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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng  3  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, 

phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết 

giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện Quyết định số 3863/QĐ-BQP ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, 

phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 

2021 - 2025” (sau đây viết gọn là Đề án); 

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, UBND 

tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho các cấp, các ngành và Nhân 

dân; bảo đảm triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy 

định chi tiết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức thực hiện Đề án phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống 

nhất các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm của các 

cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương; nội dung tập huấn, tuyên truyền 

phải đầy đủ, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. 

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI TRIỂN KHAI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

1. Mục tiêu  

a) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Biên phòng 

Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành đến 100% các đồng chí lãnh 

đạo cấp ủy, chính quyền các cấp; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - 

xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, cấp huyện. 

b) Tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu các nội dung của Luật Biên phòng 

Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho 100% đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn 

biên giới; đội ngũ báo cáo viên pháp luật trong Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân sự 

tỉnh, Công an tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp ở khu vực biên giới.  

c) Tập huấn về nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các nội dung 

của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho 

80% trở lên đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của các sở, ban, 

ngành, các huyện, thành phố Lạng Sơn; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại 

cơ sở, hoà giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. 
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d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, các văn 

bản quy định chi tiết thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan đạt từ 

80% trở lên cho cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trong toàn tỉnh; 100% 

cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, Nhân dân ở khu vực biên giới. 

đ) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người nước 

ngoài đang cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh; lực lượng chức năng, người xuất, 

nhập cảnh và Nhân dân ở biên giới, cửa khẩu phía Trung Quốc về Luật Biên 

phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Phạm vi triển khai 

 Nội dung của Đề án được triển khai ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ 

quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên phạm vi toàn tỉnh. 

3. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng tập huấn chuyên sâu 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn biên giới; lãnh 

đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh 

và cán bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật các cơ quan, đơn vị của tỉnh; tuyên truyền viên pháp luật các xã, 

thị trấn biên giới; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp ở khu vực biên giới. 

b) Đối tượng tuyên truyền, phổ biến 

Công dân Việt Nam, nhất là cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân hoạt 

động, công tác, cư trú ở khu vực biên giới; người nước ngoài đang hoạt động, 

công tác, học tập, làm việc, du lịch, cư trú trên địa bàn tỉnh; chính quyền địa 

phương, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và người dân hoạt động, công 

tác, làm việc, cư trú ở biên giới, cửa khẩu bên Trung Quốc tiếp giáp với biên giới 

tỉnh Lạng Sơn. 

III. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI, NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Lộ trình triển khai 

 Thực hiện đến hết năm 2025, chia làm 2 giai đoạn, cụ thể: 

a) Giai đoạn 1: Từ Quý I/2022 đến Quý IV/2023, triển khai các nội dung, 

biện pháp để tổ chức thực hiện; tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả đạt được của 

giai đoạn 1, rút ra những kinh nghiệm cần thiết, làm cơ sở cho tổ chức thực hiện 

trong giai đoạn 2; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 của Đề án. 

b) Giai đoạn 2: Từ Quý I/2024, đến Quý IV/2025, tiếp tục thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp để tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các 

văn bản quy định chi tiết thi hành; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả đạt được; 

biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện Đề án. 

2. Nội dung thực hiện 
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2.1. Tổ chức tập huấn 

a) Tham gia tập huấn toàn quốc về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn 

bản quy định chi tiết thi hành, do Bộ Quốc phòng chủ trì, cụ thể: 

- Thời gian: 01 ngày (Quý I/2022). 

- Hình thức: Hội nghị trực tuyến, kết nối đến điểm cầu của tỉnh. 

- Thành phần: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, 

lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, 

các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ 

trang cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (căn cứ tình hình thực tế, UBND 

tỉnh sẽ triệu tập rút gọn hoặc mở rộng thành phần cho phù hợp). 

- Nội dung, chương trình: Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. 

- Cơ quan tham mưu, hiệp đồng: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ 

trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

b) Phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn chuyên sâu, do Bộ Quốc 

phòng chủ trì, cụ thể: 

- Thời gian: 1,5 ngày (Quý I/2022). 

- Hình thức: Hội nghị trực tuyến điểm cầu Trung tâm Bộ Quốc phòng, kết 

nối đến điểm cầu của tỉnh. 

- Đối tượng: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy, Chỉ 

huy các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh 

đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố; 

lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố; lãnh đạo Huyện ủy, 

HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Hội đồng 

phối hợp PBGDPL, báo cáo viên pháp luật các huyện biên giới; tuyên truyền 

viên pháp luật các xã, thị trấn biên giới (căn cứ tình hình UBND tỉnh sẽ triệu tập 

rút gọn hoặc mở rộng thành phần cho phù hợp). 

- Nội dung tập huấn: Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định của 

Chính phủ quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thuộc quyền quản lý, bảo vệ 

biên giới quốc gia, khu vực biên giới và phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các 

lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; Thông tư 

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hình thức quản lý, bảo vệ biên giới 

thường xuyên và hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của Bộ đội 

Biên phòng. 

- Cơ quan tham mưu, hiệp đồng: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ 

trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. 

c) Tập huấn tại các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, các 

cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

- Thời gian: 01 ngày (Quý II/2022). 
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- Hình thức: căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ các sở, 

ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và địa phương để xác định 

hình thức tổ chức tập huấn cho phù hợp. 

- Đối tượng: Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, cán bộ, 

công chức, viên chức làm công tác thông tin tuyên truyền; lãnh đạo các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương (căn cứ vào 

chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế có thể rút gọn, hoặc mở rộng thành 

phần, đối tượng tham gia tập huấn cho phù hợp). 

- Nội dung: Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam. 

- Địa điểm: tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết, nhu cầu tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật về Biên phòng 

a) Nội dung khảo sát, đánh giá 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết, nhu cầu về tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật về biên giới của cán bộ, 

Nhân dân để xác định nội dung, biện pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho phù hợp với các đối tượng, đem lại kết quả thiết thực. 

- Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được của các mô hình hay, cách 

làm hiệu quả trong thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2017-2021” và các chương 

trình, đề án khác đã được tổng kết, đánh giá. 

b) Hình thức triển khai: khảo sát, đánh giá qua phiếu điều tra. 

c) Thời gian thực hiện: thực hiện xong trong Quý I/2022. 

d) Trách nhiệm thực hiện: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức khảo sát, đánh 

giá; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

2.3. Xây dựng, biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu để triển khai Đề án 

a) Nội dung: xây dựng, cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới và các nội dung liên quan. 

b) Thời gian thực hiện: triển khai thực hiện hằng năm. 

c) Yêu cầu đạt được: các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật phải phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút được mọi người quan 

tâm; giới thiệu, cập nhật kịp thời những văn bản pháp luật mới ban hành. 

d) Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. 

2.4. Thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ 

thống thông tin cơ sở, Cụm thông tin đối ngoại, Cổng thông tin, Trang thông tin 

điện tử và thông qua các ứng dụng mạng xã hội 

a) Xây dựng phim, phóng sự tài liệu tuyên truyền về pháp luật để truyền 

thông về các nội dung của Đề án 



5 

- Thể loại: phim tài liệu, phim tài liệu khoa giáo, phóng sự truyền hình (được 

dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc để tuyên truyền cho người nước ngoài). 

- Chủ đề: tập trung vào những chủ đề chính sau đây: 

+ Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

+ Những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an 

ninh ở khu vực biên giới của tỉnh; 

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận 

biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; 

+ Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh biên 

giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu; 

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh và 

hợp tác kinh tế, thương mại, phục vụ hội nhập và phát triển kinh tế của tỉnh; 

+ Hiệu quả Mô hình “Dân vận khéo”, các mô hình tiêu biểu trong xây 

dựng, củng cố tình đoàn kết, gắn bó quân dân nơi biên giới; 

+ Tuyên truyền, vận động người uy tín ở khu vực biên giới, tích cực tham 

gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

- Thời gian thực hiện: hoàn thành và phát sóng từ Quý II năm 2022 đến 

Quý IV năm 2024. 

- Yêu cầu đạt được: phim tài liệu, phim tài liệu khoa giáo, phóng sự 

truyền hình phải đảm bảo chất lượng và theo đúng các quy định của pháp luật, 

quy định về văn hóa và thông tin, tuyền thông. 

- Trách nhiệm thực hiện: 

+ Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở 

Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan. 

b) Tổ chức thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và hệ thống thông tin cơ sở 

- Thông tin, truyền thông trên Đài Phát thanh và Truyền hình: 

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến 

về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành, trong hệ 

thống Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ hoặc đột xuất. 

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh 

đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy 

định chi tiết thi hành, trong các Chuyên mục về biên phòng, quốc phòng, an ninh. 

+ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tổ 

chức phát các bản tin, bài tuyên truyền, phổ biến về Luật Biên phòng Việt Nam 

và các văn bản quy định chi tiết thi hành, theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất. 

- Thông tin, truyền thông trên báo in, báo điện tử: 
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+ Báo Lạng Sơn, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương thường 

trú tại Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Luật Biên phòng Việt Nam 

và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

+ Thông tin, truyền thông trên Cổng Thông tin, Trang Thông tin điện tử 

của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương và trên các ứng dụng mạng 

xã hội. 

- Thông tin trên Cụm Thông tin đối ngoại: 

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và 

các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về 

Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

+ UBND các xã, thị trấn biên giới chủ trì, phối hợp với các đồn Biên 

phòng tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định 

chi tiết thi hành trên hệ thống loa truyền thanh ở trung tâm các xã, thị trấn biên 

giới, các cụm dân cư, khu phố, thôn, bản ở khu vực biên giới. 

c) Thời gian thực hiện: triển khai thực hiện hằng năm. 

d) Yêu cầu đạt được: các chuyên trang, chuyên mục, bản tin, bài viết, 

phóng sự, phim tài liệu, phim khoa giáo, được sản xuất, in ấn, phát hành và phát 

sóng, hiển thị, tuyên truyền trên các hệ thống thông tin, truyền thông, trên không 

gian mạng, phải phù hợp và đúng quy định. 

2.5. Ký kết các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về 

biên giới và các lĩnh vực khác có liên quan, để thực hiện có hiệu quả Đề án 

a) Các chủ thể ký kết quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp: Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố nghiên cứu, ký kết các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về Biên 

phòng và các lĩnh vực khác, nhằm góp phần phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án. 

b) Thời gian triển khai: thực hiện trong Quý II/2022. 

c) Yêu cầu đạt được: các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp phải 

phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và địa phương. 

d) Trách nhiệm tổ chức thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương, sau 

khi các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các bên được ký kết, cần 

được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. 

2.6. Thông tin, tuyên truyền pháp luật về biên giới, thông qua hoạt động 

đối ngoại với phía Trung Quốc; triển khai các hoạt động giao lưu, trao đổi, học 

tập kinh nghiệm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật hai bên biên giới 

a) Nội dung thông tin, tuyên truyền 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh, các cơ quan, đơn vị 

lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố, nhất là các huyện biên giới, 

chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp tương đương của phía 
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Trung Quốc để phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các đối tượng, 

nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhau cho Nhân dân hai bên biên 

giới. 

- Tuyên truyền về quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, 

03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và Luật Biên 

phòng Việt Nam, gắn với tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất nước, con 

người Việt Nam và hình ảnh, con người quê hương Xứ Lạng ra nước ngoài. 

b) Thời gian thực hiện: triển khai thường xuyên hằng năm. 

c) Yêu cầu đạt được: các thông tin, tài liệu, ấn phẩm phải được biên tập, 

biên soạn đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dịch sang tiếng Trung Quốc và 

tiếng Anh; in ấn, cấp phát thông qua các chương trình giao lưu, tọa đàm, hội nghị, 

hội thảo với nước láng giềng hoặc thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi về 

kinh tế, thương mại hai bên biên giới; các thông tin pháp luật về biên giới, được 

đăng tải trên các cổng, trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và các sở, ban, 

ngành, địa phương. 

d) Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 

Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện. 

2.7. Tổ chức phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

Luật Biên phòng Việt Nam 

a) Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; 

người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, công tác tại Việt Nam. 

b) Thời gian tổ chức: thực hiện trong năm 2023. 

c) Yêu cầu đạt được: cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt 

Nam, cần được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo các đối tượng tham gia và 

làm bài dự thi đạt kết quả tốt. 

d) Trách nhiệm thực hiện 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn và các cơ 

quan, đơn vị, đoàn thể và các địa phương. 

2.8. Triển khai ứng dụng công nghệ số để tuyên truyền, phổ biến Luật 

Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành 

a) Nội dung hoạt động: phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn để mọi người 

dân biết, tải về và sử dụng “Ứng dụng Apps tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt 

Nam” trên các thiết bị di động thông minh cá nhân để tìm hiểu về Luật Biên 

phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

b) Thời gian thực hiện: triển khai bắt đầu từ Quý II/2022. 

c) Yêu cầu đạt được: thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là Nhân dân 

khu vực biên giới tải “Ứng dụng Apps tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt Nam” 
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về thiết bị di động thông minh cá nhân để tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt 

Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

d) Trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp 

với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện. 

2.9. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về Biên phòng 

a) Nội dung 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp với các tổ chức 

chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân 

chấp hành pháp luật về Biên phòng. 

- Vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, phù 

hợp với thực tiễn và trình độ của đối tượng; xây dựng và nhân rộng các mô hình, 

cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

b) Thời gian thực hiện: triển khai thực hiện hằng năm. 

c) Yêu cầu đạt được: ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai; 

các chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

tại cơ sở. 

d) Trách nhiệm thực hiện: các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương liên quan. 

2.10. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và khen thưởng các tập 

thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Đề án 

a) Nội dung: sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án ở các cấp theo quy 

định. 

b) Thời gian thực hiện: theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và lộ trình thực 

hiện Đề án. 

c) Yêu cầu đạt được: xây dựng kế hoạch và các văn bản, hồ sơ liên quan, 

phục vụ sơ kết, tổng kết với quy mô, hình thức phù hợp. 

d) Trách nhiệm thực hiện: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung, biện pháp cụ thể tổ chức sơ kết, 

tổng kết. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước. Kinh phí triển khai Kế hoạch này được sử dụng trong dự toán chi thường 

xuyên của địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước theo quy 

định hiện hành. 

2. Huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và các nguồn 

tài trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
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3. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị hằng năm xây dựng dự toán kinh 

phí thực hiện Kế hoạch này, trình cấp có thẩm quyền quyết định; quản lý, sử 

dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung, biện pháp cụ thể để 

thực hiện Đề án theo đúng thời gian, lộ trình đã xác định trong Kế hoạch. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình biên giới, địa bàn, 

xây dựng kế hoạch để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

- Là trung tâm thông tin, hiệp đồng, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án; kịp thời tiếp nhận 

các thông tin, phản ánh của các cơ quan, đơn vị khi có khó khăn, vướng mắc để 

báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. 

2. Sở Tư pháp 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung 

của Đề án theo Kế hoạch. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng 

Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành ở các cấp đạt kết quả tốt. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo Kế hoạch. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, triển khai các 

hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, 

thế trận Quốc phòng toàn dân và nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng 

toàn dân vững mạnh, gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của 

lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 - 2027”. 

4. Công an tỉnh 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo Kế hoạch. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chỉ đạo triển khai các 

hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên 

giới, xây dựng thế trận An ninh nhân dân và thế trận Biên phòng toàn dân vững 

mạnh. 
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5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo Kế hoạch. 

- Hướng dẫn tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy 

định chi tiết thi hành trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, 

cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện thông tin - truyền thông. 

6. Sở Ngoại vụ 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất triển khai 

các hoạt động đối ngoại của cấp ủy, chính quyền các cấp và đối ngoại Nhân dân, 

góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác với nước láng giềng, đồng thời nâng 

cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo Kế hoạch. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường lồng ghép Luật Biên phòng Việt 

Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành vào chương trình giáo dục, đào 

tạo. 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo Kế hoạch. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ 

việc làm bồi dưỡng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt 

Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho người lao động, người sử 

dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là các đối tượng ở khu vực 

biên giới. 

9. Sở Tài chính 

- Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí triển khai 

thực hiện Đề án theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, 

sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án theo đúng quy định của pháp luật. 

10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo Kế hoạch. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

- Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền gương tập thể, cá nhân 

điển hình trong thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam và tham gia quản lý, bảo 

vệ biên giới quốc gia; triển khai các chương trình trên sóng phát thanh, truyền 

hình, Báo Lạng Sơn điện tử để tuyên truyền pháp luật biên phòng. 
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11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ và Nhân 

dân về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành; 

cung cấp thông tin, chỉ đạo định hướng tuyên truyền thông qua các hội nghị báo 

cáo viên. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo 35 cấp ủy các cấp thực hiện tốt công 

tác nắm tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đấu tranh, phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. 

12. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

thành viên  

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên và Nhân dân chấp hành pháp luật về Biên phòng. 

- Thực hiện chức năng giám sát thực thi pháp luật biên phòng; phối hợp 

tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động, cuộc thi 

tìm hiểu pháp luật về Biên phòng. 

13. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo Kế hoạch. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

- Tổ chức xét xử lưu động trong địa bàn biên giới, các vụ án vi phạm pháp 

luật về Biên phòng; hỗ trợ pháp lý và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho Nhân dân và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 

14. Các Sở, ban, ngành có liên quan 

- Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo Kế hoạch. 

- Kịp thời cử thành phần tham gia hội nghị, lớp tập huấn về Luật Biên 

phòng Việt Nam, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Biên phòng Việt Nam do Trung ương, Tỉnh tổ chức khi được mời. 

- Tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam đến cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị quản lý. 

15. UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn 

- Xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện Đề án; thường xuyên tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản 

quy định chi tiết thi hành tại địa phương đạt kết quả tốt. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền gương tập thể, cá nhân điển hình trong 

thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam và tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 
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- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân, 

thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn 

dân”, dịp 03/3 hằng năm, tạo ra phong trào toàn dân rộng khắp, tích cực tham 

gia quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khu vực biên 

giới vững mạnh toàn diện. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; báo cáo, đề 

xuất các cấp biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện Đề án. 

- Hằng năm, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ và khả năng ngân sách, chủ 

động cân đối kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân cấp quản lý 

ngân sách nhà nước, đúng quy định hiện hành; huy động nguồn kinh phí xã hội 

hóa để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 

- Vụ Phổ biến pháp luật, Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VKSND tỉnh, TAND tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CTXH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C,PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(PVD). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

 


		2022-03-01T09:13:59+0700


		2022-03-01T15:26:23+0700


		2022-03-01T15:26:23+0700


		2022-03-01T15:26:23+0700




