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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và  

các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, công chức, viên chức 

 và Nhân dân trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1110/KH-UBND ngày 07/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh Lai Châu về 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”; 

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Phong Thổ về 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”. UBND huyện Phong Thổ xây dựng Kế hoạch 

tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho 

cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 

2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu, rộng cho hệ thống chính trị và các tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn huyện Phong Thổ về nội dung cơ bản của Luật Biên 

phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết; làm cơ sở để triển khai thi 

hành Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa 

bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền chặt chẽ, đảm bảo về 

chất lượng, nội dung; chuẩn bị hội nghị chu đáo, đảm bảo an toàn.  

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia tập huấn đúng, 

đủ thành phần theo kế hoạch và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung 

Chuyên đề 1: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam. 

Chuyên đề 2: Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam;  

2. Hình thức: Hội nghị triển khai trực tiếp 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 
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1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện căn cứ vào nội dung 

Hội nghị tập huấn và tài liệu đã được cấp phát (tại hội nghị trực tuyến1 ngày 

10/6/2022), tổ chức triển khai Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và các văn 

bản quy định chi tiết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ 

quan, đơn vị.  

- Thời gian: Hoàn thành trong Qúy III năm 2022. 

2. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

a) Các xã biên giới 

Chủ tịch UBND các xã biên giới phối hợp với các Đồn Biên phòng xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn.  

- Thời gian tổ chức hội nghị cấp xã: 01 ngày (hoàn thành trong Qúy III 

năm 2022). 

- Địa điểm: Do Ủy ban nhân dân các xã bố trí. 

- Thành phần: Cán bộ, công chức, xã; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; 

Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Trưởng Ban công tác Mặt trận bản và Chi hội trưởng 

các chi hội đoàn thể, người có uy tín các bản trên địa bàn xã. 

- Chủ trì: UBND xã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng triển khai thực hiện. 

- Báo cáo viên: Mời lãnh đạo Đồn Biên phòng trên địa bàn xã.  

- Mời dự: Lãnh đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện. 

b) Các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn không có biên giới căn cứ tình hình thực tế tại 

địa phương, lồng ghép tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy 

định chi tiết với việc tuyên truyền luật mới và Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân tỉnh và huyện gắn với việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp 

luật Việt Nam. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp huyện 

- Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu, tờ gấp, tờ rơi về Luật Biên phòng Việt 

Nam và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện hướng dẫn, đôn 

đốc các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của huyện triển khai thực hiện kế hoạch. 

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt Luật Biên phòng Việt Nam và 

các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, công chức, người lao động của cơ 

quan, đơn vị đảm bảo tiến độ và thời gian quy định tại Kế hoạch này. 

                                           
1 Hội nghị trực tuyến truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. 
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3. Ủy ban nhân dân các, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền 

gương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam và 

tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Huy động 

các nguồn lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội xây dựng khu vực biên giới vững 

mạnh toàn diện.  

- Xã Huổi Luông phối hợp với Đồn Biên phòng Huổi Luông tổ chức điểm 

(hoàn thành xong trước ngày 15/7/2022). 

4. Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện 

Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn phụ trách quản 

lý tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi 

tiết cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí xây dựng hình ảnh, pa nô, áp phích, tờ gấp, tờ rơi tuyên truyền 

Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn huyện 

được trích từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 

huyện năm 2022 giao cho Phòng Tư pháp tại Quyết định số 4368/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2021. 

2. Kinh phí tuyên truyền tại các các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện: Sử dụng nguồn kinh phí trong dự toán chi thường xuyên hàng 

năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách 

nhà nước hiện hành. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ 

chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện Phong 

Thổ (qua Phòng Tư pháp huyện) trước ngày 05/8/2022 để tổng hợp, báo cáo./. 
 

Nơi nhận:  
- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
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