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KẾ HOẠCH
Bảo đảm cho kiểm tra việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, giai đoạn 2019 - 2023

Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án số 8692/ĐA-BQP ngày 12/8/2019 của Bộ Quốc 
phòng về tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 
2023 (sau đây viết tắt là Đề án); Kế hoạch số 3138/KH-BQP ngày 27/8/2021 của 
Bộ Quốc phòng về kiểm tra việc thực hiện Đề án; Ủy ban nhân dân tỉnh xây 
dựng kế hoạch bảo đảm cho việc kiểm tra thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nhằm đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

Đề án trong 03 năm (2019-2021); chỉ rõ những mặt hạn chế, làm cơ sở tiến hành 
sơ kết 03 năm triển khai thực hiện; đồng thời, xác định nội dung, giải pháp thực 
hiện Đề án thời gian tiếp theo.

2. Tổ chức phối hợp bảo đảm các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ 
Quốc phòng về thực hiện Đề án. Qua đó, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp Nhân dân, nhất là ở các địa bàn ven biển, đảo trong thực hiện 
Luật Cảnh sát biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ 
quốc.

3. Đơn vị được phân công kiểm tra làm tốt công tác bảo đảm, chuẩn bị 
báo cáo cụ thể, chính xác các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản…về thời 

lượng phát sóng, tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
- Công tác phối hợp giữa các cơ quan của địa phương với các đơn vị Quân  

đội trong tham mưu và tổ chức thực hiện Đề án. 
- Kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án.
- Kết quả chuyển biến nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, tình hình 

vi phạm pháp luật trên biển của Nhân dân (Trong đó kiểm tra nhận thức về Luật 
Cảnh sát biển Việt Nam đối với một số cán bộ và Nhân dân).
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2. Phương pháp bảo đảm phục vụ kiểm tra
- UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh) chủ trì tham 

mưu phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương ven biển tổ chức kiểm tra, 
hướng dẫn và hoàn chỉnh nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng.

- Các địa phương được kiểm tra xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội 
dung phục vụ kiểm tra theo Kế hoạch.

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA
1. Thành phần 
a) Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng
* Trưởng đoàn: Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát 

biển Việt Nam.
* Phó trưởng đoàn
- Một đồng chí Thủ trưởng Cục pháp chế/Bộ Quốc phòng;
- Một đồng chí Thủ trưởng Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị;
- Một đồng chí lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật/Bộ Tư pháp.
* Thành viên
- Phó Chủ nhiệm chính trị/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;
- Thủ trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt 

Nam;
- Một đồng chí Thủ trưởng Phòng Pháp chế/Cục nghiệp vụ và Pháp 

luật/Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam;
- Một đồng chí Thủ trưởng Phòng Tuyên huấn/Cục Chính trị/Bộ Tư lệnh 

Cảnh sát biển Việt Nam - Thành viên kiêm Thư ký đoàn kiểm tra.
b) Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Kiêm Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh);
- Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;
- Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia đoàn kiểm tra;
- Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp;
- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh; 
- Đại diện lãnh đạo, chính quyền, Ban CHQS địa phương được kiểm tra.
* Mời phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

chuyên mục Quốc phòng toàn dân địa phương tham dự và đưa tin.
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2. Thời gian
- Các cơ quan, địa phương gửi nội dung về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS 

tỉnh) để thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, hoàn chỉnh nội dung bảo đảm 
phục vụ kiểm tra: Trước 10/10/2021.

- Phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng: Dự kiến từ 01/11 đến 
15/11/2021 (khi dịch Covid-19 được kiểm soát; sẽ có lịch thông báo cụ thể sau).

3. Địa điểm
- Tại UBND tỉnh Quảng Nam.
- Tại UBND xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ.
- Tại UBND xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An.
IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
1. Bảo đảm ngân sách
- Cấp tỉnh: Giao Sở Tài chính đề xuất.
- Các địa phương: Do địa phương tự bảo đảm.
2. Bảo đảm phương tiện: Có kế hoạch riêng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan và Bộ 

Chỉ huy BĐBP tỉnh, Vùng Cảnh sát biển 2 tham mưu UBND tỉnh ban hành kế 
hoạch và triển khai các nội dung bảo đảm phục vụ kiểm tra. 

- Phối hợp với các địa phương được kiểm tra chuẩn bị địa điểm và các 
điều kiện bảo đảm phục vụ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. 

- Chuẩn bị và hướng dẫn nội dung kiểm tra nhận thức cho cán bộ và Nhân 
dân địa phương được kiểm tra.

- Bảo đảm phương tiện đưa đón đoàn kiểm tra và các thành viên đoàn 
kiểm tra của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương 
trình, địa điểm phục vụ đoàn kiểm tra làm việc với UBND tỉnh; chuẩn bị nội 
dung phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra.

- Xây dựng kinh phí bảo đảm, trình UBND tỉnh phê duyệt phục vụ đoàn 
kiểm tra.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương 
chuẩn bị báo cáo của UBND tỉnh và gửi báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn 

bản chỉ đạo công tác bảo đảm phục vụ đoàn kiểm tra; chuẩn bị nội dung báo cáo, 
chương trình, địa điểm phục vụ đoàn kiểm tra; chuẩn bị nội dung lãnh đạo 
UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra.
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3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Đề nghị phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổng hợp kết quả công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Đề án.
- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra theo kế hoạch.
4. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh
- Tổng hợp và báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến Đề án cho Nhân dân 

các xã, đảo ven biển (Theo nội dung mục 1, phần II).
- Cử cán bộ tham gia đoàn theo kế hoạch.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tổng hợp và báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến Đề án cho Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh (Theo nội dung mục 1, phần II).
- Cử cán bộ tham gia đoàn theo kế hoạch.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí mở chuyên trang, 

chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền việc thực hiện Đề án. 
6. Sở Tư pháp
- Tổng hợp và báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền, phổ biến Đề án cho 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh (Theo nội dung mục 1, phần II).
- Cử cán bộ tham gia đoàn theo kế hoạch.
7. Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Nam
- Mở chuyên trang, tăng cường dung lượng trang báo, tuyên truyền sâu 

rộng về sự kiện, đưa tin kịp thời các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Đề án.
- Báo cáo tổng hợp số lượng tin, bài trong phối hợp tuyên truyền, phổ biến 

thực hiện Đề án.
- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra và phóng viên đưa tin theo kế hoạch.
8. Sở Tài chính
- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm các hoạt động kiểm tra 

và hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị bảo đảm ngân sách cho 
hoạt động kiểm tra; sử dụng, thanh quyết toán ngân sách đúng quy định.

9. UBND thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ
- Xây dựng kế hoạch phục vụ đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Đề 

án, chỉ đạo các ban, ngành thuộc quyền phối hợp làm tốt công tác bảo đảm trong 
suốt quá trình đoàn kiểm tra làm nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các địa phương được kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo, nhân 
lực và các điều kiện bảo đảm phục vụ đoàn kiểm tra theo kế hoạch tại địa 
phương.

- Bồi dưỡng kiến thức về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, Nhân 
dân tham gia kiểm tra nhận thức theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.
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- Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung báo cáo 
của địa phương được kiểm tra (Theo nội dung mục 1, phần II).

10. UBND các huyện, thị: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành
Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Đề án về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) 

trước ngày 05/10/2021 để tổng hợp, xây dựng báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra.
* Lưu ý: 
- Các nội dung báo cáo gửi về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh), riêng bản 

wold gửi qua gmail: quansuqnam@gmail.com
- Mọi thắc mắc xin liên hệ với Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phụ trách 

Ban Tuyên huấn/ Bộ CHQS tỉnh, điện thoại: 098.335.6645
Nhận được kế hoạch, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan 

triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- BTL Cảnh sát biển Việt Nam;
- Bộ Tư lệnh QK5;
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐBP tỉnh;
- Sở TT-TT, Sở Tư pháp, Sở Tài chính;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, 
Thăng Bình, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Hội An, Điện 
Bàn;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, TH, KTTH, QTTV, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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