
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2017

V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Thông tư
số 162/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 10518/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND
tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của
Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP
ngày 03/9/2015 của Chính phủ về hoạt động của người, phương tiện trong khu
vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sở Thông tin và
Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015

của Chính phủ; Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc
phòng và các văn bản có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền, an
ninh biên giới quốc gia nhằm góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành
pháp luật cho nhân dân. Xem nội dung chi tiết văn bản tại địa chỉ:

http://congbao.chinhphu.vn/thuoc-tinh-van-ban-so-25_2016_Q%C4%90-
TTg-(16740);

http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-162_2016_TT-BQP-
(21292)?cbid=21286.

- Tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu về chủ quyền quốc gia trên
biển, ranh giới giữa các vùng biển, tọa độ các vùng biển Việt Nam; các “khu vực
cấm”, “khu vực hạn chế hoạt động” theo quy định về khu vực biên giới biển; âm
mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên biển; các biện
pháp đấu tranh với các hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vi phạm chủ
quyền và uy hiếp tàu cá của ngư dân Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, trách
nhiệm trong xây dựng, quản lý, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới
quốc gia của người dân.

- Đưa tin, bài, phóng sự phản ánh hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền, an
ninh biên giới quốc gia; các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh
thổ, an ninh biên giới quốc gia; công tác đấu tranh phòng, chống các hoạt động
xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác ở khu vực biên giới biển
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của các cơ quan chức năng; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 10518/KH-
UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện
- Các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền theo nội dung trên với hình

thức phù hợp, hiệu quả.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố phối hợp

với cơ quan Biên phòng địa phương tổ chức tuyên truyền theo nội dung trên,
đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài
Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện.

(Đính kèm tài liệu tuyên truyền)./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (Đài TT-TH cấp huyện gửi
VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (để biết);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (VB điện tử);
- Cổng TTĐT tỉnh (VB điện tử);
- Lưu: VT, TTBCXB.

Phạm Duy Lộc
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