
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-UBND Đình Lập, ngày        tháng 4 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 huyện Đình Lập 

 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 18/3/2022 của Sở Tư pháp tỉnh 

Lạng Sơn về 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 (sau đây gọi tắt là Đề án), UBND 

huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án đúng với 

quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định, sát với các nhóm đối 

tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tình hình thực tế; góp 

phần 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 huyện Định Lập kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu 

quả.  

2. Các hoạt động thực hiện Đề án cần đa dạng, thiết thực, hiệu quả, xác 

định rõ đối tượng, nội dung, cách thực thực hiện, bảo đảm phù hợp với địa bàn, 

đối tượng và nguồn lực của địa phương, tránh dàn trải, hình thức, lãng phí. 

Trong quá trình thực hiện cần phối hợp, lồng ghép với việc triển khai các 

chương trình đề án khác về PBGDPL trên cùng địa bàn để phát huy tối đa các 

nguồn lực. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung phổ biến 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật như: 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; quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017 về tội danh và hình phạt liên quan đến hành vi tổ chức và môi 

giới xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân 

Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; Ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất 

liền Việt Nam - Trung Quốc; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về 
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Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Thông tư số 148/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về quy định 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ… 

2. Các hoạt động chính thực hiện Đề án 

2.1. Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của HĐPHPBGDPL huyện: 

Chủ động tham mưu, đề xuất Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tổ chức các 

hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các xã biên giới, với nội dung tuyền 

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

(Thời gian: bắt đầu từ quý II năm 2022). 

2.2. Hội đồng PHPBGDPL phối hợp huyện với Công an huyện, Đồn Biên 

phòng Bắc Xa, Bính Xá lựa chọn một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh 

trật tự… để tổ chức tuyên truyền, PBGDPL; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và 

nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa 

giải viên ở cơ sở, Tổ thông tin truyền thông; Tổ chức Tư vấn pháp luật, Trợ giúp 

pháp lý cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân đang sinh 

sống tại các xã biên giới; Lồng ghép tổ chức các Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” 

với các Chương trình, Đề án khác về PBGDPL. 

(Thời gian: bắt đầu từ quý II năm 2022). 

2.3. Tổ chức phổ biến sâu rộng các tài liệu do Bộ Quốc phòng, Bộ Tư 

pháp biên soạn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; cấp phát các tài liệu 

phổ biến pháp luật như: đề cương, sách hướng dẫn nghiệp vụ, tờ gấp, sách hỏi 

đáp, video clip phóng sự để cấp phát cho các Đồn biên phòng, Tổ thông tin 

truyền thông, Tổ tư vấn pháp luật tại các xã, thị trấn biên giới làm tài liệu tuyên 

truyền. 

(Thời gian: bắt đầu từ quý II năm 2022). 

2.4. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông tổ chức xây dựng các 

tin, bài phổ biến pháp luật thông qua các chuyên trang, chuyên mục Đài Phát 

thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử huyện. 

(Thời gian: thực hiện thường xuyên hằng năm). 

2.5. Hằng năm định kỳ báo cáo kết quả với Cơ quan thường trực của Đề 

án thông qua hoạt động kiểm tra chung của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh. 

Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo quy định. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật đã được cấp cho Hội 

đồng Phối hợp PBGDPL huyện thông qua Phòng Tư pháp năm 2022 và kinh phí 

thực hiện các chương trình, đề án khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp tham mưu cho Hội đồng PHPBGDPL huyện tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện 

với UBND huyện thông qua cơ quan chủ trì triển, khai thực hiện Đề án. 
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2. Các cơ quan chuyên môn, ban ngành đoàn thể huyện căn cứ vào chức 

năng nhiệm vụ triển khai kế hoạch này phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. 

3. UBND các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết 

quả. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Tư pháp thông qua báo cáo 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Trên đây là Kế hoạch 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 huyện, đề nghị các đơn vị triển khai thực 

hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng Tư 

pháp để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCH Quân sự huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyên; 

- Các ban ngành đoàn thể huyện; 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; 

- Công an huyện; 

- Đồn Biên phòng Bắc Xa, Bính Xá; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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