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KẾ HOẠCH 

 tuyên truyền biển, đảo năm 2019 

----- 

Thực hiện những định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước ta về biên 

giới, lãnh thổ, trên cơ sở dự báo tình hình quốc tế, trong nước thời gian tới và 

căn cứ Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW, ngày 18/01/2019 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; về đường lối, chủ trương, 

quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, 

đảo, tạo sự đồng thuận của dư luận trong nước, trong tỉnh về vấn đề biển, đảo. 

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

phức tạp, vừa mang tính cấp bách của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, 

có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối 

ngoại của đất nước. Đồng thời, tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa 

thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi 

trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia 

trên biển. 

- Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài sinh 

sống trên địa bàn tỉnh 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 bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. 

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

nước và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt 

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

truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các quốc gia láng giềng. 
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- Xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, 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, pháp luật Nhà nước về biển, đảo; làm 

rõ quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt 

động liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, định 

hướng tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể, khi có phức tạp nảy sinh 

trên biển, đảo và Biển Đông. 

II- NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta về biển, đảo, các quy định của ban, bộ, 

ngành Trung ương và tỉnh Khánh Hòa liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Tiếp 

tục tuyên truyền kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động 

số 11-CTr/TU, ngày 18/4/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về 

triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2. Thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các 

cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam với các tổ chức, quốc gia có liên 

quan trong khu vực Biển Đông; việc tham gia thực hiện các cơ chế đa phương 

về quốc phòng - an ninh phù hợp với tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo 

an ninh quốc gia trên biển. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về đại dương, kỹ 

năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống 

thiên tai, bảo vệ môi trường biển cho học sinh, sinh viên các cấp học, bậc học. 

Dự báo, phân tích đúng diễn biến tình hình, những tác động, ảnh hưởng của 

các vấn đề biển, đảo đối với tỉnh, để kịp thời tham mưu thực hiện các chủ 

trương, chính sách phù hợp. 

 3. Tiếp tục tuyên truyền về phát triển bền vững biển, đảo, các ngành kinh 

tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc 

gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhất là về phát triển 3 vùng kinh tế trọng 

điểm của tỉnh (Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong). Tập trung tuyên truyền các 

nội dung, vấn đề liên quan đến kinh tế thủy sản, đặc biệt nhằm giảm thiểu và 

chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài của tàu 

cá, ngư dân ta. Tích cực giới thiệu những cá nhân và tập thể điển hình, tiên tiến 

trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên 

địa bàn tỉnh. 
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4. Chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại về biển, đảo. Tiếp 

tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển 

Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan. Đồng thời, 

trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, chưa đầy 

đủ, hoặc sai lệch về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo 

và cần quan tâm đến tính đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền. 

5. Cung cấp thông tin về biển, đảo kịp thời, chính xác; dự báo, phân tích 

diễn biến tình hình, những tác động, ảnh hưởng của các vấn đề biển, đảo đối 

với địa phương, đơn vị để tham mưu nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp. 

Giải quyết tốt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh, tránh hình thành các 

“điểm nóng” liên quan đến biển, đảo Việt Nam để các thế lực thù địch lợi 

dụng.  

6. Triển khai hiệu quả sự phối hợp giữa các địa phương, đơn vị với các sở, 

ngành liên quan và các đơn vị lực lượng vũ trang về công tác tuyên truyền 

biển, đảo. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, 

cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội nhằm góp phần quảng bá, 

xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, về Nha Trang - 

Khánh Hòa, góp phần thông tin, tuyên truyền chính xác về biển, đảo Việt Nam. 

7. Tuyên truyền về xây dựng và phát triển huyện Trường Sa, góp phần 

cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

8. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để tăng cường 

hiệu quả, sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa. Đồng thời, tiếp tục triển khai 

thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ 

Tư lệnh Hải quân và Tỉnh ủy Khánh Hòa. 

III- HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN  

1. Hình thức tuyên truyền 

- Triển khai hiệu quả các hình thức tuyên truyền miệng. Tiếp tục phát huy 

vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ cơ sở; chức sắc tôn 

giáo; người có uy tín trong cộng đồng; hội viên các đoàn thể chính trị - xã 

hội... trong công tác tuyên truyền biển, đảo tại địa phương, nhất là vùng ven 

biển, đảo. Tích cực tiến hành các hoạt động trao đổi, đối thoại, đấu tranh với cá 

nhân, tổ chức có nhận thức chưa đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước về biển, đảo. 

- Phát huy vai trò, hiệu quả của báo chí truyền thông trong công tác tuyên 

truyền biển, đảo. Cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác cho các cơ quan 

báo chí trong nước, trong tỉnh. Phối hợp, khuyến khích, động viên các cơ quan 

báo chí, các nhà báo tham gia viết bài về biển, đảo, về Trường Sa.  
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- Đẩy mạnh việc sử dụng các hình thức truyền thông hiện đại trong công 

tác tuyên truyền biển, đảo. Tiếp tục chủ động sử dụng các trang mạng xã hội, 

như: Nha Trang ngày mới, Khánh Hòa - Xứ Trầm Biển Yến, Tỉnh đoàn Khánh 

Hòa... và Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Khánh Hòa, Cổng Thông tin điện tử 

của tỉnh, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội của các sở, ban, ngành, địa 

phương nhằm phổ biến rộng rãi, nhanh chóng, hiệu quả các nội dung liên quan 

đến biển, đảo và xử lý tốt các ”điểm nóng” trong dư luận xã hội. 

- Động viên, khuyến khích các văn nghệ sĩ tham gia sáng tác, biểu diễn, 

tuyên truyền về đề tài biển, đảo quê hương. Tiếp tục phát huy thế mạnh của 

hình thức tuyên truyền qua các sáng tác nghệ thuật, tuyên truyền trực quan và 

đa dạng hóa, hiện đại hóa các hình thức cổ động trong quần chúng nhân dân. 

2. Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân 

trong tỉnh, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh; tập 

trung tuyên truyền cho các đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên, ngư dân. 

3. Tài liệu tuyên truyền: Tiếp tục sử dụng tài liệu tuyên truyền biển, đảo 

năm 2018 trên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa 

(http://tuyengiaokhanhhoa.vn, tại thư mục Tài liệu tuyên truyền) và tài liệu 

tham khảo hàng tháng của Báo cáo viên Tỉnh ủy, đồng thời thường xuyên cặp 

nhật thông tin chính thống từ các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.  

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo, 

gắn nội dung tuyên truyền biển, đảo với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, đơn vị; tiếp tục 

quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh, Học 

viện Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 

3...) tuyên truyền về biển, đảo; chú trọng tổ chức tuyên truyền tại khu vực xã, 

phường ven biển. 

2. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tuyên truyền sâu, rộng 

trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt 

nội bộ, sinh hoạt chuyên đề...; đồng thời chủ động nắm tình hình tư tưởng của 

đoàn viên, hội viên khi có vấn đề phát sinh liên quan đến tình hình Biển Đông. 

http://tuyengiaokhanhhoa.vn/
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3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tập trung đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền biển, đảo bằng nhiều hình thức phong phú, như: Tổ chức 

hội thi các đội tuyên truyền thanh niên về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Ngày 

hội Thanh niên hành động vì Trường Sa và Chương trình Tuổi trẻ Khánh Hòa 

đồng hành cùng tuổi trẻ cả nước chung tay xây dựng và bảo vệ Trường Sa thân 

yêu; các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bộ đội, hải quân... 

- Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo” giai 

đoạn 2018 - 2022 nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh, thiếu niên 

về tầm quan trọng của biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo và an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

4. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

- Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, cổng 

- trang thông tin điện tử các địa phương, đơn vị tuyên truyền theo định hướng 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Sở Văn hóa - Thể thao chú trọng tuyên truyền biển, đảo thông qua việc 

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, tuyên truyền trực quan với 

chủ đề về biển, đảo, về Trường Sa. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho học sinh 

về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 

nâng cao nội dung, chất lượng học tập chủ đề biển, đảo cho học sinh trong các 

đợt ngoại khóa, giáo dục quốc phòng và mở các lớp tập huấn chuyên đề về 

biển, đảo cho đội ngũ giáo viên các cấp. 

- Các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh lồng ghép nội dung 

tuyên truyền biển, đảo trong chương trình học ngoại khóa, giáo dục quốc 

phòng và một số môn học chính khóa, để tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ 

giảng viên, sinh viên của trường. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các sở, 

ngành và địa phương tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân, nhất là ngư dân các xã, phường ven biển về Luật Thủy sản 2017, 

pháp luật Việt Nam cũng như của các nước khi hoạt động khai thác trên biển. 

- Phối hợp với các địa phương giáp biển trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên 

truyền, vận động bà con ngư dân bán sản phẩm khai thác được cho bộ đội  và 

Nhân dân trên đảo, xem đây là nghĩa tình và trách nhiệm với những người đang 

ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối 

hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố mở các đợt tuyên 

truyền cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền cho ngư dân 
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về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về quản lý biển, về quốc 

phòng - an ninh để ngư dân hiểu và chấp hành pháp luật Việt Nam cũng như 

của các nước khi hoạt động khai thác trên biển. 

- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa chủ 

động xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo; nâng cao chất lượng các 

chuyên trang, chuyên mục về biển, đảo. 

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

- Tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên, 

báo cáo thời sự; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền về biển, đảo, tình 

hình Biển Đông. Phối hợp với Học viện Hải Quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh 

sát biển 3 tổ chức các đợt tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân, nhất là ngư dân vùng ven biển của tỉnh. 

- Phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương thông tin kịp thời các tình 

huống đột xuất, nhạy cảm, phức tạp diễn ra trên biển Đông. 

- Chủ động nắm tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân xung quanh vấn đề biển, đảo; tham mưu, đề xuất các 

giải pháp trước những tác động của các diễn biến mới liên quan đến tình hình 

Biển Đông.  

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa 

phương thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy. 

 

Nơi nhận:(VBĐT) T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Ban Tuyên giáo TW (để b/c), PHÓ BÍ THƯ 

- BTL Quân chủng Hải quân, 

- Các huyện, thị, thành ủy, 

- Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy,  

- BCS đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc, 

- Các sở, ban, ngành và Mặt trận, đoàn thể tỉnh,   

- Các trường CĐ, ĐH thuộc tỉnh,   

- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa,                     

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Đã ký Nguyễn Tấn Tuân 

- Liên hiệp các hội khoa học-kỹ thuật tỉnh,                          
- BTL Vùng 4 HQ, Học viện Hải quân,             

- BTL Vùng cảnh sát biển 3, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  
LÝ-90b 

 

 

  


