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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /KH-STTTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày     tháng 10 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền 

về biển, đảo năm 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 05/STTTT-TTBCXB ngày 06/01/2020 của  Sở 

Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền biển, đảo năm 2020, Sở Thông tin và 

Truyền thông ban hành kế hoạch Tổ chức Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên 

truyền về biển, đảo năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về biển, đảo tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân, gắn 

với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao trách 

nhiệm, nhận thức của người dân về việc bảo vệ chủ quyền và phát triển bền 

vững biển, đảo Việt Nam. 

- Thông qua Liên hoan để tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về nội 

dung, phương thức thông tin, tuyên truyền biển, đảo phù hợp với tình hình thực 

tế của các địa phương. 

- Tổ chức Liên hoan đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, 

tạo không khí vui tươi, phấn khởi đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, 

tuyên truyền ở cơ sở. Các chương trình tham gia dự thi phải được chuẩn bị chu 

đáo, chất lượng, đảm bảo đúng định hướng và thể lệ Liên hoan, đạt hiệu quả 

tuyên truyền cao. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA DIỂM  

1. Nội dung tuyên truyền về biển, đảo 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước và các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa 

phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến 

biển, đảo; chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối 

với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

- Giới thiệu về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh, vẻ đẹp của biển, đảo 

Việt Nam và tình yêu biển, đảo của các thế hệ người Việt Nam. 

- Cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo, các chính sách hậu phương 

quân đội nhằm khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân, các lực lượng bảo 

vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo góp phần bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm 

của các tầng lớp Nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
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- Phản ánh các hoạt động giáo dục, giao lưu, hội thi, câu lạc bộ và các 

hoạt động khác có nội dung về  biển, đảo diễn ra tại địa phương. 

- Phổ biến kiến thức về đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến 

đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường biển. 

- Biểu dương, ca ngợi những tấm gương điển hình tiên tiến trong phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những tấm gương gia đình là 

hậu phương vững chắc của người lính đảo. 

- Giới thiệu các tác giả, tác phẩm văn chương, âm nhạc về biển, đảo. 

- Tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, luận 

điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về chủ quyền biển đảo Việt 

Nam. Chuyển tải thông điệp thể hiện lòng yêu nước chân chính, không để bị 

kích động, bị lợi dụng, phương hại đến tình hình đất nước, an ninh xã hội. 

2. Hình thức tham gia Liên hoan 

- Thể loại dự thi: Phóng sự thu thanh và phỏng vấn thu thanh. 

- Đối tượng dự thi: Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ (mỗi đài truyền thanh cấp xã có thể dự thi một hoặc cả hai thể loại trên). 

- Thời lượng: Không quá 05 phút/ 1 tác phẩm. 

(Thể lệ Liên hoan kèm theo). 

3. Thời gian tổ chức Liên hoan 

- Thời gian phát động Liên hoan: Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2020. 

- Thời gian các đơn vị sáng tạo tác phẩm dự thi: Từ ngày 21/10/2020 - 

10/11/2020. 

- Thời gian nhận tác phẩmn dự thi: Từ ngày 05/11/2020 đến hết ngày 

12/11/2020. Nơi nhận: Các tác phẩm dự thi Vòng Sơ khảo nộp tại Đài Truyền 

thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị. 

- Thời gian tổ chức Lễ trao giải Liên hoan: Dự kiến cuối tháng 11/2020. 

4. Địa điểm tổ chức Lễ trao giải: Thành phố Việt Trì. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Kinh phí tổ chức Liên hoan được bố trí từ ngân sách của tỉnh cấp cho Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Giao Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Tham mưu quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Liên 

hoan và các nội dung hoạt động của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo. 
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- Tham mưu đôn đốc các đơn vị chuyên môn của UBND các huyện, 

thành, thị phối hợp triển khai đúng tiến độ các nội dung của Liên hoan. Thu, tập 

hợp và phân loại các tác phẩm dự thi. 

- Tham mưu các nội dung tổ chức trao giải Liên hoan. Chủ trì xây dựng 

phim tư liệu 10 phút phản ánh quá trình tham gia liên hoan của các đơn vị phát 

sóng tại Lễ trao giải Liên hoan. 

b) Giao Văn phòng Sở 

- Tham mưu Giám đốc Sở duyệt dự toán kinh phí tổ chức Liên hoan và 

hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản và các cơ quan, đơn 

vị liên quan đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức 

tham gia Liên hoan, chấm giải và lễ trao giải Liên hoan. 

c) Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

- Tổ chức tuyên truyền về Liên hoan. 

- Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Liên hoan. 

d) Giao Chi đoàn thanh niên Sở 

Xây dựng chương trình văn nghệ gồm 05 tiết mục biểu diễn tại Lễ trao 

giải Liên hoan.  

2. Đề nghị UBND các huyện, thành, thị 

- Chỉ đạo phát động Liên hoan đến 100% đài truyền thanh các xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn, đảm bảo số lượng, chất lượng, hiệu quả tham gia Liên hoan. 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn đài truyền thanh cấp 

xã về định hướng nội dung, kỹ thuật thu âm, sản xuất các tác phẩm dự thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền 

về biển, đảo năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, các đơn vị chủ động báo cáo để xem 

xét, giải đáp kịp thời./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND các huyện, thành, thị; 

- Phòng VHTT các huyện, thành, thị; 

- Đài TT-TH các huyện, thành, thị; 

- GĐ; PGĐ (B. Thúy); 

- TTBCXB; VP; TTCNTT&TT; 

- Đoàn Thanh niên Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB (DT). 
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