ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Số: 5745/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 14 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chỉ
thị 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển
Đông” và Kế hoạch số 80-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 30CT/TU ngày của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Chủ tịch UBND
tỉnh về thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
“Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ
quyền của Việt Nam ở Biển Đông”;
Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 08/02/2018 của Thành ủy thực hiện
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”.
Ủy Ban nhân dân thành phố Phan Thiết triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm
vụ năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành,
các lực lượng và toàn dân, tạo ra phong trào sâu rộng tham gia quản lý, bảo vệ
vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.
2. Quá trình tổ chức thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban,
ngành, lực lượng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân. Đảm bảo thiết
thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của địa phương; tránh phô
trương, hình thức.
3. Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền biển, đảo trong bối cảnh của
đất nước hiện nay, góp phần bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý thức bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; giáo dục nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ; bảo đảm không để trường hợp tàu cá của ngư dân thành phố Phan Thiết
khai thác hải sản bất hợp pháp tại các vùng biển thuộc chủ quyền nước ngoài. Tăng
cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân
dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo.
Có ý thức giữ gìn và làm tốt công tác bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên
nhiên và môi trường biển, hải đảo; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật Việt Nam,
pháp luật Quốc tế về biển; ứng xử tích cực, thân thiện với môi trường biển. Đẩy
mạnh tuyên truyền các tài liệu, tư liệu lịch sử, bản đồ, phim ảnh khẳng định chủ
quyền biển, đảo của Việt Nam; Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp tham
gia bảo vệ và giữ gìn biển, đảo, góp phần lên án các hành vi xâm phạm chủ quyền
biển, đảo của Tổ quốc.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của
Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ
quyền của Việt Nam ở Biển Đông; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 12/3/2018 của
Chủ tịch UBND tỉnh; 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” và Kế hoạch số 80-KH/TU của Thành ủy.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân hiểu rõ về tình hình Biển Đông hiện nay; cơ sở pháp lý và lợi ích chính đáng
của Việt Nam ở Biển Đông; chủ trương, chính sách, lập trường, quyết tâm của
Đảng và Nhà nước trong hợp tác và xử lý vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp
quốc tế; tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.
2. Cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động; đề xuất các biện pháp
cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh dư
luận bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông phù hợp với diễn biến tình
hình và tuyệt đối không khai thác hải sản tại các vùng biển nước ngoài. Công tác
thông tin tuyên truyền phải kết hợp hài hòa, bổ trợ cho các biện pháp đấu tranh
chính trị, ngoại giao, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng
đồng quốc tế. Các hoạt động quan trọng liên quan đến vấn đề biển, đảo cần được
cân nhắc trong tổng thể các tác động chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và
kinh tế xã hội.
3. Đổi mới, vận dụng thực tiễn để làm phong phú hơn nội dung tuyên
truyền; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề cần lưu ý trong thông tin,
tuyên truyền; cần làm rõ quyền, lợi ích và trách nhiệm của Việt Nam, của cơ quan,
tổ chức, cá nhân khi hoạt động liên quan đến biển, đảo, đảm bảo khách quan, đúng
đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước phù hợp với luật
pháp quốc tế. Nghiên cứu, đề xuất các nội dung tuyên truyền liên quan đến hệ quả
phán quyết của Tòa Trọng tài vụ kiện giữa Phihppinnes và Trung Quốc và các đề
xuất mới của các bên liên quan về hợp tác trên Biển Đông. Chú trọng thông tin cả
những mặt hợp tác, những kết quả tích cực trong hợp tác song phương, khu vực
liên quan Biển Đông.
4. Xây dựng các biện pháp, hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với
từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức vê những thành tựu đã đạt được và những
thuận lợi, khó khăn trong công cuộc đấu tranh lâu dài để bảo vệ chủ quyền biển,
đảo; sự cần thiết phải tuân thủ nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, tuân thủ luật
pháp quốc tế và các thỏa thuận đã ký kết giữa Việt Nam với các nước; lựa chọn
ngôn từ, hình thức thể hiện phù hợp để các nội dung phức tạp về Biển Đông trở
nên dễ hiểu đối với công chúng.
5. Ứng dụng và phát huy vai trò, hiệu quả của các phương tiện truyền thông
hiện đại, xây dựng các phần mềm, ứng dụng di động nhằm phổ biến rộng rãi,
nhanh chóng công tác tuyên truyền biển, đảo, những cơ sở pháp lý, quyền và lợi
ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông; lập trường, chủ trương của Việt Nam ở
Biển Đông; xử lý tốt dư luận xã hội trong giải quyết tranh chấp ở Biên Đông; các
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vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo. Nâng cao sự chủ động, nhạy bén trong
xử lý thông tin, triển khai tuyên truyền.
6. Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả mạng lưới báo cáo viên, cán bộ
tuyên truyền đến các địa phương ven biển, vị trí đóng quân trên biển và đẩy mạnh
tuyên truyền cho ngư dân, gia đình ngư dân tham gia tích cực trong đấu tranh bảo
vệ chủ quyền biển, đảo; khai thác hải sản đúng quy định của pháp luật.
7. Tăng cường công tác dự báo, theo dõi, đánh giá tình hình, phản ứng của
các bên liên quan, dư luận trong nước, khu vực và quốc tế để chủ động tham mưu
các vấn đề về biển, đảo; xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với mọi tình
huống; kịp thời đấu tranh, phản bác các yêu sách phi lý, lập luận sai trái, xuyên tạc,
kích động, chia rẽ đoàn kết quốc tế, đoàn kết dân tộc của các thể lực thù địch.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:
1. Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; các hoạt
động đánh bắt hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài đối với ngư dân Việt Nam
và hoạt động dánh bắt xâm phạm vùng biển Việt Nam của các tàu cá nước ngoài
trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố với nòng cốt
là phố hợp Báo Bình thuận; Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh; Đài truyền thanh
Phan Thiết. Kết hợp tuyên truyền trên các Tạp chí, Đặc san, Bản tin, Cổng/Trang
thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước; phát huy hiệu quả hoạt động
của Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn thành phố.
2. Tăng cường thời lượng, định kỳ mở các chuyên trang, chuyên mục để
thông tin, tuyên truyền trên hệ thống báo in, báo điện tử, Trang thông tin điện tử,
phát thanh, truyền hình; sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu tuyên
truyền về bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; các hoạt động đánh bắt
hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài đối với ngư dân Việt Nam và hoạt động
dánh bắt xâm phạm vùng biển Việt Nam của các tàu cá nước ngoài.
3. Phối hợp cộng tác tin, bài, phóng sự với các cơ quan báo chí Trung ương,
các Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn thành phố
để tuyên truyền trên báo, đài Trung ương và địa phương.
4. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp thành phố đến cấp xã; Tuyên truyền
trực quan, tuyên truyền lưu động, sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển
lãm tranh ảnh; xuất bản các ấn phẩm, tài liệu thông tin tuyên truyền…; kết hợp tổ
chức lồng ghép nội dung với các hình thức thông tin, tuyên truyền khác.
5. Triển khai các mô hình, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ
trong công tác tuyên truyền; gắn trách nhiệm của người đứng đầu, các vị trí chủ
chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thông tin, tuyên truyền.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ:
- Hướng dẫn, định hướng những nội dung, vấn đề trọng tâm trong thông tin,
tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, về các nội dung trong
Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm
vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai
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thác hải sản bất hợp pháp để bộ phận phụ trách tuyên giáo – dân vận phường, xã;
Đảng uỷ trực thuộc, Mặt trận, các tổ chức chính trị và các cơ quan báo chí của
thành phố triển khai thực hiện tuyên truyền tại địa phương.
- Hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên xây dựng kế hoạch
tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép tuyên truyền về bảo vệ chủ
quyền của Việt Nam ở Biển Đông; các hoạt động đánh bắt hải sản xâm phạm vùng
biển nước ngoài đối với ngư dân Việt Nam và hoạt động đánh bắt xâm phạm vùng
biển Việt Nam của các tàu cá nước ngoài.
2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các Ban, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật
bộ tài liệu cơ bản về tình hình Biển Đông, nhất là tình hình khu vực biên giới biển;
cơ sở pháp lý về quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông; lập
trường, thái độ thiện chí của Việt Nam, quan điểm, thái độ của các bên liên quan
và một số nước lớn để cung cấp cho báo đài, các Ban, ngành, tham khảo phục vụ
công tác tuyên truyền.
- Chủ trì tổ chức, đôn đốc, đảm bảo cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm
giữa các Ban, ngành trong thành phố tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến vấn
đề biển, đảo, nội dung phát ngôn, đấu tranh dư luận, cung cấp thông tin và định
hướng tuyên truyền cho báo chí được thông suốt, chính xác, nhất quán, kịp thời và
hiệu quả.
- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo tăng cường công tác thông tin đối ngoại bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phối hợp
xây dựng các kịch bản đấu tranh ngoại giao, tuyên truyền đồng bộ đối với các vụ việc
xảy ra trên biển và liên quan đến chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
3. Phòng Văn hóa - Thông tin:
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố chỉ
đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh dư luận trên báo chí và
trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; xử lý nghiêm các vi phạm trên
lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông liên quan đến chủ quyền biển, đảo của
Việt Nam; xây dựng thêm các chương trình thông tin, truyền thông và ấn phẩm
quảng bá.
- Chủ trì xây dựng hệ thống tài liệu về biển, đảo; sản xuất các sản phẩm văn
hóa, thông tin truyền thông hiện đại, đa dạng về chủ đề biển, đảo hoặc có lồng
ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đa dạng hóa các hình thức
đấu tranh dư luận; lựa chọn, xây dựng kênh truyền thông không chính thức phục
vụ đấu tranh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biên Đông, nhất là hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đẩy mạnh tuyên truyền đối nội và đối ngoại;
củng cố các tài liệu lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam phục vụ
lưu trữ và triển lãm; phục vụ cho công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của
Việt Nam.
- Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức thường xuyên, mở rộng đội ngũ tuyên
truyền viên đảm bảo chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên
truyền trong thời kỳ mới.
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- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy làm việc các cơ quan thông tấn,
báo chí trên địa bàn thành phố:
+ Nâng cao kiến thức, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tuân thủ định hướng, phối
hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, nêu cao ý thức trách nhiệm khi đưa tin, bài
liên quan đến vấn đề chủ quyền biển, đảo.
+ Tuân thủ đúng chủ trương tuyên truyền, không đưa thông tin chưa được
kiểm chứng, thiếu chính xác, không đúng thời điểm và mức độ, không phù hợp với
lợi ích của đất nước, tạo sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng. Đảm bảo đưa tin
trung thực, khách quan; không kích động hằn thù dân tộc hay sử dụng ngôn từ
phản cảm; không làm lộ lọt bí mật nhà nước.
+ Nâng cao chất lượng tin bài về nội dung cũng như cách thức trình bày, chủ
động áp dụng các hình thức truyền thông mới để tăng khả năng tiếp cận, tăng tính
hấp dẫn, thuyết phục đối với mọi tầng lớp nhân dân. Đa dạng hóa các loại tin, bài
bình luận, phân tích...cung cấp được tình hình biển, đảo toàn diện để nâng cao hiểu
biết, ý thức của người dân về quyền và lợi ích của Việt Nam, khoa học - kinh tế
biển, hợp tác quốc tế và các vấn đề đang đặt ra liên quan biển, đảo.
+ Tăng cường phân công, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập
viên chuyên trách, vững nghiệp vụ về báo chí và chuyên môn về biển, đảo.
- Chủ trì kiểm tra, rà soát nội dung quảng bá văn hóa - du lịch, sản phẩm
tuyên truyền trên trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các sản phẩm có nội
dung vi phạm chủ quyền ở Biển Đông.
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về du lịch biển của thành phố nói riêng,
du lịch biển của Việt Nam nói chung và chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông vào
các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch trong các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, biểu diễn nghệ thuật.
4. Ban CHQS thành phố:
- Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố cung cấp thông tin liên quan
đến hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương.
- Chủ trì công tác thông tin, cập nhật dữ liệu thủy đạc, bản đồ, hải đồ; phối
hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh với các cá nhân, tổ chức, quốc gia phát
hành, lưu hành ấn phẩm thủy đạc, bản đồ, hải đồ có nội dung vi phạm chủ quyền
Việt Nam ở Biển Đông.
5. Đồn Biên phòng Mũi Né, Thanh Hải:
- Cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời cho Văn phòng UBND thành
phố và các cơ quan liên quan về các vấn đề, sự việc nảy sinh liên quan đến biển,
đảo; tham gia tham mưu các biện pháp thông tin, đấu tranh dư luận.
- Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố trong công tác phát ngôn, cung
cấp thông tin trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới
biển và những thông tin có liên quan đến tình hình biển, đảo.
- Chủ trì phối hợp Quân sự, Công an, Biên phòng, các Ban ngành, Mặt trận,
đoàn thể triển khai các chương trình, nội dung tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, không đánh bắt thủy hải sản trong các vùng biển nước ngoài trong cán bộ,
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nhân dân, ngư dân; đồng thời, mở rộng các đối tượng tuyên truyền nhất là các địa
bàn ở khu vực biên giới biển. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng
cường phổ biến giáo duc pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo
giai đoạn 2017- 2021; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền
của các Ban ngành, địa phương tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh
theo quy định.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế, các địa phương
ven biển tuyên truyền hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển, chức năng, nhiệm vụ
của Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ người, phương tiện Việt Nam hoạt động hợp
pháp trên biển.
- Phối hợp Ban CHQS thành phố nắm, rà soát thông tin, cập nhật dữ liệu
thủy đạc, bản đồ, hải đồ; phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh với các cá
nhân, tổ chức, quốc gia phát hành, lưu hành ấn phẩm thủy đạc, bản đồ, hải đồ có
nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông
- Tăng cường kiểm sát chặt chẽ tàu các khi xuất bến, nhập bến phải đảm bảo
đầy đủ thủ tục theo quy định. Theo dõi, kịp thời phối hợp xử lý theo quy định của
pháp luật đối với các trường hợp có hành vi móc nối tổ chức đưa tàu cá và ngư dân
ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
6. Công an thành phố:
- Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các Ban, ngành, địa phương
có liên quan theo dõi phản ứng dư luận để đề xuất các định hướng tuyên truyền,
đấu tranh dư luận về vấn đề Biển Đông; thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công
tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hành vi lợi
dụng hoạt động trên lĩnh vục văn hóa, quảng cáo, báo chí, xuất bản để thông tin sai
sự thật, xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; đồng thời, phối hợp với
Phòng Văn hóa và Thông tin; các Ban, ngành có liên quan kịp thời xử lý các vi
phạm về chủ quyền biển, đảo trên từng lĩnh vực.
- Tăng cường việc đảm bảo an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng.
Chủ động phòng ngừa, tham gia tuyên truyền, đấu tranh dư luận ngăn chặn các âm
mưu, hoạt động của thế lực thù địch tuyên truyền, xuyên tạc, kích động về vấn đề
Biển Đông, lợi dụng vấn đề Biển Đông để chống phá Đảng và Nhà nước; sẵn sàng
các phương án bảo đảm an ninh trong các tình huống có tuyên truyền kích động
xảy ra.
- Phối hợp với Quân sự và các Đồn Biên phòng trong quản lý, giám sát các
đoàn làm phim, báo chí nước ngoài đến khu vực biên giới biển của thành phố hoạt
động đúng nội dung cấp phép.
- Chủ trì triển khai phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh
Tổ quốc, góp phần nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về chủ quyền
biển, đảo
7. Phòng Kinh tế:
- Tổ chức quán triệt Chi thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về ngăn chặn đánh bắt hải sản trái phép tại nước ngoài; Nghị định số
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31/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực thủy sản.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các Ban, ngành địa phương đẩy
mạnh thông tin, phổ biến và vận động ngư dân và gia đình ngư dân, lực lượng tàu,
thuyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển,
đảo; nắm vững bản đồ các vùng biển và hải đảo ở Biển Đông, thực hiện các quy
định pháp luật về nghề cá; không xâm phạm, không khai thác hải sản trái phép ở
vùng biển của các nước.
- Phối hợp tổ chức tập huấn thường xuyên cho ngư dân về luật pháp quốc tế,
luật pháp Việt Nam và các nước trong khu vực liên quan đến khai thác, nuôi trồng,
bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo, các chính sách hỗ trợ, khuyến khích
ngư dân nuôi trồng, khai thác hải sản ở vùng biển xa, tham gia bảo vệ chủ quyền
các vùng biển của Việt Nam.
- Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tham mưu cho Ban Chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố và các địa phương tích cực
thông tin, tuyên truyền về các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảm bảo an
toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển.
- Chủ trì cung cấp kịp thời cho Văn phòng UBND thành phố và các Ban,
ngành liên quan thông tin các vụ việc phát sinh trên biển liên quan đến ngư dân,
tàu cá Việt Nam mà trọng tâm là tàu cá của thành phố, các vụ việc tàu cá nước
ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam.
- Phối hợp với các Đồn Biên phòng tiến hành lập danh sách và ký cam kết
đối với các nhóm tàu cá có nguy cơ cao về vi phạm vùng biển nước ngoài (như tàu
hành nghề câu khơi, lặn và thu mua hải sản) để quản lý và theo dõi chặt chẽ.
8. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững
biển, đảo Việt Nam; phối hợp với các Ban, ngành có liên quan tổ chức tập huấn
phổ biến kiến thức, pháp luật về khai thác, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
biển, đảo.
- Phối hợp trong công tác thông tin, cung cấp dữ liệu bản đồ, đấu tranh với
các cá nhân, tổ chức, quốc gia phát hành, lưu hành bản đồ có nội dung vi phạm chủ
quyền của Việt Nam ở Biển Đông, nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc
đấu tranh tuyên truyền biển, đảo.
- Nghiên cứu, phân tích làm rõ những tác hại đối với môi trường do các hoạt
động bồi lấp hoặc xây dựng hạ tầng quy mô lớn của các nước ở Biển Đông phục
vụ công tác đấu tranh, tuyên truyền của ta.
9. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin xây
dựng các tài liệu tuyên truyền phù hợp với các đối tượng là nhà giáo, cán bộ quản
lý giáo dục, học sinh, sinh viên về chủ quyền biển, đảo cũng như các vấn đề liên
quan đến tài nguyên, môi trường biển.
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- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng UBND thành phố tổ
chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển,
đảo của Việt Nam cho các đối tượng là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học
sinh, sinh viên.
10. Phòng Tư pháp:
Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các ban ngành liên quan,
chỉ đạo tổ chức lòng ghép, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới về Đề
án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông cho cán bộ,
công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.
11. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy và Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ
đạo, định hướng công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về nội dung và kết quả
triển khai thực hiện các chiến lược quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của
Chính phủ, của tỉnh và thành phố về Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền
của Việt Nam ở Biển Đông
- Bảo đảm kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho việc triển khai
thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước; đồng thời,
phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện công tác
tuyên truyền hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở
Biển Đông của thành phố.
12. Trung tâm văn hóa thông tin:
Chủ trì phối hợp với các ban ngành có liên quan và UBND các phường, xã
tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện xây dựng, hoạt động lồng
ghép vào các hoạt động văn hóa ở cơ sở như: Hoạt động của đội thông tin lưu động
cấp thành phố, cấp phường, xã, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng,
chiếu phim lưu động, các cụm pano, khẩu hiệu tuyên truyền…
13. Các cơ quan báo đài, Đài truyền thanh Phan Thiết:
Mở chuyên mục, chuyên đề, tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến
việc thực hiện xây dựng, hoạt động tuyên truyền trên hệ thống báo in, báo điện tử,
trên sóng phát thanh truyền hình…
14. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể thành phố:
Thông qua hệ thống tuyên truyền của tổ chức mình, lồng ghép các nội dung
tuyên truyền xây dựng, hoạt động tuyên truyền trong suốt quá trình hoạt động.
15. UBND các phường, xã:
- Nhanh chóng xác minh các vấn đề, sự việc nảy sinh trên địa bàn liên
quan đến chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và thông báo kịp thời cho Văn
phòng ủy ban nhân dân thành phố để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố
kịp thời chỉ đạo vấn đề thông tin, tuyên truyền.
- Đối với các phường, xã ven biển phối hợp với Ban CHQS thành phố; Đồn
Biên phòng Mũi Né, Thanh Hải, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng
Kinh tế đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích ngư dân thực hiện các hoạt động
khai thác hải sản hợp pháp ở Biển Đông, góp phần bảo vệ quyền, quyền chủ quyền
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và quyền tài phán tại các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông và không vi phạm
pháp luật quốc tế khi tham gia khai thác hải sản.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các Ban ngành, địa phương xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện; định kỳ tháng 10 hàng năm báo cáo công tác triển khai,
thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông; đề xuất
phương án hành động trong năm tiếp theo gửi về Phòng Kinh tế, Đồn Biên phòng
Thanh Hải, Mũi Né để tổng hợp tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND
tỉnh trong tháng 11 năm 2018; đến năm 2020, báo cáo tổng kết công tác triển khai
thực hiện Đề án giai đoạn 2008 – 2020.
Trong năm 2018, giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với
Quân sự, Công an, các Đồn Biên phòng, các Ban, ngành, đoàn thể và UBND các
phường, xã ven biển xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số
41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU
ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đối tượng là chủ phương tiện
tàu thuyền của thành phố tham gia Nghị định 130 xong trước ngày 09/06/2018
tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành phố. Từ tháng 10 đến tháng 12/2018, tiếp
tục mở từ 02 đến 04 buổi tuyên truyền cho chủ phương tiện tàu thuyền từ 90 CV
trở lên.
2. Các Ban ngành, địa phương trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại kế hoạch
này, lập dự toán kinh phí tổng hợp vào ngân sách hàng năm, trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước để triển khai thực
hiện; đồng thời, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ trên, các nguồn xă hội hóa, đóng
góp của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.
3. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Ban ngành, Chủ tịch UBND các phường,
xã chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
Báo
- UBND tỉnh;
cáo
- Sở VHTT-TT tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ CHBĐ BP tỉnh;
- TT. Thành ủy;
- Lãnh đạo UBND Tp;
- Các Ban ngành, đoàn thể Tp;
- Ban CHQS; Công an Tp;
- Đồn BP Thanh Hải, Mũi Né;
- UBND các phường, xã;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT; ĐTXD (V
)
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Người ký: Đỗ Ngọc Điệp
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Đỗ Ngọc Điệp
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