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Khánh Hòa, ngày 05 tháng 03 năm 2021

HƯỚNG DẪN
tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và
quản lý biên giới đất liền năm 2021
----Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để tiếp tục củng cố “cơ đồ, tiềm lực, vị
thế và uy tín” của đất nước và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong
giai đoạn 5 năm, 10 năm tới, nhiệm vụ “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân,
chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an
ninh quốc gia, an ninh con người” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm,
trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân.
Trong năm 2021 và giai đoạn chiến lược sắp tới, tình hình thế giới và
trong nước, trong tỉnh có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen
nhau. Đặc biệt, những tác động của các yếu tố an ninh phi truyền thống, an
ninh mạng, thiên tai, đại dịch Covid-19… Các thế lực thù địch tiếp tục tăng
cường chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại mối quan hệ với các nước láng
giềng. Bối cảnh này đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đối với sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trước tình hình đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh, công tác thông
tin tuyên truyền nói chung và công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc,
quản lý biên giới nói riêng, cần tiếp tục củng cố, phát huy những thành tựu đã
đạt được, đồng thời đổi mới tư duy, nhận thức về phương thức trong triển khai
nhiệm vụ. Thực hiện Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 18/01/2021 của
Ban Tuyên giáo Trung ương, tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và
quản lý biên giới đất liền năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công
tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Tiếp tục tuyên truyền khẳng định sự đúng đắn chủ trương, quan điểm
của Đảng là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chính sách, pháp luật của
Nhà nước liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên
đất liền nhằm xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát
triển. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng liên quan đến công tác bảo vệ
chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền.
2- Định hướng dư luận, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân
trong tỉnh nhận thức sâu sắc về chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng,
Nhà nước về vấn đề biên giới lãnh thổ quốc gia; ý nghĩa, tầm quan trọng của
việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc; xây dựng, quản lý đường biên
giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; củng cố đồng thuận trong
nước và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của bạn bè và dư luận quốc tế. Đồng
thời, tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển giữa Việt
Nam với các nước láng giềng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam.
3- Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời
những nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố có thể gây đột biến. Bảo đảm sự
thống nhất trong chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và sự phối hợp chặt chẽ,
hiệu quả trong triển khai của toàn hệ thống chính trị; tăng cường gắn kết chặt
chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; đấu tranh có hiệu quả đối với
những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, âm mưu phá hoại, lợi dụng
các vấn đề liên quan đến chủ quyền, biên giới quốc gia của các thế lực cơ hội,
thù địch.
4- Nội dung tuyên truyền phải kịp thời, hiệu quả trong định hướng thông
tin, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh; phương thức và biện pháp phù
hợp với từng đối tượng, phát huy các phương thức truyền thông mới, tạo lan
tỏa trong xã hội.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1- Nội dung tuyên truyền
Thông tin, tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên
giới đất liền, nhất là quán triệt sâu sắc các quan điểm, nhiệm vụ trong Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng liên quan đến công tác
biên giới trên đất liền.
Tuyên truyền về nội dung các văn bản pháp luật, các hiệp ước, hiệp định
song phương, các tuyên bố chung, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về công tác
phân giới, cắm mốc, quản lý và bảo vệ biên giới trên đất liền.
1.1. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Tiếp tục tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, kết quả việc thực hiện Hiệp ước
biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân
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giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu
và quy chế quản lý cửa khẩu…
Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ hữu nghị, truyền
thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, các hoạt động trao
đổi, giao lưu hữu nghị, nhất là các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu văn
hóa - xã hội giữa các địa phương hai nước; những đóng góp, thành quả của
việc quản lý tuyến biên giới đất liền hòa bình, hợp tác, hữu nghị, ổn định cùng
phát triển với sự phát triển của mỗi nước cũng như khu vực; về quyết tâm và
nỗ lực giải quyết các vấn đề biên giới theo phương châm “hòa bình, hữu nghị,
hợp tác cùng phát triển” đến với nhân dân thế giới.
Tăng cường thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các luận điệu, xuyên
tạc lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biên giới quốc gia nhằm
kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ quan hệ hữu nghị,
hợp tác giữa hai nước. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cần
chú trọng tuyên truyền chống các hoạt động buôn người, nhập cảnh, lưu trú bất
hợp pháp và các hành vi vi phạm quy định trong phòng chống dịch Covid-19.
1.2. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, lợi ích của việc xây dựng và
quản lý hiệu quả tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định cùng phát triển;
việc thực thi có hiệu quả các văn bản pháp lý liên quan đến công tác biên giới
giữa hai nước như: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới; Hiệp
định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền; Thỏa
thuận giữa Chính phủ hai nước về việc di cư tự do và kết hôn không giá thú;
Hiệp định Thương mại song phương; Hiệp định Thương mại biên giới… và
các tuyên bố chung, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ hữu nghị, đoàn
kết, truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào,
các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu văn hóa - xã hội của các cấp chính
quyền và nhân dân khu vực biên giới; các hoạt động, mô hình kết nghĩa giữa
các địa phương hai nước; mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa tỉnh Khánh
Hòa với các tỉnh Chămpasắc, Attapư…; những thành quả đạt được, đóng góp
của việc xây dựng và quản lý hiệu quả tuyến biên giới theo phương châm “hòa
bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” đối với sự phát triển của mỗi quốc gia
cũng như khu vực đến với nhân dân thế giới. Đồng thời, nắm tình hình tư
tưởng, dư luận xã hội, kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh.
1.3. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia
Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của các văn bản pháp lý song
phương như: Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia,
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Hiệp ước về vùng nước lịch sử, Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia, Hiệp
ước hoạch định biên giới quốc gia, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định
biên giới quốc gia năm 1985. Trong đó đặc biệt tập trung tuyên truyền sâu rộng
nội dung hai văn kiện pháp lý quan trọng hai quốc gia thông qua là: (1) Hiệp
ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ
sung năm 2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương
quốc Campuchia và (2) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất
liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc
Campuchia. Khẳng định các văn kiện trên là kết quả của quá trình nỗ lực,
quyết tâm hơn 36 năm đàm phán, hợp tác, giải quyết hòa bình, bình đẳng vấn
đề biên giới lãnh thổ trên đất liền giữa hai nước và sẽ có ý nghĩa vô cùng quan
trọng đối với triển vọng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác,
phát triển giữa hai nước.
Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ hữu nghị, truyền
thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia, các hoạt động
hợp tác, trao đổi, giao lưu hữu nghị nhân dân hai bên biên giới; về những thành
quả đã đạt được trong công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất
liền; về quyết tâm và nỗ lực giải quyết các vấn đề biên giới theo phương châm
“hòa bình, hợp tác, cùng phát triển” đến với nhân dân thế giới.
Tuyên truyền vận động nhân dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, củng cố
tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước; chấp hành các quy định của
pháp luật liên quan đến hiện trạng quản lý biên giới của hai nước; tiếp tục nỗ
lực ủng hộ hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới
trên đất liền Việt Nam - Campuchia, cùng nhau xây dựng tuyến biên giới hòa
bình, ổn định, hợp tác, phát triển.
Tiếp tục tuyên truyền về quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, chú
trọng đẩy mạnh tuyên truyền mối quan hệ truyền thống, hợp tác giữa tỉnh
Khánh Hòa với tỉnh Stung Treng và một số địa phương của Campuchia; việc
thực hiện giao ban liên tịch giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa với Tỉnh
đội Stung Treng, Campuchia.
Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời xử lý các
vấn đề mới phát sinh; đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, nhất là hoạt
động buôn lậu, nhập cảnh trái phép, các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý,
lợi dụng việc triển khai 02 văn kiện pháp lý về biên giới để tuyên truyền chống
phá quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam –
Campuchia.
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2- Hình thức
Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương,
đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Đa dạng hóa
các hình thức tuyên truyền, chú trọng công tác tuyên truyền miệng, các phương
tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua sách, báo, mạng xã hội…
3- Tài liệu tuyên truyền
Các ngành, địa phương sử dụng Tài liệu tuyên truyền theo định hướng của
Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Tài liệu
tham khảo hàng tháng của Báo cáo viên Tỉnh ủy, đồng thời thường xuyên cập
nhật thông tin chính thống từ các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, nhất
là cập nhật Trang thông tin điện tử của Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại
giao tại địa chỉ biengioilanhtho.gov.vn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội tỉnh, tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên nội dung tuyên
truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới gắn với việc tuyên
truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.
2- Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên
truyền cho các cơ quan báo chí của tỉnh về các nội dung trên.
3- Sở Ngoại vụ thường xuyên phối hợp cung cấp cho các địa phương, đơn
vị những thông tin, văn bản pháp lý về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý
biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.
4- Các cơ quan báo chí của tỉnh bám sát nội dung Hướng dẫn của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, có kế hoạch tuyên truyền, đưa tin, phản ánh những kết
quả công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đối với cả 3
tuyến biên giới theo đúng quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của
Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.
5- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tuyên truyền sâu, rộng trong 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 hội viên khi có
vấn đề phát sinh liên quan đến biên giới, lãnh thổ.
6- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
- Căn cứ tình hình thực tiễn, tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền
cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; lồng ghép nội dung tuyên
truyền về công tác biên giới trên đất liền vào các buổi báo cáo thời sự, báo
cáo chuyên đề…
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- Chú trọng nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đồng thời đấu tranh
phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch về
công tác biên giới, tác động đến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo Hướng
dẫn trên và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 16/11/2021.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Mặt trận và các tổ chức CT-XH,
- Sở Thông tin - Truyền thông,
- Sở Ngoại vụ,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị,
- Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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