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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,  

Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2021 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 19/2/2021 của Ban Chỉ đạo thực 

hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng 

biên giới, hải đảo, về thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021" năm 2021; 

Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021" 

năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Nhằm tuyên truyền tới công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 

về Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng 

biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh và tại cơ quan, đơn vị để 

từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, 

người lao động trong việc thực hiện Đề án. 

2. Yêu cầu 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Ngọai vụ đảm bảo thực hiện 

đúng nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2021 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đề ra. 

Tổ chức thường xuyên, kịp thời công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với sự 

tham gia phối hợp của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và đoàn thể trong 

cơ quan thông qua nhiều hình thức thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. 

Quá trình thực hiện Đề án cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, 

nghiêm túc của các đơn vị, tạo ra sự thống nhất, quyết tâm cao trong quá trình triển 

khai thực hiện Đề án. 

Thường xuyên triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; góp phần xây 

dựng, thực hiện Đề án, đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo thực 

hiện các văn kiện về biên giới. Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, giao 

nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, các huyện biên giới xây dựng kế hoạch và triển 
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khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện 03 văn 

kiện pháp lý về biên giới. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý biên giới. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở  

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021. 

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng của việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan theo 

kế hoạch năm 2021 đã được ban hành. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Thanh tra Sở. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong kế hoạch triển 

khai ngày pháp luật Việt Nam, tổ chức định kỳ hàng tháng. 

3. Tổ chức các Đoàn khảo sát, kiểm tra, nắm tình hình thực tế công tác quản 

lý biên giới, công tác triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021" tại 

địa bàn một số xã biên giới thuộc các huyện biên giới trong tỉnh (tập trung khảo 

sát nhu cầu tài liệu tuyên truyền về 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền 

Việt Nam – Trung Quốc),  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý biên giới. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; các 

cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh.  

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 (hàng tháng, quý theo yêu cầu nhiệm 

vụ công tác quản lý biên giới). 

4. Tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra để nắm tình hình thực hiện các quy 

định pháp luật về công tác ngoại vụ và biên giới lãnh thổ tại các huyện và xã biên 

giới, trong đó có lồng ghép việc kiểm tra, nắm tình hình, tiến độ thực hiện Đề án 

và Kế hoạch. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Thanh tra Sở. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra. 

5. Tổ chức biên soạn, in ấn và cấp phát các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, cấp phát 

cho UBND các xã, thị trấn biên giới để phục vụ công tác tuyên truyền, quán triệt, 

hướng dẫn triển khai thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc, liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông 

và quy định pháp luật Việt Nam. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý biên giới. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.  

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch năm 2021 và nhu cầu của cơ sở. 
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6. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và Báo cáo kết quả thực 

hiện Đề án năm 2021 theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý biên giới. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Thanh tra Sở, Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, 

Văn phòng Sở, Trung tâm thông tin và Dịch vụ đối ngoại. 

- Thời gian thực hiện:  Quý II và Quý IV năm 2021 hoặc theo yêu cầu đột 

xuất của cấp có thẩm quyền. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Quản lý biên giới 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu, triển khai 

thực hiện các nội dung 1, 3, 5 và 6, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 

2. Thanh tra Sở 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu, triển khai 

thực hiện các nội dung 2 và 4, đáp ứng đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. 

3. Các đơn vị trực thuộc Sở 

Văn phòng Sở, Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Trung tâm thông tin và 

Dịch vị đối ngoại thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm phối hợp với Phòng Quản lý biên giới và Thanh tra Sở triển khai, thực hiện 

Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" năm 2021 

của Sở Ngoại vụ./. 
 

Nơi nhận:  
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;                                                                                

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao 

Lộc, Lộc Bình, Đình Lập; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, NV; 

- Trung tâm TTDVĐN; 

- Lưu: VT.    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Hà Lê Hữu 
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