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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

Số: 26/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Song An, ngày 11 tháng 6 năm 2019
KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo, thông tin đối ngoại,
công tác biên giới trên đất liền; thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày
21/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và quyết định số
930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân thị xã An Khê về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo,
thông tin đối ngoại, công tác biên giới trên đất liền; thực hiện Nghị quyết số 36NQ/TW ngày 21/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và
Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban
nhân dân xã Song An triển khai công tác tuyên truyền nội dung trên như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tuyên truyền nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong
các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng và
chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, thông tin đối ngoại và công tác
biên giới trên đất liền.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội,
tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị,
kinh tế, văn hóa, xã hội, thông tin đối ngoại trên địa bàn xã.
Đấu tranh đối với các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc liên
quan đến biển, đảo, thông tin đối ngoại, công tác biên giới trên đất liền Việt NamTrung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia.
2. Yêu cầu
Bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của tỉnh, định hướng của các sở, ngành về
tuyên truyền biển, đảo, thông tin đối ngoại, công tác biên giới trên đất liền.
Gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ giữa tuyên truyền biển, đảo, thông tin
đối ngoại, công tác biên giới trên đất liền với công tác thông tin đối ngoại; đấu

tranh phòng chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởngvăn hóa; bảo vệ, đấu tranh nhân quyền.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự phối hợp
hiệu quả trong công tác tuyên truyền.
II. Nội dung trọng tâm
1. Công tác tuyên truyền biển, đảo
Tuyên truyền đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, các quy định của ban, bộ, ngành, của tỉnh liên quan đến biển,
đảo Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghi
Quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chương
trình hoạt động thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số
27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện chiến lược
biển đảo đến năm 2020”; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày
28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ
quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020”; Kế hoạch
số 528/KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện
Quyết định số 930/QĐ-TTg; Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 28/02/2019 của thị ủy
An Khê triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019, Nghị Quyết
số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
và các văn bản pháp luật liên quan.
Các văn bản luật pháp quốc tế về biển, đảo; thỏa thuận song phương và đa
phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển,
đảo; những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các cơ quan, đơn vị,
địa phương của của Việt Nam với các tổ chức, quốc gia có liên quan trong khu vực
biển Đông.
Những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với
hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt
Nam.
Các quy định pháp luật về phát triển kinh tế biển, đảo; về hoạt động thủy
sản.
Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng Internet,
mạng xã hội trong công tác tuyên truyền biển đảo. Tạo điều kiện thuận lợi, động
viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sỹ, tri thức, cán bộ làm công tác tuyên

truyền… tham gia tìm hiểu, sáng tác, biểu diễn, viết tin, bài, phóng sự…về đề tài
biển, đảo quê hương và đa dạng hóa, hiện đại hóa các hình thức cổ động trực quan.
2. Công tác đối ngoại
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức truyền
thông, phát huy vai trò của mạng xã hội nhằm tăng cường thông tin tích cực; phát
hiện, ngăn chặn, xử lý, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc.
Chủ động phòng ngừa, hạn chế những sơ hở, thiếu sót, trách để lộ thông tin, gây
phương hại đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.
Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước và người An Khê, tìm
năng, thế mạnh của thị xã, những di tích văn hóa - lịch sử, danh lam thắng cảnh,
nét văn hóa đặc sắc; kết quả thực hiện công tác nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trên
địa bàn; hoạt động tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội
thảo, thương mại, du lịch kết hợp với giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,
các lễ hội văn hóa.
3. Công tác biên giới trên đất liền
Tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng
giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia và các nước ASIAN; chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ. Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm
quan trọng của việc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng
phát triển trên cơ sở của việc xác định hệ thống mốc giới, đường biên giới chính
quy hiện đại cũng như việc hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc trên
thực địa đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và khu vực, nhất là đường biên giới
trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Camphuchia.
Tuyên truyền chính xác, kịp thời, cụ thể, đầy đủ thong tin đối ngoại trên các
mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, của tỉnh,
nhất là các vấn đề nảy sinh trong công tác biên giới được dư luận quan tâm.
III. Tổ chức thực hiện
1. Công chức Văn hóa xã hội ( Phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Thông tin)
Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai các kế hoạch tuyên truyền theo
sự hướng dẫn của Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã:
+ Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 28/02/2019 của thị ủy An Khê triển khai
thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019, Kế hoạch số 528/KH- UBND
ngày 12/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Quyết định
số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án
tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam giai đoạn
2018-2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

+ Tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác
bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam, công tác thông tin đối ngoại và
công tác biên giới trên đất liền phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế của địa
phương.
+ Tuyên truyền cổ động trực quan: khẩu hiệu, pano, áp phích; tổ chức cá
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, tuyên truyền.
- Đăng tải các văn bản thi hành, kết quả triển khai thực hiện công tác biển,
đảo, công tác đối ngoại, công tác biên giới trên đất liền trên Trang thông tin điện tử
của xã.
- Tiếp và phát sóng đầy đủ các chương trình Đài Trung truyền thanh thị xã
liên quan đến công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam.
2. Các trường học trên địa bàn
Tổ chức lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật
về biển, đảo, biên giới bằng hình thức phù hợp.
3. Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể
xã
Phối hợp triển khai tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước về biển, đảo, thông tin đối ngoại, công tác trên đất liền.
Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Song An Triển khai thực hiện
công tác tuyên truyền biển, đảo, thông tin đối ngoại, công tác biên giới trên đất
liền; thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 21/10/2018 của Ban chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XII) và quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng VHTT thị xã;
- TT. Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các tổ chức đoàn thể xã;
- Các trường học trên đại bàn;
- Lưu:VT.

