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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

* 

Số: 31-HD/HNDT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 16 tháng 2  năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt 

Nam-Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2022 

 

Thực hiện các Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU, ngày 27/01/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, 

Việt Nam-Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 

hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về tầm quan 

trọng của công tác biên giới lãnh thổ; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng 

đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng 

góp phần củng cố môi trường hòa bình ổn định phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-

xã hội năm 2022. Đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên 

tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. 

- Công tác tuyên truyền cần bảo đảm sự  thống nhất trong chỉ đạo, phối hợp tổ 

chức thực hiện tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân đối với các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phân giới trên đất liền của Việt 

Nam.  

- Các nội dung, hình thức tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với 

diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ở từng địa phương tuyến biên giới. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

1.1. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc 

- Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt 

Nam và Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ký ngày 30 tháng 12 năm 1999) với 

Trung Quốc; 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư phân giới, cắm mốc, Hiệp định về quy 

chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Hiệp định về cửa khẩu và 

quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.  
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- Tuyên truyền về kết quả triển khai sau hơn 10 năm hai nước ký kết 03 văn kiện 

pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; công tác vận động nông dân thực 

thi, hỗ trợ quản lý tuyến biên giới và trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, hội viên, nông 

dân trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới bảo đảm an ninh, trật tự và 

quy định trong phòng chống dịch Covid-19. Kịp thời định hướng tuyên truyền về các 

hành vi lợi dụng công tác phòng chống dịch Covid-19 vi phạm các thỏa thuận giữa hai 

nước liên quan đến biên giới; các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế-xã hội 

khu vực biên giới. 

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ hữu nghị, truyền 

thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, các hoạt động trao đổi, giao 

lưu hữu nghị. 

1.2. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào 

- Tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của việc xây dựng đường 

biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định cùng phát triển; việc thực thi có hiệu quả các văn 

bản pháp lý liên quan đến công tác biên giới giữa hai nước như Nghị định thư về 

đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu 

biên giới trên đất liền; Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc di cư tự do và kết 

hôn không giá thú, Hiệp định Thương mại biên giới…; văn bản Thỏa thuận hợp tác và 

Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) giai 

đoạn 2020 – 2022. 

- Tăng cường tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp gắn bó 

thủy chung giữa hai nước; các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa - xã hội, các hoạt 

động hiệu quả của mô hình kết nghĩa giữa các địa phương, bản - bản và đồn biên 

phòng giữa hai nước; quảng bá tiềm năng, thế mạnh trong hợp tác phát triển kinh tế, 

đầu tư, du lịch, các hoạt động trao đổi, giao thương, hợp tác kinh tế của Nhân dân hai 

nước ở khu vực biên giới gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống 

dịch Covid-19. 

- Tuyên truyền vận động khuyến khích cán bộ, hội viên, nông dân khu vực biên 

giới tham gia các hoạt động kết nghĩa, bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu 

vực biên giới; tuyên truyền các mô hình hay, các tấm gương điển hình trong công tác 

bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội khu vực 

biên giới Việt Nam – Lào tại địa phận tỉnh Quảng Trị. 

- Tuyên truyền các hoạt động phòng, chống buôn người, buôn lậu, gian lận 

thương mại, vượt biên trái phép, nhập cảnh, lưu trú bất hợp pháp...và các hành vi vi 

phạm quy định trong phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời nắm bắt tình hình tư 
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tưởng, dư luận xã hội, kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng các vấn đề mới phát 

sinh. 

1.3. Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia 

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

của Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam – Campuchia trên cơ 

sở quan hệ láng giềng, đoàn kết, hữu nghị, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. 

Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp lý về giải quyết biên giới Việt Nam-

Campuchia như: Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 18/2/1979); Hiệp ước 

về vùng nước lịch sử giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa 

Nhân dân Campuchia (ký ngày 7/7/1982); Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề 

biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân 

Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia giữa nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 

20/7/1983); Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (27/12/1985); Hiệp ước giữa nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước 

hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 (ký ngày 10/10/2005); các hoạt động kỷ niệm 

55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1962-

24/6/2022)…  

2. Hình thức tuyên truyền 

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, các cấp Hội lựa chọn hình thức 

tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả như: 

- Tuyên truyền miệng thông qua các buổi sinh hoạt chi Hội; các hoạt động của 

báo cáo viên, tuyên truyền viên; lồng ghép qua sinh hoạt các Câu lạc bộ của nông dân, 

Hội thi “Nhà nông đua tài”, Chương trình “Vui cùng nhà nông”…; khai thác ưu thế 

của mạng xã hội và các phương thức thông tin hiện đại. 

- Giới thiệu, tuyên truyền các hoạt động, các gương điển hình trên Bản tin nông 

dân, Trang Thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh và các phương tiện truyền thông. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Hội Nông dân tỉnh 

- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng hướng dẫn chỉ đạo các cấp Hội 

thực hiện tốt các nội dung đề ra. 

- Giao Ban Xây dựng Hội tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 

theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện trong các cấp Hội. 



4 
 

2. Hội Nông dân cấp huyện 

- Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Hướng dẫn của Ban 

Thường vụ tỉnh Hội và Ban Tuyên giáo cùng cấp hướng dẫn các hoạt động tuyên 

truyền đến cơ sở Hội, chi Hội phù hợp với điều kiện của địa phương bảo đảm an toàn 

trong phòng, chống dịch Covid-19. 

- Hội Nông dân 02 huyện Hướng Hóa và Đakrông có chung đường biên giới với 

nước bạn Lào xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyên truyền biên giới trên đất liền. Trong 

đó chú trọng nắm và phản ánh kịp thời tình hình cở sở, tâm tư, nguyện vọng trong cán 

bộ, hội viên nông dân liên quan đến vấn đề biên giới, cắm mốc và quản lý biên giới. 

- Các huyện, thị, thành Hội báo cáo kết quả tuyên truyền về công tác biên giới 

trên đất liền về Ban Thường vụ tỉnh Hội trong báo cáo hoạt động Hội hàng tháng, quý, 

6 tháng,  báo cáo năm (qua Văn phòng) và báo cáo chuyên đề khi có yêu cầu (qua Ban 

Xây dựng Hội) để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực tỉnh Hội; 

- Hội ND 9 huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VP, Ban XDH. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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