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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
An Nhơn Tây, ngày 28 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền biển, đảo năm 2019
Căn cứ Hướng dẫn số 30-HD/BTGHU ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Ban
Tuyên giáo Huyện ủy Củ Chi về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019;
Căn cứ Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2019, Chi bộ Trường THPT
An Nhơn Tây xây dựng Kế hoạch tuyên tuyền biển, đảo năm 2019, với các nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CB- GV- NV và
học sinh về vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, bảo
vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các lợi ích
của Việt Nam trên biển Đông; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân
dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển; chấp hành pháp luật trong
nước và quốc tế về biển, đảo.
- Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực cơ hội, thù địch trong
và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam làm
tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của
Việt Nam với các nước láng giềng.
2. Yêu cầu
- Tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong CB- GV- NV và học
sinh đối với các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước
về biển, đảo; tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Công tác tuyên truyền cần đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, thống
nhất trong toàn hệ thống; tăng cường tính chủ động, kịp thời, chính xác trong việc
cung cấp thông tin, sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng tuyên truyền của cả hệ
thống chính trị, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các tình huống
đột xuất xảy ra.
- Sử dụng hình thức tuyên truyền phù hợp từng đối tượng cụ thể để công tác
thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam đến được với CB- GV- NV và học
sinh trong nhà trường; phát huy lợi thế của các phương tiện truyền thông hiện đại,
có sức lan tỏa lớn như: internet, các trang mạng xã hội,… để chuyển tải kịp thời
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quan điểm, lập trường của Việt Nam đối với vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc
tế, kiều bào ta ở nước ngoài.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước ta nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh
của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vạch trần
âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng vấn đề tranh chấp biển,
đảo để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.
2. Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông; phổ biến và giáo
dục những kiến thức cơ bản, chủ trương, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật
của Nhà nước, các văn bản pháp luật về biển, đảo như: Luật Biển Việt Nam, Công ước
Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển
Đông (DOC), Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông (COC) khi được thông
qua và tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về biển Đông.
3. Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban
Chấp hành trung ương Đảng (Khóa X) về “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 Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh
tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
4. Thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các cơ
quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam với các tổ chức, quốc gia có liên quan trong
khu vực biển Đông. Nâng cao nhận thức, hiểu biết đại dương, kỹ năng sinh tồn,
thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi
trường biển cho học sinh.
5. Tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phát
triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống
vùng biển, ven biển, gắn kết với đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh và chủ
quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
6. Tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp
Nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ phát
triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
7. Tuyên truyền các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện
Củ Chi xây dựng biển, đảo và hướng về biển, đảo Tổ quốc, các hoạt động thăm hỏi,
hoạt động văn hóa – văn nghệ, vận động đóng góp ủng hộ tinh thần – vật chất cho
cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở các vùng biên giới, hải đảo…
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tiển khai hiệu quả các hình thức tuyên truyền miệng.
2. Tăng cường sử dụng các hình thức trực tuyến, mạng xã hội. Phát huy thế
mạnh các hình thức tuyên truyền trực quan, cổ động.
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3. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc
sử dụng Internet, mạng xã hội nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng, chính xác về
biển, đảo Việt Nam.
4. Tăng cường tin, bài về những tấm gương người tốt, việc tốt đồng thời đấu
tranh kiên quyết, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đưa tin không đúng sự thật
về vấn đề biển, đảo. Khen thưởng, sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền biển đảo
định kỳ, đột xuất tong năm 2019.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tổ chức truyền thông đến 100% CB – GV- NV và học sinh nhà trường.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về biên, đảo hàng quý trong các cuộc họp Chi
bộ, toàn thể đơn vị.
- Giao Chính quyền phối hợp với BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức
hội thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền về biển, đảo trong năm 2019 của
Chi bộ Trường THPT An Nhơn Tây.
Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- BGH, BCH/CĐCS, Chi đoàn GV, TLTN;
- Lưu: CB.

T/M CHI ỦY
BÍ THƯ
(Đã ký)

Nguyễn Thị Loan
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