ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 20 tháng 3 năm 2019

TỈNH ỦY BÌNH PHƢỚC
*
Số 161- KH/TU

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động và ký kết Chƣơng trình phối hợp
tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền
giữa Tỉnh ủy Bình Phƣớc với Đảng ủy Quân chủng Hải quân
Căn cứ Công văn số 1824/CT-TH, ngày 20/02/2019 của Cục Chính trị - Bộ
Tư lệnh Hải quân “về buổi làm việc chuẩn bị ký kết Chương trình phối hợp tuyên
truyền biển, đảo” và kết quả làm việc giữa Ban Tuyên giáo và lãnh đạo các sở,
ngành của tỉnh Bình Phước với Đảng ủy Cục Chính trị Quân chủng Hải quân ngày
05/3/2019; Thông báo số 2308-TB/TU ngày 20/3/2019 về Kết luận họp Thường
trực Tỉnh ủy phiên thứ 7, ngày 18/3/2019,
Tỉnh ủy Bình Phước xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ký kết
Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Bình
Phước với Đảng ủy Quân chủng Hải quân như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tổ chức các hoạt động trước, trong và sau hội nghị ký kết đảm bảo thiết
thực, trang trọng,tiết kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Các hoạt động trƣớc Hội nghị ký kết
1.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
Các cơ quan báo chí của tỉnh Bình Phước, báo chí thường trú tại tỉnh Bình
Phước phối hợp với Báo Hải quân: Tập trung thông tin, tuyên truyền về truyền
thống, con người, quê hương Bình Phướchướng về biển, đảo, biên giới của Tổ
quốc; những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối
ngoại, hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và những chiến công tiêu
biểu nổi bật của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Thời gian tuyên truyền: Trước, trong và sau khi diễn ra Hội nghị ký kết.Tập
trung tuyên truyền đậm nét từ ngày 23 - 30/3/2019.
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền
thông chỉ đạo các cơ quan báo chí.
1.2. Tuyên truyền, cổ động trực quan, biểu diễn nghệ thuật (có bốn hoạt
động)
* Hoạt động thứ nhất: Tuyên truyền trực quan trên các trục đường chính
của thành phố Đồng Xoài; bên trong và ngoài khu vực Hội trường tỉnh.
- Thời gian: từ ngày 23 - 30/3/2019.
- Đơn vị chuẩn bị: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai
thực hiện.
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* Hoạt động thứ hai:
+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho học sinh khối 11, 12 các trường
THPT trên địa bàn thành phố Đồng Xoài (số lượng 1.000 người).
+ Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4, tặng 10 phần quà cho 10 học
sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập, mỗi phần quà trị giá 2
triệu đồng.
- Thời gian: Từ 14-16 giờ, ngày 26/3/2019 (thứ ba).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh.
- Báo cáo viên: Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 phân công.
- Thường trực Tỉnh ủy giao đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục
và Đào tạo chủ trì.
- Đơn vị chuẩn bị:
+ Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai. Tổ chức đưa đón học sinh
dự hội nghị thông tin thời sự (số lượng 1.000 người); chọn 10 học sinh để Bộ Tư
lệnh Hải quân Vùng 4 tặng quà.
+ Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị Hội trường Trung tâm
Văn hóa tỉnh để tổ chức hội nghị.
* Hoạt động thứ ba: Trưng bày, triển lãm về chủ đề biển, đảo.
- Thời gian: Từ ngày 26-27/3/2019. Khai mạc từ lúc 16 giờ đến 16 giờ 45,
ngày 26/3/2019 (thứ ba).
- Địa điểm: Tại sảnh Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Thành phần dự:
+ Thường trực Tỉnh ủy giao đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và
Du lịch, kiêm Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.
+ Lãnh đạo UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội
tỉnh; các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; UBND thành phố Đồng Xoài; lãnh đạo phòng
Văn hóa thành phố Đồng Xoài; các cơ quan báo chí của tỉnh (dự, đưa tin)
- Đơn vị chuẩn bị:
+ Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Hải quân tổ
chức triển khai thực hiện.
+ Giao Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí đại biểu là học sinh tham dự ngay sau kết
thúc Hội nghị thông tin, tuyên truyền cho học sinh khối 11, 12 các trường THPT
trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
* Hoạt động thứ tư: Biểu diễn văn hóa nghệ thuật và tặng quà 20 gia đình
có công với cách mạng, gia đình chính sách khó khăn, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng BPTV1 Đài Phát thanh và
Truyền hình Bình Phước.
- Thời gian: Từ 20 giờ đến 22 giờ, ngày 26/3/2019 (thứ ba).
- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
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- Thành phần dự:
* Về phía tỉnh Bình Phước, gồm:
+ Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì
+ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh.
+ Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
+ Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài và lãnh đạo các ban, ngành, mặt trận,
đoàn thể thành phố.
+ Đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, báo chí
thường trú tại tỉnh.
* Về phía Quân chủng Hải quân: Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; lãnh
đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy một số
đơn vị trực thuộc Quân chủng khu vực phía Bắc, khoảng 25 - 30 đại biểu.
- Đơn vị chuẩn bị:
+ Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đoàn văn công Hải quân
chuẩn bị chương trình nghệ thuật. Chuẩn bị hội trường, trang trí hội trường, bảng tên
đại biểu, phục vụ tại buổi lễ.
+ Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp.
+ Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chọn và tổ chức đưa đón 20 gia
đình có công với cách mạng, gia đình chính sách khó khăn, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
để Bộ Tư lệnh Hải quân tặng quà (5 triệu đồng /1 phần) tại đêm diễn.
+ Công an tỉnh đảm an ninh trật tự trong hội trường và ngoài khu vực tổ chức
buổi lễ.
+ Các đơn vị phối hợp mời đại biểu khối đông (900 người): Tỉnh Đoàn
(100 đại biểu), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (50 đại biểu), Công an tỉnh (100 đại
biểu), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (100 đại biểu), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
(100 đại biểu), Hội Cựu chiến binh tỉnh (50 đại biểu), Liên đoàn lao động tỉnh (50
đại biểu); Sở Giáo dục và Đào tạo (50 đại biểu); Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (50
đại biểu); Thị ủy Đồng Xoài (250 đại biểu).
1.3. Tổ chức cho Đoàn công tác Hải quân thăm Nhà Giao tế Lộc Ninh và
Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng
miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết, Lộc Ninh)
- Thời gian: Chiều ngày 26/3/2019, xuất phát từ thành phố Đồng Xoài lúc
12 giờ.
- Đơn vị chuẩn bị:
+ Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện để đoàn đi tham
quan (vòng hoa, trái cây, hướng dẫn viên).
+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp dẫn đoàn đi.
1.4. Tổ chức dâng hương, Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
- Thời gian: Lúc 06 giờ, ngày 27/3/2019 (thứ tư).
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- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
- Thành phần: Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Hải quân; lãnh đạo Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du
lịch.
- Đơn vị chuẩn bị: Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị hoa
và nhang đèn. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch dẫn chương trình lễ viếng.
1.5. Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp và tuyên truyền miệng về
tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây và các hoạt động bảo vệ chủ quyền
biển, đảo của Tổ quốc
* Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 giờ ngày 27/3/2019 (thứ tư).
* Địa điểm:Tại Hội trường tỉnh.
* Nội dung chương trình:
- Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Bình
Phước và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam.
- Ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy Bình Phước và Bộ tư lệnh Hải quân Vùng 4.
- Trao tặng quà giữa hai bên.
- Thông tin thời sự về tình hình biển, đảo và công tác bảo vệ chủ quyền biển,
đảo hiện nay (Báo cáo viên: Bộ Tư lệnh Hải quân phân công).
* Hình thức hội nghị: Trực tuyến từ đầu cầu Hội trường tỉnh đến điểm cầu
các huyện, thị xã, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
* Thành phần tham dự tại Hội trường tỉnh (350 người):
- Về phía tỉnh Bình Phước, gồm:
+ Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
+ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh.
+ Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các
ban, sở, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Ủy viên Ủy
ban kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại tỉnh; giảng viên trường
Chính trị tỉnh.
+ 01 đồng chí trong Thường trực các huyện, thị, thành ủy dự và trao biểu
trưng cho Quỹ vì biển, đảo Việt Nam.
+ Ủy viên Ban Thường vụ; báo cáo viên; trưởng, phó ban tuyên giáo các
Đảng ủy: Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an, Quân sự, Biên
phòng, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình
Phước.
+ Đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, báo chí
thường trú và hợp tác thông tin với tỉnh.
+ Đại biểu khối đông (200 đại biểu): Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: 40 đại
biểu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 40 đại biểu, Công an tỉnh: 40 đại biểu, Tỉnh Đoàn:
40 đại biểu, Hội Cựu chiến binh tỉnh: 40 đại biểu.
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* Về phía Quân chủng Hải quân: Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; lãnh
đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy một số
đơn vị trực thuộc Quân chủng khu vực phía Bắc, khoảng 25 - 30 đại biểu.
* Thành phần tham dự tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và Đảng
ủy Công ty TNHH MTV Cao su phú Riềng:Thường trực cấp ủy chủ trì hội nghị;
Báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp huyện (tương đương); lãnh đạo ban tuyên giáo,
trung tâm bồi dưỡng chính trị, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo chủ chốt cấp xã; đài
truyền thanh và truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. Nếu điều kiện cho phép,
các đơn vị có thể nối đường truyền trực tuyến đến cấp xã.
Đại biểu Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long dự tại điểm cầu
thị xã Bình Long; Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé dự tại điểm cầu
huyện Chơn Thành; Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh dự tại điểm
cầu huyện Lộc Ninh. (Đảng ủy các Công ty Cao su trao đổi về số lượng, danh sách
đại biểu dự hội nghị đến các huyện, thị ủy để bố trí, sắp xếp trước ngày
25/3/2019).
* Đơn vị chuẩn bị:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Quân chủng Hải quân tổng duyệt
chương trình hội nghị lúc 14 giờ ngày 26/3/2019.
- Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông tỉnh, các
huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc: Phối hợp kiểm tra và chạy thử đường
truyền từ đầu cầu Hội trường tỉnh và các điểm cầu cấp huyện lúc 14 giờ ngày
26/3/2019.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chuẩn bị Chương trình văn
nghệ chào mừng; phục vụ hoạt động ký kết, trao biểu trưng.
1.6. Chương trình Hội nghị (có Chương trình cụ thể kèm theo).
1.7. Maket hội nghị

TỈNH ỦY BÌNH PHƢỚC - ĐẢNG ỦY QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

HỘI NGHỊ
KÝ KẾT CHƢƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO, BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN
Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2019
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Về Kinh phí trao tặng Quỹ vì biển, đảo Việt Nam
Thực hiện theo Thông báo số 2308-TB/TU ngày 20/3/2019 về Kết luận họp
Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 7, ngày 18/3/2019: Tổng kinh phí 01 tỷ đổng; giao
các huyện, thị xã, thành phố ủng hộ 50 triệu đồng/đơn vị, số còn lại UBND tỉnh chỉ
đạo bố trí từ ngân sách tỉnh.
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Đề nghị UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chuyển tiền về
Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 25/3/2019 để tổ chức trao tặng tại Hội nghị ký kết.
2. Văn phòng Tỉnh ủy
- Chuẩn bị nước uống, trang trí Hội trường, bố trí bảng tên đại biểu tại Hội
nghị ký kết.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan
chuẩn bị kinh phí và bảng biểu trưng số tiền trao tặng Quỹ vì biển, đảo Việt Nam
tại Hội nghị ký kết(chuẩn bị xong trước ngày 25/3/2019).
- Phát hành Giấy mời, chuẩn bị tiệc Thường trực Tỉnh ủy chiêu đãi Đoàn
công tác Quân chủng Hải quân lúc 17 giờ 30 ngày 26/3/2019.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Phối hợp với Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chuẩn bị
các nội dung, chương trình Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp (hoàn thành
trước ngày 20/3/2019).
- Chủ trì tổng hợp dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động của các đơn vị liên
quan; làm việc thống nhất với Văn phòng Tỉnh ủy (đơn vị dự toán cấp 1) (hoàn
thành trước ngày 15/3/2019); bố trí kinh phí cho các đơn vị có liên quan thực hiện;
tập hợp chứng từ thanh quyết toán.
- Chuẩn bị bài phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị ký kết
Chương trình phối hợp (hoàn thành trước ngày 20/3/2019).
- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 xây dựng Kế hoạch phối hợp
tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bộ Tư
lệnh Hải quân Vùng 4, ký kết tại Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp sáng
27/3/2019 (hoàn thành trước ngày 20/3/2019).
- Đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho Đoàn công tác Quân chủng Hải quân
trong thời gian Đoàn ở Bình Phước.
- Chuẩn bị quà đặc sản Bình Phước (hạt điều) và sắp xếp tặng cho Đoàn
công tác Quân chủng Hải quân (chuẩn bị xong trước ngày 26/3/2019).
- Cung cấp cho Văn phòng Tỉnh ủy danh sách bảng tên, nội dung bảng biểu
trưng. Dẫn chương trình Hội nghị ký kết.
- Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực
hiện kế hoạch này; báo cáo kịp thời Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ, kết quả thực
hiện.
5. Điện lực tỉnh
Đảm bảo ổn định nguồn điện ngày 26/3/2019 (tại Trung tâm Văn hóa tỉnh)
và ngày 27/3/2019 (tại Hội trường tỉnh và 12 điểm cầu các huyện, thị, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy).
6. Các đơn vị đƣợc phân công mời đại biểu khối đông
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Chú ý thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện và số lượng đại biểu để triển khai
thực hiện; tổ chức quản lý đại biểu.
7. Đề nghị Bộ Tƣ lệnh Hải quân
- Chuẩn bị nội dung và bố trí báo cáo viên cho Hội nghị ký kết chương
trình phối hợp và hội nghị tuyên truyền cho học sinh.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước chuẩn bị các nội dung,
chương trình ký kết Chương trình phối hợp.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành của tỉnh triển khai
các hoạt động liên quan.
- Cung cấp danh sách đại biểu Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân chủng
Hải quân tham dự các hoạt động theo kế hoạch này cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Bình Phước (trước ngày 20/3/2019).
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước xử lý những vấn đề
phát sinh (nếu có).
8. Đề nghị UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND
tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Tỉnh ủy, BCH Quân sự
tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở
Lao động, Thƣơng binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo
dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu
chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn, các cơ quan báo chí của tỉnh, Thƣờng trực các
huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: căn cứ nhiệm vụ được phân
công, chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.
9. Đề nghị đại biểu được mời dự các hoạt động Trưng bày, triển lãm; Biểu
diễn nghệ thuật; Hội nghị ký kết tham dự đầy đủ theo đúng thành phần./.

(Kế hoạch này thay cho Giấy mời )
Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân,
- Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân,
- Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4,
- Các đ/c UVBTV, UVBCH Đảng bộ tỉnh,
- HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh,
- Các ban Đảng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, các đoàn thể CT-XH tỉnh,
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh,
- TT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TU,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- LĐVP, Phòng TH, TC-QT, HC-CY-CNTT,
- Đăng website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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