ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN SƠN TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 985 /UBND-VP

Sơn Trà, ngày 07 tháng 5 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg
ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Các tổ chức chính trị - xã hội quận;
- Đồn Biên phòng Sơn Trà, Ban Chỉ huy Quân sự
quận, Công an quận;
- Các phòng, ban, ngành;
- UBND các phường.
Thực hiện Công văn số 2662/UBND-BĐBP ngày 23 tháng 4 năm 2020
của UBND thành phố v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày
09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND quận đề nghị các tổ chức chính trị
- xã hội quận và yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường triển khai
thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân
dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
2. Giao Đồn Biên phòng Sơn Trà:
- Định kỳ hằng năm tham mưu UBND quận rà soát, bổ sung danh sách
các tập thể, cá nhân tham gia phong trào báo cáo UBND thành phố (qua Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng thành phố) trước ngày 20/11.
- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phong trào; hằng
năm, báo cáo UBND quận kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, phát
sinh, đề xuất biện pháp giải quyết.
- Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Công
an quận và các phòng, ban, ngành, địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi
dưỡng phương pháp tổ chức thực hiện phong trào cho đội ngũ cán bộ cơ sở, lực
lượng nòng cốt, cốt cán; tham mưu xây dựng nội dung ký kết thực hiện phong
trào phù hợp với từng địa bàn.
- Tổng hợp đề xuất UBND quận và cấp trên khen thưởng định kỳ hằng
năm và đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện
phong trào.
3. Giao UBND các phường:
- UBND các phường biên giới biển hằng năm chủ trì tổ chức phát động
phong trào trên các địa bàn dân cư gắn với phát động phong trào “Toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và
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thành phố, nhằm nâng cao giác ngộ chính trị, ý thức trách nhiệm của toàn dân
trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên
giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc trên địa bàn thành phố.
- UBND các phường hằng năm tổ chức tổng kết phong trào vào dịp kỷ
niệm “Ngày Biên phòng toàn dân 03/3”; tổ chức trao thưởng chuyên đề theo
quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận chỉ đạo Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các phường chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn
Trà và các cơ quan liên quan vận động nhân dân tham gia phong trào. Hằng
năm, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân theo Kế hoạch
số 78/KHPH-MTTW-BĐBP ngày 12/02/2020 của Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương MTTQVN và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp tổ chức
Ngày hội Biên phòng toàn dân hằng năm.
Nhận được văn bản này, đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội quận và yêu
cầu các ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Quận ủy, HĐND quận;
- CT, các PCT UBND quận;
- Lưu: VT, VP.
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