
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 653/SGDĐT-CTTT-GDCN 
V/v triển khai thi hành và thực hiện 

Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập 

huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

               Hưng Yên, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

 
Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các trường THPT; Trường PT nhiều cấp học; 

- Các trung tâm GDNN- GDTX; Trung tâm GDTX Tỉnh; 

- Các trường ĐH, CĐ Cộng đồng HY; TC Tổng hợp Đông Đô. 
 

Thực hiện Quyết định số1027/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành và thực hiện 

Đề án tuyên tuyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị giáo dục thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Dân quân tự vệ và các văn bản 

quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho cán bộ, giáo viên, 

học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức thi hành Luật và trách nhiệm xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân; gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Dân 

quân tự vệ với thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của của cơ quan, đơn 

vị và nghĩa vụ của công dân về Dân quân tự vệ. 

2. Thủ trưởng các trường THPT, các trường ĐH, CĐ Cộng đồng, TC Tổng 

hợp Đông đô phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên 

quan thực hiện tốt việc dạy và học môn Giáo dục quốc phòng an ninh, lồng ghép 

nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ với chương trình giáo dục, 

đào tạo. 

3. Đẩy mạnh các hoạt tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ, đăng 

tải Luật Dân quân tự vệ lên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, viết bài 

tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện pháp luật về dân 

quân tự vệ. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức 

triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
-Như kính gửi; 

-Ban Giám đốc Sở; 

-Các Phòng Thuộc Sở; 

-Lưu VT, CTTT-GDCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

                  
 
 

 

Phan Xuân Quyết 
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