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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:  2262 /KH-UBND-VHTT 

 

Nha Trang, ngày  27  tháng 3 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019  

trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng thành phố Nha Trang 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1902/KH-UBND ngày 04/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc Tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 

2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân 

thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an 

ninh năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng thành phố Nha Trang như 

sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh 

toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng từ thành phố đến xã, phường; 

đưa công tác giáo dục và quốc phòng và an ninh toàn dân đi vào chiều sâu, có nề 

nếp, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh phải đúng quan 

điểm, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng, chính sách quốc phòng và an 

ninh của Nhà nước, bảo đảm thường xuyên, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự, an ninh của đất nước. 

- Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, tập trung vào các phương tiện thông 

tin đại chúng để truyền đạt các Nghị quyết của Đảng, các văn bản của Nhà nước về 

giáo dục quốc phòng và an ninh đến với người dân. 

- Nội dung tuyên truyền phong phú, đảm bảo tính hấp dẫn, có tính giáo dục 

cao, thường xuyên cập nhật thông tin mới trong lĩnh vực giáo dục quốc phòng và 

an ninh, tạo điều kiện cho người dân dễ thấy, dễ nghe, dễ hiểu. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tin 

đại chúng của thành phố. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Bám sát cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác giáo 

dục quốc phòng và an ninh để thường xuyên tuyên truyền truyền thống của dân tộc, 
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giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Phản ánh, cổ vũ các hoạt động 

của lực lượng vũ trang nhân dân; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, 

đặc biệt tập trung tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng 

đại của đất nước, của thành phố. 

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh hòa lần thứ VXII, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI. 

- Tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018; 

kế hoạch triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. 

- Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân 

chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về 

tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. 

- Tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; 

phổ biến tuyên truyền Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục 

quốc phòng và an ninh và các văn bản hướng dẫn. 

- Tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia; Luật Biển Việt Nam năm 2012; 

Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; Công ước quốc tế về Luật Biển 1982; Tuyên bố của 

các bên về ứng xử trên biển Đông (DOC); Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 

03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu 

vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn 

dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình 

mới. 

- Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ 

Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. 

- Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 – 03/02/2019); Tuyên truyền kỷ niệm 51 năm cuộc Tổng tấn công và 

nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và mừng xuân Kỷ Hợi 2019. 

- Kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam 

(28/3/1935 – 28/3/2019); 74 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Khánh 

Hòa (14/7/1945 – 14/7/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
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(22/12/1944 – 22/12/2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 

22/12/2019) và 53 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa 

(06/3/1966 – 06/3/2019); 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 

27/7/2019). 

- Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019); 14 năm 

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2019); 73 năm Ngày 

Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2019). 

- Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 – 02/4/2019) 

và 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 

30/4/2019); 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1945 – 07/5/2019). 

- Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 

19/5/2019); 113 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906 -24/4/2019). 

- Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 – 16/7/2019). 

- Tuyên truyền chào mừng 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 

03/3/2019); 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 

03/3/2019); 74 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 

19/8/2019). 

- Kỷ niệm 74 năm Ngày Nha Trang – Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945 – 

23/10/2019). 

- Kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 – 

18/10/2019). 

- Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 

(18/11/1930 – 18/11/2019) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; kỷ 

niệm 55 năm phong trào Đồng Khởi giải phóng một phần nông thôn, đồng bằng 

của tỉnh (07/11/1964 – 07/11/2019). 

- Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm 

năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc, đặc biệt là khẳng định chủ quyền của Việt Nam về 2 quần đảo Hoàng Sa, 

Trường Sa. 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh có 

hiệu quả với những thông tin sai trái, xuyên tạc, phản động, làm thất bại âm mưu 

“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

- Tuyên truyền các quy định về đảm bảo hoạt động an toàn trên biển; nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển trong ngư dân, 

những người lao động trên biển, đấu tranh chống các hành vi tiêu cực và vi phạm 
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pháp luật trên biển; vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trên biển; phá 

hoại môi trường sinh thái trên biển; xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải 

sản trái phép; tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền của nước ta. 

- Tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phát 

triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của Tổ quốc. 

III. PHƢƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN 

1. Xây dựng các chuyên mục để tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an 

ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khuyến khích các hình thức gặp gỡ, 

tọa đàm, phỏng vấn các nhân chứng lịch sử. 

2. Lồng ghép vào chương trình giải trí những nội dung về kiến thức giáo dục 

quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố. 

3. Giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật về hình ảnh, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, 

lịch sử, truyền thống cách mạng dân tộc, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân các 

quân, binh chủng thuộc Bộ Quốc phòng, các Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ Công an, 

các đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang của thành phố, các đơn vị thuộc Ban Chỉ 

huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. 

4. Lồng ghép tuyên truyền nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong 

các chương trình thời sự của địa phương phát trên Đài Truyền thanh thành phố. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và thông tin có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn UBND 

các xã, phường, các đơn vị thành phố thực hiện Kế hoạch này. Chủ động phối hợp 

với các cơ quan quân sự, Công an thành phố, các Đồn Biên phòng trên thành phố 

để xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phù hợp. 

- Tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho 

Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định (31/12 hằng năm). 

2. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và các Đồn Biên 

phòng phối hợp chặt chẽ, cung cấp tài liệu hỗ trợ Đài Truyền thanh thành phố, các 

đơn vị của thành phố thực hiện nội dung tuyên truyền nói trên. 

3. Đài Truyền thanh, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố tăng 

cường thời lượng tin bài chuyên trang, chuyên mục giáo dục quốc phòng và an ninh 

để tuyên truyền các nội dung trên, ưu tiên cho các nội dung tuyên truyền về biển, 

đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

4. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố phối hợp với các cơ quan Ban 

chỉ huy quân sự, Công an thành phố, các Đồn Biên phòng thành phố đưa chủ đề 

tuyên truyền về biển đảo, biên giới, an ninh quốc phòng vào Hội thi, Hội diễn. 
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- Thực hiện chương trình ca nhạc, sấn khấu với chủ đề lịch sử, giáo dục lòng 

yêu nước, tự hào dân tộc. 

5. UBND các xã, phường căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn 

của cơ quan chuyên môn, chỉ đạo Đài Truyền thanh cơ sở, bộ phận văn hóa phối 

hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, Công an thành phố, các Đồn Biên phòng thành 

phố để tuyên truyền phù hợp với điều kiện địa phương. 

Các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này trước ngày 

15/12 hàng năm để tổng hợp tham mưu báo cáo cho UBND thành phố (thông qua 

phòng Văn hóa và thông tin) trình Sở Thông tin và Truyền thông theo qui định./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (b/c); 
- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;  
- Chỉ huy Bộ đội các Đồn Biên phòng TP; 
- Công an thành phố; 
- Các đơn vị tại Mục IV Kế hoạch; 
- Thường trực Thành ủy –HĐND TP (b/c); 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP; 
- Lãnh đạo VP HĐND và UBND TP; 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 

 
 


		2019-03-27T08:52:16+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang<nhatrang@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-03-27T14:21:36+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Sỹ Khánh<nskhanh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




