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KẾ HOẠCH 
Triển khai Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019  

của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng  
điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý 

 

 

Thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ 
Quốc phòng quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển 
khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Quyết định 
15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 
thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý (sau đây 
gọi tắt là Quyết định 15/2019/QĐ-TTg) đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn 
thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động trên địa bàn của tỉnh; trên cơ sở đó tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung 
Quyết định 15/2019/QĐ-TTg trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các phương 
tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết tham gia thực hiện thủ tục 
biên phòng điện tử tại cửa khẩu. 

Triển khai Quyết định 15/2019/QĐ-TTg nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính theo cách thức thủ công sang cách thức điện tử thông qua ứng dụng 
công nghệ thông tin, làm cơ sở kết nối giữa Cổng thông tin thủ tục biên phòng 
điện tử với Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

2. Yêu cầu 

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực 
hiện nghiêm túc, kịp thời hiệu quả Quyết định 15/2019/QĐ-TTg; xác định cụ thể 
nội dung công việc, thời gian, phương pháp tổ chức thực hiện thủ tục biên phòng 
điện tử tại cửa khẩu. 

II. NỘI DUNG 

1. Phổ biến quán triệt, thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của 
Quyết định 15/2019/QĐ-TTg với các hình thức, cách thức đa dạng. 

2. Triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu, trước 
mắt tập trung triển khai giai đoạn 1 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo Quyết 
định số 15/2019/QĐ-TTg; sơ kết, rút kinh nghiệm giai đoạn 1, triển khai giai 
đoạn 2 tại cửa khẩu chính Chi Ma. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai 
thực hiện kịp thời, hiệu quả Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg, tập trung triển 
khai giai đoạn 1 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Kể từ ngày Quyết định số 
15/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành đến hết năm 2019). 

- Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2 theo 
Quyết định 15/2019/QĐ-TTg đảm bảo kết nối với giai đoạn 1 (thời gian thực 
hiện năm 2020). 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung tuyên truyền thực 
hiện thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu, bao gồm: 

+ Thủ tục cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện 
tử cho người làm thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu biên giới đất liền (Quy 
định tại Điều 7, Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

+ Thủ tục hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện 
tử của người làm thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu biên giới đất liền (Quy 
định tại Điều 8, Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

+ Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với đoàn 
khách du lịch, đoàn khách công vụ xuất cảnh, nhập cảnh (Quy định tại Khoản 1, 
Điều 10, Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

+ Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với người 
điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh (Quy 
định tại Khoản 2, Điều 10, Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ). 

+ Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với công dân 
Việt Nam xuất, nhập cảnh (Quy định tại Khoản 3, Điều 10, Quyết định số 
15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

+ Thủ tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất 
liền (Quy định tại Điều 11, Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ). 

+ Thủ tục biên phòng điện điện tử trong cấp thị thực tại cửa khẩu biên giới 
đất liền và cảng biển (Quy định tại Điều 15, Điều 16, Quyết định số 
15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

+ Thủ tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử đối với người nhận 
thị thực tại cửa khẩu (Quy định tại Điều 17, Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ). 

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/9/2019. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ 
trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tổ chức quán triệt, triển khai 
Quyết định 15/2019/QĐ-TTg, nhất là tập trung tuyên truyền thực hiện thủ tục 
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biên phòng điện tử tại cửa khẩu nêu trên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc đơn vị quản lý. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các 
huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế 
hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 
- TT tỉnh ủy, HĐND ( B/c) 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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