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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia,
tuyên truyền biển, đảo và thông tin đối ngoại năm 2014
Thực hiện Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU, ngày 03/3/2014 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Gia Lai về việc tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt
Nam- Campuchia, tuyên truyền biển, đảo và thông tin đối ngoại năm 2014, Ban
Thường vụ Thành ủy Pleiku xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn thành
phố như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Mục đích
- Tuyên truyền việc triển khai và kết quả công tác quản lý biên giới, cột
mốc, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam- Campuchia;
tuyên truyền biển, đảo và thông tin đối ngoại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân
trên địa bàn thành phố nhằm khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc xác định
được đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Gia
Lai với tỉnh Ratanakiri (Campuchia) nói riêng và trên toàn tuyến biên giới Việt
Nam- Campuchia nói chung; vị trí, vai trò chiến lược biển, đảo Việt Nam trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; tầm
quan trọng của công tác thông tin đối ngoại góp phần hội nhập quốc tế toàn
diện, theo tinh thần Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về
“Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”.
- Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp,
các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố về
vấn đề công tác biên giới trên đất liền, chủ quyền và chiến lược Biển đảo cũng
như chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện của Đảng và Nhà nước ta thông qua
công tác thông tin đối ngoại, qua đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước,
góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố và địa
phương, đơn vị năm 2014.
2- Yêu cầu
- Gắn các công tác biên giới đất liền, tuyên truyền Biển đảo, công tác
thông tin đối ngoại với việc đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hoà bình” của
các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần giữ vững an ninh
chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tăng cường hợp tác
quốc tế để phát triển bền vững góp phần bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.
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- Trên cơ sở hướng dẫn chung, các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, ban,
ngành cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền về biên giới trên đất
liền, tuyên truyền biển, đảo và thông tin đối ngoại gắn với việc thực hiện nhiệm
vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.
- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, coi trọng chất lượng,
hiệu quả và sự phù hợp về đối tượng, địa bàn cũng như thời lượng tuyên truyền.
II- NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN
1- Công tác biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia
- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới
Việt Nam - Campuchia trong đó có các hiệp định, hiệp ước về biên giới giữa hai
nước Việt Nam và Campuchia, gồm: 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).
- Nắm chắc, phân tích và tổng hợp tốt tình hình, diễn biến trong xã hội,
tâm trạng nhân dân trên địa bàn thành phố về các vấn đề liên quan đến công tác
biên giới. Kịp thời có điều chỉnh về phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn
đề nhạy cảm về công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và an ninh biên giới.
- Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tuyên truyền nhằm tạo sự đồng
thuận, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phân giới
cắm mốc, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
- Tuyên truyền kết quả phân giới, cắm mốc trên toàn tuyến nói chung và
kết quả công tác phân giới, cắm mốc trên địa bàn tỉnh, nhất là việc chuẩn bị và
thi công cột mốc số 30 cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (nếu có sự chỉ đạo từ Trung
ương thì triển khai được ngay).
- Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới, chống các
hoạt động vi phạm pháp luật; phát hiện và có biện pháp kịp thời đối với những
đối tượng tham gia tổ chức FULRO và “Tin lành Đê Ga”, nạn buôn bán ma túy,
vượt biên trái phép, buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái phép, kích động
người dân về vấn đề đất đai, lãnh thổ…; giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu
nghị Việt Nam - Campuchia.

3
2- Tuyên truyền biển, đảo
- Tuyên truyền việc triển khai Chương trình phối hợp giữa Tỉnh uỷ Gia
Lai và Bộ Tư lệnh Hải quân.
- Tuyên truyền, phổ biến nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh
của biển, chiến lược biển Việt Nam 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.
- 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
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 trên Biển Đông (DOC), Bộ Quy tắc
ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) khi được thông qua và tuyên bố 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, những chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng
định chủ quyền của Việt Nam đối với 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.
- Tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến 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. Tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo
của các địa phương, các ngành và của cả nước; những thành tựu hợp tác quốc tế
về biển.
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức ứng dụng, chuyển giao; những thành
tựu khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển. Tăng cường tuyên
truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên, môi trường biển; công tác 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.
- Tuyên truyền các quy định về bảo đảm hoạt động an toàn trên biển; nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển trong nhân
dân, đấu tranh chống các hành vi và hoạt động sai trái, tiêu cực và vi phạm pháp
luật trên biển, đảo: vi phạm 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 sản, 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.
- Tuyên truyền 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
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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.
3- Công tác thông tin đối ngoại
- Tuyên truyền sự gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội.
Khắc phục tình trạng bị động trong công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đối
ngoại, nhất là trong một số trường hợp nhạy cảm, mới nảy sinh được dư luận
quan tâm.
- Tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo,
hiệu quả phối hợp của các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại
trong công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên
tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là vấn đề xung quanh về Biển
Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và đối với những vấn đề,
vụ việc nhạy cảm, mới nảy sinh, thu hút sự chú ý của dư luận. Nâng cao hơn nữa
tính thuyết phục của thông tin, các bài viết mang tính chất đấu tranh dư luận.
Tăng cường định hướng dư luận những vấn đề quan trọng.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia
Lai trong khu tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.
- Tuyên truyền có hiệu quả về công tác nhân quyền, công tác tôn giáo và
công tác dân tộc trên địa bàn thành phố cũng như trên địa bàn tỉnh. Tạo điều
kiện thuận lợi cho các đoàn báo chí nước ngoài, các cơ quan, tổ chức của Liên
hợp quốc và quốc tế về tôn giáo, dân tộc, nhân quyền vào tỉnh, thành phố trực
tiếp tìm hiểu, đưa tin, viết bài, phản ánh khách quan tình hình có lợi cho tỉnh và
thành phố.
- Chú trọng khai thác thông tin quốc tế phù hợp với chủ trương, quan
điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong
mỹ tục, văn hóa Việt Nam. Không tuyên truyền, đưa tin những thông tin thiếu
kiểm chứng, kích động dư luận. Thông tin, tuyên truyền về đường lối đổi mới,
đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta; về đất
nước, văn hóa và con người Việt Nam nói chung, hình ảnh đất và người Gia Lai,
Pleiku nói riêng ra các nước trong khu vực và thế giới.
III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể và khả năng của từng địa
phương, đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Đa dạng
hóa các hình thức tuyên truyền thông qua tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên
panô, áp phích, tờ rơi, thi tìm hiểu… về biên giới trên đất liền, biển, đảo thiêng
liêng của Tổ quốc và thông tin đối ngoại. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên
truyền miệng; tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên theo chuyên đề.
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Ban Tuyên giáo Thành uỷ: Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ
chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia,
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tuyên truyền biển, đảo và công tác thông tin đối ngoại; phối hợp biên tập, cung
cấp, phát hành tài liệu tuyên truyền về biển, đảo; hội nhập quốc tế, về công tác
nhân quyền và về phân giới, cắm mốc; các tài liệu tuyên truyền “nóng” đấu
tranh phản bác các luận điệu của bọn phản động. Tham mưu tổ chức các hội
nghị báo cáo viên toàn thành phố về công tác biên giới, thông tin đối ngoại,
công tác chống “Diễn biến hoà bình”,…
2- Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc: Thường xuyên thông tin, tuyên
truyền biên giới, biển, đảo và thông tin đối ngoại cho cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp nhân dân với các hình thức phù hợp. Gắn tuyên truyền về công tác biên
giới, biển, đảo và thông tin đối ngoại với đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”
trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa
phương, đơn vị trong năm 2014.
3- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố: Tuyên truyền
về công tác biên giới, biển, đảo và thông tin đối ngoại; tổ chức tốt các phong
trào quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ
ở biên giới và trên Quần đảo Trường Sa với chủ đề: “Nghĩa tình với Biên giới,
Hải đảo”. Tuyên truyền việc triển khai công tác đối ngoại nhân dân với những
tỉnh của Campuchia, của Lào có quan hệ với tỉnh Gia Lai.
4- Đài truyền thanh truyền hình thành phố, Trang thông tin điện tử
thành phố, Ban Biên tập Bản tin thông tin tuyên truyền của Đảng bộ thành
phố: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường các tin, bài về công
tác biên giới, về biển đảo Việt Nam và về công tác thông tin đối ngoại.
* Ghi chú: Các đơn vị gửi báo cáo tổng kết tuyên truyền công tác biên
giới đất liền Việt Nam - Campuchia, tuyên truyền biển, đảo và thông tin đối
ngoại về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành uỷ) trước ngày
15 tháng 11 năm 2014 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ và Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt
Nam- Campuchia, tuyên truyền biển, đảo và thông tin đối ngoại năm 2014, các
TCCS Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch này tổ
chức triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Các đ/c Thành uỷ viên (khóa X);
- Các TCCS Đảng trực thuộc;
- Các cơ quan, ban, ngành,
Mặt trận và các đoàn thể thành phố;
- Trang thông tin điện tử thành phố,
BBT Bản tin thông tin tuyên truyền của Đảng bộ t/p;
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký)

Phan Ngọc Anh

