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BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế 

với quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Nha Trang  

năm 2019  

 

Thực hiện Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, 

pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa, 

UBND thành phố Nha Trang báo cáo kết quả tuyên truyền thực hiện 

chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn 

thành phố năm 2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 5967/KH-UBND ngày 

05/9/2017 về việc tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh 

tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 

1. Tổ chức các lớp phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an 

ninh hoặc lồng ghép nội dung trong các lớp cập nhật kiến thức, phổ biến 

các văn bản pháp luật mới, tập huấn, bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức 

các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường 

Trong năm 2019, thành phố đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn để 

phổ biến, tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kết 

hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh cho các đối tượng: 

- Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 3 cho 56 

công chức, viên chức và lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối 

tượng 4 cho 159 công chức, viên chức. 

- Tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên của 27 xã, phường 

trên thành phố và phổ biến các văn bản Luật có hiệu lực năm 2019 và 2020, 

trong đó có Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và một số Luật khác trong 05 buổi 

với số người tham dự 1.500 người. 

- Tổ chức Hội nghị Giới thiệu các văn bản luật mới cho cán bộ Lãnh đạo 

thành phố bao gồm các luật: Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản 2017; Luật Quy 

hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy 

hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch,… với hơn 120 lượt người tham gia. 



2 
 

2. Xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, 

phổ biến nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với 

quốc phòng, an ninh trên Đài truyền thanh thành phố 

Trong năm, thành phố đã xây dựng được 130 tin, 09 bài viết, 04 chuyên 

mục, phổ biến các Công văn, Kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố để 

tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng 

an ninh đến năm 2020 đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. 

Bên cạnh đó, thành phố cũng thường xuyên phối hợp với Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh Khánh Hòa đăng tải nhiều tin, bài liên quan đến chính sách, 

pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. 

3. Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 

chính sách pháp luật về kinh tế với quốc phòng, an ninh trong hoạt động 

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

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

tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, tuyên truyền các 

phong trào thi đua yêu nước 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến vào các đợt cao điểm triển khai thực 

hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện trọng đại diễn ra trên 

địa bàn thành phố hoặc nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, hưởng ứng các phong 

trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác 

Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản 

lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”,... 

4. Tổ chức các buổi nói chuyện của báo cáo viên theo chuyên đề hoặc 

kết hợp nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp 

luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong các buổi thông tin 

thời sự, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ. 

- Đã tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho 

đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật và bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật mới trên địa bàn thành phố năm 2019 với hơn 280 người tham 

dự, nội dung gồm tập huấn nghiệp vụ và phổ biến Luật mới như Luật Đặc xá; 

Luật Công an nhân dân; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo. 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ 

biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2019 cho các đối tượng là cán bộ Thôn, 

Tổ đội trưởng, Dân quân cơ động các xã phường trọng điểm về quốc phòng, an 

ninh trên địa bàn thành phố. Trong đó đã phổ biến những nội dung trọng tâm của 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam và những văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành luật; chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng ta về quản lý, bảo vệ biển, 

đảo Tổ quốc; tìm hiểu Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các 

điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên, đồng thời thông tin thời sự 

về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây. 

- Công an thành phố thường xuyên quán triệt, phổ biến các chính sách, 

pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh trong 
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các buổi sinh hoạt đơn vị và lồng ghép vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho cán bộ, chiến sỹ. Thông qua công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc và các hoạt động thực thi công vụ, cán bộ, chiến sỹ công an 

thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người 

dân trên địa bàn. Đồng thời phổ biến các nội dung, kết quả thực hiện đường lối 

đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển và tích cực hội nhập kinh 

tế quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế gắn với đảm bảo 

quốc phòng, an ninh của đất nước. 

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn 

bản pháp luật, nội dung và kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc 

phòng, an ninh của đất nước và địa phương trên Cổng thông tin điện tử 

thành phố và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, xã, phường  

- Thành phố đã thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 

luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên Cổng thông tin điện tử 

thành phố tại địa chỉ: 

+ http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/tuyen-truyen-giao-duc-phap-luat 

+ http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/an-ninh-quoc-phong 

+ http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/kinh-te 

+ http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/phap-luat 

+ http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tl-pbgdpl/Pages/de-cuong.aspx 

- Các xã, phường đã xây dựng chuyên mục Phổ biến pháp luật, an ninh - 

quốc phòng, thường xuyên cập nhật tin bài và nội dung chính sách, pháp luật về 

kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên Trang thông tin điện tử xã, phường; 

cụ thể, đã thực hiện đăng tải tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam; tuyên truyền 

về Biển, Đảo bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa (đĩa DVD do Bộ Thông 

tin và Truyền thông thực hiện 2017); tuyên truyền nội dung ngăn chặn, giảm 

thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp (đĩa DVD do Bộ Thông tin và 

Truyền thông thực hiện 2018); chuyên mục tuyên truyền thực hiện chính sách, 

pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh (đĩa DVD do Bộ Thông tin 

và Truyền thông thực hiện) và các văn bản Luật khác. 

6. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan 

về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh của thành phố 

Trong năm, thành phố đã thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền 

cổ động trực quan về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh của thành phố với 376m
2
 pano, 6.814 băng-rôn, 205 pano (1x2), 

159 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe, 2.262 lượt trên Đài Truyền thanh. 

7. Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản tại địa 

phương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc 

phòng, an ninh trên địa bàn thành phố 

http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/tuyen-truyen-giao-duc-phap-luat
http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/an-ninh-quoc-phong
http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/kinh-te
http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/phap-luat
http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tl-pbgdpl/Pages/de-cuong.aspx
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- Trong năm, thành phố có tổng cộng 15 đơn vị thực hiện phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại địa phương, gồm: UBND phường Ngọc Hiệp, 

UBND xã Phước Đồng, UBND phường Phước Hải, UBND phường Phước 

Long, UBND phường Phước Tân, UBND phường Phương Sơn, UBND xã Vĩnh 

Hiệp, UBND xã Vĩnh Lương, UBND phường Vĩnh Nguyên, UBND phường 

Vĩnh Phước, UBND xã Vĩnh Phương, UBND xã Vĩnh Thái, UBND phường 

Phương Sài, UBND phường Vĩnh Thọ, UBND xã Vĩnh Ngọc với tổng số 136 

lượt (trong đó có 34 lượt phát ngôn; 102 lượt cung cấp thông tin). 

- Thành phố đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; 

tuyên truyền tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; 

quảng bá hình ảnh, con người Nha Trang và tiềm năng phát triển du lịch trên 

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa và trên 12 tạp chí 

của Trung ương. 

- Chỉ đạo Công an thành phố đã tiếp tục thực hiện nhân rộng các mô hình 

hay, điển hình về đảm bảo an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương “Người tốt, việc tốt” trong 

tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; trong đấu tranh phòng, 

chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cung cấp thông tin cho 

cơ quan báo đài để ghi hình, quay phim và đưa tin trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình tổ chức 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Các Phòng, ban đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường đã thực 

hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết 

hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn năm 2019 bằng nhiều hình thức 

phong phú để phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn thành phố. 

Trên đây là báo cáo kết quả tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật 

về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn năm 2019 của UBND 

thành phố Nha Trang./. 

 
Nơi nhận:                                                       
- UBND tỉnh Khánh Hòa (VBĐT) (b/c); 

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

- TT. Thành ủy (b/c); 

- TT. Hội đồng nhân dân (b/c);                                                

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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