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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  67 /KH-VHTT-HCTH Nha Trang, ngày 10 tháng 01 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 

 

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

Thực hiện Công văn số 219/UBND-TNMT ngày 08/01/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 

ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển 

và hải đảo; phát triển bền vững kinh tế biển trong cán bộ, công chức và nhân dân 

thành phố.  

- Xác định nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

II. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu đến năm 2030: 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, 

quán triệt các nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của 

biển, đảo Việt Nam đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền và toàn 

vẹn lãnh thổ đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố. 

- Tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng 

sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, 

chống thiên tai. 

- Xây dựng môi trường du lịch cạnh tranh lành mạnh, điều kiện thuận lợi 

phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch và sản phẩm, dịch vụ 

biển để góp phần thành phố biển Nha Trang ngày càng nổi tiếng và trở thành 

điểm đến hấp dẫn trong và ngoài nước, thu hút nhiều khách du lịch, gia tăng lợi 

nhuận của ngành kinh tế du lịch. 
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- Nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng văn hoá biển, xã 

hội gắn bó, thân thiện với biển: chú trọng phát triển các thiết chế văn hoá cho 

cộng đồng dân cư biển và ven biển; phát huy bản sắc, giá trị lịch sử và văn hoá 

dân tộc, tri thức tốt đẹp trong ứng xử với biển, coi đây là nền tảng quan trọng để 

xây dựng văn hoá biển. Bảo tồn không gian văn hoá, kiến trúc và di sản thiên 

nhiên. Nâng cao nhận thức về biển và đại dương, xây dựng xã hội, ý thức, lối 

sống, hành vi văn hoá gắn bó, thân thiện với biển. Phát huy tinh thần tương thân 

tương ái của cộng đồng dân cư vùng biển, ven biển. Bảo đảm quyền tiếp cận, 

tham gia, hưởng lợi và trách nhiệm của người dân đối với biển một cách công 

bằng, bình đẳng. 

2. Tầm nhìn đến năm 2045 

Nha Trang trở thành thành phố phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, 

an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế chung của tỉnh và đất 

nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa; thể hiện trách nhiệm trong việc góp phần giải quyết các 

vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các 

chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế biển 

Quán triệt, phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các văn bản 

của Trung ương, vị trí, vai trò về biển và hải đảo đến cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân tạo sự đồng thuận trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò của biển, đảo đối 

với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển 

bền vững biển, đảo; bảo vệ và giữ gìn môi trường biển, chủ động ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

Đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển và hải đảo, về vị trí, vai trò, chiến 

lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong toàn hệ thống chính trị và 

Nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội 

trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tổ chức, thực hiện Nghị quyết. 

Tuyên truyền và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường góp phần chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. 

3. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế biển 

Tận dụng điều kiện thuận lợi về tự nhiên, vị trí địa lý, xác định du lịch là 

ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Nha Trang. Hàng năm, xây dựng Kế 

hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành Du lịch, trong đó chú trọng đến 

công tác kiểm tra, hậu kiểm, nhắc nhở, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ du 
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lịch có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, tạo môi trường kinh doanh 

du lịch cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. 

4. Nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; xây dựng văn hóa biển, 

xã hội gắn bó, thân thiện với biển:    

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” theo chủ trương của Trung ương và Đề án “Đô thị văn minh - 

Công dân thân thiện” do UBND thành phố ban hành. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, đặc biệt là để phục 

vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư các xã, phường ven biển. 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ trong các dịp diễn ra 

các sự kiện lớn, lễ kỷ niệm để nhân dân tham gia, thưởng thức, trong đó nội 

dung chương trình có lồng ghép chủ đề liên quan đến biển, đảo.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: 

1.1. Bộ phận Du lịch:  

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng xây dựng và trình UBND thành phố phê 

duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành du lịch. Căn cứ Kế 

hoạch, tham mưu Lãnh đạo Phòng triển khai thực hiện các nội dung công việc 

được giao. 

- Tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Phòng báo cáo theo yêu cầu của UBND 

thành phố việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

1.2. Bộ phận Tuyên truyền: 

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường 

tổ chức tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai như hưởng 

ứng sự kiện Giờ Trái đất ngày; Ngày Môi trường Thế giới 05/6; Ngày Đại 

dương Thế giới 08/6; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ 

quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm,… 

- Thực hiện đăng tải nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên Cổng thông tin điện tử của Phòng. 

1.3. Bộ phận Xây dựng đời sống văn hóa- văn hóa văn nghệ: 

Tham mưu Lãnh đạo Phòng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Đề án “Đô thị văn 

minh - Công dân thân thiện” của thành phố. Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa- 

Thông tin- Thể thao và các xã, phường biển tổ chức các Chương trình giao lưu, 
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hội thi, liên hoan văn nghệ phục vụ nhân dân nhằm không ngừng nâng cao đời 

sống văn hóa- tinh thần cho nhân dân vùng biển.  

2. Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin thành phố 

Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố căn 

cứ theo Kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt hoặc chỉ đạo kiểm tra đột 

xuất của cấp trên. 

3. Công chức Văn hóa - Xã hội các xã, phường: 

- Tham mưu UBND xã, phường tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các hoạt 

động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

phòng, chống thiên tai theo văn bản hướng dẫn của Phòng. 

- Chủ động tham mưu UBND xã, phường tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn hoặc đề xuất Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố xử lý các cơ sở có hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, 

du lịch và quảng cáo; phối hợp tham gia kiểm tra với Đội Kiểm tra liên ngành 

Văn hóa - Thông tin thành phố. 

- Tham mưu UBND xã, phường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đề án “Đô thị văn 

minh - Công dân thân thiện”; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ 

nhân dân trên địa bàn. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận:                                
- Phòng Tài nguyên và Môi trường TP (VBĐT); 

- UBND các xã, phường (VBĐT);   

- Trưởng phòng, Các Phó Trưởng phòng; 

- Trang Thông tin điện tử ( Trâm); 

- CC, NV cơ quan; 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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