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KẾ HOẠCH 

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ,  

an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới; 

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-BCĐUBND, ngày 27/02/2020 của Ban Chỉ 

đạo thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh 

biên giới quốc gia tỉnh Sóc Trăng thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo 

vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2020, 

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 

2020, với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; 

sức mạnh tổng hợp của công chức và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục triển khai 

thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 01/CT-TTg 

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

Tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 

của công chức và quần chúng nhân dân, tạo phong trào sâu rộng; huy động toàn 

dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 

mọi tình huống, góp phần xây dựng khu vực biên giới vùng biển ổn định về an 

ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà; 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý nhà nước, xây dựng khu vực biên giới biển 

hòa bình, ổn định và phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới 

vùng biển của Tổ quốc. 

2. Yêu cầu 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn 

thể trong quán triệt, triển khai thực hiện phong trào, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, 

đúng tiến độ quy định, gắn với tình hình thực tiễn của đơn vị; phát huy hiệu quả 

các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; 

đưa phong trào vào nền nếp, mang lại chất lượng, hiệu quả thiết thực. 

II. NỘI DUNG 



Cấp ủy Đảng phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo Trưởng các đơn 

vị thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn thể công chức và 

người lao động 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; Hướng dẫn số 7210-HD/BQP ngày 

13/8/2015 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng 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 và Kế hoạch số 04/KH-

BCĐUBND, ngày 27/02/2020 của Ban Chỉ đạo về thực hiện phong trào “Toàn 

dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình 

hình mới” năm 2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện phong trào 

“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 

tình hình mới”. 

2. Tuyên truyền, phổ biến về vị trí, tầm quan trọng của chủ quyền lãnh thổ, 

an ninh biên giới quốc gia. Đảm bảo 100% công chức và người lao động thuộc cơ 

quan đều được tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về 

nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình 

mới. Phối hợp với các ngành có liên quan cử cán bộ lãnh đạo kiện toàn Ban Chỉ 

đạo Phong trào tỉnh đáp ứng yêu cầu chỉ đạo toàn diện và có trọng tâm, trọng 

điểm; thường xuyên phối hợp trong chỉ đạo việc triển khai thực hiện phong trào, 

nhất là đối với công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và tầng lớp Nhân dân đối với 

nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 

tình hình mới, để mọi người nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, trách nhiệm 

đúng trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 

an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. 

3. Theo chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Sở tích cực làm tốt công tác 

phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện phong trào 

“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 

tình hình mới” với các phong trào, cuộc vận động, nhất là “Phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phong trào thi đua yêu nước”, “Phong trào toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…. để hỗ trợ, thúc đẩy các 

phong trào cùng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược 

của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng là phát triển kinh  tế – xã hội và giữ vững quốc 

phòng – an ninh.  

4. Chú trọng làm tốt công tác động viên, khen thưởng gắn với bồi dưỡng, 

xây dựng và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến; quan 

tâm đảm bảo về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho việc thực hiện 

công tác xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an 

ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đồng thời, hỗ trợ thiết thực, hiệu 

quả cho các chương trình, dự án hướng về khu vực biên giới biển của tỉnh. 



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2020, 

Trưởng các đơn vị thuộc Sở chủ động triển khai đến công chức biết và thực hiện 

hiệu quả, thiết thực. 

2. Theo chức năng, nhiệm vụ, Phòng Quản lý Ngân sách và Tài chính hành 

chính sự nghiệp phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tham mưu giúp Ban 

Giám đốc thẩm định dự toán kinh phí thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 

2020 trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

3. Giao Văn phòng phối hợp với các đơn vị thuộc Sở để triển khai, thực 

hiện; đồng thời, tham mưu Ban Giám đốc theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch 

và tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VP. 

 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Sở 
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