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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Quyết định SỊố 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hỉện Công văn số 559/STTTT-TTBCBC ngày 07 tháng 8 năm 2020
của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả ừỉến khai thực hiện
Quyết định 930/QĐ-TTg ngấy 28/7/2018.

ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc báo cáo kết quả triển khai thực hiện
Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tương Chính phủ cụ thể
như sau: .

I. KẾT QUẢ THựC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
1, Công tác thồng tin, tuyên truyền
Công tác tuyêh truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

của huyện. Trong thời gian qua, huyện Phú Quốc đã tích cực chỉ đạó các phòng
chuyên môn, các đơn vị trực thuộc huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
bằng nhiều hình ứiứo như đăng tải nhiều tin, bặi, hình ảnh phản ánh công tác
việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của VỊệt Nam trên trang thông tin điện tử ở địa
phương đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức yà quần chúng
nhân dân tfên địa bàn huyện nhận thức ngày càng rõ hơn về vị trí, vai trò của
biển, đảo Việt Nam.

Những năm qua huyện Phú quốc đằ thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình
thức như : treo, trang trí một số tuyến'dường trọng điểm; đường Nguyễn Trung
Trực; 30/4, Hùng Vương và các nội , ô các xã, thị trấn trên với 447 băng rôn,
i.151 cờ phướng, 240 cờ nước, 27 băng ngang cổng chào, 15 phong lớn Nhà
ván hóa về tuyên truyền.Ngày môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ biển và hải đảo;
các hội nghị, hội thảo về chuyên đề Biển đảo; các lớp tập huấn và các sự kiện
chính trị, diễn ra tại địa phương. Hàng năm, xe thông tin lưu động tuyên truyền
đi các xã ứiị trấn nhân ngày môỊ trường thế giới và tuần lễ biển và hải đảo Việt
Nam.

Cung cấp các thông tin, tài liệu và 215 cuốn cẩm nang về chủ quyền và
phát triển bền vững biển, đảo yiệt Nam đến các xã, thị trấn (tài liệu do Cục
Thông tin cơ sở cung cấp),

Giao lưu văn hoá văn nghệ nhân Ịcỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao hai nước và "Năm hữu nghị Việt Nam - Campúchia 2017" với ủy ban hành



chính hai đơư ,vị Thành phọ Carripốt và huyện Prâynút, phục vụ 100 lượt người
xem. Bên cạnh đó huyện đã tổ chức trựng bày triển lãm gồm: Triển lãm ảnh với
chủ đề "Thân thế sự nghiệp Nguyễn Trung Trực; Bác Hồ và sự nghiệp tìm
đường cửu nước; Bác Hồ và Bác Tôn hai con người một chí hướng"; chứng cứ
chủ quyềh biển đảo Hoàng sa - Trường sa Việt Nam tại Hội chợ triên lãm
Thương mại Phú Quốc, tiền sảnh Nhà văn hóa và lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh
của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung trực. Ngoài ra còn triển lãm ảnh tư liệu kỷ
niệm Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao ậộng 01/5 với chủ đề biên giới hải
đảo tại tiền sảnh Nhà văn hóa huyện; Triển lãm 162 ảnh nghệ thuật về Biển đảo
quê hương và "Văn Miếu - Quốc tử Giám Thăng Long và Thơ văn Hà Tiên" tại
Vùng 5 Hải quân, Nhà Văn hóa và xã Ẹãi Thơm; phối hợp với Công ty TNíữỉ
giải trí, Quảng cáo Nam Việt triển lãm 01 bộ ảnh với 22 tấm tranh ảnh về biển
đảo Việt Nam và bản đồ chủ quyền biển đảo Việt Nam, phục vụ 1.400 lượt
người xem. .

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh tổ chức chưoTig trình thông
tin lưu động phục vụ cơ sở với chủ đề "Hãy chung tay bảo vệ môi trường" tại xã
Gành Dầu và xã Bãi Thơm, nhằm tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân với mục
đích, ý nghĩa của việc bảo vệ môỉ trường, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và
thay đổi trong suy nghĩ, hành động của người dân tiến tới tuyên truyền bảo vệ
chủ quyên và phát triên bên vững biện, đảo Việt Nam giái đoận 2018-2020 trên
địa bàn huyện Phú Quốc, phục vụ 300 lượt người xem. Tổ chức chương trình
văn nghệ với chủ đề "Biển đảo quê hương" đội thông tin lưu động đi phục vụ cơ
sở tại xã Hòn Thơm; xã Bãi Thơm; xã Gành Dầu và xã Hàm Ninh, phục vụ
khoảng 1.150 lượt người xem; Tổ chức nhiều mô hình sinh hoạt như cậu lạc bộ
hát với nhau, Đờn ca tài tử để giao iim giữa người dân địa phương và khậch du
lịch, ngoài ra còn phối họp với đoàn ca múa nhạc ở nhiều tỉnh thành khác nhau

. tố chức biểu diễn phục vụ nhân dân.
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Phú Quốc phối hợp

tuyên tmyền với Phòng Chírih trị - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Từ năm
2018 đến 2020 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh đã sản xuất được
90 chuyêĩl mục "Biển đảo quê hương" với thời lượng 10-15 phút/chuyên mục,
phát trên 2 sóng Phát thanh - Truyền hình. Với tổng số 187 tin, bài, phóng sự và
195 tài liệu, 02 tập phim tài liệu "Xây dựng đường biên giới hòa bình, hưu nghị
hợp tác vá phát triển" và 30 tài liệu đĩa CD của Bộ Thông tin và Truyền thông
tuyên truyền về biển đảo. Chuyên mục bao gồm các thể loại báo chí: phản ánh
vê hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, nhất là các nhiệm vụ đột
xuất, đấu tranh chống vi phạm, tội phạm trên biển; các hành vi xâm phạm chủ
quyên biên đảo, thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc; các văn bản pháp luật về
biên, đảo Việt Nam, và các chương trình văn nghệ có nội dung biển đảo quê
hương; tuyên tmyền, giáo dục vẹ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nướo; tuyên truyền biển,.đảo, chức năng nhiệm vụ của Cảrứi
sát biển; Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, Luật biển việt Nam\"
Đặc biệt, tập trung tuyên truyền về các quari điểm, chủ trương của Đảng trong



Nghị quyết TW8 khóa XI về chiện lược Bảo vệ Tồ quốc trong tình hình mới và
Nghị quyết hộỉ nghị TW4 khóa X về chiến lựơc biển Việt Nam đếri năm 2020.

2, Công tác phối hợp
Phồi họp với các ban, ngành chức năng tuyên truyền về biển đảo cụ thể như

sau: Ban quản lý Bảọ tồn biển ÌPhú Quốc tổ chức "Lễ ra quân diễu hành, diễn
kịch tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ Dugong và các
loài động yật biển quý hiếm trên địa bàn huyện Phú Quốc"; Huyện đoàn tổ chức
chương trình Thanh niên Kiên Giang vì Biên đảo quê hương tại xã Thổ Châu;
Phối hợp với cảnh sát biển tham dự chương trình ngư dân với biển đảo tại Quần
đảo Nam Du; Phối hợp tổ chức thi văn, nghệ cụm chiến sĩ, cặnh sát biển tại Bộ
Tư lệnh cảnh sát biển 4.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tổ chức lớp
tập huấn tuyên, truyền Công điện 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2018 của Thủ tướng
chính phủ về việc ngăn chặn giám thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt
Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nừớc ngoài; tổ chức lớp tập huấn vể
tuyên truyền thông tin đối ngoại, biển, đảo và các văn bản khác có liên, quan;
Năm 2019 phối hợp với Cục thông tin cơ sở và Sở Thông tin Truyền thông tổ
chức Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin, tuyên truyền biển, đảo và triển làm
tranh, ảnh Hoàng Sa, Trường Sa với 200 họ,c .viên tham gia.

Trung tâm Văn hóa, Thể thaọ và Truyền thanh phối họp vợi Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện Phú Quốc; ƯBND cảc xằ, thị trấn và Ban Giám hiệu các
điểm trường tổ chức chương trình 'hưởng ưng Ngày hội đọc sách lần V năm
2018 và lần VI năm 2019, tại Trường PTCS Cửa Cạn; trường THCS Bãi Thơm;
trường THCS Gành Dầu, với 500 người tham gia, phục vụ gần 1.000 bản sách
các loại (ừong đó chủ yếu tài liệu có chủ đề tụyên truyền biển, đảo, chủ quyền
quê hương Việt Nam, em yêu sử Việt và các loạỉ sách thiếu nhi).

Hệ thống' giáo dụC'thường xuyên trong các buổi sinh, hoạt cung cấp thông
tin tuyên truyền liêri quan đến tình hình biểĩl, đảo và các kiến thức, phổ biến văn
bản pháp luật về biển đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quian điểm sai
trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Tổng số có 07 cuộc thi, được
146 ừanh vẽ củạ các khối lớp, trao 22 phần thượng, tổ chức 8 đợt tụyên truyền
với hơn 100.000 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham gia. Năm
2019 tại tmờng Tiểu học THCS Bậi Bổn; trường Tiểu học THCS Hàm Ninh và
trường Tiểii học THCS Cửa Dương, phục yụ 1.500 học sinh, với gần 550 bản
sách các loại (trong đó chủ đề tình yêu quê hương đất nước con người Việt Nam,
yêu biên giới biển, đảo, ca ngợi truyềĩi' ứiống hiếu học của dân tộc, Bác Hồ và
các loại sách thiếu nhi khác). Phần thưởng cho học sinh tham gia chương trình
thi đọc sách và trả lời câu hỏi về Bác Hồ và biển đảo với 70 câu và tậng. 70
quyển sách. Vẽ, 220 bức tranh với chủ đề em yêu biển đảo Việt Nam và bảo vệ
môi trường. , ' . ,

3. Những khó khănị hạn chế



- Công tác phối họp với các ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương
trong việc,tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam chưa thực hiện ứiường xuyên, chỉ
tập trung vào những đợt cao điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn, lồng ghép vào các sự
kiện chínli trị trọng đại và trong dịp Tốt Nguỹên đán hàng năm.

- Tài liệu phục vụ cho công tác tUyên truyền ,về biển, đảo Việt Nam chưa
thật sự phong phú và đa dạng.(nhất là hìhh ảnh tư liệu về biên, đảo).

II. ĐÁNH GIÁ CHƯNG

Những ĩlăm qua, cùng với 'c.ác cạp, các ngành, công tác tuyên truyền về
biển, đảo Việt Nam của huyện Phú Quốc tiếp tục là cầu nối chuyển tải những
thông tin của đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức yà
quần chủng nhân dân; tuyên truyền toàn diện sâu rộng chủ trương, đương lối,
chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biên giới, biển đảo,
các chính sách đối với người dân sinh sống, tại khu vực biên giới, biển đảo đã
góp phần trong việc định hướng, ổn. định tư tưởng, tạo Sự đồng thuận trong xã
hội, nâng cao nhận ứiức chính trị và củng Gố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và
nhân dân. Đặc biệt, tăng cường, đẩy . mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền
về biển, đảo Việt Nam với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện
trọng đại của đất nước, của huyện đã góp phân đâu tranh giữ vững chủ quyên
biển, đảo của Tổ quốc.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
'  • •

1. Yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ7  ® 7 » #

- Xác định rõ trọng tâm, trọng điểm cầc vấn đề cần lưu ý trong thông tin,
tuyên truyền; nội dung tuyên ừuyền phải bám sát quan điểm, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hiển, đảo; phương thức tuyên
truyền đảm bảo hiệu quả, phù họp với các thành phần khác nhau, trong đò tập
trung các đôi tượng là ngư dân, người lao động ở khu vực ven biển. Thực hiện
nghiêm cáò chỉ đạo định hướng tuyên truyền bối c.ảnh cụ thể khi có vấn đề phức
tạp phát sinh liên quan đến tình hình biển, đảọ và ở Biển Đông.

- Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng
nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thảo luận, điều ước
quốc tế liên quan'đến biển, đảo Việt Nam, nhất là trong bảo vệ môi trường phát
triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

- Kết hợp, công tác tuyên truỹền vợi công tác dự báo; quan tâm, xử lý tốt dư
luận xã hội về các vấn đệ có liên quan đếrí biển, đảo. Tiếp tục triển khai thực
hiện có hiệu quả các chương trình phối họp công tác tuyên truyền biển, đảo giưa
các cơ qùan, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phát huy sức mạnh của cả hệ
thống chính trị trong hoạt động tuyên truyền biển, đảo nhất là đối với những vấn
đê phức tạp, nhậy cảm.

2. Phương pháp và hình thức tuyên truyền



- Đa dạng hóa các loại hình, nội dung và hinh thức tuyên truyền, đặc biệt
chú ý tuyên truyền những vấn đề có tính chất pháp lý để khẳng định chủ quyền
biển, đảo, thềm lục địa của Việt Nam ở biển đôhg, đặc biệt là Công ước của
Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên
truyền biển, đảo;, treo băng rol, tralứi cổ động, khẩu hiệu, panô tại các tuyến
đường chính của huyện; triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu về biển, đảo Việt
Nam; thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang
mạng xã hội, irang thông tin điện tử của huyêri,...

3. Đề xuất, kiến nghị
- Trong ứiời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tập trung tuyên truyền về phát

triển kinh' tế biển, thu hút mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế đi đôi với
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí , hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo
một cách bền vững; nâng cao, nhân rộng tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến,
điển hình trong các hoạt động phát triển kinh .tế bịển và bảo vệ chủ quyềrì biển,
đảo.

- Tổ chức biên soạn, phát hành nhiều tập sách, tờ rơi, tài liệu về pháp luật
quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam với những hình
ảnh thu hút, đa dạng, dễ hiểu và phù hợp với thời đại mới. Đồng thời, tổ
chức hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển trên
địa bàn. *

- Chú trọng tăng cường ,các thỗng. tin vê các hoạt động của lãnh đạo Đảng,
Nhà iiược, các chủ trương, chính sách của Việt Nam về phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; qụảng bá hình ảnh quê hương, đất nước
coh người Việt Nam; tuyên truyền chủ quyền quốc gia Việt Nam trên Biển
Đông.

Trên đây là Báo cáo kệt quả triển khai thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg
của ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc^\j/
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PGT. UBND huyện;
-Phong VHTT;
- LĐVP, đ/c Thi; ,
- Lưu: VT, vtnquyen.

Phạm Văn Nghi^
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