
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN LỘC NINH

Số: -?'/ /TB-UBND Lộc Ninh, ngày ̂ ị ỉ  thảng 6 năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phức

THÔNG BÁO
Kết luận của bà Trần Thị Bích Lệ - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo sơ kết 10 năm “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”

Chiều ngày 08/6/2018 tại Phòng họp B - ƯBND huyện Lộc Ninh, bà Trần Thị 
Bích Lệ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 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” (sau đầy gọi tãt là Ban 
Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công 
an huyện, Vãn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn 
hóa vả Thông tin, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện Đoàn; UBND 
các xã: Lộc Hòa, Lộc An, Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Lộc Thiện, Lộc Thành, Lộc Thịnh; 
Đồn Biêri phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Đồn BP Lộc An, Đồn BP Chiu Riu, 
Đồn BP Ta Nốt, Đồn BP Tà Pét, Đồn BPCK Tà Vát.

Vắng không có lý do: ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Nội dung cuộc họp: Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế 
Hoa Lư (Cơ quan thương trực) thông qua Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 
15/5/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc; Kế hoạch số 72ỈKH- 
UBND ngày 15/5/2018 của UBND huyện; ý kiến đóng góp của các thành viên dự 
họp; cuối cùng bà Trần Thị Bích Lệ - PCT.UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo kết 
luận và chỉ đạo như sau:

1. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Cơ quan thường trực)

 ̂ - Phối họp Văn phòng HĐND-UBND huyện làm việc trực tiếp với thủ
trưởng các đơn vị đê thông nhất việc cử'thành viên tham gia Ban Chỉ đạo (Ban
Dân vận, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ - Lao động, Thưong binh và
Xã hội); tham mưu ƯBND huyện quyết định bổ sung, thay thế môt so thành vien 
Ban Chỉ đạo. ’ •

- Liên hệ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Cơ quan thường trực Ban 
Chỉ đạo tỉnh) về kế hoạch chính thức việc tổ chức Giải quận vợt, Giải bóng



chuyên; tham mưu Ban Chỉ đạo thành lập đội hình, tổ chức tập luyện và tham gia 
giải theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh. .

- Chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện lập dự trù kinh phí tổ 
chức hội nghị sơ kết cấp huyện; thực hiện thanh, quyết toán với cơ quan tài chính 
theo quy định hiện hành. \

- Phối hợp Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội (bộ phận thi 
đua -  khen thưởng) tham mưu UBND huyện hướng dẫn, phân bổ chỉ tieu khèn 
thưởng cấp huyện cho tập thể, cá nhẳn có thành tích trong thực hiện “Ngày Biên 
phòng toàn dân” giai đoạn 2009 -2019.

- Phối hợp Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng 
HĐND - UBND huyện xem xét, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích đề 
nghị cấp huyện, tỉnh khen thưởng đúng quy định.

- Phối họp Vần phòng HĐND - UBND huyện xây dựng chuyên mục đăng 
tải các văn bản có liên quan vê thực hiện sơ kêt “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” ừên cổng Thông tin điện tử huyện.

2. Phòng Tài chính -  Kế hoạch

Thẩm định dự trù kinh phí của các xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế 
Hoa Lư, cân đối ngân sách, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí tổ chức các 
hoạt động đảm bảo kịp thời và đúng quy định hiện hàrih.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin

Chỉ đạo bộ phận truyền thanh -  truyền hình tăng cường tuyên truyền trên hệ 
thống truyền thanh cơ sở về Cuộc thi tìm hiểu về “Biên giới, Bộ đội biên phòng” 
để người dân trên địa bàn huyện được biết và tích cực tham gia Cuộc thi.

4. Huyện Đoàn
- Tham mưu Ban Chỉ đạo theo dõi tiến độ triển khai Cuộc thi tìm hiểu về 

“Biên giới, Bộ đội biên phòng” trên địa bàn huyện.
- Phối hợp Văn phòng HĐND - UBND huyện đăng tải các nội dung có liên 

quan đến Cuộc thi trên cổng Thông tin điện tử huyện và trang thông tin nội bộ của 
Huyện Đoàn. .

5. UBND các xã: Lộc Hòa, Lộc An, Lộc Thạnh, Lộc Tấn , xã Lộc Thiện, 
Lộc Thành, Lộc Thịnii ......

- Phối hợp Đồn Biên phòng đứng chân trên trên địa bàn nghiên cứu, tính 
toán các nội dung tổ chức hội nghị Sơ kết, lập dự trù kinh phí đảm bảo hợp lý, hiệu 
quả, tiết ĩaệm gưi về Phòng Tài chính -  kế hoạch thẩm định, thời gian chậm nhất 
ngày 13/6/2018.
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- Phối họp Đồn Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Cuộc thi tìm 
hiểu về “Biên giới, Bộ đội biên phòng” đến người dân trên địa bàn, đặc biệt là đôi 
tượng thanh niên, học sinh được biết và tích cực tham giaề

- Thành lập ban tổ chức thực hiện sơ kết, tổ chức họp, phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã xây dựng.

- Tổ chức tuyên truyền các nội dung cố liên quan đến kỷ niệm 30 năm 
“Ngày Biên phòng toàn dân”, 60 năm “Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng” thông 
qua các hình thức: hệ thống truyền thanh cơ sở; treo băng rôn, khâu hiệù tại trụ sở 
UBND xã, khu đông dân cư; lồng ghép vào các loại hình sinh hoạt tại địa phương.

- Phối hợp Đồn Biên phòng tổ chức bình xét các tập thể, cá nhân tiêu biểu, 
có thành tích trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giại đoạn 2009 -2019 đề 
nghị các Gấp khen thưởng, yêu cầu việc bình xét phải đúng quy định. Đồng thời, 
căn cứ điều kiện thực tế, chọn các tập thể, cả nhân tiêu biểu tại địa phương đế 
UBND xã biểu dương hoặc tặng giấy khen.

Trên đây là ý kiến kết luận của bà Trần Thị Bích Lệ - Phó chủ tịch ƯBND 
huyện tại cuộc họp ngày 08/6/2018ề Naỵ thông báò đến các thành viên Ban Chỉ 
đạo, các cơ quan, ban ngành liên quan biết để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH
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- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên đự họp;
- LĐVP, CW P; '
- Lưu: VT


