
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Phú Yên, ngày         tháng      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” 

 
  

Căn cứ Quyết định số 3863/QĐ-BQP ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng phê duyệt 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” (Đề án); UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa 
bàn tỉnh như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Quán triệt, triển khai thực hiện Đề án theo đúng quan điểm chỉ đạo, hoàn 
thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vai 

trò, ưu thế của các phương tiện thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật 
Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết đến các tầng lớp Nhân dân. 

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về biên phòng cho cán 
bộ, chiến sĩ, Nhân dân, nhất là Nhân dân khu vực biên giới biển, góp phần bảo vệ 

vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng 

đối tượng, địa bàn; kết hợp với các chương trình, đề án tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật có liên quan. Quá trình tổ chức thực hiện cần phân công rõ trách nhiệm 
của các cơ quan, đơn vị, địa phương và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức 

năng của các ban, ngành, địa phương có liên quan. 

2. Phạm vi, đối tượng 

a) Phạm vi 

Kế hoạch được triển khai ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ 

quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là 
chính quyền, tổ chức, cá nhân ở khu vực biên giới biển của tỉnh. 

b) Đối tượng 

- Đối tượng tập huấn chuyên sâu: Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, 

UBND các huyện, thị, thành phố; cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị thuộc lực 
lượng vũ trang tỉnh; đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh; cán bộ, công chức, viên 
chức, cá nhân, tổ chức có liên quan. 
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- Đối tượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên phòng và các vấn đề có 

liên quan: Các tầng lớp Nhân dân, nhất là Nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh; 
người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc, công tác trên địa bàn tỉnh. 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Mục tiêu  

a) 100% lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan, 
đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh được thông tin, phổ biến đầy đủ những nội dung cơ 

bản của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết có liên quan; 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ 

trang đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và 
xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

b) 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các đơn vị quân đội, 
công an được tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu các nội dung về Luật Biên phòng 

Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết; có kỹ năng tuyên truyền, vận động cán 
bộ, Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về Biên phòng. Trên 80% đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đội ngũ tuyên truyền 
viên pháp luật ở cơ sở, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư,  

nhất là địa bàn trọng yếu, khu vực biên giới biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
được phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp 

luật và được cung cấp thông tin pháp luật liên quan đến nhiệm vụ Biên phòng.  

c) 60% trở lên cán bộ, Nhân dân trong tỉnh, trên 80% trở lên cán bộ, Nhân 

dân khu vực biên giới biển và 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh được 
tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam. 

d) Phấn đấu phối hợp thực hiện đạt từ 50% trở lên người nước ngoài đang 
cư trú, lao động, học tập, làm việc, du lịch tại địa bàn tỉnh được tuyên truyền pháp 
luật về biên giới quốc gia nói chung và Luật Biên phòng Việt Nam nói riêng; 

khẳng định Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm, luôn tôn 
trọng, thực hiện nghiêm các hiệp định, hiệp nghị về biên giới, cửa khẩu và sẵn 

sàng là cộng đồng ứng phó với các thách thức chung, cam kết thực hiện nguyên 
tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác, giữ gìn 

biên giới ổn định, hòa bình, hội nhập và phát triển bền vững. 
 

2. Nội dung thực hiện  
 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

1. 
Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp 

việc Đề án. 

Tháng 

6/2022 

Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh, 

Sở Tư pháp, các 
cơ quan, đơn vị 

liên quan 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

2. 

Tổ chức khảo sát, đánh giá thực 

trạng hiểu biết, nhu cầu tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật; ý thức chấp hành pháp luật về 

Biên phòng của cán bộ, Nhân dân. 

Tháng 

6/2022 

Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh 

UBND các 

huyện, thị, 

thành phố 

3. 

Tiếp nhận, in ấn các tài liệu phục 

vụ tập huấn, tuyên truyền Luật Biên 

phòng và các văn bản quy định chi 

tiết 

Tháng 

6/2022 

Bộ Chỉ huy 

BĐBP 

tỉnh, 

Tổ Thư ký 

Sở TTTT, Sở 

Tư pháp và các 

cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

4. 

Tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết: 

a) Tập huấn cho cán bộ lãnh đạo 

các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 

lãnh đạo địa phương cấp huyện và 
tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ 

báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp 

huyện và báo cáo viên pháp luật 

thuộc các lực lượng vũ trang tỉnh. 

Tháng 

6/2022 
(có kế 

hoạch riêng) 

 

Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh  

Sở Tư pháp; 

 các cơ quan, 
đơn vị ban, 

ngành, địa 

phương liên 

quan 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp 

huyện tổ chức tập huấn cho lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trực thuộc, đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật ở cơ sở, hòa 
giải viên, người có uy tín trong 

cộng đồng dân cư. 

Quý 

III/2022 

Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh 

Sở Tư pháp, 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

5. 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền 

pháp luật về Biên phòng và các vấn 

đề có liên quan thông qua các 

chương trình giao lưu, tọa đàm, hội 

nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức 

ở tỉnh và thông qua các hoạt động 

dối ngoại của lãnh đạo tỉnh. 

Hàng năm 
Sở Ngoại 

vụ 

Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh, các 

cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên 

quan 

6. 

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công 

tác tuyên truyền, phổ biến Luật 

Biên phòng Việt Nam và các văn 

bản quy định chi tiết. 

Hàng năm 

Ban Chỉ 

đạo; 

Tổ Giúp 

việc 

Sở Tư pháp, các 

cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên 

quan 

7. 

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

văn bản quy định chi tiết; phát huy 

kết quả thực hiện Đề án “Tăng 

Hàng năm 
Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh 

UBND các 
huyện, thị, 

thành phố và 

các cơ quan, 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho cán bộ, Nhân dân vùng biên 

giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”. 

đơn vị có liên 

quan 

8. 

Tổ chức thông tin, truyền thông 

Luật Biên phòng Việt Nam và các 

văn bản quy định chi tiết trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; 

xây dựng các chương trình biểu 

diễn nghệ thuật quần chúng, các 
phóng sự, chuyên mục, viết tin, bài 

về công tác tuyên truyền, phổ biến 

Luật Biên phòng Việt Nam và 

gương điển hình, gương người tốt, 

việc tốt tham gia bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo và đảm bảo ANTT khu 

vực biên giới biển. 

Hàng năm 
Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh 

Sở TTTT; Sở 

VH-TT&DL; 

Đài PTTH Phú 
Yên; Báo Phú 

Yên; Đoàn ca 

mua nhạc dân 

gian Sao Biển 

9. 
Tổ chức tham gia cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng 

Việt Nam 

Quý III/năm 
2023 

Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh 

Sở Tư pháp; các 

sở, ban, ngành, 

đoàn thể, địa 
phương, cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan 

10. 

Phát huy vai trò của các tổ chức 

chính trị - xã hội ở cơ sở trong tham 

gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, vận động Nhân dân chấp 

hành pháp luật về biên phòng. 

Hàng năm 
Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh 

Các địa phương; 

các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

11. 

Lựa chọn đơn vị điểm để triển khai 

thực hiện Đề án gồm: UBND huyện 

Tuy An và UBND huyện Sơn Hòa. 

Năm 2022 

và 2023 

Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh 

UBND các địa 

phương, cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan 

12. Kiểm tra thực hiện Đề án Hàng năm 

Ban Chỉ 
đạo; 

Tổ Giúp 

việc 

Sở Tư pháp; các 

sở, ban, ngành, 
đoàn thể, địa 

phương, cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan 

13. Sơ kết thực hiện Đề án 
Quý 

IV/2023 (có 

kế hoạch 

Ban Chỉ 

đạo; 

Tổ Giúp 

Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh; các 

sở, ban, ngành, 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

CƠ 

QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

riêng) việc đoàn thể, địa 

phương 

14. Tổng kết thực hiện Đề án 

Quý 

IV/2025 (có 

kế hoạch 

riêng) 

Ban Chỉ 

đạo; 

Tổ Giúp 

việc 

Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh; các 

sở, ban, ngành, 

đoàn thể, địa 

phương 

 

 III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO 

 1. Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà 

nước: Kinh phí thực hiện Đề án được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên 
hàng năm theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

 2. Huy động các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức 
xã hội và các nguồn khác theo quy định. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị 

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ 

Chỉ huy BĐBP tỉnh hướng dẫn, triển khai, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho 

cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc để triển khai 
thực hiện Đề án. 

- Là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án; 

phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh 
xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án hàng năm theo Kế hoạch. 

- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh theo dõi, đánh giá kết 
quả, sơ tổng kết thực hiện Đề án. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham 

mưu cho UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội 
dung của Đề án theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí và đề xuất UBND tỉnh 
đảm bảo ngân sách Nhà nước để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan; làm đầu mối cấp phát, 
phân bổ và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đảm bảo tiết kiệm, có hiệu 

quả, đúng quy định. 
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3. Sở Tư pháp 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 
quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án và Kế hoạch này phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp, tham mưu Hội đồng phối hợp 
PBGDPL tỉnh trong tư vấn, lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL về biên phòng. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương 
liên quan cung cấp thông tin cho các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, 

báo chí, xuất bản có liên quan đến biên giới, biển đảo và BĐBP. 

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các lực lượng liên quan thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên khu vực biên giới biển của 
tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các 

văn bản quy định chi tiết góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung của Đề án. 

6. Sở Ngoại vụ  

Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam; phổ biến 
kiến thức, cung cấp thông tin về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta 

liên quan đến chủ quyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc... 

7. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa 
phương liên quan dự toán, bố trí kinh phí thường xuyên theo quy định về phân 

cấp ngân sách thực hiện Đề án. 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương 
liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường đưa nội dung Luật Biên phòng Việt 

Nam và các văn bản quy định chi tiết vào chương trình giáo dục  kiến thức quốc 
phòng, an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và 

các văn bản quy định chi tiết cho học sinh. 

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng các phóng sự, chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Biên phòng Việt Nam và các 
văn bản quy định chi tiết; các gương điển hình, tiêu biểu trong thực hiện Luật 
Biên phòng Việt Nam và tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới 

quốc gia. 

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án phù hợp với tình hình 

thực tế ở địa phương; phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết cho các cơ quan, tổ 
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chức, đơn vị. Gắn thực hiện Đề án với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền 

Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh và thực hiện 
“Ngày Biên phòng toàn dân”. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả và khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Đề án. 

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

Chỉ đạo công tác tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về Luật 

Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết; cung cấp thông tin, chỉ 
đạo định hướng tuyên truyền thông qua các hội nghị báo cáo viên của tỉnh; chỉ 

đạo đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “Diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch liên quan đến Luật Biên phòng Việt Nam 

và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức  

thành viên 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, chỉ đạo, động 

viên, khuyến khích các thành viên, hội viên tại cơ sở tích cực tham gia công tác 
tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về Biên phòng. 

13. Tiến độ thực hiện Đề án 

a) Giai đoạn 1 (từ quý II/2022 đến quý IV/2023): Triển khai các nội dung 

theo Kế hoạch và tổ chức sơ kết giai đoạn 1, đánh giá kết quả, khen thưởng các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án vào cuối năm 2023. 

b) Giai đoạn II (từ quý I/2024 đến quý IV/2025): Tiếp tục thực hiện các 

nội dung theo Kế hoạch; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật 
Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Tổ chức tổng kết, đánh giá 

kết quả, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
Đề án vào cuối năm 2025. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ 
quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh) để chỉ đạo xử lý, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Quốc phòng;  
- BTL BĐBP; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thị, thành phố; 
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, NC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
  

 
 

 
 

Đào Mỹ 
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