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KẾ HOẠCH 
Tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018  

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 
 

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về 
việc tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng; Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 
19/12/2018 của UBND thành phố triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, Uỷ ban nhân dân 
thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tập huấn, triển khai cho cán bộ lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể 
thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan về nội dung cơ bản của Luật Quốc 
phòng năm 2018 và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, làm cơ sở triển 
khai thi hành Luật Quốc phòng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

Làm tốt công tác chuẩn bị tập huấn. Cán bộ tham gia tập huấn đúng, đủ 
thành phần theo quy định; tổ chức tập huấn đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, bảo 
đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

II.  NỘI DUNG 

 Tổ chức 01 Hội nghị cấp thành phố tập huấn, triển khai nội dung cơ bản 
của Luật Quốc phòng năm 2018; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 
của Chính phủ về khu vực phòng thủ.  

III. THÀNH PHẦN  

- Mời Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 

- Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban CHQS thành phố; 

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (mỗi đơn vị 01 
đồng chí lãnh đạo tham gia); 

- Lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các phường, xã. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian:  Dự kiến ngày 21/6/2019 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau). 



 2

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, HĐND - UBND thành phố (Số 30 Lê 
Lợi, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn). 

V. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP 

1. Tổ chức: Tổ chức thành 1 lớp tập huấn. 

2. Phương pháp: Nghe báo cáo viên giới thiệu nội dung các chuyên đề, 
kết hợp nêu vấn đề và trao đổi với các đại biểu, thành phần dự tập huấn. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện Kế hoạch này, được bố trí từ nguồn 
kinh phí PBGDPL của thành phố và được thực hiện theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.      

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 1. Văn phòng HĐND- UBND thành phố: Có trách nhiệm phối hợp với 
Ban chỉ huy quân sự thành phố, phòng Tư pháp thành phố chuẩn bị Hội trường, 
phát hành giấy mời các thành phần tham dự và làm công tác tổ chức Hội nghị. 

2. Phòng Tư pháp thành phố: Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự thành 
phố chuẩn bị tài liệu tập huấn, maket; dự toán kinh phí bảo đảm cho Hội nghị; 
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Sở Tư 
pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

3. Ban Chỉ huy quân sự thành phố: Cử báo cáo viên giới thiệu các nội 
dung theo chuyên đề; chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc tập huấn cho 
Lãnh đạo UBND thành; chịu trách nhiệm về công tác hậu cần, lễ tân, cấp phát 
tài liệu phục vụ Hội nghị. 

4. Phòng Tài chính kế hoạch: Phối hợp với phòng Tư pháp lập dự toán, 
quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Hội nghị tập, triển khai 
Luật Quốc phòng năm 2018. 

5. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Cử cán bộ tham gia Hội nghị đúng, đủ 
thành phần theo quy định.  
 Trên đây là Kế hoạch của UBND thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị 
nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
   

   Nơi nhận:          
- UBND tỉnh (b/c) 
- Sở Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND thành phố; 
- UBMTTQVN thành phố; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- C, PCVP HĐND-UBND thành phố; 
- Các phòng, Ban, ngành, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT + (Trang TT ĐT TP). 

CHỦ TỊCH 
                                                                     
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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