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CHỈ THỊ
Về việc tổ chức tổng kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh

về Lực lượng dự bị động viên và Pháp lệnh Dân quân tự vệ

Luật Nghĩa vụ quân sự được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa VII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 30 tháng 12 năm 1981 và được sửa đổi, bổ 
sung năm 1990, năm 1994 và năm 2005; Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên được 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông 
qua ngày 27 tháng 8 năm 1996; Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 1996 và được sửa đổi, 
bổ sung năm 2004. 

Trong những năm qua, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, truyên tuyền 
và tổ chức thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), Pháp lệnh về Lực lượng dự bị 
động viên (LLDBĐV) và Pháp lệnh Dân quân tự vệ (DQTV), góp phần thiết thực vào 
công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức 
thực hiện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập trước sự phát triển về mọi mặt của đất 
nước nói chung, của thành phố Đà Nẵng nói riêng, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc trong tình hình mới và sự phát triển, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong 
lĩnh vực quốc phòng.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BQP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng về việc tổng kết thực hiện Luật NVQS, Pháp lệnh về DBĐV và Pháp lệnh 
DQTV và để không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu 
của lực lượng DQTV, DBĐV, chất lượng công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, 
đồng thời làm cơ sở đề nghị sửa đổi Luật NVQS, xây dựng Luật DBĐV và Luật 
DQTV, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các cấp tổ chức tổng kết thực hiện Luật 
NVQS, Pháp lệnh về LLDBĐV và Pháp lệnh về DQTV giai đoạn từ 1997 đến năm 
2008.

a. Nội dung tổng kết: Tập trung đánh giá kết quả thực hiện Luật NVQS, Pháp lệnh 
về Lực lượng DBĐV và Pháp lệnh về DQTV; làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, 
tồn tại, chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện những năm qua; đề xuất những chủ trương, biện pháp có tính khả thi cao 
trong xây dựng lực lượng DBĐV, DQTV và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập 
ngũ; điều chỉnh bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách đồng bộ phù hợp với thực tiễn trong 



những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) 
về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về 
tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

b. Thời gian tổ chức hội nghị tổng kết:
- UBND cấp phường, xã và các cơ quan, đơn vị có lực lượng tự vệ (trực thuộc 

quận, huyện) tổ chức trong tháng 4 năm 2008;
- UBND cấp quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có lực lượng tự vệ (trực thuộc 

thành phố) trong tháng 5 năm 2008;
- UBND thành phố dự kiến tổ chức trong 6 năm 2008.
2. Phân cấp thực hiện:
- UBND cấp phường, xã và các các cơ quan, đơn vị có lực lượng tự vệ thuộc thành 

phố, quận, huyện tổ chức tổng kết Pháp lệnh về DQTV;
- UBND thành phố, quận, huyện tổ chức tổng kết Luật NVQS, Pháp lệnh về 

LLDBĐV và Pháp lệnh về DQTV.
3. Phương pháp tổng kết:
Các cơ quan, đơn vị và địa phương thành lập Ban Tổ chức, Ban Nội dung để chỉ 

đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức thực hiện. Ban Tổ chức tổng kết 
của các địa phương do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch thường trực UBND làm 
Trưởng ban, đồng chí Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự làm Phó ban, ủy viên là các 
thành viên Hội đồng NVQS và đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể có liên quan. 
Riêng các cơ quan, đơn vị có lực lượng tự vệ thì do tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ 
đạo điều hành.

- Trong hội nghị tổng kết có khen thưởng những địa phương, đơn vị, cá nhân tiêu 
biểu trong thực hiện Luật NVQS, Pháp lệnh về LLDBĐV và Pháp lệnh về DQTV. Mỗi 
nội dung tổng kết được khen thưởng riêng. Hình thức khen thưởng: Giấy khen, Bằng 
khen, Huân chương bảo vệ Tổ quốc. Cấp quyết định khen thưởng thực hiện theo Luật 
Thi đua khen thưởng.

- Để hội nghị tổng kết đạt kết quả tốt, mỗi địa phương, đơn vị, tổ chức một số địa 
phương, đơn vị làm trước để rút kinh nghiệm, sau đó tiến hành tổng kết ở từng địa 
phương, cơ quan, đơn vị còn lại. Thành phố chọn quận Hải Châu tổ chức làm điểm, tiến 
hành xong trong tháng 4 để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổng kết đối với cấp quận, huyện.

4. Giao cho Bộ chỉ huy quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức 
năng của thành phố đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết, xây dựng kế hoạch, chuẩn 
bị nội dung tổ chức tổng kết cấp thành phố, trình UBND thành phố phê duyệt, đồng thời 
chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn 
vị thực hiện tổng kết theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng.



5. Kinh phí bảo đảm cho tổng kết: Do ngân sách địa phương, đơn vị bảo đảm.
Nhận được chỉ thị này, yêu cầu UBND các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các 

cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

                                              CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


