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Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền 

Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2021 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTGHU ngày 15/3/2021 của Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Mường Lát về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2021; UBND huyện 

Mường Lát xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục khẳng định sự đúng đắn về chủ trương, quan điểm của Đảng là kiên 

quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn 

lãnh thổ của Tổ quốc; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phân giới, 

cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, nhằm xây dựng tuyến biên giới hòa bình, 

hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Trong đó, đặc biệt chú trọng các nội dung của 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng liên quan đến công tác 

bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền. 

- Định hướng dư luận, góp phần làm ch Nhân dân nhận thức sâu sắc về chủ 

trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề biên giới lãnh thổ quốc 

gia; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc; 

xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; tạo 

sự đồng thuận trong nước, trong huyện và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè 

và dư luận quốc tế. 

- Tiếp thục củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển giữa 

Việt Nam với các nước láng giềng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt 

Nam. 

- Tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, sự cần thiết của 

công tác phân giới, cắm mốc, xây dựng và giữ gìn hệ thống đường biên giới quốc 

gia hiện đại; phối hợp ngăn chặn các hoạt động của của các thế lực thù địch và tổ 

chức cực đoan, làm thất bại âm mưu phá hoại gây mất ổn định chính trị mỗi nước, 

lợi dụng vấn đề dân tộc để chia rẽ, phá hoại quan hệ hai nước. 

2. Yêu cầu 
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- Đổi mới tư duy, nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên 

truyền đối với công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; công 

tác thông tin bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia trong giai đoạn mới. 

- Công tác tuyên truyền cần bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất về công tác biên 

giới trên đất liền; nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; có các nội dung, hình thức tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu 

quả, phù hợp với từng đối tượng và địa phương. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

1. Nội dung tuyên truyền 

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

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo 

vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ký 

ngày 30/12/1999); 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về quy 

chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), 

Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam 

- Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009); Truyên truyền Hiệp định hợp tác bảo vệ và 

khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc và Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu 

vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân. 

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ hữu nghị, đoàn kết, 

truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, 

các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu văn hóa - xã hội của các cấp chính quyền 

và Nhân dân khu vực biên giới hai nước; các hoạt động, mô hình kết nghĩa giữa các 

địa phương, cụm dân cư và đồn biên phòng của hai nước; những thành quả đạt được, 

đóng góp của việc xây dựng và quản lý hiệu quả tuyến biên giới theo phương châm 

“hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” đến với Nhân dân hai bên biên giới và 

Nhân dân thế giới.  

- Tuyên truyền công tác đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, các 

quy định về quản lý biên giới như: vượt biên, xuất cảnh trái phép, truyền đạo trái 

pháp luật, di cư tự do qua các vùng biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên 

giới. 

- Tuyên truyền về tình hình sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh sản xuất 

nâng cao đời sống Nhân dân vùng biên giới, thúc đẩy hoạt động kinh tế, thương mại 

nhất là ở các cửa khẩu biên giới; về trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong công 

tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; phòng chống các hoạt động buôn lậu, gian 
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lận thương mại, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa 

bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. 

- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái; củng cố 

tăng cường xây dựng tình cảm đoàn kết, truyền thống gắn bó lâu đời giữa Nhân dân 

hai nước. 

1.2. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào 

- Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, lợi ích xây dựng và quản lý hiệu 

quả tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định cùng phát triển; việc thực thi có hiệu 

quả các văn bản pháp lý liên quan đến công tác biên giới giữa hai nước như: Nghị 

định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên 

giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền; Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về di 

cư tự do và hôn nhân không giá thú; Hiệp định Thương mai song phương; Hiệp định 

thương mại biên giới… và các Tuyên bố chung, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai 

nước, quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, giữa huyện Mường Lát 

- Sốp Bau, Mường Lát - Viêng Xay. 

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ hữu nghị, đoàn kết, 

truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào, hai tỉnh 

Thanh Hóa - Hủa Phăn, các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu văn hóa - xã hội 

của các cấp chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới hai nước; các hoạt động, mô 

hình kết nghĩa giữa các địa phương, cụm dân cư và đồn biên phòng của hai nước; 

những thành quả đạt được, đóng góp của việc xây dựng và quản lý hiệu quả tuyến 

biên giới theo phương châm “hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” đối với sự 

phát triển của mỗi quốc gia cũng như khu vực đến với Nhân dân hai bên biên giới và 

Nhân dân thế giới.  

- Tập trung tuyên truyền, thông đối ngoại, quảng bá tiềm năng, thế mạnh 

trong hợp tác phát triển, đầu tư, du lịch; các hoạt động trao đổi, giao thương, hợp tác 

kinh tế của Nhân dân hai nước ở khu vực biên giới. Tuyên truyền các hoạt động hợp 

tác, xây dựng và phát triển khu vực biên giới Việt Nam - Lào, biên giới hai tỉnh 

Thanh Hóa - Hủa Phăn, trong đó có hạ tầng thương mại biên giới hai nước; tăng 

cường các hoạt động phổ biến cơ chế, chính sách ưu đãi trong thúc đẩy phát triển 

kinh tế khu vực biên giới hai nước đến các doanh nghiệp, người dân hai nước; các 

hoạt động giao thương gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn, hiệu quả trong 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là đông bào dân tộc thiểu số hai 

biên biên giới tích cực tham gia hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật 

tự khu vực biên giới; tuyên truyền nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến trong 

công tác giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển 
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kinh tế - xã hội khu vực biên giới; đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, nhập cảnh 

trái phép, hiện tượng di cư tự do và kết hôn không giá thú. Đồng thời, nắm tình hình 

tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh. 

1.3. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia 

Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của các văn bản pháp lý song 

phương như: Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia, 4 

Hiệp ước về vùng nước lịch sử, Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia, Hiệp ước 

hoạch định biên giới quốc gia, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới 

quốc gia năm 1985. Trong đó đặc biệt tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung hai 

văn kiện pháp lý quan trọng hai quốc gia thông qua là: (1) Hiệp ước bổ sung Hiệp 

ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia và (2) Nghị 

định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Khẳng định các văn kiện trên là kết quả 

của quá trình nỗ lực, quyết tâm hơn 36 năm đàm phán, hợp tác, giải quyết hòa bình, 

bình đẳng vấn đề biên giới lãnh thổ trên đất liền giữa hai nước và sẽ có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng đối với triển vọng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, 

hợp tác, phát triển giữa hai nước.  

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ hữu nghị, truyền 

thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia, các hoạt động hợp 

tác, trao đổi, giao lưu hữu nghị nhân dân hai bên biên giới; về những thành quả đã 

đạt được trong công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền; về quyết 

tâm và nỗ lực giải quyết các vấn đề biên giới theo phương châm “hòa bình, hợp tác, 

cùng phát triển” đến với nhân dân thế giới.  

- Tuyên truyền vận động nhân dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, củng cố 

tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước; chấp hành các quy định của pháp 

luật liên quan đến hiện trạng quản lý biên giới của hai nước; tiếp tục nỗ lực ủng hộ 

hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Campuchia, cùng nhau xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, 

phát triển.  

- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời xử lý các 

vấn đề mới phát sinh; đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, nhất là hoạt động 

buôn lậu, nhập cảnh trái phép, các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, lợi dụng 

việc triển khai 02 văn kiện pháp lý về biên giới để tuyên truyền chống phá quan hệ 

hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia 

2. Hình thức tuyên truyền 
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- Lồng ghép tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2021 với nội dung các cuộc vận 

động, phong trào thi đua do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Thông tin 

Truyền thông chủ trì và phát động.  

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: hệ thống truyền 

thanh cơ sở, thông tin lưu động, băng rôn, áp phích, tờ rơi, thông qua các hoạt động 

văn hóa, thể thao..v.v.. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Tham mưu phối hợp các đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai 

các hoạt động thông tin, tuyên truyền.  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể 

thao, chiếu phim lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan. 

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác 

thông tin tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt 

Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao và Du lịch 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng như: hệ thống truyền thanh cơ sở, thông tin lưu động, băng rôn, 

áp phích, tờ rơi và các hoạt động văn hóa, thể thao..v.v.. 

- Phối hợp đăng tải và cung cấp những thông tin liên quan đến chủ trương, 

quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phân giới, cắm mốc, 

quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - 

Campuchia phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam; đổi 

mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, có trọng tâm, trọng 

điểm, thời lượng, lộ trình phù hợp với đối tượng, đặc thù của từng tuyến, từng xã, 

từng dân tộc. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh 

tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; chủ động, tích cực đấu tranh phản 

bác các thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa 

bình” của các thế lực thù địch, đồng thời nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục 

của các bài viết, ấn phẩm văn hóa góp phần thực hiện tốt công tác phân giới, căm 

mốc trên đát liền. 

3. Cổng Thông tin điện tử huyện  
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- Đăng tin, bài tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trên Cổng Thông tin điện tử 

huyện.  

4. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng, phát sóng đầy đủ các chương 

trình tuyên truyền trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh cấp 

huyện.  

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng như: hệ thống truyền thanh cơ sở, thông tin lưu động, băng rôn, 

áp phích, tờ rơi và các hoạt động văn hóa, thể thao..v.v.. 

- Đăng tin, bài tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trên Cổng Thông tin điện tử 

xã, thị trấn. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2021, đề nghị các phòng, 

đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT(b/cáo); 

- Sở VHTTDL(b/cáo); 

- Ban T. giáo H. ủy(b/cáo); 

- Thường trực UBND huyện(b/cáo); 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT-TT và Du lịch; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VH. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Giang 
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