
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:       /SLĐTBXH-GDNN Lạng Sơn, ngày          tháng 7 năm 2020 

V/v tuyên truyền pháp luật về 

Lực lượng dự bị động viên 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện Công văn số 1403/TCGDNN-PCTT ngày 25 tháng 6 năm 2020 

của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền pháp luật về Lực 

lượng dự bị động viên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở 

Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định về Lực lượng dự bị động viên tại 

đơn vị mình quản lý. Chủ động lồng ghép nội dung Luật Lực lượng dự bị động 

viên và chương trình giáo dục, đào tạo về quốc phòng và an ninh. 

2. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo mẫu đính kèm Công văn này 

về: 

- Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/8/2020 (qua phòng 

Giáo dục nghề nghiệp, số 617 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng 

Sơn; email: daynghelangson@gmail.com). 

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Pháp chế - Thanh tra) trước 

ngày 30/8/2020 theo địa chỉ 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội (gửi trước bản điện tử theo địa chỉ Email: pctt.gdnn@molisa.gov.vn). 

 Đề nghị các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động triển 

khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, GDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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TÊN ĐON VỊ:  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:………/…………..   ………, ngày          tháng ……..năm 2020 

V/v: kết quả tuyên truyền pháp luật 

về Lực lượng dự bị động viên 

 
 

Kính gửi: ………………………………………. 

 

Thực hiện Công văn số …………………, Sở/Trường/Trung 

tâm:…………………………………….Đã tiến hành tuyên truyền các quy định 

về Lực lượng dự bị động viên. Kết quả như sau: 

Số TT Chỉ tiêu Số lượng 

1 Văn bản hướng dẫn, tuyên truyền (ghi số hiệu, ngày tháng và 

trích yếu của văn bản) 

 

2 Số cuộc họp, hội nghị, buổi tuyên truyền  

3 Số cán bộ, giáo viên, nhân viên được tuyên truyền  

4 Số học sinh, sinh viên được tuyên truyền  

   

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mục 2,3,4 áp dụng đối với các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
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