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Số:                  /SNN-VP 
V/v triển khai thực hiện Đề án tuyên 

truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị 

động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

        Ninh Bình, ngày        tháng      năm 2020 

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

 

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 08/07/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực 

lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

- Quán triệt tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức 

và người lao động nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về  xây 

dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và những vấn đề cơ bản của Luật Lực 

lượng dự bị động viên (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020). 

- Tập trung tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật và các văn bản quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật: Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; Nghị 

định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/07/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính 

sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Thông tư số 

84/2020/TT-BQP ngày 30/6/2020 của Bộ Quốc phòng quy định hình thức, nội 

dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị, …Đề cương tuyên truyền Luật Lực 

lượng dự bị động viên và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 08/7/2020 được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Ninh Bình (http://sonongnghiep.ninhbinh.gov.vn/). 

Trên đây là một số nội dung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên 

truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bản tỉnh, yêu 

cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Ban Biên tập TTTĐT của Sở;  

- Lưu: VT-VP. 

 TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

Bùi Xuân Thư 

http://sonongnghiep.ninhbinh.gov.vn/


2 

 

 

 

 


		2020-08-04T10:34:01+0700


		2020-08-04T14:14:23+0700


		2020-08-04T14:14:23+0700


		2020-08-04T14:14:23+0700




