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KẾ HOẠCH
Công tác tại các xã biên giới năm 2018
Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Đăk
Nông về việc triển khai Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 03/11/2017 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy quan hệ Việt Nam–
Campuchia từ nay cho đến kết thúc cuộc bầu cử Quốc hội ở Campuchia tháng 7
năm 2018” trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Nắm bắt kịp thời tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến
biên giới; ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của người dân về đường lối chính sách
của Đảng và Nhà nước về khu vực biên giới, tham mưu cho UBND tỉnh công tác
quản lý, bảo vệ biên giới, lãnh thổ; bảo vệ đường biên cột mốc. Sở Ngoại vụ xây
dựng Kế hoạch làm việc với các xã biên giới năm 2018 với những nội dung như
sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về biên giới, tham mưu Uỷ ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo, điều hành, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, phát triển kinh tế - xã
hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân khu vực biên giới.
- Hoàn thiện cơ chế pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sống và
làm việc tại khu vực biên giới; phân định, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của
các cơ quan, ban ngành, lực lượng và địa phương trong xây dựng, quản lý, bảo vệ
biên giới quốc gia và khu vực biên giới, đáp ứng các yêu cầu phát triển và ổn định
của tỉnh nhà.
- Hoàn thiện và nâng cao khả năng phối hợp của Sở Ngoại vụ với các cơ
quan, địa phương trong quản lý nhà nước về biên giới và phân giới cắm mốc biên
giới đất liền Việt Nam – Campuchia.
- Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới trong
công tác quản lý, bảo vệ cột mốc, đường biên giới.
2. Thời gian, địa điểm
- Xã Đăk Wil, huyện Cư Jut, lúc 8 giờ 00 ngày 20/4/2018.
- Xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil vào lúc 8 giờ 00 ngày 15/5/2018.
- Xã Thuận An, huyện Đăk Mil vào lúc 14 giờ 00 ngày 15/5/2018.
- Xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song vào lúc 8 giờ 00 ngày 29/5/2018.
- Xã Thuận Hà, huyện Đăk Song vào lúc 14 giờ 00 ngày 29/5/2018.

- Xã Quảng Trực huyện Tuy Đức vào lúc 8 giờ 00 ngày 05/6/2018.
- Xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức vào lúc 8 giờ 00 ngày 06/6/2018.
3. Thành phần tham gia:
- Ông Nguyễn Đình Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng đoàn.
- Phòng Quản lý Biên giới, phòng Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Sở.
4. Phân công nhiệm vụ
- Giao ông Nguyễn Đình Nghĩa – Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo triển
khai, đôn đốc thực hiện theo kế hoạch.
- Giao Phòng Quản lý biên giới
+ Làm đầu mối liên lạc, chuẩn bị nội dung làm việc với các xã biên giới để
thống nhất chương trình, kế hoạch thực hiện công việc.
+ Tổng hợp báo cáo, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước trên khu vực biên giới, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao
mức sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh
khu vực biên giới.
- Giao phòng Hợp tác Quốc tế
Nghiên cứu, đề xuất tham mưu chính sách phù hợp trong hợp tác phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội với nhân dân khu vực biên giới tỉnh bạn theo Chương
trình thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Đăk Nông và tỉnh Mondulkiri.
- Giao Văn phòng Sở
Chuẩn bị kinh phí và bố trí phương tiện đi lại phục vụ cho Đoàn công tác.
Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch 235/KH-SNGV ngày 14/3/2018 của
sở Ngoại Vụ./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (b/c);
- Đc Cao Huy-PCT UBND tỉnh;
- UBND các xã Đăk Wil, Đăk Lao, Thuận An, Thuận
Hạnh, Thuận Hà, Đăk Bu So, Quảng Trực;(Ph/hợp)
- Các phòng chuyên môn của sở
- Lưu: VT, QLBG.
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