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KẾ HOẠCH 

Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến  

Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lực 

lượng dự bị động viên; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề 

án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Nhằm tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan 

điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những vấn đề cơ bản của 

Luật Lực lượng dự bị động viên, làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và 

trách nhiệm xây dựng, huy động Lực lượng dự bị động viên trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về xây dựng Lực lượng dự bị động viên. 

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

hội, trong đó các cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các cơ quan 

thông tin, tuyên truyền là lực lượng chính tham gia tích cực vào công tác tuyên 

truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên. 

- Triển khai phổ biến đồng bộ sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng 

phong phú về hình thức và phù hợp với từng địa bàn, đối tượng tuyên truyền. 

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

với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức và việc 

thực hiện nghĩa vụ, quyền của công dân trong xây dựng, huy động Lực lượng dự 

bị động viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng 

lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa, 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 Kế hoạch. 

 

 

https://thegioiluat.vn/phap-luat/quyet-dinh-13-qd-ttg-nam-2017-phe-duyet-de-an-tuyen-truyen-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-ket-hop-kinh-te-voi-quoc-phong-an-ninh-den-nam-2020-do-thu-tuong-ch-16573/


2 
 

 

 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

1.1. Mục tiêu chung  

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 vững những vấn đề cơ bản của Luật Lực lượng dự 

bị động viên, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán  bộ, 

đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với chiến lược xây dựng lực 

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

và bảo vệ Tổ quốc. 

1.2. Phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động 

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

- Trách nhiệm tổ chức: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư 

pháp, Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Danh mục tài liệu: 

+ Luật Lực lượng dự bị động viên và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành Luật. 

+ Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên và 

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

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

- Đối tượng phát hành: Các sở, ban ngành của tỉnh; các địa phương, đơn 

vị lực lượng vũ trang nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

1.3. Tập huấn cán bộ: 

- Nội dung tập huấn: Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.  

- Tổ chức tập huấn: 

+ Tập huấn toàn tỉnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, tổ chức, địa phương giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập 

huấn, thời gian 01 ngày, thành phần gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh 

đạo các sở, ban, ngành địa phương; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, cơ quan của các đoàn thể; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh, cơ 

quan quân sự địa phương; lãnh đạo các công ty, xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. 

+ Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức 

tập huấn, phổ biến luật cho cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc quyền; kế hoạch tập 

huấn do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định. 

+ Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn 

cho cơ quan, đơn vị mình; kế hoạch tập huấn do người chỉ huy cơ quan, đơn vị 
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quyết định. 

2. Hình thức 

2.1. 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 Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, 

chuyên mục pháp luật về quốc phòng và tăng cường tuyên truyền, phổ biển Luật 

Lực lượng dự bị động viên trong hệ thống các chuyên mục định kỳ và đột xuất 

đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Tuyên truyền trên báo in, báo điện tử. 

- Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện, cấp xã phát các tin, bài 

tuyên truyền phổ biến về Luật Lực lượng dự bị động viên trong hệ thống các 

chuyên mục, trang tin điện tử phù hợp, bảo đảm thông tin đúng định hướng, góp 

phần nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch. 

- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động khác: 

+ Thông qua báo cáo viên và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. 

+ Thông qua hoạt động cổ động, ứng dụng công nghệ thông tin. 

+ Thông qua các hoạt động của cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể thao, 

du lịch, giao lưu văn hóa, kỷ niệm các ngày lễ lớn để tuyên truyền, phổ biên 

Luật Lực lượng dự bị động viên. 

+ Thông qua hoạt động xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên. 

2.2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến 

thức, phổ biến văn bản pháp luật vào các lớp tập huấn cho các đối tượng là cán 

bộ, công chức, viên chức các sở, ban ngành thuộc tỉnh; các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc các huyện, thành phố. 

2.3. Định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản tại 

địa phương về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật. 

3. Thời gian thực hiện 

3.1. Năm 2020: 

- Quý III: Bắt đầu triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Quý IV: Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, phát hành tài liệu phục vụ 

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

tuyên truyền, phố biến Luật Lực lượng dự bị động viên trên phạm vi toàn 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; tổ chức tập huấn Luật Lực lượng dự bị động 

viên cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, thành phố và đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ 
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Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan quân sự địa phương cấp huyện, thành phố. 

3.2. Năm 2021: 

- Quý I và quý II: Các sở, ban ngành của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 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 hội nghị và các phương tiện thông 

tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở hoặc thông qua các hoạt động khác. 

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

trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Quý IV: Tổng kết thực hiện Kế hoạch. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Thông 

tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn 

các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện Kế hoạch này. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, 

chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên. 

- Kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, 

các cơ quan, đơn vị có liên quan định hướng, cung cấp thông tin biểu dương 

gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng 

Lực lượng dự bị động viên. 

2. Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh  

- Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với 

các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho 

các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí, tuyên truyền phổ biến 

Luật Lực lượng dự bị động viên trong phạm vi toàn tỉnh. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan 

và địa phương có liên quan, hằng năm phân bổ và bố trí ngân sách thực hiện 

theo Kế hoạch đảm bảo theo quy định hiện hành. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở 

giáo dục lồng ghép nội dung Luật Lực lượng dự bị động viên và văn bản quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật vào chương trình giáo dục, đào tạo về 

quốc phòng và an ninh; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về Luật Lực lượng dự 

bị động viên cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp. 
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- Đài Phát thanh và Truyền hình, cơ quan báo chí và Đài Truyền thanh và 

Truyền hình cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật; 

tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến về Luật Lực lượng dự bị 

động viên; gương người tốt việc tốt trong xây dựng Lực lượng dự bị động viên 

“vững mạnh, rộng khắp”. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên 

quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

việc thực hiện chính sách về Luật Lực lượng dự bị động viên thông qua các hoạt 

động văn hóa ở cơ sở như: Hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và 

cấp huyện; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng, triển lãm và chiếu 

phim lưu động… tập trung vào các đợt cao điểm tuyên truyền triển khai thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh. 

+ Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức như: panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, loa phóng thanh... 

- Các cơ quan, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn, triển 

khai thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên và văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ 

quan, đơn vị mình; phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin tuyên 

truyền, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên. Phát động phong trào 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi viết bài tìm 

hiểu Luật Lực lượng dự bị động viên khi có hướng dẫn của cơ quan chức năng. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự 

bị động viên cụ thể cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu 

quả, thiết thực. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên cho cán 

bộ, nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền trên Đài 

Truyền thanh và Truyền hình và các Trạm Truyền thanh ở cơ sở. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và các cơ quan thông tấn báo chí hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc 

triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách về Luật 

Lực lượng dự bị động viên và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật. 
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- Xây dựng mô hình tuyên truyền pháp luật về Luật Lực lượng dự bị động 

viên và duy trì hoạt động tủ sách pháp luật ở cấp xã. 

- Chỉ đạo phòng, ban liên quan và Đài Truyền thanh và Truyền hình của 

địa phương tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến về Luật. 

4. Kinh phí thực hiện:  

Các cơ quan, đơn vị và địa phương theo phân cấp quản lý chủ động cân 

đối trong dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao hàng năm hoặc huy 

động các nguồn kinh phí khác để thực hiện Kế hoạch này theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và thiết thực. 

2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, hướng 

dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết 

quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì các cơ 

quan, đơn vị và địa phương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh) để xem xét theo quy định./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh (phối hợp); 

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

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PVPNC); 

- Lưu: VT, NC2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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