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KẾ  HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên 
phòng, 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân", giai đoạn 2009-2019; 
Công văn số 823-CV/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn 
về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên 
phòng (BĐBP) và 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân", UBND tỉnh xây dựng kế 
hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP 
(03/3/1959-03/3/2019), 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (03/3/1989-
03/3/2019) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền 
thống BĐBP, 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân", để các cấp, các ngành, cán bộ, 
công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh, 
nhận thức sâu sắc về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang 60 năm chiến đấu, 
xây dựng và trưởng thành của lực lượng BĐBP Việt Nam, trong đó có BĐBP tỉnh 
Lạng Sơn; những hy sinh, cống hiến lớn lao của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ 
BĐBP, kết quả, thành tích đạt được sau 30 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn 
dân", khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc; huy động sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm trang trọng, đúng nghi 
thức, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, tạo khí 
thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thúc đẩy thực hiện thắng lợi phương hướng, mục 
tiêu, nhiệm vụ phát tiển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng 
về truyền thống 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng 
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BĐBP; kết quả, thành tích của cán bộ, Nhân dân trong tỉnh qua 30 năm thực hiện 
"Ngày Biên phòng toàn dân".  

Thời gian thực hiện trong năm 2018 và Quý I/2019 (trọng tâm từ tháng 
12/2018 đến tháng 3/2019). 

b) Tổ chức đợt giáo dục chuyên đề trong lực lượng vũ trang và Nhân dân các 
dân tộc về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của lực 
lượng BĐBP Việt Nam và BĐBP tỉnh Lạng Sơn nói riêng; kết quả, thành tích 30 
năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.   

Thời gian thực hiện trong năm 2018 và Quý I/2019 (trọng tâm từ tháng 
9/2018 đến tháng 3/2019). 

c) Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và BĐBP, do Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn phát động.  

Thời gian thực hiện từ tháng 3/2018 đến tháng 11/2018 (đã có kế hoạch triển 
khai). 

d) Thực hiện việc trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan bằng hệ thống 
panô, khẩu hiệu, băng rôn trên một số trục đường chính trên địa bàn thành phố 
Lạng Sơn; khu vực biên giới, cửa khẩu.  

Trọng tâm thực hiện từ tháng 02 đến tháng 3/2019. 

2. Hoạt động thi đua, khen thưởng 

a) Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện phong trào thi 
đua yêu nước năm 2018, tổ chức thi đua theo đợt, theo chuyên đề tạo thành phong 
trào thi đua trong toàn tỉnh, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày Lễ 
lớn trong năm của đất nước, của tỉnh, hướng tới chào mừng 60 năm Ngày truyền 
thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”.  

b) Tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn đơn vị Bộ đội 
Biên phòng tỉnh, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 60 năm Ngày truyền 
thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” với chủ đề “60 
ngày hành động kiểu mẫu”, thời gian từ 02/01/2019 - 03/3/2019. 

c) Xét, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích tiêu biểu, xuất sắc 
trong đợt thi đua đặc biệt “60 ngày hành động kiểu mẫu” do Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh phát động; xét, tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới", cho 
cán bộ, Nhân dân trong tỉnh có nhiều công trạng, thành tích trong xây dựng và 
bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đợt 03/3/2019. 

d) Đề xuất với Nhà nước khen thưởng thành tích cao cho các tập thể, cá nhân 
trong BĐBP tỉnh đạt các tiêu chí khen thưởng theo quy định, nhân dịp Kỷ niệm 
60 năm Ngày truyền thống BĐBP. 
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3. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao 

a) Tổ chức các hoạt động triển lãm, giới thiệu, trưng bày các ấn phẩm văn 
hóa, báo ảnh, tư liệu, hiện vật về chủ quyền biên giới, biển đảo tại các Trung tâm 
văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện, Nhà văn hóa khu dân cư để tuyên truyền, giáo dục 
trong Nhân dân.  

Trọng tâm thực hiện từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019. 

b) Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim phục vụ cán 
bộ, chiến sỹ và Nhân dân khu vực biên giới; thi đấu các môn thể thao để chào 
mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm "Ngày Biên phòng 
toàn dân".  

Trọng tâm thực hiện từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019. 

c) Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai việc củng cố, xây dựng Nhà truyền 
thống, phòng Hồ Chí Minh của đơn vị, tổ chức sưu tầm, bổ sung hiện vật, tư liệu 
lịch sử phục vụ tham quan và giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân 
dân trong địa bàn đóng quân.  

Thực hiện từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019 (có kế hoạch riêng). 

d) Tổ chức xây dựng, dàn dựng 01 Chương trình nghệ thuật và biểu diễn 
phục vụ công chúng tại Trung tâm Hội chợ thương mại tỉnh, thời lượng 90 phút 
(dự kiến vào tối ngày 02/3/2019). 

4. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách hậu 
phương Quân đội 

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và đơn vị Quân đội chủ động 
triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương Quân đội, 
chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng các hoạt động đến với đồng bào và 
chiến sỹ biên giới, đem lại những kết quả thiết thực, góp phần ổn định và nâng 
cao đời sống Nhân dân. 

Trọng tâm thực hiện từ tháng 7/2018 đến 3/2019. 

b) Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh, 
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân gia đình liệt sỹ hy sinh vì sự 
nghiệp bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia.  

Trọng tâm thực hiện từ tháng 12/2018 đến 3/2019. 

c) Rà soát, lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp, xây mới các khu tưởng niệm, khu 
di tích lịch sử, văn hóa để ghi nhận, tôn vinh những người có công dựng nước, giữ 
nước, các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền 
quốc gia qua các thời kỳ.  

Trọng tâm thực hiện từ tháng 7/2018 đến 3/2019. 
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5. Tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", giai 
đoạn 2009 - 2019 ở các cấp (đã có kế hoạch triển khai). 

6. Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm "Ngày 
Biên phòng toàn dân" cấp tỉnh 

a) Quy mô tổ chức: Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh. 

b) Thời gian tổ chức: Dự kiến vào ngày 01/3/2019. 

c) Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

(Có kế hoạch cụ thể riêng). 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 

a) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng đề cương tuyên truyền, 
giáo dục chuyên đề trong lực lượng vũ trang và Nhân dân về truyền thống cách 
mạng của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, truyền 
thống của lực lượng BĐBP Việt Nam và BĐBP tỉnh Lạng Sơn nói riêng; kết quả, 
thành tích 30 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân". 

b) Phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ 
quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động hướng 
tới chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP và 30 năm "Ngày Biên 
phòng toàn dân"; đưa hoạt động của các thiết chế văn hoá ở cơ sở đi vào nền nếp, 
hiệu quả; cung cấp, luân chuyển sách, báo, tài liệu đến các thư viện, tủ sách các 
cơ quan, đơn vị, cấp huyện, cấp xã để tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. 

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 
về biên giới và BĐBP. 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí xét khen 
thưởng; xét tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới"; tiếp nhận, thẩm 
định hồ sơ của các đơn vị; xét, chọn các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn, thành tích 
trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (qua Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội 
vụ). 

đ) Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan Tổ (đội) 
Tuyên truyền Văn hóa trong BĐBP tỉnh; tổ chức cho Đoàn Nghệ thuật ca, múa, 
kịch, Trung tâm Văn hóa của tỉnh và Đội Tuyên truyền Văn hóa BĐBP tỉnh thực 
hiện các đợt biểu diễn văn nghệ, chiếu phim phục vụ cán bộ, Nhân dân và các cơ 
quan, đơn vị làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới, cửa khẩu. 
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e) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên 
quan xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày 
truyền thống BĐBP và 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" cấp tỉnh. 

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí cho các hoạt động 
Kỷ niệm, trình UBND tỉnh. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tỉnh thành 
lập Ban Tổ chức và xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền 
thống BĐBP, 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân".  

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông 
biên soạn đề cương, tài liệu, hướng dẫn các cấp ủy đảng, các cơ quan báo chí, đội 
ngũ báo cáo viên tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân về truyền thống yêu 
nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt 
Nam nói chung, truyền thống của lực lượng BĐBP Việt Nam và BĐBP tỉnh Lạng 
Sơn nói riêng; kết quả, thành tích 30 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; về yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 

4. Sở Nội vụ 

a) Thẩm định hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân theo đề nghị của 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Thẩm định, hiệp y việc đề nghị Nhà nước xét, khen thưởng thành tích cao 
theo đề nghị của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tổ chức trao thưởng trong Lễ kỷ niệm 
cấp tỉnh. 

5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ 
chức các hoạt động triển lãm, giới thiệu, trưng bày các ấn phẩm văn hóa, báo ảnh, 
báo tường, tư liệu, hiện vật về chủ quyền biên giới, biển đảo; các chương trình 
biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân biên giới; 
thi đấu giao hữu các môn thể thao giữa các cơ quan, đơn vị. 

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị Quân đội, 
Bộ đội Biên phòng tiến hành rà soát, lập kế hoạch tổ chức cải tạo, nâng cấp, xây 
mới các khu tưởng niệm, khu di tích lịch sử, văn hóa để ghi nhận, tôn vinh những 
người có công dựng nước, giữ nước, các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh, cống hiến 
cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia qua các thời kỳ. 
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c) Triển khai các hoạt động trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động trên 
một số trục đường chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và một số khu vực biên 
giới, cửa khẩu trọng điểm như Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma. 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng Màn nghệ thuật phục 
vụ Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm "Ngày Biên phòng toàn 
dân", thời lượng 45 phút; Chương trình nghệ thuật quần chúng, thời lượng 90 phút, tổ 
chức biểu diễn phục vụ Nhân dân tại Trung tâm Hội chợ thương mại tỉnh. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông  

a) Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm văn hóa, thể thao và 
truyền thông các huyện tổ chức tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày 
truyền thống BĐBP và 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân". 

b) Tổ chức biên tập, cung cấp nội dung tuyên truyền cho các Cụm Thông tin 
đối ngoại tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

7. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

a) Báo Lạng Sơn đưa vào kế hoạch tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 60 
năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân"; xây dựng 
trang chuyên đề, bài viết điển hình tiên tiến trong lực lượng BĐBP và cán bộ, 
Nhân dân địa bàn khu vực biên giới; tăng cường các bài viết, hình ảnh liên quan 
đến "Ngày Biên phòng toàn dân" và ra số báo đặc biệt vào dịp kỷ niệm 03/3/2019. 

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên 
mục, các tin, bài, phóng sự và thời lượng phát sóng, phản ánh về kết quả hoạt 
động, công tác của BĐBP và cán bộ, Nhân dân biên biên giới trong quản lý, bảo 
vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

8. Sở Tài chính 

a) Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lập dự trù kinh phí, trình UBND tỉnh 
xem xét, phê duyệt. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức 
các hoạt động đúng quy định. 

9. Công an tỉnh  

a) Tổ chức các hoạt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ, 
nhân viên trong đơn vị về truyền thống BĐBP và kết quả 30 năm thực hiện "Ngày 
Biên phòng toàn dân"; đẩy mạnh tham mưu, triển khai thực hiện Tiêu chí số 19 về 
"Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự và đảm bảo bình yên" trong Bộ tiêu chí 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng thế trận An ninh nhân dân gắn với 
thế trận Quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa 
hướng về cơ sở ở khu vực biên giới. 
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b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch bảo vệ an 
ninh, trật tự trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 
30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" cấp tỉnh. 

10. UBND các huyện biên giới 

a) Quán triệt, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ 
chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 
năm "Ngày Biên phòng toàn dân"; chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị trực 
thuộc, các xã, thị trấn biên giới chủ trì, phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức 
thực hiện đạt kết quả tốt. 

b) Tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", giai 
đoạn 2009-2019 theo Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 26/12/2017 của UBND 
tỉnh; chỉ đạo tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà, động 
viên các đối tượng chính sách, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích 
trong sự nghiệp bảo vệ biên giới và xây dựng BĐBP trên địa bàn huyện. 

c) Chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với các 
xã, thị trấn biên giới và đồn Biên phòng rà soát, lập kế hoạch tổ chức cải tạo, nâng 
cấp, xây mới các khu tưởng niệm, khu di tích lịch sử, văn hóa để ghi nhận, tôn vinh 
những người có công dựng nước, giữ nước, các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh, cống 
hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia qua các thời kỳ. 

11. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, TP. Lạng Sơn 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức 
các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm 
"Ngày Biên phòng toàn dân"; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên 
chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân triển khai các hoạt động hướng về biên 
giới, giúp đỡ đồng bào các dân tộc về mọi mặt, động viên các lực lượng đang làm 
nhiệm vụ trên biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ, xây dựng kết hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 

 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư lệnh BĐBP; 
- Thường trực Tỉnh uỷ;  
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng Tỉnh ủy; 
- MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C,PVP UBND tỉnh; 
  các phòng CM, TT TH-CB; 
 - Lưu: VT, NC(PVD).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Hồ Tiến Thiệu 

\ 
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