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HƯỚNG DẪN
công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014
––––––––––

Thực hiện Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014, Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền của địa phương như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích:
Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng
lớp nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí chiến lược của 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, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và 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 thông tin đối ngoại, chuyển tải kịp thời, chính
xác các quan điểm, lập trường chính nghĩa của Việt Nam về vấn đề Biển Đông tới
cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
2. Yêu cầu:
- Tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và toàn xã
hội đối với các 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 mục tiêu chiến
lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Công tác tuyên truyền cần bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, thống
nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở; 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.
- Sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng cụ thể để chuyển
tải kịp thời tình hình biển đảo và các quan điểm, lập trường của Việt Nam đối với các
vấn đề Biển Đông tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và xác định đây là nhiệm vụ

chính trị thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.
II. Nội dung tuyên truyền:
1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về vị
trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển 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 vủa Việt Nam ở Biển Đông, phổ biến và giáo
dục những kiến thức cơ bản, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà
nước; các văn bản pháp luật về biển, đảo như: Luật Biển Việt Nam, Công ước của
Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam là thành viên; Tuyên bố về Cách
ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Bộ Quy tắc ứng xử mang tính pháp lý
của các bên ở Biển Đông (COC) khi được thông qua và Tuyên bố chung về nguyên
tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại
làm cho bạn bè và dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam;
những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt
Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như những chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông, tạo sự đồng tình, ủng hộ
của bạn bè và dư luận quốc tế đối với Việt Nam.
3. Tuyên truyền, nhân rộng các điển hình về phát triển kinh tế biển, đảo, các mô
hình hợp tác, tổ đội đoàn kết hỗ trợ nhau trong sản xuất trên biển, đẩy mạnh phát
triển kinh tế- xã hội các vùng biển, ven biển và hải đảo. Tuyên truyền, giới thiệu
những chính sách đúng đắn, những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của các
địa phương, các ngành và cả nước; đóng góp của các ngành kinh tế vào phát triển
kinh tế biển.
4. Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức ứng dụng, chuyển giao; những thành
tựu khoa học, công nghệ phục vụ phát triển các ngành kinh tế biển; những thành tựu
hợp tác quốc tế về biển. Tăng cường tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển
bền vững tài nguyên, môi trường biển; kiến thức về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, về
thông tin và dự báo thời tiết, về phòng chống thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu,
mực nước biển dâng.
5. Tuyên truyền các quy định về đảm bảo hoạt động an toàn trên biển; nâng cao
ý thức chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển trong ngư dân,
những người lao động trên biển; đấu tranh chống các hành vi và hoạt động sai trái,
tiêu cực và vi phạm pháp luật trên biển, đảo như: vi phạm quy định về trật tự, an
toàn giao thông trên biển; buôn bán hàng cấm, trốn lậu thuế; đánh bắt có tính chất
hủy diệt nguồn lợi thủy, hải sản, phá hoại môi trường sinh thái biển; lao động bất hợp
pháp làm ảnh hưởng quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong vùng; tàu, thuyền
nước ngoài xâm phạm chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển, thềm lục địa, vùng
đặc quyền kinh tế của nước ta.
6. Tuyên truyền về các chính sách khuyến khích nhân dân định cư ổn định lâu
dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm,
tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày
đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

III. Tổ chức thực hiện:
Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng căn cứ nội dung tuyên truyền
đã xác định ở mục II, chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ở địa phương,
ngành, đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ.
1. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
tỉnh, các đoàn thể tỉnh:
- Tham mưu cho cấp ủy, đoàn thể mình xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo
năm 2014 ở địa phương, đơn vị mình, gắn kết một cách hợp lý nội dung tuyên truyền
biển, đảo với các nội dung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của
Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy
các cấp, các đơn vị.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về cung cấp thông tin và sử dụng thông tin của
Đảng và Nhà nước đã ban hành liên quan đến vấn đề biển, đảoViệt Nam. Chủ động
công tác tư tưởng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực
lượng tuyên truyền, thông tin kịp thời, có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn ở
địa phương, đơn vị.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch triển
khai công tác tuyên truyền, biển, đảo năm 2014 một cách thiết thực, phù hợp, sinh
động, hiệu quả.
3. Các cơ quan thông tin đại chúng bám sát nội dung tuyên truyền và chỉ đạo và
định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng,
thường xuyên chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm của
Đảng, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền lãnh thổ, chủ trương đúng đắn của
Đảng và Nhà nước ta; cung cấp những thông tin thời sự cập nhật nhất về tình hình
biển, đảo, về tinh thần sẵn sàng hy sinh, chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo
thiêng liêng của Tổ quốc.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (B/c),
- Uỷ ban nhân dân tỉnh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Các cơ quan thông tấn, báo chí,
các tạp chí, bản tin trong tỉnh,
- Ban Tuyên giáo các huyện, thành
uỷ,
đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ;
- Uỷ ban Mặt trận TQVN và các đoàn thể tỉnh,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
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