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 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 * Nha Trang, ngày 01 tháng 4 năm 2016 

 Số 12 -KH/TU 

 

 

KẾ HOẠCH 

 tuyên truyền biển, đảo năm 2016 

--- 

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTGTW, ngày 19/02/2016 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016, Ban 

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

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tình hình biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm củng cố, nâng cao nhận 

thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã 

hội có liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Giữ gìn, bồi đắp ý thức trách 

nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

- 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, hành động của Việt Nam trong việc giải quyết 

các vấn đề liên quan đến biển, đảo một cách hòa bình, phù hợp với quy định 

của Việt Nam và pháp luật quốc tế; trách nhiệm, thiện chí của Việt Nam 

trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu 

nghị với các quốc gia liên quan đến biển Đông. Đấu tranh có hiệu quả với 

các hoạt động của các thế lực cơ hội, thù địch âm mưu lợi dụng vấn đề biên 

giới, lãnh thổ 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 nước láng giềng. 

- Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, 

đảo giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và Tỉnh ủy Khánh Hòa từ tỉnh đến cơ sở. Phát 

huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của từng địa phương nhằm 

góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - 

an ninh trên vùng biển, đảo, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến 

lược biển Việt Nam đến năm 2020. 

- Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền; cần chú ý đến sự 

đa dạng về đối tượng để xác định nội dung và hình thức tuyên truyền phù 

hợp, thiết thực và hiệu quả với các hoạt động hướng về biển đảo, về Trường 
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Sa, Hoàng Sa thân yêu. Tăng cường tính chủ động, kịp thời, chính xác trong 

việc cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sự 

phối hợp hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là đối với 

những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các tình huống đột xuất.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1- Tập trung tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, sâu sắc những nội dung có 

liên quan đến biển, đảo Việt Nam trong các văn kiện, Nghị quyết Đại hội 

XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục tuyên 

truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo: Kiên quyết 

bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững 

chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ 

vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Giải 

quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn 

trọng luật pháp quốc tế... 

2- Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý 

khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa; các quy định pháp luật trong nước, các nước trong khu vực biển 

Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa 

phương giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến 

biển, đảo Việt Nam.  

3- Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm 

lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chú trọng tuyên truyền 

phát triển các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề 

cá, kinh tế hàng hải (kinh doanh dịch vụ cảng biển, đóng và sửa chữa tàu, 

vận tải), du lịch biển, đảo; về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

biển, thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế và bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo một 

cách bền vững; về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh (thành phố 

Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh và khu kinh tế Vân Phong); về những 

gương 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; về các hoạt động phối hợp hiệu 

quả giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển 

tài nguyên, môi trường biển; về hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân, 

hạn chế hiện tượng ngư dân, tàu, thuyền Việt Nam vi phạm các quy định của 

nước ngoài và ngư dân, tàu, thuyền nước ngoài vi phạm các quy định của 

Việt Nam về biển, đảo. 
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4- Tích cực tuyên truyền về biến đổi khí hậu; những cam kết và hành 

động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về tìm kiếm, cứu 

hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng 

biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. 

5- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đối ngoại để Nhân dân, bạn 

bè, dư luận quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về lập trường chính nghĩa và tiếp 

tục ủng hộ Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trên biển 

Đông bằng biện pháp hòa bình. Tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan 

điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển Đông. 

6- Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 

2020. Tập trung xây dựng và phát triển huyện Trường Sa, góp phần cùng cả 

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

III. HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN  

1- Hình thức tuyên truyền: Sử dụng các hình thức tuyên truyền đa 

dạng, phù hợp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở.  

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, thăm hỏi, gặp 

mặt; tổ chức các hội nghị tọa đàm trao đổi, sinh hoạt đoàn thể, sáng tác thơ, 

văn, ảnh đề tài về biển, đảo, các cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo… 

- Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan như: Panô, áp phích, khẩu 

hiệu, trưng bày, triển lãm ảnh về chủ đề biển, đảo, chủ quyền của Việt Nam 

đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể chủ động, phối hợp chặt chẽ triển khai 

đồng bộ chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Hải 

quân và Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhất là thông qua phối hợp tuyên truyền biển, 

đảo với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, 

Học viện Hải quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh ... tuyên truyền biển, đảo tại các 

địa bàn trọng điểm của tỉnh về biển, đảo. 

- Thông qua các hoạt động đối ngoại của tỉnh và ngoại giao nhân dân. 

2- Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh; tập trung tuyên truyền cho đối tượng học sinh, sinh viên, 



4 

BINH-88b 

thanh niên, ngư dân và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa 

bàn tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và triển khai công tác tuyên truyền biển, 

đảo, gắn kết hợp lý nội dung tuyên truyền biển, đảo với tuyên truyền việc 

học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, đơn vị. 

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

viện Hải quân, Cảnh sát biển) tuyên truyền biển, đảo; chú trọng tổ chức 

tuyên truyền biển, đảo tại các xã, phường, thị trấn ven biển.  

2- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền sâu, 

rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và 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. 

3- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đưa công tác tuyên 

truyền biển, đảo vào nhiệm vụ công tác đoàn 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...  

4- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo: 

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

tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

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

sinh về biển, đảo, về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa; tiếp tục nâng cao nội dung, chất lượng học tập chủ đề biển, 

đảo cho học sinh trong các đợt học ngoại khóa, giáo dục quốc phòng và mở 

các lớp tập huấn chuyên đề về biển, đảo cho đội ngũ giáo viên các cấp. 

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 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 huyện Trường Sa. 
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- 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 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 - Truyền hình Khánh Hòa và 

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh 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 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. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cấp, các ngành, địa 

phương để 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, đảo.  

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ 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. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận: BÍ THƯ 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c), 

- Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn 

  và đảng ủy trực thuộc, 

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

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

- BTL Vùng cảnh sát Biển 3, Đã ký Lê Thanh Quang 

- BTL Vùng 4 Hải quân, Học viện Hải quân,                         

- Lưu VPTU.  

 


