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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:  7601  /UBND-VHTT 

 

         Nha Trang, ngày 29    tháng 10 năm 2018 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo 

Việt Nam trên địa bàn thành phố Nha Trang, giai đoạn 2018-2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 9980/KH-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển 

bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2018 – 

2020, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền 

bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn thành 

phố Nha Trang, giai đoạn 2018 - 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các phòng, ban, đơn vị thuộc 

thành phố, các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố và nhân dân thành phố về 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, 

đảo Việt Nam, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Khánh Hòa; khẳng định chủ 

quyền biển, đảo Việt Nam. 

2. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp giữa các 

cấp, các ngành, đoàn thể, với hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

liên quan đến biển, đảo. Chú trọng tuyên truyền cho người dân các địa phương 

ven biển các quy định trong việc khai thác, sử dụng và giữ gìn tài nguyên, môi 

trường biển, đảo Việt Nam trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và xã, 

phường. 

2. 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. 

3. Những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt 

Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí vai trò, tiềm năng của 

biển, đảo Việt Nam. 

4. 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 hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các 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, nhất là về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm thành 

phố Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh, khu kinh tế Vân Phong. 

5. Tuyên truyền 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 …, 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, 

bảo vệ chủ quyên biển, đảo; ứng phó kịp thời với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ, cứu 

nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt, chính sách 

khuyến khích ngư dân định cư lâu dài. 

6. Gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH 

1. Xây dựng các chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển 

bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Thành ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Ban Chỉ huy 

quân sự thành phố, các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn thành phố, Đài 

Truyền thanh thành phố và xã, phường tuyên truyền về chính sách, pháp luật 

liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. 

- Đài Truyền thanh thành phố và xã, phường bố trí thời lượng phù hợp để 

tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và 

phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. 

 2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật 

liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Cổng 

thông tin điện tử thành phố, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, 

phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm thực hiện việc tuyên 

truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát 

triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử thành phố tại địa 

chỉ www.nhattrang.khanhhoa.gov.vn. 

- Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố mở chuyên mục tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền 

vững biển, đảo Việt Nam trên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình. 

 3. Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 

liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trong hoạt 

động của đội tuyên truyền lưu động thành phố. 

 Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể 

thao thành phố thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách, 

pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trong 

hoạt động của đội tuyên truyền lưu động thành phố, tập trung vào các đợt cao 

điểm tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước, của tỉnh và địa phương. 

 4. Tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật 

liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam cho cán bộ 

làm công tác thông tin cơ sở, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại 
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 Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở 

Tài Nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn 

chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt 

Nam cho cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh thành phố, Đài Truyền thanh các 

xã, phường trong năm 2019. 

 5. Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 

liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trong các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 

liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn thành phố. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện theo nội dung Kế hoạch này từ nguồn ngân sách Nhà 

nước theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng nguồn dự toán kinh phí được giao 

hàng năm cho đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ tại Mục III của Kế hoạch này. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và thông tin chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị có liên quan triển 

khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo định kỳ trước ngày 15 

tháng12 hàng năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kết 

quả thực hiện. 

2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân 

các xã, phường căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tế để xây dựng Kế 

hoạch thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm thẩm định, cân đối ngân 

sách và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí cho các phòng, 

ban, đơn vị có liên quan trong dự toán kinh phí hàng năm để đảm bảo thực hiện 

nội dung theo Kế hoạch. 

4. Đài Truyền thanh thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố tăng 

cường thời lượng, mở các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến chính 

sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam 

trên địa bàn thành phố. 
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5. Công tác báo cáo: Định kỳ trước ngày 05/12 hàng năm, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương các phòng, ban, đơn vị có liên quan gửi báo cáo kết quả thực 

hiện kế hoạch này về Phòng Văn hóa và thông tin thành phố để tổng hợp, hoàn 

chỉnh và báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố./. 

 
Nơi nhận:  

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c);    

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- Thường trực Thành ủy (b/c);    

- Thường trực HĐND thành phố (b/c);         

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND  thành phố; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND thành phố; 

- Các đơn vị tại Mục V; 

- Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử;            

- Lưu: VT, VHTT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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