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Ngày 28/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 930/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề
án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn
2018-2020.

Theo đó, quan điểm và mục tiêu của đề án như sau:

- Quan điểm: Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động
đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Nâng cao chất
lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp với các
chương trình, đề án tuyên truyền có liên quan để phát huy hiệu quả thiết thực của Đề án. Tuyên
truyền biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần được tiến hành thường xuyên, liên tục,
có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, trong từng bối
cảnh cụ thể.

- Mục tiêu: mọi người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam;
đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho người dân các địa phương ven biển trong việc khai thác, sử
dụng và gìn giữ tài nguyên, môi trường biển, đảo; 90% giáo viên dạy môn lịch sử, địa lý trong
các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí,
xuất bản trung ương và địa phương; cán bộ cơ sở Truyền thanh, Truyền hình cấp huyện, Đài
truyền thanh cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam;
100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở
được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Đề án sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung sau:

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo;
Các văn bản pháp luật quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các
quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; Những chứng cứ lịch sử, pháp lý
khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; vị
trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.
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- Phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như: Khai thác và chế
biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế đảo, xây
dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các
khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường.

- Giáo dục cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: Nuôi trồng,
thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá…; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu
hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm
cứu nạn, cứu hộ, dự báo ngư trường, thời vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến
khích ngư dân định cư lâu dài; gương cá nhân, tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động
sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đề án cũng đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác
thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Thực
hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án; Xây dựng,
biên soạn tài liệu cho các bộ, ngành, địa phương nhằm cung cấp thông tin, định hướng công
tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài
chính, tư vấn chuyên môn của các nhà khoa học, các cá nhân, đơn vị có liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng (gồm báo viết, báo nói, báo
hình, báo điện tử, mạng xã hội...): Xây dựng bản tin, chuyên mục, chuyên đề mới tuyên truyền
về biển, đảo; chú trọng thông tin, tuyên truyền trên báo điện tử, mạng xã hội; Sản xuất phim tài
liệu, phóng sự tuyên truyền biển, đảo.

- Tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật
về biển, đảo bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng: Giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử,
Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở,
trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học; giảng viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng
và an ninh trong các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, ở các khoa, tổ bộ môn trong
các cơ sở giáo dục tự chủ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh; Giáo viên giảng dạy các môn:
Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp
nghề; Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương; cán
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bộ cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; Cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã.

Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở: Triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt
Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên toàn quốc, kết hợp phương pháp trưng
bày truyền thống với Triển lãm số 3D; Triển lãm số 3D thông qua hệ thống máy chiếu, sa bàn
số bằng máy tính xách tay, máy tính bảng tại trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên
toàn quốc (tổ chức từ 3 - 5 trường phổ thông trung học, trung học cơ sở/1 tỉnh, thành phố, sau
đó các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện rộng rãi trên địa bàn tỉnh, thành
phố),…

Nguyễn Đình Tường -CCBHĐ

Nguồn: Theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của TTCP
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