
             UBND TỈNH BÌNH THUẬN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                        

     Số: 532/SVHTTDL-QLVH&GĐ                Bình Thuận, ngày 15 tháng 3  năm 2019 
 

 V/v triển khai công tác tuyên truyền     

   biển, đảo và công tác biên giới trên  

  đất liền năm 2019 
 

   Kính gửi:  

                               - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

                                                                - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện,  

               thị xã, thành phố; 

  - Phòng Văn xã huyện Phú Quý. 
 

 Căn cứ Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU ngày 27/02/2019 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 

2019 (file đính kèm);  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng 

Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Văn xã huyện Phú Quý 

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình từng đơn vị, địa phương tập 

trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Cụ thể: 

1. Trung tâm Văn hóa tỉnh 

- Gắn công tác tuyên truyền về biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền 

giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới với việc thực hiện tuyên 

truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và đất nước trong năm 2019, đẩy 

mạnh các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan như: Kẻ, vẽ pa-nô, băng-rôn … 

ở những vị trí trung tâm tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền phục vụ nhân dân các địa bàn 

cơ sở, nhất là các địa phương ven biển của tỉnh và huyện đảo Phú Quý. 

- Tuyên truyền, nêu gương những hình ảnh về thành tựu phát triển kinh tế 

biển đảo của tỉnh và cả nước cũng như các gương điển hình tiên tiến trong đấu 

tranh giữ gìn an ninh, chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc và nơi biên giới đất 

liền. 

 2. Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh  

 Chỉ đạo Đội chiếu bóng lưu động các huyện, thị xã có kế hoạch thường 

xuyên lồng ghép hợp lý nội dung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế 

mạnh, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng mốc giới trên đất liền giữa nước ta với các 

nước có chung đường biên giới. Tuyên truyền, phổ biến những quy định cơ bản của 

các văn bản pháp luật quốc tế và nước ta về biển, đảo… vào trước mỗi buổi chiếu 

phim phục vụ cán bộ, nhân dân ở các địa bàn cơ sở trong tỉnh, nhất là huyện đảo 

Phú Quý và những vùng ven biển. 
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 3. Thư viện tỉnh 

Sưu tầm tư liệu, hệ thống hóa và biên soạn Thông tin thư mục chuyên đề về 

biển, đảo, biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, 

Việt Nam - Campuchia nhằm phục vụ bạn đọc rộng rãi trong tỉnh. 

  4. Ở cấp huyện, thị xã, thành phố 

 Phòng Văn hóa và Thông tin bám sát sự chỉ đạo của UBND, Ban Tuyên giáo 

huyện, thị xã, thành phố, cụ thể hóa văn bản của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

và phối hợp với ngành chức năng liên quan cùng cấp xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền phù hợp với đặc điểm từng địa phương, lựa chọn hình thức tuyên truyền 

thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong công tác thông tin đến mỗi người dân về 

tình hình biển, đảo, biên giới đất liền. Lồng ghép hợp lý nội dung tuyên truyền 

biển, đảo, biên giới vào nội dung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

địa phương; đặc biệt chú ý tuyên truyền cho đối tượng là ngư dân đánh bắt xa bờ ở 

huyện đảo Phú Quý, thị xã La Gi, huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết. Có thể 

phối hợp với Đồn Biên phòng ở địa phương trong quá trình phổ biến, tuyên truyền 

về Luật biển, ngư trường đánh bắt; qua đó, giúp ngư dân không vi phạm luật pháp 

quốc tế. 

5. Tài liệu tuyên truyền  

Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát hành các năm trước kết 

hợp với cập nhật thông tin từ các nguồn thông tin chính thống của Đảng và Nhà 

nước, website: http://www.biengioilanhtho.gov.vn của Ủy ban Biên giới - Bộ Ngoại 

giao, Đề cương Thời sự và Bản tin Thông tin Công tác tuyên giáo do Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy phát hành. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng 

Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Văn xã huyện Phú Quý 

triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và báo cáo kết quả thực hiện: 6 tháng 

đầu năm vào ngày 05/5; báo cáo năm vào ngày 10/11 về Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./. 

  
 

Nơi nhận:                                 GIÁM ĐỐC  
- Cục Văn hóa cơ sở (b/c);   
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);  

- Lưu: VT, QLVHGĐ (L).     

 

 
                                                                                   
                                                                                        Ngô Minh Chính  
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