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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam  

và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 21/4/2022 của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh An Giang về triển khai thực hiện 

Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng 

Việt Nam và các văn bản chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”. 

Căn cứ Công văn số 1094/BĐBP-TM ngày 17/5/2022 của Bộ Tư lệnh Bộ 

đội Biên phòng (BĐBP) về việc triển khai tổ chức tập huấn Luật Biên phòng 

Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch tổ chức tập 

huấn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc các 

sở, ban, ngành tỉnh; lực lượng vũ trang; cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ 

đội biên phòng tỉnh; cán bộ, viên chức thuộc Uỷ ban nhân cấp huyện, xã biên 

giới và cơ quan, tổ chức ở địa bàn khu vực biên giới 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 bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả 

trong toàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Cán bộ tham gia tập huấn đúng, đủ thành phần theo quy định; nắm chắc 

nội dung các chuyên đề tập huấn; 

- Các đồng chí báo cáo viên chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội dung; truyền đạt 

các chuyên đề đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về biên phòng; liên hệ vận dụng sát thực tiễn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của BĐBP và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương trong xây dựng, 

quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; 

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn 

bị chu đáo; bảo đảm an toàn, đúng mục đích và yêu cầu kế hoạch đề ra. 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

1. Nội dung 
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- Chuyên đề 1: Luật Biên phòng Việt Nam; 

- Chuyên đề 2: Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam. 

2. Hình thức 

a) Hội nghị tập huấn cấp tỉnh 

- Thành phần: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tuyên truyền viên pháp luật 

thuộc hệ thống công đoàn; đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;  

-  Thời gian: 01 ngày, trong tháng 6/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau); 

- Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh - Lầu 3. 

b) Hội nghị tập huấn tại các huyện, thị xã, thành phố biên giới 

- Thành phần: Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp huyện, cán bộ, 

viên chức thuộc Uỷ ban nhân cấp huyện, xã biên giới và cơ quan, tổ chức ở địa 

bàn khu vực biên giới. 

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 30/6/2022. 

3. Chương trình, maket 

a. Chương trình 

- Khai mạc Hội nghị; 

- Giới thiệu các chuyên đề; 

- Giải đáp các ý kiến của đại biểu; 

- Kết luận Hội nghị. 

b. Maket Hội nghị 

 

 

 

 

 

(1) Tên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị tập huấn 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp 

 Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các cơ quan có liên quan, 

tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cấp 

tỉnh, chuẩn bị hội trường, tài liệu, phát hành thư mời đại biểu tham dự. 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG(1) 

HỘI NGHỊ 

TẬP HUẤN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 

VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

Địa danh, ngày      tháng     năm 2022 
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2. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 

- Cử Đại tá, PGS.TS Đinh Vũ Thủy, Phó Chỉ huy trưởng giới thiệu 02 

chuyên đề tập huấn tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh và hội nghị báo cáo viên 

tại các sở, ban, ngành, địa phương (khi được mời). 

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các địa phương: biên soạn, phát hành tài liệu 

phục vụ cho đối tượng dự tập huấn. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức hội 

nghị tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. 

3. Uỷ ban nhân nhân các huyện, thị xã, thành phố biên giới  

Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ, viên chức thuộc Uỷ ban 

nhân cấp huyện, xã biên giới và cơ quan, tổ chức ở địa bàn khu vực biên giới. 

Báo cáo kết quả tập huấn về Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (qua Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh) trước ngày 30/6/2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư lệnh BĐBP (Bộ Tham mưu, Cục Chính 

trị, Thường trực CCT); 

- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Châu Đốc, 

An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Tân Châu; 

- Lưu: VPUBND tỉnh, Biên phòng; L60. 

      TM.HỘI ĐỒNG 

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

      PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

       Lê Văn Phước 
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