
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TfNH QUANG TRI Dc 1p- Ttr do- Hanh phiic 

S:  01  /KH-UBND Quáng Trj, ngay48 tháng 01 nám 2022 

KE HOACH 
T chIrc tp hun chuyên sâu; tuyên truyn, 

phô bin Lut Biên phông Vit Nam và các van bàn quy dlnh 
chi tiêt giai don 2021 - 2025 trên dla  bàn tinh Quãng TrI 

Thrc hin Quyt djnh s6 3863/QD-BQP ngày 05/11/2021 cüa B Quc phông 
ye vic Phê duyt Dê an "To chiic tp huãn chuyên sâu; tuyên truyên, phô biên Lut 
Biên phông Vit Nam và các van bàn quy djnh chi tiêt giai doan  2021 - 2025", Uy 
ban nhân dan tinh Quãng Trj xây dirng Kê hoch to chc tp huân chuyên sâu; 
tuyên truyên, phô biên Lut Biên phông Vit Nam và các van bàn quy djnh chi 
tiêt giai doin 2021 - 2025" nhu sau: 

I. MUC DiCH, YEU CAU 
1. Miic dich 
a) Ttp huân, tuyên truyên cho can b lãnh dio dja phuang, cac si, ban, 

ngành, Ca quan, to chüc lien quan và quân chüng nhân dan näm chàc ni dung 
Lust Biên phông Vit Narn và các van bàn quy djnh chi tiêt lam ca sâ thirc hin 
dung chü trllang, du?ng lôi, quan diem cüa Dàng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà 
nuâc, thirc hin tot quyên và nghia vi cüa cong dan trong s1r nghip bào v chü 
quyên lãnh thô, an ninh biên giâi quôc gia. 

b) Quán trit, triên khai thi hành Lut Biên phông Via Nam và các van bàn 
quy djnh chi tiêt kjp th&i, dông b, thông nhât và hiu qua cao trên dja bàn tinh. Lam 
tot cong tác tp huãn, bôi dl.rôTlg cho di ngü báo cáo viên, tuyên truyên viên dé to 
chüc tuyên truyên sâu rng den mci tang 1&p than dan và can b, cOng than viên 
chrc, dãng viên, xác djnh và phân cong nhim vi ciii the cho các s&, ban, ngành, Uy 
ban nhân dan các cap và các cci quan, dan vj có lien quan trong vic &ra Lut Biên 
phông Vit Nam di vào thirc tin cuc sOng. 

2. Yêu câu 
a) Bào dam sir chi do thng nht cüa Uy ban nhân dan tinh, sir phi hp ch.t 

chê, hiu qua gifla các s, ban, ngành cüa tinh, Uy ban nhãn dan các huyn, thành 
phô, thj xa, Uy ban nhân dan các xà, thj trân và các ca quan, &m vi có lien quan. 

b) Các sâ, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, thj xa, các 
xa, thj trân và cac co quan, dan vj chi.rc nàng có lien quan duct giao nhim viii 
tIch circ, chü dng triên khai thirc hin Kê hoch theo dung ni dung, tiên d, b 
dam chat luçing, hiu qua, tiêt kim. 

II. PHAM VI, 001 TU1NG 
1. Phim vi: 
Kê hoch duqc triên khai & Uy ban than dan tinh, các s&, ban, ngành, dja 

phuang, các ca quan, tO chüc, 1irc luçng vu trang và Nhãn dan trên phm vi toãn tinh; 
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tr9ng tam là chinh quyn, cci quan, to chüc, dcrn v và qun chi'ing than dan a khu vrc 
biên giói. 

2.Ditffçvng 
a) Tp huân chuyên sâu: Lành dao  tinh, lãnh dao  các s&, ban, ngành, Uy 

ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô; can b chü trI các Ca quan, dan vi trrc 
thuc B Chi huy B di Bien phông, B Chi huy Quân sr tinh; di ngü báo cáo 
viên pháp lut, tuyên truyên viên pháp lu.t cüa các sa, ban ngành, dja phuang cap 
huyn, xâ, hrc lucng vu trang; can b, cong chirc, viên chirc, cá nhân, to chüc có 
liênquan. 

b) Tuyên truyên, phô biên pháp 1ut ye biên phông và các van dê có lien 
quan: Cong dan Vit Nam, nhât là ngu1i sinh song, cong tác, boat  dng a khu virc 
biên giai, vüng sâu, vüng xa; ngu?ñ nuóc ngoâi dang sinh song, du ljch, h9c tap, 
cong tác trên dja bàn tinh và chInh quyên dja phuang, hrc luçing quán l, bâo v 
biên giâi, cra khâu và nhân dan a khu virc biên giâi hal tinh Salavan và 
Savärmakhet/Lào tiêp giáp vOi tinh Quãng Trj. 

III. MuC  TIEU 
1. Bão dam 100% lânh dao tinh, lãnh dao  các sâ, ban, ngành, lãnh dao  các 

huyn, thj xã, thành phô, các doàn the và các cci quan, dan vj Quân di duqc thông 
tin, phO biên day ctü nMng ni dung cci bàn cüa Lust Biên phông Vit Nam và 
các van bàn chi tiêt có lien quan; gop phân nâng cao nhn thirc, trách nhim, nghia 
vij cüa can b, dãng viên, hrc luqng vu trang dôi vói sir nghip báo v chü quyên 
lath thô, an ninh biên giai quôc gia và xây dng B di Biên phOng each mng, 
chInh quy, tinh nhu, trng buâc hin dai, mOt sO thành phân tiên thäng len hin 
dai; ttxang x1rng vâi vâi vi trI, chic nãng, nhim v11, quyên han  cüa B di Biên 
phông trong tInh hInh m&i. 

2. 100% báo cáo viôn pháp lut trong hrc luqng vu trang tinh duçc t.p huân, 
bôi duôTig chuyên sâu các ni dung Lut Biên phOng Vit Nam và các van bàn 
quy djnh chi tiêt; có k5' näng tuyên truyên, 4n dng can b, Nhân dan chap hành 
nghiêm pháp lut ye biên phOng. 80% di ngü báo cáo viên pháp lut cüa các sâ, 
ban, ngành và các doàn the, di ngü tuyên truyên viên pháp lut tai  ca s&, hôa giái 
viên, nguai có uy tin trong cong dOng dan cu, nhât là dja bàn trçng yêu, biên gi&i, 
vüng sâu, vüng xa, vüng dông bàn dan tc thiêu sO duçic phô biên, tp huãn kiên 
thüc pháp lut và nghip vi PBGDPL, cung cap thông tin pháp lust  lien quan den 
nhim vii biên phOng. 

3. 60% tra len can b, Nhân dan trong tinh, 80% tr& len can b, Nhân dan 
khu virc biên giói và 100% can b, chiên si trong Quân di duc tuyen truyên, 
phô biên Lut Biên phOng Vit Nam. 

4. Phân dâu phôi hçip thirc hiên dat  tr 50% tra len chInh quyên dja phuang, 
1rc luqng cht'rc nàng a biên giâi, caa khâu hai tinh Salavan và Savännakhet/Lào 
và Nhân dan sinh sOng tai  dja bàn biên giai tiêp giáp vâi tinh Quàng Trj, ngisai 
nuOc ngoài dang Cu trü, lao dng, h9c tip, du llch... tai Quâng Trj di.rc tuyên 
truyên pháp lut ye biên giâi quôc gia nói chung và Lust Biên phông Vit Nam 
nói riêng. 
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IV. NQI DUNG, HINH THUC TAP HUAN 
1. T chfrc tp hun 
a) Tham gia tp huân toàn quôc: B Quôc phông chü trI to chirc Hi ngh 

tp hun Lut Biên phông Vit Nam và các van ban quy djnh chi tiêt, cii the: 
- Th&i gian: 01 ngày (qu 1/2022). 
- Hmnh thirc: To chirc Hi nghj tr?c tuyên. , 
- San pham: Hti nghj tp hun chuyên sâu &rcic to chirc cho các dôi tuçing ci the. 
- Thành ph.n: Lãnh dao  Uy ban nhân dan tinh và lãnh do các sâ, ban, 

ngành cüa tinh. 
- Ni dung: 
+ Lut Biên phông Vit Nam. 
+ Nghj djnh cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Biên 

phàng Vit Nam. 
+ Nghj djnh cüa ChInh phü quy djnh quân 1, sr ding và các danh m11c các 

phucing tin, thiêt bj k5 thut nghip vii B di Biên phông. 
b) Tham gia tp huân chuyên sâu: B QuOc phông chU trI to chirc hi nghj 

tp huân Lut Biên phông Vit Nam và các van ban quy djnh chi tiêt, cii the: 
- Th?i gian: 1,5 ngày (qu9 1/2022). 
- HInh thüc: To chi'rc Hôi nghi trirc tuyên. 
- San phâm: Hi nghj tp huân drçic to chüc ti B Quôc phông. 
- Dôi tirçrng: Lãnh do các sâ, ban, ngành thuc Uy ban nhãn dan tinh; lath 

do Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô; thu trix&ng B Chi huy, Chi huy 
các phông, ban, chi huy các don vj co sâ thuc Bô Chi huy B di Biên phông tinh; 
can b chü trI B Chi buy quân sir tinh và các c quan quãn sir dja phucing. 

- Ni dung: 
+ Lut Biên phông Vit Nam. 
+ Nghj djnh cUa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Biên phOng 

Vit Nam. 
+ Nghj djnh cüa ChInh phü quy djnh quán 19, sr diing và danh mic các 

phng tin, thiêt bj k thut nghip vi B di Biên phông. 
+ Thông tr cüa B trithng B Quôc phông quy djnh nhimv, quyên hn 

cüa các 1rc hrçing thuc quyên trong quãn 19, bâo v biên giói quOc gia, khu viic 
biên giri; phôi hçrp gitra B di Biên phông và các 1irc hicmg thuc B Quôc 
phOng trong thirc thi nhim vi biên phông. 

+ Thông tu cüa B tru&ng B Quoc phông quy djnh hInh thüc quãn 19, bâo 
v bien giOi thi.thng xuyên và hInh thüc quân 19, bâo v biên giói tang cung cüa 
B di Bien phông. 

c) Các so, ban, ngãnh, Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& thj xã phi 
h?p vOi B Chi buy B di Biên phông tinh tO chc tp huân, phO bien Lust  Biên 
phOng Vit Nam và các van ban chi tiet cho c quan, to chic, dn vj mInh; kê 
hoch tp huân do ngixäi dung du c quan, t6 chüc quy& djrih. 

- ThOi gian: 01 ngày (qu9 11/2022). 
- HInh thüc: TO chOc Hi nghj trrc tiêp. 
- Ni dung: 
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+ Lut Biên phông Vit Nam. 
+ Nghj djnh cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Biên 

phông Vit Nam. 
d) Tp huân cho các to chüc, cá nhân có lien quan: B Chi huy Bô di Biên 

phông tinh chü tn, phôi hçip vOi các ca quan, don vj, dja phuxmg to chüc tp huãn 
Lut Biên phông Vit Nam và các van bàn quy djnh chi tiêt, c%i the: 

- Than gian: 01 ngày (qu 11/2022). 
- HInh thi'rc: To chirc Hi nghj trirc tiêp. 
- San phm: Hi nghj tp huãn duqc to chüc tai  B Chi huy B di Biên 

phông tinh. 
- Dôi tuçmg: Di ngü báo cáo viên, tuyên truyên viên pháp 1ut dja phucxng, 

lirc lucmg vU trang, can b, cong chirc, viên chüc, cá nhân, tO chirc có lien quan. 
- Ni dung: 
+ Lut Biên phông Vit Nam. 
+ Nghj djnh cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cUa Lu.t Biên 

phông Vit Nam. 
2. Phôi hqp vani Bô Ttx 1nh B di Biên phông to ch'crc khào sat, dánh giá 

thirc trng hiêu biêt, nhu cãu tuyên truyen, phO biên, giáo diic pháp 1ut; thrc 
chap hành pháp lut ye biên phông. 

Trách nhim thrc hin: B Chi huy B di Biên phông tinh. 
3. To chirc boat  dng k kêt các quy chê, chuong trInh phôi hqp nhäm tang 

cuanng cong tác PBGDPL, vn dng Nhân dan sinh sOng trên dja bàn tiêp giáp hai 
ben biên gith chap hành nghiêm pháp 1ut ye biên phOng và các 1mb virc khác có 
lien quan dê thirc hin có hiu qua kê hoach. 

a) NOi  dung: B Chi huy B di Biên phOng tinh chü trI phôi hqp vài các 
huyn, xã biên giOi tang cuanng triên khai cac hoat  dng tuyên truyên, PBGDPL, 
4n dng Nhan dan chap hành pháp 1ut ye biên phông; chü dng phôi hçp vâi 
chInh quyên các dja phucing và 1irc hrcing chüc nàng cUa hai tinh Salavan và 
Savännakhet/Lào dày manh  thirc hin các ni dung dã k3" kêt, hqp tác nbu mô 
hInh: Kêt nghTa ciim dan ctrhai ben biên giâi; kêt nghia giUa 1rc lucing vU trang 
cUa hai tinh, trén dja bàn tiêp giáp hoc to chirc k kêt các quy chê, kê hoach, 
chuong trInh phOi hqp dé thrc hin nhim vii nay. 

b) Thani gian thiic hin: Hang nàm. 
c) San phâm: Quy ché, kê hoach, chumg trInh phôi hçip dtrçc k kêt. 
d) Trách nhim thirc hin: B di Bien phOng tinh chU trI tham muu Uy ban 

nhân dan tinh chi dao thuc hiên. 
A • A P A A . A • , 4. Tang cu'ong thong tin, tuyen truyen phap Iut ye bien phong va cac van 

d có lien quan thông qua hot dng di ngoi cUa tinh, di ngoi quc phông, di 
ngoi biên phông, dôi ngoi nhãn dan dn cp tinh nuó'c lang ging 

a) Ni dung 
- Tuyên truyn v dung liSi, chü truong, chInh sách, pháp lut v cong tác 

quán l, báo v biên giâi quôc gia nói chung, Lut Biên phông Vit Nam nói riêng 
thông qua các hot dng dôi ngoi cap tinh, dôi ngoi quôc phông, dôi ngoi biên 
phOng, cüa hai tinh Salavan và Savànnakhet/Lào. 
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- T chüc các hott dng giao lu'u, tham khão hçc tp kinh nghim cüa hai 
tinh Salavan và Savännakhet/Lào ye cong tác quân l, bâo v chü quyên lãnh thô, 
an ninh biên gith quôc gia nói chung và tuyên truyên, 4n dng Nhân dan chap 
hành pháp lut ye biên phông nói riêng. 

b) Th?ñ gian thirc hin: Hang näm. 
c) San phâm 
- Các tài lieu, n phm pháp 1ut ye biên phông duçic biên soin, djch sang 

tiêng Lao, tiêng Anh, in an, cap phát qua S& Ngoi v11, hai tinh Salavan và 
Savännakhet/Lào; các chrnmg trInh giao luu, ta darn, hi nghj, hi thão cüa cac 
ngành hai tinh biên gii dizçc to chirc hoc lông ghép to chic có nOi  dung ye lTnh 
virc biên phông; các thông tin pháp lut ye biên phông duqc dàng tâi trên các 
Công/Trang thông tin din ti'r ye ngoi giao cüa Vit Nam. 

- Các cuôc khão sat, trao dôi, h9c hOi kinh nghim. 
d) Trách nhim thrc hin: Bô di Biên phông tinh chü trI, phôi hçip vói S& 

Ngoi vii, các dja phi.rimg có lien quan thirc hin. 
5. Tham gia cuc thi trirc tuyên tIm hiêu Lut Biên phông Vit Nam do 

B Tr 1nh B di Biên phông chü trI to chtrc. 
a) DOi ti.rçlng tham gia: Cong dan Vit Nam, ngri nuâc ngoài dang sinh 

song, lam vic, h9c tsp,  cong tác a trong tinh. 
b) Thai gian to chirc: Näm 2023 
c) Cor quan chü trI: Bô Chi huy B di Biên phông tinh phôi hçp vói S& Tu 

pháp, S Thông tin và Truyên thông, S& Ngoi vii, Dài Phát thanh và Truyên hInh 
Quãng Trj, Báo Quãng Trj, các cci quan Thông tan, báo chI thuing trü trén dja 
bàn tinh và các cor quan có lien quan. 

6. Ti cbüc thông tin, truyn thông trên các phtro'ng tin thông tin dii 
chüng, h thông thông tin co sir; trên các COng/Trang thông tin din tfr và 
thông qua các frng dting m1ng xa hi phü hqp. 

a) Xây dirng phirn tâi 1iu, phóng sir tài Iiu, các tiêu phâm pháp lut ph%ic vi 
cong tác thông tin, truyên thông, tuyên truyên, PBGDPL ye ni dung cüa Kê hoch. 

- The loai:  Phim tài lieu, phim tài lieu khoa giáo, phóng sir truyên hInh. 
-Chüdê: 
+ Quan diem cüa Dng, Nhà rn.róc ye Biên phông trong xây drng, bào v To quôc. 
+ Phat huy sue manh  tOng hcp xây dirng nên biên phông toàn dan, the trn 

biên phông toàn dan verng rnanh, dáp iIrng yeu cau, nhirn vi bão ye chü quyên 
länh thô, an ninh quOc gia trong tInh hInh mói. 

+ B di Biên phông tinh thirc thi pháp lut, bão ye an ninh biên giâi quôc 
gia và trt tr, an toàn xã hti khu yuc bién giâi, cüa khâu. 

+ Nâng cao chat luçfng, hiu qua cOng tác kiem soát xuat, nhp cãnh và hcTp 
tác quOc tê phic yu hôi nhâp yà phát triên cüa tinh. 

+ Phát huy s1rc mnh cüa ngu dan, bão ye vng chäc chU quyên biên, dáo 
thiêng lieng cüa TO quOc. 

+ Hiu qua mô hmnh dan vn khéo, cüng cô vrng chàc mOi quan h doàn 
kêt quân dan ncii biên giOi. 
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+ B di Biên phông vn dng ngiri có uy tin tham gia bão v chü quyên, 
an ninh biên giâi quôc gia. 

+ Xây drng các phóng sr, tiêu phâm, video clip tuyên truyên ye biên phông, 
nên biên phông toàn dan, chüc nàng, thim vii, két qua các lTnh vrc cong tác cüa 
Bô di Biên phông tinh. 

- Th?ii gian thrc hin: Hoàn thành và phát song ti'r qu II nàm 2022 den qu 
IVnãm2024. 

- San phâm: Phim, phóng sr tài lieu, clip tiêu phâm pháp lut &rçic xay 
dimg, phát song, dàng tài hoc phô biên rng rãi trên các kênh thông tin, tuyên 
truyên phü hqp. 

- Trách nhiêm thirc hin: 
+ Co quan chü trI: B di Biên phông tinh. 
- Co quan phôi hcip: S Ngoi viJ, Sâ Thông tin và Truyên Thông, Dài 

truyên Phát thanh - Truyên hInh Quáng Trj, Dài truyên Phát thanh các huyn, 
thành phô, thj xa, Báo Quãng Trj, Thông tan xã Vit Nam và các Co quan thông 
tan, báo chI Trung uang thung trü ti Quãng Trj. 

b) To chirc thông tin, truyên thông trên các phirong tin thông tin di chiing 
và h thông thông tin cci sr. 

- Thông tin, tuyên truyên trên Dài Phát thanh - Truyên hInh: 
+ Dài Phát thanh - Truyên hInh Quáng Trj tang ci.rng tuyên truyên, phô 

biên Lut Biên phOng Vit Nam và các vAn bàn quy djnh chi tiêt trong h thông 
chuyên miic djnh ks', dt xuât phü hqp. 

+ Dài Truyên thanh cap huyn, cap xA phát các tin, bài tuyên truyên phô 
biên Lut Biên phông Vit Nam và các vAn bàn quy djnh chi tiêt. 

- Thông tin, truyên thông trén báo in, báo din ttr: Báo Quãng Trj tAng 
ci.thng tuyên truyên, phô biôn Lut Biên phOng Vit Nam và các van bàn quy djnh 
chi tiêt trong h thông chuyên mllc djnh k5', dt xuât phü hqp. 

- To chirc tuyên truyên trên h thông ba truyên thanh a co sâ: Các Don 
Biên phOng và Hãi di 2 Biên phông phôi hqp v&i Uy ban nhân dan các xA, 
phumg, thj trân biên giói thirc hin cung cap thông tin, phát song thu&ng xuyên 
các quy djnh pháp 1ut có lien quan. 

- Th?yi gian thirc hin: HAng nAm. 
- San phâm: Các chuyên trang, chuyên m11c ye biên phOng duçic xây dirng; 

các tin, bài, phOng sir, phim tài lieu, tài Iiu thông tin ye pháp lut biên 
phOng. . .dizçrc san xuât, phát song tren các h thông thông tin dai  ching và không 
gian m.ng xã hi phü hqp. 

A •A . A Z . • A 7.Xay dijng, bien son, in an, phat hanh cac tai 
lieu 

de trien khai Ke hoch 
a) Nôi dung: Xây dirng, cp nht các chi.rong trInh, san phâm, tài 

lieu, an 
phâm PBGDPL ye biên phOng và các ni dung lien quan phü hap, dáp img nhu 
câu cüa can bô và Nhân dan. 

b) Thai gian thrc hin: Hang nArn. 
c) San phâm: Các tài lieu, an phâm PBGDPL; tài 1iu giói thiu vAn bàn 

pháp 1u.t mói; sách, cam nang, ta gap, ta roi, câu chuyn pháp 1ut; tieu phâm 
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pháp 1ut, video, các bài giáng din tü PBGDPL; các tài 1iu, chircng trInh, san 
phâmcóliênquan. 

d) Trách nhim thrc hin: B Chi huy B di Biên phông tinh chü tn, phôi 
hqp vth các Co quan, don vj Co lien quan thirc hin. 

8.Phát buy vai trô cüa các t chfrc chInh trl  - xã hihu*ng dnthành 
vien, h9i vien o' co' so' tham gia tuyen truyen, PBGDPL, vn dçng Nhan dan 
chp hành pháp 1ut v biên phông. 

a) Ni dung 
- Thii&ng xuyên phôi hqp vâi các to chüc chInh trj - xa hi htr&ng dan thành 

viên, hi vien tham gia tuyên truyên, PBGDPL, 4n dng Nhân dan chap hành 
pháp 1u.t ye Biên phông. 

- Vn dng linh hot các hInh thüc, bin pháp; xay drng và nhân rng các 
mô hInh, each lam tot, sang tao, hiêu qua ye tuyên truyên, PBGDPL. 

b) Thii gian thirc hin: Hang näm. 
c) San phâm: Các van ban hung din, chi dto; các chuong trInh, kê ho.ch 

phôi hçip cong tác; các hot dng tuyên truyên, PBGDPL duçic thirc hin tai Co 
s&. 

d) Trách nhim thirc hin: B Chi huy B di Biên phông tinh chü trI, phM 
hçip vOi các to chüc chInh trj - xä hi, các co quan dja phuong lien quan thxc hin. 

9. T chu'c so' kt, tng kt dánh giá kt qua và khen thir&ng các tp 
th, cá nhân có thành tich trong triên khai thc hin k hotch. 

a) Ni dung hot dng: TO chirc so két, tOng két vic thirc hin kê hoch 
trên phm vi cüa tinh. 

b) Th&i gian thirc hin: Theo tiên d triên khai ké hoch. 
c) San phâm: Báo cáo so két, tong kêt, hi nghj duçic to chrc. 
d) Trách nhim thrc hin: B Chi huy B di Biên phông tinh chü tn, phôi 

hçip vâi các Co quan, to chirc, dja phizong lien quan thirc hin. 
V. TIEN DO THIIC HIN 
Thirc hin dn h& näm 2025 và chia thành 02 giai don 
1. Giai don I: Tr qu IV/2021 den qu IV/2023 
Tniên khai các ni dung và to chüc so kêt giai don I, dánh giá ket qua, khen thuing 

các ttp the, cá than có thãnh tIch xuãt sac tnong thirc hin kê ho?ch  vào qu IV/2023, 
2, Giai doin II: Tr qu 1/2024 den qu IV/2025 
- Tiêp tic thirc hin các nhim vi, giãi pháp, day mmnh các ho?t dng tuyên 

truyén, phO biên, Lut Biên phOng Vit Nam và các van ban quy djnh chi tiêt. 
- To chirc tong kêt dánh giá két qua và khen thu&ng các tp the, cá nhân có 

thành tIch xuât sac trong thirc hin ké ho?ch vào qu IV/2025. 
VI. KINH PHI BAO DAM 
1. Ngãn sách dja phirong b tnI kinh phi thirc hin K hooch theo phãn cap 

ngân sách hin hành. 
2. Huy dng tir các nguôn tài trçY, dOng gOp cUa các doanh nghip, các to 

chüc xà hi và các nguôn hçip pháp khác theo quy djnh. 
VII. TO CHIJ'C THIC HIN 
1. D nghj Ban Tuyên giáo Tinh üy 
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Phi hçip vi B Chi huy B di Biên phông tinh chi do cong tác tuyên 
truyên trong Dâng b tinh, toàn dan ye Lut Biên phông Vit Nam và các van ban 
quy djnh chi tiêt. Cung cap thông tin, chi dio djnh hi.thng tuyên truyên thông qua 
cac hi nghj báo cáo viên Tinhüy. Chü dng thirc hin tot cong tác näm tInh hInh 
tu tithng can bO,  dãng viên và tang lap Nhân dan, dâu tranh phãn bác các quan 
diem, 1u.n diu sai trái, chông am mini "diên biên hôa bInh" cüa các the lirc thu 
djch, ngän chin các trang mng xâ hi có ni dung chông phá Dáng, Nhà nuOc, 
Quân di và B di Biên phông. 

2. Dê nghj Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh và các to chi'rc chInh trj 
- xä hi trrc thuôc Mat trail 

Can cü chrc nàng, nhim vii, quyên han, hithng dan, chi ctao, dng viên, 
khuyên khIch các thành vien, hi viên ti cor  sâ tIch circ tharn gia cOng tác tuyên 
truyên, phô biên, 4n dng Nhân dan chap hành pháp 1u.t ye biên phOng. 

3. B Chi huy B di Biên phông ünh 
Chü trI, phOi hçp vai các sa, ban, ngành, các dja phixcng và các cci quan 

lien quan chi d.o, huàng dn Co quan, to chirc, djaphucmg thirc hin ké hoach 
nay. Tham mm.i Uy ban nhân dan tinh tO churc so kêt, tong kêt dánh giá kêt qua 
và khen thu&ng các t.p the, cá nhân có thành tich trong triên khai thirc hin kê 
hoch, báo cáo B truang B Quôc phông kêt qua triên khai thirc hin. L.p dir 
toán kinh phi thirc hin Kê hoch giai doin 2021- 2025, gui Sà tài chInh thâm 
djnh, trInh UBND tinh xét duyt, quyêt djnh; chju trách nhim quãn l, sir diing 
và quyêt toán theo quy djnh. 

4.S&Turpháp 
PhOi hçip vói B Chi huy Bô di Biên phông tinh trong to chüc triên khai 

cac nhim vii cüa ké hoch phü hçp vai chüc nàng, nhim vii duçc giao; chü dng 
phôi hçp, tham miiu Hi dông PBGDPL cüa tinh trong tu van, lãnh dao,  chi  dao 
cong tác PBGDPL biên phông. 

5. S& Thông tin và Truyên thông 
Phôi hçip vOi B Chi huy B di Biênphông tinh cung cap thông tin cho 

các cci quan phát thanh, truyên hInh, thông tan, báo chI xuât ban a Trung ucYng, 
dja ph'Lrorng, các lirc lugng chuc nAng có lien quan tai biên gi&i. 

6. S& Ngoi viii 
Phôi hcip v&i B Chi huy B di Biên phông tinh và các cor quan, to chüc 

lien quan, tuyen truyên, phO biên Lust Biên phông Vit Nam; nâng cao nhn thirc 
pháp 1u.t ye quãn l, bâo v biên giai cho 1irc luçmg thirc thi pháp lut tren biên 
giói hai tinh cüa Lao tiêp giáp vOi tinh Quãng Trj. 

7.S&Tãichinh 
Hang nàrn, can cü khã näng ngân sách dé tham mini UBNI) tinh bô trI kinh 

phi thirc hin Ké hoach. 
8. S& Giáo diic và Dào to, S& Lao dng - Thung binh vã Xã hi 
Chü trI, phOi hçip vOi BO Chi huy B di Biên phông tinh và CáC cor quan, 

to chuc có lien quan chi dao,  huàng dn các co sâ giáo diic 1ng ghép ni dung 
Lutt Bien phông Vit Nam yà các van ban quy djnh chi tiêt váo chuong trInh giáo 
diic, dào tao  ye quôc phông và an ninh; lông ghép tuyên truyn, ph bin Lu.t 
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Biên phông Vit Nam và các van ban quy djnh chi tit cho ngl1i lao dng, ngtr&i 
sir diing lao ctng trong các loai hInh doanh nghip. 

9. Dài Phát thanh và Truyên hInh Quãng TrI,  Báo Quãng Trj, Cong 
Thông tin din tir tinh và các co' quan thông tin di chtIng trên d!a  bàn tinh 

Chü trI, phôi hçip vói B Chi huy B di Biên phông tinh xây dirng kê hoch 
tuyôn truyên; ma chuyên trang, chuyên miic dê giâi thiu ni dung Lut Biên 
phông Vit Nam và các van bàn quy djnh chi tiêt; grnmg tp the, cá nhãn diên 
hInh trong thirc hin Lut Biên phông Vit Nam và tham gia quàn l, bão v chü 
quyên, an ninh biên gi&i quôc gia. 

10. B Chi huy Quãn slr tinh 
Phôi hcip vâi B di Biên phông tinh tIch circ tuyên truyên, phô biên Lut 

Biên phông Vit Nam; nâng cao kiên thüc pháp 1ut ye quãn l, bão v biên giai 
cho can b, chiên s 1irc hrçing quân sir da phucing và nhân dan KVBG thirc hin 
tot ni dung cüa ké hotch, gän v&i thirc hin phong trào toàn dan tham gia bão v 
chü quyên lãnh thô, an ninh biên giai quOc gia vói xây dirng the trn BPTD trong 
the trn QPTD và ANND a khu vrc biên giôi. 

11.Côngantinh 
Phôi hcip vâi B di Biên phông tinh tuyên truyên, phô biên Lut Biên phông 

Vit Nam nâng cao kiên thirc pháp 1u.t ye quail l, bâo v biên giâi cho can b, 
chién si hrc luqng Cong an các huyn, các dja phuang khu virc biên giai; thirc 
hin ni dung cüa ké hoach gän vâi thirc hin phong trào toàn dan tham gia bào 
v chñ quyên lãnh thô, an ninh biên giâi quôc gia vai xây dirng the trn BPTD 
trong the trn QPTD và ANND a khu virc biên giâi. 

12. Các Ser, ngành, co quan, don vl khác trong tinh 
Trong phm vi chüc näng, nhim vii, quyên hn cüa ngnh, cci quan, dcm vj mInh 

xây dirng kê hoch và tO chi'rc tuyên truyên, phô bién Lut Biênphông Vit Nam 
và các van ban quy djnh chi tiêt cho ca quan, dan vj; djnh kS'  hang nàm kiêm tra 
vic thrc hiên kê hoach. 

13. Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, thi xã 
- Ban hành kê hoch và to chirc triên khai thrc hin cOng tác tuyên truyên, 

phô biên Lut Biên phông Vit Nam và các van bàn quy djnh chi tiêt cho ca quan, 
to chic, dan vj trén dja bàn bang các hInh thüc phü hqp vâi diêu kin cüa dja 
pinrcing mlnh. Huàng dan, theo dOi, don dôc Uy ban nhân dan các xa, phng, thj 
trãn triên khai thirc hin; thi.rang xuyén kiêm tra, don dOe và báo cáo vic triên 
khai thirc hin tai  dja phi.rang. 

- Chi dao  PhOng Van hóa và Thông tin, Dài Phát thanh cap huyn, cap xà 
tang cuang thai luqng phát song và dàng các tin, bài tuyên truyên, phô biên Lut 
Bién phông Vit Nam và các van bàn quy djnh chi tiêt; guang tp the, cá nhân 
diên hInh trong thrc hin Lut Biên phOng Vit Nam và tham gia quân l', bão v 
chü quyén länh thô, an ninh bién giai quôc gia. 

- Gn th'trc hin Ké hoch vâi thirc hin hiu qua nhim vii xây drng nn biên 
phOng toàn dan, th trn bién phOng toàn dn vCrng mnh; thiic hin ngày biên phOng 
toàn dan; day mmnh hot dng tuyen truyên, phô biên, giáo ditc pháp lut ye bién phông; 
huy dng các nguôn 1rc phát triên kinh tê, van hóa, xa hi a khu vrc biên gi&i. 
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- To chüc so kêt, tong kêt, dánh giá kêt 9uâ vâ khen thithng các tp the, cá 
nhân Co thành tIch trong trién khai thirc hin kê hoach. 

Yêu cau Thu trirOng các s&, ban, ngânh cap tinh; Chü tjch UBND các huyn, 
thành phô, thj xã nghiêm tue to chüc triên khai kê hoch nay.!. 

Ncvi nlz?in: 
- B Tu Inh B di Biên phông; 
- Thti&ng vi Tinh ui'; 
- Hi dong nhân dan tinh; 
- Chü tjch, cac PCT UBND tinh; 
- Uy ban MITQVN tinh; 
- Các s&, ban, ngành, doàn th cp tinh; 
- Van phông UBND tinh; 
- BO Chi huy B di Biên phông tinh; 
- B CHQS tinh; 
- Cong an tinh; 
- UBND các huyn, thành phO, thj xã; 
- Liru: VT; NC.yW 
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