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ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HỮU LŨNG 

 
Số: 152/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Hữu Lũng, ngày 29 tháng 5 năm 2019 
 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền,  
phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng 

 

Căn cứ Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật 
Quốc phòng. UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với các 
nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tổ chức triển khai Đề án thực hiện cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ 
trang và Nhân dân nắm tình hình nhiệm vụ cách mạng và đường lối, chủ trương, 
quan điểm, cơ bản của đảng về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 
và nắm vững những vấn đề cơ bản pháp luật về quốc phòng, làm chuyển biến nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân 
đối với sự nghiệp và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, 
thế trận an ninh nhân dân. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Năm 2019, tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Quốc phòng cho cán bộ đảng 
viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và các tổ chức 
tuyên truyền Luật Quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai 
thi tìm hiểu pháp luật về quốc phòng. 

Năm 2020, hoàn thành thi tìm hiểu pháp luật về quốc phòng, sơ kết thực 
hiện kế hoạch triển khai Đề án, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền cho 
những năm tiếp theo. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến 

- Nội dung: Tổ chức phổ biến chủ trương đường lối, quan điểm của đảng về 
quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; Luật Quốc phòng năm 2018 và văn bản quy định chi 
tiết, biện pháp thi hành Luật Quốc phòng. 

 - Cơ quan chủ trì: Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức 
Hội nghị. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tổ chức tập huấn, phổ biến cấp huyện và các xã, thị 
trấn trong tháng 6 năm 2019. 
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2. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về quốc phòng 

- Nội dung: Theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. 

- Cơ quan chủ trì: Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 
tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.  

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. 

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  

- Tuyên truyền: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: 

+ Trên hệ thống truyền thanh huyện: Dành thời lượng thỏa đáng tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng.  

+ Hệ thống truyền thanh nội bộ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã, 
thị trấn: Phát các tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng.  

 - Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động khác: Thông qua sách 
báo, thông tin điện tử, hoạt động cộng đồng, hội họp, hoạt động văn hóa, thể thao, 
du lịch và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
quốc phòng.  

4. Tiếp nhận, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật 
Quốc Phòng 

- Cơ quan chủ trì: Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 
tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.  

- Danh mục tài liệu: 

+ Luật Quốc phòng năm 2018, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi 
tiết, biện pháp thi hành Luật Quốc phòng. 

+ Sách hỏi - đáp về Luật Quốc phòng năm 2018. 

+ Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018 và văn bản 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. 

- Tài liệu tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018. 

- Đối tượng phát hành: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND 
các xã, thị trấn, Ban CHQS các xã, thị trấn.  

- Thời gian thực hiện: Từ quý II/2019 và những năm tiếp theo.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch này được thực hiện nguồn ngân sách Nhà 
nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của Luật Ngân 
sách Nhà nước. 

2. Căn cứ nhiệm vụ tại kế hoạch, hàng năm các cơ quan, đơn vị và UBND 
các xã, thị trấn xây dựng dự toán để tổ chức thực hiện kế hoạch, tổng hợp chung 
vào ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính 
cùng cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tư pháp, Phòng 
Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực 
hiện kế hoạch này. 

- Kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết báo cáo UBND huyện kết quả triển khai 
thực hiện kế hoạch.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện 
ủy, Ban CHQS huyện, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin 
cho cơ quan phát thanh, báo trí trên địa bàn của huyện.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Ban CHQS huyện hàng 
năm phân bổ và bố trí ngân sách thực hiện kế hoạch. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân 
sự huyện và cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường trên địa bàn của 
huyện thực hiện môn học giáo dục Quốc phòng và an ninh, lồng ghép nội dung 
tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng với chương trình giáo dục và đào tạo. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng chuyên 
mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng; gương người tốt, việc tốt 
trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

6. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng phù hợp với 
tình hình thực tế của địa phương. 

7. Chế độ thông tin báo cáo: Định kỳ trước ngày 30 tháng 10 hàng năm các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND 
huyện (qua Ban CHQS huyện). Báo cáo sơ, tổng kết giai đoạn, có quy định riêng. 

Nhận được kế hoạch này yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch có 
hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh (b/c); 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Chánh, Phó CVP huyện; 
- Lưu: VT, QS. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Trần Quốc Phong 
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