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HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2019
Theo nội dung Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU ngày 27/02/2019 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên
đất liền năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn nội dung tuyên truyền
như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ
trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về các vấn đề an ninh, chủ quyền biển,
đảo Việt Nam; vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam và công tác phân
giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền, các Hiệp định, Quy chế biên giới
giữa Việt Nam với các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn
dân tộc, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm, hành động của đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển,
đảo, các lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông và hòa bình trên biên giới đất liền
của Tổ quốc.
- Giúp người dân hiểu đầy đủ, kịp thời, chính xác về các quan điểm, chủ
trương, chính sách, hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề biển, đảo
phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế; ý nghĩa, tầm quan trọng
của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và cùng phát triển với các
nước láng giềng.
- Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế
lực thù địch, các tổ chức cực đoan, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề
biển, đảo, dân tộc, biên giới lãnh thổ để làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và mối quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng.
2. Yêu cầu
- Sử dụng các biện pháp tuyên truyền đa dạng, sâu rộng, hiệu quả, phù hợp
từng đối tượng, chú trọng đối tượng lao động biển; tạo sự thống nhất trong Đảng,
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sự đồng thuận trong nhân dân đối với chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo;
về công tác phân giới, quản lý mốc giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước:
Trung Quốc, Lào, Campuchia.
- Công tác thông tin, tuyên truyền cần bảo đảm chủ động, chính xác, kịp
thời; thận trọng đối với những thông tin nhạy cảm, phức tạp liên quan đến tình
hình biên giới trên đất liền và biển, đảo; khai thác tối đa lợi thế của phương pháp
tuyên truyền miệng và các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin, trang tin điện
tử của các ngành, địa phương để chuyển tải quan điểm, lập trường của Việt Nam.
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các địa
phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền gắn với
nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công tác tuyên
truyền biển, đảo; chú trọng việc trao đổi kinh nghiệm, đề xuất biện pháp công tác
tuyên truyền và sự phối hợp thực hiện giữa các lực lượng tham gia tuyên truyền.
II. Nội dung, tài liệu và thời gian tuyên truyền:
1. Nội dung tuyên truyền: Đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ Hướng dẫn
số 77-HD/BTGTU ngày 27/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác
tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2019 để triển khai
thực hiện trong năm 2019 (gửi kèm).
2. Tài liệu tuyên truyền: Tiếp tục sử dụng tài liệu do Sở Thông tin và Truyền
thông, Cục Thông tin cơ sở đã phát hành những năm trước kết hợp với cập nhật
thông tin từ các nguồn thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, website:
http://www.biengioilanhtho.gov.vn của Ủy ban Biên giới - Bộ Ngoại giao, Đề
cương thời sự và Bản tin Thông tin Công tác Tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy phát hành.
3. Thời gian tuyên truyền: Trong năm 2019. Đặc biệt là công tác tuyên
truyền về biển, đảo cần triển khai thường xuyên và liên tục trong năm.
III. Tổ chức thực hiện
1. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận; Báo Bình Thuận bám sát định
hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU
tăng lượng tuyên truyền trên các chuyên mục, chuyên đề về biển, đảo và tăng
cường đưa tin, bài về công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước:
Trung Quốc, Lào, Campuchia.
Tạp chí Văn nghệ (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh) vận động hội viên tích cực
sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về lịch sử, pháp lý xác lập chủ quyền
biển, đảo, biên giới đất liền và thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của Việt Nam
và của tỉnh Bình Thuận.
2. Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành
2

phố duy trì tuyên truyền thường xuyên, đúng định hướng về biển, đảo và công tác
biên giới trên các trang thông tin điện tử và bản tin.
3. Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên cập nhật quy
định của Trung ương và địa phương về chính sách biển, đảo và công tác biên giới
trên đất liền giữa Việt Nam với các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia lên Cổng
thông tin điện tử của tỉnh.
4. Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện,
thị xã, thành phố bám sát hướng dẫn này và chỉ đạo của UBND các huyện, thị xã,
thành phố, tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền biển, đảo và công tác biên
giới trên đất liền... gắn với công tác tuyên truyền về khai thác đánh bắt hải sản theo
quy định của Ủy ban Châu Âu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.
5. Các Doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông, các Trung tâm Truyền hình trả
tiền và các cơ sở in xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh căn cứ nội dung hướng dẫn
này tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công nhân và người lao động của đơn vị
mình về chính sách biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với
các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia.
Nhận được văn bản này, đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị căn cứ chức
năng, nhiệm vụ có kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đồng thời
báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/11/2019 để tổng hợp
báo cáo UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
(b/cáo)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Đài PTTH Bình Thuận;
- Báo Bình Thuận;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Tạp chí Văn nghệ - Hội VHNT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VHTT, Đài TTTH các huyện, thị xã, t.phố;
- Các Doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông;
- Các Trung tâm Truyền hình trả tiền;
- Các cơ sở in xuất bản phẩm;
- Lãnh đạo Sở (qlvb);
- Lưu: VT, TTBCXB, Yến.

Người ký: Sở
Thông tin và
Truyền thông
tỉnh Bình Thuận
Email:
stttt@binhthuan.
gov.vn
Cơ quan: Ủy
ban Nhân dân
tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký:
18.03.2019
16:52:19 +07:00
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Người ký: Dương Tự
Email:
tud@stttt.binhthuan.gov
.vn
Cơ quan: Sở Thông tin
và Truyền thông, Tỉnh
Bình Thuận
Thời gian ký:
18.03.2019 16:37:52
+07:00

Dương Tự

