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KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo
cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
Năm học 2018 -2019
Thực hiện công văn số 338/BTL-CT ngày 10/01/2017 của Bộ Tư lệnh Hải
quân về việc phối hợp triển khai tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây
dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới; Công văn số 55HD/BTGTU ngày 09/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận về hướng dẫn
tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018; căn
cứ Hướng dẫn số 350/SGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về thực hiện hoạt động tuyên truyền về biển, đảo năm 2018, Sở GD&ĐT xây dựng
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển đảo cho cán bộ, giáo viên và học
sinh phổ thông năm học 2018 - 2019, với những nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích – Ý nghĩa:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tình hình biển, đảo nhằm tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, giáo
viên, học sinh nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và
vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam; về chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt
Nam đối với vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
2. Các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm
bảo yêu cầu của công tác tuyên truyền tình hình biển, đảo thời kỳ mới.
II. Nội dung thực hiện:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo Việt Nam
1.1. Tiếp tục triển khai trang bị các tài liệu về Biển, đảo Việt Nam đến các đơn vị
trường học nguồn sách, báo chính thống, thông tin chính xác cho cán bộ giáo viên và
học sinh về biển, đảo Việt Nam và chủ quyền biển, đảo nhằm góp phần cung cấp kiến
thức, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường cũng như giáo dục tình yêu quê hương
đất nước, tăng cường củng cố niềm tin cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
1.2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
1.3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục cán bộ, giáo
viên, học sinh về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo nhằm
nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong giảng dạy tích hợp, tổ chức
hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp với các nội dung về giáo dục chủ quyền biển,
đảo trong trường học.
1.4. Tăng cường tuyên truyền các chính sách hậu phương quân đội; nâng cao
tinh thần trách nhiệm, tình cảm đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm
vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

1.5. Cung cấp các thông tin chính xác, đầy đủ, nhanh chóng về các vấn đề mà dư
luận quan tâm, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc và quan điểm sai trái của các thế lực
thù địch lợi dụng một số điểm bất đồng về chủ quyền lãnh thổ giữa Việt Nam - Trung
Quốc và với các nước liên quan để kích động chia rẽ quan hệ hai nước và quan hệ
quốc tế. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền công tác đấu tranh phản bác luận điệu sai
trái, tư tưởng sai trái của Trung Quốc trong mọi tình huống có liên quan.
1.6. Tăng cường tuyên truyền cho học sinh khối THPT về vị trí, vai trò nòng cốt
của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; trong
bảo vệ các hoạt động thăm dò dầu khí, phát triển kinh tế; trong hoạt động tìm kiếm
cức hộ cứu nạn trên biển… thu hút nguồn nhân lực để xây dựng lực lượng Hải quân
Nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, hiện đại.
1.7. Thông tin về các chương trình, dự án hợp tác đang triển khai giữa Việt Nam
- Trung Quốc nhằm đề cao cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới; đề
cảnh giác, tránh bị lợi dụng xúi giục tham gia các hoạt động chống phá Đảng – Nhà
nước núp dưới chiêu bài yêu nước.
2. Hình thức triển khai:
2.1. Tổ chức hội nghị tập huấn cấp tỉnh:
- Đối tượng: lãnh đạo trường phổ thông, giáo viên phụ trách công tác Đoàn của
trường THPT.
- Mời báo cáo viên tuyến huấn từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
- Thời gian: 07/9/2018.
(Sẽ có công văn thông báo riêng về việc tổ chức lớp tập huấn cấp tỉnh).
2.2. Tổ chức các đợt truyền thông cho học sinh:
- Thực hiện Kế hoạch 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” (Kế hoạch 1508/KH-SGDĐT
ngày 24/7/2018 của Sở GD&ĐT);
- Các trường THCS, THPT tổ chức các đợt tuyên truyền cho giáo viên và học
sinh trong đơn vị (phối hợp mời báo cáo viên từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 hải quân, Lữ
đoàn 681 Hải quân Bình Thuận).
- Thời gian: Tháng 12/2018.
2.3. Tăng cường công tác tích hợp giảng dạy:
Đảm bảo yêu cầu lồng ghép các nội dung tuyên truyền về biển đảo Việt Nam
trong các bài học của môn Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân nhằm giáo
dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc; đồng thời cung cấp thêm kiến thức về vị trí,
tiềm năng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
chú trọng tuyên truyền bảo vệ môi trường biển qua đó nâng cao nhận thức cho học
sinh về vấn đề biển đảo và chủ quyền lãnh thổ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của
các em trong học tập và rèn luyện góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2.4. Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề biển, hải đảo
Việt Nam.
Các nội dung này có thể được lồng ghép trong các hoạt động văn nghệ, giao lưu
văn hóa, giao lưu kết nghĩa của các đơn vị hải quân với nhà trường.

III. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Phòng Giáo dục trung học triển khai, đôn đốc và kiểm tra các nội dung hoạt
động trong công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo.
+ Phối hợp với phòng Tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban
Tuyên huấn – Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 681 hải quân Bình Thuận để
chuẩn bị các nội dung cho công tác tập huấn, truyền thông.
+ Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính của Sở GD&ĐT để đề xuất kinh phí
phục vụ cho các hoạt động tập huấn; thực hiện quyết toán đúng theo quy định.
- Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học chỉ đạo công tác lồng ghép,
tích hợp nội dung giáo dục biển, đảo, chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong giảng dạy.
2. Các phòng GD&ĐT, trường THPT:
Thực hiện kế hoạch nghiêm túc, quản lý tốt việc dạy tích hợp nội dung tuyên
truyền về biển đảo trong một số môn học.
3. Kinh phí:
- Về tổ chức Hội nghị cấp tỉnh:
+ Sở GD&ĐT thanh toán kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn cấp tỉnh.
+ Công tác phí cho các cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn do nhà trường
thanh toán theo quy định hiện hành.
- Về tổ chức hoạt động ngoại khóa tại các trường THCS, THPT:
+ Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách thường xuyên của
nhà trường dành chi cho hoạt động giáo dục.
+ Các đơn vị có trách nhiệm tham mưu, đề xuất kinh phí thực hiện theo phân
cấp và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định tài chánh./.
Thông tin trao đổi đ/c Huỳnh Thị Thanh Thủy – Phòng Giáo dục trung học –
Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 0983.992.393.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển đảo cho cán bộ,
giáo viên và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2018 - 2019 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Bình Thuận./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận;
- Văn phòng - UBND tỉnh;
- Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân;
- Các phòng GD&ĐT;
- Các trường THPT;
- Giám đốc Sở; phó Giám đốc;
- Lưu: VT, GDTrH (Thủy - 03).
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