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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thực hiện Đề án “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền  

và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam” trên địa bàn thành phố  

giai đoạn 2018-2020 

 

UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 1933/STTTT-

TTBCXB ngày 19/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa  

về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 

của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

UBND thành phố Nha Trang báo cáo kết quả công tác thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam” 

trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Xác định tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ 

chủ quyền biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và để nâng 

cao nhận thức cho cán bộ, công chức, nhân viên và người dân trên địa bàn thành 

phố về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; các chủ trương, quan điểm đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vấn đề biển, đảo 

gắn với phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố đã ban hành các văn bản: 

- Kế hoạch số 7601/KH-UBND ngày 29/10/2018 về việc 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. 

- Kế hoạch số 2572/KH-UBND-VHTT ngày 04/4/2019 về việc tuyên 

truyền biển, đảo năm 2019 thành phố Nha Trang. 

- Kế hoạch số 3342/KH-UBND-TNMT ngày 03/5/2019 về việc tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019. 

- Kế hoạch số 2894/KH-UBND-VHTT ngày 27/4/2020 về việc tuyên 

truyền biển, đảo năm 2020 thành phố Nha Trang. 

- Công văn số 4049/UBND-TNMT ngày 09/6/2020 về việc tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần 

lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020. 

- Kế hoạch liên tịch số 5415/KHLT-UBND-HVHQ ngày 27/7/2020 giữa 

UBND thành phố Nha Trang và Học viện Hải quân về việc tổ chức Hội nghị 

tuyên truyền biển, đảo năm 2020 trên địa bàn thành phố. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 

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 

- Từ năm 2018 đến nay, thành phố đã xây dựng hơn 72 tin, 06 bài viết, 

xây dựng 06 chuyên mục Pháp luật và đời sống tuyên truyền về Luật Biển Việt 

Nam; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015; Luật Cảnh sát Biển 

Việt Nam; Luật Thủy sản để tuyên truyền trên Đài Truyền thanh thành phố. 

Đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Khánh Hòa đăng tải 

nhiều tin, bài tuyên truyền về Biển, Đảo Việt Nam. 

- 27 xã, phường đã thực hiện hơn 500 lượt tuyên truyền trên đài truyền 

thanh cơ sở về công tác bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác sử dụng, bảo vệ 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, 

đồng thời bảo vệ vững chắc lãnh thổ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

Cụ thể, đã thực hiện tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở hưởng ứng Ngày 

Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam năm 2019; tuyên truyền Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật 

Biên giới Quốc gia 2003; Luật Cảnh sát Biển 2018. 

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. 

- Thành phố đã 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: 

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

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

- 27 xã, phường đã xây dựng chuyên mục Phổ biến pháp luật, thường 

xuyên cập nhật tin bài và nội dung chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và 

phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Trang thông tin điện tử xã, phường. 

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. 

- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan hưởng ứng Ngày Môi trường 

Thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam năm 2018, 2019, 2020. Kết quả: thành phố đã thực hiện 10 buổi xe tuyên 

truyền lưu động, 1.032 băng-rôn tuyên truyền trực quan. 

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức phổ biến đến cán bộ, 

chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng cốt cán làm công tác dân vận 

trên địa bàn thành phố. Kết quả: từ tháng 10/2018 đến nay, đã thực hiện được 

http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/vi/tuyen-truyen-giao-duc-phap-luat
http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tl-pbgdpl/Pages/de-cuong.aspx
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hơn 7.686 lượt tuyên truyền về chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo 

vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. 

- Chỉ đạo Công an thành phố thường xuyên phối hợp với các ban ngành, 

đoàn thể, UBND các xã, phường quan tâm, chú trọng công tác thông tin, tuyên 

truyền đến các tầng lớp nhân dân các văn bản quy phạm pháp luật, trước hết là 

những văn bản liên quan đến độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, 

an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, những quy định của pháp luật dễ bị các 

đối tượng lợi dụng, chống phá. Gắn với tuyên truyền về tiềm năng phát triển 

kinh tế biển của thành phố như: du lịch biển đảo, hoạt động nuôi trồng, đánh bắt 

thủy hải sản… nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư và tham gia các hoạt động 

phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên địa bàn thành phố. 

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. 

- Thành phố đã cử cán bộ tham gia tập huấn công tác thông tin đối ngoại 

và tuyên truyền về biên giới, biển đảo do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

- Đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt 

Nam năm 2019 cho đại biểu là cán bộ Thôn, Tổ đội trưởng, Dân quân cơ động 

các xã phường trọng điểm về quốc phòng an ninh của thành phố. Trong đó 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. Qua đó, phổ biến những chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước 

ta trong giải quyết vấn đề Biển Đông, từ đó lực lượng Dân quân tự vệ tiếp tục 

nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

tạo nên sức mạnh đoàn kết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng 

của Tổ quốc. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp lực lượng cán bộ, Dân quân tự 

vệ của thành phố kịp thời nắm bắt nội dung của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, 

những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề 

Biển Đông, từ đó, lực lượng Dân quân tự vệ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo nên sức mạnh đoàn kết 

để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

- Đã chỉ đạo UBND các xã, phường biển phối hợp với các Đồn biên 

phòng trên địa bàn thực hiện tuyên truyền về hoạt động thông tin, tuyên truyền 

và thông tin đối ngoại khu vực hải đảo năm 2020 với tài liệu Cẩm nang cung cấp 

thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững Biển, Đảo Việt Nam. 

- Đã xây dựng Kế hoạch liên tịch số 5415/KHLT-UBND-HVHQ ngày 

27/7/2020 giữa UBND thành phố Nha Trang và Học viện Hải quân về việc tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2020 trên địa bàn thành phố. Tuy 
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nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên thành phố tạm hoãn đến khi hết dịch 

sẽ tổ chức Hội nghị theo Kế hoạch. 

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.  

- Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng Kế hoạch tuyên truyền 

bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trong ngành giai 

đoạn 2018 -2020 để triển khai thực hiện tại các trường tiểu học, trung học cơ sở 

trên địa bàn. Ngoài ra, đã triển khai Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 05/6/2019 

của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ 

Chính trị với nội dung: Chỉ đạo các trường học chủ động phối hợp với lực lượng 

quân sự, công an của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an 

ninh biên giới v ng biển, đảo; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn; bảo vệ an toàn các sự kiện tổ chức tại đơn vị, trường học, các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…gần khu vực biên giới biển, đảo. 

- Hưởng ứng tham gia các lớp tập   huấn, bồi dư ng cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên trong toàn ngành các nội dung tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát 

triển bền vững biển, đảo Việt Nam do các cấp tổ chức. 

- Tiếp tục triển khai tập huấn các chuyên đề về công tác giáo dục chủ 

quyền biển, đảo trong trường tiểu học và trung học cơ sở; sử dụng có hiệu quả 

tài liệu lịch sử địa phương Nha Trang, Khánh Hoà ở cấp học trung học cơ sở. 

- Đưa nội dung giáo dục chủ quyền biển, đảo vào chương trình chính khóa 

ở trường phổ thông nhằm cung cấp cho học sinh có được những kiến thức về địa 

lý, tài nguyên biển, đảo; những n t chính về lịch sử chủ quyền Trường Sa, 

Hoàng Sa của Việt Nam; hiểu biết cơ bản về sự phát triển kinh tế - xã hội, giáo 

dục tại huyện Trường Sa hiện nay; giúp các em nhận thức được tầm quan trọng 

của biển đảo đối với nhiệm vu  phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 

của đất nước; ý thức được trách nhiệm bảo vệ, phát huy tiềm năng biển, đảo - 

chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. 

- Tăng cường lồng gh p, tích hợp kiến thức giáo dục chủ quyền biển, đảo 

vào các môn học Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Giáo dục công dân,  n ninh Quốc 

phòng đối với cấp học trung học cơ sở; tích hợp giáo dục tài nguyên môi trường 

biển đảo vào các môn học: Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, 

Lịch sử và Địa lý đối với cấp tiểu học. 

- Nhiều trường đã tổ chức thực hiện chương trình ngoại khóa về nguồn và 

điểm đến là khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (thôn Thủy Triều, xã Cam Hải, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Các em học sinh cuối cấp trung học cơ sở rất 

hứng thú khi lần lượt tham quan các phòng trưng bày, khám phá những điều thú 

vị về quá trình ông cha ta giữ nước cũng như xây đắp nên truyền thống văn hoá 

Việt đậm đà bản sắc dân tộc. Nhờ đó, các kiến thức về lịch sử không còn là 

những con số, sự kiện khô khan mà rất dễ dàng ghi nhớ bằng hệ thống hình ảnh, 

hiện vật cụ thể. Thông qua cuộc hành trình về nguồn này đã giáo dục cho các em 
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học sinh nêu cao tinh thần học tập, tình yêu, lòng tự hào về quê hương, đất nước 

và tìm hiểu về truyền thống cách mạng của quân và dân ta. 

6. Một số hoạt động khác có liên quan 

- Ngày 02/6/2019, UBND thành phố Nha Trang đã chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo 

năm 2019 tại công viên phía Nam cầu Trần Phú với khoảng 1000 người tham 

dự. Sau buổi lễ mít tinh, 500 đoàn viên đã tham gia tổng vệ sinh khu vực đường 

Bờ Kè chân cầu Trần Phú và chân cầu Xóm Bóng, khu vực bãi biển dọc đường 

Trần Phú, Phạm Văn Đồng và dọc tuyến công viên bờ biển nhằm nâng cao nhận 

thức của các cấp, các ngành và người dân trong việc khai thác bền vững và bảo 

vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo. Từ đó, nâng cao nhận thức bảo vệ Tài 

nguyên - Môi trường biển đảo, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần dân tộc của mỗi 

người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. 

- Chỉ đạo Công an thành phố thực hiện công tác tuyên truyền gắn với làm 

tốt công tác theo dõi nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết ổn định các vấn đề 

phức tạp liên quan an ninh trật tự, kịp thời nắm dư luận xã hội về các vấn đề có 

liên quan đến biển, đảo trên địa bàn thành phố. Phối hợp đấu tranh có hiệu quả 

với hoạt động chống phá của các thế lực th  địch, chống đối chính trị trong và 

ngoài nước lợi dụng các vấn đề liên quan đến tranh chấp biển, đảo để kích động, 

lôi k o tập trung đông người, gây rối mất ổn định an ninh trật tự. Triển khai thực 

hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quân sự - quốc phòng, gắn với đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban 

chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 

2020; Nghị quyết số 36-NQ/TW 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; công tác đảm bảo trật tự trị an, an toàn cho Nhân dân và 

các hoạt động kinh tế trên biển, đảo. 

Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, 

Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây 

dựng khu vực ven biển, hải đảo thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng, 

củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của 

khối đại đoàn kết toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an 

toàn xã hội, giữ vững chủ quyền và bảo vệ an ninh trật tự khu vực ven biển, đảo; 

triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công 

trình trọng điểm, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính 

trị, văn hoá, đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các 

hoạt động trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển Nha Trang 

- Khánh Hòa 2019.  

- Trong những năm qua, thành phố cũng đã chỉ đạo Công an thành phố 

phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời định 

hướng dư luận, nâng cao cảnh giác trong nhân dân trước các hoạt động tuyên 
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truyền, xuyên tạc phá hoại tư tưởng, lôi k o, kích động tập trung đông người, 

biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn liên quan đến việc Trung Quốc cho 

tàu khảo sát Hải Dương 8 hoạt động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài pháp 

của Việt Nam. Kết quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn tiếp tục được duy trì ổn định qua các năm. 

- Đã ban hành văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên 

địa bàn hưởng ứng tham gia tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam trong năm 2019. Qua đó góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, 

bảo vệ cảnh quan môi trường của thành phố biển. 

- Hoạt động tiêu biểu của UBND một số xã, phường: 

+ UBND phường Vĩnh Nguyên đã phối hợp với Chi cục Thủy sản Khánh 

Hòa, Đồn biên phòng và các đơn vị khác tổ chức tuyên truyền 04 buổi tại đảo 

Trí Nguyên và tại hội trường phường về các văn bản luật như Luật Thủy sản 

2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Quốc Phòng. Kết hợp tuyên truyền 

đến người dân công tác bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt 

Nam như: tuyên truyền cho người dân việc khai thác, sử dụng và giữ gìn tài 

nguyên, môi trường biển, đảo; Tuyên truyền các văn bản 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; Những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ 

quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra, đã 

thực hiện tuyên truyền Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán 

bộ, Nhân dân v ng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn. 

+ Phường Vĩnh Hải xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng ứng 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2019 trên 

địa bàn phường với chủ đề: “Chung tay giữ màu xanh của biển” với nhiều việc 

làm thiết thực như thu gom rác thải tại bãi biển Phạm Văn Đồng. 

+ Xã Vĩnh Lương tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Biển Việt Nam và 

cập nhật thông tin tình hình biển, đảo Việt Nam trong thời gian qua. Kết quả đã 

thu hút hơn 200 người tham gia. 

+ Phường Vạn Thắng tổ chức 01 buổi tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam 

cho hơn 100 em học sinh trường tiểu học Vạn Thắng. 

+ Phường Vĩnh Trường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nha 

Trang, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa, Hội Nông dân phường tổ 

chức các buổi tuyên truyền phổ biến chính sách và các Luật  n ninh biên giới, 

Luật Biển, Luật Thủy sản…cho Nhân dân trên địa bàn phường. 

+ Phường Vĩnh Phước phối hợp với Đồn Biên phòng Cầu Bóng tổ chức 

hội nghị tuyên truyền về chủ trương xây dựng đặc khu, Luật Biên giới, Luật 

Biển trên địa bàn phường. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

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

hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững 

biển, đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố trong những năm qua bằng nhiều hình 

thức phong phú để phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh xây dựng 

Kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền và phát 

triển bền vững biển đảo Việt Nam một cách thiết thực, sinh động hơn như: Tổ 

chức cuộc thi tìm hiểu về Biển, Đảo Việt Nam trong toàn dân và các hoạt động 

bảo vệ Biển, đảo để thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thực hiện Đề án “Tuyên truyền bảo 

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

giai đoạn 2018-2020 của UBND thành phố Nha Trang./. 

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

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;                                  

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố;                                                

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP;                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Lưu VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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