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UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP 

BAN CHỈ ĐẠO 138 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:            /KH-BCĐ 

 

Đình Lập ngày       tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an 

ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2020 

 
  

Thực hiện Chương trình số 305/CTr-BCĐ, ngày 06/02/2020 của Ban Chỉ 

đạo 138 tỉnh Lạng Sơn về công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc năm 2020; Căn cứ Hướng dẫn số 673/HD-BCH, ngày 10/3/2020 của 

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Phong trào toàn dân 

tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn 

xã hội khu vực biên giới năm 2020 và những năm tiếp theo. Ban Chỉ đạo 138 

huyện Đình Lập xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, 

các ngành, các lực lượng và quần chúng Nhân dân thực hiện có hiệu quả Phong 

trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, 

gắn với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn huyện nói 

chung và khu vực biên giới nói riêng (sau đây gọi là Phong trào). 

2. Quá trình thực hiện Phong trào, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, 

nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự tham mưu đắc lực của các 

ngành chức năng, trực tiếp là Đồn Biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa; Ban Chỉ đạo 

138 xã Bắc Xa, Bính Xá để tổ chức thực hiện Phong trào đạt kết quả cao nhất. 

3. Ban Chỉ đạo 138 xã Bính Xá, Bắc Xa, Đồn Biên phòng Chi Lăng, Bắc 

Xa chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đơn vị, 

địa phương trong thực hiên Phong trào. 

 II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

 1. Công tác tham mưu, triển khai thực hiện 

 Ban Chỉ đạo 138 xã Bắc Xa, Bính Xá chủ động phối hợp Đồn Biên phòng 

Chi Lăng, Bắc Xa tham mưu Đảng ủy lãnh đạo đơn vị các nội dung về lãnh đạo, 

chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh 

trật tự khu vực biên giới, trọng tâm là: Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 

25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về 

chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của 

Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 

15/7/2016 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, 

ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của 
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Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 

01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào 

toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 

tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 44-

KL/TW, ngày 22/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

 2. Công tác tuyên truyền vận động 

Tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 

09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham 

gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; 

Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Chỉ thị 01; tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng 3 văn kiện pháp lý về 

biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Luật biên giới quốc gia và các văn 

bản pháp luật có liên quan đến khu vực biên giới cho cán bộ, Nhân dân nói 

chung, Nhân dân khu vực biên giới nói riêng, để nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc 

gia trong tình hình mới. 

 Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia 

phòng chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; phòng, chống phá 

rừng, gây cháy, nổ trong khu vực biên giới và các hoạt động khai thác tài 

nguyên thiên nhiên trái phép, hoạt động gây ô nhiễm môi trường; chủ động, tích 

cực phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan 

trong cộng đồng dân cư và qua biên giới. 

Tuyên truyền, vận động giáo dục đoàn viên, hội viên, Nhân dân nâng cao 

thức, trách nhiệm tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; chấp hành, thực hiện 

đúng Hiệp định Quy chế quản lý biên giới, Quy chế quản lý cửa khẩu; tham gia 

đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, 

củng cố, kiện toàn và thực hiện có hiệu quả các mô hình về bảo vệ biên giới, 

đảm bảo an ninh trật tự; duy trì các giải pháp ổn định tình hình đối với địa bàn 

đã được công nhận chuyển hóa thành công từ những năm trước; tập trung đấu 

tranh với các loại tội phạm về ma túy, tiền giả, buôn người, pháo nổ, xuất, nhập 

cảnh trái phép, buôn lậu...tổ chức ký bản cam kết đối với tập thể, hộ gia đình và 

cá nhân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

3. Quản lý các công trình bảo vệ biên giới quốc gia và giao lưu đối 

ngoại 

UBND các xã biên giới phối hợp các Đồn Biên phòng khảo sát báo báo, 

đề nghị cấp trên đầu tư xây dựng các công trình quản lý, bảo vệ biên giới; phối 

hợp xây dựng, sửa chữa, khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt làm ảnh hưởng 

đến các công trình quản lý, bảo vệ biên giới như: Xây kè bờ suối biên giới, chân 

cột mốc quốc giới có nguy cơ sạt lở, tu sửa phát quang đường tuần tra biên giới, 

đường thông tầm biên giới…. nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh 

thổ, biên giới quốc gia. 
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Tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu đối ngoại Nhân dân cụm dân 

cư hai bên biên giới để trao đổi kinh nghiệm cùng nhau phát triển kinh tế, đấu 

tranh chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép…. Tăng cường mối quan hệ 

chính quyền, Nhân dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, 

hợp tác và phát triển. 

 4. Công tác phối hợp, xây dựng mô hình 

Duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng vũ 

trang trong thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ 

về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội 

phạm nhiệm vụ quốc phòng trong khu vực biên giới; thường xuyên trao đổi 

thông tin tình hình địa bàn, phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu 

tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, đối tượng; giữ 

vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. 

Tổ chức cho các đối tượng tham gia trực tiếp vào các hoạt động quản lý, 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, như: Tuần tra, kiểm tra hệ 

thống đường biên, cột mốc quốc giới, các dấu hiệu trên đường biên giới; quản 

lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động trên biên giới của cả 2 bên; phát hiện kịp 

thời các hoạt động vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, các hoạt 

động làm ảnh hưởng đến sự nguyên trạng của đường biên giới, các cột mốc quốc 

giới, các dấu hiệu trên đường biên giới… xác định muốn quản lý, bảo vệ vững 

chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trước hết phải dựa vào Nhân dân, 

xây dựng vững chắc “Thế trận lòng dân”. 

Ban Chỉ đạo 138 xã Bính Xá, xã Bắc Xa phối hợp Đồn Biên phòng Chi 

Lăng, Bắc Xa, xây dựng các mô hình “Thôn tự quản đường biên, cột mốc” tại 

các thôn giáp đường biên giới. 

5. Về đối tượng, nguyên tắc tổ chức, điều kiện tham gia… thực hiện 

Phong trào (Thực hiện theo Hướng dẫn số 7210/HD-BQP, ngày 13/8/2015 

của Bộ Quốc phòng) 

* Đối tượng tham gia Phong trào 

- Tập thể: Là các tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp; các thôn, bản 

được tập hợp có tổ chức ở khu vực biên giới, do cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền ra quyết định thành lập. 

- Hộ gia đình: Là các hộ gia đình sinh sống, có hộ khẩu thường trú tại các 

thôn bản biên giới. 

- Cá nhân: Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở 

khu vực biên giới; cán bộ, công chức, viên chức các tổ chức, cơ quan, đơn vị 

công tác tại khu vực biên giới. 

* Nguyên tắc tổ chức Phong trào 

Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh 

biên giới quốc gia do UBND xã biên giới chủ trì; các đồn Biên phòng, Công an 

các xã biên giới giữ vai trò nòng cốt tham mưu, hướng dẫn triển khai. 



 4 

Đối tượng đăng ký tham gia phong trào trên cơ sở tự nguyện, tự giác, bảo 

đảm dân chủ, công khai, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và bảo đảm về 

quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng tham gia. 

Chế độ, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng tham gia Phong trào, được 

thực hiện trên cơ sở xác nhận bằng văn bản của UBND huyện. Trường hợp các 

đối tượng chưa đăng ký, nhưng đã được huy động để tham gia các hoạt động của 

Phong trào và được cấp có thẩm quyền công nhận, thì được hưởng các chế độ, 

chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy theo từng mức độ 

đóng góp cụ thể. 

* Điều kiện tham gia Phong trào 

Các đối tượng tham gia phong trào phải gương mẫu chấp hành chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa 

phương; tích cực thực hiện các nội dung đã đăng ký tham gia phong trào. 

Các tập thể đăng ký tham gia phong trào phải có tư cách pháp nhân và 

hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; địa điểm, địa bàn hoạt động phải 

đảm bảo. 

 * Khen thưởng, xử phạt 

Tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia quản  

lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, được xét khen thưởng 

theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

Tập thể, cá nhân có hành vi làm tổn hại đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh 

biên giới quốc gia, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ 

hủy bỏ chế độ, chính sách được hưởng, bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành 

chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

* Kinh phí đảm bảo 

Hằng năm, UBND huyện trích một phần kinh phí của tỉnh phân bổ cho 

các xã biên giới để hỗ trợ cho các nội dung sau: 

- Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân 3/3 tại các xã 

biên giới; tặng Giấy khen cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân vào dịp tổng 

kết Ngày Biên phòng toàn dân 3/3 (theo Luật Thi đua khen thưởng). 

- Hỗ trợ tặng quà cho các tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích xuất 

sắc trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn ANTT thôn bản; phối hợp 

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

6. Sơ kết, tổng kết 

Hằng năm UBND các xã biên giới phối hợp với các Đồn Biên phòng tổ 

chức Hội nghị sơ kết Phong trào, thực hiện vào dịp 3/3, báo cáo danh sách đối 

tượng đăng ký tham gia phong trào đề nghị UBND huyện ra quyết định công 

nhận đồng thời xét, đề nghị khen thưởng đối với các đối tượng có thành tích 

xuất sắc; sơ kết Phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện vào dịp 

19/8; Lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện 2 

Phong trào nói trên để biểu dương, khen thưởng theo quy định. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo 138 các xã Bính Xá, Bắc Xa tham mưu cho cấp ủy lãnh 

đạo địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Phong trào; tổng hợp, báo cáo kết 

quả 6 tháng, trước 01/5; 01 năm, trước 01/11 về Ban Chỉ đạo 138 huyện qua 

Công an huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 

Công an tỉnh. 

2. Các đồn Biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa, Công an xã phát huy vai trò 

thành viên Ban Chỉ đạo 138 tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã  xây dựng kế 

hoạch, phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả Phong trào trên địa bàn; tổng 

hợp, báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. 

3. Giao Công an huyện cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, tổng hợp tình hình, kết quả 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ 138 tỉnh Lạng Sơn;                                      

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;           (Báo cáo) 

- Công an tỉnh;                 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Đồn Biên phòng 33, 35;            (Thực hiện) 

- UBND xã Bính Xá, Bắc Xa; 

- Lưu: VP, CAH.. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Vi Văn Đông 
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