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KEHOACH 
T chfrc Hi ngh tng kt thirc hin D an "Tang clrông ph bin, 
giáo dc pháp 1ut cho can b, Nhãn dan vüng biên giói, hal dão 

giai don 2017- 2021" 

Thirc hin Htx&ng dn s 101 2/HID-BCDDA ngày 14/4/2021 cüa Ban Chi 
A I A A

A A I dao De anB9 Quoc phong; UBND tinh Quang Tr ban hanh Ke hoach  to chixc 
Hi nghj tong kêt vic thirc hin Dê an giai do?n 2017- 2021 nhi.r sau: 

I. M!JC DICH, YEU CAU 
1. Nhàm dánh giá ket qua dt di.ro'c; lam rô hn chê, xác djnh nguyen nhân 

và rut ra nhitng bài hçc kinh nghim trong länh dao, chi  dao,  to chirc triên khai 
thixc hin Dê an a các cap; trén Ca s& do, xác dlnh nhüng ni dung, bin pháp 
lânh do, chi dao  nâng cao chat krng hiu qua cong tác tuyên truyên, phô biên, 
giáo diic pháp 1ut cho can b, nhân dan vüng biên giai cOa tinh trong thñ gian 
t&i. 

2. Biêu dixang, khen thu&ng các tp th, cá nhân dt thành tIch xut sac 
trong thrc hin Dê an. 

II. NQI DUNG TONG KET 
1. Tng k& thirc hin D an "Tang cisang phô biên, giáo dic pháp 1ut cho 

can b, Nhân dan vüng biên giói, hái dâo giai do?n 2017 - 2021". 
2. Tham luân cüa các dcm vj, dia phi.rang (co phy lyc phán côn  kern theo). 
3.Khen thithng cho các tap the, ca nhân có thành tIch xuât sac trong thirc 

hin Dé an giai doin 2017 -2021. 
III. TH€I GIAN, THANH PHAN, HiNH THIC 
1. Chü trI Hi ngh: Phó Chü tjch UBND tinh, Trii&ng ban Chi do Dé an 

cap tinh. 
2. Thô'i gian: 1/2 ngày, thOri gian ti'r ngày 15/9- 23/9/2021 (Thàigian cy the 

có thông báo sau). 
3. Thành phn: Dir kiên 85 ngi.r&i (Can cü vào tInh hInh djch Covid-19 sê 

triu tp so hrçing phü hcp) 
- Các thành vien Ban Chi dao Dé an cap tinh; To Thu k) thrc hiên Dé an. 
- B Chi huy B di Biên phOng tinh; Lãnh d?o  si Tu pháp; b phn giüp 

vice. 
- ChInh trj vien các dan vj Biên phOng. 
- Dai din lânh do UBND 07 huyn, 27 xã, thj trân biên giai; 08 tp the, 

11 cá nhân cO thânh tIch xuât sac trong thirc hin Dé an. 
- MOn di biêu Ban Chi do De an Bô Quoc phOng và Ca quan Thui&ng trirc 

Ban Chi do Dê an B Quôc phông (B Tu' 1nh BDBP). 
4. HInh thü'c: To chirc Hi nghj tp trung 



TM. U'c( BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

O CHU TICH 

5. Oja dim: Tai Hi trix&ng B Chi buy BDBP tinh (323 Hung Vt.rcing, 
thành phô Dông H, tinh Quãng Trj). 

6. Kinh phi: Sü ding nguôn kinh phi Dé an B quôc phông cap näm 2021. 
VI. TO CHC THVC HIN 
1. B Chi huy B di Biên phông linh 
- Chi trI phôi hçip v&i Sâ Tu pháp và các sâ, ban ngành, dja phiicing chuân 

bj ni dung Báo cáo so két. 
- Phôi hçp Van phông UBND tinh hoàn chinh các ni dung, ban hành Giây 

m&i; chuãn bj các dieu kin dam báo phic vi hi nghj. 
2. S& Tir pháp: Phôi hçxp vài BO Chi buy B di Biên phông tinb thâm 

djnh báo cáo tong kêt và các tham lun ti Hi nghj. 
3. Các s&, ban, ngành, UBND các huyên, xa, thj trân biên giri, các do'n 

vj Biên phông: Chuân bj ni dung báo cáo tham 1u.n tai  hi nghj theo chü dê 
thrçc phân cong (th&i hrctng 7- 10 phit); ni dung thu yen tp trung VâO Cong 
tác lânh do, chi dao, to chüc thirc hiên Dê an "Tang cu&ng phô biên, giáo diic 
pháp 1ut cho can b, nhân dan vüng biên giâi, hái dâo giai do?n 2017- 2021" 
cüa dja phuxing, ngành, don vj mInh; dê xuât phucing hurng thirc hin trong 
nht1ng nàm tiêp theo, nhung kho khän, vithng mac; kiên nghj, dé xuât (ngay 
18/9/202 1 có tham lun gii ye Bó Ghi huy BDBP tinh tong hçp báo cáo UBND 
tin/i). 

4. Ban Thi dua - Khen thir&ng tinh: Chü trI diêu hành cOng tác khen 
thix&ng tai  hi nghj. 

5. Vn phông UBND tinh: Phôi hçp B Chi huy B di Biên phóng tinh 
trong cong tác to chirc hi nghj. 

Trên day là Ké hoch to chrc hi nghj so két thrc hin Dê an "Tang clx&ng 
phô biên, giáo dic pháp 1ut cho can b, nhân dan vüng biên giói, hãi dáo giai 
dotn 2017- 2021" cüa tinh Quãng Tn, yêu cau cac s&, ban, ngành, dja phixong 
lien quan triên khai thirc hin./. 

N9inIz1n: 
- B Ti.r 1nh BDBP; 
- Thtr&ng trrc Tinhciy; 
- Chü tjch,các PCT UBND tinh; 
- Tnrông Ban Chi do Do an; 
- Các sâ: Tu pháp; TT&IT; Tài chInh; 
VHTI'&DL; TN-MT; 

- Ban TD- KT tinh; Ban Dan tOe  tinh; 
- UBND các huyn biOn giâi; 
- Thành viOn Ban Chi dao D an; 
- B Chi huy BDBP tinh; 
- Luu: VT, NC. P4/ Ha SJJ1ng 



Tham 1 
PHAN CONG 

ng kt thyc hin Dé an "Tang cr?rng phô bin, 
can b, Nhân dan vüng biên giri, hal dao 

iai doin 2017-2021" 

TT  D" Ni dung 
1.  Huyên Huàng Hóa Kt qua và kinh nghim trong to chi.rc tuyên truyên 

PBGDPL cho can b, Nhân dan khu vrc biên giài 
2.  Huyên Gio Linh Kinh nghim và kêt qua trong to chüc huy dng tàu thuyên 

tham gia bão v chü quyên biên dão. 
3.  Huyên Dáo Cn CO Kinh nghim và két qua trong to chirc tuyên truyên 

PBGDPL cho can b, chiên sT và Nhân dan tham gia báo 
v chü quyên biên, dáo. 

4.  Huyn VTnh Linh Kinh nghim và kêt qua trong to chüc tuyên truyên 
PBGDPL cho Ngu dan trén biên 

5.  Huyên DaKrông Kinh nghiêm trong 1ira ch9n, bM dtrông và to chüc hoit 
dng cUa di ngü tuyên truyên viên pháp 1ut & các xà Biên 
gicii 

6.  B Chi huy BDBP 
tinh 

Kt qua và kinh nghim phôi hqp vth các cap các ngành a 
dja phuang trong to chüc tuyên truyên PBGDPL cho can 
b, Nhân dan khu vrc biên Øâi biên dáo 

7.  Xà Hãi An, huyn 
Hãi Lang 

Kêt qua và kinh nghim phôi hp vâi các cap các ngành a 
dja phng trong to chic tuyên truyên PBGDPL cho can 
b, Nhãn dan thrc hin tot cong tác giãi phóng mt bang 
khu kinh t Dông Nam & dja phuang 

8.  Don BPCKQT La 
Lay, BDBP tinh 

Kt qua và kinh nghim phôi hqp vâi các cAp các ngành a 
dja phi.ring trong to chirc hot dng cOa các câu 1c b, 
trung tam tu van pháp 1ut - hix&ng nghip x dja bàn biên 
giâi dcin vj quãn 1. 

9.  Don BP Hu&ng Lap, 
 BDBP tinh 

Kêt qua va kinh nghim to chüc "Ngày pháp 1ut" a Dn 

Bién phông và các xâ biên giài 
10.  Hái dôi 2, BDBP tinh Kêt qua và kinh nghirn trong M chüc tuyên truyên 

PBGDPL cho can b, chiên si và Nhân dan trong dja bàn 

hot dng trên biên. 
11.  Don BPCKQT Lao 

Bão, BDBP tinh 
Lam tOt cong tác dôi ngo.i biên phông phiic vi nhim vi 

tuyên truyên phô biên, giáo dtic pháp 1ut cho can b nhân 

dan trén dja bàn biên giâi. 
12.  Don BP Triu Van, 

BDBP tinh 
Kinh nghim và kt qua t chüc biên son, xây drng các 

tài !iu, an phâm phiic vii cong tao tuyên truyên PBGDPL 

cho can bô, chiên si và can b Nhân dan trên khu vrc biên 
giâi d.t hiu qua cao. 
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