UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 734/VHTT-TTCS

Nha Trang, ngày 04 tháng 6 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v phối hợp tuyên truyền về hoạt động
thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại
Năm 2019

Kính gửi:
- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn thành phố;
- UBND các xã, phường: Vĩnh Lương, Phước Đồng,
Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước,
Vĩnh Hòa,Vĩnh Hải, Lộc Thọ, Xương Huân.
Căn cứ Quyết định số 19 /QĐ-STTTT ngày 25 tháng 2 năm 2019 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi
đua Khối Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 19/3/2019 của Thành ủy Nha Trang
về công tác thông tin đối ngoại thành phố Nha Trang năm 2019,
Thực hiện Kế hoạch số 3370/UBND-VHTT ngày 03/5/2019 của UBND
thành phố về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Nha Trang năm 2019,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn phối hợp thực hiện
công tác tuyên truyền như sau:
1. UBND các xã, phường
- Chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phối hợp với Đồn Biên phòng
đóng trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nhiêm vụ thông tin, tuyên truyền
và thông tin đối ngoại trên địa bàn.
- Chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn tổ chức các
hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, các buổi sinh hoạt, tọa đàm để
phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách pháp luật, nhà nước
về công tác thông tin đối ngoại đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân
tại địa phương.
2. Đề nghị các Đồn Biên phòng trên địa bàn thành phố
- Phối hợp với UBND xã, phường thực hiện tuyên truyền trong cán bộ,
chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật nhà nước của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, về vị trí, vai trò,
tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
- Tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân về việc xây
dựng khu vực biển, đảo; hướng về biên giới, các vùng biển, đảo; nâng cao cảnh
giác, phản bác các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
- Tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vấn đề
Biển Đông, thông tin về cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định
chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề Biển Đông nhằm nâng
cao nhận thức của người dân về bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Đề nghị UBND các xã, phường nêu trên phối hợp với các Đồn Biên
phòng trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại văn bản này. Báo cáo
kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 05/12/2019 để
tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Trưởng phòng;
- Trang Thông tin điện tử ( Bình);
- Lưu: VT, Trâm.
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