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KE HOACH
Tuyên truynv cong tác biên ghri trên dt 1in
Vit Nam - Trung Quôc, Vit Nam - Lao, Vit Nam - Campuchia
Cn ci Huó'ng dn s 55-BD/BTGTU ngày 03/02/2020 cüa Ban Tuyên giáo
Tinh üy v vic tuyên truyên ye cong tác biên gii trên dat lien Vit Nam Trung Quc, Vit Nam - Lao, Vit Nam - Campuchia nàm 2020,
Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch xây dirng k hoch tuyên truyn, nhu sau:
I. MJC DICII, yEu cAu
- Tip tiic day manh tuyên truyn, nâng cao nhn thüc cüa can bO, dãng
viên, cong chirc, viên chüc và nhân dan ye v trI, vai trô quan tr9ng cüa viêc xây
dyng du&ng biên gid boa bInh, httu nghj, hqp tác và phát triên giüa Vit Nam
vth các nuâc lang giêng.
- Tiêp t1ic thirc hin cong tác tuyên truyên dôi ni và thông tin dôi ngoi
v chü truong, quan dim cüa Vit Nam ye the van de biên giâi, cOng tác phân
gici, cam moe và quãn l biên gii trên dat lien tuyên biên giói Vit Nam Trung Quc, Vit Nam - Lao, Vit Nam - Campuchia; khäng djnh no 1irc va
quyt tam giâi quy& các van dê phân giâi, cam mOe con ton dng, tiên tOi xay
dirng hoàn chinh tuyên biên giói trên dat lien hOa bInh, hru ngh, hçp tác và
phát triên.
- Tuyên truyên, dâu tranh phân bác các thông tin sai sir that, lun diu
xuyên tac ye các van dê lien quan den chü quyên, bien giói quôc gia; hoat dng
cüa các the 1irc cci hi, thu djch trong và ngoài nithc am mini igi diing các van dê
lien quan lam ton hai den khOi dai doàn kt toàn dan tc và mOi quan h dôi
ngoti truyên thông cüa Vit Nam vi các nuâc lang giêng.
- Các hoat dng tuyên truyen dam bão chInh xác, kjp thai; có trçng tam,
tr9ng diem; barn sat quan diem, chü trixng tha Dâng, chInh sách, pháp lut cña
Nhà nithc. Lông ghép ni dung tuyên truyên trong các phong trào thi dua
yeu nmcc, các nhim viI chInh trj, các ngày 1 ló'n cüa dat nuóc, cüa tinh thông
qua các hinh thirc phong phü, da dng, thiet thçrc, hiu qua.
II. NQI DUNG, HINTI THIIJ'C TUYEN TRUYEN
1. Ni dung
1.1. Tuyê'n biên gió'i Vit Nam - Trung Quó'c
Tip tiic tuyen truyn các van ban pháp l v vic giãi quyt, quân 1 yà
bâo v biên giôi Vit Nam - Trung Quc: Hip uOc biên giói trên dt lin giva
nuóe Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam yà niirc Cong boa Nhân dan
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Trung Hoa (7cj ngày 30/12/1999); 03 van kin pháp 1: Nghj djnh thu ye
phân gith cm moe biên giii trên dat. lien Vit Nam - Trung Quôc (7 ngày
08/11/2009), Hip dinh ye quy chê quân 1 biên giói trên dat lien Vit Nam Trung Quéc (7g ngày 18/11/2009), Hip djnh ye cira khâu và quy chê quân 1 cüa
khu biên gici trên dat lien Vit Nam - Trung Quoc (7cj ngày 18/11/2009,); tuyên
truyn Hip djnh hçp tác và khai thác tài nguyen du ljch tháe Ban Giôc và
Hip djnh ye tàu thuyên di 1aj tai khu V%TC di 1ti tr do i càa song Bác Luân.
Tuyên truyn v k& qua trin khai sau 10 nämhai nuic k kt 03 van kin
pháp l biên giâi trên dat lien Vit Nam - Trung Quôc; Cong tác 4n dng nguii
dan thirc thi nghiêm tue h tr? quán l tuyên biên giâi; nghTa, tam quan trçng
cUa vic hoàn thành cong tác phân gith, cam moe dôi vói vic xây drng và quân
l tuyên viên giói, h thông duông biên, ct mOe; ye tráeh nhim, nghia vi cüa
ngu?Yi dan trong cOng tác quân 1, bâo v duing biên, moe gii, cong tác bâo dam
an ninh, trt tv; các boat dng giao lini, hgp tác phát triên kinh tê - xã hi khu vc
biên giâi...; tuyên truyén phông, chOng các hoat dng buôn ngithi, buôn 1u,
gian 1n thucmg mai gop phân xây dimg dithng biên gi9i Vit Nam - Trung Quôc
hôa bInh, on djnh, httu nghj, hçip tác cüng phát triên.
Tip tic tuyên truyn, 4n dng n}iân dan du tranh chng các hành vi vi
phm pháp 1ut và các quy djnh ye quán 1 biên giâi, nhu: vuqt biên, xuât cãnh
trái phép, truyên dao trái pháp 14t, di cu tir do qua eáe yang biên giói.
Tuyên truyn du tranh, phàn bác các quan dim, tu tu&ng sai trái,
thu djch, xuyên tac, kich dng ye quan h Vit Nam - Trung Quoc, cüng cO, tang
eu&ng xây dirng tInh cam doàn kêt, truyên thông gän bó lâu diii giüa nhân dan
hai nuâc.
1.2. Tuyên biên gió'i VietNam - Lao
Tip tiic tuyên truyn quan dim cüa Vit Nam v vn d biên giâi trên dt
lien, vic thirc hin các Tuyên bO chung và ThOa thu.n cUa Lath dao cap cao; các
thóa thun giia các b, ngành, dja phumg hai nithc; tuyên truyên ye các van ban
pháp l quail tr9ng lien quan den bien gii Vit Nam - Lao, trong do có "Nghj
djnh thu ye du'ô'ng biên giài và móc quóc gió'i giiia nithc CHXHCN Vit Nam và
nw&c CHDCND Lao" và "Hip djnh ye quy ché quán l biên gió'i và tha khâu
biên giài trên dat lien giü'a GhInh phü nzthc CHXHCN Vit Nam và GhInh phü
nwác CHDCND Lao ". Tuyên truyen ye cOng tác quan l biên gii hai nuóc; yiêc
thirc hin ThOa thuQn cap ChInh phü ye vic giâi quyet van dê di cu tr do và
két hOn khOng giá thu trong v1ng bien gii Vit Nam - Lao.
Tuyen truyên ye các mO hInh hay, each lam hiu qua trong phát triên kinh
tê - xã hi khu virc biên gii; ket qua hp tác phát trien kinh tê gifla hai nuc;
yic hai ben dang phOi hcip hoàn thin Dê an Quy hoach yà phát triên cua khâu
bien giói Vit Nam - Lao giai doan 2020 - 2030, tam nhIn den 2050 trInh
ThU tuóng phe duyt; tOng kêt song phuong vic thirc hin thI diem mô hInh
kiêm tra "mat tha mt lan dImg" tai cp cUa khâu Lao Bào - Den Sa Van.
Tang cithng tuyên truyên thông tin di ngoi v tInh hInh hu nghj, quan
h dc bit Vit Nam - Lao; dau tranh phân bác các lun diu xuyên tac,
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kIch dng cüa các thá hrc thI djch 1çi diing vn d biên giii länh th, dan tc,
ton giáo hông chia rë doàn kêt dtc bit gitta nhân dan hai nithc.
1.3. Tuyê'n biên giái VietNam - Campuchia
Tip tiic tuyên truyn du&ng 1i, chü trucing cüa Dâng, chInh sách,
pháp 1ut cüa Nhà nuâc ta trong vic giãi quyët các van dê biên giâi Vit Nam Campuchia trên ca sâ quan h lang giêng, doan kêt, hftu nghj, phü hqp vi
1ut pháp và thông 1 quôc té. Tp trung tuyên truyên nghia, tam quan trçng cüa
các van bàn pháp 1 ye vic giâi quyêt biên giói Vit nam - Campuchia, bao gôm:
"Hip ithc bó sung Hip u'ó'c Hogch djnh biên gió'i quôc gia nám 1985 và
Hip wó'c ho sung näm 2005 giü'a nu'óv Cng hOa xd h.$i chünghia Vit Nam và
Vuv'ng quOc Campuchia ", "Nghj djnh thwphân gió'i cam mOc biên gió'i dat lien
giii'a C$ng hôa xâ hi chü nghia Vit Nam và Vitong quOc Campuchia ".
Chü dng näm thông tin, phân tIch và tong hccp tot tInh hInh, diên biên
trong xâ hi và tam trng nhân dan ye các van dê có lien quan den cOng tác biên
giéd. Trên ca sO' do có các bin pháp tuyên truyên hiu qua dê dâu tranh vO'i các
thông tin xuyên tc và hành vi igi dyng van dê dan tOe, , tôn giáo, biên giO'i,
lânh thô nhäm phá hoai khôi dai doàn kêt toàn dan và môi quan h httu nghj
truyên thông tOt dçp Vit Nam - Campuchia.
2. HInh thfrc tuyên truyn
T chcrc sinh hoat chuyên d, sinh ho.t chi bO; HOi nghj can bO cong chüc,
viên chüc trong Ca quan, dan vj; viêt tin, bài däng trên trang thông tin din tü
SO' Van hóa, Th thao và Du ljch Tuyên Quang và Dgc san Van hóa, The thao và
Du ljch Tuyên Quang; biêu din ngh thutt chuyên nghip, van ngh quân chüng;
chiêu phim, trimg bay, triên lam tranh, ãnh, sách, báo, tp chI; tuyên truyên
ming; dirng cilm cO dng; treo bang rOn, khâu hiu, pa no, áp phIch,...' gän vói
tuyên truyên phiic vi các nhim vçi chInh trj, các ngày lé lan cüa dat nuO'c, cüa
tinh trong nàm 2020.
III. TO CH1C THIIC Hh1N
1. Các phông chuyên môn, nghip vy; các do'n vj s1r nghip trirc thuc S&
Can cü chüc näng, nhim vi cüa cci quan, dan vj thirc hin cong tác
thông tin, tuyên truyn, pM bin, quail trit v v trI, vai trO cüa vic xây dyng
duO'ng biên giO'i hôa bInh, hftu nghj, hçTp tác và phát trin vâi các nuâc lang giêng
tO'i can bO, dâng viên, cong chO'c, viên chüc và nhân dan trên dja bàn toàn tinh,
nhrn giáo diic tinh thn yêu nuóc, lông tir hào dan tOe, nâng cao thüc du tranh,
bâo v, gitt gin môi truO'ng hôa bInh, hçip tác và phát trin gitta các qu& gia,... theo
nôi dung và hInh thüc nêu ti Phn II, K hoach nay.
2. Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, Truyn thông và
The thao các huyn, thành phô
Xây dimg k hoach, nâng cao cht hrqng t chüc các ho.t dng thông tin,
tuyên truyn, pht bin t&i can bO, dáng viên, cOng chüc, yiên chüc và nhân dan
trên dja bàn v vj trI, vai trO, tim nàng, th mnh cüa cüa vic xây dirng
du&ng biên giâi hOa bInh, httu nghj, hçip tác và phát trin gifta Vit Nam vâi các
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nithc lang ging, nht là các xã viing sâu, vüng xa, vüng dng bào dan tc thiu
s và dja bàn có ton giáo,... dam bào ni dung và hInh thirc nêu tii Phn II,
K hotch nay.
3. Phông Quãn I Van hóa
- Tharn mini xây dng k hoch tuyên truyn; theo dôi, don d&, kim tra
qua trInh thrc hin; tng hçip báo cáo k& qua cong tác thông tin, tuyên truyn v
cOng tác biên giYi trên dt 1in Vit Nam - Trung Quic, Vit Nam - Lao,
Vit Nam - Campuchia nãm 2020.
- Tham muu suu tm, hra ch9n, b ti-I chuyên trang, chuyên m1ic, bài vit có ni
dung lien quan vn d v cOng tác biên giói trên dt lin Vit Nam - Trung Quc,
Vit Nam - Lao, Vit Nam - Campuchia nm 2020 dng tãi trén Dc san ciia ngành.
4. Van phông S&
Tham muii sixu tm, lira chpn, b trI chuyên trang, chuyên mi1c, bài vit có ni
dung lien quan vn d v cong tác biên giài trên dt lin Vit Nam - Trung Quc,
Vit Nam - Lao, Vit Nam - Campuchia nàm 2020 thung xuyên däng tãi trên trang
thông tin din tà cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch.
D nghj các dan vj trin khai thirc hin và báo cáo kt qua v S& Van hóa,
Th thao và Du ljch theo quy djnh./.
Ncvinhân:
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (b/c);
- Länh dao Sâ;
- Các phông CMNV; dan vj trijc thuOc SO;
- PhOng VH'TT, Trung Tam VHU&TT
huyn, thành pho;
- Lisu VT, QLVH (Th).

(t/h)

