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Số 25-QĐi/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Quảng Trị, ngày 26 tháng 12 năm 2018 

 
 

QUY ĐỊNH 
nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của sĩ quan Bộ đội Biên phòng 

tăng cường làm phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn biên giới 
----- 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt  Nam; 

- Căn cứ Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị “về 

tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Nghị quyết số 33-NQ/TW 

ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và 

Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh 

tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và phát triển củng cố 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại”; 

- Căn cứ Quy định số 127-QĐ/TW ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về “chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ 

cơ sở xã, phường, thị trấn”; 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và tình hình thực tế của các xã, thị 

trấn biên giới, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối 

quan hệ công tác của sĩ quan Bộ đội Biên phòng tăng cường làm phó bí thư đảng 

ủy các xã, thị trấn biên giới như sau:   

Điều 1. Phạm vi, đối tượng, tiêu chuẩn, thời hạn bố trí sĩ quan Bộ đội 

Biên phòng tỉnh làm phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn biên giới. 

1. Phạm vi áp dụng: Quy định này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, 

thời hạn tăng cường; nhiệm vụ; quyền hạn; mối quan hệ công tác; chế độ, chính 

sách, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên 

nghiệp (viết tắt QNCN) Bộ đội Biên phòng tăng cường làm phó bí thư đảng ủy 

các xã, thị trấn biên giới có khó khăn về cán bộ và kinh tế - xã hội thuộc huyện 

Đakrông và Hướng Hóa. 

2. Đối tượng, tiêu chuẩn: 

a) Những đồng chí sĩ quan, QNCN thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh công tác 

tại các đồn đang đóng quân trên địa bàn xã, thị trấn biên giới, là đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam; có cấp bậc từ thượng úy trở lên; đã tốt nghiệp đại học về 
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chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên; đã tham gia cấp ủy các cấp từ 

02 năm trở lên. 

b) Có phẩm chất đạo đức tốt; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, 

giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với 

công việc; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, 

đồng nghiệp. Nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, về công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; có hiểu biết về 

phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại 

các xã, thị trấn biên giới; đã qua lớp bồi dưỡng hoặc thông thạo tiếng của người 

Vân Kiều, Pa Cô. 

c) Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; năng lực, kinh nghiệm thực 

tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, quy định của địa phương ở lĩnh vực, địa bàn công tác được 

phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ.   

d) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi giới thiệu ứng cử 

theo quy định. Chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác. 

3. Thời hạn tăng cường: Sĩ quan, QNCN Bộ đội Biên phòng được tăng 

cường làm phó bí thư đảng ủy một xã hoặc thị trấn biên giới ít nhất 05 năm, nhiều 

nhất không quá 10 năm. Trường hợp sĩ quan, QNCN Bộ đội Biên phòng tăng 

cường làm phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn biên giới sức khỏe không bảo đảm, 

uy tín giảm sút, không phù hợp với điều kiện làm việc, không hoàn thành nhiệm 

vụ, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước… thì ban thường vụ huyện 

ủy thống nhất với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

thay thế cán bộ tăng cường đó mà không cần phải chờ hết thời hạn quy định. 

Điều 2. Nhiệm vụ 

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó 

bí thư đảng ủy cơ sở xã, thị trấn theo quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm 

việc của đảng ủy xã, thị trấn và thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Cùng ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn lãnh 

đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, thị trấn thực hiện tốt mọi chủ 

trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng 

đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

2. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với ban thường vụ đảng ủy, 

ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn các chủ trương, giải pháp về công tác xây 

dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; củng cố quốc phòng, an ninh; 

phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững; thực hiện 
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nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân, các hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai 

bên biên giới. 

3. Trực tiếp giúp đồng chí bí thư đảng ủy xã, thị trấn quán triệt, tổ chức 

triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng về lĩnh vực xây 

dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương. 

4. Giúp ban thường vụ đảng ủy xây dựng dự thảo nghị quyết, quy chế 

hoạt động của đảng ủy xã, thị trấn; Chủ động tham mưu, đề xuất, chuẩn bị nội 

dung, chương trình giúp đồng chí bí thư đảng ủy duy trì sinh hoạt ban thường 

vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn đúng quy định, có chất lượng, 

hiệu quả. 

5. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới hằng năm của 

đảng bộ; chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất lên cấp 

trên; đồng thời thông báo cho các chi bộ biết. 

6. Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa các 

ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã, thị 

trấn; giữa đảng ủy xã, thị trấn với cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy đồn biên phòng nơi 

có sĩ quan, QNCN được tăng cường. 

7. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình 

kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy; tiến hành kiểm tra, 

giám sát theo kế hoạch, đồng thời kiểm tra đôn đốc thực hiện các kế hoạch, dự 

án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở xã, thị trấn. 

8. Làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy, phó ban chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới, phó ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở. 

9. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan trong hệ thống chính trị ở xã, thị trấn, 

các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, 

quốc phòng an ninh. 

10. Tham gia huấn luyện, giao ban, học tập, xây dựng đơn vị tại đồn biên 

phòng theo kế hoạch của ban chỉ huy đồn. Thường xuyên giữ mối liên hệ với 

cấp uỷ, lãnh đạo chỉ huy đồn biên phòng nơi công tác. 

Điều 3. Quyền hạn 

1. Thực hiện quyền hạn của đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ủy 

viên ban thường vụ đảng ủy, phó bí thư thường trực đảng ủy xã, thị trấn theo 

quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của đảng ủy xã, thị trấn biên giới. 

2. Được bí thư đảng ủy xã, thị trấn ủy quyền triệu tập và chủ trì hội nghị 

về xây dựng hệ thống chính trị chính trị ở cơ sở, quốc phòng - an ninh ở địa 

phương. 
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3. Khi đồng chí bí thư đảng ủy đi vắng thì được ủy quyền điều hành công 

việc của đảng ủy xã, thị trấn theo quy chế làm việc của đảng ủy. 

4. Được ký các văn bản và đóng dấu của đảng ủy xã, thị trấn về lĩnh vực 

được phân công phụ trách hoặc theo sự phân công trong thường trực đảng uỷ xã, 

thị trấn. 

Điều 4. Mối quan hệ công tác  

1. Đối với đồn biên phòng: Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý 

trực tiếp của cấp ủy, chỉ huy đồn biên phòng; là thành viên của đội vận động 

quần chúng của đồn biên phòng theo quy định của Điều lệnh Quân đội; quân số 

biên chế thuộc đồn biên phòng và sinh hoạt về hành chính, quân sự tại đồn biên 

phòng, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ của đơn vị. 

2. Đối với ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn: 

Chấp hành sự phân công nhiệm vụ của ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ 

đảng ủy xã, thị trấn; báo cáo kiểm điểm trước ban thường vụ, ban chấp hành 

đảng bộ xã, thị trấn về những nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Sinh hoạt đảng, 

kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên tại chi bộ thuộc đảng ủy xã, 

thị trấn. 

Điều 5. Chế độ, chính sách, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật 

1. Chế độ, chính sách: 

- Lương, các loại phụ cấp, các chế độ, chính sách (BHXH, thăng cấp, 

nâng lương, nghỉ phép, ốm đau,...) và các quyền lợi khác của đồng chí sĩ quan, 

QNCN Bộ đội Biên phòng tăng cường làm phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn 

biên giới do Bộ đội Biên phòng tỉnh đảm bảo. 

- Được hưởng các chế độ, chính sách, quyền lợi khác theo quy định của 

Đảng và quy định của địa phương. 

2. Đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật 

- Đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật Quân đội đối với đồng chí sĩ 

quan, QNCN Bộ đội Biên phòng tăng cường làm phó bí thư đảng ủy các xã, thị 

trấn biên giới thuộc thẩm quyền của chỉ huy đồn Biên phòng; của Đảng ủy, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo phân cấp Điều lệnh quản lý bộ đội của 

Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

- Đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật về Đảng đối với đồng chí sĩ 

quan, QNCN Bộ đội Biên phòng tăng cường làm phó bí thư đảng ủy các xã, thị 

trấn biên giới thuộc thẩm quyền của đảng ủy xã, thị trấn biên giới và cấp ủy các 

cấp theo quy định của Đảng. 

- Việc xem xét đánh giá, xếp loại, khen thưởng và kỷ luật: Việc xem xét 

đánh giá, xếp loại, khen thưởng cán bộ, đảng viên hằng năm đối với đồng chí sĩ 
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quan, QNCN Bộ đội Biên phòng tăng cường làm phó bí thư đảng ủy các xã, thị 

trấn biên giới thì đảng ủy xã, thị trấn cùng với cấp ủy đồn Biên phòng trao đổi, 

thống nhất. Khi cán bộ tăng cường xã, thị trấn vi phạm kỷ luật thì đảng ủy xã, 

thị trấn trao đổi với cấp ủy đồn Biên phòng; ban thường vụ huyện ủy trao đổi 

với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng để xem xét, thống nhất xử lý kỷ 

luật đúng quy định Điều lệ Đảng và Điều lệnh Quân đội. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với 

Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông và Hướng Hóa thống nhất lựa chọn các xã, 

thị trấn biên giới có khó khăn về cán bộ, kinh tế - xã hội và những đồng chí sĩ 

quan, QNCN Bộ đội Biên phòng đúng đối tượng, tiêu chuẩn để quy hoạch và 

thực hiện tăng cường làm phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn biên giới; báo cáo 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) và tham gia chỉ đạo, hướng 

dẫn các xã, thị trấn biên giới thực hiện. 

2. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp 

với Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông và Hướng Hóa báo cáo tình hình thực 

hiện Quy định này về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ).  

3. Định kỳ 5 năm, 10 năm tiến hành sơ kết, tổng kết từ cơ sở đến tỉnh. 

4. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo, kiến 

nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng quy định về trần quân 

hàm, chức vụ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng của các đồng chí sĩ quan, 

QNCN tăng cường xã, thị trấn biên giới. 

5. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện với Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ. Quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc thì báo cáo 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, giải quyết. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Quy định này thay thế Quy định số 06-QĐ/TU ngày 20/10/2003 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và có hiệu lực từ ngày ký./. 

   Nơi nhận 
- Ban Bí thư TW Đảng, 
- Ban Tổ chức TW Đảng, 
- Văn phòng TW Đảng,        báo cáo 
- Đảng ủy BĐBPVN, 
- Đảng ủy Quân khu 4, 
- Các ban Đảng, Văn phòng TU, 
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, 
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, 
- Đảng ủy BĐBP tỉnh, 
- Huyện uỷ Đakrông, Hướng Hóa, 
- Các đ/c UVTV Tỉnh uỷ, 
- Lưu VPTU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 
 

 
Phạm Đức Châu 
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