
  
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam 

và các văn bản quy định chi tiết 

 

 

Thực hiện Quyết định số 3836/QĐ-BQP ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng về 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” (sau đây viết tắt là Đề án); Kế hoạch số 979/KH-UBND 

ngày 10/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án. 

Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

Tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật địa phương, lực 

lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức có liên quan về nội 

dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết,… 

làm cơ sở để triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam đảm bảo đồng bộ, 

thống nhất, hiệu quả. 

2. Yêu cầu:  

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Hội nghị; mời thành phần tham dự theo 

đúng kế hoạch; cán bộ tham gia tập huấn đúng, đủ thành phần theo quy định, nắm 

chắc nội dung các chuyên đề được tập huấn. 

II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG  

1. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh). 

2. Báo cáo viên: Báo cáo viên pháp luật cấp trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội 

Biên phòng (do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phân công). 

3. Thời gian, thành phần, nội dung: 

3.1. Thời gian dự kiến: Sáng ngày 28/6/2022. 

a) Thành phần: 

- Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc các cơ quan, đơn vị: 

UBMT TQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Tư 

pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo Ninh Thuận; 

- Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố ven biển; 

- Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc các đơn vị vũ trang trên 

địa bàn tỉnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các 

huyện, thành phố ven biển; 

- Ban Chỉ huy các Đồn, Hải đội Biên phòng. 

b) Nội dung: 

- Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; 

- Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam. 

3.2. Thời gian dự kiến: Chiều ngày 28/6/2022. 

a) Thành phần: 

- Cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (trừ các 

đồng chí đã tham gia lớp tập huấn do Bộ Quốc phòng tổ chức); 

- Ban Chỉ huy các Đồn, Hải đội Biên phòng. 

b) Nội dung: 

- Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 02/12/2021 của Chính phủ quy định 

quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ 

đội Biên phòng; 

- Thông tư số 163/2021/TT-BQP ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và quản lý, 

bảo vệ biên giới tăng cường của Bộ đội Biên phòng; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BQP ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, 

bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và 

các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ Biên phòng. 

4. Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Số 153A 

đường Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm). 

(Ghi chú: Thời gian tổ chức Hội nghị chính thức sẽ có Giấy mời riêng của 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh)  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu, kinh phí,… tổ chức Hội nghị đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả, đúng quy định; tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị tập 

huấn về cơ quan cấp trên theo quy định. Sau tập huấn, chủ trì thực hiện công tác 

tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho các đối tượng là cán bộ, 
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Nhân dân ở khu vực biên giới biển của tỉnh. 

2. UBND các huyện, thành phố ven biển xây dựng kế hoạch tổ chức tập 

huấn cho cán bộ, viên chức thuộc UBND cấp huyện, xã ven biển 02 nội dung: Nội 

dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106/2021/NĐ-CP 

(mời báo cáo viên pháp luật cấp trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm 

báo cáo viên, báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị về Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh thông 

qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trước ngày 08/7/2022). 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận chủ động phối 

hợp, đưa tin tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định 

chi tiết./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành phần theo Khoản 3, Mục II;  

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC;   

- Lưu: VT. QMT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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