIỂM TRA SAN s à n g  đ ộ n g  v iê n , san  s à n g  c hiến  đấu

Thi hành Nghị đinh số 39/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính 
phủ “Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về 
lực lượng dự bị động viên” ;

Sau khỉ thống nhất ý kiến với Bộ Y tế  (tại công văn số 8293/ KH ngày
25 tháng 11 năm 1997), Liên Bộ Quốc phòng - Lao động Thương binh và xã 
hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với quân 
nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên và chế độ chính sách 
đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm 
tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, như sau:

A - CHÍ ĐỐ PHU CẤP TRÁCH NHIÊM QUẢN LỶ ĐON vi Dự Bi ĐỒNG VIÊN

1- Đối tượng được hưởng phụ cấp là những quân nhân dự bị được cấp 
có thẩm quyền quyết đinh bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động 
viên từ tiểu đội trưởng và tương đương đến trung đoàn trưởng và tương 
đương.

Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chi huy đơn vị dự bị động 
viên phải có đủ 2 điều kiện sau mới được hưỏng phụ cấp trách nhiêm quản lý 
đơn vị:

- Phải thực hiện trách nhiệm quản lý đơn vị theo quy đinh tại Điểm a 
Khoản 2 Điều 15 củá Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên;

- Đơn vị phải có binh sĩ để quản lý.
Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động 

viên nhưng không có đủ 2 điều kiện trên thì không được hưởng phụ cấp trách 
nhiệm quản lý đơn vị. Trường hợp nếu trong quý không trực tiếp quản lý đơn 
vị như: ốm đau, đi học... quá 1/2 số ngày trong quý hoặc không thực hiện 
nhiệm vụ thì quý đó không được hưởng phụ cấp trách nhiệm.



2- Mức phụ cấp trong một quý của Lừng đối tượng được hưởng tính 
theo hệ số so với lương tối thiểu quy định của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Tiểu đội trưởng và tựơng đương ; 0,25
- Trung đội trưởng và lương đương : 0,30
- Phó đại đội trưởng và tương đương : 0,35
- Đại đội trưởng và tương đưong : 0,40
- Phó Tiểu đoàn trưởng và-lương đương : 0,45
- Tiểu đoàn trưởng và tương đương : 0,50
- Phó Trung đoàn trưởng và tương đương : 0,55
- Trung đoàn trưởng và tương đương : 0,60

3- Cách tính phụ cấp:
a) Thời gian hưởng phụ cấp tính từ ngày quân nhân dự bị được bổ 

nhiệm chức vụ và thật sự thực hiện chức trách cho đến ngày thôi giữ chức vụ 
đó.

b) Quân nhân dự bị lần đầu được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự 
bị động viên thì phụ cấp của quý đầu được tính như sau:

Nếu giữ chức vụ trên 1/2 số ngày trong quý thì được hưởng mức phụ 
cấp của cả quý, nếu giữ chức vụ dưới 1/2 sô' ngày trong quý thì không được 
hưởng phụ cấp của quý đó.

c) Trong quý, quân nhân dự bị đang giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dư bị 
động viên mà có sự thay đổi chức vụ nhưng vẫn thuộc đối tượng được hưởng 
phụ cấp trách nliiệm thì từ quý tiếp theo được hưởng phụ cấp của chức vụ 
mới.

d) Quân nhân dự bị thôi giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ 
quý nào thì mức phụ cấp được hưởng của quý đó được tính theo quy định tại 
tiết b của điểm này.

4- Trách nhiệm chi trả phụ cấp:
- Hàng quý, Ban chỉ huy quản sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh (sau đây gọi chung là huyện)1 tổ chức cấp phát phụ cấp cho toàn bộ số 
quân nhân dự bị được hưởng phụ cấp có tiên địa bàn của huyện.

- Việc cấp phát phụ cấp được tiến bành mỗi quý một lần vào một ngày 
thích hợp trong 15 ngày cuối của tháng cuối quý, do Ban chỉ huy quân sự 
huyện quyết định.

5- Kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm quản lý đon vị dư bị động viên 
do ngân sách quốc phòng bảo đảm.



B- CHẾ ĐÔ CHÍNH SÁCH Đ ổ l VÓI QUẢN NHẢN DU BÌ TRONG THÒI GIAN 
TẨP TRUNG HUẤN LUYẾN,DIỄN TÁP. KlẩM TRA SAN SÀNG DÔNG VIÊN. 
SẴN SẢNG CHIÊN ĐẨU

I- Đối tượng được hưởng chế độ chính sách quy định tại Điều 23 Nghị 
định 39/CP ngày 28/4/1997 của Chínli phủ bào gồm sĩ quan dự bị, quân rihân 
chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ đự bị được gọi tập tmng huấn luyện, 
diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu theo chỉ tiêu nhiệm 
vụ của Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm và hướng dặn của Bộ Quốc 
phòng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 
tỉnh), các Bộ, ngành

II- Chế độ đài thọ tiền ăn:
Quân nhân dự bị được gọi tập trung huấn luyện, diễu tập, kiểm tra sẵn 

sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu ( sau đây gọi tắt là trong thời gian tập 
trung ), được đài thọ tiền ăn theo chế độ hiện hành đối với quân nhân tại ngũ 
kể từ ngày có mặt tại địa điểm tập trung cho đến ngày kết thúc đợt tập trung, 
đối với trường bợp ốm đau, bị thương thực hiện theo hướng dãn ở mục VI 
phần B Thông tư này. Kinh phí đài thọ tiền ăn cho quân nhân đự bị được 
quyết toán vào ngân sách quốc phòng nếu là đơn vị dự bị động viên thuộc bộ 
dội chủ lực, quyết toán vào ngân sách tỉnh nếu là đơn vị dự bị động viên 
thuộc bộ đội địa phương.

III- Chế độ mượn quân trang, mượn hoặc cấp đồ dùng sinh hoạt:

Quân nhân dự bị được gọi tập trung từ 5 ngày trỏ’ lên trong một đọt thì 
được mượn quãn trang, được mượn hoặc cấp một số đồ dùng sinh hoạt theo 
quy định của Bộ Quốc phòng.

IV- Chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp và phúc lợi khác:
1- Quân nhân dự bị đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trong 

thời gian tập trung được cơ quan, đơn vị nơi làm việc trả nguyên lương và các 
khoản phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe theo chế độ 
hiện hành đối với công nhân, viên chức đi công tác. Cơ quan, đơn vị đang 
hưởng lương từ nguồn ngân sách nào thì do nguồn ngân sách đó bảo đảm.

2- Quân nhân dự bị thuộc các đối tượng khác:
a) Nếu thời gian tập trung từ 5 ngày trở ]ên trong một đợt thì được cấp 

một khoản phụ cấp như sau:
+ Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khoản phụ cấp này được 

tính theo số ngày thực tế tập trung, mức phụ cấp một ngày được tính theo 
công thức sau:
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Lương chính
Mức phụ cấp một ngày = ------------------- Mức tiến ăn 1 ngày

26 ngày
Trong đó: Lương cbínli được tính bằng lương chính của quân 111]ân tại 

ngũ có cùng cấp hàm sĩ quan hoăc cùng bậc lương quân nhân chuyên nghiệp; 
mức tiền ăn một ngày được tính là mức tiền ăn cơ bản một ngày của quân 
nhân bộ binh tại ngũ có cùng cấp bậc quân hàm.

+ Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khoản phụ cấp được tính bằng mức phụ 
cấp quân hàm hai năm đầu của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có cùng cấp bâc 
quân hàm. Nếu thời gian tập trung từ 5 ngày đến 15 ngày thì được hưởng 1/2 
tháng phụ cấp; nếu tập trung từ 16 ngày đến 31 ngày thì được hưởng cả tháng 
phụ cấp; nếu tập trung trên 31 ngày thì mức phụ cấp tiếp tục được hưởng như 
quy định từ đầu.

b) Được thanh toán tiền tàu xe, phụ cấp đi đường theo chế độ hiện 
hành như quân nhân tại ngũ đi công tấc.

Các khoản phụ cấp và tiền tàu xe, phụ cấp đi đường nói ở Điểm 2 Mục 
này do các đơn vị quân đội tổ chức huân luyện, diễn tâp, kiểm tra .trực tiếp 
chi trả cho quân nhân dự bị khi kết thúc đợt tạp trung và quyết toán vào ngân 
sách quốc phòng nếu ]à đơn vị bộ đội chủ lực, quyết toán vào ngân sách tỉnh 
nếu là đơn vị bộ đội địa phương.

V- Chế độ trợ cấp cho gia đình :

1 - Sĩ quan dự bị đã qua phục vụ tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ 
sĩ quan, biiih sĩ dự bị hạng một đã qua phục vụ tại ngũ trong thời gian tập 
trung được hưởng khoải! trợ cấp cho gia đình như sau:

a) Người không hưởng tiền lương, tiền công ( không phân biệt thành 
phần kinh tế ) được trợ cấp một ngày bằng 0,1 mức lương tối thiểu theo quy 
định của Chính phủ.

b) Người đang hưởng tiền lương, tiền công của cơ quan Nhà nước, tổ 
chức xã hội, tổ chức kinh tế có thám gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ 
cấp một ngày bằng 0,05 mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

2- Đơn vi quân đội tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, lập danh 
sách quân nhân dự bị tập trung trong từng đợt , xác nhận số ngày tập tiling 
và mức trợ cấp cho từng quân nhân dự bị gửi về cơ quan quân sự huyện, bao 
gồm toàn bộ số quân nhân dự bị thuộc bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương 
có trên địa bàn huyện.

Ban chỉ huy quân sự huyện chi trả trợ cấp cho quân nhân dự bị mỗi 
khi kết thúc đọt tập trung và quyết toán với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để tổng 
hợp báo cáo quyết toán với ngân sách tỉnh.



VI- Chế đô chính sách khi ốm đau, bi thương, bi chết :

1 - Đối với quân nhân dư bi đans thơm gia bảo hiểm xã  hôi, bảo hiểm ỵ  tế  :

-  Trong thời gian tập trung nếu .bị ốm đau, bị thương hoăc bị chết thì 
được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành về ốm đau, bị thương, bị 
chết do kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  chi trả.

- Đơn vị quân đội tổ chức huân luyện, diễn tập, kiểm tia phối hợp với 
cơ quan, đơn vị nơi làm việc của quân nhân dự bị và các cờ quan bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế  giải quyết mọi quyền lợi cho quân nhândự bị.

2- Đối với quân nhân dư bi chưa tham gia bảo hiểm xã  hôi, bảo hiểm y tế  :

a) Trường hợp bị ốm đau:
+ Trong thời gian tập trung nếu quân nhân dự bị bị ốm đau phải đưa 

đi bệnh viện thì được điều trị tai bệnh viện quân y hoặc bệnh viện dân y nơi 
gần nhâ't. Trong thời gian điều trị, q.uân nhân dự bị được hưởng chế độ khám, 
chữa bệnh như quân nhân tại ngũ, được đài thọ tiền ăn, được cấp khoản phụ 
cấp quy định tại Tiết a Điểm 2 Mục IV Phần B của Thông tư này, do đon vị 
quân đội tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra giải quyết.

4- Hết thời gian tập trung mà bệnh của quân nhân dự bị chưa ổn định 
cần phải điều trị tiếp thì được đơn vị quân đội hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền 
thuốc men, chữa bệnh mỗi ngày bằng hệ số 0,08 mức lương tối thiểu quy 
định của Chính phủ theo số ngày thực tế phải điều trị, tối đa không quá 15 
ngày.

Kinh phí khám, chữa bệnh, đài thọ tiền ăn, phụ cấp cho quân nhân dự 
bị trong thời gian tập trang và khoản tiên hỗ trợ tiền ăn, thuốc men, chữa 
bệiih sau thòi gian tập trung được quyết toán vào ngân sách quốc phòng nếu 
là đơn vị dự bị động viên thuộc bộ đội chủ lực và quyết toán vào ngân sách 
tỉnh nếu là đơn vị dự bị động viên thuộc bộ đội địa phương.

b) Trường hợp bị thương trong luyện tập hoặc tai nạn rủi ro:
Quân nhân dự bị được điều trị tại bệnh viên quân y hoặc bệnh viện dân 

y cho đến khi khỏi vết. thương. Trong thời gian điều trị, quân nhân dự bị được 
hưởng chế độ khám, chữa bệnh và đài thọ tiền ăn, phụ cấp như quân nhân dự 
bị ốm đau trong thời gian tập trang, do đơn vị quân đội tổ chức huấn luyện, 
diễn tập, kiểm tra giải quyết.

Kinh phí khám, chữa bệnh, đài thọ tiền ăn, phụ cấp cho quân nhân dự 
bị bị thương được quyết toán vào ngân sách quốc pliòng nếu là đơn vị dự bị
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động viên thuộc bộ đội chủ lực và quyết toán vào ngân sách tỉnh nếu là đơn 
vị dự bí động viên thuộc bộ đội địa phương.

Trường hợp vết thương ừở thành thương tật Ihì đơn vị quAi.1 dội tổ chức 
huấn luyện, diễn tập, kiểm tra giới thiệu về Bún chỉ huy quíin sự huyện để lạp 
llủi tục xét hưởng trợ cấp tai nan ỉao độj]g, theo quy dịnh lại mục J11 chương 
lỉ Điều lệ bảo hiểm xã hội ban bànlì kèm theo Nghị định 12/CF ngày 26 
(.háng 1 năm 1995 của Chính phủ, kinh phí cío ngñn sách tinh chi í rả.

Thủ tục hồ sơ trợ cấp tai nạn lao dộng do Ban chỉ huy quân sự huyện 
Ihụ lý, báo cáo Bộ chỉ huy qiiíln sự tỉnh đề nghị Cliỉi lịch uỷ  ban Iiliíln díin 
Lỉnh xem xét. ra quyết định. Hổ sơ bao gồm:

+ BÍÊn bản điều Lra lai nạn lao dộng do don vị quân dội tổ chức huấn 
luyện, diễn tập, kiểm tra lạp.

+ Biên bản giấm địiili khả năng lao dộng của Hội dồng giám định y 
khoa tỉnh.

+ Báo cáo thẩm định cùa Ban chỉ huy quíln sự huyện.
■f Công văn đề ngbị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.
uỷ  ban nhân dân xã, phường, thị trấn ( sau đAy gọi chung là xã) chi tiả 

LrỢ cííp tai nạn lao dộng cho quíln nhân dự bị llieo quyết định của uỷ  ban 
nhan dân tỉnh.

c) Trường hợp bị c h ế t:
Quan nhân dự bị trong thời gian tạp (rung nếu bị chết thì được hưởng 

mai táng phí bằng 8 tháng Liền lương tối ũìiểu Iheo quy định của Chính phủ. 
Đơn vị quan đội phối hơp với gia đìnb, địa phương nơi quQn »hân dự bị cư 
trú tổ chức mai táng Iheo quy dịnli hiện hành dối với qiiíln nhân Lại ngũ, kinh 
phí do ngíìn sách quốc phòng chi Lrả.

Trường hợp quan J]hân dự bị bị chết vì lai nan trong huấn luyện hoặc 
lai nạn lũi 10 thì còn đượp hưởng chế độ lử l.uấ!. theo quy định tại mục V 
chương 11 Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghi đinh 12/CP ngày
26 (.háng 0.1 năm 1995 của Chính phủ kinĩi phí do ngân sách tỉnh chi trả.

Thủ tục hổ sơ trợ cấp tử tuất do Ban chỉ huy qtuìn sự huyện thụ lỹ, báo 
cáo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị Chủ lịch uỷ  ban nhân díìn LỈíih xem xét 
ra quyết định. Hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản điều tra tai nạo lao dộng do đơn vị quñn đội tổ chức huân 
luyện, diễn tập, kiểm tra lập.

+ Giấy chứng Lử.
+ Tờ khai hoàn cảnh gia đình.
+ Báo cáo thẩm định của Ban chỉ huy quan sự huyện.
+ Công vãn đề nghị của Bộ chi huy qufln sự fililí.

Ưỷ ban nhftn dân xã chi ừả trợ cấp tử tuất (heo quyết định của u ỷ  ban 
nhân dân tỉnh.
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Trường hợp quân nhân dự bị bị ốm đau, bị thưcmg, bị chết do say rượu, 
dùng chất ma tuý, các chất huỷ hoại sức khoẻ khác hoặc do lỗi tự bản thân 
gây ra thì quân nhân dự bị phải tự lo kinh phí khám, chữa bệnh, không được 
hưởng tiền ăn, phụ cấp trong thời gian khám, chữa bệnh và không được xét 
hưởng trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp tử tuất quy đinh tại Điểm 2 của Mục 
này.

VII- Chế độ ưu đãi :
- Trong thời gian tập trang, quân nhân dự bị bị thương hoặc bị chết mà 

có đủ các điều kiện quy đinh trong các văn bản pháp luật ưu đãi người có 
công với cách mạng thì được xét công nhận là thương b'inh, người hưởng 
chính sách như thương binh hoặc liệt sĩ. Bản thân và gia đình được hưởng 
chế độ ưu đãi của Nhà nước ứieo quỵ đinh hiện hành.

c - TỔ CHÚC THƯC HIÊN

1- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2- Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các Bộ, ngành, địa 
phương, cơ quan, đơn vị quân đội kịp thời phản ảnh về Liên Bộ để nghiên 
cứu giải q u y ế t./.

K.T BỘ TRƯỞNG K.TBỘTRUÒNG: b ộ  la o  đ ộ n g  th ư ơ n g  K.TBỘTRƯÒNG
BỘ TẢI CHÍNH BINH VÂ XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG

Nơi gửi:
-Văn phòng Chính phủ,Công báo Chính phủ;
- các bộ:Kế hoạch và đầu tư,Tư pháp,Y tế;
- UBND các tỉnh,thành phô' trực thuộc TW;
- Sở Lao động Thương binh và xã hội các tỉnh,thành phố trực thuộc TVJ;
- Sở Tài chinh và Vật giá các tỉnh,thành phố trực thuộc TW;
- BCHQS các tỉnh,thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Tư lệnh các Quân khu,Quân đoàn,Quân chủng,Binh chủng;
- Các cơ quan chửc năng của 3 Bộ: Quốc phòng-Lao động Thương binh và xã hội-Taì 
chính;
- Lưu 3 Bộ.


