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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến Luật Dân quân tự vệ  

và Luật Lực lượng dự bị động viên 

 
 Kính gửi: ……………………………………………………………… 

        …………………………………………………………….... 

Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-BQP ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Bộ 

Quốc phòng về việc ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và 

Luật Lực lượng dự bị động viên; 

Thực hiện Kế hoạch số 1860/KH-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về tổ chức hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ và 

Luật Lực lượng dự bị động viên. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kính mời các 

đồng chí đến dự Hội nghị tập huấn trực tuyến Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực 

lượng dự bị động viên. 

1. Nội dung 

a) Luật Dân quân tự vệ và 02 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật: 

- Chuyên đề 1: Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) năm 

2019; 

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

điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính 

sách đối với Dân quân tự vệ; 

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

điều của Luật Dân quân tự vệ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ. 

b) Luật Lực lượng dự bị động viên và 05 Nghị định của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật: 

- Chuyên đề 4: Nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên; 

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

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

Nghị định quy 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 của Nghị định quy định về sĩ quan dự bị 

Quân đội nhân dân Việt Nam; 

- Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản của Nghị định quy định chế độ, chính 

sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; 

- Chuyên đề 8: Nghị định quy định về cơ sở huấn luyện Dự bị động viên 

cấp tỉnh. 

2. Thành phần: 

- Chủ trì: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Kính mời:  

+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy;  

+ Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh 

(giao Bộ CHQS tỉnh mời). 

3. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00’, ngày 08/10/2020. 

4. Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (tổ 23, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu). 

* Ghi chú: 

- Giao Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị tài liệu gửi các đại biểu tham dự Hội 

nghị; chuẩn bị Hội trường và đảm bảo đường truyền trong thời gian Hội nghị) 

- Đại biểu dự Hội nghị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 

(đeo khẩu trang) 

Trân trọng kính mời đồng chí đến dự./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như thành phần; 

 - UBND tỉnh: U; 

 - VPUBND tỉnh: V3, QT, CB; 

 - Lưu: VT, TH4.. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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