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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /KH - UBND Quảng Bình, ngày       tháng 3 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân 

vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2021” năm 2020 
 

Căn cứ Kế hoạch số 414/KH-BCĐ ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ban chỉ 

đạo Đề án Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2020; 

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án trong những năm qua, tiếp 

tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã 

được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và 

tình hình thực tế từng địa bàn biên giới, vùng biển của tỉnh để nâng cao nhận thức và 

ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới, bờ biển . 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải phối hợp chặt chẽ giữa cơ 

quan chức năng, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan; huy động sức 

mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, các lực lượng trong thực hiện 

Đề án có hiệu quả; quá trình thực hiện đảm bảo thiết thực, không phô trương, hình 

thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

A HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TỔ THƯ KÝ 

1.  

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ 

Thư ký, rút kinh nghiệm chỉ 

đạo thực hiện Đề án năm 

2019 và triển khai kế hoạch 

thực hiện Đề án năm 2020. 

Tháng 

3/2019 
UBND tỉnh 

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư 

ký Đề án, BĐBP tỉnh 

và các cơ quan chức 

năng của UBND tỉnh. 

2.  

Xây dựng kế hoạch; đề xuất 

kinh phí thực hiện Đề án năm 

2020. 

Tháng 

3/2019 

BCH Bộ đội 

Biên phòng 

tỉnh 

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký 

Đề án và các cơ quan 

chuyên môn của UBND 

tỉnh, Sở Tài chính. 

3.  
Xây dựng kế hoạch cấp kinh 

phí thực hiện Đề án năm 2020. 

Sau khi 

được cấp 

kinh phí  

BCH Bộ đội 

Biên phòng 

tỉnh 

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư 

ký Đề án, các sở, ban, 

ngành, địa phương 

liên quan 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

4.  

Tiếp nhận, mua sắm các thiết 

bị, tài liệu, sách pháp luật cấp 

cho địa phương, đơn vị. 

Sau khi có 

thông báo 

của cấp có 

thẩm quyền 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư 

ký Đề án, các sở, ban, 

ngành, địa phương 

liên quan 

5.  

Chỉ đạo tổ chức hội nghị rút 

kinh nghiệm công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật cho cán bộ, Nhân 

dân vùng biên giới, hải đảo... 

Quý IV 

Ban Chỉ đạo, 

Tổ thư ký Đề 

án 

BĐBP tỉnh, các địa 

phương 

6.  

Kiểm tra thực hiện Đề án tại 

một số địa phương, đơn vị; 

đánh giá kết quả việc thực hiện 

Đề án năm 2020. 

Quý III và 

quý IV/2020 

Ban Chỉ đạo Đề 

án 

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư 

ký Đề án, BĐBP tỉnh 

và các sở, ban, ngành, 

địa phương liên quan 

B  HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ 

1.  

Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, 

Nhân dân vùng biên giới bằng 

các hình thức: Tổ chức tuyên 

truyền tập trung, trên hệ thống 

loa truyền thanh địa phương, cấp 

phát sách, tờ rơi, tờ gấp... theo 

các nhóm đối tượng: 

- Tuyên truyền cho cán bộ và 

Nhân dân tuyến biên giới đất 

liền; 

- Cán bộ và Nhân dân tuyến 

biên giới biển và ngư dân trực 

tiếp tham gia khai thác hải sản 

trên biển. 

Mỗi tháng ít 

nhất một lần 

 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Hội đồng phối hợp 

PBGDPL địa phương, 

BĐBP, các sở: Tư 

pháp, Tài nguyên & 

Môi trường, Văn hóa 

& Thể thao, Thông tin 

& Truyền thông, Giáo 

dục & Đào tạo, Ban 

Dân tộc, UBND cấp 

huyện. 

2.  

Nhân rộng các hình thức 

tuyên truyền đạt hiệu quả về 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật ra các xã, phường 

biên giới. 

Từ tháng 

02/2020 đến 

hết năm 2020 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Các sở: Tư pháp, 

Ngoại vụ, Tài nguyên 

và Môi trường, 

NN&PTNT; các 

UBND huyện, thị xã 

biên giới. 

3.  

Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp 

luật” ở các Đồn Biên phòng; 

tham mưu cho địa phương tổ 

chức sinh hoạt “Ngày Pháp 

luật” ở các xã, phường biên 

giới. 

Từ tháng 

3/2020 hết 

năm 2020 

(tháng/lần) 

(Trọng tâm 

tháng 

11/2020) 

BCH Bộ đội 

Biên phòng 

tỉnh 

Hội đồng Phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp 

luật, cơ quan Tư pháp, 

Công an, Hội Cựu 

chiến binh, Hội Phụ nữ, 

Đoàn Thanh niên các 

huyện, thị xã, TP. 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

4.  

Nhân rộng các nội dung, hình 

thức hoạt động của các câu 

lạc bộ, tổ tư vấn pháp luật, tổ 

hòa giải … ở các xã, phường 

biên giới để phổ biến, GDPL 

cho các đối tượng tham gia. 

Từ tháng 

3/2020 đến 

hết năm 2020 

 

Sở Tư pháp,  

Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh  

Các sở: LĐTB&XH, 

GD&ĐT, UBND các 

huyện, thành phố, TX 

(trực tiếp là Phòng: Tư 

pháp, LĐTB&XH). 

5.  

Phối hợp tham gia xét xử lưu 

động một số vụ án hình sự ở 

các xã, phường biên giới, 

vùng biển. 

  Khi có vụ án 
 Tòa án nhân 

tỉnh 

Công an, Viện KSND 

tỉnh, Sở Tư pháp, Sở 

Thông tin & truyền 

thông, BCH BĐBP 

tỉnh, UBND các 

huyện, TP, TX, đơn vị 

có liên quan. 

6.  

Phát huy hiệu quả hoạt động 

của tổ đội, tuyên truyền văn 

hóa BĐBP tỉnh để kết hợp 

tuyên truyền PBGDPL phục 

vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân 

dân khu vực biên giới. 

Từ tháng 

02/2020 đến 

hết năm 2020 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Sở Văn hóa &Thể 

thao, Trung tâm Văn 

hóa thông tin, Đoàn 

thanh niên, Hội Phụ 

nữ, Hội Cựu chiến 

binh các huyện, thị 

xã, thành phố. 

7.  

Phổ biến, GDPL thông qua 

thực hiện công tác chuyên 

môn của cán bộ, chiến sĩ Biên 

phòng, Công an, Hải quan, Tư 

pháp và những người có uy 

tín ở các xã, phường biên giới, 

vùng biển. 

Thông qua 

các hoạt 

động công 

tác hàng 

ngày 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Các đồn biên phòng, cơ 

quan Công an, Hải 

quan; phòng Tư pháp, 

Mặt trận Tổ quốc, Ban 

Tuyên giáo, Ban Dân 

tộc và các tổ chức chính 

trị, xã hội ở huyện, thị 

xã, thành phố 

8.  

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ công tác 

PBGDPL, bao gồm:  

- Bổ sung tủ sách pháp luật, 

hệ thống loa truyền thanh cho 

một số thôn, bản, xã, phường 

biên giới, vùng biển và các 

Đồn Biên phòng; 

- Phát hành băng, đĩa hình có 

nội dung là các tiểu phẩm 

pháp luật;  

- In tờ rơi, tờ gấp, cấp phát 

sách pháp luật tới các địa 

phương, đơn vị. 

Quý 

III/2020 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Các sở: Văn hóa & 

Thể thao, Thông tin & 

Truyền thông, Tư 

pháp; UBND các 

huyện, thành phố biên 

giới, vùng biển của 

tỉnh; các đồn Biên 

phòng. 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

9.  

Tổ chức kiểm tra tại một số địa 

phương, đơn vị; đánh giá kết 

quả thực hiện Đề án trong năm 

2020. 

Tháng 6/2020 

đến tháng 

12/2020 

BCĐ Đề án 

tỉnh 

Thành viên Ban Chỉ 

đạo, Tổ Thư ký 

10.  

Tổ chức hội nghị rút kinh 

nghiệm thực hiện Đề án năm 

2020 và triển khai kế hoạch 

thực hiện Đề án năm 2021. 

Tháng 

12/2019 

BCĐ Đề án 

tỉnh 

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư 

ký Đề án, BĐBP tỉnh 

và các sở, ban, ngành, 

địa phương liên quan 

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

Giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu 

UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo 

cáo bằng văn bản kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP; căn 

cứ tình hình thực tế tham mưu cho tỉnh đề xuất với Chính phủ, Bộ Quốc phòng để 

điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp. 

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách và cử cán bộ tham gia. 

3. Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện các nội dung, chủ động phối 

hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đồn biên phòng và các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch.  

4. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 
- HĐ PHPBGDPL Trung ương (Bộ Tư pháp); 

- Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp; 

- Bộ Tư lệnh BĐBP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- LĐ VPUBND tỉnh;  

- UBND các huyện, Thị xã ,TP; 

- Lưu: VT, NC 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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