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Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1052/SVHTT-QLVH ngày 21/5/2018 của Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc hưởng ứng tuyên truyền Tuần lễ Biển 

và Hải đảo 2018 và Công văn số 3091/UBND-VHTT ngày 14/5/2018 của 

UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 

12/3/2018 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan 

hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và 

chính sách, pháp luật của nhà nước về các đề liên quan đến biển đảo nhằm nâng 

cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ quyền biển đảo của Việt 

Nam, nhất là đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; trách nhiệm quản lý, 

bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo, tăng cường tiềm lực kinh tế, phát 

huy mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông 

- Khích lệ, động viên cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân tích cực bảo 

vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền 

của Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, 

tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển đảo; đấu tranh, phản 

bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển Đông.  

2. Chủ đề tuyên truyền 

“Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Phát triển mạnh kinh tế biển để tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và 

góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo 

- Đại dương hôm nay, cuộc sống ngày mai 

- Bảo vệ đại dương là nghĩa vụ của tất cả chúng ta 

- Đại dương của sự sống – Hãy bảo tồn sự sống của đại dương 

- Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc 

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 

V/v tổ chức tuyên truyền cổ động 

trực quan hưởng ứng Tuần lễ Biển và 

Hải đảo  Việt Nam năm 2018. 
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4. Tổ chức thực hiện 

a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố: Thực hiện 60 băng-rôn 

dọc tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường trung tâm của thành phố.  

Dùng băng-rôn: nền màu xanh biển ( xanh dương), chữ màu vàng. 

b) UBND các xã, phường: 

Thực hiện 10 băng-rôn tuyên truyền trực quan hưởng ứng Tuần lễ Biển và 

Hải đảo Việt Nam năm 2018 tại các tuyến đường chính trên địa bàn do địa 

phương quản lý.  

Dùng băng-rôn: nền màu xanh biển ( xanh dương), chữ màu vàng. 

5. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 10/6/2018. 

Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND các 

xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về 

Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 09/6/2018 để tổng hợp báo cáo theo 

quy định/. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng;              

- Lưu: VT, Vy (04b)   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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