
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH BA RIA-VUNG TAU Dc Ip - Ttr do - Hanh phñc 

SAO'/KH-UBND Ba Rja- Vüng Tàu, ngàyAflhángnam 2019 

KE HOACH 
Trin khai thurc hin Quyt dnh s 9301QD-TTg ella Thu tinrng ChInh phll 
phê duyt Be an tuyên truyên bão v chü quyên Va phát triên bn vü'ng bin, 

dab Vit Nam giai don 2018 - 2020 trên dja bàn tinhi Ba Rja — Vllng Tàu 

Thirc hin Quyt dinh s 930/QD-TTg ngày 28 tháng 7 näm 2018 cüa Thu 
tuóng ChInh phü phé duyt De an tuyên truyên bão v chü quyên và phát triên ben 
vüng biên dáo Vit Nam giai doan 2018 - 2020. Uy ban nhân dan tinh Ba Ria — 
Vüng Tàu ban hành Kê hoach  triên khai thrc hin Quyêt djnh so 930/QD-TTg cüa 
Thu tuàng ChInh phü phê duyt De an tuyên truyên báo v chci quyên và phát 
triên ben vung biên, dáo Vit Nam giai dotn 2018 - 2020 vói nhüng ni dung nhtr 
sau: 

I. M1JC IMCH, YEU CAU 

1. Mic dIch 

- Thông tin, tuyên tmyn di.ring 1&, chü truang cüa Dãng, chInh sách, pháp 
1ut cüa Nba niic lien quan den biên, dão; cung cap thông tin kjp thai ye tInh hInh 
biên, dâo; chü dng dâu tranh phãn bác thông tin, quan diem sai trái, thu djch ye 
chii quyên biên, dáo Vit Nam. 

- Day manh  cong tác tuyên truyn, giáo diic, nâng cao nhn thüc cho can b, 
nhan dan trong toàn tinh ye vai trô, vj trI chiên krçic cüa biên, dão Vit Nam trong 
slr nghip xây dijng và bâo v To quôc. Nêu cao vai trô, trách nhim cüa cap üy, 
chInb quyên, các tO chirc, cá nhân trong cong cuc gop src xây dirng và bão v 
chü quyên biên, dào, them liic dja thiêng liêng cüa To quôc. 

- Phát huy vai trô cüa các ccv quan thông tin, tuyên truyên trong vic tham gia 
tIch circ vào cOng tác tuyên truyên ye bão v chü quyên và phát triên biên, dão 
Vit Nam. 

2. Yen cu 

- Cong tác tuyên truyn cn duçvc tin hành thu&ng xuyên, lien t1ic, có trçng 
tam, trong diem, hiêuquâ, phü hqp vth timg dôi ti.rcmg tuyên truyên, phü hcvp vâi 
dja phucvng có dông dOng bào dan tc. 

- Thrc hin trin khai phâi trên ccv s& các chi th, nghj quyt cüa Dãng, 
chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nithc. Các boat &ng tuyên truyên phâi dirçc triên 
khai tr ccv sâ, darn báo thiêt thirc, hiu qua, t?o  süc lan tOa sâu rng, tránb phô 
trucvng, hInh thrc. 
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II. MJC TIEU CU  THE 

- Mi nguñ dan duçic cung cp thông tin v dung 1i, chü triwng cña 
Dâng, chInh sách pháp 1ut cUa Nhà nuc qua các phuing tin thông tin di 
chi1ng ye biên, dâo Vit Nam; Chii tr9ng tuyên truyên cho ngui dan các dja 
phiiong yen biên trong viêc khai khác, si diing và giI gin tài nguyen, môi tru?mg 
biên, dão. 

- 100% giáo vien giâng dy mon ljch sir, dja I trong các trtthng h9c 
THPH,THCS; phóng viên, biên tap viên cac ca quan báo chI, xuât bàn cüa dja 
phuing; can b c si Truyên thanh- Truyên hinh cap huyn, thj, thành phô; Dài 
Truyên thanh cap xã, phumg, thj trân drcrc tp huân, bôi du&ng cp nht kiên 
thirc k5 näng tuyên truyén ye dung lôi, chU trwmg cüa Dãng, chInh sách pháp 
1ut cUa Nhà nithc ye biên dão Viêt Nam. 

- 100% h9c sinh, sinh viên trong các trithng cao ding, trung ctp, trung hoc 
phô thông, trung h9c Co s& &rcic cung cap thông tin, kiên thüc ye chü quyên 
biên, dão Vit Nam. 

III. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 

Tp trung tuyên truyn, ph bin nhüng ni dung chü yu sau: 

- Di.thng 1&, chü truong cüa Dãng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuOc lien 
quan den biên, dâo. 

- Các van bàn lut pháp quc t, thOa thun song phuong và da phirong gila 
Vit Nam vâi các quôc gia, các to chüc quôc tê có lien quan den biên, dão. 

- Nhitng chirng cir ljch si'r và pháp 1 khng djnh chü quyn cüa Vit Nam dôi 
vài hai quân dão Hoàng Sa và Tri.thng Sa; vj tn, vai trô, tiém nàng cUa biên, dào 
Viêt Nam. 

- Phát trin kinh t tir bin, dão, dc bit là nhing ngành kinh t miii nhçn 
nhi.r: Khaithác và chê biên dâu khI, kinh tê hang hãi, khai thác và chê biên hâi san, 
du ljch biên và kinh tê hài dão; phát triên du lch biên, gän phát triên kinh tê - xa 
hi vOi quôc phông - an ninh trên biên, thüc day hçp tác quôc tê ye khai thác và 
bão v tài nguyen thiên nhiên biên, chInh sách ho trçY nglx dan, cong tác ciru h và 
cru ntn... 

- Giáo dc cho ngu dan v các quy djnh pháp lust  trong boat dng thiiy san 
nhu: Nuôi trông, thUy, hài san, dánh bat xa b?i, hu can nghê cá...; chuyên djch cci 
câu kinh tê bien nhäm thu hut manh  hon các nguôn lirc dâu tu, bão v chii quyên 
biên, dáo; rng phó ni ro, tIm kiêm thu h thu nan,  dir báo ngi.x truông, miia vii, 
thii tiêt, dOi tuçing dánhbät; chInh sách khuyên khIch ngis dan djnh cu Iâu dài; 
guong cà than và tp the tien tien, diên hInh trong các hoat dng san xuât, kinh 
doanh và tham gia bão v chii quyên biên, dão. 

- Tuyên truyn nhng boat dng, dóng gop ciia Dàng b, chInh quyên yà các 
tang l&p nhân dan ye bào v chii quyén biên, dáo thieng liêng ciia To quôc thông 
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qua các phong trão "Hu'óng v bin dão quê hiicing", "Nghia tlnh biên gith, hâi 
dáo", "Chung src vi bién, dão quê huang". 

- Thông tin tuyên truyn v ni dung Chircvng trInh phêii hçip tuyên truyn 
bién, dão giüa Bô Thông tin và Truyên thông vâi B Tu Lnh B di Biên phông. 

-Tang cung các 1p tp hun, 1ng ghé ni dung cp nht kin thrc, ph 
biên van ban pháp 1ut ye biên, dão; phôi hçip v&i các B, ngành Trung iiong thirc 
hin các nhim v1i dê ra trong Dê an cüa ChInh phü. 

IV. HINH TH15'C TUYEN TRUYEN 

1. Xây drng K hoach tang cung hiu qua cong tác thông tin tuyên truyn 
ye bâo v chü quyên và phát triên ben vtng biên, dão Vit Nam. 

- Thth gian thirc hin: hang näm. 

2.Biên soan, xu.t ban, phát hành các xut ban phm, ban do biên dâo nhäm 
cung cap thông tin, tuyên truyên ye biên dão Vit Nam. 

- Thôi gian thirc hin: hang nàm 

3. Tuyên truyn, ph bin qua các phumig tin thông tin di chüng nhu: Báo 
in, Dài Phát thanh và Truyén hInh, mng xã hi.... 

a) Xây dçmg bàn tin, chuyên miic, chuyên d mâi v bin, dáo; chü tr9ng 
thông tin, tuyén truyên báo, mng xà hi; Xây dirng phóng sir tuyên truyên ye biên 
ctão. 

b) T chirc biu din kjch bàn thông tin urn dng v bin dão dn các vUng 
nông thôn sâu, xa. 

- Thth gian thirc hin: Djnh kS'  hang tháng 

4. Tp hun, bi diiorng hoc 1ng ghép ni dung cp nht kin thüc, ph bin 
van bàn pháp 1ut ye biên, dâo bang hinh thüc phü hp vOi tirng dôi ti.rng: 

a) Giáo vién giàng dy các môn: Ljch s1r, Dja 1, Giáo dic quôc phông và an 
ninh trong các tri.thng trung h9c phô thông, trung hçc cc si, trung cap six phm, 
cao däng six phm, dai  h9c; giãng viên giâng dy mon giáo dc quôc phông và an 
ninh trong các trung tam giáo d%lc quôc phông vâ an ninh, a các khoa, tO b mon 
trong cac cci sâ giáo diic tir chü mon Giáo diic quôc phông và an ninh. 

b) Giáo viên giãng dy các môn: Ljch sü, Dja 1, Giáo dijc quêic phông và an 
ninh trong các trithng cao däng nghê, trung cap nghê. 

c) Phóng viên, bien t.p viên các cci quan báo chi, xut bàn trung ucmg và dja 
phuong; can b Dài Truyên thanh cap huyn. 

d) Can b Dài Truyn thanh cp xâ. 

- Th&i gian thirc hin: Dinh kS'  hang näm. 

5. T chirc các buM t9a dam, cuc thi tim hiu ye "Biên dào qué hixcing" 
trong h9c sinh, sinh viên; trong can b, cong nhân vien chirc, doàn viên, hi 
vien... 
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T chirc din dan, hôi nghj, hi thão v bin, ctâo: Cir di din các sâ, ngành 
và dja phuong lam cong tác lien quan biên, dáo tham dir các diên dan, hi nghj, 
hi thão ye biên, dâo trong và ngoài nithc. 

- Thyi gian th%rc hin: djnh kS'  hang näm 

6. Tuyên truyn, ph bin qua h thng thông tin co si 

a) Trin lAm v chü quyn bin, dáo Vit Nam trong các tru&ng d.i h9c, cao 
dAng, trung cap trên toàn quôc, kêt hqp phixcing pháp trung bay truyên thông vói 
Triên lAm so 3D. 

b) Trin lAm s6 3D thông qua h thng may chiu tai  tnr&ng trung hçc 
phô thông, trung h9c Co s& trong tinh. 

c) Chuong trInh ngh thut vâi chU d "Bin, dáo - Trái tim Vit Nam" nhân 
ngAy thành 1p Quân di nhân dan Vit Nam, ngày Hi Quôc phông toàn dan 
(22/12). 

- Thyi gian thrc hin: Djnh kS'  hang nAm. 

7. Thông tin, tuyên truyn, trin lAm v chü quyn bin, dâo Vit Nam kt 
hçp vi các hoat dng thông tin, tuyên truyên dôi ngoi trong các chuyên cong tác 
nuâc ngoài t.i các dja phuong có k két hçp tác väi tinh. 

Th?yi gian thirc hin: Dnh kS'  hang nAm. 

V. KINH PHI THçC HI1N 

1. Ngân sách cüa tinh bão dAm di vói các nhim vii thuc trách nhim thrc 
hin cüa các sà, ban, ngành, don vj lien quan. Hang nAm, t?i  th?yi diem xây drng 
du toán ngân sách nhA ni.róc, cAc si, ban, ngành, don vj lien quan, can cü chirc 
nAng, nhirn vii duçic giao xay drng di,r toán kinh phi thirc hin, gui S Tài chInh 
kiém tra, tong hop báo cáo UBND tinh phê duyt trên co sTi khA nàng can dôi ngân 
sách dja phixong. 

2. Ngân sách dja phuong bAo dAm kinh phi thirc hin các nhim vij thuc 
trách nhim cüa dja phuong. Các don vj thuôc UBND các huyn, thj xA, thành phô 
1p dir toán kinh phi thirc hin, tong hop chung trong dir toán ngân sách hang näm, 
g1ri co quan tài chinh cüng cap thâm djnh, trInh UBND các huyn, thj xA, thanh 
phO can dôi, bô trI kinh phi th%rc hin. 

3. Huy dng tr các ngun tAi trg, dóng gop cüa các doanh nghip, t chtrc xA 
hi và các nguôn hop pháp khác (neu co). 

VI. TO CHIC THI)'C HIN 

1. S& Thông tin vA Truyn thông: 

- Chü tn, phM hop vOi các sâ, ban, ngành lien quan và tJy ban nhân dAn các 
huyn, thAnh pho trong to chuc triên khai thijc hin cac ni dung cAa Kê hoach, 
kiêm tra, dOn dOc, to chüc so kêt, tong kêt vA djnh kS'  hang näm báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh và B Thông tin yà Truyên thông. 
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-Trin khai thiic hin cong tác thông tin di ngoti trén dja bàn tinh giai do?n 
20 18-2020; 

- Phi hçp vâi Ban Tuyên giáo Tinh üy và các ci quan lien quan chi dao, 
djnh huóng, hiióng dn cung cap thông tin cho các co quan báo chI, xuât bàn; h 
thông dài truyên thanh cap huyn và Dài truyên thanh cap xã thirc hin cOng tác 
thông tin tuyên truyên ye bào v chü quyên và phát triên ben vrng biên, dâo Vit 
Nam trên các phi.rang tin thông tin dai  chüng. 

- Chü trI, phi hcrp vói các cci quan lien quan xây dmg, biên soan  tài 1iu, bàn 
dO tuyên truyên ye biên, dão Vit Nam; tuyên truyên ye biên dào trên các cijm 
pano dã ducic dâu tu trong giai don 2014-2015; 

- Chü tn, phi hcp vOi các dan vj lien quan t ch(rc lap bi duOng, tp hun, 
cp nhQtt kiên th(rc ye cong tác thông tin tuyên truyên ye biên, dão cho can b, 
cOng chüc các sâ, ngành; Giáo viên; H9c sinh, sinh viên và UBND các huyn, 
thành phô; can b Dài Truyên thanh cap xã phuang, th trân. 

- Theo dôi, t chüc cac cuôc thanh tra, kim tra, thu hi sách, xuât bàn phâm 
có thông tin sai 1ch ye van dê chü quyên biên dão cüa Vit Nam. 

- Phi hçip vâi các ngành lien quan thirc hin các nOi  dung thrc hin Chucmg 
trInh phôi hqp sO 613/CTr-BTTTT-BTLBDBP ngày 08/3/2011 giüa B Thông tin 
và Truyên thông vâi Bô Ttr Lnh B di Biên phông trong cong tác thông tin, 
truyên thông và thông tin dOi ngoi tai  khu vrc biên giOi, biên, dáo giai doin 
2011-2016 và Bàn ghi nhO phôi hçrp cong tác so 4422/GN-BTTTT-BTLBDBP 
ngày 16/11/20 17 gifta B Thông tin vâ Truyên thông vói B Tu Liih B di Biên 
phông trong cong tác thông tin, truyên thông và thông tin dOi ngoti ti khu virc 
biên gii biên, dão giai doan  20 17-2020. 

2. S& Ngoi vu: 

- Ph6i hçp vai S& Thông tin và Truyn thông, các co' quan và dan vj lien 
quan thrc hin trin lam trung bay ye chü quyen biên, dáo Vit Nam trong các 
chuyên cong tác nuOc ngoài và tham dir các diên dan, hi nghj, hi thào ye biên, 
dão trong và ngoài nuâc". 

- Chü trI thirc hin D an thng th tuyén truyn bão v chü quyn cüa Vit 
Nam Biên DOng den näm 2020. 

3. S& Tãi ChInh: 

- can di và b trI ngân sách dja phuang d trin khai thirc hin các nhim vi 
dugc phân cOng theo Ke hoich nay diing quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuâc. 

4. S& Van hóa và The thao: 

- Chi dao,  huang dn phông Van hóa — Thông tin các huyn, thj xã, thành 
phô, Bâo tang, Thu viên tinh tiêp tuc to chirc trung bay các tu 1iu, hInh ãnh, hin 
yât ye biên, dâo Vit Nam. 

- Phi hap yâi S Thông tin Va Truyn thông trong vic cung cap các tu 1iu 
lien quan den cong tác tuyên truyen bão v chü quyên và phát triên ben vng bien, 
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dâo Vit Narn; Thrc hin các chiiong trinh van boa van ngh, chiu phim luu 
dng có chü dê biên dào, his&ng ye biên giói, hài dâo quê huccng. 

- T chirc các T9a dam va Hi thi tim hiu v chü quyn bin, dâo Vit Nam 
trên dia bàn tinh. 

5. S& Giáo due và Dào to: 

- Chü trI, phi hqp vii cac dan vj lien quan t chirc mô lop tp hun, bM 
duOng cp nht kiên thi'xc, phô biên van bàn pháp lutt ye biên, dào trong các 
triiOng trung h9c phô thong, trung h9c co so, truOng cao dàng. 

- Chü tn phi hçp t chirc các cuc Hi thi tim hiu v "Bin dâo quê hixcing" 
trong h9c sinh, sinh viên 

- Chi dio, huOng dn phông Giáo diic và Dào tao  các huyn, thj xã, thành 
phô; các trithng cao dang, trung cap chuyên nghip trên dja bàn tinh cp nht kiên 
thirc và lông ghép ni dung tuyên truyên, phô biên, giáo diic ye cong tác biên, dâo 
trong các ca sO giáo diic. 

- PMi hcrp vOi SO Thông tin và Truyn thông, các dan vj lien quan t chüc 
trung bay, triên lam ye chü quyên biên, dào Vit Nam trong các truOng h9c, kêt 
hçip phuang pháp trlmg bay truyên thông vOi triên lam so 3D. 

6. S& Tài Nguyen và Môi trtrb'ng: 

Phi hçip vOi các SO, ngành lien quan t chirc trin khai thirc hin biên soan, 
phát hành sách chuyên khâo ye chü quyên biên, dào Vit Nam; 

7. Cong an tinh: 

Phi hçip vOi các don v lien quan darn bão tInh hInh an ninh tr.t t,r trong 
hoat dng to chOc triên lam ye chü quyên biên, dào Vit Nam trên dja bàn tinh. 

8. B chi huy B di Biên phông tinh: 

- Chü tn, phi hçip vOi các dan v lien quan t chOc Chuang trInh ngh thut 
vOi chü dé "Biên, dào - Trái tim Vit Nam" nhân ngày thành 1p Quân di nhân 
dan Vit Nam, ngày Hi quôc phông toàn dan (22/12). 

- Phi hçip vOi SO Thông tin và truyn thông trong vic cung cp các tix lieu 
lien quan den cong tác tuyên truyên báo v chü quyên yà phát triên ben vüng biên, 
dão Vit Nam 

- Chü trl, phM hqp vOi SO Thông tin và Truyn thông thrc hin các ni dung 
th%rc hin Chuong trInh phôi hçrp so 61 3/CTr-BTTTT-BTLBDBP ngày 08/3/201 1 
gifa B Thông tin và Truyên thông yOi B Tu Lnh B di Biên phông trong 
cong tác thông tin, truyên thông yà thông tin dôi ngoi tai  khu v1rc biên giOi, biên, 
dáo giai doan 2011-2016 và Bàn ghi nhO phOi hqp cong tác so 4422/GN-BTTTT-
BTLBDBP ngày 16/11/2017 giüa B Thông tin và Truyên thông vOi Bô Tu Lnh 
B di Biên phông trong cOng tác thông tin, truyên thông và thông tin dôi ngoi 
t?i khu v1rc bien giOi bien, dâo giai doan 20 17-2020. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
V' ;CHU,TfCHV 

HU TICH 

9. Báo Ba Ria — Vüng Tàu, Dài Phát thanh vã Truyn hInh tinh: 

Tang cung thai luçmg, nâng cao chit h.rcmg chuyên mic, chuyên d, tin 
bài tuyên truyên, pho biên ye du&ng lôi, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nba 
nuâc lien quan den cong tác biên, dão trên h thông báo in, h thông phát thanh, 
truyên hInh; chü dng lien h siru tam, phát song các hInh ânh dçp ye biên dâo 
Vit Nam, ye cOng cuc phát triên kinh tê biên và các hoat dng gii vng an ninh 
quôc phOng biên dâo. 

10. Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph: 

- Xây drng k hoach thrc hin các ni dung, nhim vii phii hcip v1i tInh 
hInh thirc tê cüa dja phi.wng. 

- Chi dao,  don dc các Trang thông tin din tfr dja phrong, Dâi Truyn thanh 
cap huyn, Dài truyên thanh Co sâ tiêp am, tiêp song tuyên truyên ye du&ng lOi, 
chü trumg cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuic lien quan den biên, dâo. 

- Dy manh  Cong tác thông tin tuyên truyn nâng cao nhn thüc, trách nhirn 
cüa các cap, các ngânh trong vic thirc hin cong tác thông tin tuyên truyên ye 

biên, dâo Vit Nam. 

Yêu câu các ngành, don vj can cü ni dung k hoch trin khai va thrc hin. 
Djnh k' trixôc ngày 10 tháng 12 các don vj báo cáo ket qua thirc hin ye S& Thông 
tin và Truyên thông dê tOng hqp báo cáo Uy ban nhân dan tinh và B Thông tin và 
Truyên thông. 

Nol nit mn: 
- Bô Thông tin và Truyn thông (b/c); 
- Chü tjch, cac PCT UBND tinh (b/c); 
- Các si, ban, nganh, doàn the; 
- UBND các huyn, thj xä, thành phô; 
- CVP UBND tinh, 
- Lru VT-VX7. 

A' 

Tran Van Tuan 
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