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ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

ĐẢNG ỦY KHỐI 

  CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH 

* 

Số    52  -KH/ĐUK 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Ninh Thuận, ngày  27  tháng 10 năm 2021 

             

                                                            KẾ HOẠCH 

                         Thông tin, tuyên truyền dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná  

                                                 giai đoạn 1, công suất 1.500 MW 
----- 

  

 Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/BTGTU, ngày 08/10/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, 

công suất 1.500 MW (sau đây viết tắt là Dự án); để góp phần tạo sự thống nhất, đồng 

thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong quá 

trình triền khai thực hiện Dự án. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền như sau: 

 I- Mục đích, yêu cầu  

 - Thông qua công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận cao của cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với các chủ trương, chính 

sách, quy định của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về triển 

khai thực hiện Dự án.  

 - Công tác tuyên truyền cần đảm bảo tính thuyết phục, có trọng tâm, trọng 

điểm. Trong đó, chú trọng thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan về công tác triển khai dự án; về vị trí, vai 

trò và tầm quan trọng, lợi ích của dự án đối với tỉnh. 

 - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, 

đơn vị chức năng để tổ chức thực hiện, bảo đảm giữ vững ồn định tình hình an ninh 

trật tự trên địa bàn, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện. 

Theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, đúng quy định pháp 

luật đối với các vụ việc phát sinh; kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin sai 

trái, luận điệu xuyên tạc trên báo chí, mạng xã hội, nhằm góp phần ổn định tình hình 

an ninh chính trị, trật tự tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

 II- Một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền 

 1. Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên 

quan đến việc phát triển năng lượng tái tạo, nhất là việc điều chỉnh thay thế quy mô 

công suất 4.600MW điện hạt nhân Ninh Thuận bằng nguồn điện khí LNG thực hiện  
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tại Trung tâm điện lực LNG Cà Ná và cập nhật trong Quy hoạch điện VIII giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, làm cơ sở để tỉnh triển khai thực hiện các dự án 

điện khí LNG tại Trung tâm điện lực LNG Cà Ná trong thời gian tới, đóng góp vào sự 

phát triển chung của tỉnh. Tiếp tục phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, mục tiêu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu 

vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; 

trong đó có Đề án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả 

nước, đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, nhất là kế hoạch 

triển khai thực hiện Dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 

1.500 MW. 

 2. Tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển 

điện khí LNG Cà Ná sẽ là động lực quan trọng và quyết định cho yêu cầu thay thế 

kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi có chủ trương dừng xây dựng 

nhà máy điện hạt nhân, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế cảng biển nước sâu Cà Ná, 

đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an toàn hệ thống điện, ổn định, cân bằng 

nguồn điện cho các dự án điện gió, điện mặt trời, thay thế nguồn điện hạt nhân đã 

dừng triển khai, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân 

dân, nhất là Nhân dân trong vùng dự án. 

 Trong đó, tập trung nhấn mạnh: Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa 

hết sức quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam và phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh; là dự án có quy mô lớn, phức tạp, đã được Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt 

thời gian qua. Do đó, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và cả 

hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, quyết tâm, quyết liệt; sự đồng thuận của 

Nhân dân, nhất là người dân vùng dự án để đảm bảo dự án được tiến hành thông suốt, 

hiệu quả, đạt mục tiêu và kế hoạch đề ra. 

 3. Bám sát Kế hoạch số 4676/KH-UBND về triển khai thực hiện dự án Trung 

tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW để thông tin, tuyên truyền, 

chia làm 02 giai đoạn cụ thể như sau: 

 3.1. Giai đoạn 1, công tác chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: 

 - Thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước, các chủ trương, quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan về công tác triển khai Dự án; về cơ sở pháp lý, chính 

sách, pháp luật, chủ trương của Nhà nước và quá trình chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ 

vướng mắc, khó khăn khi thực hiện dự án. 

 - Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển điện khí LNG Cà 

Ná, việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm 

thực hiện chặt chẽ các thủ tục về lựa chọn Nhà đầu tư và các thủ tục pháp lý liên 

quan, đúng quy định của pháp luật, góp phần đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ, 

công khai và bình đẳng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 
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Công văn số 69/TTg-CN ngày 23/8/2021. 

 - Việc triển khai thực hiện tổ chức đấu thầu công khai trong nước và quốc tế về 

Dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành, để lựa chọn được Nhà đầu tư có đủ 

năng lực quản lý, tài chính, kinh nghiệm, kỹ thuật - công nghệ tiên tiến, hiện đại, an 

toàn với môi trường... thực hiện dự án. 

 - Tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận 

của Nhân dân trong triển khai Dự án, nhất là Nhân dân trong vùng dự án. Nội dung 

tuyên truyền cần đảm bảo tính thuyết phục, có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm tuyên 

truyền lợi ích dự án mang lại để người dân, nhất là Nhân dân trong vùng dự án thấy rõ 

lợi ích thiết thực của Dự án; từ đó, đồng thuận, tự nguyện, tự giác trong công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để triển khai dự án thuận lợi, hiệu quả. 

 3.2. Giai đoạn 2, sau khi chọn được Nhà đầu tư để thực hiện Dự án: 

 - Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các 

quy định liên quan về công tác triển khai dự án; cam kết của chủ đầu tư có trách 

nhiệm triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật và cam kết với tỉnh về đầu 

tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường... theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. 

 - Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai dự án 

nhằm tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh 

năng lượng quốc gia, an toàn hệ thống điện, ổn định, cân bằng nguồn điện cho các dự 

án điện gió, điện mặt trời, thay thế nguồn điện hạt nhân đã dừng triển khai; sử dụng 

công nghệ tiên tiến, hiện đại, an toàn với môi trường, đồng thời góp phần giải quyết 

nhu cầu về việc làm, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, an sinh xã hội, bảo đảm 

an ninh trật tự, an toàn xã hội... 

 - Tuyên truyền, vận động người dân nhất trí, ủng hộ chủ trương thực hiện dự 

án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, lợi ích của dự 

án để người dân thấy rõ được lợi ích cụ thể, thiết thực của dự án; những tác động của 

dự án đối với đời sống Nhân dân; về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; các 

gương “người tốt, việc tốt” trong chấp hành bàn giao mặt bằng để triển khai dự án; từ 

đó tạo đồng thuận, tự nguyện, tự giác trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

và tái định cư để triển khai dự án thuận lợi, hiệu quả. 

 - Tuyên truyền sự mong muốn, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 

trong tỉnh trong xây dựng Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, kiến nghị Thủ 

tướng Chính phủ điều chỉnh thay thế quy mô công suất 4.600MW điện hạt nhân Ninh 

Thuận bằng nguồn điện khí LNG thực hiện tại Trung tâm điện lực LNG Cà Ná và cập 

nhật trong Quy hoạch điện VIII giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, làm cơ 

sở để tỉnh triển khai thực hiện các dự án điện khí LNG tại Trung tâm điện lực LNG 

Cà Ná trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. 

 4. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để nhận diện được 

các thông tin sai trái; chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lôi 

kéo, kích động người dân gây cản trở quá trình triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn 
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nhà đầu tư và cả trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tuyên truyền, đấu tranh 

phản bác với những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc trên internet, mạng xã hội, 

thông tin chưa chính xác, thiếu khách quan trên báo chí để kịp thời định hướng dư 

luận xã hội. 

 III- Phạm vi, đối tượng, hình thức tuyên truyền  

 1. Phạm vi: Công tác quán triệt, phổ biến được triển khai thực hiện trong toàn 

Đảng bộ Khối và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và người lao động; đề cao, phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan nằm trong vùng dự án. 

 2. Đối tượng tuyên truyền: 

 Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ 

Khối. 

 3. Hình thức tuyên truyền: 

 - Tổ chức lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thấy được đây 

là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thúc đẩy phát triển 

kinh tế trọng điểm phía Nam và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện Thuận 

Nam, thấy được quyền lợi và lợi ích dự án mang lại, góp phần tạo sự đồng thuận 

chung. 

 - Thông tin, tuyên truyền trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, tăng cường thời lượng tuyên truyền đối với Nhân dân trong vùng dự án. 

 - Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm: Bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên 

truyền, tài liệu hỏi - đáp, trên các website, trang thông tin điện tử tỉnh, các sở, ban, 

ngành, Mặt trận, đoàn thể. 

 - Tuyên truyền, chia sẻ trên internet, mạng xã hội những thông tin chính thống, 

bài viết tích cực về dự án nhằm tạo sự đồng thuận chung. 

 IV- Tổ chức thực hiện  

 Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào Kế hoạch của Đảng ủy Khối triển 

khai, tổ chức sinh hoạt quán triệt về các chủ trương, chính sách, kế hoạch triển khai 

dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW. Nội dung cần 

tập trung về cơ sở pháp lý, chính sách, pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của 

tỉnh trong triển khai dự án; về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của dự án, những tác 

động của dự án đối với đời sống Nhân dân; về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu 

hồi đất đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời 

phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra và phối hợp xử lý 

nghiêm các hành vi tuyên truyền xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật, thiếu khách 

quan trên báo chí, mạng xã hội làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc triển khai dự án.  
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 V- Chế độ thông tin, báo cáo 

 Đề nghị cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai nghiêm túc kế hoạch quán triệt, phổ 

biến và tuyên truyền về dự án. Định kỳ vào cuối tháng báo cáo kết quả công tác quán 

triệt, thông tin tuyên truyền; đối với những vấn đề phức tạp, nổi cộm, đột xuất cần 

thông tin, báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để tổng hợp báo cáo về 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

               T/M BAN THƯỜNG VỤ 
                 PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 

 

 

                  Trần Văn Bắc 
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