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KẾ HOẠCH 
Triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 

 

Căn cứ Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 24/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận về việc triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; 
trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trường, Trường xây dựng Kế hoạch tổ chức 
thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH  

Nhằm đảm bảo thống nhất và hiệu quả việc triển khai tuyên truyền, phổ biến 
Luật Nghĩa vụ quân sự cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; giúp 
viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thấy được ý nghĩa và trách nhiệm 
khi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và nâng cao việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 

II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 
và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. 

2. Đối tượng: Viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị  

Đăng tải toàn văn Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 lên website Trường 
(chuyên mục Văn bản pháp quy) và Công văn nội bộ cho viên chức, người lao động 
và học sinh, sinh viên đang công tác và học tập tại Trường nắm bắt và nghiên cứu. 

2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên  

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho đối tượng là học sinh, sinh viên đang học 
tập tại Trường. Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2016. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự số 
78/2015/QH13; đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                                                                                              
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị thuộc Trường;  
- Lưu: VT, TCHCQT (Nhung).                                                                                                                             

                                                                        

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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