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HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc
và quản lý biên giới đất liền năm 2021
Thực hiện Hướng dẫn số 51/HD-MTTW-BTT ngày 23/02/2021 của Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Tuyên truyền về công tác
phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021”; Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai
thực hiện với các nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền trong
cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương,
quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác
phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền nhằm xây dựng tuyến biên
giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Trong đó, đặc biệt chú trọng các
nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 liên quan đến
công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền. Qua đó, nâng cao nhận
thức của các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và
tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc; xây dựng, quản
lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng
giềng; đồng thời, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động gắn công tác tuyên truyền về phân
giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, tuyên truyền về biển đảo, thông
tin đối ngoại vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
phát động và các nội dung hoạt động khác của công tác Mặt trận; chú trọng trao
đổi kinh nghiệm và phối hợp với các lực lượng tham gia tuyên truyền khác.
- Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới
lãnh thổ quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong cán
bộ, đảng viên và nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới

đất liền cũng như tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đối với
công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; công tác thông tin
bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia trong giai đoạn mới.
- Nội dung tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả trong định hướng
thông tin, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh; vận dụng linh hoạt, hiệu
quả các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù các tuyến biên giới đất liền,
phát huy các phương thức truyền thông mới.
- Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các lực lượng tuyên truyền, nhất
là các lực lượng ở cơ sở nhằm thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương
thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn tuyến biên giới khác nhau và
trong bối cảnh, tình hình cụ thể.
II. Nội dung tuyên truyền:
1. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả thực hiện
Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; 03 văn kiện pháp lý về biên giới: Nghị
định thư về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký
ngày 18/11/2009), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa
khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009).
- Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu đời giữa các cấp chính
quyền và nhân dân hai nước; các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu hữu nghị,
nhất là các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu văn hóa - xã hội của các cấp
chính quyền và nhân dân khu vực biên giới hai nước; các hoạt động, hiệu quả của
mô hình kết nghĩa giữa các địa phương, cụm dân cư, bản - bản và đồn biên phòng
giữa hai nước; những đóng góp, thành quả của việc quản lý tuyến biên giới đất
liền hòa bình, hợp tác, hữu nghị, ổn định cùng phát triển với sự phát triển của mỗi
nước cũng như khu vực; về quyết tâm và nỗ lực giải quyết các vấn đề biên giới
theo phương châm “hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” đến với nhân
dân hai bên biên giới. Chú trọng tuyên truyền Giao lưu hữu nghị nhân dân giữa
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc cùng Mặt trận - Chính hiệp các
tỉnh/khu tự trị có chung đường biên giới lần thứ hai dự kiến tổ chức vào quý IV
năm 2021 tại Việt Nam, qua đó nhân dân đặc biệt là nhân dân vùng biên giới hiểu
được ý nghĩa của hoạt động này.
- Chú trọng tuyên truyền, thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước về
biên giới trên đất liền, tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới; vận động
nhân dân đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, các quy định về quản lý
biên giới như: 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,
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chống dịch Covid – 19. Tuyên truyền nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến
trong công tác giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự và phát
triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã
hội, kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh.
- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù
địch, các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền
biên giới quốc gia nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ
quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
2. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào.
- Tiếp tục tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử, lợi ích của việc
xây dựng và quản lý hiệu quả tuyến 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; Hiệp
định Thương mại song phương; Hiệp định Thương mại biên giới... và các tuyên
bố chung, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tuyên truyền thực hiện
nghiêm túc Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc giải quyết vấn đề di cư tự
do và kết hôn không giá thú.
- Tiếp tục tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai
dân tộc Việt Nam và Lào; các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu văn hóa - xã
hội của các cấp chính quyền và nhân dân khu vực biên giới hai nước; các mô hình
kết nghĩa giữa các địa phương, cụm dân cư, bản - bản và đồn biên phòng giữa hai
nước; những thành quả đạt được, đóng góp của việc xây dựng và quản lý hiệu quả
tuyến biên giới theo phương châm “hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”
đối với sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như khu vực đến với nhân dân hai bên
biên giới và nhân dân thế giới. Chú trọng tuyên truyền kết quả 03 năm việc thực
hiện các nội dung Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát
triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020; Hội nghị trực tuyến Chủ tịch Mặt trận 3 nước
Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ IV; Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên
giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2021 (dự
kiến tổ chức vào quý II hoặc quý III/2021 tại Lào).
- Tăng cường thông tin đối ngoại về tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị đặc
biệt Việt Nam - Lào nhằm củng cố lòng tin và xây dựng, bồi đắp quan hệ hữu
nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên
tạc, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biên giới quốc gia để kích
động, chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.
- Tuyên truyền các hoạt động giao thương gắn với các biện pháp bảo đảm
an toàn hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid - 19.
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- Thông tin về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Chính phủ Lào
tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đặc biệt là
các quan điểm, chủ trương trong vấn đề biên giới, lãnh thổ, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội của Lào gắn với khu vực biên giới giữa hai nước.
3. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.
- Tiếp tục tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của các văn bản pháp lý song
phương như Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia,
Hiệp ước về vùng nước lịch sử, Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên
giới, Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia, Hiệp ước hoạch định biên giới quốc
gia, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985. Trong
đó, đặc biệt tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung hai văn kiện pháp lý quan
trọng là: Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và
Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và
Vương quốc Campuchia; Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền
giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Bên
cạnh đó, tuyên truyền kết quả 03 năm việc thực hiện các nội dung Bản Ghi nhớ
Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và
Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2017 2020; Hội nghị trực tuyến Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam
lần thứ IV; Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia
hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2021 (dự kiến tổ chức vào quý III
hoặc quý IV năm 2021 tại Việt Nam).
- Tiếp tục tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, hợp tác, truyền thống tốt đẹp
giữa nhân dân hai nước, các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu hữu nghị nhân
dân hai bên biên giới; về những thành quả đã đạt được trong công tác phân giới,
cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền; về quyết tâm và nỗ lực giải quyết các
vấn đề biên giới theo phương châm “hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”
đến với nhân dân hai bên biên giới.
- Tuyên truyền thông tin đối ngoại về các nội dung phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội ở khu vực biên giới; quảng bá tiềm năng, thế mạnh trong hợp tác phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch; các hoạt động trao đổi, giao thương, hợp tác
kinh tế của nhân dân khu vực biên giới; những kết quả và nỗ lực của Đảng, Nhà
nước nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân khu vực biên giới. Thông tin
các hoạt động trao đổi, giao lưu hữu nghị, giao thương biên giới đảm bảo các yêu
cầu về phòng, chống dịch Covid - 19.
- Tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hiện trạng quản lý
biên giới của hai nước; thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý mới được hai nước
thông qua.

4

- Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời xử lý các
vấn đề mới phát sinh; đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi
phạm pháp luật về quản lý, lợi dụng việc triển khai 02 văn kiện pháp lý về biên
giới để tuyên truyền kích động chống phá quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.
III. Tổ chức thực hiện:
Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố:
1. Phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp căn cứ vào tình hình, điều
kiện cụ thể của từng địa phương để có kế hoạch tuyên truyền về công tác phân
giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021 gắn với thực hiện nhiệm vụ
chính trị của địa phương. Trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid – 19, thực hiện
các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả gắn với việc vận động nhân dân
thực hiện tốt các Cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam phát động.
2. Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị
trấn căn cứ các nội dung trong Hướng dẫn này phối hợp các hội, đoàn thể cùng
cấp tổ chức tuyên truyền đến khu dân cư lồng ghép trong Cuộc vận động “Toàn
dân đòan kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
3. Báo cáo kết quả việc tổ chức tuyên truyền về công tác phân giới, cắm
mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021 gửi về Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh) trước ngày 15/12/2021 để theo dõi, tổng hợp kết quả chung trong toàn tỉnh./.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- BTT UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBMTTQVN tỉnh;
- VP, các Ban UBMTTQVN tỉnh;
- BTT UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, Ban TC-TG.

Nguyễn Bá Minh
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