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KẾ HOẠCH 

Tổng kết thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính 

phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, giai đoạn 2015 - 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 2732/QĐ-BQP ngày 18/8/2021 của Bộ Quốc 

phòng về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-

CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất 

liền, giai đoạn 2015 – 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch 

tổng kết thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính 

phủ, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá kết quả việc thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP; thống 

nhất về nhận thức, rút ra những kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa các 

Sở, ngành và UBND các huyện biên giới trong quá trình thực hiện; 

- Đánh giá làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất chủ 

trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về 

cửa khẩu biên giới đất liền trong tình hình mới; 

- Đánh giá tính thống nhất, phù hợp giữa Nghị định số 112/2014/NĐ-CP 

với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; những khó khăn, bất cập, vướng 

mắc trong quy định và tổ chức triển khai thực hiện; kiến nghị, đề xuất sửa đổi 

các nội dung liên quan; 

- Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi 

hành pháp luật về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. 

2. Yêu cầu 

- Quá trình chuẩn bị và tiến hành tổng kết Nghị định số 112/2014/NĐ-CP 

phải toàn diện, hiệu quả, thiết thực; đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, 

ngành, UBND các huyện biên giới với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị có 

liên quan; làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, tài liệu và các mặt đảm bảo; 

- Nội dung phản ánh đúng tình hình thực tế, khách quan, toàn diện, có số 

liệu chứng minh cụ thể về việc thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP từ tháng 

01/2015 đến 7/2021; 

- Tổ chức đánh giá việc thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP đúng kế 

hoạch, triệt để, tiết kiệm, tránh lãng phí và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong 

phòng, chống dịch Covid-19. 
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II. NỘI DUNG 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, 

hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Nghị định số 112/2014/NĐ-CP và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp của 

các Sở, ngành, UBND các huyện biên giới và các cơ quan quản lý Nhà nước 

chuyên ngành cửa khẩu. 

3. Đánh giá sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ giữa Nghị định số 

112/2014/NĐ-CP với Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Xuất nhập cảnh của 

công dân Việt Nam; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại của 

người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi một số điều của Luật Nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan; việc hoàn thiện thể chế, chính sách pháp 

luật. Tập trung đánh giá các nội dung sau: 

- Tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 

112/2014/NĐ-CP; 

- Công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát XNC, XNK, cải cách thủ tục hành chính; 

- Phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo đề nghị Chính phủ mở, 

nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới, xác định phạm vi khu vực cửa khẩu; 

- Quy hoạch hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền và đầu tư xây dựng hạ 

tầng cửa khẩu; 

- Trách nhiệm của các Sở, ngành và UBND các huyện biên giới trong 

thực hiện. 

4. Tổng hợp đánh giá tình hình triển khai, kết quả đạt được, thuận lợi, khó 

khăn, vướng mắc, bất cập, nguyên nhân và giải pháp trong công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo; tuyên truyền, phổ biến; thực hiện quản lý Nhà nước; chỉ rõ nguyên nhân 

chủ quan, khách quan từ đó rút ra kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện 

các nội dung, quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP. 

5. Đề xuất, kiến nghị 

- Những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các Sở, 

ngành và UBND các huyện biên giới về nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai 

nhiệm vụ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền trong tình hình hiện nay; 

- Những biện pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tổ chức quản lý, thực 

hiện Nghị định số 112/2014/NĐ-CP; 

- Các nội dung kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện 

các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền 

đảm bảo thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. 

(Có đề cương Báo cáo tổng kết gửi kèm theo Kế hoạch) 
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III. HÌNH THỨC,  PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN 

1. Hình thức: Tổng kết bằng văn bản. 

2. Phương pháp và thời gian 

- Các sở, ngành: Ngoại vụ, Tài nguyên môi trường, Kế hoạch và đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, Y tế; Bộ chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh; Cục Hải quan, Ban 

quản lý khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện biên giới tổng kết bằng văn bản và 

gửi báo cáo tổng kết về UBND tỉnh (qua Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh) trước ngày 

08/9/2021; 

- Giao Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, tổng hợp kết quả tổng kết của các 

sở, ngành và UBND các huyện biên giới; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 

tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết gửi Bộ Quốc phòng trước 

ngày 18/9/2021. 

IV. KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng 

- Tập thể: Các cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ngành có liên quan; địa 

phương cấp tỉnh, huyện biên giới có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thi hành 

Nghị định số 112/2014/NĐ-CP; 

- Cá nhân: Là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND 

huyện biên giới; cán bộ, chiến sỹ thuộc LLVT; người lao động thuộc các tập thể 

tại khoản 1 Mục này. 

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng hợp đề xuất của các sở, ban, 

ngành tỉnh, UBND các huyện biên giới khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP.  

2. Hình thức, số lượng khen thưởng 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng; Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP. 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (05 tập thể và 05 cá nhân); 

- Giấy khen của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện biên giới. 

- Số lượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục khen thưởng (có hướng dẫn riêng). 

V. KINH PHÍ ĐẢM BẢO 

1. Các sở, ngành, UBND huyện biên giới sử dụng kinh phí trong dự toán 

ngân sách được giao theo quy định. 

2. Các đơn vị Quân đội sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước chi thường 

xuyên cho Quốc phòng vào nhiệm vụ tổng kết và khen thưởng trong tổng kết thi 

hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 

Chủ trì, tổng hợp kết quả báo cáo tổng kết của các sở, ngành và UBND 

các huyện biên giới; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh 

xây dựng báo cáo tổng kết gửi Bộ Quốc phòng theo đúng thời gian quy định. 

2. Các Sở, ngành, UBND các huyện biên giới 

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, xây 

dựng báo cáo Tổng kết thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP theo đề cương 

gửi về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) đảm bảo chất lượng, đúng thời 

gian quy định; 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy 

định. 

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ngành và UBND các huyện biên giới triên khai 

thực hiện. Trong quá trình triển khai có phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo 

UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) để phối hợp, giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành trong kế hoạch; 

- UBND các huyện biên giới; 

- Lưu VT, NC (Lq). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 
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