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PHẦN MỘT: TỔNG QUAN 

I. Vị trí, vai trò của biển và đại dương 

1. Vai trò của đại dương thế giới  

Đại dương chiếm 71% diện tích bề mặt trái đất. Từ xa xưa, con người đã biết 

khai thác biển để sinh sống. Lịch sử phát triển của thế giới đã cho thấy, trước thế kỷ 

thứ XV, việc khai thác từ biển chỉ dừng lại ở những vùng ven bờ và còn thô sơ, 

manh mún. Từ thế kỷ XV, con người đã đi vòng quanh trái đất bằng đường biển. 

Biển được các nước phát triển sử dụng làm con đường giao thương để tìm kiếm, 

mở rộng thị trường và chiếm đoạt thuộc địa. Đến nửa đầu thế kỷ XX, con người 

mới chỉ khai thác bề mặt của biển là chủ yếu. Tuy nhiên, từ nửa sau thế kỷ XX, các 

nguồn nguyên liệu, năng lượng ngày càng trở nên khan hiếm, dẫn tới cạnh tranh thị 

trường, tranh chấp lãnh thổ, xung đột quốc gia thường xuyên và gay gắt. Do đó 

“Tiến ra biển trở thành một hướng phát triển của loài người, một chiến lược lâu dài 

của nhiều nước trên thế giới”. Các quốc gia dù có biển hay không đều quan tâm tới 

biển và hướng ra biển, điều đó thể hiện vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự phát 

triển nói chung và phát triển kinh tế nói riêng của từng quốc gia.  

Vai trò của đại dương được thể hiện ở những điểm cơ bản sau: (1) là nơi 

chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng (tài nguyên thiên nhiên 

vùng biển, đảo nói chung rất phong phú và đa dạng, bao gồm tài nguyên sinh vật, 

tài nguyên không sinh vật và các nguồn tài nguyên đặc biệt), phục vụ cho đời sống 

và sự phát triển kinh tế, là một điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc phát triển một 

nền kinh tế phong phú, đa ngành; (2) là đặc ân của thiên nhiên đối với loài người để 

sinh tồn trên Trái Đất, biển có tác dụng quan trọng đến cuộc sống con người và là 

nhân tố ảnh hưởng quyết định tới khí quyển, nhất là khí hậu ven bờ, ảnh hưởng đến 

môi trường sinh thái; (3) ngoài khả năng cung cấp tài nguyên và năng lượng, đại 

dương còn đóng vai trò quan trọng và to lớn về giao thông vận tải. Trên 90% hàng 

hóa vận tải quốc tế đều bằng đường biển vì có chi phí vận chuyển rẻ nhất (bằng 

1/10 giá vận chuyển bằng đường sắt, 1/100 giá vận chuyển bằng đường không) và 

không giới hạn về trọng tải; (4) đại dương có vai trò rất quan trọng đối với sự phát 

triển và an ninh quốc phòng của tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Biển và đại dương cung cấp nguồn của cải, không gian sống và có vai trò 

quyết định trong việc điều hòa khí hậu và đảm bảo các điều kiện môi trường sống 

cho hành tinh chúng ta. Môi trường và các nguồn tài nguyên của đại dương thế giới 

đang bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng do chất thải từ trên bờ và từ các hoạt 

động trên biển; do khai thác, sử dụng tài nguyên không theo những quy hoạch hợp 

lý. Sự suy thoái của nguồn tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học là do đánh bắt 

quá mức, phá hủy các hệ sinh thái và các sinh cảnh, sự xuất hiện của nhiều sinh vật 

ngoại lai xâm hại. Biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng những vấn đề mà đại 

dương đang gặp phải. Báo cáo của Liên Hợp quốc về những vấn đề đại dương thế 
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giới nêu "Đại dương và các biển đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu, các thảm họa 

tự nhiên, suy thoái môi trường, cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, mất đa dạng sinh học 

và quản lý thiếu hiệu quả tàu thuyền theo cờ quốc gia". 

Để giải quyết các vấn đề về đại dương thế giới, đòi hỏi phải có một cơ chế 

điều phối các hoạt động của các ngành và phối hợp hoạt động của các địa phương, 

thậm chí nhiều nước. Ngoài ra, cần những quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên, 

bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển có tầm nhìn dài hạn và được xây dựng 

trên cơ sở phân tích kỹ các chức năng khai thác, sử dụng của khu vực biển và vùng 

bờ biển để đảm bảo khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các 

hệ sinh thái biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội. 

Cần phải có một cách tiếp cận mới về phát triển về quản trị đại dương ở cấp 

quốc tế, khu vực và quốc gia. Vì tài nguyên đại dương có tính chất chia sẻ, các hoạt 

động khai thác, sử dụng tài nguyên có thể gây ô nhiễm môi trường nên phương 

pháp tiếp cận về đại dương cần phải là tiếp cận tổng hợp. 

Do vậy, yêu cầu của công tác quản lý đại dương và vùng bờ biển là cần phải 

xây dựng và triển khai thực hiện một hệ thống pháp luật theo hướng tiếp cận tổng 

hợp. Để phát triển bền vững và khai thác các giá trị đại dương cần thiết phải áp 

dụng hoạt động quản trị, thực thi và phát triển đại dương gắn liền với chính sách 

quản trị đại dương. Chính sách quản trị đại dương sẽ tạo ra một khuôn khổ chung 

cho việc quản lý và được thiết lập thông qua việc sử dụng các công ước quốc tế, 

thỏa thuận quốc tế về hoạt động trên biển và về việc sử dụng và khai thác nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, duy trì và bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển cho sự phát 

triển kinh tế - xã hội và thịnh vượng của loài người. 

Do đó, để có sự phát triển bền vững kinh tế biển dựa trên luật pháp quốc tế 

và các quy định có liên quan, đòi hỏi các quốc gia và mỗi người cần có những kiến 

thức, hiểu biết sâu sắc, đẩy đủ về biển và đại dương, quản trị đại dương, những hiểu 

biết, kiến thức về quản trị quốc tế, các quy định quản lý tài nguyên và khai thác các 

khu vực đại dương, các vấn đề liên quan đến môi trường biển, đa dạng sinh học và 

nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là ở vùng biển quốc tế và tại các hòn đảo có tranh chấp. 

2. Tiềm năng và lợi thế biển Việt Nam 

Vùng biển nước ta thuộc Biển Đông, nằm án ngữ trên các tuyến hàng hải 

huyết mạch giao thương giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa Châu Âu, 

Trung Cận Đông với Trung Quốc, Nhật Bản và các nước trong khu vực; ở cả bốn 

phía đều có đường thông ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương qua các eo biển. 

Ngoài Việt Nam, Biển Đông được bao bọc bởi 08 nước khác là Trung Quốc, 

Philipines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Theo 

ước tính sơ bộ, Biển Đông có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của hàng trăm triệu 

dân thuộc những quốc gia này. 
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Vùng biển Việt Nam có diện tích rộng, gấp hơn 3 lần diện tích đất liền, 

đường bờ biển dài trên 3.260 km (đứng thứ 27 về chiều dài bờ biển trong số 157 

quốc gia ven biển, đảo quốc trên thế giới) và tỷ lệ mặt tiền hướng biển gấp 6 lần thế 

giới. Nước ta có lợi thế rất lớn trong phát triển kinh tế biển và giao lưu, hội nhập 

kinh tế quốc tế, trong đó Biển Đông đóng vai trò “cầu nối” quan trọng, là cửa mở 

với các nước trên thế giới, đặc biệt là với các nước trong khu vực Châu Á - Thái 

Bình Dương. So với các vùng khác trong nội địa, vùng ven biển gồm hầu hết các 

đô thị lớn có kết cấu hạ tầng khá tốt; có các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước 

đang được đầu tư phát triển mạnh; có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, 

trong đó một số loại có giá trị làm mũi nhọn để phát triển; có nguồn lao động dồi 

dào và hệ thống giao thông sắt, thủy, bộ thuận tiện… là điều kiện hết sức thuận lợi 

để tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tiếp thu công nghệ tiên tiến 

và kinh nghiệm quản lý hiện đại của nước ngoài, từ đó lan tỏa ra các vùng khác 

trong nội địa. 

Ngoài những tiềm năng về tài nguyên - môi trường, biển Việt Nam còn có 

khoảng 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 2.773 đảo ven bờ với tổng diện tích tự 

nhiên khoảng 1.720 km
2
, 02 quần đảo xa bờ là Hoàng Sa, Trường Sa (gồm hơn 200 

đảo) và các đối tượng địa lý (187 đảo). Hệ thống đảo Việt Nam có vai trò to lớn 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và phát triển kinh tế 

biển nói riêng. Với vị trí phân bố đặc thù, hệ thống đảo có lợi thế rất lớn về phát 

triển kinh tế biển, đảo. Đây được coi là ưu thế nổi bật, đặc thù của hệ thống đảo mà 

các vùng khác không có. 

Khai thác tiềm năng biển, đảo là vấn đề quan trọng mang tính chiến lược ở 

hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia có biển và không có biển. 

Trong điều kiện các nguồn tài nguyên trên đất liền ngày càng cạn kiệt, các nước 

ngày càng quan tâm tới biển. Việc phát triển kinh tế biển trở thành xu thế tất yếu 

trên con đường tìm kiếm và đảm bảo các nhu cầu về nguyên, nhiên liệu, năng 

lượng, thực phẩm cũng như không gian sinh tồn cho loài người trong tương lai. 

Nhìn lại bức tranh kinh tế biển Việt Nam trong thời gian qua, tuy có những thành 

tựu đáng kể nhưng vẫn ẩn chứa nhiều nguy cơ, thách thức. Việc phát triển kinh tế 

biển ở một số nơi, một số khu vực đã có những sự việc ảnh hưởng nhất định đến 

môi trường, kinh tế - xã hội… các địa phương và vùng miền. Vì vậy, yêu cầu về 

việc phát triển kinh tế biển một cách hài hòa, bền vững đã và đang được đặt ra một 

cách cấp bách. 

II. Đường lối, chủ trương của Đảng về biển, hải đảo, phát triển bền vững 

kinh tế biển  

Nhận thức được giá trị và tiềm năng của biển với sự phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước, ngày 06/5/1993, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW về một số nhiệm vụ phát triển kinh tế 
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biển trong những năm trước mắt. Đây được xem là bước đầu tiên trong nhận thức, 

chủ trương phát triển kinh tế biển của Việt Nam.  

Nối tiếp những nội dung quan điểm của Nghị quyết số 03/NQ-TW, trong xu 

thế mở cửa và phát triển của đất nước, nhất là đẩy mạnh khai thác các tiềm năng, 

lợi thế của biển mang lại, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 về Chiến lược 

biển Việt Nam đến năm 2020. Đây là chủ trương lớn, có tầm nhìn xa, phù hợp xu 

thế chung của thế giới và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa X đã xác định “Đến năm 2020, phát triển 

thành công, có bước đột phát về kinh tế biển, ven biển như sau: (1) khai thác, chế 

biến dầu, khí; (2) kinh tế hàng hải; (3) khai thác và chế biến hải sản; (4) du lịch 

biển và kinh tế hải đảo; (5) xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập 

trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển. Sau năm 

2020, thứ tự phát triển kinh tế biển có sự thay đổi: (1) kinh tế hàng hải; (2) khai 

thác, chế biến dầu, khí và các loại khoáng sản; (3) khai thác và chế biến hải sản; (4) 

du lịch biển và kinh tế hải đảo; (5) các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung 

và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển”. Như vậy có 

thể thấy từ mức độ vĩ mô việc phát triển kinh tế biển được định hướng theo xu 

hướng giảm dần khai thác các nguồn tài nguyên không tái tạo và thay bằng các 

cách thức khai thác sử dụng biển một cách bền vững hơn. 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban 

hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nêu 

quan điểm: “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát 

triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển 

gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn 

vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi 

trường hoà bình, ổn định cho phát triển. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, 

doanh nghiệp và người dân Việt Nam; Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền 

tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái biển; bảo đảm hài 

hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển, giữa lợi ích 

của địa phương có biển và địa phương không có biển; tăng cường liên kết, cơ cấu 

lại các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 

cạnh tranh; phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực phát triển kinh tế đất 

nước”. 

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch 

tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 

của Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh 
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tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch hành động của 

Chính phủ với yêu cầu chung là cần quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn 

diện các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW trong suốt quá trình tổ chức triển 

khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ. Thúc đẩy đổi 

mới, sáng tạo và bảo đảm bền vững trong phát triển kinh tế biển Việt Nam, xây 

dựng thương hiệu biển Việt Nam; tạo sự bứt phá về khai thác, sử dụng hiệu quả, 

hợp lý các vùng biển, ven biển và hải đảo; bảo đảm tính khả thi trong huy động và 

sử dụng nguồn lực, phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế. Đảm bảo thực thi 

đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông, phù hợp với 

luật pháp quốc tế về biển, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 

năm 1982.  

III. Vai trò của truyền thông đối với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, 

phát triển kinh tế biển Việt Nam 

 Mặc dù trong những năm qua, kinh tế biển của Việt Nam đã đạt được những 

thành tựu hết sức đáng khích lệ; tuy nhiên, quá trình phát triển ẩn chứa không ít 

nguy cơ và thách thức như: gây tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực biển ven 

bờ; ô nhiễm rác thải, nhất là rác thải nhựa đang trở thành vấn đề cấp bách. Đáng lo 

ngại, các hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học biển ngày càng suy giảm; một số tài 

nguyên biển bị khai thác quá mức; công tác ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng, biển xâm thực còn nhiều hạn chế; đồng thời chưa hình thành được văn hóa 

sinh thái biển, với sự tham gia rộng rãi của cộng đồng. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, trước hết là do nhận thức về 

phương thức bảo vệ và phương pháp quản lý tổng hợp, thống nhất về biển dựa trên 

hệ sinh thái chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Cơ chế phối hợp trong quản lý nhà 

nước về biển và trong việc tổ chức còn nhiều hạn chế như thể chế, chính sách về 

biển, đảo chưa đồng bộ, thiếu các quy định chi tiết, khả thi, một số chủ trương lớn 

chưa được thể chế hóa kịp thời. Nhận thức về vai trò, vị trí biển và kinh tế biển của 

các cấp, các ngành, các địa phương ven biển và người dân chưa đầy đủ, vẫn còn có 

những khái niệm khác nhau về kinh tế biển, chưa coi trọng liên kết giữa các mảng 

không gian kinh tế biển và các vùng kinh tế biển, ven biển. Đầu tư cho nghiên cứu, 

điều tra cơ bản, phát triển nguồn nhân lực biển còn hạn chế, thiếu trọng tâm, trọng 

điểm, nhất là công tác đào tạo, dạy nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân đang 

sinh sống tại các khu vực ven biển; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 

người dân về chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên, nghĩa vụ bảo vệ môi trường 

biển chưa sâu rộng dẫn đến chưa hài hòa giữa khai thác, sử dụng tài nguyên biển 

hiện nay. 

Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương là Nghị quyết rất 

quan trọng, đặt ra yêu cầu cao trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về 

phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong xã hội. Truyền thông là công cụ sắc 

bén trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
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ninh. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai thực hiện Chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. 

Do vậy, để thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết số 36-NQ/TW, cần tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức đến mọi tầng lớp người dân về vị thế, vai trò và tiềm 

năng của biển; về chủ quyền, các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông, 

cũng như chủ quyền của Việt Nam đối với các nguồn tài nguyên và nghĩa vụ bảo 

vệ môi trường; xây dựng và quảng bá “Thương hiệu biển Việt Nam”; chủ động 

nghiên cứu các tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến vùng ven biển, 

biển và hải đảo, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thích ứng và giảm đến mức 

thấp nhất các tác động do biến đổi khí hậu gây ra.  

IV. Thực trạng công tác truyền thông về biển và đại dương 

1. Tình hình thực hiện công tác truyền thông về biển và đại dương 

a) Các hoạt động truyền thông và kết quả đạt được trong thời gian qua: 

Ngày 23/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt 

Nam” tại Quyết định số 373/QĐ-TTg (Đề án 373), theo đó đã giao “Bộ Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan triển 

khai trong giai đoạn 2010 - 2015”. Đây là một Đề án tuyên truyền lớn về lĩnh vực 

biển, hải đảo góp phần phục vụ việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển, hải đảo như Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 06/5/1993 về một số 

nhiệm vụ phát triển kinh tế biển; Chỉ thị số 20-CT/TW về đẩy mạnh phát triển kinh 

tế biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 

09/02/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 

 Mục đích Đề án hướng tới là tuyên truyền tổng thể về biển, hải đảo song để 

hạn chế sự trùng lặp với các đề án, nhiệm vụ tuyên truyền khác đã và đang được 

thực hiện, Đề án đặt trọng tâm vào vấn đề tuyên truyền phát triển kinh tế biển, khai 

thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Trong giai 

đoạn đầu thực hiện Đề án 373, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, thường 

xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành tổ chức tuyên truyền 

về mục đích, ý nghĩa, tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 373 và 

các chủ đề có liên quan.  

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành đã 

bám sát các nội dung và nhiệm vụ được giao, chủ động định hướng, xác định nhiệm 

vụ tuyên truyền trong lĩnh vực mình quản lý. Một số Bộ, ngành khi đặt vấn đề phối 

hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đều thống nhất về sự cần thiết phải lồng 

ghép, kết hợp các nội dung tuyên truyền biển, đảo để thực hiện Đề án với các nội 

dung chuyên môn, nghiệp vụ khác cần phối hợp. Vì vậy, việc triển khai nhiệm vụ 
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Đề án của các Bộ, ngành đều đã tập trung, đúng hướng và đã phát huy được tối đa 

các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.  

Về phía địa phương, sau khi Đề án 373 được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt, hầu hết các tỉnh, thành phố ven biển đều đã quan tâm nghiên cứu, xây dựng 

triển khai kế hoạch, nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về khai 

thác, sử dụng bền vững tài nguyên và và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo, 

lồng ghép vào chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Nhiều tỉnh, thành phố đã giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, xây 

dựng kế hoạch triển khai các nội dung thuộc Đề án phù hợp với yêu cầu, tình hình 

thực tế của địa phương. Để triển khai các nhiệm vụ của Đề án, một số địa phương 

tuy chưa được bố trí ngân sách, nhưng cũng đã chủ động trích từ nguồn kinh phí 

của hoạt động thường xuyên để phục vụ công tác tuyên truyền về biển, đảo. Do đó, 

nhiều hoạt động tuyên truyền đã được triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ đặt ra. 

Theo Đề án chung không yêu cầu nhất thiết các địa phương ven biển đều 

phải xây dựng, ban hành Đề án hoặc kế hoạch riêng của mình. Tuy nhiên, nhận 

thức rõ tầm quan trọng của Đề án, hầu hết các địa phương ven biển đều đã xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cho cả giai đoạn hoặc từng năm. Đã có 

18/28 tỉnh, thành ven biển xây dựng và phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án 373 

trên địa bàn. Một số địa phương đã tiến hành xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 

373 từ rất sớm như tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Phú Yên, Sóc Trăng… Còn 

lại các địa phương khác cũng đã căn cứ vào các nội dung tuyên truyền định hướng 

trong Đề án để chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan 

chức năng tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với các nội dung thuộc Đề án 

và yêu cầu, tình hình thực tế ở địa phương. 

Bám sát 05 nội dung chính của Đề án, các Bộ, ngành và địa phương đã tích 

cực triển khai một cách toàn diện và đồng đều trên mọi phương diện, thực hiện 

tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm thông qua việc tổ chức các sự kiện có quy 

mô lớn; tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

tuyên truyền lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chương trình, đề 

án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, do đó đã mang lại hiệu quả cao trong công tác 

tuyên truyền. 

b) Công tác tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và 

phát triển bền vững biển, hải đảo 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng theo hướng chuẩn hóa các nội 

dung pháp lý cơ bản về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi 

trường biển, hải đảo. Các Bộ, ngành quản lý nhà nước có liên quan và các địa 

phương ven biển đã cập nhật, phổ biến những văn bản pháp luật chuyên ngành 
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trong nước về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường 

biển, hải đảo cho cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang thực thi 

nhiệm vụ trên khu vực biển, hải đảo.  

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu trình Chính phủ phê duyệt Đề 

án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai 

đoạn 2018 - 2020 (Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ). Mục tiêu của Đề án là người dân được cung cấp thông tin về đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện 

thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho 

người dân các địa phương ven biển trong việc khai thác, sử dụng và giữ gìn tài 

nguyên, môi trường biển, đảo. Điểm nổi bật của Đề án này về công tác tuyên truyền 

biển, đảo là sáng tạo, đa dạng các hình thức tuyên truyền. Ngoài việc tuyên truyền 

bằng hình thức trưng bày triển lãm, Bộ Thông tin và Truyền thông còn triển khai 

nhiều hình thức tuyên truyền trên các lĩnh vực đặc thù của Bộ như: tuyên truyền 

trên hệ thống thông tin cơ sở, trên trang thông tin điện tử; viết bài đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc vấn đề bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo; đăng tải nhiều bài viết nghiên cứu, các tư liệu lịch sử, công trình 

khoa học của các chuyên gia đầu ngành về biển, đảo nhằm cung cấp kiến thức, định 

hướng dư luận, nâng cao ý thức tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho 

cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. 

Nội dung tuyên truyền biển, đảo luôn được cập nhật, đổi mới, bảo đảm tính 

toàn diện, xác định tốt trọng tâm, trọng điểm, có sự lựa chọn phù hợp với từng thời 

điểm, từng đối tượng. Các nội dung được ưu tiên trong tuyên truyền về biển, đảo là: 

đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật Việt Nam, pháp 

luật quốc tế về biển, đảo; vị trí, tiềm năng, vai trò, thế mạnh của biển, đảo Việt 

Nam; các tư liệu pháp lý, khoa học liên quan đến biển, đảo Việt Nam; các công 

trình nghiên cứu trong nước, quốc tế về biển, đảo Việt Nam; nghĩa vụ, trách nhiệm 

của các lực lượng và công dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phương thức, biện 

pháp, kinh nghiệm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Công tác thông tin, tuyên truyền đã có sự đổi mới rõ nét cả về hình thức và 

phương pháp tuyên truyền với các nội dung phong phú, sáng tạo và linh hoạt (từ 

việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền chuyên đề về biển, đảo đến lồng ghép các 

nội dung tuyên truyền về biển, đảo vào các hội nghị tập huấn, bài giảng, bài nói 

chuyện sinh động) nên đã cuốn hút sự quan tâm của các học viên, cung cấp thêm 

nhiều thông tin bổ ích về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. 

Luôn định hướng và cung cấp kịp thời cho báo chí (cả báo chí trong nước và 

ngoài nước) các thông tin chính thống góp phần tuyên truyền biển, đảo trên phương 

tiện báo chí bảo đảm đúng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và tuân thủ 

luật pháp quốc tế. Công tác tập huấn, bồi dưỡng đã cung cấp kịp thời những kiến 

thức cơ bản về tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam, nhất là khẳng định chủ 
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quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Đồng thời nâng 

cao nhận thức về biển, đảo; ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo và ý thức chấp hành 

pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Góp phần tạo nên sức 

mạnh tổng hợp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ 

quốc. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên phổ biến các văn bản 

chuyên ngành về quản lý đa dạng sinh học biển, bảo vệ và phát triển bền vững các 

hệ sinh thái biển, bảo vệ môi trường biển, hải đảo cho cán bộ, công chức thuộc lĩnh 

vực thủy sản và ngư dân sống ven biển; tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn 

trong nước và quốc tế liên quan đến công tác bảo tồn biển, bảo vệ nguồn lợi hải sản 

để trao đổi thông tin trong quản lý đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các nước và 

các tổ chức quốc tế đối với Việt Nam trong công tác bảo tồn, bảo vệ môi trường 

biển.  

Ủy ban nhân dân các tỉnh thành ven biển đã chủ động xây dựng tổ chức triển 

khai kế hoạch, nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác, 

sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo, lồng 

ghép vào chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Nhiều tỉnh, thành phố đã giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, xây 

dựng kế hoạch triển khai các nội dung thuộc Đề án phù hợp với yêu cầu, tình hình 

thực tế của địa phương. 

c) Truyền thông cho cộng đồng về biển và đại dương 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai truyền thông nâng cao nhận thức 

cộng đồng về khai thác sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng 

ven biển, hải đảo thông qua các Dự án: Dự án “Biên soạn và phổ biến tài liệu khoa 

học trong nước và nước ngoài liên quan đến quản lý khai thác tài nguyên và bảo vệ 

môi trường biển Đông”;  Dự án “Lập và thực hiện Dự án sản xuất phim tài liệu 

khoa học "Biển đảo Việt Nam - Tiềm năng, lịch sử và tương lai của chúng ta“; Dự 

án “Xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo 

Việt Nam”. Ngoài 03 dự án trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chương 

trình quản lý tổng hợp dải ven biển Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng 

đến năm 2020, trong đó có 2 dự án liên quan và hỗ trợ cho công tác tuyên truyền 

nâng cao năng lực quản lý của địa phương và nhận thức cộng đồng, đó là: Dự án 

“Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình truyền thông về quản lý tổng hợp đới 

bờ dải ven biển Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, giai đoạn 2011-2013” và Dự 

án “Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, nâng cao năng lực quản lý tổng 

hợp đới bờ Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai dự án“Xây dựng và thực hiện Đề án 

tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào 
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chương trình giáo dục các cấp học và các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục 

quốc dân giai đoạn 2010 - 2015”. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên phổ biến các văn bản 

chuyên ngành về quản lý đa dạng sinh học biển, bảo vệ và phát triển bền vững các 

hệ sinh thái biển, bảo vệ môi trường biển, hải đảo cho cán bộ, công chức thuộc lĩnh 

vực thủy sản và ngư dân sống ven biển; tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn 

trong nước và quốc tế liên quan đến công tác bảo tồn biển, bảo vệ nguồn lợi hải sản 

để trao đổi thông tin trong quản lý đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các nước và 

các tổ chức quốc tế đối với Việt Nam trong công tác bảo tồn, bảo vệ môi trường 

biển.  

Ủy ban nhân dân các tỉnh thành ven biển đã chủ động xây dựng tổ chức triển 

khai kế hoạch, nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác, 

sử dụng bền vững tài nguyên và và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo, lồng 

ghép vào chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Nhiều tỉnh, thành phố đã giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, xây 

dựng kế hoạch triển khai các nội dung thuộc Đề án phù hợp với yêu cầu, tình hình 

thực tế của địa phương. 

2. Đánh giá về một số hạn chế trong thực hiện công tác truyền thông về 

biển và đại dương trong thời gian qua 

a) Về định hướng tuyên truyền: Mặc dù công tác tuyên truyền về biển và hải 

đảo đã có những thay đổi tích cực, nhưng vẫn thiếu một số chương trình, chiến 

lược truyền thông về phát triển bền vững kinh tế biển ở cấp độ quốc gia, rộng khắp 

cả nước, tác động sâu rộng đến xã hội. 

b) Về nhận thức tầm quan trọng của kinh tế biển: một số cơ quan, địa 

phương: cấp uỷ Đảng và chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, thiếu kinh nghiệm 

quảng bá quốc tế và quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền về các ngành 

kinh tế biển, dẫn đến tình trạng mạnh địa phương nào địa phương đó làm, thường 

mang nặng giá trị vật chất mà chưa khai thác hết các giá trị vô hình, các giá trị văn 

hóa của sản phẩm biển, cách làm thiếu sự chuyên nghiệp và thường mang tính tự 

phát, ngắn hạn, thiếu một tầm nhìn dài hạn, đặc biệt không tính đến tính bền vững 

và thân thiện với môi trường. 

c) Về nhận thức tầm quan trọng của đại dương: hầu hết các dự án không đề 

cập hoặc đề cập rất ít vào vấn đề nâng cao nhận thức, bảo tồn đại dương - không 

gian chung của nhân loại. Để giải quyết tất cả các vấn đề về đại dương thế giới, đòi 

hỏi phải có sự hiểu biết và cơ chế điều phối các hoạt động của nhiều nước để giữ 

gìn không gian sinh tồn chung vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân 

loại. 
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d) Về công tác thu thập thông tin, thống kê: công tác thống kê về tiềm năng 

các ngành kinh tế biển... vẫn chưa được tiến hành bài bản từ trung ương đến địa 

phương. Chưa có các tiêu chí hay các cuộc điều tra, bình chọn, xếp hạng các sản 

phẩm đạt thương hiệu biển, kinh tế biển trong các ngành. 

đ) Về quy mô tuyên truyền: các chương trình tuyên truyền về kinh tế biển 

hiện mang tính nhỏ lẻ, phân tán, chủ yếu là các chương trình của riêng doanh 

nghiệp, một ngành, một địa phương, một lĩnh vực... Chưa có một chương trình 

tuyên truyền mang tầm vóc quốc gia, tổng hợp, hệ thống, xuyên suốt về Chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam theo một định hướng chung, mục tiêu 

chung. Công tác tuyên truyền, quảng bá thiếu sự kết hợp, lồng ghép giữa các 

ngành, các địa phương. Một số ngành kinh tế biển có tiềm năng thế mạnh thực sự, 

có thể phát triển ở tầm cấp quốc tế, lại chưa có được các chương trình quảng bá 

tương xứng và có tính chuyên nghiệp cao.  

e) Về hình thức tuyên truyền: Hoạt động quảng bá, tuyên truyền chưa khoa 

học, chưa thường xuyên đổi mới theo hướng sinh động, thiết thực và đa dạng, chưa 

phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, chưa đi sâu vào những vấn đề then chốt, phù 

hợp với xu hướng chung của xã hội. Sự phát triển của internet thực sự đã làm nên 

một cuộc cách mạng về thông tin trên toàn cầu. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền 

chưa tận dụng tốt các phương thức truyền thông hiện đại để truyền tải một cách 

nhanh chóng những thông điệp đúng đắn, tích cực; đồng thời, hạn chế, đấu tranh 

với những thông tin sai trái về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chủ quyền lãnh 

thổ trên biển. 

g) Về cơ chế phối hợp trong tuyên truyền: Việc phối hợp triển khai giữa các 

cơ quan trong tổ chức tuyên truyền, giáo dục và phổ biến thông tin về biển, đảo, 

nhất là giữa Trung ương và địa phương, có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả chưa 

cao, không thực sự thường xuyên, liên tục, bị chi phối bởi các nội dung, hoạt động 

mang tính thời điểm, ngắn hạn. Chưa huy động sự tham gia, đóng góp đầy đủ của 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, của 

cộng đồng tham gia vào công tác tuyên truyền. Chưa tạo được cơ chế để phối kết 

hợp với các hãng thông tấn, báo chí lớn trên thế giới để tuyên truyền, quảng bá tiềm 

năng kinh tế biển Việt Nam ra quốc tế. 

3. Một số định hướng truyền thông về phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam 

Để góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về 

biển, giàu từ biển, phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW thì cần 

xây dựng và đẩy mạnh triển khai các chương trình truyền thông phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt. 

Nghị quyết số 36-NQ/TW đưa ra mục tiêu đến năm 2030, phát triển thành 

công, đột phá về các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: (1) du lịch và dịch vụ 
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biển; (2) kinh tế hàng hải; (3) khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển 

khác; (4) nuôi trồng và khai thác hải sản; (5) công nghiệp ven biển; (6) năng lượng 

tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. 

Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng 

thể và kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 

2018 của Banh Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác 

định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác truyền thông về biển và đại dương. 

a) Về quan điểm thực hiện truyền thông về biển và đại dương 

Kế thừa những nội dung, kết quả đạt được trong công tác truyền thông về 

biển và đại dương cũng như định hướng công tác truyền thông trong thời gian tới 

để đạt được các mục tiêu và thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần có có sự nhận 

thức, đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về các nội dung sau: 

- Thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt 

của biển và đại dương. Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ 

biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh 

tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và 

toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì 

môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam. 

- Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa 

dạng sinh học và hệ sinh thái biển. 

- Giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá biển đi đôi 

với xây dựng xã hội gắn kết, thân thiện với biển. 

- Tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường 

biển, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; chủ động ứng phó 

với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.  

- Lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng 

cao làm nhân tố đột phá. Chủ động, nâng cao hiệu quả hội nhập, hợp tác quốc tế, 

ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược hàng đầu thế giới có công nghệ nguồn, 

trình độ quản lý tiên tiến trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng, hợp tác và nâng cao 

vị thế của kinh tế biển Việt Nam. 

b) Các định hướng truyền thông về biển và đại dương 

Để thực hiện được các quan điểm trên, hoạt động truyền thông cần thực hiện 

các nội dung sau: 
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- Đa dạng hoá hình thức và nội dung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tri thức về biển 

và hải đảo tới nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình truyền thông về biển và hải đảo đến 

năm 2030.   

- Truyền thông về vị trí, vai trò của đại dương với sự thịnh vượng của thế 

giới nói chung, của Việt Nam nói riêng. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách, phổ biến chính sách về 

biển và hải đảo nói chung, các ngành kinh tế biển nói riêng. 

Xây dựng và tổ chức các giải thưởng, cuộc thi về biển và đại dương nhằm 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia các hoạt động về 

biển và hải đảo. 

- Tuyên truyền về các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về 

biển và hải đảo theo hướng thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu 

khoa học, công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho 

việc hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển bền vững kinh tế 

biển; nghiên cứu gắn với điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển liên quan 

tới phóng xạ, năng lượng nguyên tử.  

- Truyền thông về các nội dung thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ 

bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030. Giải pháp củng cố cơ sở 

hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ cho hệ thống thu gom và xử lý chất thải nguy hại, 

nước thải, chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường tại các địa phương có 

biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển... Truyền thông về Kế hoạch hành động quốc 

gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. 

- Truyền thông về đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát triển khoa học công 

nghệ. Trong đó chú trọng tuyên truyền đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ 

trợ của các đối tác, các tổ chức quốc tế để phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng 

vùng biển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế biển, bảo 

vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng. 

c) Các nội dung thực hiện truyền thông về biển và đại dương: truyền thông 

chính sách về biển và đại dương; truyền thông hướng tới các mục tiêu phát triển 

bền vững kinh tế biển Việt Nam; tăng cường hợp tác và truyền thông quốc tế về 

biển và đại dương; tăng cường truyền thông cộng đồng về biển và đại dương gắn 

với phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; xây 

dựng tài liệu tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông đa phương tiện phục vụ mục 

tiêu phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. 

V. Căn cứ xây dựng Chương trình 
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1. Về chính trị và pháp lý 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban 

hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nêu 

quan điểm: Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển 

bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn 

liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi 

trường hoà bình, ổn định cho phát triển. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, 

doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định phát triển kinh tế biển là một trong những 

nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đưa Việt Nam đến năm 2030 là nước đang phát 

triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. 

Giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết của Đảng là “Tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát 

triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội”. Trong đó xác định nâng cao 

nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong 

tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, 

giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển. Nâng cao hiệu quả, đa dạng hoá các 

hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về biển, đảo, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong 

toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng 

quốc tế; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hoà 

bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển. Phát huy vai trò của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động 

các tầng lớp nhân dân giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện Nghị quyết. 

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch 

tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương. Kế hoạch của Chính phủ với yêu cầu chung là cần quán triệt sâu 

sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện các nội dung Nghị quyết của Đảng; xác định 

giải pháp đa dạng hoá hình thức và nội dung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tri thức về biển 

và hải đảo tới nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế. 

Phổ biến nền tảng kiến thức khoa học về các hệ sinh thái biển và hải đảo; thường 

xuyên thực hiện các chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm 

quan trọng của biển và đại dương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đối với 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. Nghị quyết số 26/NQ-CP của 

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng “Chương trình 

truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030”. 
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Bên cạnh đó, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 quy định 

trách nhiệm quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo của 

Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ (Điều 73) gồm nội dung tuyên truyền về biển và 

hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo. 

2. Về thực tiễn 

Như đã nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt 

Nam” tại Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010. Đây là một Đề án tuyên 

truyền lớn về lĩnh vực biển, hải đảo góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo 

vệ môi trường biển, hải đảo. Ngày 28/7/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai 

đoạn 2018 - 2020”. Mục tiêu của Đề án là người dân được cung cấp thông tin về 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các 

phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; đặc biệt chú trọng tuyên 

truyền cho người dân các địa phương ven biển trong việc khai thác, sử dụng và bảo 

vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo.  

Thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng, tổ chức 

triển khai kế hoạch, nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ 

quyền biển, đảo; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường 

vùng ven biển, hải đảo, lồng ghép vào chương trình, kế hoạch hành động để thực 

hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; cập nhật, phổ 

biến những văn bản pháp luật chuyên ngành trong nước về quản lý, bảo vệ và phát 

triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho cán bộ, công chức các 

cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang thực thi nhiệm vụ trên khu vực biển, hải đảo. 

Sau khi Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương được ban 

hành, công tác hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết 

đến các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể và nhân dân từng bước được nâng cao, kịp 

thời, bám sát bối cảnh trong nước và tình hình thế giới. Ban Tuyên giáo Trung 

ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông theo chức 

năng, nhiệm vụ đã triển khai hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến và quán 

triệt triển khai Nghị quyết, định hướng thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại để tuyên 

truyền, giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá biển. Nội 

dung tuyên truyền về biển, đảo ngày càng đa dạng, phong phú, gắn trực tiếp với nội 

dung của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời bám sát tình hình 

thực tế, nhất là các diễn biến mới trên Biển Đông.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tuyên truyền nói 

riêng và truyền thông về biển, hải đảo nói chung trong thời gian qua còn có hạn chế 
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như đã phân tích tại mục IV.2: thiếu một số chương trình, chiến lược truyền thông 

về phát triển bền vững kinh tế biển ở cấp độ quốc gia, rộng khắp cả nước, tác động 

sâu rộng đến xã hội; chưa nhận thức đầy đủ, thiếu kinh nghiệm quảng bá quốc tế và 

quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền về các ngành kinh tế biển; hoạt động 

quảng bá, tuyên truyền chưa khoa học, chưa thường xuyên đổi mới theo hướng sinh 

động, thiết thực và đa dạng, chưa phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, chưa đi sâu 

vào những vấn đề then chốt, phù hợp với xu hướng chung của xã hội; chưa huy 

động sự tham gia, đóng góp đầy đủ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; chưa 

tạo được cơ chế để phối kết hợp với các hãng thông tấn, báo chí lớn trên thế giới. 

Công tác truyền thông về biển và đại dương là nhiệm vụ hết sức quan trọng. 

Phải tăng cường nhận thức, phải xây dựng cơ chế, thể chế chính sách phù hợp để 

truyền thông thực sự là một nguồn lực, là sức mạnh. Phải thông tin đầy đủ, chính 

xác, kịp thời, thường xuyên về vai trò của biển và đại dương đối với con người và 

hoạt động kinh tế; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; bảo 

vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; phát triển bền vững kinh tế biển; chủ 

quyền biển, đảo; đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển và đại dương.  

Tình hình quốc tế, khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó 

lường, những nhân tố mới xuất hiện tác động trực tiếp đến tình hình Biển Đông. 

Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, 

đảo giữa các nước trong khu vực diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ xung đột, mất ổn 

định. Ở trong nước, sự phối hợp, thống nhất nhận thức và hành động về chủ quyền 

biển, đảo của một bộ phận nhân dân chưa cao, trong khi đó, các thế lực thù địch ra 

sức lợi dụng vấn đề biển, đảo hòng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức 

tạp, tranh chấp chủ quyền ranh giới biển và sự bất đồng giữa các nước tại Biển 

Đông tiếp tục ảnh hưởng đến môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của khu 

vực và nước ta. Ô nhiễm môi trường xuyên biên giới, biến đổi khí hậu đã trở thành 

vấn đề cấp bách toàn cầu. Phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển với bảo tồn 

biển trở thành xu thế chủ đạo. Toàn cầu hóa và cách mạng khoa học - công nghệ 

tạo ra nhiều cơ hội và thách thức. Ở trong nước, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển 

bền vững; thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội vẫn là những khó khăn, thách thức lớn đòi hỏi công tác truyền thông cần 

định hướng, có bước đi đúng đắn để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo niềm 

tin và sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và đồng bào ta ở nước 

ngoài, cộng đồng quốc tế.  

Căn cứ pháp lý, chính trị và tình hình thực tiễn nêu trên đòi hỏi cần thiết phải 

xây dựng một Chương trình truyền thông quốc gia về biển và đại dương. 

PHẦN HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
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I. Quan điểm  

1. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về biển, hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển nhằm nâng cao nhận 

thức, thay đổi hành vi, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống 

chính trị, nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế trong công 

cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển. 

2. Bảo đảm hiệu quả công tác truyền thông, thực hiện có trọng tâm, trọng 

điểm, thực chất, gắn với thực tiễn từng ngành, địa phương, vùng miền và từng thời 

điểm; đổi mới và đa dạng hóa nội dung, phương pháp truyền thông theo hướng 

đồng bộ và toàn diện, hiện đại, đa phương tiện, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo và phù 

hợp từng nhóm đối tượng. 

3. Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác truyền thông về biển và đại 

dương: ngân sách nhà nước, xã hội hóa, hợp tác công - tư, hợp tác quốc tế; phát 

huy tối đa nội lực trong nước, của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Tạo sự phối 

hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên quan; sự tham gia chủ động, tích cực của các tổ 

chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân nhân, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè 

quốc tế trong công tác truyền thông về biển và đại dương. 

II. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

a) Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển được hiểu đúng, đầy đủ và toàn diện, từ 

đó củng cố được niềm tin, sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh 

nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước đối với Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp 

bảo vệ biển, đảo Tổ quốc và phát triển kinh tế biển. Cán bộ các cấp phải hiểu sâu, 

nắm chắc chính sách, pháp luật về biển và hải đảo. 

b) Thông tin, kiến thức, tri thức về biển và đại dương được truyền tải thường 

xuyên, liên tục, chính xác và hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng; nhận diện và bác 

bỏ thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, xuyên tạc về biển và đại dương; học sinh, 

sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản; đại bộ phận người dân có hiểu biết về vị 

trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội 

và bảo vệ Tổ quốc, qua đó, động viên Nhân dân tích cực, chủ động tham gia các 

hoạt động bảo vệ biển và đại dương. 

c) Nội dung và hình thức truyền thông được đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa; 

sử dụng công nghệ truyền thông hiện đại, đa phương tiện, đa loại hình, đa ngôn ngữ 

(với các cơ quan báo chí đối ngoại); tạo sự tương tác hiệu quả giữa chủ thể và đối 

tượng được truyền thông, sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và cộng 

đồng trong nước và quốc tế; hình thành được ý thức trách nhiệm tham gia truyền 

thông về biển và đại dương của người dân. Truyền được cảm hứng, niềm tự hào 
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cho các tầng lớp Nhân dân về biển, đảo quê hương. Công tác truyền thông về biển 

và đại dương được triển khai chặt chẽ và bài bản từ trung ương xuống đến từng xã, 

từng thôn, bản, ấp. 

d) Ngân sách nhà nước được bố trí đủ và tăng dần hằng năm cho các hoạt 

động truyền thông về biển và đại dương; ngày càng nhiều doanh nghiệp, tổ chức, 

người dân tham gia vào hoạt động truyền thông, kết hợp truyền thông với hoạt 

động đầu tư, phát triển kinh tế biển (khai thác hình thức “đổi truyền thông lấy ưu 

đãi của Nhà nước”). 

2. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 

a) Đến năm 2022, 100% các bộ quản lý 06 ngành kinh tế biển được xác định 

trong Nghị quyết số 36-NQ/TW; các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, 

Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch truyền 

thông về biển và đại dương. Trong đó, các cơ quan xác định các chỉ tiêu cụ thể theo 

đặc thù nội dung truyền thông của từng lĩnh vực, cơ quan, địa phương. 

b) Đến năm 2025, 100% các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, báo 

đối ngoại có chuyên trang, chuyên mục về biển và đại dương trên các sản phẩm 

thông tin (báo, bản tin, tạp chí in, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền 

hình) của cơ quan; đến năm 2030, 100% các bộ, ngành có liên quan đến quản lý 

nhà nước về biển và hải đảo, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chuyên 

mục về biển và đại dương trên trang thông tin tiện tử của cơ quan. 

c) Hằng năm, 100% các địa phương tổ chức có hiệu quả các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới và báo 

cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

d) 100% phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí, những người 

làm công tác thông tin, tuyền truyền về các vấn đề có liên quan đến biển và đại 

dương tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương được tập huấn về hệ thống 

chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về biển, hải đảo, đại dương. 

đ) Đến năm 2025, xây dựng được 01 Thư viện cấp ngành về biển và đại 

dương; 100% thư viện cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các đầu sách 

viết về biển, hải đảo và đại dương của Việt Nam; đến năm 2030, xây dựng được 01 

Bảo tàng biển và đại dương. 

e) 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tư thục và 

quốc tế thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương thông qua việc lồng 

ghép nội dung liên quan vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù 

hợp với cấp học, trình độ đào tạo.  
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g) 100% các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; 100% các tập đoàn kinh tế lớn 

của Nhà nước tham gia hoạt động truyền thông về biển và đại dương (trực tiếp hoặc 

gián tiếp, tùy theo quy mô và tính chất hoạt động của các tổ chức, đơn vị). 

III. Nhiệm vụ và giải pháp 

1. Đánh giá, rà soát, điều chỉnh và ban hành mới các chính sách, pháp 

luật, chương trình, kế hoạch đề án, dự án truyền thông liên quan đến biển và 

đại dương nhằm bảo đảm phù hợp với các Nghị quyết của Đảng và Chương 

trình này. 

a) Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, hoạt động truyền 

thông về biển và đại dương của các bộ, ngành và địa phương.  

- Truyền thông chủ trương, chính sách, pháp luật về biển, hải đảo; vị trí, vai 

trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành, và 

địa phương; tiềm năng, lợi thế, tình hình phát triển kinh tế biển Việt Nam; bảo vệ 

chủ quyền biển, đảo; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đối ngoại, hợp 

tác quốc tế về biển; truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá biển. 

- Truyền thông về nội hàm, mục tiêu, giải pháp phát triển bền vững 06 ngành 

kinh tế biển xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW: du lịch và dịch vụ biển; kinh 

tế hàng hải; khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; nuôi trồng 

và khai thác hải sản; công nghiệp ven biển; năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế 

biển mới. 

b) Lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình này với các chương 

trình, đề án, dự án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác có liên quan để 

triển khai có hiệu quả Chương trình. 

2. Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung truyền thông 

về biển và đại dương. 

a) Đa dạng hóa hình thức truyền thông: trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; hệ thống thông tin cơ sở (hệ thống loa cấp xã, tranh cổ động, khẩu hiệu, 

v.v.); truyền thông trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; truyền thông kết hợp quảng 

bá du lịch và các hoạt động kinh tế biển khác; truyền thông qua các hội thảo chuyên 

đề, hội nghị phổ biến, các sự kiện, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại 

dương Thế giới. 

b) Chuyển đổi số từng bước phương thức truyền thông, số hoá các tư liệu 

tuyên truyền, sản xuất các sản phẩm truyền thông hiện đại, chất lượng cao, có thể 

tiếp cận và tương tác mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng Internet. 

c) Xây dựng, thiết kế nội dung, thông điệp truyền thông, sử dụng ngôn ngữ 

phù hợp với từng nhóm đối tượng, lưu ý khu vực và đối tượng đặc thù như vùng 

biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các huyện đảo; đồng bào 
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các dân tộc thiểu số và ngư dân có thời gian lao động trên biển dài ngày (khó tiếp 

cận với thông tin về biển, đảo); đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế 

(chưa được quan tâm đúng mức). 

d) Xây dựng hệ thống lưu trữ tài liệu về biển và đại dương (thu thập, chỉnh 

lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê và sử dụng); tạo, khuyến khích phong trào 

xã hội học tập, tìm hiểu về biển và đại dương. 

đ) Ngoài thông tin chung và cơ bản về biển và đại dương; lồng ghép vào nội 

dung truyền thông thông tin về nghiên cứu khoa học và công nghệ về biển và đại 

dương; hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

3. Tăng cường hợp tác và truyền thông quốc tế về biển và đại dương. 

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về hợp tác quốc tế 

về biển, đại dương, về phát triển bền vững kinh tế biển. Đa dạng hóa các loại hình, 

cách thức truyền thông về biển và hợp tác quốc tế về biển và đại dương; xây dựng 

các chuyên trang, chuyên mục thông tin phù hợp và hiệu quả, chủ động phối hợp và 

hợp tác với các hãng truyền thông, kênh truyền thông quốc tế có uy tín để nâng cao 

hiệu quả các hoạt động truyền thông.  

b) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục bằng tiếng nước ngoài về biển và 

đại dương trên các tờ báo, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền hình đối 

ngoại. 

c) Tổ chức các hội nghị quốc tế về pháp luật biển; nghiên cứu khoa học biển 

và đại dương; bảo tồn đa dạng sinh học biển; khai thác, sử dụng, bảo về tài nguyên, 

môi trường biển; xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế biển và các diễn đàn, sự kiện 

quốc tế, khu vực có liên quan đến biển và đại dương. 

d) Huy động sự hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm triển khai các chương 

trình truyền thông về biển và đại dương của các tổ chức quốc tế và chính phủ các 

nước. 

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về biển và đại 

dương. 

a) Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về 

thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo phù hợp với từng đối tượng. Nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị cho nhà báo, đội ngũ chuyên trách 

làm công tác truyền thông về biển, hải đảo, đặc biệt là kiến thức về các vấn đề pháp 

lý trong nước và quốc tế liên quan đến biển và đại dương.  

b) Tạo phong trào toàn dân tham gia hướng ứng các hoạt động truyền thông 

về biển và đại dương, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ 

chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 
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c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt 

động của Chương trình nhằm lan tỏa rộng rãi thông tin đến mọi đối tượng, góp 

phần nâng cao hiệu quả truyền thông Chương trình. 

d) Xây dựng hệ thống tài liệu tuyên truyền biển, đảo thống nhất về nội dung, 

đa dạng về hình thức, phù hợp với yêu cầu của nhiều loại đối tượng khác nhau, phát 

hành các tài liệu tuyên truyền kịp thời, có giá trị, tạo hiệu ứng tốt. 

đ) Tổ chức tập huấn về hệ thống chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về 

biển, hải đảo, đại dương cho đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy, truyền thông về 

biển và đại dương; xây dựng bộ tài liệu, chuyên đề, phụ lục sách giáo khoa về biển 

và đại dương cho các cấp học, các loại hình đào tạo. 

5. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động được mọi 

nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng 

đồng xã hội tham gia vào công tác truyền thông về biển và đại dương.  

a) Phát huy vai trò của các các cơ quan truyền thông đại chúng, tổ chức chính 

trị - xã hội, đoàn thể và cộng đồng trong công tác truyền thông. Bảo đảm vai trò 

dẫn dắt, định hướng của các cơ quan truyền thông lớn của Nhà nước như Đài tiếng 

nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. 

b) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động truyền thông về 

biển và đại dương, đặc biệt là các doanh nghiệp (thông qua các biện pháp kinh tế 

hỗ trợ doanh nghiệp).  

c) Xác định việc tham gia truyền thông về biển và đại dương; bảo vệ tài 

nguyên, môi trường biển, hải đảo; phát triển bền vững kinh tế biển; bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo Tổ quốc là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (tiêu chí đánh giá 

doanh nghiệp).  

6. Khen thưởng, động viên kịp thời tổ chức cá nhân; ngăn chặn, xử lý 

thông tin sai lệch. 

a) Kịp thời tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, 

việc tốt trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. 

b) Nhận diện và tuyên truyền phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích 

động của các thế lực thù địch, phản động về chủ quyền biển, đảo. Kịp thời phản 

ánh, phê phán, kiến nghị xử lý những quan điểm, hoạt động, hành vi trái với đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo, 

cũng như luật pháp quốc tế về biển; hoạt động khai thác trái phép tài nguyên biển 

và vi phạm chủ quyền biển quốc gia. 

c) Xây dựng và tổ chức các giải thưởng, cuộc thi truyền thông về biển và đại 

dương nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia các 

hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về biển và đại dương. 
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7. Tăng cường kiểm tra, giám sát và sự phối hợp giữa các cơ quan trong 

hoạt động truyền thông. 

a) Phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và đoàn thể các cấp trong việc tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, 

tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. 

b) Nâng cao hiệu quả phối hợp, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ 

chức tuyên truyền, giáo dục và phổ biến thông tin về biển và đại dương, nhất là 

giữa trung ương và địa phương (xây dựng các chương trình phối hợp truyền truyền 

thông giữa các cơ quan). 

IV. Phạm vi thực hiện 

1. Phạm vi thời gian: đến năm 2030 

2. Phạm vi không gian: toàn quốc, các bộ ngành trung ương và địa phương, 

trong đó ưu tiên 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. Một số quốc gia 

có đông người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập; các quốc gia có quan hệ 

hữu nghị truyền thống với Việt Nam. 

3. Đối tượng truyền thông: cán bộ, công chức; người dân; doanh nghiệp; kiều 

bào ta ở nước ngoài; học sinh, sinh viên; người nước ngoài. 

V. Kinh phí thực hiện  

Kinh phí thực hiện Chương trình do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp 

ngân sách, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được 

giao nhiệm vụ truyền thông về biển và đại dương theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác; trong đó: 

1. Ngân sách Trung ương bảo đảm chi cho các hoạt động thực hiện tại Trung 

ương, và hoạt động có tác động đến nhiều địa phương như đào tạo, tập huấn, hội nghị. 

2. Ngân sách địa phương chi cho các hoạt động truyền thông về biển và đại 

dương tại địa phương. 

3. Nguồn vốn viện trợ và nguồn vốn hợp pháp khác được sử dụng có hiệu quả 

theo đề xuất của nhà tài trợ và nhu cầu thực tế của công tác truyền thông về biển và đại 

dương. 

Hằng năm, căn cứ vào mục tiêu, nội dung Chương trình, các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình. 

VII. Tổ chức thực hiện 

 1. Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh 

tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chỉ đạo toàn diện việc tổ 
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chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030. 

 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 a) Chủ trì triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức báo cáo và tổng kết 

việc thực hiện Chương trình trên phạm vi cả nước.  

 b) Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách xã hội 

hóa hoạt động truyền thông về biển và đại dương. 

 c) Xây dựng cơ sở dữ liệu về biển và đại dương (tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo). 

 d) Định kỳ tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam nhằm 

đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP; 

xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình Thương hiệu biển Việt Nam đến năm 

2025, Đề án thành lập Giải thưởng Việt Nam về biển và đại dương. 

 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ có 

trách nhiệm bố trí đủ kinh phí để bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

thuộc Chương trình này. 

4. Bộ Ngoại giao chủ trì thực hiện hoạt động truyền thông quốc tế về biển và 

đại dương; công tác thông tin đối ngoại và tham gia các diễn đàn quốc tế liên về biển 

và đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển. 

5. Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý các thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản 

động về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thông tin trái với đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo, cũng như luật pháp 

quốc tế về biển. 

 6. Bộ Thông tin và Truyền thông 

 a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên 

quan rà soát, sửa đổi, ban hành mới các chính sách liên quan đến công tác truyền 

thông biển và đại dương. 

 b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nhanh việc chuyển 

đổi số công tác truyền thông, trong đó có truyền thông về biển và đại dương. 

 7. Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Công 

Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thông xây dựng các chương trình, kế 

hoạch truyền thông về các mục tiêu, giải pháp phát triển bền vững từng ngành kinh 

tế biển được xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW (du lịch và dịch vụ biển; 

kinh tế hàng hải; khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; nuôi 

trồng và khai thác hải sản; công nghiệp ven biển; năng lượng tái tạo và các ngành 

kinh tế biển mới). 
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 8. Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

 a) Xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch truyền 

thông về biển và đại dương tại địa phương.  

 b) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tại địa phương trong công tác truyền 

thông, cung cấp thông tin về biển, đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển tới 

tổ chức và người dân trên địa bàn. 

 c) Bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ truyền thông về biển và đại dương tại 

địa phương. 

 9. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt 

Nam và các cơ quan thông tin truyền thông khác. 

 a) Xây dựng kế hoạch, dành thời lượng phát sóng, cung cấp cho các tầng 

lớp xã hội thông tin về biển, đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển. 

 b) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành và các địa 

phương triển khai sản xuất, biên tập các chuyên mục, đoạn phim, phóng sự về vẻ 

đẹp, tiềm năng biển Việt Nam, về những thành tựu trong phát triển bền vững kinh 

tế biển của các ngành, địa phương.  

 10. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, các bộ, cơ quan, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá những 

kết quả đạt được, hiệu quả các nội dung đã triển khai, các hoạt động truyền thông 

đã thực hiện; những hạn chế, bất cập và những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung; 

cập nhật những chính sách, nội dung mới có liên quan đến phát triển bền vững kinh 

tế biển... để điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho các nội dung tiếp theo, đáp ứng hiệu 

quả trong triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về biển và đại 

dương, phát triển bền vững kinh tế biển. 

PHẦN BA: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại 

dương đến năm 2030; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung các nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới và 

nội dung Chương trình này. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan của Chính 

phủ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, nhân 

dân, kiều bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển và đại 
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dương trong phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, 

Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 

Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội người cao tuổi Việt 

Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 

Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các tổ chức xã hội trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực, chủ động tham gia tổ chức triển 

khai Chương trình; đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về 

vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển và đại dương cho cán bộ hội, hội viên, 

đoàn viên và cộng đồng. 

4. Các bộ ngành và địa phương chủ động xây dựng, thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch truyền thông về biển và đại dương phù hợp với đặc điểm từng ngành, lĩnh 

vực, địa phương và tình hình thực tiễn. Trong đó xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ. Các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số đề án, dự án, nhiệm vụ 

cụ thể triển khai thực hiện Chương trình tuyền thông về biển và đại dương đến 

năm 2030 như sau: 

TT Tên đề án, dự án, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 

1 Đề án thành lập Giải thưởng Việt Nam về biển và 

đại dương 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

2 Chương trình Thương hiệu biển Việt Nam đến năm 

2025 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

3 Diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

4 Dự án xây dựng thư viện biển và đại dương  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

5 Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển 

bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2021 - 

2025  

Bộ Thông tin và 

Truyền Thông 

6 Đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, 

chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết 

định 175/QĐ-TTg) 

Bộ Thông tin và 

Truyền Thông 

7 Đề án truyền thông về nghiên cứu, ứng dụng khoa 

học và công nghệ biển và đại dương 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

8 Xây dựng hệ thống lưu trữ quốc gia về biển và đại 

dương 

Bộ Nội vụ 

9 Lồng ghép nội dung truyền thông và xây dựng 

giáo trình đào tạo về biển và đại dương vào các 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 



27 

 

TT Tên đề án, dự án, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 

cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân 

10 Đề án rà soát, lồng ghép và xây dựng hệ thống 

triển lãm/bảo tàng về biển Việt Nam 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

11 Kế hoạch truyền thông phát triển bền vững du lịch 

và dịch vụ biển 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

12 Kế hoạch truyền thông phát triển bền vững kinh tế 

hàng hải 

Bộ Giao thông vận tải 

13 Kế hoạch truyền thông về nuồi trồng và khai thác 

hải sản bền vững 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

14 Kế hoạch truyền thông về phát triển bền vững 

công nghiệp ven biển 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

15 Kế hoạch truyền thông về khai thác dầu khí và các 

tài nguyên khoáng sản biển 

Bộ Công Thương 

16 Kế hoạch truyền thông về năng lượng tái tạo và 

các ngành kinh tế biển mới 

Bộ Công Thương 

(Danh mục đề án, dự án sẽ được rà soát, điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở ý kiến của 

các cơ quan liên quan)./. 
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