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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 Số: 12/HD-MTTQ-BTT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      

 

        An Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2020 

HƯỚNG DẪN 

Công tác tuyên truyền biển, đảo; biên giới trên đất liền 

trong hệ thống MTTQ Việt Nam năm 2020 

Thực hiện Hướng dẫn số 16/HD-MTTW-BTT và Hướng dẫn số 17/HD-

MTTW-BTT ngày 25/02/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam về công tác tuyên truyền biển, đảo; biên giới trên đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020. Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền trong hệ 

thống Mặt trận như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức của 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo 

Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường ý thức 

trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong 

nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất 

là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ 

quyền quốc gia trên biển. 

- Tuyên truyền nâng cao nhâṇ thức của các cấp , các ngành , điạ phương và 

các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác biên giới lañh thổ ; về ý 

nghĩa, tầm quan troṇg của viêc̣ xây dưṇg đường biên giới hòa bình, hữu nghi,̣ hơp̣ 

tác cùng phát triển với các nước láng giềng. 

- Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động 

hướng về biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền gắn với các cuộc vận động, 

các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam các cấp phát động và các 

hoạt động khác của Mặt trận. 

- Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, 

cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề liên quan đến 

biển, đảo Việt Nam; biên giới trên đất liền  tuyến biên giới Vi ệt Nam - Trung 

Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền biển, đảo cần tiếp tục đổi mới về hình thức tuyên 

truyền, coi trọng chất lượng, nội dung và sự phù hợp với từng đối tượng; phát huy 
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vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, dân tộc, người có uy tín trong cộng đồng ; 

bám sát diễn biến tình hình Biển Đông và có phản ứng nhanh vớ i những thủ đoạn 

tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong và ngoài nước; phát huy sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trước vấn đề phức tạp, nhạy cảm. 

- Tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên của 

MTTQ tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp 

hành tốt chủ trương của Đảng , chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 

phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền ; các hiệp định, quy chế biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia 

nói chung và giữa tỉnh An Giang với tỉnh Takeo, tỉnh Kandal (Vương quốc 

Campuchia) nói riêng để thúc đẩy tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân của 

MTTQ trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 

- Gắn công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền, tuyên truyền biển, 

đảo, thông tin đối ngoại vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu 

nước do MTTQ Việt Nam phát động và các nội dung hoạt động khác của công 

tác Mặt trận.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền về biển, đảo 

1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của 

Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, 

đảo Việt Nam, đặc biệt là công tác triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng lần thứ tám (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh 

tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.  

1.2. Tiếp tục 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; về 

phát triển bền vững biển, đảo, các ngành kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các 

nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, 

đảo. Nâng cao nhâṇ thức , hiểu biết về đaị dương , kỹ năng sinh tồn , thích ứng với 

biến đổi khí hâụ , nước biển dâng , phòng chống thiên tai , bảo vệ môi trường biển  

trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong đối tượng học sinh, sinh viên.  

Tuyên truyền về các chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên 

cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; 

các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, kết quả nghiên cứu khoa học, về biến 

đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến 

đổi khí hậu. 

1.3. Tuyên truyền những thông tin đối ngoại; đấu tranh phản bác những 

quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam 

với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.  

2. Tuyên truyền về biên giới trên đất liền Việt Nam với các nước láng giềng 

2.1. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia 
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- Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn 

thành trên thực địa; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm vấn đề 

biên giới trên đất liền giữa hai nước, của việc hoàn thành xây dựng đường biên 

giới rõ ràng, chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý đối với sự phát triển của mỗi 

nước và với hòa bình, ổn định của khu vực; tầm quan trọng của việc thực hiện 

nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước cũng như việc giải quyết các vấn đề còn 

tồn đọng; về công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc theo quy định của pháp 

luật mỗi nước. 

- Tuyên truyền kết quả 03 năm việc thực hiện các nội dung Bản Ghi nhớ 

Chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt 

trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giai đoạn 2017-2020; 

Bản Giao ước thi đua giữa Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới của Việt Nam 

và Campuchia, giai đoạn 2017 - 2020. 

- Tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, truyền thống gắn bó giữa hai 

dân tộc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; các hoạt động hợp 

tác, giao lưu của các cấp chính quyền và nhân dân khu vực biên giới. Tuyên truyền, 

vận động người dân khu vực biên giới chấp hành các quy định của pháp luật liên 

quan đến hiện trạng quản lý biên giới của hai nước, không tham gia vận chuyển, 

buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; đấu tranh, phê phán các biểu hiện tiêu cực, các 

hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới. 

- Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tuyên truyền, chú ý đến tuyên 

truyền bằng tiếng Khmer nhằm tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong chức sắc, chức 

việc các tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong dân tộc Khmer về trách nhiệm 

bảo vệ đường biên, cột mốc; đối với đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống tại 

khu vực biên giới (tiếp giáp với tỉnh Takeo, tỉnh Kandal, Campuchia). Đấu tranh, 

phản bác kịp thời, hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn 

đề biên giới lãnh thổ, dân tộc tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân của 

các thế lực thù địch. 

1.2. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào 

- Tiếp tục tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử, lợi ích của việc 

hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới; xây dựng và 

quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị đối với sự phát triển của mỗi quốc 

gia. Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống gắn bó giữa nhân 

dân, chính quyền hai nước; khẳng định sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó 

thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và Nhân dân ta với Đảng, Chính phủ và Nhân 

dân các bộ tộc Lào.  

- Tuyên truyền kết quả 03 năm việc thực hiện các nội dung theo tinh thần 

Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc 

Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và MTTQ Việt Nam giai đoạn 

2017 - 2020. 

2.3. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc 

Tiếp tục tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa lịch sử và giá trị của việc hoàn 

thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền; việc xây dựng, quản lý 
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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 tình hình mới.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố 

chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên của MTTQ tổ 

chức tuyên truyền về biển, đảo và biên giới đất liền giữa Việt Nam - 

Campuchia, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc. Tổ chức các hoạt động 

giao lưu , chúc mừng các ngày lễ , tết cổ truyền , kỷ niệm Ngày truyền thống M ặt 

trận của hai nước Việt Nam - Campuchia; thăm hỏi , chia sẻ những khó khăn của 

nhân dân khu vưc̣ biên giới khi bi ̣ ảnh hưởng thiên tai và các sư ̣cố rủi ro bất 

thường tại hai tỉnh Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia). 

2. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, họp định kỳ giữa 

các huyện, thị xã, thành phố biên giới của tỉnh An Giang với các huyện của tỉnh 

Kandal, Takeo (Campuchia); giữa 18 xã biên giới của tỉnh An Giang với các xã 

giáp biên của hai tỉnh bạn nhằm tạo mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, giữ vững 

đường biên giới Việt Nam - Campuchia.  

3. Chủ động nắm thông tin, tổng hợp tình hình, diễn biến trong xã hội và 

tâm trạng, dư luận của các tầng lớp nhân dân về vấn đề liên quan đến tình hình 

biên giới, kịp thời phản ánh với cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Phối hợp 

với Phòng Văn hóa - Thông tin thường xuyên tuyên truyền trên Đài phát thanh 

huyện, xã, khu dân cư về tình hình biển, đảo; biên giới trên đất liền, an ninh biên 

giới… để người dân sinh sống ở khu vực biên giới chấp hành tốt các quy định về 

biên giới của hai nước../. 

  
 

 

Nơi nhận: 

- BTT UBTWMTTQVN; 
- Đ/c Phùng Khánh Tài, 

  Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN; 

- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN; 

- Ban công tác phía Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- BTT UBMTTQVN các H,TX,TP; 

- Lưu: VP, Ban TG. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Tuyết Minh 
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