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 Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg, ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ và Kế hoạch số 209/KH - UBND, ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn về tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009 
- 2019. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định xây dựng kế hoạch tổ chức Sơ kết, cụ 
thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm kiểm điểm, đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện của các ban, ngành, lực lượng vũ trang của huyện, của cấp ủy, 
chính quyền các xã biên giới trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quyết định 
số 16/HĐBT, ngày 22 tháng 02 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính 
phủ) và trong Luật Biên giới quốc gia quy định về "Ngày Biên phòng toàn dân" 
03/3 hằng năm, những chuyển biến tích cực và hạn chế, tồn tại trong thời gian 
qua, nhất là từ năm 2009 đến nay. Trên cơ sở đó, xác định rõ nguyên nhân, rút ra 
những kinh nghiệm, đồng thời đề ra các chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả "Ngày Biên phòng toàn dân", xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới. 

2. Gắn việc Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" với đẩy 
mạnh các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 60 năm ngày thành lập lực lượng Bộ đội 
Biên phòng  (03/3/1959 - 03/3/2019); kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và bảo vệ Biên 
giới. Tổ chức Sơ kết ở các cấp bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, đạt 
hiệu quả cao, không phô trương hình thức. 

II. NỘI DUNG SƠ KẾT 

1. Đối với các ngành, đoàn thể, Công an, Quân sự huyện 

- Nhận thức, trách nhiệm của ngành, đoàn thể, đơn vị mình đối với việc 
thực hiện 5 nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân” (Công tác quản lý, bảo vệ 
biên giới, xây dựng cơ sở vật chất cho phòng thủ bảo vệ biên giới, xây dựng lực 
lượng Bộ đội Biên phòng, tổ chức các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”, 
03/3 hằng năm). 

- Công tác tổ chức, phối hợp hiệp đồng giữa các ngành, Công an, Quân sự, 
các đoàn thể huyện trong triển khai thực hiện Quyết định 16/HĐBT của Hội đồng 
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Bộ trưởng, gắn với kiểm điểm thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, của 
huyện có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ biên 
giới; các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới. Đi sâu kiểm điểm thực hiện 
Nghị quyết 34-NQ/TU, ngày 22/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kết 
luận số 80 - KL/TU, ngày 17/10/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 34 - NQ/TU, ngày 22/12/2011 về xây dựng khu vực biên giới vững 
mạnh toàn diện, giai đoạn 2016 - 2020; 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. 

- Kết quả 10 năm ( từ 2009 đến nay) thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, 
gắn với tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới (xây dựng các kế 
hoạch, kết quả triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội như: hệ thống điện, đường giao thông, trường học, trạm xá, thủy 
lợi, trạm thu phát sóng phát thanh, truyền hình, bưu chính, viễn thông,… Các 
chương trình quốc gia,… trồng rừng, xóa đói giảm nghèo, chống mù chữ, phổ cập 
GDTH, phổ cập THCS, dân số KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe, hoạt động văn hóa 
thông tin, ổn định dân cư,… Các phong trào, mô hình đoàn viên, hội viên giúp 
nhau phát triển kinh tế,…). 

- Kết quả công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng với Bộ đội Biên 
phòng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới. 

- Kết quả các hoạt động tuyến sau hướng về tuyến trước, kết nghĩa, đỡ 
đầu, hỗ trợ cho các xã biên giới, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng đứng chân trên 
địa bàn huyện. 

- Những chủ trương, biện pháp trong thời gian tới tiếp tục thực hiện “Ngày 
Biên phòng toàn dân” ở phòng, ban, đoàn thể, đơn vị trong huyện. 

2. Đối với các xã Biên giới 

2.1. Công tác tổ chức quán triệt Quyết định 16/HĐBT ngày 22/02/1989 
của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về “Ngày Biên phòng toàn dân” 
03/3 hằng năm: 

- Các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính 
quyền, MTTQ, các đoàn thể xã đã ban hành để triển khai thực hiện 5 nội dung 
của “Ngày Biên phòng toàn dân” theo Quyết định 16/HĐBT ngày 22/02/1989 
của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). 

- Công tác triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ 
quốc (MTTQ), các ngành, đoàn thể ở xã với Đồn Biên phòng quản lý địa bàn để 
đẩy mạnh phong trào thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với thực hiện 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương. 

2.2. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân: 

- Nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền 
đối với công tác tuyên truyền vận động nhân dân; việc phối hợp của các đoàn 
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thể quần chúng, các thôn (bản) với Đồn Biên phòng trong tổ chức tuyên truyền, 
giáo dục những nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân” trong chương trình 
giáo dục quốc phòng cho các đối tượng theo quy định. 

- Kết quả quần chúng nhân dân tham dự các buổi tuyên truyền, phổ biến 
về “Ngày Biên phòng toàn dân”, Luật Biên giới quốc gia, các Hiệp định, Hiệp 
nghị, Hiệp ước, Quy chế biên giới… Việc phân công nhiệm vụ và trách nhiệm 
của các ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham 
gia xây dựng, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững 
mạnh (có số liệu cụ thể). 

2.3. Phong trào thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với phát triển 
kinh tế - xã hội: 

- Tổ chức quán triệt và đề ra các chủ trương, biện pháp để phát triển kinh 
tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân trong xã. 

- Kết quả công tác giáo dục, chống mù chữ, phổ cập GD Tiểu học, phổ 
cập GD Trung học cơ sở. 

- Kết quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch 
bệnh cho người và gia súc. 

- Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa”. Việc xây dựng Quy ước thôn (bản) văn hóa, gia đình văn hóa; số thôn, 
(bản), gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa. 

- Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công tác khuyến 
nông, khuyến lâm, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần 
xóa đói, giảm nghèo. Kết quả sản xuất Nông - Lâm nghiệp, chăn nuôi; thu nhập 
bình quần đầu người hằng năm, tỷ lệ hộ đói, nghèo (nêu số liệu cụ thể từ năm 
2009 đến nay). 

- Số dự án, công trình của trên đầu tư ở xã: Số công trình đã hoàn 
thành/tổng kinh phí đầu tư/chất lượng sử dụng; Số dự án, công trình đang triển 
khai thực hiện. 

2.4. Đánh giá kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới: 

- Việc tổ chức, động viên Dân quân và các tầng lớp Nhân dân trong xã 
tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới như: tuần tra biên giới, làm đường tuần 
tra, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới, tham gia đấu 
tranh với các hành vi vi phạm Hiệp định, bảo vệ biên giới… 

- Kết quả 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: Số hộ gia đình đã nhận đoạn 
biên giới, cột mốc quốc giới để phối hợp cùng Bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ 
(số km đường biên, số cột mốc đã giao nhận); việc xây dựng và thực hiện Quy chế 
phối hợp giữa chính quyền xã với Đồn biên phòng để thực hiện phong trào; số vụ, 
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số người tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm Hiệp định, bảo vệ biên giới; 
số vụ /đối tượng vi phạm an ninh trật tự đã xử lý ở địa phương…   

- Xây dựng và củng cố lực lượng Dân quân tự  vệ, Công  an  xã, Công an 
thôn (bản) và các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở các xã biên giới. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các xã biên giới; các ngành, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự 
huyện, các tổ chức, đoàn thể của huyện viết báo cáo kết quả thực hiện “Ngày 
Biên phòng toàn dân” theo nội dung trên (có đề cương và mẫu tổng hợp số liệu 
gửi kèm theo kế hoạch này), gửi báo cáo cáo bằng văn bản về UBND huyện và 
đồn Biên phòng Pò Mã trước ngày 30 tháng 5 năm 2018, để chuẩn bị tổ chức Hội 
nghị sơ kết ở cấp huyện theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh. 

2. Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn các ngành, đoàn thể, Công an, Quân sự 
huyện, UBND các xã biên giới, Đồn biên phòng trên địa bàn huyện lựa chọn các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” 
(theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh) để xét đề nghị khen thưởng ở các cấp. 

3. Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện tham mưu và xây 
chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị.   

4. Phòng Tài chính - Hế hoạch huyện, tham mưu phân bổ kinh phí tổ chức 
Hội nghị. 

5. Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện chủ trì, phối hợp với chỉ huy đồn 
Biên phòng Pò Mã (thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh) chuẩn bị tốt các văn bản và dự trù 
kinh phí để tổ chức Hội nghị Sơ kết ở cấp huyện. 

6. Hội nghị sơ kết 10 năm phong trào quần chúng  thực hiện “Ngày Biên 
phòng toàn dân”, giai đoạn 2009 - 2019 ở cấp huyện dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 
7 năm 2018./. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng 
toàn dân” (Giai đoạn 2009 - 2019), huyện Tràng Định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy;             
- Thường trực HĐND huyện;                 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Các ngành, đoàn thể trong huyện;             
- BCH Quân sự, Công an huyện; 
- Đồn Biên phòng Pò Mã và Bình Nghi; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã: Đào Viên, Tân Minh,          
Quốc Khánh và Đội Cấn;                       
- Lưu: Văn thư. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

 
Lý Văn Lâm 
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