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KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động tuyên truyền biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020

Căn cứ Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 06/10/2017 của Tỉnh ủy An Giang về việc
phối hợp tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh ủy An
Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng
kế hoạch tuyên truyền biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đảng viên và học sinh về vai trò, vị trí, chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, ý chí
tự lự, tự cường, tích cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ vũng chắc
chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; khai thác và phát
triển kinh tế biển đảo; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung 4 khóa X về
“Chiến lược biển đảo Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
2. Yêu cầu
- 100% các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai, chỉ đạo tổ chức hoạt động
tuyên truyền.
- Hàng năm, các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức hoạt động truyền thông giáo
dục chính trị, đạo đức, lối sống gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam cho học sinh.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên và học sinh về chủ
quyền, quyền chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc bằng nhiều hình thức
phong phú, sáng tạo, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của đối tượng tham gia thông qua các
buổi Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt Tháng bộ môn, sinh hoạt Đoàn – Đội, hoạt động
ngoại khóa, hội thi Ca múa nhạc, hội diễn 20/11, các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn
của cả nước và địa phương, ...
2. Giảng dạy lồng ghép, giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, ý chí tự lự,
tự cường của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển
đảo Việt Nam thông qua các môn học chính khóa (Lịch sử, Địa lý, Tiếng Việt, Ngữ
văn,...) và các hoạt động ngoại khóa tại các trường học.
3. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương
làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách; gia đình có
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công với cách mạng; chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích lịch sử, văn hóa; tăng
cường các hoạt động giao lưu, đưa học sinh đến thăm các anh bộ đội, chiến sĩ, hải
quân vào các ngày lễ lớn, đặc biệt ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12), ...
4. Tổ chức phong phú, sáng tạo các hội thi, phong trào thi đua, công trình Măng
non, công trình thanh niên hướng về biển đảo Việt Nam trong toàn đơn vị. Nghiêm túc
tổ chức Lễ Chào cờ đầu tuần, thi hát Quốc ca giữa các lớp.
III. KINH PHÍ
Sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục được giao hằng năm, các nguồn đóng góp,
vận động xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao phòng Chính trị, tư tưởng tham mưu kế hoạch; giám sát, kiểm tra việc
thực hiện của các cơ sở giáo dục và đào tạo; tham mưu hướng dẫn tổ chức hội thi
tuyên truyền biển đảo hàng năm.
2. Thủ trưởng các đơn vị triển khai kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế tại
đơn vị; báo cáo kết quả triển khai thực hiện lồng ghép vào báo cáo Sơ kết và Tổng kết
năm học hoặc báo cáo khi có yêu cầu.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018 –
2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV);
- VP. Tỉnh ủy;
- VP. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Bộ Chỉ huy QS tỉnh;
- Công an tỉnh (PA 83);
- Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC, CTTT.
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