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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông 

 về biển và đại dương đến năm 2030 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh về 

kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại 

dương đến năm 2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông về biển và đại dương đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh theo đúng nội dung Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 

16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông 

về biển và đại dương đến năm 2030.  

- Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nhằm tuyên truyền 

các nội dung về biển và đại dương đến năm 2030. Tăng cường tuyên truyền biển 

và đại dương đến toàn thể công chức, viên chức và lao động cơ quan. Nhằm nâng 

cao nhận thức đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về biển, hải đảo và phát triển bền vững kinh tế biển. 

 2. Yêu cầu 

Các Phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện việc tuyên truyền về biển và đại 

dương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đến toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp 

kinh tế với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của 

Tổ quốc. 

 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông về biển và đại 

dương 



  

- Truyền thông chủ trương, chính sách, pháp luật về biển, hải đảo; vị trí vai 

trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tiềm 

năng, lợi thế, tình hình phát triển kinh tế biển Việt Nam gắn với nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh; bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo; đối ngoại, hợp tác 

quốc tế về biển; truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển của người Việt Nam 

qua các thời kỳ lịch sử. 

- Tham mưu lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này với các 

chương trình, đề án, dự án truyền thông, tuyên truyền khác có liên quan để triển 

khai hiệu quả Kế hoạch. 

 2. Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung truyền thông 

về biển và đại dương 

Đa dạng tuyên truyền bằng nhiều hình thức truyền thông: trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; truyền thông cá nhân; hệ thống thông tin cơ sở (băng rôn, 

khẩu hiệu, v.v.);  tham gia hội nghị phổ biến, tập huấn, sự kiện, triển lãm về biển 

và đại dương, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới. 

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về biển và đại 

dương  

- Tham gia tập huấn phổ biến kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về 

thông tin, truyền thông về tình hình biển, đảo. Đặc biệt là kiến thức về các vấn đề 

pháp lý trong nước và quốc tế liên quan đến biển và đại dương.  

- Tích cực hướng ứng phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng các hoạt 

động truyền thông về biển và đại dương, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững 

kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.  

- Tham gia phối hợp với các cơ quan tuyên truyền quan điểm, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo cho các cấp, các ngành 

và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công cuộc bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. 

4. Ngăn chặn, xử lý thông tin sai lệch 

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

động của các thế lực thù địch, phản động về chủ quyền biển, đảo. Kịp thời phản 

ánh, phê phán, kiến nghị xử lý những quan điểm, hoạt động, hành vi trái với đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo, 

cũng như luật pháp quốc tế về biển; hoạt động khai thác trái phép tài nguyên biển 

và vi phạm chủ quyền biển quốc gia. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Văn phòng Sở chủ trì đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai 

thực hiện Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương gắn với thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy 

định hiện hành. Định kỳ báo cáo kết quả trước ngày 05/12 hàng năm hoặc báo cáo 

đột xuất qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh 



  

thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 

16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông 

về biển và đại dương đến năm 2030 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 

 

Nơi nhận:                                                                
- UBND tỉnh;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc và trực thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Hà Mạnh Cường 
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