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KỂ HOẠCH
Phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng 

chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 -  03/3/2019) 
và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 -  03/3/2019)

. Căn cứ Kế hoạch số 4605/KHPH -  BTLBP -  TWĐTN n^ày 28/11 /2017 của 
Bộ Tư lệrửi Bộ đội Biên phòng và Trung ương Đoàn về việc phôi họp tổ chức Cuộc 
thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày 
truyền thống BĐBP (03/3/1959 -  03/3/2019).

Bộ chỉ huy BĐBP Bình Phước phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Phước xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn 

viên, thanh niên và nhân dân tỉnh Bình Phước về truyền thống anh hùng cửa BĐBP 
trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những thành quả to lớn của các 
cấp, cạc ngành, địa phương trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong 
trào toán dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 
tình hình mới. Góp phần củng cố niềm tin, phảthuy trách nhiệm của cán bộ, chiến 
sỹ, đoàn viên, thanh niên Ỷà nhân dân trong tỉnh đôi với nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biên giới quốc gia; xấy dựng biên giới hoá bình, hữu nghị, họyp tác, 
cùng phát triển.

2. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh 
niên các cấp làm tôt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tô chức triên khai thực hiện nghiêm 
túc; tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cán bộ, 
đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong cả nước nhiệt tình, hưởng 
ứng th am gia.

3. Tổ chức chu đáo, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; đánh giá khách 
quan, công bằng và chính xác kết quả tham gia Cuộc thi của các tập thể và cá nhân.

II. NỘI DUNG• ■
1. Nội dung thi viết: Bao gồm 7 câu hỏi, cụ thể như sau:
Câu 1: Công an nhân dân vũ trang (Bộ đội Biên phòng ngày nay) được 

thành lập ngày, thặng, năm nào? Ý nghĩa của việc ra đời lực lượng nòng cốt, 
chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyên, an ninh biên giới quốc gia?

. Câu 2: Từ khi ra đời đến nay, Công an nhân dân vũ trang (BĐBP) có bao nhiêu 
đơn vị, cá nhân được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hừng LLVTND? 
Toàn lực lượng mấy lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng? Có bao nhiêu tập 
thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2?



Câu 3: Luật Biên giới Quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày, tháng, năm nào? Có bao nhiêu Chương, 
Điều? Nội dung Điều nào quy định về nhiệm vụ chung của BĐBP?

Câu 4: Văn bản nào quy định về “Ngày Biến phòng”? “Ngày Biên phòng' có 
những nội dung gì? Đến khi nào được xác định là “Ngày Biên phòng toàn dârì,cì

Câu 5: Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) Trần 
Văn Thọ hy sinh năm nào? ở  đâu? Trần Văn Thọ được phong tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm nào? về thành tích gì?

Câu 6: Những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ BĐBP có nhiều chương trình, 
việc làm có ý nghĩa đối với nhân dân các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Đồng chí 
(anh, chị) hãy kể tên và suy nghĩ của mình về việc làm đó?

Câu 7: Đồng chí (anh, chị) hãỵ viết một đoạn văn (không quá 2000 tò) nói 
lên cảm xúc của mình về người chiến sĩ Biên phòng hoặc viết một tấm gương 
người tôt, việc tôt ở đơn vị, địa phương mình trong xây dựng và bảo vệ biên giới?

2. Nội dung thi trắc nghiệm trực tuyến
Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm sẽ được đăng tải hàng tháng tại địa chỉ: 

Thanhnienviet.vn và gắn đường link, baner trên các trang điện tử của Báo Biên 
phòng, Báo Tiền phong, cổng thông tin điện tử Trung ương Đòàn, cổng Thánh 
Gióng và các trang mạng xã hội của Trung ương Đoàn. ,

III. THỂ LẸ cu ọ c THI
1. Đối tượng dự thi
- Cá nhân: Gán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, thanh niên, học 

sinh, sinh viên, cárvbộ, công nhân, viên chức, nhân dân trong và ngoài tỉnli; khuýen 
khích công dân Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài tham gia Cuộc thi.

- Tập thể: Các đơn vị lực lượng vũ trang; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các 
huyện, thị trong và ngoài tỉnh.

2. Khen thưởng
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh Đoàn rà soát, lựa chọn xét khen thưởng đối 

với các tập thể yận động được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đoàn viên, 
thanh niên, học sinh, sinh viện tham gia có chất lưựng cuộc thị. , .

- Các cá nhân cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đoàn viên thanh niên có tác phẩm 
dự thi xuất sắc.

3. Yêu cầu về tác phẩm dự thi
* Yêu cầu chung :: ế.
- Cá nhân hoặc nhóm có thể tham gia một hoặc nhiều bài dự thi với các hình 

thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dựìthi phải là cá nhân hoặc 
đại diện tập thể. ‘ :
. - Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu 

cho .người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Nhữrg thông tin này sẽ được 
đăng tải trên, các Mo: Thanhnienvièt.vn, Báo Biên phòng, Báo Tiên phong, Báo 
Thanh niên, Báo Sinh viên -Việt Nam, Website Đoàn thanh niên và một số phương 
tiện thông tin khác tfr tháng 12/2017.



- Ban Tổ chức không trả ỉại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong 
công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.

* Yêu cầu bài thỉ viết
- Bải thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Bài ghi rõ ở trang 

đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ 
và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi ‘Tìm hiểu về biên giới vả Bộ đội biên phòng chào mừng 
kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biẻrĩ phòng và 30 năm Ngày Biên phòng 
toàn dân”. '

- Bài dự thi cần ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Ban Tổ chức 
khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung, sáng tạo về hình thức. 
Tuy nhiên, những bài dự thi có hình thức thế hiện đặc biệt phải đính kèm và cung 
cấp nội dung bài dự thi bằng văn bản đánh máv (khối mô hình, khổ lớn, các sản 
phẩm âm thanh, hình ảnh...).

- Trả lời đủ 7 câu hỏi, nội dưng bài thi không được sao chép lại của người 
khảc dưới mội hình thức; nếu trích đẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa 
phải có chú thích rõ ràng.

* Yêu cầu thi trắc nghiệm trực tuyến:
- Người dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi cùa từng tháng.
- Người tham gia bắt buộc phải điền cấc thông tin cá nhân (họ tên, tuổi, địa 

chỉ, điện thoại liên lạc, email) khi trả lời các cầu hỏi để làm căn cứ nhận giải.
- Hàng tháng, Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương sẽ công bố kết quả trúng 

thưởng trcn các phương tiện thông tin đại chung.
4 Thời gian, nơi nhận bài dự thi, chấm thỉ và trao giải
* Thời gian
- Thời gian thị việt:
+ Bắt đầu phát động từ ngày 15/01/2018 đến tháng 30/8/2018.
+ Hạn cuối thu bài: Trước ngày 30/8/2018
Jr Thời gian chấm thi yà lựạ chọn những tác phẩm xuất sắc nộp về trên: 

Trưức ngày 15/9/2018
+ Tổng kết, traó giải cấp tỉnh: Tháng 11/2018.
+ Tổng kết Và trao giải toàn quốc: Tháng 01/2019
- Thời gian thi trắc nghiệm ừực tuyến: Bắt đầu từ tháng 01/2018 và kết thúc 

vào tháng 01/2019.
* Địa chỉ nhận bài dự thi và chấm thỉ, trao giải thỉ viết
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biển phòng tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

chỉ đạo triển khai cuộc thi, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo để đánh giá, trao 
giải đối với những bài dự thi xuất sắc trong tỉnh. Tiến hành lựa chọn những bài có 
chất lượng xuất sắe, đạt địểm cao gửi về Bản Tồ chức cuộc thi cấp Trung ương 
đúng thời gian qui định.

- Đối với các đồn Biên phống, tiểu đoàn HL-CĐ thuộc Bộ ch! huy BĐBP 
tỉnh: gửi bài dự thi về Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh (Qua Phòng Chính trị).



- Đối với các huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc và cán bộ, nhân dân trên địa 
bàn tỉnh: gửi bài dự thi về: Trụ sở Tỉnh Đoàn Bình Phước.

- Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong và ngoài tỉnh có thể 
tổng họp các bài dự thi của đơn vị mình và gửi về 01 trong 02 địa chỉ sau:

+ Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước. (Địa chỉ: KPẽ Ninh 
Thành, Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) ^

+ Ban Tuyên giáo, Tỉnh Đoàn Bình Phước (Địa chỉ: QL 14, Thị xã Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình Phước).

* Địa chỉ thỉ trạc nghiệm và công bố kết quả
- Địa chỉ truy cập thi trắc nghiệm: Thanhnienvietếvn, Báo Biên phòng 

Online, Báo Tiền phong Online, Báo Sinh viên Online, Website Bộ đội Biên 
phòng, Website Đoàn Thanh niên.

- Công bổ kết quả: Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương sẽ lựa chọn 01 đáp án 
trả lời các câu hỏi trăc nghiệm nhanh và chính xác nhất trong tháng để trao giải 
(giải thưởng của tháng trước sẽ được công bố và trao giải chậm nhất là ngày 15 của 
tháng tiêp theo). Người trúng thưởng được thông báo bằng điện thoại, email trong 
vòng 7 ngày sau khi thông báo trên trang web. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 
thông báo, nêu người trứng giải không hoàn tất các thủ tục để nhận giải, giải 
thưởng sẽ được chuyển cho quỹ khuyến học.

5. Cơ cấu giải thưởng
tfế Thi trắc nghiệm: Hằng tháng, Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương sẽ bình 

chọn 01 giải nhất, giải thưởng là 01 chiếc điện thoại di động smartphone hoặc tiền mặt 
tộ giá 1.500ẽ000,<ì Tổng giá trị giải thưởng: 18ẽ000.000đ (mười tám triệu đồng)ẽ

ỗẵ Thi viết:
* Cấp tỉnh:
- Giải tập thể: Tặng giấy khen của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và tiền thưởng kèm 

theo như sau: 01 giải Nhất trị giá 5ẽ000.000đ (Năm triệu đồng); 01 giải Nhì trị giá 
4ế000.000đ (Bốn ừiệu đồng); 01 giải Ba ưị giá 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

- Giải cá nhân: Tặng giấy khen của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và tiền thưởng 
kèm theo như sau: 01 giải Nhất trị giá 5.000.0000đ (Năm triệu đồng); 02 giải Nhỉ 
trị giá 4.000ế000đ (Bốn triệu đồng); 03 giải Ba trị giá 3.000.000đ (Ba triệu đồng) 
và 05 giải Khuyến khích trị giá 1 ế000Ế000đ (Một triệu đồng).

*cẩp Trung ương
- Giải tập thệ:.. , Í

Tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 01 
giải Nhất trị giá 30.000ẳ000đ (ba mươi triệu đồng); 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá
20.000.000đ(hai mươi triệu đồng).

- Giải cá nhân:
+ Tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 

01 giải Đặc biệt trị gỉá 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng), 01 giải Nhất trị giá
20.000.000ct (hai mươi triệu đổng); 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 OOO.OOOđ (mười 
lăm triệu đồng).



+ Tặng Giấy khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau:
05 giải Ba, mỗi giải trị giá 10.000.000d (mười triệu đồng); 10 giải Khuyến khích, 
mỗi giải trị giá 5.000.00Ọđ (năm triệu đồng).

IV. Cơ QUAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC c u ộ c  THI
1. Cơ quan chỉ đạo: Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước; Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Phước.
2. Ban Tổ chức Cuộc thi
* Trưởng Ban Tổ chức:
- Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Thành - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh.
- Đồng chí Trần Quốc Duy -  Bí thự Tỉnh Đoànễ
* Phó Ban Tổ chức:
- Đồng chí Đại tá Ngố Duy Thúy - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh.
- Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hải Lưu -Phó Tham mưu trưởng, BĐBP tỉnh.
- Đồng chí Lê Thị Hồng Phấn -  Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.
* Các thành viên:
- Thượng tá Phạm Văn Đảng - Phồ Chủ nhiệm Chính tri BĐBP tỉnh: Thành viên.
- Đại úy Trằn Văn Nên -- Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị: Thành viên.
- Đại úy Trần Văn Lũy -  Trưởng Ban VĐQC, Phòng Chính trị: Thành viên.
- Thiếu tá Nguyễn Tài Huy -  TB. Quân huấn, Phòng Tham mưu: Thành viên.
- Trung tá Hoàng Hữu Chính -  TB . Điều tra ma túy, BĐBP tỉnh: Thành viên.
- Thiếu tá Trần Văn Lừu - Trưởng Ban Tài chính, Phòng Hậu cần: Thành viên.
- Thượng úy Phan Văii Trung -  Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị: Thành viên
3. Tổ Thư ký cuộc thi:
- Thượng úy Phan Văn Trung -  Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị: Tổ trưởng.
- Trung tá Lê Xuân Hữu Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị: Tổ phó.
- Đại ứy Ninh Xuân Phủc -  Trợ lý VĐQC, Phòng Chính trị: Tổ viên^
- Thượng úy Nguyễn Văn Quân -  Trợ ly VĐQC, Phòng Chính trị: Tổ viên.
- Thượng úy Bùi Tuấn Duy -  Trợ lý Tổ chức, Phòng Chính trị: Tổ viên.
- Đồng chí Vũ Thị Hằng -  Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn: Tổ viên.
- Đồng chí Vũ Mạnh Cường - Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn: Tổ viên.
4. Phân công đơn yị thường trực cuộc thi
* Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tình Bình Phước.
- Là cơ quan Thường trực Cuộc thi; tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi trên 

báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng.
* Ban Tuyên giáo Tĩnh Đoàn Bình Phước
- Là cơ quan tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

các huyện thị Đoàn và Đoàn trực thuộc tích cực tham gia Cuộc thi.
- Tổ chức hoạt động tuyên truyền về Cuộc thi trong các cơ quan báo chí của 

Đoàn TNCS Hồ Chi Muih. .
V. TỎ CHỨC THựC HIỆN
1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước
- Xây dựng Kế hoạch, Câu hỏi, đáp án, thang điểm, hướng dẫn quy trình chấm 

sơ khảo, chung khảo; tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi; lựa chọn những bài dự



thi có chất lượng tốt để tham gia cấp Trung ương, số bài còn lại, lưu lại tại đơn vị đế 
phục vụ công tác kiếm tra (thời giạn lưu bài ít nhất 1 tháng sau khi tổng kết cuộc thi 
căp Trung ương); giao cho Phòng Chính trị là cơ quan Thường trực Cuộc thiẽ

- Phối họp với Tỉnh Đoàn Bình Phước đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi, 
đăng tải nội dung, thể lệ và các tài liệu.tham.khảo- của Cuộc thi trên các phương 
tiện thông tin, báo chí của địa phương, đơn vịề Chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyên 
truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để thu hút đông đảo số lượng cán bộ, 
đoàn viên và nhân dân tham gia cuộc thi.

- Báo đảm kinh phí và các điều kiện khác phục vụ Cuộc thi.
2. Tỉnh Đoàn Bình Phước
- Phối hợp xây dựng Kế hoạch, Câu hỏi, đáp án Cuộc thi; phân công cán bộ 

tham gia Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban Giám khảo Cuộc thi.
- Chỉ đạo các huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc triển khai rộng rãi nhằm thu 

hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng ỉớp nhân dân tích cực hưởng 
ứng tham gia Cuộc thiẽ

- Chỉ đạo hệ thống cấc cơ quan báo chí của Tỉnh Đoàn tuyện truyền về Cuộc 
thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, ưu tiên các kênh, mạng xã hội.

(Thông tin liên hệ: Đồng chí Thượng úy Phan Vặn Trung - Trợ lý Thanh 
niên, Phòng chính trị, Ẹộ chỉ huy BĐBP . Bình Phước; Email: 
phantrungbpbp@gmail.com).

Bộ chỉ huy BĐBP Bình Phước và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các 
đôn Biên phòng, tiêu đoàn HL-CĐ, các huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc chủ 
động, nghiêm túc triển khai thực hiện theo kế hoạch.

TM. BAN THƯỜNG vụ TỈNH ĐOÀN 
JBÍTHƯ ,

Nơi nhận:
-Trangương Đoàn;
- CCT, TTr CCT BĐBP;
- Ban Dân vận Tinh, ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; [ (Báo cáo)
- Thủ trưởng BCHBĐBP tinh;
- Bí thư, Phó Bí thư Tinh Đoản;,
- Các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tinh;
- Các huyện thị đoàn, Đoàn trực thuộc:
- Thành viên Ban Chỉ đạo, Tồ chức; Tồ Thư ký;
- VP, BTG, CNĐT Tinh Đoàn;
- Lưu VT, CT, BTG, VPTĐ, Tr. 75b.

Bộ CHỈ HUY BĐBP TỈNH 
CHÍNH ỦY

\§ũỉtấ__  
NGUYÊN VẪN PHƯƠNG

mailto:phantrungbpbp@gmail.com


Câu 1: Công an n h â n ( B ộ  đội Biên phòng ngày nay) được 
thành lập ngày, tháng, năm nào? Y nghĩa của việc ra đòi lực lượne; nòng côt, 
chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giói quốc gia?

Câu 2ễ. Từ khi ra đòi đến nay, Công an nhân dân vũ liang (BĐBP) có bao nhiêu 
đơn vị, cá nhân được Đảng và Nhà nước tuyên dưong danh hiệu Anh hùng LLVTND? 
Toàn lực lượng mấy lần được tuyên dưang danh hiệu Anh hùng? Có bao nhiêu tập thề, 
cá nhân đưọ'c tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2 ?

Câu 3: Luật Biên giói Quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày, tháng, năm nào? Có bao nhiêu Chương, 
Điều? Nội dung Điều nào quy định về nhiệm vụ chung của BĐBP?

Câu 4: Văn bản nào quy định về “Ngày Biên phòng ”1 “Ngày Biên phòng’ có 
nhũng nội dung gì ? Đen khi nào được xác định là “Ngày Biên phòng toàn dân ”?

Câu 5: Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân vũ trang (nay ỉà BĐBP) Trần 
Văn Thọ hy sinh năm nào? Ở đâu? Trần Văn Thọ được phong tặng danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm nào? v ề  thành tích gì?

Câu 6: Những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ BĐBP có nhiều chương 
trình, việc làm có ý nghĩa đối với nhân dân các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. 
Đồng chí (anh, chị) hãy kể tên và suy nghĩ của minh về việc làm đó?

Câu 7: Đồng chí (anh, chị) hãy viết một đoạn văn (không quá 2.000 từ) 
nói lên cảm xúc của mình về người chiến sĩ Biên phòng hoặc viết một tấm

- gương người tốt, việc tốt ở đon vị, địa phương mình trong xẩy dựng và bảo vệ 
biên giới? • . ■



quản lý, bảo vệ bi én giới. £ỤỮ ạìn an ninh, chínìi trị và trật tự an loàn xã hội ỏ' 
khu vực biên 2,ió'i. ■ .

Câu 2: Từ khi ra đời đến nay, Côn« an nhân dân vũ tran-0 (BĐBP) có bao 
nhiêu đơn vị, cá nhẫn được Đảng và Nhà nước tuyên ổươns  danh hiệu Anh hùng 
LLVTND ? Toàn lực lưọ-rm mấy lần được tuyên dươne danh hiệu Anh hừns,? Có 
bao nhiêu tẳD thể, cá nhân đưọ-c tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND lân 
thứ 2 ? Ể .

Trả lời: '
- Tính dcn nay Btìtìư  có 154 íập íhể, 61 cá liliảii dược Dảng, Nhà nước 

tuyên duong danh hiệu Anh hùng LLVTND.
- Toàn lực lượng 02 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND 

(Lần thứ nhất ngày 19/12/1979, lần thứ hai ngày 20/02/2009).
- Có 07 tập thể được tuyên dương lần thứ 02, gồm: Đồn Biên phòng Cửa 

khẩu quốc tế'Hữu Nghị, BĐBP Lạng Sơn; Đồn Biên phòng Cù Bai, BĐBP 
Quảng Trị; Trạm Kiểm soát Cửa Hội thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa 
Lò, BĐBP Nghệ An; Đồn Biên phòng Pha Long, BĐBP Lào Cai; Đồn Biên 
phòng Pò Hèn, BĐBP Quảng Ninh; Đồn Biên phòng cầu Ván, BĐBP Đồng 
.Tháp; Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu Treo, BĐBP Hà Tĩnhế

Câu 3: Luật Biên giới Quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày, tháng, năm nào ? Có bao nhiêu Chương, 
Điều? Nội dung Điều nào quy định nhiệm vụ chung của BĐBP ?

Trả lời:
- Luật Biên giới Quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (Khóa XI) thông qua ngày 17/6/2003, có hiệu lực từ ngàỵ 01/01/2004.

- Luật Biên giới Quốc gia có 6 Chương, 41 Điều.
- Điều 31, Chương III, quy định về nhiệm vụ chung của BĐBP lihư sau:
Điều 31: ể
1. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm 

•vụ của Nhà nước và ồủa toàn dân, trước hết là của chính quyền, nhân dân khu 
vực biên giới và các lực lượng vũ trang nhân dânắ Ể

2. Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, phối hợp với lực 
lượng Công an nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyên địa phương trong 
hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an nirih, trật tự, an toàn xã 
hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.

Nhà nước xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 
từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp ■■vụ.
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Cáu 4: Văn bản nào quy định vê '‘Ntgà)> Bi én phòng ? “Nqày Bién p h ò n g ' có 
nbữne. nộj dung gì ? Đên kJii nào được xác định iồ “Ngày Biên phòng toàn d â n ?

Trả lòi:

. - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BĐBP (3/3/1959 - 3/3/1989), 
Hội đồng Bộ trưỏng (nay ]à. Chính phủ) ra Quyết định số 16/HĐBT ngày 
22/2/1989 về tổ chức “Ngày Biên phòng” trong cả n ư ớ c , 'b ắ t  đầu từ ngày 
3/3/1989. . ,

- “Ngày B iên  phòng” có 05 nội dung chính sau đây:

+ Nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhi ệm của nhân dân các dân 
tộc, của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn thể ở biên giói làm tốt nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giói quốc gia.

+ Tăng cường đoàn kết, hợp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa 
BĐBP và nhân dân, giữa BĐBP với các lực lượng khác.

+ Không ngừng củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 
hai bên biển giới, chống mọi hành vi xâm phạm biên giới Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa.

+ Đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trung tâm và đột xuất của địa phương.

+ Khen thưởng bằng các hình thức thích hợp cho các tập thể và cá nhân có 
công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới.

- Đến khi nào được xác định là “Ngày Biên phòng toàn dân”: Tại kỳ họp 
thứ 3, Quốc hội nước CHXHCNVN (KJtióa XI) ngày 17/6/2003 đã thông qua 
Luật Biên giới Quốc gia, trong đó quy định lấy ngày 03 tháng 03 hàng năm là 
“Ngày Biên phòng toàn dân”. ỉ)ây là quyết định đánh dấu sự phát triển toàn dịện 
cửa công tác Biên phòng; mở ra giai đoạn mới, huy động sức mạíứi toàn dân, 
toàn diện, để đáp ứng yêu cầu ngày càng-cáo của sự nghiệp xây dựng, guản lý và

■ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên- giới Tổ quốc. •
. Câu 5: Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân vũ trang Trần Văn Thọ hy sinh 

lĩăm nào ? ở  đâu ? Trần Văn Thọ đượệ phong tặng danh hiệu Anh -hùng lực. 
lưọng vũ trang nhân dân năm nào ? về thành tích gì ? ............  '

Trả lời: __
- Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ hy sinh ngày 8 / ^ / 1 9 6 bản Leng Su 

Sìn, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (trước đây là tỉnh Lai 
Châu), thuộc địa bàn Đồn Biên phòng 405, BĐBP tỉnh Điện Biên (trước đây là 
tỉnh Lai Châu). Đồng chí , Trần Văn Thọ được Đảng, Nhà.nước phong tặng danh 
hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang rứiân dân ngày 0 1/OP/l967.

- Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ có thành tích đạc~Kẹt xuất sắc trong công 
tác vận động quần chúng về xây dựng chính quyền địa phương, bảo vệ chủ
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quvêfi  }ãnh ihû. an  n in h  ch ín h  i n ,  Irậí lự  an to à n  xã hội . x â y  đ ự n g  co sỏ clì íi>:• :;ị. 

lô chức  quân  ch  Ún ạ  ỏ' đ Ị a phu'O'jjG. Trục  t iêp.  tham m ư u ,  h ư ó n ọ  dar- ch(t Iiil.’iii 

dân xâv dựne  hợp  lác xã nón a  nch iệp,  xây d ự n s  cuộc sôna  m ớ i  X H C N ,  NÓ;: ho 

các tập tục lạc hậu, mê tín, đị đoan. cuộc sống du canh, du cư của đồntỊ bào c;ĩc 
dân tộc thiếu so, đưa bà con xuống vùng thấp định cư, dạ)' chữ xóa mủ, cai 
nghiện thuôc phiện, nâng cao đòi sống vật chai, tinh thân cho nhân dân, làm cho 
bộ mặt các bản, làng biên giới thay đổi khởi sắc, nhân dân có cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc.

Câu 6: N hũng năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ BĐBP có nhiêu chương 
trình, việc làm có ý nghĩa đối vói nhân dân các dân tộc nơi biên giói, hải đảo. 
Đồng chí (anh, chị) hãy kể tên và suy nghĩ của mình về việc làm đó?

Trả lời:
* Những năm  gần đây, cán bộ, chiến sỹ BĐBP có nhiều chưong trình, việc 

làm có ý nghĩa đối vói nhân dân các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, cụ thể :

1. Cuộc vận động “Xây dụng mái ấm cho người nghèo nơi biên giói, hải 
đảo”: BĐBP đã phối họp với UBTWMT Tổ quốc Việt Nam, Báo Quân đội nhân 
dân, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP ủng hộ 
xây dựng trên 7.000 ngôi nhà Đại Đoàn kết, tặng cho các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn và hơn 200 công trình dân sinh (cầu cống, trường lớp, đường thôn, xóm, 
bản) khu vực biên giói, biển đảo, tổng trị giá khoảng trên 300 tỷ đồng.

2. Tặng “Bò giống giúp người nghèo biên giới”: Từ năm 2014 - 2016 
BĐBP đã phối hợp với Tập đoàn Quân đội Viettel vận động doanh nghiệp, cán 
bộ, chiến sĩ, CNVCQP BĐB-P vận động quyên góp, ủng hộ số tiền hơn 370 tỷ 
đồng mua 24.676 cọn bò giống, tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở 

.khu Vực biên giới'các tỉnh vùng Tây Bắc, có vốn để phát triển-chăn nuôi, cải 
• thiện đời sống giã đìnlr. ' . * , .

' 3. Tham mưu, vận động tổ chức kết nghĩa các xóm, bản, 'cụm -dân cư hai 
bên biên giới Việt Nám và các nước láng giềng. ■ • ’ ■ ’

- Tuyên biên giới Việt Nam - Trung Quôc đã kêt nghĩa được 29 cặp thôn, 
bản, cụm dân cư hai bên biên giới. .

- Tuyến biên giới Việt Nam - Lào đã kết nghĩa được 86 cặp làng, bản cụm 
dân cư hai bên biên giới.

- Tuyến biên giới Việt Nam - Cambuchia đã kết nghĩa được 36 buôn, sóc, 
làng, cụm dân cư hai bên biên giới.

4. Chương trình “Nâng bước em tói trường”: BĐBP đã nhận đõ’ đầu 2.844 
cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ chợ 500.000 
đồng/em/tháng cho đến khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Trong sổ học sinh
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trên có 87 em học sinh nựớc bạn Lào và 91 em học sinh nưó'c bạn Camphuchia. 
R.iêng cắc Đôn B iên  phòng còn aiúp đõ', chăm nuôi 40 em ăn, ỏ' tại đon vi.

. 5: Chương trình “Hãy làm sạch biển” : Do Đ oàn thanh niên BĐBP phối họp 
vó'i Trung tâm tin tức VTV24, vận động tuyên truyền đoàn viên, thanh niên, 
nhân dân các tỉnh, thành có biển hàng tháng tổ chức ít nhất từ 01 đến 02 lần (thu 
gom rác thải, làm sạch biển). Đã thu hút đưọ'c 10.000 ngàn lượt đoàn viên, thanh 
niện BĐBP và 20 .000 lưọt đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương thu dọn 
được 875.672 tấn rác thải/130 ngàn km bờ biển, kết họp trồng 80.000 ha rừng 
ngập mặn.

* Những suy nghĩ của cá nhân về nhũng chương trình và việc làm đó:

- Trí ân đối với đồng bào nghèo nơi biên giới, hải đảo.
- Tham gia xây dụng vấ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới.

- Chung tay, góp sức xây dựng biên giới, hải đảo ngày càng giàu mạnh.

- Góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

- Xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác 
và cùng phát triển.

- Góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam.

Câu 7: Đồng chí (anh, chị) hãy viết một đoạn văn (không quá 2.000 từ) 
nói lên cảm xúc của mình về người chiến sĩ Biên phòng, hoặc viết một tấm 
gương người tốt, việc tốt ở đơn vị, địa phương mình trong xây dựng và bảo vệ 
biên giới?./.

5


