ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM

Số: 46

/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Kon Tum, ngày 31 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc,
Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017 trên địa bàn thành phố
Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TG, ngày 17/03/2017 của Ban Tuyên
giáo Thành ủy Kon Tum về việc Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới
trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia
năm 2017. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum xây dựng kế hoạch tuyên
truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017 trên địa bàn thành phố Kon Tum , cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng,
chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân thành phố Kon Tum về
ý nghĩa, sự cần thiết của công tác phân giới, cắm mốc; việc xây dựng và quản lý,
gìn giữ bảo đảm an ninh biên giới; về chủ trương xây dựng đường biên giới hòa
bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của Việt Nam.
- Phát huy tính chủ động, tích cực của hệ thống chính trị, các lực lượng
trong công tác phối hợp tuyên truyền về phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới
trên đất liền các tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam Campuchia.
2. Yêu cầu:
- Bảo đảm sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của toàn hệ thống
chính trị cũng như của lực lượng tuyên truyền; nội dung thông tin chính xác, đầy
đủ, kịp thời; hình thức và biện pháp phong phú, đa dạng, quan tâm đến các yếu
tố đặc thù như địa bàn, ngôn ngữ… để chuyển tải được các nội dung của công
tác biên giới tới các đối tượng khác nhau.
- Tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân
thành phố Kon Tum đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền, nhất là nhiệm vụ vừa
“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất,
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, vừa “Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và
tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước”.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:
1. Nội dung:

1.1. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc:
- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành
công tác phân giới, cắm mốc biên giới giữa hai nước và giá trị của việc xây
dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; các
văn bản pháp luật liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ, các hiệp định, hiệp
ước hai bên đã ký kết về công tác biên giới và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác
quản lý biên giới trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền triển khai thực hiện 03
văn kiện quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định hợp tác
và bảo vệ khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc và Hiệp định tàu thuyền đi
lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân đã ký kết tháng 11/2015, có hiệu
lực từ tháng 01/2016 và kết quả triển khai trên thực tế.
- Tăng cường thông tin tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng,
hai Nhà nước và Nhân dân hai nước; các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển
kinh tế - xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ của
các thế lực thù địch trong vấn đề biên giới quốc gia, các vấn đề tranh chấp đang
trong quá trình đàm phán và các hiệp định về biên giới nước ta ký với nước ngoài.
1.2. Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Lào:
- Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác
tăng dày và tôn tạo, xây dựng hệ thống mốc quốc giới hiện đại đối với cả hai
quốc gia Việt Nam và Lào trong bối cảnh hiện nay. Tuyên truyền về ý nghĩa, lợi
ích của việc xây dựng và quản lý biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển;
các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới, các văn bản song
phương về biên giới được hai bên ký kết, nhất là Nghị định thư về đường biên
giới và mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu khi
có hiệu lực.
- Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống gắn bó giữa
nhân dân, chính quyền hai nước; các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh
tế - xã hội, giao lưu văn hóa… của cộng đồng dân cư hai bên biên giới, các hoạt
động kết nghĩa, giao lưu giữa các địa phương, các cụm dân cư, mô hình kết
nghĩa thôn, bản và đồn biên phòng giữa hai nước; khẳng định sự quan tâm, ủng
hộ, tình cảm gắn bó thuỷ chung giữa Đảng, Chính phủ và Nhân dân ta với Đảng,
Chính phủ và Nhân dân các bộ tộc Lào.
- Đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền ý thức trách nhiệm, khuyến khích,
vận động quần chúng nhân dân ở cả hai bên biên giới chấp hành các quy định
của pháp luật liên quan đến công tác quản lý biên giới, thực hiện nghiêm túc
thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc di cư tự do và kết hôn không giá
thú; chú trọng tuyên truyền tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, gắn với
bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Kịp thời biểu dương các đơn vị,
cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ biên giới, lãnh thổ và phát triển kinh
tế vùng biên.
- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về tình hữu nghị, quan hệ
đặc biệt Việt Nam - Lào; quan hệ hợp tác phát triển của tỉnh Kon Tum với các
tỉnh giáp biên của Lào. Kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc,

kích động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề về biên giới lãnh thổ, dân tộc,
tôn giáo chia rẽ tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước.
1.3. Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia:
- Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả phân định biên giới, công tác phân
giới, cắm mốc; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa
bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; các văn bản pháp luật liên quan đến
công tác biên giới, lãnh thổ, các hiệp định, hiệp ước được hai bên ký kết về việc
giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia, về công tác quản lý, bảo vệ đường
biên, cột mốc theo quy định của pháp luật mỗi nước.
- Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình, diễn biến và tâm trạng nhân dân
về các vấn đề có liên quan đến công tác biên giới. Kịp thời có phương pháp tiếp
cận, đề xuất hướng xử lý và giải quyết các vấn đề nhạy cảm về công tác phân
giới, cắm mốc trên thực địa.
- Tuyên truyền để nhân dân hai bên biên giới hiểu đúng, ủng hộ, tăng
cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa nhân dân, chính quyền khu vực
biên giới hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả, xây dựng hợp tác, giao lưu
văn hoá và phát triển kinh tế - xã hội giữa các cụm dân cư khu vực biên giới.
- Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt
Nam - Campuchia; các hoạt động đối ngoại giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh
Ratanakiri Vương quốc Campuchia. Ngăn chặn, đấu tranh phản bác kịp thời,
hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo, biên giới, lãnh thổ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan
hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.
2. Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền thông qua các phương tiện
thông tin đại chúng, tài liệu tuyên truyền, pa nô, áp phích, tờ rơi, tuyên truyền
qua hội họp, lồng ghép trong chương trình hoạt động của đội Thông tin lưu
động…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các
cơ quan thông tin tuyên truyền, các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên
truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam –
Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2017.
- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả công tác tuyên truyền báo
cáo UBND thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 10 tháng cuối
của các quý.
2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố:
- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như:
Pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền bằng xe loa lưu động trên các
tuyến đường của thành phố…

- Xây dựng chương trình văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động, chiếu
bóng lưu động lồng ghép tuyên truyền phục vụ tại cơ sở, nhất là vùng đồng bào
dân tộc thiểu số.
3. Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố; Trang thông tin điện
tử thành phố:
- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang phù hợp; tăng cường viết tin,
bài phản ánh kịp thời, đúng định hướng, để tuyên truyền sâu rộng về công tác
biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam –
Campuchia năm 2017.
- Thực hiện tiếp âm, tiếp sóng đầy đủ các chương trình truyền thanh của
Trung ương, của Tỉnh liên quan đến công tác biên giới trên đất liền Việt Nam –
Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia để phục vụ nhân dân.
- Trang thông tin điện tử thành phố: Tuyên truyền, phổ biến nội dung các
ấn phẩm truyền thông tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam
– Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2017 trên Trang
thông tin điện tử của thành phố.
4. Ủy ban nhân dân 21 xã, phường:
Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực
hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; phối hợp với các phòng,
ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tổ chức phổ biến, tuyên truyền về
công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt
Nam – Campuchia năm 2017 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và
toàn thể nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả
công tác tuyên truyền. Báo cáo kết quả triển khai về UBND thành phố (qua
phòng VH-TT thành phố) trước ngày 05 tháng cuối của các quý để tổng hợp.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt
Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2017 trên địa
bàn thành phố Kon Tum; đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- TT Thành ủy, BTG Thành ủy (B/c);
- Sở VH,TT&DL tỉnh (B/c);
- Sở TT-TT tỉnh (B/c);
- Đ/c CT; đ/c Ninh - PCT’
- Các đơn vị có tên tại mục III (t/h);
- Đ/c CVP; đ/c B. Dũng – PCVP;
- Lưu VT-UB(VHXH)
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