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Căn cứ Công văn số 2055-CV/TĐTN-BTG, ngày 10/01/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tuyên truyền Chương trình của Tỉnh ủy về phát 

triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 

2030, tầm nhìn đến 2045”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm, triển khai một nội dung cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng 

lớp nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế biển đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tạo sự 

đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đối với việc 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, để Trà 

Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

2. Tuyên  truyền Chương trình số 21-CTr/TU, ngày 11/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021- 

2025 và định hướng đến năm 20230, tầm nhìn đến năm 2045” găn với tuyên 

truyền Chương trình số 19-CTr/TU, ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy “về phát triển hạ tầng giao thông; khu kinh tế, cụm, khu, công nghiệp; đô thị 

và Công nghệ thông tin tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025”, trong đó cần tập 

trung tuyên truyền những nội dung sau: 

- Tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương về chiến lược và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 26/12/2018 

của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, nhận thức của cả hệ 

thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tâm quan trọng của 

biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, chủ quyền quốc gia được nâng lên, 

gắn với tuyên truyền các quan điểm, mục tiêu và phát triển kinh tế biển.Trong 

đó, tập trung nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế biển 

theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, 

phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiệm vụ trọng tâm, đột 
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phá nhằm khai thác có tiềm năng, lợi thế của kinh tế biển, góp phần nâng cao 

chất lượng tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tuyên truyền những mục 

tiêu về phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2025 và định 

hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; chú trọng các mục tiêu quan trọng để 

đưa tổng giá trị tăng thêm ngành thủy sản bình quân 5% đến năm 2025; du lịch 

biển tăng trưởng bình quân 15%, các xã ven biển giữ vững nông thôn mới và 

xây dựng nông thôn mới nâng cao; thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, đạt các tiêu chí đô thị loại III; thị trấn Cầu Ngang 

đạt tiêu chí loại IV; các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải đạt tiêu chí huyện 

nông thôn mới trước năm 2025, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế năng lượng 

tái tạo với tổng công suất khoảng 46.500MW. 

- Tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm và 07 giải pháp chủ yếu để phát 

triển kinh tế biển Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh, 

gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XI, với 06 nhiệm trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phát được xác định trong Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025. 

- Tuyên truyền các giải pháp về phát triển kinh tế biển và ven biển, trong 

đó chú trọng các nội dung liên quan phát triển khu kinh tế Định An và các kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: kết quả đạt được trong việc khai 

thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản; phát triển năng lượng tái tạo và các ngành 

kinh tế biển mới; công nghiệp biển; Du lịch biển; kết cấu hạ tầng quan trọng về 

kinh tế biển và logistics, đồng thời bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế biển với 

quốc phòng – an ninh, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và thích ứng 

với biến đổi khí hậu. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân về biển, kinh tế biển; góp phần bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng 

hợp pháp của quốc gia trên biển, tăng cường ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống 

chính trị, Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế 

biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển, phát huy sức mạnh đại 

đoàn kết dân tộc. 

3. Định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cơ sở 

Đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền với hình thức phù hợp điều kiện tình hình 

dịch bệnh Covid-19. 

4. Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận, tâm trạng xã hội trong cán bộ 

đoàn viên, thanh niên và các cấp tầng lớp nhân dân về triển khai thực hiện dự án 

đầu tư hạ tầng cơ sở, các kế hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, kịp thời 

báo cáo và tham mưu cấp ủy địa phương, đơn vị thực hiện các giải pháp ổn định 

tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên và nhân dân về các vấn đề nhạy cảm, 

không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh. 
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Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên Giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 
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