
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 Số:          /UBND-TCDNC 
V/v triển khai thực hiện Đề án “Phát 

huy vai trò của lực lượng Quân  

đội nhân dân tham gia công tác  

phổ biến, giáo dục pháp luật, vận 

động Nhân dân chấp hành pháp luật 

tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” 

trên địa bàn tỉnh. 

 Ninh Thuận, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

 Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân 

tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (sau đây viết tắt là Đề án) và đề nghị của 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 20/BCH-PCT ngày 05/01/2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh thực hiện Đề án, cụ thể như sau: 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và địa phương có 

liên quan, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch cụ thể triển 

khai thực hiện Đề án, trong đó: Xác định rõ những nhiệm vụ và cơ chế phối hợp 

với các cơ quan, tổ chức và địa phương trong triển khai thực hiện Đề án; Chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, nhất là các đơn vị đóng quân ở địa bàn trọng yếu, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt 

trong tham mưu, chủ trì triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương. Đồng thời, 

tham mưu kiểm tra, sơ, tổng kết kết quả thực hiện Đề án;  

  - Lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị Quân đội đóng quân 

trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Đề án. Trên cơ 

sở kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực hiện Đề án ở cấp mình đạt hiệu quả; 
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- Cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Đề án. 

3. Sở Tư pháp: 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn, biên soạn và cung cấp 

các tài liệu pháp luật liên quan để thực hiện Đề án; chỉ đạo Phòng Tư pháp phối 

hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, đồn Biên phòng và các đơn vị 

Quân đội đóng quân trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức 

thực hiện Đề án; 

- Cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Đề án. 

 4. Sở Giáo dục và Đào tạo:  

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa nội dung tuyên truyền, 

PBGDPL thông qua hoạt động ngoại khóa để giáo dục cho học sinh, sinh viên; 

- Cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Đề án. 

5. Sở Tài chính:    

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập dự toán kinh phí để triển khai 

thực hiện Đề án báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng cơ chế quản lý tài chính đối với các 

chính sách trong Đề án và phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án. 

- Cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Đề án. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông 

tin cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung của Đề án và 

ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện Đề án.  

- Cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Đề án. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên truyền thực hiện Đề án 

PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.  

- Cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Đề án. 

8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp các văn bản pháp luật và 

điều ước quốc tế liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo mà trong đó Việt 

Nam là thành viên.  

9. Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội là các đơn vị trong chương trình 

phối hợp hoạt động với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến 

binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh):  

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL 

thông qua chương trình phối hợp hoạt động hằng năm góp phần thực hiện Đề án có 

hiệu quả. 



 

3 

 

- Mời lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn lao động tỉnh tham gia thành 

viên Ban Chỉ đạo. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phối hợp với Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thực hiện Đề án gắn với thực hiện các cuộc vận 

động, các phong trào, chương trình, kế hoạch hành động của tổ chức mình.  

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan 

báo chí, đội ngũ báo cáo viên ban tuyên giáo các cấp đẩy mạnh tuyên truyền thực 

hiện Đề án. 

12. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Phối 

hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 

dân cấp huyện phối hợp với các đơn vị Quân đội tổ chức tuyên truyền, PBGDPL 

thông qua hoạt động xét xử để giáo dục, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật, nhất 

là ở các địa phương địa bàn trọng yếu, vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi.  

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức 

chính trị - xã hội tại địa phương phối hợp với các đơn vị Quân đội tổ chức thực 

hiện Đề án sát tình hình thực tế tại địa phương.  

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện Đề án và tổ chức tập huấn cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh cấp huyện, Đài 

Truyền thanh cấp xã bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền thực hiện Đề án.  

- Bố trí kinh phí thực hiện Đề án tại địa phương. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp tổ chức triển 

khai thực hiện tốt các nội dung tại văn bản này. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ 

trì theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                                                               
- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát ND tỉnh; 

- Tỉnh Đoàn, Hội CCB, Hội LHPN, Hội CTĐ, 

Hội ND, Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Đài PTTH, Báo Ninh Thuận; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT, TCDNC .  ĐT         

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Trần Quốc Nam 
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