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KẾ HOẠCH 
Thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ,  

an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022  
 

 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức 
Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc 

gia trong tình hình mới”; 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2016 của Uỷ ban Nhân dân 

tỉnh Lào Cai về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 

09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-BCĐ, ngày 03/3/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện 

Chỉ thị 01/CT-TTg tỉnh Lào Cai về thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo 
vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022; 

UBND huyện Bát Xát xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 01)  
năm 2022, như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các 

lực lượng và toàn dân, tạo ra phong trào sâu rộng trên địa bàn huyện trong tham gia 
quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng 

khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển. 

2. Các cơ quan, đơn vị và các xã biên giới căn cứ nhiệm vụ, xây dựng kế 

hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, của ngành, đơn vị mình và 
tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.  

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho các cấp, các ngành, quần chúng nhân 

dân về: Luật Biên giới Quốc gia; Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị 
định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về 

Cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Chỉ thị số 01/TTg ngày 
09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Trung ương và địa phương 
về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; tập 

thể cá nhân điển hình tiên tiến; mô hình, cách làm hay trong thực hiện phong trào.   
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- Tuyên truyền thường xuyên, định kỳ, thông qua các buổi họp thôn, hội nghị; 
các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh, truyền hình, bản, khẩu hiệu, 

panô; hệ thống biển báo đường biên, mốc giới... 

- Đồn Biên phòng Bát Xát là đầu mối đảm bảo tài liệu và các văn bản có liên 

quan (khi được Ban Chỉ đạo tỉnh cấp) phát cho các cơ quan, đơn vị và địa phương 

biên trên địa bàn huyện Bát Xát để tổ chức tuyên truyền. 

2. Nhiệm vụ cụ thể các cơ quan, đơn vị 

a) Các Đồn Biên phòng (Bát Xát, Trịnh Tường, A Mú Sung, Y Tý) 

- Đồn Biên phòng Bát Xát: Là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các 
đồn biên phòng trên địa bàn, các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện kế 

hoạch triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 01; định kỳ 06 tháng, 
01 năm tổng hợp tình hình báo cáo kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, 

phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết.  

- Tổ chức cho nhân dân các thôn, tổ dân phố giáp biên giới thường xuyên 

tham gia tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực 

biên giới.  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn biên giới tổ chức cho nhân dân 

tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; Tổ chức cho Nhân dân tham 
gia phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc giới. Tham mưu cho 

UBND huyện tổ chức ít nhất 01 lần/trong năm tập huấn, bồi dưỡng cho các đối 
tượng tham gia về kiến thức pháp luật, quy định, thủ tục, quy trình liên quan đến 

việc thực hiện các nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.  

- Các Đồn Biên phòng chủ trì phối hợp với UBND các xã biên giới, lực lượng 

Công an, Quân sự xã và nhân dân các thôn giáp biên giới tổ chức tuần tra bảo vệ 
đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; tổ chức 

phát quang đường tuần tra, đường lên mốc quốc giới.  

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, đề xuất với UBND 

huyện Bát Xát bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động triển khai Chỉ thị 

số 01 theo quy định; tổng hợp đề nghị khen thưởng, tặng kỷ niệm chương cho các 
tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia 

nhân dịp “Ngày hội Biên phòng toàn dân 03/3”. 

- Phối hợp với UBND các xã tổ chức có hiệu qủa “Ngày hội Biên phòng toàn 

dân” ở cấp xã, thị trấn biên giới.  

b) Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

- Chỉ đạo MTTQ các xã biên giới, phối hợp với các Đồn Biên phòng tổ chức 

tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 
an ninh biên giới gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Duy trì, củng cố các mô hình điểm, chỉ đạo các mô hình tiến hành tổ chức sơ 

kết và xây dựng kế hoạch hoạt động năm tiếp theo. 
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- Chủ trì phối hợp với các Đồn Biên phòng, các ngành, địa phương tích cực, 
chủ động tổ chức tuyên truyền vận động cho 100% các hộ gia đình, thôn, bản ký 

kết tham gia bảo vệ toàn bộ hệ thống dấu hiệu đường biên, mốc quốc giới và giữ 
gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới. 

 - Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các Đồn 

Biên phòng, các ban, ngành có liên quan mở các lớp tập huấn cho cán bộ nòng cốt 
phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc 

gia trong tình hình mới” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
mới”...được ít nhất 01 lần trong năm; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng 
mô hình, phấn đấu đạt 100% số thôn, tổ dân phố khu vực biên giới xây dựng được 

phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc 
gia trong tình hình mới”. 

- Phối hợp với các Đồn Biên phòng, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn 

biên giới tiến hành kiếm tra, giám sát hoạt động; tổ chức rà soát, lựa chọn đề nghị 
các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu đề nghị UBND huyện khen thưởng theo 

quy định. 

c) Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Phối hợp với các Đồn biên phòng, Công an huyện hướng dẫn và tổ chức 

thực hiện đánh giá tiêu chí số 19 về “Quốc phòng - An ninh” trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các Đồn Biên phòng, Công an huyện triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị định 03/2019/NĐ - CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp 
giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 

đảm bảo TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ QPAN. 

- Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã, diễn 

tập cụm tác chiến Biên phòng trên địa bàn. 

- Phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Nghị định 
133/2015/NĐ - CP, ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của 

DQTV với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển đảo; bảo vệ an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng.  

- Chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các xã biên giới phối hợp với các Đồn Biên 

phòng tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Tổ chức tuyên truyền 
cho quần chúng nhân dân tiếp tục đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc.  

d) Công an huyện 

- Chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các Đồn Biên phòng triển khai 

thực hiện có hiệu quả Nghị định 03/2019/NĐ - CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp 
nhân dân trên khu vực biên giới về công tác bảo vệ an ninh biên giới, công tác đảm 

bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

- Đổi mới cơ chế nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công 

an huyện với Ban Quân sự huyện, các Đồn Biên phòng, MTTQ huyện và các ban, 

ngành đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  
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- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn biên giới phối hợp với các Đồn Biên phòng 
đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào 

“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 
tình hình mới”. 

- Phối hợp với các Đồn biên phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 

UBND các xã biên giới rà soát, lựa chọn đề nghị khen thưởng cho các tập thể, hộ 
gia đình, cá nhân tiêu biểu đề nghị cấp huyện, cấp tỉnh khen thưởng cho các tập 

thể, cá nhân, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong tham gia Phòng trào “Toàn dân 
tham gia bảo vệ chủ quyền  lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trong tình hình 
mới; Phòng trào “Ttoàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc”. 

d) Văn phòng HĐND, UBND huyện 

- Chủ động tham mưu cho UBND huyện phối hợp, các sở ngành của tỉnh 
khảo sát song phương và hội đàm thỏa thuận với phía bạn (Trung Quốc) về 

xây dựng các công trình biên giới; lập hồ sơ trình UBLH phê chuẩn để triển 

khai thực hiện theo đúng trình tự... Phối hợp với các Đồn biên phòng tuyên 

truyền các hiệp định sông phương về biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc; Phối 

hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể, các Đồn biên phòng đẩy 
mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, tổ chức kết nghĩa, giao lưu hữu nghị giữa 
các địa phương, nhân dân biên giới. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã biên giới tham mưu cho UBND 

huyện về các phương án giải quyết đối với các vụ việc phát sinh trên biên giới góp 
phần ổn định tình hình trật tự trị an trong khu vực biên giới. 

e) Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Tham mưu thực hiện tốt Chương trình Quốc gia về ổn định dân cư biên giới 

gắn với Quốc phòng an ninh khu vực biên giới; chú trọng tăng cường phát triển hạ 

tầng dân sinh và hệ thống đường tuần tra biên giới.  

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện triển khai Đề án số 01-ĐA/TU ngày 

11/12/2020 của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND 
tỉnh; tham mưu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm 

nghèo bền vững năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025; gắn với phát triển kinh tế - xã 
hội với củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới. 

f) Phòng văn hoá và Thông tin 

- Phối hợp với các Đồn biên phòng, các cơ quan liên quan tổ chức triển khai đẩy 
mạnh công tác thông tin - tuyên truyền và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới. 

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao - Truyền thông huyện đẩy mạnh 

công tác thông tin - tuyên truyền, phổ biến thông tin về công tác quản lý biên giới, 
công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, gắn với tuyên truyền biển đảo, 

công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an 
ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giao lưu Nhân dân với địa phương 
nước bạn; Phồi hợp với các Đồn Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương 
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gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trong thực hiện phong trào bảo vệ 
đường biên, cột mốc. 

g) Phòng Giáo dục - Đào tạo 

Chỉ đạo các trường học đưa việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục Luật Biên 
giới quốc gia; Luật biên phòng Việt Nam; nghị định 34/2014/NĐ - CP của Chính 

phủ; Nghị định thư Phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, 
Hiệp định về cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc vào chương 

trình ngoại khóa được ít nhất 02 lần trong năm học; khuyến khích các trường phối 
hợp với các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn xây dựng kế hoạch để tổ chức 

cho học sinh tìm hiểu lịch sử về chủ quyền biên giới quốc gia; đi thăm quan các cột 
mốc quốc giới, cột cờ Lũng Pô và thăm các Đồn Biên phòng. 

h) Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho cá nhân, hộ gia đình, tập thể đăng 
ký tham gia phong trào; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát sử dụng kinh phí được cấp 

đúng quy định. 

- Chủ trì phối hợp với các ngành tham mưu Kế hoạch hành động của UBND 

huyện thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về 
phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng 

cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

- Tham mưu cho UBND huyện cân đối, lồng ghép các nguồn vốn ngân sách, 

nguồn vốn xã hội hóa đầu tư phát triển công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh 

tế xã hội các xã biên giới Việt - Trung. 

i) UBND các xã biên giới 

- UBND các xã biên giới phối hợp với Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn tổ 

chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với thực tế của địa phương, đảm 
bảo ít nhất 04 đợt/04 thôn, bản trong tháng. 

- Các xã Y Tý, A Mú Sung tiếp tục duy trì, củng cố mỗi quan hệ hữu nghị và 
triển khai thực hiện các nội dung trong biên bản ký kết nghĩa giữa các thôn, bản 

biên giới gồm: Thôn Địa Tây Bắc, xã Ma Ngán Tý với thôn Lao Chải, xã Y Tý; Tổ 
Ngũ Đạo Hà, thôn Thủy Tào xã Dào San với thôn Lũng Pô xã A Mú Sung. 

3. Công tác củng cố, kiện toàn các tổ tự quản 

- Tiếp tục chỉ đạo các xã biên giới phối hợp với các Đồn biên phòng rà soát, 
đăng ký cho cá nhân, hộ gia đình, tập thể ký kết tham gia phong trào “Toàn dân tham 

gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. 

- Các Đồn biên phòng phối hợp với các xã biên giới rà soát, báo cáo đề nghị 

UBND huyện ra các quyết định công nhận các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đăng 

ký tham gia phong trào; đảm bảo 100% đoạn đường biên, cột mốc được các hộ gia 
đình đăng ký tự quản (hoàn thành trong quý II). 

- Thường xuyên kiện toàn, bổ sung các tổ, hộ, gia đình tham gia tự quản 
đường biên, cột mốc và các tổ tự quản an ninh trật tự thôn bản hoạt động có hiệu 
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quả. Đảm bảo 95 thôn, tổ dân phố đều có tổ tự quản an ninh trật tự và 29 thôn, tổ 
dân phố có tổ tự quản đường biên, mốc giới.  

4. Tổ chức cho nhân dân khu vực biên giới tham gia cùng với Bộ đội biên 

phòng tuần tra, phát quang đường tuần tra, đường lên mốc quốc giới   

Định kỳ, thường xuyên, đột xuất tổ chức cho cá nhân, hộ gia đình, tập thể đã 

đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, 
dấu hiệu đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới tham gia các hoạt động:  

- Phát quang đường tuần tra biên giới 02 lần/năm. 

- Tổ chức cho nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới (đảm bảo huy động 
không quá 02 lần/năm). 

5. Khen thưởng 

 Động viên khen thưởng kịp thời cá nhân, hộ gia đình, tập thể có thành tích 

trong thực hiện phong trào (đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai 
xem xét, đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh khen thưởng cho cá nhân, hộ gia 
đình, tập thể có thành tích xuất sắc). 

6. Công tác tập huấn, bồi dưỡng xây dựng phong trào  

- Tổ chức tập huấn tại huyện theo Kế hoạch của tỉnh. 

- Nội dung tập huấn: Luật biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam; 

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị; xây dựng Phong trào 

“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 
tình hình mới” gắn với Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Thành phần tập huấn: Đại diện Chỉ huy các Đồn Biên phòng, Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam huyện, xã, ban công tác thôn, Bí thư, Trưởng phó các đoàn thể và đại 
diện một số tập thể, hộ dân tiêu biểu ở các thôn giáp biên. 

- Thời gian tập huấn: Quý II và quý III năm 2022. 

7. Công tác chính sách 

Đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân 

đăng ký tham gia phong trào theo đúng Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 

05/01/2016 của UBND tỉnh Lào Cai và Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ nhân dân 

tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra 
biên giới, đường lên mốc quốc giới.  

8. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào  

Đồn Biên phòng Bát Xát chủ trì phối hợp với các Đồn Biên phòng trên địa 

bàn, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện phong trào trên địa bàn huyện đảm bảo thời gian, phù hợp với 
tình hình thực tế của địa phương. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị, Đồn 

Biên phòng, các xã biên giới xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát đúng, thiết 
thực, hiệu quả, xong trước ngày 15/3/2022. 

2. Các Đồn Biên phòng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (trước 
ngày 15/6), 01 năm (trước ngày 15/12) gửi về Đồn Biên phòng Bát Xát để tổng 

hợp báo cáo Cơ quan thường trực (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai) và UBND 
huyện Bát Xát trước ngày 31/12/2022 theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022 của 
UBND huyện Bát Xát./. 

 Nơi nhận:                                                                                    
- UBND tỉnh (B/c); 
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai;          
- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBMTTQ và các Đoàn thể; 
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 
- Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện; 
- Các Đồn biên phòng; 
- ĐU, UBND  các xã biên giới; 
- LĐVP, CV(Ký); 
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Quang Bình 
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