
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN LỘC NINH Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

Số: \ à /  /KH-UBND Lộc Ninh, n g à y 51 háng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
Sơ kết 10 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 

và kỷ niệm 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989-3/3/2019);
60 năm Ngày Thành lập Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-ƯBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh V/v Sơ kết 10 
năm “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 30 năm "Ngày Biên 
phòng toàn dân” (3/3/1989-03/3/2019); 60 năm Ngày Thành lập Bộ đội Biên phòng 
(3/3/1959-3/3/2019); ' ' '

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, cụ thể, thiết thực hơn nữa Chỉ thị số 01/CT- 
ƯBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh xây dụng kế hoạch 
triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Đánh giá sát, đúng thực chất kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong việc 
quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định sỗ 16/HĐBT ngày 22/02/1989 của Hội đồng 
Bộ trưởng (nay là Chính phủ) lấy ngày 03/3 hàng năm. là “Ngày Biên phòng toàn dân”; 
làm rõ nhũng chuyển biến tích cực và hạn chế, tồn tại về chính trị, kinh tế, xã hội và 
quốc phòng - an ninh trong thời gian qua, nhất là ở khu vực biên giới. Trên cơ cở đó, xác 
định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra chủ ữương, giải pháp thực hiện tốt 
“Ngày Biên phòng toàn dân”, xây dụng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Gắn việc sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009- 2019 và kỷ 
niệm 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân", 60 năm Ngày Thành lập 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.

Quá trình tổ chức sơ kết, xét khen thưởng phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp 
chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, 
lực lượng vũ trang, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, không 
phô ữương, hình thức.

II. NỘI DUNG S ơ  KÉT 10 NĂM “NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN”
1. Tổ chức giáo dục, quán triệt Quyết định số 16/HĐBT ngày 22/2/1989 của 

Hội đồng Bộ trưởng về “Ngày Biên phòng toàn dân” 3/3 hàng năm
Tổ chức quán ừiệt và đề ra các chủ trương, biện pháp (chương trình kế hoạch) nhất 

là các chủ trương, chính sách vê phát triên kinh tê - văn hoá - xã hội, quôc phòng - an 
ninh ở khu vực biên giới và các phong ừào toàn dân ừong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Việc tuyên truyền, giáo dục những nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân” trong 
chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định.
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Công tác tuyên truyền về “Ngày Biên phòng toàn dân”, Luật Biên giới Quốc gia, 
các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới, tổ chức vận động nhân dân tham gia xây 
dựng bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh theo Nghị 
quyết số 11-NQ/TW ngày 08/5/1995 của Bộ Chính trị; Thông báo số 165-TB/TW ngày 
22/12/2004 của Bộ Chính trị kết luận về tổng kết Nghị quyết số 11-NQ/TW, Pháp lệnh 
về Bộ đội Biên phòng.

2. Đánh giá kết quả thực hiện trên các lĩnh vực công tác
a) Công tác đấu tranh bảo vệ biên giới
Công tác nắm tình hình, nhận rõ âm mưu thủ đoạn hoạt động củạ kẻ địch.
Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy 

chế biên giới; tham gia chống xâm canh, xâm cư ở biên giới, chống vượt biên trái phép, 
đấu tranh với các loại tội phạm.

Xây dựng, luyện tập các phương án, kế hoạch, quyết tâm bảo vệ biên giới.
Xây dụng và củng cố lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, ấp, các tổ chức quần 

chúng tự quản, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của\Thủ 
tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” ừong tình hình mới.

b) Công tác xây dựng cơ sở vật chất, các công trình phòng thủ bảo vệ biên giới
Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các công trình phòng thủ bảo vệ biên giới, 

công tác phân giới cắm mốc biên giới.
Động viên nhân dân tham gia xây dựng các công ừình và ủng hộ vật chất cho nhân 

dân và các đơn vị bảo vệ biên giới.
Trên cơ sở xây dựng các dự án kinh tế - xã hội ở biên giới, đảm bảo yêu cầu kết 

họp kinh tế với quốc phòng - an ninh.
Quan tâm về chế độ chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Bộ đội Biên 

phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới.
Tổ chức rà phá bom min, quy hoạch dân cư ra biên giới, động viên đồng bào dân 

tộc thiêu số định canh, định cư, củng cố thế trận quốc phòng gắn thế trận an ninh nhân 
dân vững chắc và bảo vệ biên giới.

Huy động các nguồn lực phía sau cho biên giới, động viên nhân dân, các tổ chức 
kinh tế - xã hội tuyến sau thường xuyên có hoạt động thiết thực hướng về biên giới.

c) Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng, các đom. vị quân đội ở biên giới
Các chủ trương, chính sách quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần của cán 

bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các đơn vị quân đội đứng chân trên biên giới.
Trang bị phương tiện, vật chất cho hoạt động và chiến đấu bảo vệ biên giới.
Tổ chức hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa các đơn vị phía sau và các đồn biên 

phòng, đơn vị quân đội ở biên giới, các xã biên giới.
Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm lo gia đình có con em đang phục 

vụ trong lực lượng bộ đội Biên phòng và các đơn vị quân đội ở biên giới.
Công tác tuyên truyền giáo dục, động viên con em các DTTS nhập ngũ vào lực 

lượng bộ đội Biên phòng. Tạo nguồn đào tạo cán bộ người dân tộc thiếu số tại chỗ.
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, Đoàn kết quân dân, ngăn chặn và xử lý vi phạm kỷ luật, pháp luật đối với cán bộ, 
chiến sĩ, nhân dan vi phạm.

d) Tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dần ” 03/3 hàng năm
Hình thức tổ chức, nội dung hoạt độhg.
Công tác phối hợp, quy mô và lực lượng tham gia.
Ket quả và những hạn chế vướng mắc cần tháo gỡ.
3. Cấp tổ chức
3.1. Cấp xã

 ̂ UBND xã biên giới phối họp với Đồn Biên phòng xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ 
kết "Ngày Biên phòng toàp-đỗH^^ùai đoạn 2009-2019 ở địa phương. Thời gian tổ chức 
sơ kết xong trước ngày 0/7/201$/

Báo cáo sơ kết và đê nghị cấp huyện, cấp tỉnh khen thưởng gửi về Phòng Nội vụ 
trước ngày 15/7/2018. ' ắ

3.2. Cấp huyện
Thành lập Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tổ chức sơ kết giai đoạn 2009-2019.
Xây dựng kế hoạch phối họp tổ chức Hội nghị sơ kết.
Thời gian tổ chức sơ kết: Xong trước ngày 10/8/2018. Báo cáo sơ kết và đề nghị 

cấp tỉnh, Trung ương khen thưởng gửi về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trước 
ngày 15/8/2018. -

3.3 Đối với các xã, thị trấn không có biên giới
Không tổ chức hội nghị, nhưng xây dựng báo cáo sơ kết trên địa bàn và xét đề nghị 

khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc gửi về Phòng Nội vụ và Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư trước ngày 15/7/2018.

4. Khen thưửng
Thường ừực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện phối hợp Đồn Biên phòng Cửa 

khẩu Quốc tế Hoa Lư lựa chọn, bình xét tập thể, cá nhân cấp huyện có thành tích trong 
thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 để khen thưởng hoặc đề 
nghị các cấp khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đồn Biên phòng lựa chọn, bình xét các tập 
thể, cá nhân có thành tích ứong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009
2019 đề nghị các cấp khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnhẳ

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM•  •  •  •  .

1. Hoạt động tuyên truyền
Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa kỷ niệm 30 năm "Ngày Biên phòng toàn 

dân"(03/3/1989- 03/3/2019) và 60 năm Ngày Thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng 
(03/3/1959 - 03/3/2019) và giáo dục những nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân” 
ữong chương ừình giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định.

Tổ chức tuyên truyền về “Ngày Biên phòng toàn dân”, Luật Biên giới Quốc gia, 
các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới, tổ chức vận động nhân dân tham gia xây 
dựng bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh theo Nghị 
quyết số 11-NQ/TW ngày 08/5/1995 của Bộ Chính trị; Thông báo số 165-TB/TW ngày



22/12/2004 của Bộ Chính trị kết luận về tổng kết Nghị quyết số 11-NQ/TW, Pháp lệnh 
về Bộ đội Biên phòng.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm
- Tham gia Cuộc thi tìm hiểu về “Biên giới, Bộ đội biên phòng” và các hoạt động 

văn nghệ, thể dục, thể thao theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh.
- ƯBND các xã biên giới phối họp với các đồn Biên phòng, các đơn vị kết nghĩa, 

đỡ đâu tô chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thê thao, các công trình chào 
mừng kỷ niệm. Tổ chức mít tinh kỷ niệm gắn với gặp mặt các già làng, người có uy tín 
ừong trong đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ biên phõng nghỉ hưu và tập thể" cá nhẩn có 
thành tích ừong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và kỷ niệm 60 năm ngày thành 
lập Bộ đội Biên phòng. Thời gian: Tổ chức các hoạt động xong trước ngày 01/3/2019.

4. Khen thưởng
Các đồn Biên phòng phối họp với cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn 

các tập thê, cá nhân có thành tích trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân” giai 
đoạn 2009-2019 đề nghị các cấp khen thưởng (khỉ có hưởng dẫn của cấp trên).

IV. KINH PHÍ TỎ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG•  •  •  •

Cấp huyện: Sử dụng ngân sách của địa phương.
Cấp xã: UBND các xã biên giới phối họp với các đồn dự trù kinh phí tổ chức.
V. PHÂN CÔNG NHIỆM v ụ
l ề Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
Tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng 

kế hoạch chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm cấp huyện.
Tổ chức tiếp nhận báo cáo của các cơ quan, ban, ngành huyện và xã, thị trấn để 

tham mưu ƯBND huyện tổng họp, xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng 
toàn dân” giai đoạn 2009-2019 trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn biên giới tổ chức sơ kết "Ngày Biên phòng toàn 
dân” giai đoạn 2009-2019 ở địa phương.

Cung cấp thông tin cho Đài Truyền thanh -  Truyền hình tổ chức tuyên truyền trên 
hệ thống ừuyen thanh huyện, xã, thị trấn.

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện
Đôn đốc các cơ quan, ban, ngành và địa phương tiến hành các công việc theo thời 

gian đã ấn định.
Phối họfp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư tham mưu ƯBND huyện lập 

dự trù kinh phí và tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm giai đoạn 2009-2019.

3. Phòng Văn hóa -  Thông tin
Xây dựng Kể hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm.
4. Trung tâm Văn hóa -  Thể thao
Thành lập đoàn vận động viên, tổ chức luyện tập và tham mưu UBND huyện đăng 

ký tham gia giải bóng chuyền, giải quần vợt chào mùng 30 năm Ngày Biên phòng toàn 
dân; 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh.
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5. Huyện Đoàn

Trên cơ sở Kế hoạch phối họp số 116/KHPH-BCHBP-TĐBP ngày 15/01/2018 của 
Bộ CH BĐBP và Tỉnh Đoàn; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai rộng rãi nhằm thu 
hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lóp nhân dân tích cực hưởng úng 
tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng theo kế hoạch của tỉnh.

6. Đài Truyền thaiìh và Truyền hình
Xây dựng các chương trình, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm trên hệ thống truyền 

thanh huyện, xã.

7. Phòng Tài chính -  Kế hoạch: Tham mưu ƯBND huyện bố trí kinh phí thực 
hiện và hướng dân các đơn vị chi, thanh quyết toán theo quy định.

8. UBND các xã bỉên giới
Phối họp với các đồn Biên phòng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị 

sơ kết và các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ở địa phươngể
Tuyển chọn chọn tập thể, cá nhân tham gia Cuộc thi tìm hiểu, hội thao chào mừng 

theo hướng dẫn của tỉnh.
Tổ chức bình xét, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Lập dự trù kinh phí gửi Phòng TC-KH thẩm định., tham mưu bố trí.
9. Các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn không có đường 

biên giới: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện 
“Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009- 2019 và báo cáo ƯBND huyện qua Đồn 
Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đúng nội dung và thời gian quy định.

10. Phòng Nội vụ
Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng phối họp với Đồn Biên phòng Cửa 

khẩu Quốc tế Hoa Lư tham mưu UBND huyện khen thưởng, đề nghị cấp có thẩm quyền 
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên 
phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 và các hoạt động kỷ niệm.

VII. TỔ CHỨC THựC HIỆN
ƯBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện và ƯBND các xã, 

thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng thời gian đã ấn định./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
-B ộ  CHBĐBP tỉnh;
- TT HU; TT HĐNND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
- LĐVP, cyỵp;
- Lưu: ÝT.

___ẬJ CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
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