Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tỉnh Quảng Trị
21.08.2020 14:28:00 +07:00

UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRI

CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hnh ph lie

S: 3S5 /KH-UBND

Quáng Trj, ngày 2'1 tháng 8 nám 2020

KE HOACH
To chuc Hi nghj tr'c tuyên tp huãn Toàn quôc
Lut Cãnh sat biên Viêt Nam
Thirc hin Nghj djnh s 61/2019/ND-CP, ngày 10/7/2019 cüa ChInh phü
quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành LuQt Cành sat biên Vit
Nam; Quyêt djnh so 105 9/QD-TTg, ngày 22/8/2019 cüa Thu tixâng ChInh phü
Phê duyt Dê an tuyên truyên, phô biên Lut Cành sat biên Vit Nam, giai doan
2019-2023; Quyt djnh s 2307/QD-BQP, ngày 23/7/2020 cüa B Quocphông
v vic ban hãnh Kê hoach to chirc Hi ngh:j trlrc tuyên t.p huân toàn quôc Lust
Cãnh sat bin Vit Nam; Kê ho.ch sO 1933/KH-BTL, ngày 10/8/2020 cüa B
Tu 1nh Quân khu 4 ye vic tham gia Hi nghj trirc tuyên tp huân Lut Cãnh
sat biên Vit Nam;
UBND tinh Quàng Trj xây drng Kê hoach to chi1rc Hti nghj trirc tuyên
t.p huân Toàn quôc Lust Cânh sat biên Vit Nam niur sau:
I. MTJC IMCH, YEU CAU
1. Miic dIch
Nhàm nâng cao trInh do cho can b lânh dto các so, ,ban, ngành dja
phwmg hiêu biêt nhrng ni dung ci bàn cCia Lu.t Cãnh sat biên Vit Nam và
các van bàn quy djnh chi tiêt, huOng dan thi hành; lam co sO dê triên khai thi
hành Lust Cãnh sat biên Vit Nam bão dam dông b, thông nhât và hiu qua.
2. Yêu cu
- Can b tham gia tQp hun dung, dü thành phn theo quy djnh; nm chc
ni dung các chuyên dê tp huân;
- Các co quail, don vi ducc giao nhim vi tO chlrc bào dam hi nghj phôi
hqp hip dông cht chê, chuân bj chu dáo, bão dam an toàn.
II. NQI DUNG, CHIfOG TR!NH TAP HUAN
1.Nidung
*
- Xem phirn truyêil thông Cârih sat biên Vit Nam.
- Chuyên dé 1: Chü truong, duOng lOi, quan diem cüa Dáng và Nba nuOc
ye quân 1, bào v biên, dào To quôc;
- Chuyên dê 2: Ni dung co bàn cüa Lut Cành sat biên Vit Nam và
mt so ni dung chü yêu cüa Nghi. djnh so 61/2019/ND-CP ngày 10/7/2019
cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt sO diêu và biri pháp thi hành Lut Cânh
sat bién Vit Nam.
2. Chirong trInh tp huân, ma két: (cóphzi lyc kern theo).
III. THOI ClAN, DIA DIEM
1.Thô'i gian: V2 ngày; dir kin tun 4 tháng 8/2020 th&i gian chInh thtc
sê Co giây mài sau).
2. Oja dim
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Ti Phông giao ban trirc tuyn, Tng 3 SO chi buy Bô CHQS tinh
(Throng Hung Vu'cmg, KP Tan Vinh, phir&ng Dóng Lircmg, TP Dóng Ha).
IV. THANH PHAN
1. Chü tr Hi ngh: Chii tjch (hoc Phó Chü tjch) UBND tinh.
2. Dai biêu cp tinh
- Di din lãnh d?o: Hi dông nhân dan, Uy ban Mt trn To quôc Vit
Namtinh.
- Di din Iânh dao các sO, ban, ngành, doàn the cüa tinh, gôm: Van phông
UBND tinh, Ban To chirc Tinh üy, Ban Tuyên giáo Tinh üy, SO Tài chinh, SO Kê
hoch và Dâu tu, SO Tu pháp, SO Giao thông v.n tái, SO Thông tin và Truyên
thông, SO Nông nghip và Phát triên nông thôn, SO Giáo diic và Dào tao.
- Chi huy trtthng, ChInh üy B Chi huy Quan sir tinh, Dai din Thu
truOng 04 phông c quan B Cchi huy Quân sr tinh; Chi buy trirOng, ChInh üy
Bô Chi buy Bô di Biên phông tinh; Dai din lânh dao Cong an tinh.
3. Di biu cp huyn
- Dai din lanh do UBND 10 huyn, thãnh phô, thj xâ;
- Chi huy truOng Ban Chi huy Quân sr các huyn, thành phô, thj xã;
Trung doàn truOng Trung doàn BB842.
4. Di biêu các co' quan, don vl cüa B, Quãn khu dfrng chn trên da bàn
Six doàn tnr&ng; Trung doàn trixOng Trung doàn BB9, Trung doàn truOng
Trung doàn BB19, Six doãn BB968; Doàn truOng Doàn kinh tê 337.
* Tong so dir kiên: 48 dai biêu.
V. CONG TAC BAO DAM
1. Bão dam tàiliêu
Tài 1iu tap huân ye Luât Cánb sat biên Vit Nam in an, cap phát day dü
cho các thành phân dir hi nghj.
2. Bão dam kinh phi
Giao cho B Chi huy Quân s1r tinh phoi hcip SO Tài chInh 1p dir toán báo
dam kinb phi trInh UBND tinh xem xét quyêt djnh..
VI. TO CHUC THVC HIN
1. B Chi huy Quân sir tinh
- Chuân bj hi trl.r&ng, ma két, giây mOi, in an cap phát tài lieu bâo dam
cho Hôi nghj.
- Tham mutt UBND tinh tong hqp báo cáo thành phân, quân so tham dir
Hi nghj tp huân truOc 02 ngáy cho B Quôc phOng (qua Van phông Bç3 Quóc
phông và Bô Tu' lnh Quán khu 4).
- CO can b tham gia Hi nghj dOng thành phân theo ké hoach.
- Tham mixu tong hcip kêt qua Hi nghj báo cáo dung quy djnh.
2. Van phông UBND tinh: Phôi hqp vó'i B Chi huy Quan sir tinh lam
cong tác to chOc Hi nghj.
3. Các s&, ban, ngành, doàn th cp tinh lien quail; UBND các huyn,
thành ph thj xã; Ban Chi huy Quân siy các huyn, thành ph thj xã Trung
doàn BB842; Co'quan, do'n vj cüa B, Quân khu dung chân trên dja bàn
- CO di biêu tham dir Hi nghj tp huân dung, dü thành phân.
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- Báo cáo danh sách dai biu tham dir Hi nghj tQp huân ye UBND tinh
(qua Bç5 CHQS tin/i) truâc ngày 24/8/2020 dê tong hcp báo cáo dáng quy djnh.
Trén day là Kê hoch to chirc Hi nghj tr1rc tuyên t.p huãn Toãn quôc Lut
Cãnh sat biên Vit Nam, yêu cau các Co quan, don vj, dja phucing quán trit, triên
khai thirc
No'i n/ion:
- Van phOng BQP;
- BO Ti.r 1nh Quân khu 4;
- Thu&ng trirc Tirih u;
- Thi.r&ng trirc HDND tinh;
- UBMTTQVN tinh;
- Các Co quan chuyén mon thuc UBND tinh;
- Các Doàn the cap tinh
- Bô CHQS tinh;
- B Chi huy BDBP tinli;
- Cong an tinh;
- Six doàn BB968;
-DoànKinhtê337;
- UBND các huyn, thành phô, thi xA;
- Ban CHQS các huyn, thành phô, thi xa;
- Trung doàn BB842;
-Lixu:VT;NC. yi'
/
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Phti Iiic
ONG TRNH, MA KET HO! NGH! ThP HUAN
gsg/KH-UBND ngày,2'/ /8/2020 cza UBND tinh ye'
c tuyén tp huán toân quóc Lut Cánh sat biên Vit Nam)

(Kè
vic
1. Ch
2. Thôi gi
TT

THO1 GIAN

1

08.00-08.15

2

08.15-08.35

3

08.35 — 09.40

4

09.40 — 09.50

5

09.50-11.00

6

11.00 — 11.30

6'ng Nguyn Tan Crnng, Thu tnthng Bô Quc phông.
kiên tuân 4 tháng 8/2020.
NQI DUNG
- Lam cong tác to chirc Hti nghj.
- Phát biu khai mc Hi nghj tp huéin.
Xem phirn truyên thng Lrc hrçng Cãnh
sat biên Vit Nam.
Chuyên d 1: Chñ trucxng, thnmg 1i, quan
diem cüa Dãng và Nhà nuâc ye quãn 1,
bão v bin, dão To quôc.

THU'C HIN
- BTL Cãnh sat biên.
- Die Thtr tnthng BQP.
Cue ChInh tn Cânh sat bin.
D/e Di tá, PGS, TS
Vu Ci.rcng Quyt,
Vin tnrtng Vin Chin
lu?c Quôc phOng.
Ban T cht're.

Hi nghj nghi giãi lao
Chuyên d 2: Ni dung Co ban cüa Lut
Cãnh sat bin Vit Nam và mt s6 ni dung
Die Thiu tllàng
chü yu cüa Nghj djnh s 61i2019/ND-CP
Trn Van Nam,
ngãy 10/7/20 19 cüa Chmnh phü quy djnh chi
Phó Tix 1nh Pháp luW
tiêt mt s diu va bin pháp thi hành Lut Bt Tu 1nh Cánh sat bin.
Cãnh sat bin Vit Nam.
- Giái dáp các kin cüa dai biu tp huAn - D/e Phó Tu lnh Pháp li4tl
B Tu lénh Cãrih sat bin.
- Kt 1un hi nghj, b mic.
- Die Thu tnr&ng BQP

MA KET HQI NGH! TiP HUAN LUST CANH SAT BIEN VIT NAM
BQ QUOC PHONG

T3P HUAN TOAN QUOC
LUAT CANH SAT BIEN VIT NAM NAM 2018

Quáng Trf, ngày t/záng 8 nan: 2020
* Ma két nen dO, chit yang.

