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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến 

Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 

 
 

Thực hiện Luật lực lượng dự bị động viên ngày 26 tháng 11 năm 2019, các 

văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Quyết định số 667/QĐ-TTg 

ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, 

phổ biến Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật lực 

lượng dự bị động viên năm 2019, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng các chủ 

trương, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

lực lượng dự bị động viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 

trị, cộng đồng xã hội, khả năng ưu thế của các phương tiện thông tin để tuyên 

truyền, phổ biến Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019. 

2. Yêu cầu: 

a) Yêu cầu chung: 

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; đảm 

bảo 100% cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nắm 

vững đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, huy động lực 

lượng dự bị động viên; nắm được những vấn đề cơ bản về Luật lực lượng dự bị 

động viên năm 2019, qua đó làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong việc 

xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Phổ biến, tuyên truyền Luật lực lượng dự bị động viên gắn với trách 

nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa 

vụ công dân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; kết hợp các 

chương trình, Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan để 

phát huy hiệu quả thiết thực của Đề án. 

b) Yêu cầu cụ thể: 

- Năm 2020: 

+ Quý III: Bắt đầu thực hiện Đề án. 
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+ Quý IV: Hoàn thành việc soạn thảo, in ấn tài liệu tuyên truyền, phổ 

biến Luật lực lượng dự bị động viên; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật lực 

lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh, thông qua các phương tiện thông tin 

đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác. 

+ Tham gia tập huấn toàn quốc do Bộ Quốc phòng tổ chức. 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức, đơn vị lực 

lượng vũ trang địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị.  

- Năm 2021: 

+ Từ quý I đến quý III: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật lực 

lượng dự bị động viên cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động ở cơ quan, đơn vị và nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác 

trên địa bàn tỉnh. 

+ Quý IV: Tổng kết thực hiện Đề án. 

II. PHẠM VI KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện ở địa phương, cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang 

cấp tỉnh, cấp huyện và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Soạn thảo, in ấn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến 

Luật lực lượng dự bị động viên 

a) Trách nhiệm tổ chức 

- Cơ quan chủ trì: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông. 

b) Danh mục tài liệu:  

- Luật lực lượng dự bị động viên ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. 

2. Tập huấn cán bộ 

a) Nội dung tập huấn: Luật lực lượng dự bị động viên ngày 26 tháng 11 

năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. 

b) Tổ chức tập huấn:  

- Tập huấn toàn quốc: Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, thành phần 

tham gia: 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; 

+ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 
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- Tập huấn cấp tỉnh: Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì xây dựng kế 

hoạch cụ thể, báo cáo UBND tỉnh triệu tập thành phần tham gia tập huấn theo 

quy định. 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức tập huấn, phổ 

biến Luật cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền; kế hoạch tập huấn do người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức quyết định. 

- Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang địa phương các cấp tổ chức tập 

huấn, phổ biến Luật cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền; kế hoạch tập huấn do 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định. 

3. 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  

a) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, các cơ quan báo 

chí trong tỉnh (Báo in, báo điện tử) phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các 

đơn vị có liên quan mở chuyên mục định kỳ trong chương trình Quốc phòng 

toàn dân; chuyên mục trên báo tuần, báo ngày để tuyên truyền, phổ biến các 

văn bản pháp luật về lực lượng dự bị động viên. 

b) UBND cấp huyện, UBND cấp xã chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh, 

các kênh thông tin khác để tổ chức tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về các nội 

dung của pháp luật lực lượng dự bị động viên trong nhân dân. 

c) Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động khác: 

- Thông qua hoạt động xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. 

- Thông qua hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, hoạt động cổ động, ứng 

dụng công nghệ thông tin. 

d) Thời gian tuyên truyền: Bắt đầu từ quý I đến hết quý III năm 2021. 

IV. KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

Kinh phí tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lực lượng 

dự bị động viên ở cấp nào do cấp đó bảo đảm. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lập dự 

toán kinh phí bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ ở cấp tỉnh, gửi Sở Tài chính 

thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng 

các kế hoạch cụ thể, hướng dẫn tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh; chủ trì trong việc thông báo, 

chuẩn bị các nội dung liên quan tập huấn do Bộ Quốc phòng tổ chức; tăng 

cường tổ chức tuyên truyền pháp luật về lực lượng dự bị động viên trong 

chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh 

Hóa; lập dự toán kinh phí theo Mục III của kế hoạch này; tổng  hợp báo cáo kết 

quả thực hiện với UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng. 
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2. Sở Tư pháp: Chỉ đạo đưa nội dung pháp luật về lực lượng dự bị động 

viên vào các chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm 

của tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ 

thống thông tin truyền thông cơ sở tăng thời lượng đưa tin, bài, chuyên mục, 

chuyên trang pháp luật về lực lượng dự bị động viên theo quy định. 

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thẩm định, tham 

mưu cho UBND tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá: Phối hợp với 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tốt việc tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về lực lượng dự bị động viên. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

- Tham gia tập huấn cấp tỉnh theo thành phần, thời gian quy định; chuẩn 

bị chu đáo nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị tập huấn, phổ 

biến Luật ở địa phương, đơn vị. 

- Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lực lượng dự bị 

động viên ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                                          
- Bộ Quốc phòng; 

- Bộ Tư lệnh Quân khu 4; 

- Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng;                                                                                    

- Phòng Quân lực, Bộ Tham mưu Quân khu 4;  

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;                                                 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Thanh Hóa;                                                               

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                                                                                 

- Lưu: VT, KSTTHC-NC.                                                          

           KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

           Nguyễn Đức Quyền 

 

 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-07-16T22:56:00+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Đức Quyền<quyennd@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-07-17T07:09:23+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-07-17T07:09:45+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-07-17T07:43:29+0700




