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Số:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Nghĩa, ngày

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 22/8/2019
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến
Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023
trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa
Thực hiện Kế hoạch số 602/KH-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Đắk
Nông về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát
biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023; UBND thành phố Gia Nghĩa ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích
- Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong triển
khai tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam năm 2018; cán bộ Đảng
viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân nắm được tình hình nhiệm vụ cách mạng và
đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng, bảo vệ tổ quốc,
quản lý, bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ tổ quốc, góp phần cũng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chăm lo xây dựng
lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tương
xứng với vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình
hình mới.
- Xác định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị và từng địa
phương trong triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam được
kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
1.2. Yêu cầu
- Thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp
luật của nhà nước về quốc phòng, bảo vệ tổ quốc; bảo vệ biển, đảo; vị trí vai trò,
nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.
- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khả năng, ưu thế của các loại
hình thông tin để phổ biến, tuyên truyền.
- Triển khai phổ biến sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng về hình thức,
phù hợp với từng vùng, từng địa bàn, từng đối tượng tuyên truyền.
- Gắn nhiệm vụ phổ biến Luật Cảnh Sát biển Việt Nam năm 2018 với thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của
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công dân về quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, thực hiện
thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chũ
nghĩa; kết hợp với các đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác.
II. NỘI DUNG
2.1. Tổ chức tập huấn
- Chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, quản lý và
bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;
- Luật Cảnh Sát biển Việt Nam năm 2018;
2.2. Tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
2.3. Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.
2.4. Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh
sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023.
III. THỜI GIAN
3.1. Tổ chức tập huấn: Thực hiện trong Quý I năm 2020; đối tượng gồm:
- Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN thành phố.
- Trưởng, phó các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy.
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN; Trưởng và Phó các Đoàn thể
thành phố;
- Trưởng và Phó các cơ quan: Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành
phố; Tòa án nhân dân thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Chi cục Thi
hành án thành phố; Chi cục Thuế thành phố; Hạt Kiểm lâm thành phố; Trung tâm
viễn thông thành phố; Điện lực thành phố;
- Trưởng và Phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Hội đặc thù
thuộc UBND thành phố;
- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND,
UBND các xã, phường; Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự các xã,
phường.
3.2. Tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Năm 2021.
3.3. Tuyên truyền, phổ biến Luật: Từ Quý I/2020 đến hết năm 2023.
3.4. Triển khai các hoạt động tổng kết Đề án: Quý IV năm 2023.
IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
4.1. Tổ chức tập huấn: Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tập huấn cho tất cả
các đối tượng
4.2. Tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam
- Các cơ quan, đơn vị quán triệt, phát động và triển khai rộng rãi kế hoạch tổ
chức thi tìm hiểu hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam của Bộ Quốc phòng để cán bộ,
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công chức, viên chức và lực lượng vũ trang hiểu sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng
của cuộc thi, tự giác tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt nhất.
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố có hình thức
truyền tải nội dung cuộc thi do Bộ Quốc phòng phát động đến toàn dân để huy động
sự tham gia tốt nhất của Nhân dân tham gia cuộc thi.
4.3. Tuyên truyền, phổ biến Luật
- Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính
trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật với nhiều hình thức phong phú, đa
dạng, có sức thu hút lớn làm chuyển biến nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn
xã hội về tình hình nhiệm vụ cách mạng, đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản
của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới; nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân đối với
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển
Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tương xứng với vị trí, vai trò,
nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh Sát biển Việt Nam trong tình hình mới.
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin
điện tử thành phố về Luật Cảnh Sát biển Việt Nam năm 2018.
- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao,
kỹ niệm các ngày lễ lớn, sinh hoạt thường kỳ và các tổ chức khác để tuyên truyền,
phổ biến Luật.
V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
5.1. Bảo đảm tài liệu
- Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.
- Sách hỏi, đáp về Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.
- Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, các
văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.
- Tài liệu tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.
- Phần mềm hệ thống hỏi đáp tự động KBOT tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh
sát biển Việt Nam.
- Tờ rơi pháp lý giới thiệu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Cảnh Sát biển Việt Nam.
Những tài liệu trên do Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tư
pháp và các Bộ, ngành có liên quan phát hành.
5.2. Bảo đảm kinh phí
- Trên cơ sở Kế hoạch này và dự toán kinh phí do các đơn vị lập, phòng Tài
chính - Kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố đảm bảo kinh phí triển khai
thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp Luật.
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- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường sử dụng kinh phí trong dự toán
chi ngân sách thường xuyên được giao hàng năm của đơn vị mình.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
6.1. Ban Chỉ huy quân sự thành phố
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, phòng Văn hóa và Thông tin
thành phố, phòng Tư pháp thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông
thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ
quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Liên hệ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm tài liệu để triển khai thực hiện Kế
hoạch.
- Kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, báo cáo UBND thành phố về tiến độ và kết quả
triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức triển khai kế hoạch trong lực lượng vũ trang thành phố.
- Chủ trì, phối hợp phòng Tư pháp thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên
quan tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn cho các cơ quan, đơn vị
và địa phương trên địa bàn thành phố.
6.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố
Tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam
năm 2018; gương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt
Nam và công cuộc bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.
6.3. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố triển khai thực hiện các nội
dung của Kế hoạch này.
6.4. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công
chức do địa phương quản lý.
- Tổ chức tuyên truyền, truyền thanh tăng cường thời lượng phát sóng tuyên
truyền Luật Cảnh Sát biển Việt Nam năm 2018.
Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc (nếu
có) các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND thành phố (thông qua Ban Chỉ huy quân
sự thành phố) để được hướng dẫn, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Thành uỷ; HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Các ban Đảng thuộc Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành;
- Ủy ban nhân dân các xã phường;
- Lưu: VT, BCH.

CHỦ TỊCH

Trần Đình Ninh
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