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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 trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện 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 (Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch tổ chức 

thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến để mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và 

các tầng lớp nhân dân 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. 

- Tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ, chính xác hơn về 

chính sách, pháp luật về quốc phòng, quân sự nói chung, Luật Lực lượng dự bị 

động viên nói riêng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp và 

toàn dân trong xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, 

khả năng, ưu thế của các loại hình thông tin, truyền thông để phổ biến, tuyên 

truyền. Triển khai đồng bộ, sâu rộng có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng về hình 

thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. 

- Gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên với 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của công dân về Luật Lực lượng dự bị động viên, 

xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, kết hợp với các đề án tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Tiếp nhận, cấp phát tài liệu 

1.1. Trách nhiệm tổ chức 

- Cơ quan chủ trì: Bộ CHQS tỉnh. 

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

1.2. Danh mục tài liệu 
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- Luật Lực lượng dự bị động viên và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật. 

- Đề cương tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên. 

- Tài liệu tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên. 

1.3. Đối tượng phát hành: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cơ 

quan Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang của 

tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

2. Tập huấn cán bộ 

2.1. Nội dung tập huấn: Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

2.2. Tổ chức tập huấn 

2.2.1. Tập huấn ở cấp tỉnh 

Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị 

tập huấn ở cấp tỉnh. 

- Thành phần: 

+ Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

+ Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

+ Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh; 

+ Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. 

2.2.2. Tập huấn ở cấp huyện 

UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các cơ quan, tổ 

chức thuộc quyền. 

2.2.3.Tập huấn ở các cơ quan, đơn vị 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có tổ chức 

dân quân tự vệ, dự bị động viên tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền. 

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 

- Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình tuyên truyền, phổ 

biến Luật Lực lượng dự bị động viên trong hệ thống các chuyên mục định kỳ và 

đột xuất phù hợp, bảo đảm thông tin đúng định hướng, góp phần nâng cao hiệu quả 

thực hiện Đề án. 

- Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã phát các tin, bài tuyên truyền phổ biến 

Luật Lực lượng dự bị động viên. 

- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động của báo cáo viên, hệ 

thống thiết chế văn hóa cơ sở; các hoạt động cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể 

thao, du lịch, ngoại giao, kỷ niệm các ngày lễ... 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Năm 2020 

- Quý III: Bắt đầu triển khai thực hiện Đề án. 

- Quý IV: 
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+ Hoàn thành tiếp nhận, cấp phát tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến 

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

lượng dự bị động viên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống 

thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác. 

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên các cấp. 

2. Năm 2021 

- Quý I: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố 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 cơ quan, tổ chức mình và Nhân dân thông 

qua tổ chức hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở 

hoặc lồng ghép trong các hoạt động khác. 

- Quý II, III: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động 

viên cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân. 

- Quý IV: Tổng kết thực hiện Đề án các cấp. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ CHQS tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp nhận, cấp phát tài liệu 

cho các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch.  

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đối tượng ở cấp tỉnh. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, 

thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh theo quy định. 

2. Sở Tư pháp tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp, phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh) 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh trong 

việc tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động 

viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, 

định hướng các hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019. 

- Chỉ đạo các cơ quan, truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường 

thời lượng phát sóng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Lực 

lượng dự bị động viên. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ sở giáo dục đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động 

viên vào chương trình giáo dục về quốc phòng dành cho học sinh, sinh viên; lồng 
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ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lực lượng dự bị động viên cho người lao 

động trong các loại hình doanh nghiệp. 

5. Sở Tài chính tỉnh 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán  

kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo đúng quy định. 

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình 

Xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng 

dự bị động viên trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch. 

7. Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình chủ động 

phối hợp với Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật 

Lực lượng dự bị động viên cho cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc quyền. 

Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND 

tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) theo quy định. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng 

dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn; tổ chức tập huấn, phổ biến Luật cho cơ 

quan, đơn vị thuộc quyền. 

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường thời lượng phát 

các tin, bài tuyên truyền phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên; chú trọng hình 

thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp với địa bàn và đối tượng./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Quốc phòng; 

- Bộ Tư lệnh Quân khu 3; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban CHQS các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VP5, VP6, VP7. 
TP_VP7/QS- 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

    

 

 

 

Tống Quang Thìn 
 

 


		2020-07-07T13:59:08+0700


		2020-07-07T14:51:41+0700


		2020-07-08T09:42:55+0700


		2020-07-08T09:42:55+0700


		2020-07-08T09:42:55+0700




