
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 888 /VHTT-TTCS 

V/v tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên 

năm 2019 trên Đài Truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 17 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1625/STTTT-TTBCXB ngày 17/7/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền Luật Lực lượng 

dự bị động viên năm 2019. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn thông tin, tuyên truyền 

Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

Thực hiện phát thanh nội dung bài tuyên truyền về Luật Lực lượng dự bị 

động viên năm 2019 do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn (kèm theo Công 

văn này). 

2. Thời gian tuyên truyền: 

Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở từ ngày 

20/7/2020 đến ngày 10/8/2020, giờ phát thanh theo Quy chế của địa phương đã 

ban hành. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký phát thanh 

của Đài Truyền thanh cơ sở. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận (VBĐT):                                                                                      
- Như trên; 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 

(Kèm theo Công văn số 888/VHTT-TTCS ngày 17/7/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố. 

 

Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Sau đây, Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố Nha Trang xin trích đọc một số điều tại Luật Lực lượng dự bị động 

viên năm 2019, cụ thể như sau: 

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên 

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý tập trung, thống nhất 

của Chính phủ và sự chỉ huy, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, 

tổ chức, có trình độ chiến đấu cao và được quản lý chặt chẽ. 

3. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân. 

4. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc 

phòng, an ninh; phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

5. Xây dựng, huy động đơn vị dự bị động viên bảo đảm đủ quân số, 

phương tiện kỹ thuật dự bị; đúng tiêu chuẩn, thời gian; bảo đảm bí mật, an toàn 

theo quy định của pháp luật và kế hoạch dược phê duyệt. 

6. Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng, huy 

động lực lượng dự bị động viên. 

Điều 4. Trách nhiệm của quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự 

bị động viên 

1. Quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên có trách nhiệm 

sau đây: 

a) Kiểm tra sức khỏe; 

b) Thực hiện lệnh gọi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, 

sẵn sàng chiến đấu; 

c) Thực hiện chế độ sinh hoạt đơn vị dự bị động viên và nhiệm vụ do 

người chỉ huy giao; 
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d) Thực hiện lệnh huy động để bổ sung cho lực lượng thường trực của 

Quân đội nhân dân. 

2. Quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Nắm tình hình số lượng, chất lượng đơn vị; duy trì đơn vị sinh hoạt 

theo chế độ và thực hiện chế độ báo cáo; 

c) Quản lý, chỉ huy đơn vị khi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng 

động viên, sẵn sàng chiến đấu; 

d) Quản lý, chỉ huy đơn vị để bổ sung cho lực lượng thường trực của 

Quân đội nhân dân. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện kỹ thuật dự bị, người 

vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị 

1. Chủ phương tiện kỹ thuật dự bị có nghĩa vụ chấp hành quyết định huy 

động, điều động phương tiện kỹ thuật dự bị; được hoàn trả phương tiện kỹ thuật 

dự bị, thanh toán các khoản chi phí và bồi thường thiệt hại do việc huy động, 

điều động phương tiện kỹ thuật dự bị gây ra. 

2. Người vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị có nghĩa vụ 

chấp hành quyết định huy động; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định 

của Luật này. 

Điều 6. Bồi thường thiệt hại do việc huy động, điều động phương tiện 

kỹ thuật dự bị gây ra 

1. Chủ phương tiện kỹ thuật dự bị được bồi thường thiệt hại trong trường 

hợp sau đây: 

a) Phương tiện kỹ thuật dự bị bị hư hỏng, bị mất hoặc bị tiêu hủy; 

b) Thiệt hại về thu nhập do việc huy động, điều động phương tiện kỹ thuật 

dự bị trực tiếp gây ra. 

2. Người có thẩm quyền quyết định huy động, điều động phương tiện kỹ 

thuật dự bị có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường 

và việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho chủ phương tiện kỹ thuật dự bị được 

thực hiện như đối với người có tài sản trưng dụng theo quy định của pháp luật 

về trưng mua, trưng dụng tài sản. 

Trường hợp phương tiện kỹ thuật dự bị được huy động, điều động là tài 

sản nhà nước giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập bị hư hỏng, 

bị mất hoặc bị tiêu hủy thì được bố trí kinh phí để sửa chữa hoặc mua mới theo 

quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, huy động lực 

lượng dự bị động viên 
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1. Trốn tránh thực hiện trách nhiệm của quân nhân dự bị, nghĩa vụ của 

chủ phương tiện kỹ thuật dự bị được huy động, điều động. 

2. Chống đối, cản trở việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. 

3. Huy động, điều động lực lượng dự bị động viên không có trong kế 

hoạch được phê duyệt. 

4. Lợi dụng, lạm dụng việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huy động lực 

lượng dự bị động viên xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

5. Phân biệt đối xử về giới trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị 

động viên. 

Điều 17. Độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên 

trong thời bình 

1. Độ tuổi sĩ quan dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên thực hiện theo 

quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

2. Độ tuổi quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sắp 

xếp vào đơn vị dự bị động viên được quy định như sau: 

a) Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi; hạ sĩ quan, 

binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi được sắp xếp vào đơn vị chiến đấu; 

b) Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không 

quá 45 tuổi; nữ quân nhân dự bị không quá 40 tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo 

đảm chiến đấu. 

Điều 24. Các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên 

1. Khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ. 

2. Khi thi hành lệnh thiết quân luật. 

3. Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng 

chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp. 

4. Để phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh 

nguy hiểm. 

Tài liệu do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn./. 
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