
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tuyên truyền biển đảo 

biên giới 2 năm 2021 - 2022 

   

Thực hiện Công văn số 825-CV/BTGTU ngày 28/9/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới 2 

năm 2021-2022; Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch Báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện như sau:  

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã ban hành các văn bản như: Công văn số 461/SVHTTDL-

QLVHGĐ ngày 11/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ 

Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2022; cử lãnh đạo Sở 

tham gia Ban Tổ chức Triển lãm Bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt 

Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý; cung cấp ảnh trong cộng đồng 

ASEAN và ảnh, tư liệu về dân tộc, tôn giáo năm 2022 tại huyện Hòa An; chỉ đạo 

Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch phối hợp công tác lựa chọn 

bản đồ, ảnh chân giá trưng bày phục vụ triển lãm; phối hợp sắp xếp hiện vật, tư 

liệu, ảnh trong quá trình trưng bày triển lãm; hỗ trợ thực hiện công tác thuyết minh.  

Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin; Trung 

tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch lồng ghép vào các nhiệm vụ, hoạt 

động chuyên môn lĩnh vực ngành phụ trách. 

2. Kết quả thực hiện 

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về 

vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo, biên giới đối với sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc; cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW8 khóa XII 

của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng, 

đơn vị thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

các huyện, thành phố tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, 
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đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai 

trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; phát triển bền vững kinh tế biển... 

trên cơ sở nội dung Nghị quyết 36-NQ/TW của BCH Trung ương và Hướng dẫn số 

35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác 

tuyên truyền biển, đảo năm 2022; Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU ngày 25/01/2022 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo, công tác biên giới 

trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 

2022... Lồng ghép với các hoạt động chuyên môn, tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan (thông qua hệ thống pano khẩu hiệu) cụ 

thể như sau:  

2.1. Tuyên truyền miệng: Thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt nội 

bộ của đơn vị thực hiện quán triệt, tuyên truyền phổ biến, nhận thức của cán bộ, 

đảng viên và người lao động trong toàn ngành về vị trí, vai trò, trách nhiệm của 

từng cá nhân, tập thể đối với công tác tuyên truyền về biển, đảo, biên giới. 

2.2. Tuyên truyền báo chí: Thực hiện tuyên truyền về biển, đảo, biên giới 

trên Cổng thông tin điện tử, Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tin bài ảnh cụ 

thể như: Tuyên truyền Triển lãm bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt 

Nam; cột mốc biên giới mang dấu ấn lịch sử; hợp tác phát triển du lịch biên giới 

Cao Bằng...   

2.3. Tuyên truyền trực quan: Tham gia triển lãm Bản đồ, tư liệu về Hoàng 

Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý; cung cấp ảnh 

trong cộng đồng ASEAN và ảnh, tư liệu về dân tộc, tôn giáo năm 2022 tại huyện 

Hòa An với 03 khu trưng bày:  

+ Khu trưng bày 1: Trưng bày khoảng 80 bản đồ, tư liệu về chủ quyền của 

Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Lễ ký kết 03 văn kiện về 

biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Mốc biên giới đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc; Hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thời pháp thuộc 

và thời Việt Nam Cộng hòa. 

+ Khu trưng bày 2: Trưng bày khoảng 80 tác phẩm ảnh trong cộng đồng ASEAN. 

+ Khu trưng bày 3: Trưng bày khoảng 200 khung ảnh về Dân tộc và Tôn giáo.  

- Treo băng rôn tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm, trụ sở UBND 

xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học được gần 200 băng để hưởng 

ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 

năm 2022. 

- Lồng ghép tuyên truyền, trưng bày sách chủ đề “Trường Sa, Hoàng Sa là 

của Việt Nam” tại Phố đi bộ Kim Đồng và các trường học trên địa bàn tỉnh nhân 

ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2021. 
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- Trưng bày tủ sách theo chủ đề biển đảo Hưởng ứng Tuần Lễ Biển và hải 

đảo Việt Nam và ngày đại dương thế giới năm 2022.  

- Tổ chức chiếu phim lưu động vùng cao có lồng ghép các nội dung về biển, 

đảo, biên giới phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới 

được 1344 buổi/năm, phục vụ trên 56.448 lượt người xem.  

2.4. Tuyên truyền qua hoạt động văn hóa, văn nghệ: Lồng ghép các nội 

dung tuyên truyền về biển, đảo, biên giới thông qua các hoạt biểu diễn nghệ thuật 

chuyên nghiệp 90 buổi/năm; thông tin tuyên truyền lưu động 120 buổi/năm phục vụ 

đồng bào các dân tộc và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.  

3. Đánh giá chung 

- Ưu điểm: Công tác chỉ đạo, triển khai các nội dung tuyên truyền biển, đảo, 

biên giới luôn được quan tâm chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả tác động tích 

cực đến nhận thức các tầng lớp nhân dân. 

+ Các hoạt động được tổ chức đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong 

phú đa dạng lồng ghép với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về 

công tác bảo vệ biển, đảo, biên giới.  

- Hạn chế: Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong quá trình 

triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đôi 

khi còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, thường xuyên. 

+ Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong năm 2021 nhiều hoạt động nhằm 

mục đích tuyên truyền về biển, đảo bị trì hoãn, tạm dừng.  

+ Kinh phí hoạt động còn hạn chế chủ yếu là lồng ghép trong các hoạt động 

chuyên môn, do vậy việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền còn hạn chế.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36-NQ/TW của BCH 

Trung ương; Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022; Hướng dẫn số 26-

HD/BTGTU ngày 25/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên 

truyền biển, đảo, công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam 

- Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2022... 

- Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao nhận 

thức tầm quan trọng về biển, đảo tới các tầng lớp nhân dân.  

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo với nhiều hình 

thức, nội dung phong phú phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đảm bảo 

công tác tuyên truyền trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt nhất.  
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III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

- Quan tâm cấp kinh phí hỗ trợ cho thực hiện các hoạt động tuyên truyền 

biển, đảo, biên giới.  

Trên đây là Báo cáo công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới 2 năm 2021 - 

2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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