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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021” 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 1021/HD-BCĐ, ngày 14/4/2021 của Ban Chỉ đạo 

Đề án của Bộ Quốc phòng về tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 

2021” (sau đây gọi tắt là Đề án), Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh Cao Bằng báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành văn bản 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2267/KH-UBND ngày 

19/7/2017 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, 

nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; ban 

hành Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 về việc thành lập Ban Chỉ 

đạo thực hiện Đề án cấp tỉnh1. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được giao là cơ quan 

Thường trực của Ban Chỉ đạo trực tiếp chủ trì tham mưu, phối hợp chỉ đạo, triển 

khai thực hiện Đề án; thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo Đề án2.  

- Căn cứ các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên Ban Chỉ đạo thực 

hiện Đề án của tỉnh đã nghiên cứu xây dựng, ban hành đầy đủ các văn bản và 

triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức 

thực hiện nghiêm túc3. 

- Ủy ban nhân dân các huyện biên giới, các đồn Biên phòng tổ chức triển khai, 

quán triệt thực hiện Đề án tại địa phương, đơn vị đảm bảo đúng nội dung, thời gian 

                   

1Gồm 17 đồng chí, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Chính ủy BĐBP tỉnh làm 

Phó trưởng Ban Thường trực, 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó trưởng Ban, đại diện thường trực 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và đại diện lãnh đạo các ngành: Sở Thông tin và truyền 

thông; Sở ngoại vụ; Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Hải quan; Công 

an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đài PT-TH, Báo Cao Bằng; Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân, Văn 

phòng UBND tỉnh là thành viên  

2 gồm 15 đồng chí thuộc các sở, ngành phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; (trong đó: đồng chí Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh làm Tổ trưởng, đồng chí lãnh đạo Phòng 

phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư  pháp làm Tổ phó; lãnh đạo các cơ quan liên quan trực thuộc các sở, ngành 

làm thành viên Tổ Thư ký. 

3 Kế hoạch số 2267/KH-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Đề án “Tăng 

cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết 

định số 1173/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp 

tỉnh; ban hành đầy đủ kế hoạch, hướng  dẫn thực hiện Đề án hàng năm trên địa bàn tỉnh. 
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theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Kết quả: 100% UBND các huyện biên giới đều xây 

dựng Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc thực hiện Đề án cấp 

huyện. Các xã, thị trấn biên giới phối hợp các đồn Biên phòng xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền từng tháng, từng quý, thành lập tổ tư vấn pháp luật, kịp thời thông tin, 

tuyên truyền, giải đáp pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới. 

2. Công tác phối hợp và kiểm tra, đôn đốc 

- Chỉ đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh (Cơ quan thường trực) chủ trì, phối hợp 

với các Sở ngành: Tư pháp; Ngoại vụ; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và xã hội; Tài chính; Tòa án; Văn 

phòng UBND tỉnh,… và UBND các huyện biên giới để triển khai và tổ chức 

thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; phối hợp chặt chẽ, gắn 

trách nhiệm giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương, đặc biệt là trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở.  

- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể 

cho các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức Đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện 

Đề án tại các địa phương, đơn vị ở khu vực biên giới4. Thông qua việc kiểm tra 

đã phát hiện và kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, 

biểu dương, nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân có thành tích và sáng kiến 

hay trong thực hiện Đề án, đồng thời làm cơ sở đánh giá kết quả triển khai, thực 

hiện và đề ra phương hướng thực hiện Đề án trong thời gian tiếp theo. 

- Ban chỉ đạo Đề án các huyện biên giới đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

Đề án tại cơ sở, thông qua việc kiểm tra đã chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện phối 

hợp với các ngành liên quan giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại của quần 

chúng nhân dân.  

3. Công tác tập huấn triển khai, thực hiện Đề án 

- Từ năm 2017 đến 2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh đã tổ chức tập 

huấn được 03 lớp/114 người tham dự triển khai các văn bản thực hiện Đề án đến 

lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện biên giới; tổ 

chức tập huấn 13 chuyên đề nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

cán bộ các đồn Biên phòng, các xã, thị trấn biên giới và cán bộ các xóm (bản, 

khu phố), người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo và Nhân dân trên địa bàn 

07 huyện biên giới của tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân 07 huyện biên giới tổ chức 12 đợt tập huấn công tác triển 

khai, thực hiện Đề án và bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho 1.025 lượt cán bộ xóm (bản, khu phố) tham dự. Đây chính là 

nguồn nhân lực nòng cốt trong thực hiện Đề án tại các địa phương. 

                   
4 Năm 2017 kiểm tra 04 xã thuộc 03 huyện gồm: Xã Cốc Pàng, Xuân Trường, huyện Bảo Lạc; xã Cần Yên, 

huyện Thông Nông và xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng. Năm 2018 kiểm tra 04 xã thuộc 02 huyện gồm: Xã Ngọc 

Côn, Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh; xã Lý Quốc và xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang. Năm 2019 kiểm tra 03 xã 

thuộc 03 huyện: Xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc; xã Cần Yên, huyện Thông Nông và xã Đức Long, huyện Thạch An. 

Năm 2021 kiểm tra tại 06 xã thuộc 03 huyện: Xã Thị Hoa, Lý Quốc, huyện Hạ Lang; xã Ngọc Côn, huyện Trùng 

Khánh; xã Cô Mười, TT. Tà Lùng và xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa.  
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II. KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Công tác biên soạn, đảm bảo tài liệu  

- Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo đã chủ động phân công 

nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành tổ chức biên soạn tài liệu, giáo án, bài giảng 

phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân 

dân trên địa bàn biên giới của tỉnh.  

- Ban Chỉ đạo đã in 185.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật để cấp phát cho các 

huyện biên giới; chủ động tiếp nhận và cấp phát đầy đủ vật tư, tài liệu cho các 

địa phương, đơn vị làm tài liệu tuyên truyền, PBGDPL. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ 

huy BĐBP tỉnh đã xây dựng 03 phóng sự ngắn có nội dung tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật để phát trên Truyền hình Cao Bằng và tham dự Liên 

hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII; mỗi tháng xây dựng 01 số chuyên mục 

“Vì chủ quyền an ninh biên giới ” phát trên sóng của Đài Truyền hình tỉnh đều 

lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, 

Nhân dân vùng biên giới. Ngoài ra, hằng ngày khi phát hiện hành vi vi phạm 

hành chính, pháp luật xẩy ra trên biên giới, Trung tâm văn hóa các huyện và Bộ 

Chỉ huy BĐBP tỉnh đều kịp thời tổng hợp, đưa tin, phản ánh tuyên truyền trên 

Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Cao Bằng. 

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ động phát huy ưu thế của công tác tuyên 

truyền trên mạng xã hội trong tiến hành công tác tuyên truyền; chủ động thành 

lập các trang Fanpage của cơ quan, đơn vị để kịp thời cập nhật và cung các 

thông tin chính xác về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, cũng như những vấn đề liên quan đến việc chấp hành pháp 

luật của Nhân dân ở các địa phương trong toàn tỉnh. Các đơn vị: Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Báo Cao Bằng, 

Đài PT-TH Cao Bằng...đã thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả trang 

Fanpage của cơ quan, đơn vị mình, với số lượng người theo dõi và tương tác 

lớn; nhiều đơn vị có sự sáng tạo trong lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, như: Mục “Mỗi ngày một điều luật” trên Trang Fanpage Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Cao Bằng của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; trực tiếp tư vấn, giải đáp 

trực tuyến các thông tin liên quan đến pháp luật trên Trang Fanpage Truyền hình 

An ninh Cao Bằng của Công an tỉnh;…  

- Uỷ ban nhân dân các huyện biên giới đã xây dựng kế hoạch, giao phòng Tư 

pháp phối hợp với các Đồn Biên phòng và các phòng, ngành chức năng tổ chức 

biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

địa phương. Các huyện đã chủ động in ấn và cấp phát gần 12.000 tờ gấp, 1.500 

băng đĩa; hỗ trợ kinh phí mua sách pháp luật cấp bổ sung vào tủ sách pháp luật ở 

các xã, thị trấn và các Đồn Biên phòng; mua sắm, sửa chữa hệ thống loa truyền 

thanh ở các xã, thị trấn phục vụ công tác PBGDPL ở các địa phương, đơn vị. 

- Các Đồn Biên phòng, hằng tháng tổ chức biên soạn giáo án, tài liệu phục 

vụ công tác tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và quần 

chúng nhân dân trong địa bàn. 



 

 

4 

- Từ năm 2017 đến nay, tài liệu nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội 

dung chủ yếu sau: 

+ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều 

theo Luật số 12/2017/QH14; 

+ Nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; 

+ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; 

+ Nội dung cơ bản của Luật Biên giới quốc gia 2003; 

+ Luật Phòng, chống mua bán người; 

+ Một số nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018; 

+ Một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018; 

+ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; 

+ Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018; 

+ Luật Giáo dục năm 2019; 

+ Luật Dân quân tự vệ năm 2019; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức năm 2019; 

+ Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; 

+ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019;  

+ Một số nội dung cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020;  

+ Luật Trợ giúp Pháp lý năm 2017; 

+ Bộ luật Lao động; 

+ Luật Giám định tư pháp. 

+ Luật Hòa giải. 

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

+ Ba văn kiện pháp lý sau phân giới cắm mốc (PGCM) (Nghị định thư 

PGCM; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung 

Quốc; Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất 

liền Việt Nam – Trung Quốc);  

+ Nghị định 34/2014/NĐ-CP về Quy chế KVBG đất liền; 

+ Nghị định 96/2020/NĐ-CP, ngày 24/8/2020 của Chính phủ Quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; quy chế 

quản lý cửa khẩu; 
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+ Chỉ thị 15/CT-UBND, ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh Cao Bằng về 

"Tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam xuất 

cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê". 

+ Chỉ thi số 03-CT/TU, ngày 01/02/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Cao Bằng về lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 

09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ "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". 

+ Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33- NQ/TW, ngày 28 tháng 9 

năm 2018 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; 

+ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, xây 

dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016 – 2020; 

+ Nghị định Số: 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ về 

Quy định xửa phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt. 

2. Xây dựng các Câu lạc bộ tư vấn pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật 

- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tại các huyện biên giới đã thành lập được 40 

Câu lạc bộ Tư vấn pháp luật tại 40 xã, thị trấn biên giới. Hằng tuần, các Câu lạc 

bộ tổ chức sinh hoạt, trao đổi thông tin về việc chấp hành, thực thi pháp luật và 

tư vấn pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. Các Câu lạc bộ đã hoạt động 

tích cực, phục vụ tốt nhu cầu tư vấn, hỏi đáp những vấn đề về pháp luật cho 

quần chúng nhân dân. 

- Các ngành, các địa phương đã quan tâm củng cố, kiện toàn và phát huy vai 

trò của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền 

PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới. Hiện nay tổng số Báo cáo viên 

pháp luật cấp tỉnh có 114 đồng chí, các huyện biên giới 165 đồng chí; các xã, thị 

trấn biên giới 155 đồng chí. Các đồn Biên phòng tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phương và các ngành củng cố, kiện toàn các Câu lạc bộ trợ giúp pháp 

lý ở các xã, thị trấn biên giới phục vụ tốt nhu cầu tư vấn, trợ giúp về pháp luật 

của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn; góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật, giảm số vụ khiếu kiện vượt cấp trong Nhân dân. 

3. Hình thức, biện pháp và kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL 

cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới 

Các địa phương, đơn vị đã tổ chức tốt việc tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tuyến biên giới của 

tỉnh với nhiều biện pháp, hình thức phong phú, hấp dẫn, thu hút được đông đảo 

người dân tham dự. Trong đó, tập trung vào các hình thức chủ yếu sau đây: 

- Ban chỉ đạo Đề án các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thạch An, Thông Nông 

(nay là huyện Hà Quảng) đã lựa chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên là người 

địa phương, thông thuộc phong tục tập quán, biết tiếng dân tộc tham gia tuyên 

truyền PBGDPL tại các thôn, bản đồng bào dân tộc ít người như: Mông, Dao, 
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Sán Chỉ....; phát huy hiệu quả của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc để thực hiện công tác tuyên truyền. 

- Đội Tuyên truyền văn hóa - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ trì phối hợp 

với Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung 

tâm văn hóa tỉnh và các đơn vị, địa phương tổ chức các đợt lưu diễn văn nghệ 

kết hợp tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức sân khấu hóa, phục vụ cán bộ, 

chiến sĩ và Nhân dân các xã biên giới được 06 đợt/ 12 buổi/ khoảng trên 10.000 

lượt người tham dự. 

- Các xã, thị trấn biên giới và các đồn Biên phòng đã triển khai và duy trì tốt 

“Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11”, các đơn vị 

tập trung cán bộ, chiến sĩ để triển khai các văn bản pháp luật có liên quan, nhất 

là những văn bản mới ban hành, đảm bảo kịp thời và thiết thực, phục vụ tốt việc 

thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và quá trình công tác của cán bộ, 

công chức địa phương. 

- Ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường học phối hợp với các đơn vị Bộ đội 

Biên phòng tổ chức tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh tại các buổi sinh 

hoạt ngoại khóa và tại thực địa đường biên, cột mốc được 175 lần/9.850 lượt 

giáo viên và học sinh tham gia. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biên giới và các cơ quan, đoàn thể ở khu 

vực biên giới, nhất là các nhà trường, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Trung tâm 

giáo dục thường xuyên... tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép trong 

các hội nghị, các cuộc họp của xã, thôn, bản, đồn Biên phòng, nhà trường và các 

cơ quan, đơn vị ở khu vực biên giới. Tổ chức tuyên truyền trên cụm loa truyền 

thanh, chiếu băng đĩa hình. Tổ chức phát tờ rơi, tờ gấp cho cán bộ, Nhân dân khi 

ra vào khu vực biên giới (tại các cửa khẩu, lối mở biên giới).  

- Từ năm 2017 đến nay, các đồn Biên phòng và các xã biên giới đã tổ chức 

tuyên truyền các văn bản pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn 37 

xã, 03 thị trấn biên giới của tỉnh được 1.525 buổi/85.736 lượt người tham gia. Các 

đơn vị trong BĐBP tỉnh còn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực 

lượng Biên phòng Trung Quốc tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân 02 

bên biên giới tại thực địa, như: Đồn Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, đồn cửa khẩu 

Sóc Giang, đồn cửa khẩu Trà Lĩnh, đồn Thị Hoa....  

- Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở đã lồng ghép các nội dung tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho 

người dân; giảm các vụ việc vi phạm pháp luật; khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; 

điển hình như các huyện: Quảng Hòa, Hạ Lang, Hà Quảng. 

- Các đồn Biên phòng và UBND các xã, thị trấn biên giới đã sử dụng hệ 

thống loa truyền thanh hiện có của đơn vị và địa phương để tuyên truyền các văn 

bản pháp luật mới được ban hành và các bản tin liên quan đến tình hình an ninh, 

trật tự, việc chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.  
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- Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an, Quân sự, Biên phòng và cán bộ các 

cơ quan Tư pháp, Kiểm lâm, Hải quan, … thông qua hoạt động chuyên môn 

hàng ngày đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 

Nhân dân trên địa bàn. Các Đồn Biên phòng tăng cường hoạt động tuần tra, 

kiểm soát biên giới, cửa khẩu;  kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật bằng nhiều hình thức, tập trung theo từng nhóm đối tượng hoặc đến từng 

phương tiện để trực tiếp tuyên truyền, cấp phát các tờ rơi, tờ gấp pháp luật cho 

chủ phương tiện. 

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai có hiệu quả Mô hình “Mỗi tuần một 

câu hỏi, một đáp án”, xây dựng ngân hàng câu hỏi về chính trị, pháp luật, nghiệp 

vụ công tác Biên phòng, hằng tuần gửi câu hỏi, đáp án đến các đơn vị cơ sở để 

thảo luận, học tập. Kết quả đến nay đã tổ chức được 135 tuần/55.210 lượt CBCS 

tham gia. Thông qua mô hình trên đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, kiến 

thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ 

quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới; thông qua 

việc nắm các kiến thức về pháp luật, quá trình thực hiện nhiệm vụ Cán bộ chiến 

sỹ BĐBP tiến hành phổ biến, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân các kiến 

thức về pháp luật góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của quần chúng nhân dân. 

- Tòa án nhân dân tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với UBND các 

huyện chỉ đạo Tòa án nhân dân huyện phối hợp với các ngành: Công an, Viện 

Kiểm sát nhân dân, các Đồn Biên phòng và UBND các xã, thị trấn biên giới 

tổ chức xét xử lưu động được hàng trăm vụ án hình sự về các tội danh: mua 

bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản 

và cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn các xã, thị trấn biên giới. 

Thông qua hoạt động xét xử đã góp phần tuyên truyền PBGDPL, giáo dục ý 

thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn khu vực biên 

giới; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm trong địa bàn biên giới, điển hình 

như: huyện Trùng Khánh, Trà Lĩnh. 

- Các đồn Biên phòng, theo chức năng, thẩm quyền đã chủ trì xác lập và 

đấu tranh thành công 12 chuyên án; phối hợp xác lập và đấu tranh thành công 

01 chuyên án; khởi tố vụ án: 202 vụ/272 đối tượng; xử phạt vi phạm hành 

chính: 585 vụ/901đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước 2.110.550.000đ. 

Qua đó, trực tiếp phòng, ngừa ngăn chặn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

cho quần chúng nhân dân. 

- Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 đã bùng phát trên toàn thế giới, 

thường xuyên có những diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước đã bùng phát 

04 đợt, tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực, nhất là đời sống và sức khỏe 

của người dân. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho UBND tỉnh 

tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung các nội dung về phòng, chống dịch 

Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, đã phát động phong trào “Toàn dân tham 

gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”, bằng nhiều hình 

thức, biện pháp sát với điều kiện các đơn vị, đặc điểm của địa bàn. Bộ Chỉ huy 
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BĐBP tỉnh đã thành lập 130 tổ chốt chặn cố định, 16 tổ kiểm soát lưu động trên 

toàn tuyến biên giới, đã phát hiện và tiếp nhận trên 22 nghìn người xuất, nhập 

cảnh trái phép bàn giao cho cơ quan chức năng theo đúng quy định; khởi tố 

41/89 đối tượng về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh 

trái phép; xử phạt 898 vụ/9.238 đối tượng/28.854.600.000 đồng về hành vi xuất, 

nhập cảnh trái phép. Từ đó, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật và phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Cao Bằng, đến 

nay chưa có trường hợp nào dương tính với Cocvid-19. 

4. Kết quả sử dụng nguồn kinh phí, trang thiết bị, tài liệu  

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh - Cơ quan thường trực Đề án đã tiếp nhận, phân 

bổ, cấp phát, hướng dẫn sử dụng đúng quy định và có hiệu quả nguồn kinh phí 

do Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Cao Bằng cấp hằng năm để triển khai, thực 

hiện Đề án trên địa bàn tuyến biên giới của tỉnh.  

- Đã tổ chức cấp phát vật tư, trang bị như: ti vi, âm ly, loa đài, loa tay kéo, 

tủ sách pháp luật ...cấp phát sách pháp luật cho các đơn vị Biên phòng, các xã, 

thị trấn, các thôn (bản) và tổ chức tuyên truyền, cấp phát đĩa DVD, tờ rơi, tờ gấp 

pháp luật đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn 37 xã, 03 thị trấn thuộc 07 huyện 

biên giới của tỉnh. 

- Uỷ ban nhân dân các huyện biên giới đã trích nguồn ngân sách hỗ trợ một 

phần kinh phí phục vụ việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; mua sách pháp luật 

cấp bổ sung vào tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn và các Đồn Biên phòng; hỗ 

trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa hệ thống loa truyền thanh ở các xã, thị trấn... 

đảm bảo phục vụ tốt công tác PBGDPL ở các địa phương, đơn vị. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Đề án chặt chẽ, nghiêm 

túc và đạt hiệu quả; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu cho 

Ban Chỉ đạo của tỉnh triển khai các nội dung, công việc đảm bảo tiến độ, thời 

gian và chất lượng, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; đã có 

nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền phong phú, sáng tạo sát với điều kiện 

của đơn vị và đặc điểm tình thình của địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các huyện, 

xã, thị trấn biên giới và các đồn Biên phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch tuyên truyền; nhận thức và ý thức chấp hành 

pháp luật của đại đa số cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới được nâng lên, có ý 

thức tự giác cao. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm 

nghèo, xây dựng biên giới ổn định, hợp tác và phát triển. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

a) Hạn chế, tồn tại: 

- Một số địa phương triển khai chưa chặt chẽ, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các 

cấp có nơi chưa kịp thời; kiểm tra, đôn đốc chưa được thường xuyên;  
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- Năng lực, chất lượng hoạt động của các mô hình, các câu lạc bộ pháp luật 

ở khu dân cư nhìn chung còn hạn chế, hoạt động chưa thường xuyên. 

b) Nguyên nhân: 

- Do tác động sâu sắc của đại dịch Covid-19; 

- Do địa hình phức tạp, dân cư phân tán, đời sống của cán bộ, nhân dân còn 

nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hiệu quả thực hiện Đề án. 

- Cán bộ tham gia thực hiện Đề án ở các địa phương, đơn vị đều do kiêm 

nhiệm, một số ít chưa có kinh nghiệm nên việc tham mưu, triển khai, thực hiện 

có lúc chưa kịp thời, có nội dung hiệu quả chưa cao. 

- Công tác tham mưu của một số Đồn Biên phòng, phòng Tư pháp với 

UBND huyện trong triển khai thực hiện Đề án có nội dung chưa kịp thời. 

- Công tác phối hợp, triển khai Đề án giữa các phòng, ban của huyện, xã, thị 

trấn biên giới, các đồn Biên phòng, cơ quan, đơn vị  có lúc chưa thường xuyên, 

hiệu quả. 

3. Một số kinh nghiệm  

Một là, để triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án phải có sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự phối hợp đồng bộ của các 

cấp, các ngành; sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. 

Hai là, phải xây dựng được lực lượng tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở 

làm nòng cốt (cán bộ đồn Biên phòng, cán bộ xã và đội ngũ già làng, trưởng 

bản, bí thư, người có uy tín), tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ thôn bản, người có uy tín trong các dân tộc, 

tôn giáo và cộng đồng dân cư; về lâu dài cần chủ động, quan tâm đào tạo số cán 

bộ trẻ, tập hợp đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ tham gia các câu lạc bộ 

tư vấn pháp luật nhằm bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật bền vững cho địa phương. 

Ba là, phát huy hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

bằng hình thức sân khấu hoá, các loại hình hoạt động văn hoá nghệ thuật thường 

thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; tận dụng triệt để những 

mặt tích cực của sự phát triển công nghệ, internet và mạng xã hội. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO 

DỤC PHÁP LUẬT TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Phát huy kết quả đạt được của Đề án, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật 

phổ biến, giáo dục pháp luật và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn 

tuyến biên giới nói riêng và cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nói 

chung. Phấn đấu đưa tất cả các văn bản pháp luật của Nhà nước đến được với mọi 

người dân một cách sớm nhất, nhất là các văn bản pháp luật mới được ban hành, 

góp phần đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, tạo 

sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân. 
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2. Đưa công tác TTPBGDPL trở thành hoạt động thường xuyên của địa 

phương, đơn vị, như: Duy trì hoạt động của câu lạc bộ Tư vấn pháp luật tại các 

đồn Biên phòng kết hợp với câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã, thị trấn biên 

giới; hoạt động của Cụm loa truyền thanh ở các xã, thị trấn, các đơn vị Công an, 

Quân sự, Biên phòng; duy trì “Ngày pháp luật” mỗi tháng một lần ở các cơ 

quan, đơn vị; tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng thông qua hoạt động 

công tác hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ Công an, Biên phòng và cán bộ, công 

chức các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương; thông qua các hoạt động 

ngoại khóa, thăm quan của các nhà trường. 

3. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ Báo 

cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật; thường xuyên đổi mới hình thức, phương 

pháp TTPBGDPL; quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác 

TTPBGDPL. Thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương, khen 

thưởng kịp thời nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhân rộng, biểu 

dương mô hình, cách làm hay của tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. 

4. Phát huy tốt chức năng, thẩm quyền của các cơ quan quản lý Nhà nước, 

cơ quan thực thi pháp luật trong việc giáo dục, ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật xảy ra trong địa bàn. 

5. Thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân; đối ngoại của các ngành, các 

cơ quan trong việc phối hợp  với các cơ quan nhà nước đối diện để tuyên truyền, 

ngăn chặn, xử lý mọi hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng biên giới ổn định và 

phát triển. 

6. Thực hiện tốt các chương trình, Đề án phát triển kinh tế - xã hội ở khu 

vực biên giới đẩy mạnh các chương trình, mục tiêu quốc gia, xây dựng nông 

thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho Nhân 

dân khu vực biên giới, thông qua đó nâng cáo nhận thức và ý thức chấp hành 

pháp luật của cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Quốc phòng; 

- Bộ Tư lệnh BĐBP; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ, Tổ thư ký;  

- UBND các huyện biên giới; 

- Các đồn Biên phòng; 

- Lưu: VT, NC. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lế Hải Hòa 
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