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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc 

và quản lý biên giới đất liền năm 2021 
 

Căn cứ Kế hoạch số 230/ KH- STTTT ngày 17/3/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới 

đất liền năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khẳng định sự đúng đắn các 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. Chú trọng các nội dung của 

Nghị quyết 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. 

- Đấu tranh có hiệu quả 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. 

2. Yêu cầu 

Nội dung tuyên truyền phải kịp thời, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm; 

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

II. NỘI DUNG 

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 về biên giới: Nghị định thư 

về phân giới, cắm mốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; Hiệp định về cửa 

khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu; các Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài 

nguyên du lịch thác Bản Giốc - Đức Thiên, Hiệp định về tàu, thuyền đi lại tại khu 

vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân… 

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ hữu nghị, truyền 
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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, giao lưu văn hóa - xã hội của 

các cấp chính quyền và nhân dân khu vực biên giới hai nước; các hoạt động, hiệu 

quả của mô hình kết nghĩa giữa các địa phương, cụm dân cư, bản - bản và đồn 

biên phòng giữa 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 hai bên biên giới và nhân dân thế giới. 

- Tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá tiềm năng, thế mạnh trong hợp 

tác phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch ở khu vực biên giới của hai nước; các hoạt 

động trao đổi, giao thương, hợp tác kinh tế của nhân dân khu vực biên giới; những 

kết quả và nỗ lực của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp 

nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân khu vực biên giới. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cần chú trọng công tác 

phối hợp cập nhật thông tin giữa chính quyền địa phương hai bên biên giới, các 

hiệp hội, doanh nghiệp, nhân dân hai nước về tình hình giải pháp hỗ trợ để duy trì 

hoạt động xúc tiến thương mại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung 

Quốc trên nguyên tắc bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, hiệu 

quả; tuyên truyền phòng, chống các hoạt động buôn người, buôn lậu, gian lận 

thương mại, vượt biên trái phép, nhập cảnh, lưu trú bất hợp pháp… và các hành vi 

vi phạm quy định trong phòng, chống dịch Covi-19. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới 

trên đất liền. 

- Tuyên truyền nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác 

giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế 

- xã hội khu vực biên giới; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời xử 

lý các vấn đề mới phát sinh. 

- Tuyên truyền 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.  

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; Hiệp định Thương mại song 
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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, truyền 

thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - 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 hai nước; các mô hình kết nghĩa giữa các địa phương, cụm dân 

cư, bản - bản và đồn biên phòng giữa hai nước; 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 hai bên biên giới và nhân dân thế giới.  

- Tập trung tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá tiềm năng, thế mạnh 

trong hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch; các hoạt động trao đổi, giao thương, 

hợp tác kinh tế của nhân dân hai nước ở khu vực biên giới. Tuyên truyền các hoạt 

động hợp tác, xây dựng và phát triển khu vực biên giới Việt Nam - Lào, trong đó có 

hạ tầng thương mại biên giới hai nước; tăng cường các hoạt động phổ biến cơ chế, 

chính sách ưu đãi trong thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới hai nước đến 

các doanh nghiệp, người dân hai nước; các hoạt động giao thương gắn với các biện 

pháp bảo đảm an toàn hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid - 19. 

- Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ 

đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới; tuyên truyền nhân rộng 

các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột 

mốc, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới; đấu 

tranh với các hoạt động buôn lậu, nhập cảnh trái phép, hiện tượng di cư tự do và 

kết hôn không giá thú. Đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp 

thời xử lý các vấn đề mới phát sinh. 

- Cập nhật thông tin về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Chính 

phủ Lào tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 

đặc biệt là các quan điểm, chủ trương trong vấn đề biên giới, lãnh thổ, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của Lào gắn với khu vực biên giới giữa hai nước. 

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, 

Hiệp ước về vùng nước lịch sử, Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên 

giới, 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 là: 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 
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Vương quốc Campuchia; 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; những thành quả 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, hữu nghị, hợp 

tác cùng phát triển” đến với nhân dân hai bên biên giới và nhân dân thế giới. 

- Tuyên truyền thông tin đối ngoại về các nội dung phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội ở khu vực biên giới; quảng bá tiềm năng, thế mạnh trong hợp tác phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch; các hoạt động trao đổi, giao thương, hợp tác kinh 

tế của nhân dân khu vực biên giới; những kết quả và nỗ lực của Đảng, Nhà nước, 

cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân 

dân khu vực biên giới. Thông tin về các hoạt động trao đổi, giao lưu hữu nghị, giao 

thương biên giới đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid -19. 

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 

tiện thông tin đại chúng địa phương.  

- Viết tin, bài tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên 

giới 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. 
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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 về công tác phân giới, cắm mốc và quản 

lý biên giới 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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