UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn quận
Sơn Trà trong năm 2020 và những năm tiếp theo, nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận
thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn quận về đường lối, chủ trương, quan
điểm của Đảng; về những vấn đề cơ bản của Luật Dân quân tự vệ (DQTV), xây dựng lực lượng DQTV vững
mạnh rộng khắp, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Kế hoạch đặt ra 03 mục tiêu cụ thể, gồm: Năm 2020, tổ chức tập huấn, phổ biến Luật DQTV cho 100% đội
ngũ cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các đơn vị DQTV, cán bộ, công chức, viên chức
làm công tác DQTV, và nhân dân trên địa bàn quận. Năm 2021, xây dựng 01 mô hình điểm tuyên truyền ở
cấp phường; hoàn thành hội thi pháp luật về DQTV cấp phường, quận; tổ chức tuyên truyền Luật DQTV
trên các phương tiện thông tin đại chúng; hoàn thành xây dựng phim tài liệu tuyên truyền về DQTV. Năm
2022 hoàn thành xây dựng mô hình điểm; tổng kết thực hiện kế hoạch, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên
truyền tiếp theo.

Để Luật DQTV được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn quận kể từ ngày 01 tháng 7 năm
2020, UBND quận yêu cầu các ban, ngành, địa phương thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về DQTV, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính
trị, tích cực, chủ động phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Luật DQTV cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ
trang, nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, thiết thực,
hiệu quả và đúng tiến độ; gắn nhiệm vụ phổ biến tuyên truyền Luật DQTV với thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về DQTV, xây dựng hệ thống chính
trị vững mạnh toàn diện, kết hợp với các đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác; nghiên cứu
nắm chắc các nội dung về Luật DQTV, các văn bản thi hành Luật, làm tốt công tác chuẩn bị và các mặt bảo
đảm cho tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện theo kế hoạch đã xác định.
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