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

  HUYỆN PHÚ HÒA                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 Số:        /KH-UBND                             Phú Hòa, ngày       tháng  3  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/HU, ngày 12/02/2020 của Huyện ủy Phú 

Hòa về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020; UBND huyện Phú Hòa xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

- Nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và nhân dân, củng cố hơn nữa sự đồng thuận của dư luận trong huyện về vị trí, 

vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước liên quan đến biển, đảo. 

- Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa 

thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo nhất là phát triển biển bền vững 

kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. 

- Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu 

chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải 

quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và 

pháp luật quốc tế. Góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thiện chí, có trách 

nhiệm cao trong xây dựng, bảo vệ, củng cố, phát triển mối quan hệ hòa bình, 

hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông; chủ trương giải quyết 

những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp 

quốc tế trong đó có Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 

(UNCLOS 1982). 

- Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực cơ hội, thù địch ở 

trong, ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề chủ quyền liên quan đến biển, 

đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối 

ngoại của Việt Nam. 

2. Yêu cầu  

- Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt, vừa cơ bản, lâu 

dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách, phức tạp của các cấp chính quyền, 

đoàn thể, có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 

ninh và đối ngoại của đất nước. 
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- Công tác tuyên truyền góp phần củng cố sự đồng thuận trong nhân dân đối 

với các chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng và Nhà nước về các vấn đề 

biển, đảo Việt Nam. Xác định rõ các vấn đề cần lưu ý trong thông tin, tuyên truyền 

về biển, đảo. Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển đảo; làm rõ quyền, lợi ích, trách 

nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, đảo 

Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong bối 

cảnh tình hình cụ thể, khi có phức tạp nảy sinh trên biển đảo ở Biển Đông. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để tăng cường hiệu 

quả, sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa. Quan tâm xử lý tốt dư luận xã hội về các 

vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam. 

II. NHIỆM VỤ  

 1. Hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo năm 2020. Tiếp tục đổi mới, chủ 

động tham mưu, triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo gắn liền với việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là triển khai thực 

hiện Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp chính 

quyền về công tác tuyên truyền biển, đảo.  

2. Tiếp tục tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam 

trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Thông tin, phổ biến đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện 

Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, quy định, hướng dẫn của cấp trên về 

biển, đảo Việt Nam đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 

lần thứ tám (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động số 23-

CTr/TU, ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết của Trung ương.  

 3. Đa dạng hóa nội dung thông tin, trong đó xác định rõ các vấn đề cần lưu 

ý trong thông tin, tuyên truyền về biển, đảo trên cơ sở đặc điểm tình hình của cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao hơn nữa nhận thức, hiểu biết về Đại dương, kỹ 

năng sinh tồn, thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, 

bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, giảm thiểu và chấm dứt hành vi vi phạm các 

quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài của tàu cá, ngư dân ta. 

 4. Nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích đúng 

diễn biến, những tác động, ảnh hưởng của các vấn đề biển, đảo. Chủ động chọn lọc 

thông tin, bám sát định hướng tuyên truyền về các vấn đề phức tạp nảy sinh trên 

Biển Đông. 

5. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên 

truyền bằng miệng ở cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua hệ 

thống thông tin đại chúng, sáng tác văn học nghệ thuật, Trang thông tin điện tử 

huyện, mạng xã hội. Phát huy vai trò báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ 

cộng tác viên dư luận xã hội, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng 

đồng; hội viên các đoàn thể ở cơ sở.  
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6. Phát huy vai trò, hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng. 

Phát huy thế mạnh của hình thức tuyên truyền trong việc sử dụng các loại hình 

truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin 

điện tử… tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. Xử lý tốt các “điểm nóng” trong 

dư luận xã hội. Kịp thời cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, 

đồng thời động viên, khuyến khích cộng tác viên, văn nghệ sĩ tham gia sáng tác 

về đề tài biển, đảo quê hương và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đưa 

tin sai lệch về chủ trương, chính sách, lập trường của Đảng, Nhà nước ta trong 

vấn đề Biển Đông. 

7. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam. Tạo 

điều kiện thuận lợi cho cộng đồng ta ở nước ngoài và người nước ngoài ở địa 

phương tham gia các hoạt động tuyên truyền biển, đảo Việt Nam. Tăng cường 

cấp phát tài liệu, ấn phẩm về biển, đảo; đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại và đấu 

tranh các quan điểm, luận điệu sai trái liên quan đến biển, đảo.   

III. TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh - Truyền hình, Hội Văn học nghệ thuật huyện 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, lồng ghép trong các chương 

trình văn nghệ; tăng cường đăng tải, phát sóng tin, bài, các văn bản liên quan; vận 

động văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về 

biển, đảo Việt Nam phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, nhà nước Việt 

Nam. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tích cực xây dựng tin, bài trong 

việc khai thác thông tin về biển, đảo Việt Nam để đăng trên trang thông tin điện 

tử của UBND huyện và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện. Kiên 

quyết xử lý các tập thể, cá nhân đưa tin, bài sai sự thật về vấn đề Biển Đông gây 

tác động xấu tới dư luận và các mối quan hệ đối ngoại. 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện 

Tổ chức triển khai tuyên truyền về công tác biển, đảo Việt Nam đến rộng 

rãi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

3. Ủy ban Mặt trận TQVN và các hội, đoàn thể huyện 

Tổ chức tuyên truyền theo hình thức đổi mới, đa dạng hóa, chú trọng chất 

lượng nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc thù ở cơ sở để phổ biến trong cán 

bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh - Truyền hình huyện tham gia đưa tin, bài các hoạt động của hội, 

đoàn thể huyện trên hệ thống Đài Truyền thanh. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam năm 2020 gắn 

công tác thông tin đối ngoại và nhiệm vụ chính trị của địa phương, quán triệt 

cho cán bộ, công chức, người lao động; thường xuyên đổi mới hình thức tuyên 

truyền, làm rõ lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về vấn đề biển, 
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đảo. Chủ động nắm bắt tình hình công tác tư tưởng, dư luận xã hội và phối hợp 

các đoàn thể cơ sở tuyên truyền các vấn đề liên quan đến biển, đảo. 

Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Báo cáo kết 

quả thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo về UBND huyện (qua phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện) trước ngày 30/11/2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ(b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo huyện ủy; 

- Các phòng, ban, đơn vị huyện (t/h); 

- Phó CVP HĐND-UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Công Thạch 
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