
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TCKH Cao Lộc, ngày       tháng 01 năm 2022 

V/v báo cáo nội dung và kinh phí 

thực hiện theo Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 09/01/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Văn hóa và 

Thông tin; Nông nghiệp&PTNT; Lao động TB, XH và 

Dân tộc; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Các đoàn thể huyện: Mặt trận TQVN huyện; Hội Nông 

dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Đoàn thanh niên 

VN huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện Cao Lộc; 

- Công an huyện; 

- Các Đồn Biên phòng: Bảo Lâm, Thanh Lòa, Ba Sơn; 

- UBND xã, thị trấn: Đồng Đăng, Bảo Lâm, Thanh Lòa, 

Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 20/STC-QLNS ngày 05/01/2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo nội dung và kinh phí thực hiện theo Chỉ thị số 

01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo nội dung và kinh phí thực hiện theo Chỉ thị số 

01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ gửi Sở Tài chính. Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn biên 

giới thực hiện báo cáo một số nội dung về tình hình thực hiện 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” trên địa bàn huyện Cao Lộc và xã Xuất Lễ cụ thể như sau: 

I. Đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn biên giới báo 

cáo cụ thể: 

1. Ban Chỉ huy quân sự huyện.  

Báo cáo các nội dung liên quan đến kinh phí thực hiện, như: 

- Kinh phí việc triển khai cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản 

lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

- Kinh phí tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nòng cốt của phong 

trào và tiến hành các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. 

- Kinh phí trong công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội ở khu vực biên giới. 

- Kinh phí tổ chức sơ kết cấp tỉnh; hàng năm vào “Ngày Biên phòng toàn 

dân” 03/3, tiến hành sơ kết phong trào ở cấp xã. 

2. Các Đồn biên phòng Ba Sơn, Bảo Lâm, Thanh Lòa. 
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Báo cáo kinh phí tổ chức, quản lý tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia 

quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Kinh phí tổ chức sơ 

kết cấp tỉnh; hàng năm vào “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3, tiến hành sơ kết 

phong trào ở cấp xã. 

3. Công an huyện. 

Báo cáo kinh phí chi cho công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia 

bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội ở khu vực biên giới. 

4. Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện 

Báo cáo tình hình kinh phí thực hiện đối với các công trình, các chương 

trình, dự án thực hiện tại các xã, thị trấn biên giới (kinh phí duy tu đường giao 

thông, kinh phí các công trình do Phòng làm chủ đầu tư, kinh phí quy hoạch, ...). 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 

Báo cáo tình hình kinh phí thực hiện khảo sát, rà soát lại quy hoạch bố trí 

dân cư các xã biên giới theo các Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 

2012; số 1178/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2009; số 1179/QĐ-TTg ngày 10 

tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành 

khác để triển khai tổ chức thực hiện góp phần xây dựng Nông thôn mới, đảm bảo 

an ninh trật tự khu vực biên giới. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

Báo cáo kinh phí thực hiện đầu tư các công trình văn hóa, xã hội... liên quan 

đến các xã, thị trấn biên giới nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới.  

7. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc huyện. 

Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện kinh phí hỗ trợ người dân trong thực 

hiện hỗ trợ các chương trình, dự án đối với các xã, thị trấn biên giới (chương trình 

giảm nghèo bền vững 135, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất...). 

8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  

Thực hiện báo cáo các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã, 

thị trấn biên giới. 

9. Mật trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. 

Báo cáo kinh phí thực hiện trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân các vùng biên giới, nâng cao ý thức, trách 

nhiệm, tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới 

quốc gia; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường 

các hoạt động giao lưu nhân dân với địa phương các nước có chung đường biên giới; 

ghi nhận, biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật 

trong thực hiện phong trào. 

10. UBND các xã, thị trấn biên giới. 

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đến các hoạt động quốc phòng, an ninh 

liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên các 

tuyến biên giới. 

- Kinh phí tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nòng cốt của phong 

trào và tiến hành các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. 
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- Kinh phí trong công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội ở khu vực biên giới. 

- Kinh phí tổ chức sơ kết hàng năm vào “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3, 

tiến hành sơ kết phong trào ở cấp xã. 

- Kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào quần chúng 

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

- Kinh phí thực hiện xây dựng, sữa chữa các công trình liên quan đến xã, thị 

trấn biên giới (xây mới, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa; kinh phí hỗ 

trợ duy tu, bảo dưỡng đường thôn của xã, thị trấn biên giới...). 

II. Đối với các nội dung tại báo cáo. 

1. Báo cáo chi tiết nội dung các hoạt động đã thực hiện theo Chỉ thị trên 

(trong đó, nêu rõ căn cứ thực hiện và nội dung cụ thể theo phân cấp do địa phương 

thực hiện) và chi tiết số kinh phí để thực hiện theo từng nội dung các hoạt động 

trên; 

2. Báo cáo nguồn kinh phí đã thực hiện, trong đó nêu cụ thể từ các nguồn: 

nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, nguồn xã hội hóa…, 

3. Các số liệu và nội dung báo cáo chi tiết theo từng năm, số liệu từ năm 

2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, theo biểu mẫu kèm theo Công văn này. 

4. Thời gian thực hiện: Đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các bộ phận 

chuyên môn tổng hợp đầy đủ, chính xác các nội dung hoạt động và các số liệu (Các 

đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung cũng như số liệu báo cáo) gửi về Ủy ban nhân 

dân huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) đồng thời gửi bản điện tử theo 

địa chỉ: đối với các cơ quan đơn vị gửi theo địa chỉ: phongtckhcl@gmail.com; 

UBND các xã, thị trấn biên giới gửi theo địa chi: phongtckh.nsx@gmail.com. 

trước ngày 11/01/2022 để UBND huyện tổng hợp, có cơ sở báo cáo cấp trên kịp 

thời theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn biên giới quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng 

báo cáo./. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TCKH huyện; 

- CVP, PCPV; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

                      Hứa Anh Tuấn 
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