
   ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN IA H’DRAI                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
      

      Số:         /KH-UBND                            Ia H’Drai,  ngày      tháng  11  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên  

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
 

Thực hiện Công văn số 3035/VPUBND-NC ngày 03/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật lực 

lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân huyện xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện trên địa bàn huyện với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Triển khai thực hiện Luật dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật làm cơ sở để các xã, cơ quan, tổ chức lãnh 

đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả. 

  2. Yêu cầu 

 -  Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, chuẩn bị 

tốt nội dung và các mặt bảo đảm để triển khai nhiệm vụ tập huấn. 

 - Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nội dung, chương trình quy định.  

- Tham gia tập huấn đúng thành phần, thời gian và bảo đảm tuyệt đối an toàn 

mọi mặt. 

 II. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

1. Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH14, ngày 22/11/2019. 

2. Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính 

sách đối với lực lượng DQTV. 

3. Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về 

hoạt động phối hợp của DQTV. 

4. Thông tư số 77/2020/TT-BQP  ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định thực hiện một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực 

lượng DQTV. 

5. Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về DQTV. 

6. Thông tư số 77/2011/TT-BQP ngày 23/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng hướng dẫn về việc bảo đảm chế độ báo Quân đội nhân dân đối với Ban 

CHQS xã, phường, thị trấn, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Ban CHQS bộ, 

ngành, Trung ương, đơn vị quân thường trực. 



 

7. Luật lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019. 

8. Nghị định số 03/2020/NĐ-CP  ngày 03/7/2020 của Chính phủ quy định về 

huy động lực lượng DBĐV khi chưa tới mức tổng động viên cục bộ. 

9. Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định về 

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

dự bị. 

10. Nghị định số 78/2020/NĐ-CP, ngày 06/7/2020 của Chính phủ quy định 

chế độ chính sách đối với xây dựng, huy động lực lượng DBĐV. 

11. Nghị định số 79/2020/NĐ-CP, ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định 

chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV. 

12.  Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định 

về cơ sở huấn luyện  DBĐV cấp tỉnh. 

13. Thông tư số 84/2020/TT-BQP ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị. 

III.THÀNH PHẦN 

1. Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, Cơ 

quan Tổ chức - Nội vụ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Cơ 

quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, Huyện đoàn, Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp 

phụ nữ, Hội Nông dân huyện; các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ 

tầng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động -

Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền 

thông, Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, 

Đồn trưởng các Đồn Biên phòng trên địa bàn, Kho Bạc nhà nước huyện, Hạt Kiểm 

lâm huyện (25 đồng chí). 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức Kế toán - Tài chính 3 xã; Chỉ huy 

trưởng, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CHQS 3 xã (18 đồng chí). 

3. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Công ty cao su Sa Thầy, Ban Chỉ 

huy quân sự Công ty cao su Chưmomray và Trung đội trưởng tự vệ Phòng Giáo 

dục và Đạo tạo, Trung đội trưởng tự vệ Công ty Lâm nghiệp Ia H’Drai (4 đồng 

chí).   

4. Ban CHQS huyện gồm: Phó chỉ huy trưởng - TMT, Phó Tham mưu 

trưởng, Chính trị viên phó, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật; dt’ KTT; Trợ lý Dân 

quân tự vệ, Trợ lý Quân lực, Trợ lý Chính trị (9 đồng chí). 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 2 ngày (từ ngày 01 đến ngày 02/12/2020). 

2. Địa điểm: Tại Hội trường Ban CHQS huyện Ia H’Drai (Thôn 1, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H’Drai). 

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 



 

1. Bảo đảm giáo án, bài giảng tập huấn: Có lịch phân công giáo án, bài 

giảng kèm theo. 

2. Bảo đảm tài liệu tập huấn: Ban CHQS huyện chuẩn bị. 

3. Bảo đảm phương tiện: Các cơ quan, đơn vị tự bảo đảm phương tiện. 

4. Kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

5. Bảo đảm mang mặc: Cán bộ Quân đội, Công an, Biên phòng mặc quân 

phục theo mùa. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao Ban CHQS huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện làm tốt mọi công tác chuẩn bị để bảo đảm tổ chức tập huấn đúng kế hoạch. 

- Chuẩn bị tài liệu, nội dung, chương trình tập huấn, bài phát biểu cho lãnh 

đạo UBND huyện, bố trí Hội trường và các thiết bị để tổ chức tập huấn đúng theo 

kế hoạch. 

- Tổ chức đón tiếp đại biểu, cán bộ về tập huấn; điều hành sắp xếp xe, bảo 

đảm an ninh, an toàn trong thời gian tập huấn. 

- Tổng hợp kết quả tập huấn báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Bộ CHQS tỉnh 

theo quy định. 

 3. Các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã 

Chủ động bố trí, sắp xếp công việc, tham gia tập huấn đúng thành phần và 

thời gian; báo cáo danh sách cán bộ tham gia tập huận về Ủy ban nhân huyện (qua 

Ban CHQS huyện) trước ngày 30/11/2020. 

Trong quá trình thực hiện có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn 

vị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Ban CHQS huyện) để phối hợp giải 

quyết kịp thời. 

Trên đây là kế hoạch tập huấn Luật dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị 

động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:     
- Bộ CHQS tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Mặt trận và các Đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; 

- Ban CHQS huyện, Các Đồn Biên phòng,      

  Công an huyện; 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Công ty cổ phần cao su Sa Thầy; 

- Công ty cổ phần cao su Chưmomray; 

- Trung đội trưởng tự vệ Phòng GD&ĐT; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Pờ Ly Hảo 



 

- Trung đội trưởng tự vệ Công ty Lâm nghiệp; 

- Lưu: VT-LT.  
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