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KẾ HOẠCH
Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề
“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”
Căn cứ văn bản số 2893/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh về Kế
hoạch tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu chủ đề “Hoàng Sa, Trường
Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” (gọi tắt là Triển lãm)
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông qua việc trưng bày triển lãm các bản đồ, hiện vật, tư liệu, hình ảnh,
các xuất bản phẩm… nhằm cung cấp những cơ sở pháp lý quan trọng, giúp cán
bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh các cấp học phổ thông ở Bình Thuận hiểu rõ
về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
- Góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết
và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước trong các tầng lớp
nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ là đoàn viên, thanh niên, học sinh.
- Góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng
Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.
2. Ý nghĩa
- Khẳng định Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa từ rất sớm; bằng con đường hòa bình và được các triều đại phong
kiến Việt Nam, các Nhà nước Việt Nam thời cận đại và hiện đại liên tục thực thi
và bảo vệ chủ quyền một cách hợp pháp.
- Góp phần bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với hai quần
đảo Hoàng sa và Trường sa, cũng như những vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của
Việt Nam.
- Những tư liệu được giới thiệu tại triển lãm cho thấy công tác thu thập, sưu
tầm, nghiên cứu những tư liệu, chứng cứ nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ
quốc đã được tiến hành từ lâu, liên tục và cẩn trọng.
3. Yêu cầu
Xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ sở giáo dục; bảo đảm có sự phối hợp
chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế
hoạch.
II. NỘI DUNG
1.Chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử
và pháp lý”.
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2. Nội dung chính
Những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa để trưng bày, giới thiệu với công chúng, đồng thời để
bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của
Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và các vùng
biển đảo khác trên Biển Đông. Những bằng chứng này bao gồm:
- Các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII
đến đầu thế kỷ XX.
- Sưu tập gồm 95 bản đồ và 4 cuốn Atlas tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ và
các Atlas liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa.
- Sưu tập 102 ấn phẩm xuất bản tại các nước phương Tây từ thế kỷ XVIII
đến thế kỷ XIX.
- Hình ảnh tư liệu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thời Pháp thuộc và thời
Việt Nam Cộng Hòa; hình ảnh về các di tích về những hùng binh Hoàng Sa và lễ
Khao lề thế lính ở đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi); hình ảnh về đời sống và sinh
hoạt của quân và dân ở huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) hiện nay do Bộ
Thông tin và Truyền thông sưu tầm; hình ảnh về các hoạt động sưu tầm, giữ gìn
và trao tặng các tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa ở tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Những công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế xuất
bản ở trong và ngoài nước từ trước đến nay.
- Bộ Atlas Universel do Philippe Vandermaelen (1795 - 1869), nhà địa lý
học người Bỉ, người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ biên soạn.
3. Hình thức và quy mô
- Diện tích trưng bày khoảng 200m - 250m2.
- Trưng bày treo tường khoảng 150 bản đồ, hình ảnh của Việt Nam, Trung
Quốc và các nước phương Tây bằng khung tranh kính vân gỗ, bồi cán trên gỗ;
- Trưng bày 60 bản đồ, tranh cổ động in bạt Hiflex, khung sắt, kích thước
2m x 2,5m ghép 03 mặt để ngoài sảnh và đường dẫn khu vực Triển lãm;
- 02 tủ gỗ mặt kính, kích thước 1,2m x 1,5m x 0,75m trưng bày 04 cuốn
Atlas của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc.
- 06 tủ gỗ mặt kính, kích thước 0,6m x 1,25m x1,2m trưng bày các văn bản
hán nôm, văn bản nước ngoài; tư liệu hình ảnh, hiện vật, tư liệu nghe nhìn, tư liệu
thành văn; Trưng bày các ấn phẩm xuất bản và một số bài báo tuyên truyền về
biển đảo khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với khu vực hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa;
- Trưng bày 19 châu bản Triều Nguyễn trên khung sắt, in Decal bồi cán trên
Fomex 5ly, bo khung, kích thước 6m x 2m;
- Trưng bày 23 thư tịch cổ trên khung sắt, in Decal bồi cán trên Fomex 5ly,
bộ khung, kích thước 6m x 2m.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Lễ khai mạc triển lãm
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- Thời gian: 01 buổi (trong tháng 10/2018).
- Địa điểm: UBND xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
2. Triển lãm
- Thời gian mở cửa tham quan triển lãm trong 04 ngày (trong tháng 10/2018):
Buổi sáng: từ 7h30 phút đến 11h00 phút; Buổi chiều: từ 13h30’ đến 17h00 phút.
- Địa điểm: Hội trường xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo:
Phổ biến kế hoạch Triển lãm, kiểm tra giám sát công tác giáo dục tuyên
truyền về chủ quyền biển đảo trong các đơn vị trường học.
2.Trường THPT, phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc
tổ chức Triển lãm, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần
đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước trong đội
ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; khẳng định chủ quyền của Việt Nam
đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
- Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng và Phòng Giáo dục Đào
tạo Hàm Tân tổ chức cho giáo viên, học sinh các trường tại địa phương đến tham
quan Triển lãm và có văn bản báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng giáo
dục trung học)./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Trường THPT, phòng GD&ĐT;;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Thường trực Đảng ủy Sở GDĐT;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- VP, phòng GDMN, GDTH;
- Lưu: VT, GDTrH (Thủy 01)

Ký bởi: Sở Giáo dục và
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Ký bởi: Nguyễn Thị Toàn
Thắng
Email:
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Cơ quan: Sở Giáo dục và
Đào tạo, Tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 25.07.2018

Thị Toàn Thắng
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