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   BAN TUYÊN GIÁO 

                   *                                               Bình Thuận, ngày 14 tháng 02 năm 2023 

      Số 73 - HD/BTGTU 

                                             

HƯỚNG DẪN 

công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác 

biên giới trên đất liền năm 2023 

----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW, 

ngày 23/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng 

dẫn công tác tuyên truyền về biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí chiến 

lược của biển, đảo Việt Nam, công tác biên giới trên đất liền, quản lý biên giới, an 

ninh, chủ quyền biển, đảo; tôn trọng và thực thi pháp luật trong nước và các thỏa 

thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo, biên giới, lãnh thổ trên đất liền, 

nhằm xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; bồi đắp 

lòng yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của hệ thống chính trị, 

các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội khu vực biên giới, biển, đảo, bảo vệ môi trường, an ninh chủ quyền biển, đảo, 

giữ vững hòa bình trên Biển Đông và xây dựng tuyến biên giới trên đất liền của Tổ 

quốc hòa bình, hợp tác cùng phát triển. 

- Thông qua công tác tuyên truyền nhằm khẳng định sự đúng đắn về 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 biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền, quản lý 

biên giới trên đất liền; nỗ lực và hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn 

đề biển, đảo, công tác quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước 

phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế; ý nghĩa, tầm quan trọng 

của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển 

với các nước láng giềng; củng cố sự đồng thuận của dư luận trong tỉnh về vấn đề 

biển, đảo và biên giới, lãnh thổ của Việt Nam với các nước láng giềng; thực hiện 

tốt Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, tài nguyên môi trường biển; 

phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo.  
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- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế 

lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng 

các vấn đề biển, đảo, dân tộc, biên giới lãnh thổ để hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo 

của Đảng, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại 

của Việt Nam. 

2. Yêu cầu  

- Công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ quốc gia cần 

tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức theo hướng linh hoạt, sáng tạo 

phù hợp đối tượng để tăng cường hiệu quả, sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa; 

Thực hiện đúng sự chỉ đạo và định hướng của Trung ương, Thường trực, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ 

đạo, định hướng, đồng bộ, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng làm công tác tuyên 

truyền và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong triển khai của toàn hệ thống chính trị. 

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

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước phải kịp thời, chính xác, có trọng tâm, 

trọng điểm; làm rõ quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

các hoạt động liên quan; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng công tác 

tuyên truyền khi có các vấn đề phức tạp nảy sinh. Qua đó, tạo sự thống nhất trong 

đảng, đồng thuận trong toàn xã hội đối với chủ trương, quan điểm, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và công tác quản lý biên 

giới, lãnh thổ trên đất liền.  

- Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, công tác quản lý biên 

giới với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, kết quả 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với Nghị 

quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Chú trọng trao đổi kinh nghiệm và công tác phối 

hợp giữa các lực lượng trong công tác tuyên truyền. Xử lý tốt dư luận xã hội về các 

vấn đề có liên quan; chủ động đấu tranh, phản bác kịp thời các âm mưu, hoạt động 

xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch về các vấn đề có liên quan đến biển, 

đảo và biên giới lãnh thổ Việt Nam. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Công tác tuyên truyền biển, đảo 

- Tiếp tục quán triệt và tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo; 

nhất là những thành tựu về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, hội nhập quốc tế gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương liên quan đến biển, đảo trên các 

vùng biển, đảo trong nữa nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt là kết quả triển khai thực 
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hiện Chương trình hành động số 60-CTr/TU, ngày 18/01/2019 của Tỉnh ủy (khóa 

XIII) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám 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” (viết tắt là Chương trình hành động 

số 60-Ctr/TU ; Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 theo 

Kế hoạch số 3809/KH-UBND, ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo trong 

đó bao gồm: về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; Các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật 

pháp quốc tế
[1]

; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về biển, đảo
[2]

. 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 
[3]

; Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn 

hoá biển, xã hội gắn bó thân thiện với biển; Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát 

triển kinh tế biển
[4]

; Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không 

theo quy định
[5]

; Hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo
[6]

. 

- Tiếp tục tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; 

ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam (5/8) ngày truyền thống của lực 

lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8), công tác phối hợp giữa Bộ tư lệnh Vùng 

                                           
           [1] 

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); Tuyên bố về ứng xử của các bên trên 

Biển Đông (DOC); các nguyên tắc, thỏa thuận có liên quan đến biển, đảo đã ký kết giữa Việt Nam với các nước 

trong khu vực Biển Đông… 
          [2] 

Luật Biển Việt Nam năm 2012; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt 

Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam; những kết quả tích cực trong hợp 

tác song phương, các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc 

tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam; việc triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án liên quan 

đến biển và hải đảo, các điều ước quốc tế về vấn đề biển, đảo mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia theo tinh thần 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 Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"… 
           [3]

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về đại dương, kỷ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, 

phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; những cam kết và hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề 

liên quan đến biến đổi khí hậu… 
           [4]   

Các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế biển của Chính phủ, của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIII) đề ra trong Chương trình hành động số 60-

CTr/TU; các hoạt động phát triển kinh tế biển, ven biển gắn với quốc phòng, an ninh; công tác quy hoạch, quản lý, 

phát triển kinh tế biển, đảo; công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; tình trạng biển xâm thực, công tác cứu hộ, 

cứu nạn trên biển; các tập thể, cá nhân tiên tiến và mô hình hiệu quả trong các hoạt động phát triển kinh tế và bảo vệ 

chủ quyền biển, đảo.  

       
[5]  

Công văn số 1387-CV/TU ngày 31/01/2019 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-

CT/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý 

ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài 

Quyết định số 2897/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Công văn số 316-CV/TU, 

ngày 03/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chống khai thác IUU. 
          [6] 

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin đối ngoại về lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn 

đề liên quan đến Biển Đông nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè, dư luận quốc tế đối với Việt Nam; 

những cam kết và hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu; công tác bảo 

đảm an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam… 
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Cảnh sát biển 3, Bộ tư lệnh Vùng 4, Vùng 2 Hải Quân với tỉnh Bình Thuận trong 

công tác truyên truyền biển, đảo, phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút nguồn nhân 

lực xây dựng Quân chủng Hải quân - Quân đội nhân dân Việt Nam; Chương trình 

“Hải quân Việt Nam làm điểm tự cho Ngư dân vươn khơi bám biển”, chương trình 

“Cảnh sát Biển đồng hành cùng ngư dân, vươn khơi bám biển” trên địa bàn 
[7]

. 

- Tuyên truyền về chính sách hậu phương quân đội; ủng hộ, động viên cán bộ, 

chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; bồi đắp tình 

yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với chủ 

quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là đối với thế hệ trẻ. 

- Kịp thời đấu tranh, phản bác với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai 

trái của các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước về vấn đề Biển Đông 

và mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước có liên quan; các hoạt động khai thác 

trái phép, vi phạm chủ quyền quốc gia, ảnh hưởng đến quan hệ với các nước trong 

khu vực. Tích cực và chủ động các hoạt động trao đổi, đối thoại, đấu tranh với các 

cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng hoặc chưa đầy đủ về quan điểm, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và phát triển 

kinh tế biển, đảo.  

2. Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền 

Thông tin, tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên 

đất liền. Nhất là, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII 

của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới”; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về 

“Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”; Luật Biên Phòng Việt Nam, Nghị định số 

106 quy định chi tiết một số điều của Luật Biên Phòng Việt Nam; các chỉ thị, nghị 

quyết của trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác biên giới trên đất liền; nội 

dung các văn bản pháp luật, các hiệp ước, hiệp định song phương, các Tuyên bố 

chung, Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về công tác phân giới, cắm mốc, quản lý 

và bảo vệ biên giới trên đất liền, cụ thể: 

2.1. Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc 

- Tiếp tục 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 (ký 

ngày 30/12/1999); 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về quy 

                                           
          [7] 

Chương trình phối hợp số 01-CTr/ĐUCSB-TUBT, ngày 12/9/2019 giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát 

biển và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Chương trình 4748/CTr-BTL ngày 22/4/2019 của Bộ Tư lệnh Hải quân  về “Hải quân 

Việt Nam làm điểm tự cho Ngư dâm vươn khơi bám biển”. 
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chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), 

Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009). Tuyên truyền về kết quả 12 năm triển 

khai 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc. 

- Tuyên truyền công tác đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, các 

quy định về quản lý biên giới như: vượt biên, xuất cảnh trái phép, buôn lậu, truyền 

đạo trái pháp luật, di cư tự do qua các vùng biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự khu 

vực biên giới; 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. 

- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái của các 

thế lực phản động, thù địch lợi dụng các vấn đề môi trường, dân tộc, tôn giáo, chủ 

quyền biên giới quốc gia chia rẽ quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt 

Nam - Trung Quốc; góp phần củng cố, tăng cường xây dựng tình cảm đoàn kết, 

truyền thống gắn bó lâu đời giữa Nhân dân hai nước 

- Tăng cường thông tin đối ngoại về quan hệ đối tác, hợp tác, chiến lược, toàn 

diện Việt Nam-Trung Quốc và kết quả hợp tác phát triển kinh tế-xã hội khu vực 

biên giới hai nước
[8]

. Đẩy mạnh tuyên truyền các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao; 

phát huy vai trò định hướng chiến lược đối ngoại của đảng đối với quan hệ song 

phương, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước. 

2.2. 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; Thỏa thuận về Chiến lược hợp 

tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác Việt Nam-Lào giai 

đoạn 2021-2025; Đề án Quy hoạch và phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào 

giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch hợp tác hàng năm giữa hai 

chính phủ và kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. 

-  Tuyên truyền việc tiếp tục đổi mới triệt để và nâng cao hiệu quả các cơ chế 

hợp tác giữa hai nước, nhất là về kinh tế để phù hợp với thông lệ quốc tế; các chính 

sách ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực mà 

hai bên có tiềm năng và thế mạnh. 

                                           
      

[8] 
Tuyên bố chung giữa Việt Nam – Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác 

chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc; Bản ghi nhớ: hợp tác giữa Ban Đôpí ngoại trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng 

và Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021 – 2025 và Bản ghi nhớ về tăng cường đảm bảo chuỗi cung ứng Việt – Trung;… 
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- 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 và Lào, các hoạt động 

trao đổi, hợp tác, giao lưu văn hóa - xã hội hai nước; đồng thời, khẳng định sự quan 

tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt 

Nam với Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên 

tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ, 

dân tộc, tôn giáo hòng chia rẽ tình đoàn kết đặt biệt giữa Nhân dân hai nước.  

2.3. Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia 

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia trên cơ 

sở quan hệ láng giềng, đoàn kết, hữu nghị, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc 

tể. Tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ký kết các văn bản 

pháp lý, công nhận thành quả 84% công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và 

công tác quản lý tuyến biên giới theo các văn bản đã ký kết. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của các văn bản pháp lý 

song phương
[9]

. Trong đó, đặc biệt tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung hai 

văn kiện pháp lý quan trọng hai quốc gia thông qua là: (1) Hiệp ước bổ sung Hiệp 

ước hoạch định biên giới quốc gia năm Ỉ985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia; (2) 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 (ký ngày 05/10/2019). 

Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ hữu nghị, truyền 

thống tốt đẹp và các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân 

hai nước Việt Nam và Campuchia, nhất là nhân dân hai bên biên giới; về những 

thành quả đã 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”.  

Kịp thời thông tin, tuyên truyền, giải thích rõ một số vấn đề phức tạp, nhạy 

cảm liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc, việc giao lưu phát triển kinh tế 

giữa hai biên giới… để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chủ động đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử quan hệ giữa hai 

nước; các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, lợi dụng 

                                           
        

[9]
 Như: Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa 

Nhân dân Campuchia (ký ngày 18/2/1979); Hiệp ước về vùng nước lịch sử giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 07/7/1982); Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên 

giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp 

ước về quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân 

Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 27/12/1985); Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 (ký ngày 10/10/2005) 
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việc triển khai 02 văn kiện pháp lý về biên giới để tuyên truyền kích động chống 

phá quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam – 

Campuchia.  

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Thông tin được triển khai một cách toàn diện, trên tất cả các kênh báo chí,  

thông tin, truyền thông, bản tin, trên cổng, trang thông tin điện tử, các trang, nhóm 

trên mạng xã hội của các sở, ngành, địa phương và hoạt động báo cáo viên, tuyên 

truyền miệng; đồng thời, tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân 

dân, chủ động xây dựng kịch bản và phương án định hướng thông tin tuyên truyền 

ở từng cấp độ, chủ động phòng ngừa và xử lý khi có vụ việc phức tạp xảy ra. 

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của các hình thức tuyên truyền miệng thông qua 

các hội nghị, cuộc họp, gặp mặt trao đổi; mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện của từng địa phương, đơn vị để lựa chọn 

hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm. 

Chú trọng thông tin tuyên truyền về những tấm gương điển hình trong phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên 

giới, lãnh thổ. 

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại về phân giới cắm mốc, quản 

lý biên với, biển, đảo Việt Nam, đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức cho 

đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, dư luận viên, biên tập viên các cơ quan 

báo chí để phục vụ cho công tác tuyên truyền. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn công tác tuyên truyền về biển, đảo và 

công tác biên giới trên đất liền giữa các nước có chung biên giới; Phát huy lực 

lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ công tác dư luận xã hội  vừa đẩy mạnh 

hoạt động tuyên truyền miệng kết hợp nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã 

hội; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, các trang tin điện tử, các trang, nhóm 

công khai trên mạng xã hội của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo và công 

tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; 

cập nhật kịp thời thông tin liên quan vào Đề cương Thời sự và Bản tin Thông tin 

công tác tuyên giáo, trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cung cấp 

tài liệu, thông tin cho đội ngũ báo cáo viên của tỉnh. Chủ động tham mưu, chỉ đạo, 

tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, kích động của các đối 

tương phản động, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng.  

- Phối hợp cùng cùng các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai Chương trình 

phối hợp số 01-CTr/ĐUCSB-TUBT, ngày 12/9/2019 giữa Ban Thường vụ Cảnh 

sát biển và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện công tác dân vận 

“Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, Chương trình 4748/CTr-BTL ngày 
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22/4/2019 của Bộ Tư lệnh Hải quân  về “Hải quân Việt Nam làm điểm tự cho Ngư 

dâm vươn khơi bám biển”, năm 2023 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo tổng kết 

công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới trên đất liền cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, căn cứ nội dung hướng dẫn này, chủ 

động tham mưu cho cấp ủy đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện; chỉ đạo 

lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, trang thông tin điện tử, các trang, nhóm 

công khai trên mạng xã hội của địa phương, đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên 

truyền đi đôi với tăng cường công tác nắm bắt, xử lý, định hướng dư luận xã hội 

đối với những vấn đề có liên quan.  

3. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh -Truyền hình Bình Thuận, căn cứ nội 

dung hướng dẫn này có kế hoạch triển khai tuyên truyền thường xuyên về biển, 

đảo, công tác biên giới trên đất liền; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các 

lực lượng để thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác. Chủ động cập nhật thông 

tin tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật biển Việt Nam; cơ sở lịch sử, 

pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc 

về Luật biển năm 1982; các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển 

Đông; các văn bản pháp lý và công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với 

các nước có chung đường biên giới; tăng cường tin, bài về biển, đảo, về hoạt động 

của các lực lượng chấp pháp, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tổ chức 

phổ biến, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, phóng viên; chủ động phối hợp với Bộ 

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện theo Quy 

chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp truyên truyền biển, đảo giữa Báo 

Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận đã ký kết; chương trình 

“Hải quân Việt Nam làm điểm tự cho Ngư dâm vươn khơi bám biển”,…  

4. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, động viên, khuyến khích hội viên tích cực 

sáng tác văn học, nghệ thuật đề tài về lịch sử, pháp lý xác lập chủ quyền biển, đảo 

và biên giới trên đất liền; những kết quả đạt được trong chiến lược phát triển kinh 

tế biển của tỉnh và thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam
[10]

, hiệu quả của 

chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tự cho Ngư dâm vươn khơi bám biển”, 

“Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, … 

5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn 

đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh, các trang tin, bản tin của các sở, ban ngành, 

đoàn thể và các địa phương duy trì tuyên truyền thường xuyên, đúng định hướng về 

biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung 

biên giới; tăng cường theo dõi, quản lý và xử lý nghiêm (nếu có) các hoạt động báo 

                                           
         [10] 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 Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế biển của Chính phủ, của tỉnh, nhất là các nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIII) đề ra trong Chương trình hành động số 60-Ctr/TU. 
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chí, xuất bản phẩm liên quan đến vấn đề chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ 

trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.  

6. Đề nghị Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có 

kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cổ động, quảng bá về thành tựu phát 

triển kinh tế biển của Bình Thuận gắn với các hoạt động Năm du lịch quốc gia 

2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh” theo Kế hoạch 3437/KH-UBND tỉnh Bình Thuận 

về truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 chủ đề: Bình Thuận - Hội tụ 

xanh; giới thiệu phim, triển lãm hình ảnh, sách, báo, tư liệu… liên quan đến chủ 

quyền biển, đảo của Việt Nam; công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và 

các nước có chung biên giới. 

7. Đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo, căn cứ nội dung hướng dẫn này, chỉ đạo, phối 

hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo trong giáo viên, cán bộ quản lý và 

học sinh, nhất là các văn bản pháp luật của Việt Nam về biển, đảo, Công ước của Liên 

hợp quốc về Luật biển năm 1982; những chứng cứ lịch sử, pháp lý và thực tiễn khẳng 

định chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng 

biển của Việt Nam; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt 

Nam và các nước có chung biên giới. Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút 

nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân - Quân đội nhân dân Việt Nam. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh, căn cứ nội dung hướng dẫn này, quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân nâng cao nhận 

thức, tạo sự thống nhất trong đảng, đồng thuận trong toàn xã hội đối với chủ 

trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

biển, đảo, phát triển kinh tế biển, đảo và công tác biên giới, lãnh thổ trên đất liền, 

kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền 

biển, đảo, tài nguyên môi trường biển; phòng, chống thiên tai với biến đổi khí hậu, 

nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh.  

9. Tài liệu tuyên truyền: Tiếp tục sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã 

phát hành các năm trước kết hợp với cập nhật thông tin từ các nguồn thông tin chính 

thống của Đảng và Nhà nước, trên website:http://www.biengioilanhtho.gov.vn của 

Ủy ban Biên giới - Bộ Ngoại giao; Đề cương Thời sự và Bản tin Thông tin Công tác 

Tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. 

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, đề nghị các địa 

phương, đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện: 6 

tháng đầu năm vào ngày 10/5; báo cáo năm vào ngày 10/11 (những vấn đề phức 

tạp, nhạy cảm phát sinh gởi báo báo nhanh hoặc qua Email 
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thongtintuyengiaobt@gmail.com) về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo 

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.  
 

Nơi nhận:                           
- Ban Tuyên giáo Trung ương                                                                             

  (Hà Nội và T79-TPHCM),         (để báo cáo)                                          

- Thường trực Tỉnh ủy,               

- Lãnh đạo UBND tỉnh,                                                                               

- Ủy ban Mặt trận TQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh, 

- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy, 

- Sở Thông tin và Truyền thông, 

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch,    
- Sở Giáo dục - Đào tạo,                                                                       
- Hội Nhà báo, Báo Bình Thuận, Đài PT-TH Bình Thuận,                                                  

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh,    

- Trường Chính trị tỉnh,   

- Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy; 

  đảng ủy trực thuộc, 

- Phòng Chính trị, BCH Quân sự tỉnh, 

- Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh, 

- Phòng Chính trị, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh,                                    

- Lãnh đạo Ban (M), 

- Phòng Thông tin - Tuyên truyền (M),   

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.                              
 

K/T TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

   

 

 

Nguyễn Ngọc Hòa 
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