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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
 

 

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 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; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của 

Hội nghị lần thứ tám 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. 

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam nhằm 

nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học 

sinh, sinh viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam góp phần tạo sự đồng thuận 

trong toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đổi mới, đa dạng hóa phương thức, 

nội dung tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, đặc 

thù của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để 

các sản phẩm truyền thông có thể tiếp cận các đối tượng tuyên truyền ở mọi lúc, 

mọi nơi, thông qua mạng Internet, thiết bị di động thông minh. 

- Xác định công tác tuyên truyền về biển, đảo là nhiệm vụ đặc biệt, vừa cơ 

bản, lâu dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, đoàn thể; có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, 

an ninh và đối ngoại của đất nước và gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trong 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, 
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pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Lịch sử xác  

lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam qua các thời kỳ; giá trị văn hóa 

truyền thống, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong việc bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo Việt Nam. Vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo 

đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiềm năng, lợi thế và sự nghiệp phát 

triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển... 

2. Thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các cơ 

quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam với các tổ chức, Quốc gia có liên quan trong 

khu vực Biển Đông; việc tham gia thực hiện các cơ chế đa phương về quốc phòng - 

an ninh phù hợp với tư duy mới bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trên biển. 

Tuyên truyền những kết quả hoạt động nổi bật của Hải quân nhân dân Việt Nam, của 

lực lượng kiểm ngư Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện 

nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biển, đảo. Tuyên truyền sự quan tâm của Đảng, Nhà nước 

và nhân dân đối với việc xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung 

và với quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nói riêng. 

3. Thông tin hoạt động của các đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đi thăm, động viên 

cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang làm nhiệm vụ trên các đảo gần bờ và quần đảo 

Trường Sa, Nhà giàn DK1; kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy 

Phú Thọ và Đảng ủy Quân chủng Hải quân về công tác tuyên truyền biển, đảo. Tuyên 

truyền kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động ý nghĩa, 

thiết thực và những đóng góp tích cực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân 

trong tỉnh hướng về biển, đảo quê hương. Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

4. Nhận diện và tuyên truyền phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích 

động của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước 

âm mưu lợi dụng các vấn đề về Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các 

quốc gia có liên quan trên Biển Đông làm tổn hại đến khối đại đoàn kết dân tộc và 

mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam; định hướng dư luận trước các vấn đề quan 

trọng, nhạy cảm liên quan đến biển, đảo. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở 

- Xây dựng, duy trì chuyên trang, chuyên mục; sản xuất, đăng tải, phát sóng 

tin, bài, ảnh, các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trên báo 

in, báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình, cổng/trang thông tin điện tử. 

- Hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã xây dựng, duy trì chuyên 

mục; sản xuất, phát sóng tin, bài, phóng sự, chương trình phát thanh tuyên truyền 

về biển, đảo Việt Nam. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên Internet và mạng xã hội; sử dụng các phần 

mềm, ứng dụng di động, hình thức trực tuyến để thông tin, phổ biến rộng rãi, nhanh 

chóng, hiệu quả nội dung tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. 
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- Tuyên truyền cổ động trực quan tại các địa điểm công cộng; tiếp tục phát 

huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ cơ sở; hội viên các 

đoàn thể chính trị - xã hội... trong tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại địa 

phương, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đổi mới nội 

dung, hình thức các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền theo hướng dễ đọc, dễ hiểu. 

- Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kiên quyết xử lý 

các đối tượng đưa thông tin sai sự thật về biển, đảo. 

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trên địa 

bàn tỉnh 

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh cho các trường học trong tỉnh. 

- Tổ chức Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam 

cho các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 

- Tổ chức các cuộc triển lãm tư liệu, hình ảnh biển, đảo Việt Nam. 

- Tổ chức tuyên truyền lưu động, chiếu phim về chủ đề biển, đảo Việt Nam; 

các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân trong tỉnh. 

- Tổ chức các trại sáng tác, phong trào sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ 

đề biển, đảo Việt Nam cho văn nghệ sỹ trong tỉnh. 

- Xuất bản sách, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. 

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa; các cuộc thi viết, vẽ tranh về chủ đề biển, 

đảo Việt Nam... cho học sinh, sinh viên trong các trường học, cơ sở giáo dục. 

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức, văn bản pháp luật 

về biển, đảo Việt Nam 

Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, văn bản 

pháp luật về biển, đảo Việt Nam cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, 

tuyên truyền, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở về nội dung, 

cách thức đảm bảo đưa tin sâu rộng, chính xác về biển, đảo Việt Nam trên báo chí, 

Internet và mạng xã hội. 

4. Tăng cường phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện tuyên 

truyền về biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh 

 Phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ, hoạt động, sự kiện tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tổ chức trên địa bàn tỉnh 

và tại các tỉnh, thành phố trong nước. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách tỉnh bảo đảm kinh phí đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm 

thực hiện của các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan. Hằng năm, tại thời điểm xây 

dựng dự toán ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao xây dựng dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng 

hợp vào dự toán ngân sách địa phương, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. UBND các huyện, thành, thị bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc trách nhiệm của địa phương. Các đơn vị thuộc UBND cấp huyện lập dự toán 
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kinh phí, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách hằng năm, gửi cơ quan tài chính 

cùng cấp thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ 

tại Kế hoạch và công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo Việt Nam theo hướng 

dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức 

triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường theo dõi, rà quét thông tin về biển, đảo Việt Nam trên báo chí, 

xuất bản phẩm, Internet, mạng xã hội để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân phản ánh nội dung sai lệch, không chính xác về các vấn đề liên quan 

đến biển, đảo Việt Nam. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh, Bộ Thông tin và 

Truyền thông trước ngày 15/12 hằng năm. 

2. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm 

cho các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền 

về biển, đảo Việt Nam. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch và các nội dung liên 

quan đến công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

lưu động, triển lãm, chiếu phim về chủ đề biển, đảo Việt Nam; lồng ghép tuyên truyền 

về biển, đảo thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch và các nội dung liên 

quan đến công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục tăng cường lồng ghép, tích hợp nội 

dung giáo dục về biển, đảo Việt Nam vào các môn học đạo đức, lịch sử, giáo dục 

công dân nhằm trang bị những kiến thức bổ ích về chủ quyền biển, đảo quê hương, 

qua đó nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về biển, đảo; tổ chức hội thi, 

cuộc thi viết, vẽ tranh về chủ đề biển, đảo Việt Nam... phù hợp với từng cấp học để 

thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia. 

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh 

- Xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chương trình; đăng tải, 

phát sóng tin, bài, ảnh tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; lựa chọn nội dung phù 
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hợp để xuất bản, phát sóng các nội dung tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam đến 

đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh. 

- Mở các trại sáng tác, phát động phong trào sáng tác các tác phẩm văn học, 

nghệ thuật về chủ đề biển, đảo Việt Nam; lựa chọn các tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu 

xuất bản sách phục vụ công tác tuyên truyền. 

- Khuyến khích đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, văn nghệ sỹ 

thường xuyên có các tác phẩm báo chí, các sáng tác văn học, nghệ thuật có giá trị 

về đề tài biển, đảo Việt Nam. Tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi, giải báo 

chí, giải thưởng sáng tác về biển, đảo Việt Nam do các cơ quan Trung ương tổ chức. 

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch và các nội dung liên quan 

đến công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo Việt Nam theo văn bản hướng dẫn 

của cơ quan cấp trên. 

- Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn để lựa chọn các phương thức tuyên 

truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù, 

thực tế của các cơ quan, đơn vị; trong đó chú trọng các kênh thông tin nội bộ như: 

Cổng/trang thông tin điện tử, xuất bản tài liệu, các trang, nhóm trên mạng xã hội. 

7. UBND các huyện, thành, thị 

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị xây dựng Kế 

hoạch tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với điều kiện, đặc 

điểm của địa phương. Hằng năm, bố trí ngân sách để triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây 

dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực 

tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Thông 

tin và Truyền thông trước ngày 5/12 hằng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và 

Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT (b/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Cục Thông tin cơ sở - Bộ TT&TT; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VX2.       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Đại Dũng 
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PHỤ LỤC: NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày            /8/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ) 
 
 

Stt Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

I 
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở 
   

1 

Xây dựng, duy trì chuyên trang, chuyên mục; sản xuất, đăng tải, phát sóng tin, bài, 

ảnh các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trên báo in, báo 

điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình 

Báo Phú Thọ; Đài 

Phát thanh và Truyền 

hình Phú Thọ 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Hằng năm 

2 
Duy trì chuyên trang trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; đăng tải kịp thời các văn 

bản, tin, bài tuyên truyền biển, đảo Việt Nam và các sự kiện, hoạt động liên quan 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Hằng năm 

3 

Sản xuất, phát sóng tin, bài, phóng sự, chương trình phát thanh tuyên truyền về 

biển, đảo Việt Nam trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã và đăng tải 

trên cổng/trang thông tin điện tử của địa phương 

UBND các huyện, 

thành, thị 

Sở Thông tin và 

Truyền thông; các 

cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Hằng năm 

5 

Đặt logo, banner, liên kết đến chuyên trang tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam 

của Cổng Thông tin điện tử tỉnh trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn 

vị; đăng tải tin, bài tuyên truyền biển, đảo của cơ quan, đơn vị trên cổng/trang 

thông tin điện tử và ấn phẩm xuất bản của cơ quan, đơn vị 

Các cơ quan, đơn vị 

cấp tỉnh có trang 

thông tin điện tử tổng 

hợp; xuất bản ấn 

phẩm 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Hằng năm 

6 Xuất bản tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

II Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh    

1 
Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh cho các trường học trong tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

UBND các huyện, 

thành, thị; các đơn 

vị liên quan 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
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Stt Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 

2 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động, triển lãm, chiếu phim về chủ đề 

biển, đảo Việt Nam; lồng ghép tuyên truyền về biển, đảo trong các chương trình 

biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

UBND các huyện, 

thành, thị; các đơn 

vị liên quan 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

3 Tổ chức các cuộc triển lãm tư liệu, hình ảnh biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

4 
Tổ chức Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam cho các 

đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn trong tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

UBND các huyện, 

thành, thị; các đơn 

vị liên quan 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

5 
Tổ chức hoạt động ngoại khóa; các cuộc thi viết, vẽ tranh về chủ đề biển, đảo Việt 

Nam... cho học sinh, sinh viên trong các trường học, cơ sở giáo dục. 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

6 

Mở các trại sáng tác, phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ 

đề biển, đảo Việt Nam; lựa chọn các tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu xuất bản sách 

phục vụ công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh 

Tạp chí Văn nghệ 

Đất Tổ 

Sở Thông tin và 

Truyền thông; các 

đơn vị liên quan 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

III 

Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn bồi dưỡng phổ biến, cập nhật kiến thức, 

văn bản pháp luật về biển, đảo Việt Nam cho phóng viên, biên tập viên các cơ 

quan báo chí, tuyên truyền, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ 

sở về nội dung, cách thức đảm bảo đưa tin sâu rộng, chính xác trên báo chí, 

Internet, mạng xã hội 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

trong tỉnh 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

IV 

Tăng cường phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ, hoạt động, sự kiện tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tổ chức trên địa 

bàn tỉnh và tại các tỉnh, thành phố trong nước 

UBND tỉnh giao 

nhiệm vụ cụ thể cho 

các cơ quan liên quan 

khi có văn bản phối 

hợp triển khai cụ thể 

Các cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

trong tỉnh 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
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