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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại Hội nghị sơ kết thưc̣ hiêṇ Đề án “Tăng cường phổ biến giáo duc̣  

pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo  

giai đoaṇ 2017- 2021” năm 2019 

 

Ngày 27/12/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đaọ Đề án  “Tăng cường phổ biến giáo duc̣ pháp luâṭ cho cán 

bô,̣ nhân dân vùng biên giới , hải đảo giai đoạn 2017-2021” (gọi tắt là Đề án) đã 

chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án năm 2019; tham dự cuộc họp có các 

thành viên Ban Chỉ đaọ Đề án , thành viên Tổ thư ký Đề án và đại diện lãnh đạo 

UBND các huyêṇ biên giới (vắng huyện Lộc Bình không lý do). 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2019, ý kiến tham gia 

của các thành viên dự Hội nghị; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ UBND 

tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đaọ Đề án kết luận như sau: 

Trong năm 2019, công tác phổ biến giáo duc̣ pháp luâṭ cho cán bô ̣ , nhân 

dân vùng biên giới trên địa bàn tỉnh được triển khai tương đối đầy đủ, toàn diện, 

có chất lượng. Ban Chỉ đạo Đề án đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các 

công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 37/KH-BCĐ 

ngày 29/3/2019; lãnh đạo các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo đã kịp thời tham 

mưu cho thủ trưởng cơ quan ban hành kế hoạch phổ biến giáo duc̣ pháp lu ật và 

tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nội dung, hình thức 

tuyên truyền có đổi mới, phù hợp với đối tượng, địa bàn; nhiều mô hình phổ 

biến, giáo dục pháp luật được xây dựng sinh động và phát huy hiệu quả tích cực 

như: Mô hình “Tổ Thông tin Truyền thông”; “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp 

án”; “Hợp tác quốc tế trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”;... 

phương tiện tuyên truyền được quan tâm, đầu tư. Qua đó nhận thức, ý thức chấp 

hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới được nâng lên; tình trạng công 

dân xuất cảnh trái phép, tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm hình sự trên địa 

bàn khu vực biên giới giảm giảm so với các năm trước, góp phần quan trọng 

trong việc ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội địa bàn biên giới. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện Đề án vâñ 

còn tồn tại một số hạn chế  như: Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc của Ban 

Chỉ đạo thực hiện Đề án có lúc, có nơi chưa sâu sát; sự phối hợp giữa một số 

ngành cũng như các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện Đề án đôi lúc chưa 

được chặt chẽ, chưa rõ nét; trình độ, kỹ năng tuyền truyền pháp luật của Báo cáo 

viên pháp luật, nhất là ở cơ sở còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã 
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hội vùng biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp... 

Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án, nâng cao nhận thức, ý thức pháp 

luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới trên địa bàn tỉnh và hiệu quả hoạt động của 

Ban Chỉ đạo trong năm 2020 và thời gian tới, yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục quán triệt thực 

hiện nghiêm túc Kế hoạch năm 2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Căn cứ Kế 

hoạch của Ban Chỉ đạo và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế 

hoạch cụ thể triển khai Đề án và dự toán kinh phí cho các hoạt động; trong đó 

xác định rõ nội dung, thời hạn thực hiện và tổ chức triển khai thực hiện theo 

đúng kế hoạch đã đề ra.  

UBND các huyện biên giới bố trí kinh phí trong dự toán hằng năm cho 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án tăng cường phổ biến 

giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo theo quy định 

về phân cấp ngân sách và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/5/2017 về thực 

hiện  Đề án “Tăng cường phổ biến giáo duc̣ pháp luâṭ cho cán bô,̣ nhân dân vùng 

biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”. 

2. Các cơ quan, đơn vị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khu 

vực biên giới phải quan tâm về nội dung, hình thức, đối tượng, phương pháp 

tuyên truyền, trong đó về nội dung cần tập trung vào các văn bản pháp luật liên 

quan trực tiếp, thiết thực với cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới như các văn 

bản pháp luật trong các lĩnh vực về quy định về quản lý biên giới, cửa khẩu, 

xuất nhập cảnh, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, quản lý đất đai, 

hôn nhân và gia đình,… Về đối tượng tuyên truyền, bên cạnh đối tượng là Nhân 

dân cần quan tâm tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ, công chức các xã khu 

vực biên giới, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu như 

hải quan, bộ đội biên phòng, và các lực lượng liên quan như công an, quản lý thị 

trường. Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tuyên truyền, đồng thời giới 

thiệu, nhân rộng các mô hình truyên truyền phổ biến pháp luật hiệu quả đã được 

thực hiện. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Cung cấp nội dung thông tin đầy đủ, kịp 

thời nhất là trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh cho 

hoạt động của Cụm Thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu Chi 

Ma. Rà soát hệ thống loa truyền thanh cấp xã, quan tâm ưu tiên đầu tư cho các 

xã khu vực biên giới chưa có hệ thống loa truyền thanh, hoàn thành trong năm 

2020.  

4. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Nghiên 

cứu, đề xuất lắp đặt hệ thống âm thanh tại cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu Chi 

Ma để phục vụ các lực lượng chức năng tuyên truyền các nội dung thông tin, 

hướng dẫn về các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế cho khách 

xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu bằng 03 thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Trung và 

tiếng Anh). 
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5. Sở Tư pháp: Đưa nội dung triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến giáo 

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

2021” là nội dung trọng tâm thực hiện trong Kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020; nghiên cứu, hỗ trợ về 

nghiệp vụ và tài liệu thực hiện Đề án, sử dụng một phần kinh phí hoạt động của 

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Đề án giáo dục pháp luật tại các 

địa bàn trọng điểm do Sở Tư pháp chủ trì để tham gia thực hiện Đề án tại vùng 

biên giới. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

trong nhà trường, nhất là đối với đối tượng học sinh trung học cơ sở và trung 

học phổ thông; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục công dân 

trong nhà trường. 

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh - cơ quan thường trực của Ban Chỉ 

đạo:  

- Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện Đề án tại một số sở, ngành, UBND các huyện biên giới, 

bảo đảm triển khai thực hiện Đề án thiết thực, hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình phổ biến pháp luật hiệu quả; 

chú trọng phát huy vai trò của các Đồn biên phòng, cán bộ, chiến sỹ để đội ngũ 

này thực sự làm nòng cốt thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu 

vực biên giới. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 

2020 trong tháng 01/2020. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

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

- Thành viên BCĐ Đề án tỉnh;   

- UBND các huyện biên giới; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: NC, TH, TT THCB; 

- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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