Để báo chí thực sự là cầu nối giữa Trường Sa với đất liền
Bài viết của tác giả Phạm Quý Trọng gồm 5 trang giới thiệu về tầm quan
trọng của báo chí với quân và dân đảo Trường Sa đồng thời cũng đề xuất một số
giải pháp để báo chí thực sự trở thành cầu nối giữa Trường Sa với đất liền.
Nghị quyết Trung ương 4 cũng đã khẳng định công tác tuyên truyền, giáo
dục nhận thức về chủ quyền biển, đảo là một trong những giải pháp quan trọng cần
phải đẩy mạnh trong hệ thống các giải pháp nhằm thực hiện thành công Chiến
lược. Công tác tuyên truyền về biển, đảo góp phần làm cho người dân Việt Nam
nhận thức được vị trí, tầm quan trọng và chủ quyền của biển, đảo Việt Nam, để từ
đó thấy được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng
liêng của Tổ quốc trên biển. Khoảng cách về không gian, địa lý giữa hải đảo và đất
liền đã gần hơn nhờ công nghệ thông tin. Sóng truyền hình, sóng viễn thông được
phủ trên phần lớn các đảo thuộc Trường Sa, “nhà nhà”, “người người” đều có
thể xem được ti vi, nghe đài, đọc báo cũng như trò chuyện với người thân
trong đất liền thường xuyên. Nắm bắt được những nhu cầu về thông tin, kiến thức
khoa học kỹ thuật đối với quân, dân vùng hải đảo trong những năm qua, trên
những con tàu đến với Trường Sa cùng với những món quà vật chất của nhân dân
cả nước gửi tặng quân, dân trên đảo còn rất nhiều sách báo, tài liệu của đại diện
các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương mang tặng. Báo chí bước đầu đã làm
tốt vai trò cung cấp thông tin cho người dân các xã đảo và đang thực sự là cầu nối
giữa Trường Sa với đất liền. Báo chí đến với Trường Sa, viết về Trường Sa nói
riêng và biển, đảo nói chung thật sự là cánh tay nối dài đưa biển đảo đến với đất
liền khi và chỉ khi mỗi người làm báo cần ý thức đầy đủ nghĩa vụ công dân và
trách nhiệm xã hội trong hoạt động nghề nghiệp của mình.
Một số tờ báo lớn luôn có những chuyên mục, chuyên trang dành cho biển,
đảo và quần đảo Trường Sa đã chuyển tải kịp thời tới cán bộ, đảng viên và nhân

dân những chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, thông tin
về các vấn đề liên quan đến biển, đảo; phản ánh những tình cảm, tinh thần trách
nhiệm của các tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo cũng như tinh thần quyết tâm
bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều báo điện tử đã tổ
chức tốt chuyên trang, chuyên mục về biển, đảo Việt Nam (bằng tiếng Việt,
tiếng Anh và tiếng Trung) giúp nhân dân ở trong và ngoài nước có những thông tin
chính xác, đầy đủ về biển, đảo Việt Nam…
Để báo chí thực sự là cầu nối giữa Trường Sa với đất liền, cần tập trung làm
tốt một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, tập trung tuyên truyền về ứng dụng, chuyển giao những thành tựu khoa
học tiên tiến trong nuôi trồng, đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản, hải sản; vấn
đề tài nguyên, môi trường biển, phát triển khoa học – công nghệ biển, bảo vệ môi
trường biển cho ngư dân, người dân sống ở huyện đảo Trường Sa.
Thứ hai, tuyên truyền về các chính sách của Nhà nước khuyến khích nhân dân ra
định cư trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; tuyên truyền nâng cao tinh thần trách
nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân
đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ
quốc; Tập trung tuyên truyền các gương điển hình tập thể, cá nhân dũng cảm,
quên mình bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; tập trung tuyên truyền,
phản ánh các hoạt động tri ân, tặng quà, hỗ trợ đời sống của vợ con, gia đình,
người thân của các cán bộ, chiến sỹ đang ở đất liền.
Thứ ba, báo chí phải tạo cầu nối để các nhà khoa học, các nhà kinh tế đưa các ứng
dụng, nghiên cứu khoa học ra ngoài đảo.
Thứ tư, các cơ quan báo chí quan tâm hỗ trợ kinh phí phát hành để các ấn phẩm
đến với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo được thường xuyên hơn. Đặc biệt, cần
xây dựng đội ngũ cộng tác viên là cây bút sắc sảo, các chuyên gia, các nhà khoa
học về biển, đảo để viết những bài chuyên sâu về Trường Sa; tăng cường việc tổ

chức, bồi dưỡng, tập huấn, thâm nhập thực tế cho đội ngũ phóng viên tuyên truyền
biển, đảo.

