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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021 - 2023
Ngành Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); UBND thành phố Hà Nội
về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh trong các trường học.
Sở GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2021 2023, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong các nhà trường hiểu
rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước những quan điểm, nội dung
về Luật biển và Chiến lược biển của Việt Nam góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của
Tổ quốc, giữ gìn an ninh, an toàn trên địa bàn Thành phố, xây dựng, củng cố bảo vệ phát
triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan đến Biển Đông;
Tổ chức tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng, tình hình thực tế của nhà
trường, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả.
II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG
1. Phạm vi thực hiện: Kế hoạch triển khai tới 100% các phòng GDĐT quận,
huyện, thị xã, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và các trường
trực thuộc Sở, sau đây gọi chung là (các đơn vị).
2. Thời gian: Thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023.
3. Đối tượng: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên trong các
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do ngành GDĐT quản lý.
III. NỘI DUNG
- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến
lược biển của Việt Nam.
- Tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới, phân giới, cắm mốc và tăng dày,
tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào,
Việt Nam - Campuchia.
- Hàng năm tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên và hỗ trợ đến vợ (chồng) và con
các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và tham gia Cảnh sát biển Việt
Nam hiện đang công tác, học tập trong các nhà trường thuộc ngành GDĐT quản lý.
- Thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục về Luật biển và Chiến lược biển của
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Việt Nam trong tổ chức hoạt động giáo dục nội, ngoại khóa thông qua các trò chơi,
chuyên đề, hoạt động tập thể từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên
và học sinh trong toàn ngành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Chính trị, tư tưởng
Chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến các đơn vị theo chỉ đạo
của Bộ GDĐT và UBND Thành phố. Hằng năm, các hoạt động được đảm bảo kinh phí từ
nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản
lý nhà nước, lập kế hoạch và tổ chức hoạt động tuyên truyền.
2. Phòng Giáo dục phổ thông
Thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục về biển, đảo chủ quyền biên giới lãnh
thổ trong tổ chức các hoạt động nội khóa, tích hợp trong các môn học như địa lý, lịch sử,
giáo dục công dân…từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
3. Phòng Kế hoạch Tài chính
Hằng năm, căn cứ vào các Kế hoạch chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND Thành phố về
công tác tuyên truyền biển đảo, chủ động bố trí nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động
truyên truyền theo Kế hoạch.
4. Các phòng thuộc Sở
Theo chức năng nhiệm vụ được giao các phòng thuộc Sở chỉ đạo các đơn vị thực
hiện các nội dung của kế hoạch tuyên truyền về biển đảo giai đoạn 2021 - 2023 đạt hiệu
quả cao.
5. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các trường trực thuộc
Căn cứ vào Kế hoạch của ngành chủ động phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tuyên
truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đến cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh các cấp học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các buổi nói chuyện
chuyên đề với nội dung biển, đảo quê hương đạt hiệu quả cao.
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