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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền biển, đảo năm 2021 
 

Căn cứ Kế hoạch số 212/ KH- STTTT ngày 17/3/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về tuyên truyền biển, đảo năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 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, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.  

- 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.  

- Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, 

cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề liên quan đến 

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

đối ngoại của Việt Nam.  

2. Yêu cầu 

- Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo. Thực hiện nghiêm túc các chỉ 

đạo, định hướng tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể, khi có vấn đề phức 

tạp nảy sinh trên Biển Đông và những vùng biển khác thuộc chủ quyền của ta.  

- Công tác thông tin, tuyên truyền cần thực hiện với những hình thức sinh 

động, phong phú, kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan 

trọng đặc biệt của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 

các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân. Tổ chức quán triệt 

và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung liên quan đến biển, 

đảo được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 
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Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045”. 

2. Chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên 

tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về vấn đề biển, đảo Việt Nam. 

3. Thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo, 

trọng tâm là: 

- Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam 

trên biển theo luật pháp quốc tế.  

- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

biển, đảo. 

- Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn trên biển. 

- Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân 

thiện với biển. 

- Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển. 

- Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định 

- Hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo. 

4. Tăng cường thông tin tích cực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng sau Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước, trong và sau bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện 

lồng ghép thông tin về biển, đảo Việt Nam trong tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ 

lớn, trong đó có kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961 - 23/10/2021). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng thông tin 

cho đội ngũ báo cáo viên trong toàn huyện.  

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai các hoạt động thông 

tin, tuyên truyền.  

2. Đài truyền thanh huyện 

 - Tiếp sóng, phát sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và 

Truyền hình Hà Nam về biển, đảo.  

 - Xây dựng chương trình tuyên truyền theo nội dung kế hoạch trên phương 
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tiện thông tin đại chúng địa phương.  

- Viết tin, bài tuyên truyền về biển, đảo trên Cổng Thông tin điện tử huyện. 

3. Cổng Thông tin điện tử huyện 

- Đăng tin, bài tuyên truyền về biển, đảo trên Cổng Thông tin điện tử huyện. 

4. Uỷ ban nhân dân các xã,thị trấn 

 - Chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng, phát sóng đầy đủ các chương 

trình tuyên truyền trên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, đài truyền 

thanh cấp huyện. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2021. Trong quá trình tổ 

chức thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa 

và Thông tin) để xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT tỉnh; 

- Thường trực HU;  

- LĐ UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Nguyễn Đăng Định 
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