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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ  

và Luật Lực lượng dự bị động viên 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về triển khai thực hiện Luật DQTV năm 2019; Kế hoạch số 3279/KH-BCH 

ngày 06/10/2020 của Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức tập 

huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên. Ủy ban nhân dân 

huyện Vũ Quang triển khai kế hoạch tập huấn như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp, các phòng, ban, ngành, địa phương về 

nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Luật Lực lượng dự bị động viên 

(DBĐV) và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, làm cơ sở để triển khai thi 

hành Luật DQTV, Luật Lực lượng DBĐV bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả 

trong phạm vi toàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Làm tốt công tác chuẩn bị và bảo đảm cho Hội nghị tập huấn, chủ động phối 

hợp hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng nội dung, 

chương trình. 

- Nội dung tập huấn phải cụ thể, thiết thực, thống nhất cao tạo sự chuyển biến 

về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Luật 

Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên. 
II. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

1. Luật DQTV và 02 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật: 

- Chuyên đề 1: Nội dung cơ bản Luật DQTV; 

- Chuyên đề 2: Nội dung cơ bản Nghị định quy định chi tiết một số điều của 

Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV; 

- Chuyên đề 3: Nội dung cơ bản Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật DQTV về hoạt động phối hợp của DQTV. 

2. Luật Lực lượng DBĐV và 05 Nghị định của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật: 

- Chuyên đề 4: Nội dung cơ bản Luật Lực lượng DBĐV; 

- Chuyên đề 5: Nội dung cơ bản Nghị định quy định Danh mục phương 

tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị và Nghị 

định huy động lực lượng dự bị, động viên khi chưa đến mức tổng động viên 

hoặc động viên cục bộ; 

- Chuyên đề 6: Nội dung cơ bản Nghị định quy định về sĩ quan dự bị Quân 

đội nhân dân Việt Nam; 
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- Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản Nghị định quy định chế độ, chính sách 

trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; 

- Chuyên đề 8: Nội dung cơ bản Nghị định quy định về cơ sở huấn luyện 

DBĐV cấp tỉnh (Chuyên đề 8 cấp huyện không phải giới thiệu). 
III. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thành phần tập huấn 

a) Cấp huyện: 48 đồng chí. 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy. 

- Đại diện Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện. 

- Đại diện Trưởng (phó) các phòng, ban trực thuộc UBND huyện (Phòng Nội 

vụ, TC-KH, TN-MT, NN&PTNT, KTHT, Thanh tra, Tư pháp, LĐTB&XH, VHTT, Y 

tế, GD&ĐT, Văn Phòng HĐND-UBND huyện, Ban QLDA&ĐTXD, Văn phòng 

NTM, Ban GPMB Ngàn Trươi, Trung tâm y tế, Trung tâm UDKHTN&BVCTVN, 

Trung tâm VHTT). Riêng Lực lượng vũ trang huyện (31 đồng chí): Ban CHQS 

huyện  20 đồng chí (Chỉ huy; sỹ quan chỉ đạo hướng, trợ lý đầu ngành); Công an 

huyện 6 đồng chí (Đại diện lãnh đạo công an huyện, Đội tổng hợp, Đội cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội; An ninh); Đồn Biên phòng Hương Quang 5 

đồng chí (Đại diện chỉ huy đồn; Đội trưởng, trạm trưởng). 

- Đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện (Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban 

Tuyên giáo, Ban Dân vận, UBKT Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Viện kiểm soát, Tòa 

án, Thi hành án, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến 

binh) 

b) Đơn vị tự vệ: 26 đồng chí. 

- Thủ trưởng (người đứng đầu) các cơ quan, tổ chức đơn vị tự vệ 11 đồng chí. 

- Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cơ quan (Huyện uỷ, UBND, Trung 

tâm y tế huyện), Tự vệ trưởng các cơ quan, đơn vị 15 đồng chí. 

c) Cấp xã, thị trấn: 40 đồng chí. 

- Bí thư (Phó Bí thư) Đảng uỷ, Chủ tịch UBND: 15 đồng chí. 

- Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS xã, thị trấn: 15 đồng chí. 

- Tài chính xã, thị trấn: 10 đồng chí 

* Tổng: Cán bộ tham gia lớp tập huấn: 127 đồng chí 

2. Ban Tổ chức, giáo viên, phục vụ 

- Ban Tổ chức: 10 đồng chí. 

- Giáo viên: 07 đồng chí. 

- Phục vụ: 03 đồng chí. 

- Tổng số Ban Tổ chức, giáo viên, phục vụ lớp tập huấn: 20 đồng chí. 
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 25/11/2020 (có giấy mời riêng). 

2. Địa điểm: Hội trường Liên cơ huyện. 
V. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP 

1. Tổ chức. 

Thành lập Ban tổ chức, Tổ giáo viên, Bộ phận phục vụ thoe Quyết định số 

…./QĐ-UBND ngày …/11/2020 của UBND huyện. 

Nhiệm vụ của Ban Tổ chức, Tổ giáo viên chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân 

dân huyện về nội dung, chương trình, các mặt bảo đảm, triệu tập cán bộ tập huấn 
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đúng thành phần, thời gian quy định, tổng hợp kết quả sau tập huấn báo cáo 

Uỷ ban nhân dân huyện, Bộ CHQS tỉnh. 

2. Phương pháp. 

- Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện 

và Phòng Tư pháp huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, chương 

trình, nội dung, thời gian tập huấn trình UBND huyện ký ban hành. 

- Tổ chức in ấn tài liệu, phân công giáo viên chuẩn bị giáo án, bài giảng. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện làm công tác tổ chức và chuẩn 

bị hội trường, vật chất bảo đảm khác. 

VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Ban CHQS huyện 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và các phòng, ban, 

ngành có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình tập huấn, giáo án bài giảng, tài 

liệu liên quan, giấy mời, hội trường, loa máy, ma két và các mặt bảo đảm khác,... 

cho Hội nghị tập huấn. 

- Lập dự trù kinh phí bảo đảm tập huấn trình Chủ tịch UBND huyện xem xét 

giải quyết. 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

- Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện ra Quyết định 

thành lập Ban tổ chức, Tổ giáo viên, Bộ phận phục vụ, nội dung chương trình liên 

quan bảo đảm lớp tập huấn. 

- Phối hợp Ban CHQS huyện làm công tác tổ chức, kiểm tra quân số, thành 

phần và duy trì theo dõi lớp tập huấn báo cáo lãnh đạo huyện. 

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch 

Phối hợp với Ban CHQS huyện khai thác ngân sách bảo đảm kinh phí cho lớp 

tập huấn theo đúng quy định của Pháp luật.  

4. Các phòng, ban, ngành, cơ quan cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị tự vệ, các đơn vị sự nghiệp. 

 Quán triệt kế hoạch cử cán bộ tham gia lớp tập huấn đúng thành phần, thời 

gian. Lập danh sách cán bộ tập huấn gửi về Ban Tổ chức (qua Ban Tham mưu, Ban 

CHQS huyện), để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước khi tổ chức Hội 

nghị 10 ngày. Các thành phần tham dự lớp tập huấn tự túc phương tiện đi, về, ăn, ở 

và các mặt bảo đảm khác.   

Nhận được kế hoạch tập huấn Luật DQTV, Luật Lực lượng DBĐV đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc. /. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh (b/c);     

- TTr Huyện uỷ; HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Các đồng chí trong Ban tổ chức; 

- UBND 10 xã, thị trấn; 

- 11 đơn vị tự vệ; 

- Lưu: VT/UBND, QS. M54.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Bùi Khắc Bằng 
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DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH, MA KÉT HỘI NGHỊ 
I. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ  

 

TT Thời gian Nội dung Thực hiện 
Ghi 

chú 

BUỔI SÁNG 

1 07.30-08.00 

Khai mạc tập huấn 

- Ổn định tổ chức, thông qua chương trình, tuyên 

bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Quán triệt, giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn. 

 

Đ/c Chánh VP UBND 

huyện. 

Đ/c Trưởng Ban Tổ 

chức. 

 

2 08.00-08.45 

Chuyên đề 1: Nội dung cơ bản Luật DQTV Đ/c Tô Minh Hoài, 

Phó Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy 

 

3 08.45-09.30 

Chuyên đề 2: Nội dung cơ bản Nghị định quy định 

chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây 

dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với 

DQTV 

Đ/c Trung tá Nguyễn 

Tiến Tuẫn, PTMT ban 

CHQS huyện 

 

4 09.30-09.45 Nghỉ giải lao   

5 09.45-10.30 

Chuyên đề 3: Nội dung cơ bản Nghị định quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật DQTV về hoạt động phối họp của DQTV 

Đ/c Dương Thanh 

Hải, Phó Chánh văn 

phòng Huyện ủy 

 

6 10.30-11.30 

Chuyên đề 4: Nội dung cơ bản Luật Lực lượng 

DBĐV 

Đ/c Thượng tá Hồ 

Đăng Khoa, CTV Ban 

CHQS huyện 

 

BUỔI CHIỀU 

7 14.00-14.45 

Chuyên đề 5: Nội dung cơ bản Nghị định quy định 

Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng 

ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị và Nghị 

định huy động lực lượng dự bị, động viên khi chưa 

đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ 

Đ/c Trung tá Phan 

Phúc Trường, Phó 

CHT Ban CHQS 

huyện 

 

8 14.45-15.30 

Chuyên đề 6: Nội dung cơ bản Nghị định quy định 

về sĩ quan dự bị Quân 

đội nhân dân Việt Nam 

Đ/c Thiếu tá Trần 

Quốc Tuấn, Trợ lý 

CB-CS, Ban CHQS 

huyện 

 

9 15.30-15.45 Nghỉ giải lao   

10 15.45-16.30 

Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản Nghị định quy định 

chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động LL 

DBĐV. 

Đ/c Thiếu tá Bùi Hải 

Lâm, CTVP-CNCT, 

Ban CHQS huyện 

 

11 16.30-17.15 
Kết luận, bế mạc tập huấn Đồng chí Trưởng Ban 

Tổ chức 

 

 

II. MA KÉT HỘI NGHỊ 

 

TẬP HUẤN 

LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN 
Vũ Quang,  ngày    tháng  11  năm 2020 
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