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KẾ HOẠCH 

Triển khai tuyên truyền về biển, đảo, công tác phân giới 

cắm mốc & quản lý biên giới trên đất liền năm 2020 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 102-HD/BTGTU ngày 10/02/2020 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020; Hướng dẫn 

số 103-HD/BTGTU ngày 10/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc 

tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền 

năm 2020, Sở Công Thương triển khai các nội dung tuyên truyền về biển, 

đảo; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2020 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức trong tập thể công chức, viên chức, người lao 

động thuộc Sở về vị trí, vai trò của biển, đảo, biên giới Việt Nam; về đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới 

bảo vệ biển, đảo và biên giới đất liền. 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 tới biển, đảo, biên giới Việt Nam, nhất 

là bảo vệ là phát triển bền vững khu vực biển, đảo và biên giới đất liền. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp 

thời về tình hình biển, đảo, biên giới đất liền; chủ động đấu tranh phản bác 

thông tin, quan điểm sai trái, thù dịch về chủ quyền biển, đảo, biên giới Việt 

Nam; 

- Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại 

tuyên truyền, phù hợp với các chương trình, kế hoạch có liên quan.  

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền về biển, đảo và công tác phân giới, cắm mốc, quản lý 

biên giới đất liền là một nhiệm vụ lâu dài và phức tạp; có ý nghĩa quan trọng 

đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả 

nước nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng. 

- Cần xác định trọng tâm và các vấn đề cốt lõi trong thông tin, tuyên 

truyền. Nội dung tuyên truyền bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, chính 
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sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, biên giới đất liền. Thực hiện 

nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay, 

nhằm đem lại hiệu quả tích cực, hài hòa trên mọi lĩnh vực liên quan.  

- Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền để tăng cường phạm vi và 

hiệu quả của hoạt động. Quan tâm, cập nhật thường xuyên các thông tin chính 

thống, chính xác, kịp thời và thích hợp, tạo nhận thức sâu sắc, thống nhất cao 

trong cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. 

II. NỘI DUNG 

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát 

triển bền vững biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam  

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, biên giới đất liền. Tiếp tục 

tuyên truyền về Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhấn mạnh đến sự phát triển bền 

vững kinh tế biển và mối quan hệ tương quan với sự phát triển kinh tế, bảo vệ 

Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Nghị quyết số 34-

NQ/TU ngày 22/12/2011 về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn 

diện giai đoạn 2016 - 2020. Tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải 

quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc: 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; Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc,...; 

- Thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương, đa 

phương giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh với các tổ chức, quốc gia trong 

khu vực, nhất là với các địa phương biên giới Trung Quốc. Đẩy mạnh mối 

quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây 

(Trung Quốc) thông qua các hoạt động hợp tác, giao lưu các cấp chính quyền 

và nhân dân khu vực biên giới; 

- Mở rộng phạm vi tuyên truyền tới các doanh nghiệp, đối tượng hoạt 

động và quan tâm tới các lĩnh vực thuộc ngành công thương; khai thác các 

hình thức tuyên truyền mới như Trang thông tin điện tử Sở Công Thương, 

phim tài liệu,... Làm phong phú các nội dung trên cơ sở bám sát định hướng 

tuyên truyền về các vấn đề phức tạp nảy sinh trên Biển Đông, các 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... cũng như các khu vực biên giới trên đất 

liền; 



 3 

- Tích cực tiến hành các hoạt động trao đổi, đối thoại với các cá nhân, 

tổ chức có nhận thức chưa đầy đủ về đường lối, chủ trương, quan điểm của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác 

các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về quan hệ 

Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là mối quan hệ giữa Lạng Sơn - Quảng Tây. 

2. Hƣởng ứng các chƣơng trình, sự kiện về bảo vệ biên giới đất liền, 

bảo vệ biển và hải đảo 

- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để hưởng ứng các 

chương trình, sự kiện như Chương trình quyên góp "Vì biển, đảo quê hương", 

chương trình "Tháng 3 biên giới", Ngày biên phòng toàn dân, phong trào 

"Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, 

bản khu vực biên giới" và các sự kiện, hoạt động khác.  

3. Hình thức tuyên truyền 

- Linh hoạt lồng ghép nội dung tuyên truyền tại các cuộc họp giao ban, 

sơ kết, tổng kết; kết hợp chặt chẽ tại các hội nghị, chương trình của Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, hội nghị công chức viên chức; 

- Sao lục các văn bản chỉ đạo liên quan tới bảo vệ biển, đảo và công tác 

phân giới, cắm mốc, biên giới trên đất liền để tất cả các công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan nắm bắt và thực hiện; 

- Thường xuyên đăng tải các thông tin về chủ trương, đường lối về 

công tác biên giới trên đất liền; công tác tuyên truyền về biển, đảo, các hình 

ảnh, bài viết và các nội dung liên quan lên Trang thông tin điện tử Sở Công 

Thương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt 

các nhiệm vụ tuyên truyền theo Hướng dẫn; kịp thời thông tin các vấn đề 

nhạy cảm, những vấn đề được dư luận quan tâm để phổ biến, định hướng tư 

tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; căn cứ các quy định 

hiện hành, tích cực tiến hành đấu tranh với các cá nhân, tổ chức có nhận thức 

chưa đầy đủ hoặc sai lệch về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước.  

Trong triển khai công tác chuyên môn, kết hợp triển khai, phổ biến các 

nội dung tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền và công tác bảo vệ 

biển, đảo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý. Báo 

cáo kết quả tuyên truyền về Văn phòng Sở theo quy định. 

2. Văn phòng Sở 
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Tổng hợp báo cáo kết quả tuyên truyền biển, đảo và công tác phân giới, 

cắm mốc và quản lý biên giới năm 2020 của Sở Công Thương (báo cáo 6 

tháng; báo cáo năm) về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo; 

công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2020 của 

Sở Công Thương./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT, XNK(NTTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hải 
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