
BQ QUOC PHONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S6:g /QD-BQP Ha N3i, ngày q  tháng 8 nám 2020 

QUYET DJNH 
Ye vic cong b thu tiic hành chinh mó'i ban hành 

iyc chInh sách thuc phim vi chfrc Hang quãn 1 cüa L Quôc phông 

r DNG UBND T  LANG  

•.., s6  
Ngây linh 

BQ TRIJ'NG QUOC PHONG 

Can thNghj djnh so' 164/2017/ND-GP ngày 30 tháng 12 nàm 2017 
cia Chinh phz quy djnh chi,'c náng, nhim vy, quyên hgn và cci cáu tO chi'c 
cia B5 QuOc phOng; 

Can c Ngh/ dinh 5 63/2010/ND-CF ngày 08 tháng 6 thin 2010 cia 
C7iinh phi ye kiêm soát thi tyc hành chInh; Nghj djnh sO 48/2013/ND-CF ngày 
14 tháng 5 nám 2013 và Nghj djnh sO 92/2017/ND-CF ngày 07 tháng 8 thin 
2017 cva ChInh phñ tha dOi, bO sung mç5t sO diêu cia các Nghj djnh lien quan 
den kiêm soát thi, tyc hành chInh; 

Can cii' Nghj d/nh 5 79/2020/ND-CF ngày 08 tháng 7 thin 2020 cza 
ChInh phi quy djñh chê dç3, chInh sách trong xây dy'ng, hüy dç5ng lyc lupng dy' 
bj d3ng viên, 

Theo d nghj cia Chi nhim Tdng cyc Chinh frj. 

.QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quyt dinh nay thu tiic hành chinh m9i ban 
hành vO lTnh virc chInh sách thuc phtrn vi chuc nng qun 1 cüa B QuOc phông. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k ti'i' ngày k. 

Diu 3. Chü nhirn Tng ciic ChInh trj, CM huy các ca quan, dan vj, t chrc 
và cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi hnh QuyOt djnh nay./i 

KT. BQ TRUNG 
FRUNG 

Trung tn'&ng Nguyen TIn Cu'o'ng 

en  

Ncr! nIin: 
- Die BO trixông (de b/c); 
- Die ChU nhim Tng ciic ChInh tn; 
- Die Tong TMT - Thi'r truóng BQP; 
- Các dông chI Thir tru'ó'ng BQP; 
- Các bO,  co' quan ngang b, co' quan thuOc ChInh phü; 
- UBND các tinh, thành phô trrc thuOc  trung uong; 
- Van phOng ChInh phü (Ciic Kiêm soát TTHC); 
- Uy ban Trung uong Mt trn To quôc Vit Narn; 
- Co' quan trung u'o'ng cüa các ctoàn the; 
- Các co' quan, don vj trrc thuc BQP; 
- Vii Pháp chWBQP, Ciic ChInh sáchITCCT; 
- Cong TTDTBQP (dê dang tâi); 
- Lu'u: VT, CCHC. Tr175. 



THU TUC HANTI CII 
TIIIJQC P114.M VI CIIIJ' 
(Ban hành kern theo Quylt dj 

cña Btc:, 

LINII V1J'C CHINII SACH 
CUA BO QUOC PHONG 

iBQP ngày.qtháng 8 närn2020 
hoc phông) 

PHN I. DANH MVC  THU TUC HANH CHINH 

STT Ten thu tue hành chinh 
Linh 
viyc 

Co'quan 
thirc hin 

Thu tiic hành chInh cp huyn 
(cp trung doàn, c sr dào tto si quan dir bj quyt djnh) 

01 

Thit tiic giài quy& ch d trç cp tai nan di 
quân nhân dir bj; h9c viên dào to si quan 

dr bj tr 03 tháng tr& len chua tham gia bào 
him x1 hi, báo him y 

ChInh 
sách 

Don vj trrc tip 
hun 1uyn dii 
b dng viên cap 
trung doàn hoc 
co sâ dào to sT 
quan dci bj 

02 

Thu tçic giài quyt ch d trçY cp ch& do tai 
ntn hoc chêt do ôm dau, tai nn rüi ro di 
vi quân nhân dci bj; h9c viên dào to si quan 
dir bj tCx 03 tháng tth len chua tham gia bão 
him xã hi, bào him y t 

ChIth 
sách 

Don vj trirc tip 
hun luyn du 
bj ng viên cp 
trung doàn hoc 

quan dir bj 

PHAN II. NQI DUNG CV THE CUA THU TVC  HANH CHINH YE 
LINH VIJ'C CHINH SACH THUQC PHhM VI CHiJ'C NANG QUAN L CUA 
BQ QUOC PHONG 

1. Thu tiic giãi quyt ch d trçI cp tai nin di vó'i quân nhân dir bj; 
h9c viên dào to si quan diy bj tir 03 tháng tr& len chira tham gia bão hiêm 
xã hi, bão hiêm y tê 

a) TrInh tu thirc hin: 

Bwó'c 1. Quân nhân d bj, h9c viên dào to sT quan (sau day gçi là déd 
tuçmg) np trirc tiêp hoc qua buu chInh giây ra vin (01 bàn chInh hoc 01 bàn 
sao) hoc trIch sao ho so bnh an; giây chrng nhn thuong tich (01 bàn sao) cüa 
co s y tê (nai dã cap cu, diêu trj cho quân nhân dir bj) cho don vj trrc tiêp 
huân luyn cap trung doàn hoc co sô dào to si quan dii bi (don v trirc tiêp 
huân luyn). 

Bzthc 2. Don vj tiVc tip hun luyn chuyn 01 b h so, gm: Giy giii 
thiu cua don vj trirc tiêp huân luyn (01 bàn chinh); giây ra vin (01 bàn chInh 
hoc bàn sao) hoc trich sao ho so bnh an; giây ch'Crng nhn thtxang tIch (01 bàn 
sao) cüa co sô'y te (noi dâ cap cIru, diêu trj quail nhân dci bj) kern theo biên bàn 
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diu tra tai nan  (01 ban' chiith) dn Hi dng giám djnh y khoa cp tinh hoc 
tuo'ng duong trâ len dê giáthdjth eho dôi tuçing. 

Bw&c 3. Hi drig giárn djrih y khoa c.p tinh ho.c tuung diro'ng tip then 

ho so giam drnh, thông bao cho don vi truc tiêp huân luyên ye thoi gian giam 
djnh. Dcm vj trirc tiêp huân luyn thông báo cho dôi tuqng ye thai gian giám 
djnh; dôi tuqng trçrc tiêp den Hi dông giám dnh y khoa dê giám djnh. 

Bwó'c 4. Sau khi d6i tucmg duçc giám djnh, trong thñ han  05 ngày lam 
vic, Hi dông giám dnh y khoa cap tinh ho.c tuang throng hoàn thành 02 Biên 
bàn giám dnh và gui cüng ho so cho don vj trirc tiêp huân luyn. 

Bithc 5. Trong th?i han  10 ngày lam vic, k tü ngày nhan h so và Biên 
bàn giám djnh cia Hi dông giám djnh y khoa cap tinh hoc thong throng, don 
vj trçrc tiêp huân luyn hoàn thin ho so, quyêt dnh vic hithng trçi cap tai nan 
theo quy djnh tai  diem b khoàn 1 Diêu 8 Ngh dnh so 7912020/ND-CP ngày 08 
tháng 7 nàm 2020 cita ChInh phü quy djnh ché d, chInh sách trong xây drng, 
huy dông luc kro'ng du bi. dông viên (sau day viêt la Nghi drnh so 79/2020/ND-
CP), thông báo cho dôi tuçing den trirc tiêp nhn trq cap hoc chuyên khoàn. 

b) Cách thüc thc hin: D& tuçmg np tri1c tip hoc qua dch vii. buu 
chInh cong Ich. 

c) Thành phn, s luçmg M so: 

-Thànhphnhsa: ' ' 

Gi.y ra vin (01 bàn chInh ho.c bàn sao) ho.c trIch sao h so bnh an 
hoc bàn sao giy chi'rng nhn thuong tIch cüa co s y t (noi dà cp cuu, diu 
trj dé,i tuçmg; lnh gçi tp trung hun luyn ho.c quyt djnh gi dào tao  si quan 
dçr bj cüa cp Co thm quyn (01 bàn sao). Truông hqp bj tai nan  giao thông thI 
có them biên bàn tai nan  giao thông cüa co quan cong an hoc co quan diu tra 
hInh sçr B Qu6c phông (01 bàn chInh hoc bàn sao). 

- So' lwcrng h scr: 01 b. 

d) Thai han  giài quyt: 15 ngày lam vic, k tr ngày nhn diX h so hp l 
theo quy djnh, cii the: 

- Hi d&ig giám dnh y khoa cp tinh hoc tuong duoiig: 05 ngày lim vic. 

- Don v tnrc tip hun luyn: 10 ngày lam vic. 

d) Di tuçmg thrc hin thu tçic hành chInh: Ca nhân. 

e) Co quan giài quyk: 

- Co quan trirc tip thrc hin thit tiic hành chInh: Don i4 trVc tiêp 
huan 1uyn. 

- Co quan Co th.m quyn quyt dnh trçi cp: Don vj trçrc tip hun luyn. 

- Co quan ho.c ngui cO thm quyn duçic uS' quyn hoc phan cp thrc 
hin: Không. 
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- Co quan ph6i hgp: Hi dng giám djnh y hoa ep tinh hoc tuo'ng duo'ng. 

g) i'At qua thc hin thu tic hành chInh: Quy& dinh huing trci cp tai nan 
dôi vâi dôi tugng. 

h) PhI, 1 phi: Không. 

i) Ten miu &m, mu t khai: Không 

k) Yêu cu, diu kin thirc hin thu tiic hành chinh: 

- DM tuqng và diu kin áp dyng duçc hu&ng ch d trq cp 

+ Quân nhân dir bj, không thuc di tucmg tham gia bào him x hi, bào 
hiêm y tê quy drnh tai khoan 6 Diêu 30 cua Luât hxc hxorig du bi dông viên, 
trong thô'i gian tp trung huân 1uyn, din tap, kiêm tra san sang dng viên, san 
sang chiên dâu và huy dng khi chu'a den müc tong dung viên hoc dng viên 
ciic b bj, tai nan;  hc viên dào tao  sT quan dci bj tr 03 tháng tth len chua tham 
gia bào hiêm xã hi, bào hiêm y tê bj tai nan. 

+ Duçic Hi dng giám djnh y khoa cp tinh hoc tuo'ng duo'ng tr& len 
khám, giám djnh kêt lun mrc d suy giàm khà näng lao dng tir 5% tr& len và 
thuc mOt  trong các truông hçrp nhu sau: 

(1) Trên duè'ng tir noi & dn noi tp trung hun 1uyn hoc khi k& thuc dgt 
tp trung huân 1uyn tr& ye noi &; 

(2) Trong gi lam vic và tai  noi thirc hin nhim vi; 

(3) Ngoài gi lam vic, ngoài noi lam nhim vii khi thirc hin cong vic 
theo yêu câu cüa nguñ chi huy có thâm quyên. 

- D6i tuçrng và diu kin không áp ding thrc hin chInh sách 

+ Không thuc d& tirçng và diu kin tai  khoàn 1 nêu trên. 

+ Nguè'i bj tai nan  nu thuc mt trong các nguyen nhân sau day: 

(1) Do mâu thun cüa chInh bàn than vói nguô'i gay ra tai nan  ma khOng 
lien quan den vic thc hin cOng vic, nhim vi cüa don vj; 

(2) Do c tçr hüy hoai s'crc khOe bàn than; do say ruçiu, bia; do vi phm 
k lust Quân dci, pháp lut cüa Nhà nithc.; 

(3) Do sir diing cht ma thy, chat gay nghin, cht hixóng thn, thu& gay 
nghin, thuôc huó'ng than trái vó'i quy djnh cüa pháp 1i4t. 

1) Can cü pháp l cña thu tiic hành chinh: 

- Lut Lçrc luçmg dy bj dng viên; 

- Lust  An toàn, v sinh lao dng; 

- Luât Bào him xã hôi; 

- Ngh djnh s 79/20201ND-CP. 



9 A A A 2. Thu ttc gial quyet che dç trq cap chet do tai nn hoc chet do om 
dau, tai ntn rüi ro dôi vó'i quân nhân diy bj; hyc viên ào to si quali th0r bj 
tfr 03 tháng trö' len chira tham gia bào hem xâ hi, bão hiêm y té 

a) TrInh tçr thi.ic hin: 

Bwó'c 1. Than nhân cia di tuqng trirc tip hoc qua djch vi bru chInh 
cong Ich nQp giây báo t'cr hoc giãy chirng tà ccia doi trnyng (01 bàn sao) hoc 
trIch 1iic khai ti hoc bàn sao quyêt dnh tuyên bô là dà chêt cüa tôa an dâ co 
hiu 1irc pháp lu.t (doi vi trrnmg hqp mat tIch) cho don v trçrc tiêp huân 1uyn; 
lênh goi tap trung huân luyên hoàc quyêt drnh goi dao tao si quan du hi cua cap 
có thâm quyên (01 bàn sao). 

Bu'ác 2. Trong thii hn 10 ngày lam vic, don vj trirc tip hun luyn tip 
nhn ho sci; thâm djnh, hoàn thin ho sa, quyêt djnh vic hu&ng trg cap theo quy 
djnh theo quy djnh tti diem c khoàn 1 Diêu 8 Nghj djnh so 79/2020/ND-CP. 

Bwó'c 3. Dan v trçrc tip hun luyn thông báo cho gia dInh d6i tuçing dn 
trçrc tiêp nhn tr? cap hoc chuyOn khoàn. 

b) Cách thirc thirc hin: Than nhân cüa di tuçmg np trirc tip hoc qua 
djch vi bun chInh cong Ich. 

c) Thành phn, s luçmg h sa: 

- Thànhphn h so': 

Gi.y báo ti ho.c gi.y chithg t'ir (01,  bàn sao) cia di tuçmg ho.c trIcli. liic 
khai tir hoc bàn sao quyêt djnh tuyên hO là dà chOt cüa tôa an dà có hiu hrc 
pháp lut (dôi vai tnth'ng hqp mat tIch); lnh gi tp trung huân luyn hoc 
quyêt djnh gçñ dào tto si quan dix bj cüa cap có thâm quyên (01 bàn sao). 

- SoX lwig h so': 01 b. 

d) Thèi hn giài quyt: 10 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h sa hqp l 
theo quy diih. 

d) Di tuçmg thrc hin thii tçic hành chInh: Ca nhân. 

e) Ca quan giài quyt: 

- Ca quan trirc tip thic hin thà tiic hành chinh: Don vj trçrc tip hun luyn. 

- Ca quan có thm quyn quyt djnh trç cp: Dan vj trtrc tip hu.n luyn. 

- Ca quan hoc ngui có thm quyn dugc üy quyn ho.c phân cp thirc 
hin: Không. 

- Ca quan phéi hçTp: KhOng. 

g) K& qua thirc hin th tçic hàirih chInh: Quy& djnh trçi cp ciia dan vj 
trc tiêp huan 1uyn. 

h) PhI, l phi: KhOng. 

i) Ten mu dan, mâu to khai: KhOng. 

k) Yêu cu, diu kin thirc hin thu tiic hành chinh: 
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- D& tuçing và diu kin áp diing duçic hu&ng ch d trq cp 

+ Quân nhân dr bj, không thuc di turçmg tham gia bào him xã hi, báo 
hiêm y tê quy djnh ti khoân 6 Diêu 30 c1ia Lut 1irc luqng dr bj dng viên, 
trong thii gian tp trung huân 1uyn, din tsp,  kiêm tra sn sang dng viên, san 
sang chiên dâu và buy dng khi chua den mrc tong dng viên hoc dng viên 
cçic b bj, chêt do tai ntn hoc chêt do ôrn dau, tai nn rcii ro. 

+ Hc viên dào tto si quan dir bj tü 03 tháng tri len chua tham gia bào 
hiêm xã hi, bào hiêm yte bj chêt do tai ntn hoc chêt do ôm dau, tai ntn rüi ro. 

- DM tuçing và diu kin không áp d'i.ing thrc hin chInh sách 

+ Không thuc di tuçng và diu kin ti khoàn 1 nêu trên. 

+ Ngithi bj, cht do tai ntn hoc ch& do 6rn dau, tai nmn rüi ro nu thuc 
mt trong các nguyen nhân sau dày: 

(1) Do mâu thun cüa chInh bàn than vói ngithi gay ra tai ntn ma không 
lien quan den vic thçrc hin cong vic, nhim vi cüa dan vj; 

(2) Do c tçr hiiy hoti süc khOe bàn than; do say ruçiu, bia; do vi phm 
k5 1u.t Quân dci, pháp 1ut ciXa Nhà rnthc; 

(3) Do sir dicing chat ma tiXy, cht gay nghin, cht hithng thin, thuc gay 
nghin, thuôc huOng than trái vói quy dnh cüa pháp 1ut. 

1) Can cir pháp 1 ciia thu tiic hành chInh: 

- Lut Lc hrcmg dir bj dng viên; 

- Lust Bào him xâ hôi; 

- Lust  An toàn, v sinh lao dng; 

- Nghj dnh s 79/2020/ND-CP. 
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