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BÁO CÁO
Kết quả 3 năm (2019-2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển 
Việt Nam giai đoạn 2019-2023 và kết quả tổ chức triển khai thực hiện trong thời 
gian qua; UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả 3 năm (2019-2021) thực hiện 
Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam (sau đây viết tắt là 
Đề án) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Những năm qua, tình hình thế giới, khu vực, trên Biển Đông tiếp tục có 

những diễn biến phức tạp, nước ngoài tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự, trái 
phép nhằm thực hiện yêu sách “Đường lưỡi bò” trên biển Đông, vi phạm Công 
ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa 
của Việt Nam, tàu cá nước ngoài thường xuyên xâm phạm vào vùng biển của 
nước ta. Trong nước, việc Quốc Hội thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam với 
số phiếu tán thành cao thể hiện tuyên bố mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về 
quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và chủ quyền quốc gia trên biển bằng 
các biện pháp hòa bình, phù hợp pháp luật quốc tế. Thời tiết diễn biến phức tạp do 
tác động của biến đổi khí hậu; hoạt động tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại 
trên biển, an ninh hàng hải vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn 
ngày càng tinh vi; việc khai thác tiềm năng, nguồn lợi thủy sản trên biển ở một số 
địa phương có dấu hiệu quá mức, thiếu bền vững, gây ô nhiễm môi trường; trình 
độ nhận thức về pháp luật của Nhân dân, nhất là ngư dân trên khu vực biên giới 
biển còn hạn chế; dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tác động không nhỏ đến 
đời sống của Nhân dân nói chung và ngư dân nói riêng.

Đối với tỉnh Quảng Nam là địa phương ven biển với đường bờ biển dài 
khoảng 125 km, có 01 xã đảo (xã Tân Hiệp, thành phố Hội An), 06 huyện, thị 
xã, thành phố giáp biển1. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển 
Việt Nam trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những giải 
pháp cơ bản góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, đạo đức công vụ, 
trách nhiệm nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa; tạo sự chuyển biến về 
nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa 
bàn tỉnh. Trong 3 năm (2019-2021) tỉnh Quảng Nam tổ chức triển khai thực hiện 
Đề án đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

1 Gồm các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành.
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II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án
Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển 
Việt Nam giai đoạn 2019-2023, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp (cơ quan 
thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) cùng Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị 
tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật hằng năm; chỉ đạo, hướng dẫn UBND, Phòng Tư pháp các huyện, 
thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền các luật mới ban hành, trong đó có triển 
khai thực hiện Đề án tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-
2023. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, các sở, ban, ngành, địa 
phương, đơn vị thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện 
các nội dung, công việc, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Xác định tuyên truyền thực hiện Đề án tuyên truyền Luật Cảnh sát biển 
Việt Nam giai đoạn 2019-2023 là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của ngư dân nói riêng và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung 
trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước. Trên cơ sở kế hoạch 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở 
Tư pháp các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch 
triển khai thực hiện Đề án ở cấp mình; xác định rõ những nội dung trọng tâm cần 
triển khai, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và UBND các 
xã, phường, thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo khoa học, phù hợp 
với điều kiện thực tiễn và đối tượng tuyên truyền ở từng địa phương. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp 
chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Vùng Cảnh sát biển 2 và các cơ 
quan, đơn vị, lực lượng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung trong 
Đề án đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc đạt hiệu quả khá tốt. Trong quá trình triển 
khai thực hiện các cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị đã thường 
xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, rút kinh nghiệm, kịp 
thời bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng các mô hình 
hay, cách làm hiệu quả, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong 
tổ chức thực hiện Đề án.

2. Kết quả công tác triển khai thực hiện Đề án
- Công tác biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền
Các cơ quan, địa phương, đơn vị đã tiến hành biên soạn bảo đảm kịp thời, 

đầy đủ đề cương, bài giảng, tài liệu theo kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo 
dục pháp luật, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, hệ thống tài liệu, nội dung được 
các cấp phê duyệt đúng theo quy định. Ngay từ khi Luật Cảnh sát biển Việt Nam 
được ban hành và có hiệu lực đến nay, trên cơ sở tài liệu tuyên truyền, phổ biến, 



3

giáo dục pháp luật do trên cấp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa 
phương, đơn vị tiến hành biên soạn gần 1.000 giáo án, bài giảng, chuyên đề để 
tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ, Nhân 
dân, ngư dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã nghiên 
cứu biên soạn, cấp phát hơn 120.000 tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền, phổ 
biến Luật Cảnh sát biển; cấp 5.000 đầu sách pháp luật, 1.200 cuốn sách hỏi đáp 
về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; gần 1.000 đĩa DVD phục vụ công tác tuyên 
truyền, phổ biến tại cơ sở; các văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh Sát biển 
Việt Nam để tuyên tuyền cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Do điều kiện dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động 
cấp hàng trăm nội dung tuyên truyền bằng file mềm, thiết kế đồ họa 
(infographic) thông qua hộp thư điện tử, các ứng dụng trên internet... đảm bảo 
kịp thời đến tay người dân. 

Duy trì và thực hiện có hiệu quả các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp 
luật nhằm phục vụ nhu cầu tư vấn, hỏi đáp những vấn đề về pháp luật cho quần 
chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã tập 
trung duy trì và phát huy có hiệu quả các tủ sách, ngăn sách pháp luật với số 
lượng hơn 30.000 cuốn sách, hơn 5.000 đầu sách có nội dung về Luật Cảnh sát 
biển Việt Nam đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu pháp luật, 
nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
Nhân dân. 

- Công tác tập huấn, học tập Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Tham gia lớp tập huấn trực tuyến do Bộ Quốc phòng tổ chức, quân số 50 

đồng chí. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh, nhất là các huyện, thị xã, thành phố giáp biển của tỉnh (như Hội An, Điện 
Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành) tổ chức tập huấn cho đội 
ngũ cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang địa 
phương qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về pháp 
luật nói chung và Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng. 

- Công tác phối hợp, tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang thường 

xuyên phối hợp, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền sát với 
từng đối tượng. Các cấp đã tổ chức hơn 300 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ 
biển, đảo Tổ quốc; Pháp luật Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật 
biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên; Luật 
Biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản hướng 
dẫn thi hành; những điều ngư dân Việt Nam cần biết khi đánh bắt thủy sản trong 
vùng đánh cá chung Việt Nam - Trung Quốc và sau khi Hiệp định hợp tác nghề 
cá giữa Việt Nam - Trung Quốc kết thúc hiệu lực ngày 01/6/2020; sơ đồ phạm vi 
các vùng biển; một số điểm lưu ý cho ngư dân khi đánh bắt xa bờ; hoạt động 
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đánh bắt cá trái phép, không báo cáo, không được quản lý, quyền chủ quyền đối 
với các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục âm 
mưu, thủ đoạn chống phá của các nước hiện nay trên Biển Đông, trách nhiệm 
của ngư dân, lao động sản xuất trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo với 
phương châm “Còn biển là còn tất cả, mất biển là mất tất cả” kêu gọi Nhân dân 
nêu cao tinh thần cảnh giác, bình tĩnh, tự tin, an tâm vươn khơi, bám biển… cho 
trên 10.000 lượt người tham gia. Vận động Nhân dân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển một cách hiệu quả và bền vững gắn với việc nâng cao cảnh giác, 
tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng quản 
lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 
Quảng Nam thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn, báo chí 
Trung ương xây dựng các chương trình tuyên truyền cụ thể thông qua các tin, 
bài, phóng sự; phát huy tốt chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” của Bộ CHQS 
tỉnh; chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển, đảo” trên sóng Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh. Phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tuyên 
truyền, thực thi pháp luật trên biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trọng 
tâm là Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, 
“Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Đến nay, đã tuyên truyền được 
1.674 tin, bài viết, ảnh, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền, trong đó có 300 tin, 
phóng sự, chuyên mục phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 1.250 tin, 
bài, ảnh đăng trên các báo đài Trung ương, địa phương, Báo Công an tỉnh, cổng 
Thông tin điện tử tỉnh và các địa phương, đơn vị; đồng thời, đăng tải, chia sẻ 
hàng nghìn lượt tin, bài, ảnh tuyên truyền trên các tài khoản mạng xã hội. Phối 
hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển, tìm hiểu biển đảo với 6.000 
em học sinh ở các địa phương tham gia, tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê 
hương” trong nội dung tuyên truyền Đề án tại Trường Trung học cơ sở trên địa 
bàn tỉnh với gần 4.500 học sinh tham gia; tuyên truyền vận động cán bộ, nhân 
dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia 
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Cảnh sát biển với hơn 10.0000 lượt người 
tham gia.

Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt việc kết hợp 
thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì pháp luật trên biển với 
tuyên truyền cho ngư dân làm ăn trên biển. Kết quả đã tổ chức được hơn 120 
lượt tổ tuyên truyền lưu động đến từng phương tiện tàu, thuyền; tuyên truyền 
cho hơn 2.500 lượt ngư dân, Nhân dân làm ăn trên biển, nhất là các phương tiện 
tàu, thuyền hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản. Phối hợp với các lực 
lượng chức năng, tuyên truyền, vận động chủ tàu, thuyền khai thác hải sản xa bờ 
ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Vận động các phương tiện 
tiếp tục bám biển, phát hiện và kịp thời báo cho lực lượng chức năng các trường 
hợp tàu, thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam để có biện pháp ngăn 
chặn, xử lý theo quy định.
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- Hình thức, biện pháp và kết quả tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát 
biển Việt nam cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang (LLVT) và Nhân dân

Các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên đổi mới nội dung, hình 
thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng địa phương đơn 
vị. Duy trì chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” của tỉnh và các địa phương trên 
sóng Đài PT-TH tỉnh và các địa phương hàng tuần, thời lượng 15 phút, trong đó 
có nội dung tuyên truyền về Đề án Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Phát huy tốt 
việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn và các 
cảng cá, bến cá; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức 125 buổi 
tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ 
và Nhân dân. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham mưu Ban Chỉ đạo 35 
tỉnh và chỉ đạo “Lực lượng 47” các cấp chủ động đấu tranh với các luận điệu 
xuyên tạc trên không gian mạng về biển, đảo Việt Nam, về Luật Cảnh sát biển 
Việt Nam. Tham mưu, hướng dẫn kịp thời cho sở, ban, ngành, địa phương tuyên 
truyền định hướng trong Nhân dân về biển, đảo Việt Nam.

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đồn Biên phòng của các 
địa phương ven biển tổ chức 43 hội nghị tuyên truyền về biển, đảo trong đó có 
nội dung tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho trên 2.600 ngư dân. 
Khẳng định niềm tin cho ngư dân khi đi đánh bắt trên biển luôn có Cảnh sát biển 
hỗ trợ, đồng thời khuyến cáo ngư dân chấp hành nghiêm các quy định đánh bắt 
hải sản không được vi phạm pháp luật. Hàng năm, phối hợp tổ chức huấn luyện 
lực lượng Dân quân biển theo nội dung, chương trình, từng bước nâng cao được 
chất lượng huấn luyện giáo dục chính trị, làm nòng cốt cho ngư dân yên tâm 
vươn khơi bám biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Chỉ đạo các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện 
nghiêm Nghị định 30/2010/NĐ-CP, Nghị định số 130/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ và Thông tư 153/2016/TT-BQP về huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự 
tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, qua đó đã huy động hơn 3.000 lượt tàu, 
thuyền và hơn 10.000 Dân quân biển tham gia khắc phục các sự cố trên biển. 
Thực hiện Kế hoạch số 1724/KH-BQP ngày 07/6/2021 của Bộ Quốc phòng về 
việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt 
Nam”, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 6076/UBND-NC ngày 13/9/2021 
về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển 
Việt Nam”, đến nay toàn tỉnh đã có hơn chục nghìn lượt người tham gia.

- Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật 
luôn được các lực lượng chức năng tiến hành thường xuyên, hiệu quả: Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, Công 
an, Vùng Cảnh sát biển 2, Kiểm ngư bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới 
biển và huy động phương tiện tàu thuyền sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ 
quyền theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP, Nghị định số 130/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ. Thường xuyên nắm chắc tình hình tàu nước ngoài vi phạm chủ 
quyền biển đảo Việt Nam; phát hiện, xử lý đối tượng vi phạm theo đúng quy 



6

định của pháp luật2.
- Kết quả sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, kinh phí xã hội 

hóa để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, 
phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch tổ chức 
triển khai thực hiện Đề án, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 
lập kế hoạch tài chính - ngân sách và dự toán ngân sách đảm bảo kịp thời cho 
các hoạt động, bố trí, phân bổ ngân sách đúng nguyên tắc.

- Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên làm tốt công tác 
kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm; hằng năm, tiến hành đánh giá kết quả triển khai 
thực hiện Đề án, đề xuất những nội dung, giải pháp tiến hành thời gian tiếp theo. 
Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành 
tích tốt, cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên tuyên truyền, triển khai 
thực hiện Đề án; phê bình, kiểm điểm nghiêm túc những tập thể, cá nhân còn 
nhận thức đơn giản, triển khai thực hiện chưa hiệu quả.

- Qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án, những nội dung cơ bản của Luật 
Cảnh sát biển và Nghị định số 61/2019NĐ-CP ngày 10/7/2021 đã được tuyên 
truyền, quán triệt đến đa số cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân 
tỉnh; nhận thức về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về 
quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc ngày càng được nâng lên; ý thức tự giác tuân 
thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến Luật Cảnh 
sát biển Việt Nam.

3. Đánh giá chung
a) Thuận lợi
Quá trình triển khai thực hiện Đề án được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể 
tỉnh; cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và LLVT tỉnh; các cấp, 
các ngành, địa phương, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, tích cực thực 
hiện, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc kiểm tra việc triển khai của các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc; chủ động vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp tuyên 
truyền phong phú, đa dạng trong phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều cách 
làm hay, sáng tạo phù hợp với từng địa phương, đơn vị và Nhân dân. Qua đó, 
góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu Luật Cảnh sát 
biển Việt Nam và hình thành thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân 
dân, ngư dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

b) Hạn chế, khuyết điểm
Công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị trong 

tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Đề án có thời điểm chưa chặt chẽ; việc đảm 
bảo kinh phí, nguồn lực cho nhiệm vụ tuyên truyền Đề án một số địa phương 

2 Phát hiện 123 lượt tàu, thuyền xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta; điều động 10 lượt tàu, 02 lượt 
ca nô với 114 lượt cán bộ, chiến sĩ xua đuổi. Bắt và xử lý 304 vụ/304 phương tiện/353 người vi phạm hoạt động 
khai thác nghề cá; xử lý vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 1.036.200 đồng.
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chưa thực sự quan tâm đúng mức. 
Nội dung, hình thức tuyên truyền có nơi chưa phong phú, đa dạng, chưa 

phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn dân cư. Một số ngư dân chưa nhận thức 
đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo nên khi 
được cấp ủy, chính quyền, LLVT huy động chưa tích cực, chủ động tham gia.

c) Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm:
Điều kiện đảm bảo cho công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát 

biển Việt Nam còn hạn chế, nhất là lực lượng chuyên sâu trực tiếp tuyên truyền 
cho Nhân dân còn mỏng; việc tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin của Nhân 
dân ở một số nơi còn hạn chế.

Việc vận dụng các hình thức, phương pháp tuyên truyền của một số báo 
cáo viên chưa linh hoạt, sáng tạo. Công tác tuyên truyền, phổ biến còn gặp khó 
khăn do đặc thù cuộc sống, sinh hoạt, lao động, sản xuất của Nhân dân và do 
ảnh của đại dịch Covid-19; 

4. Bài học kinh nghiệm
Một là; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 

địa phương trong triển khai thực hiện Đề án; việc tuyên truyền, phổ biến Luật 
Cảnh sát biển Việt Nam cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ cấp tỉnh đến 
cấp cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của từng thành viên Ban 
Chỉ đạo thực hiện Đề án ở các cấp. 

Hai là; thường xuyên làm tốt công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, 
địa phương, đơn vị trong thực hiện Đề án; xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra, 
đánh giá, rút kinh nghiệm ở từng địa phương để lựa chọn phương pháp, cách 
làm hiệu quả, sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến thực hiện Đề án, từ đó phổ 
biến, nhân rộng trong toàn tỉnh.

Ba là; quá trình tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phải xác định 
được các nội dung trọng tâm để tổ chức biên soạn tài liệu phù hợp với tình hình 
thực tế từng địa bàn, từng đối tượng tuyên truyền. Gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên 
truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan, tổ chức và quyền, nghĩa vụ của công dân trong công cuộc quản 
lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÓ 
HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên phạm 
vi toàn tỉnh; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân ở các địa phương nhất là các 
huyện, thị xã, thành phố ven biển về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng 
và Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; những nội dung cơ bản của 
Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Thông tư số 15/2019/TT-BQP ngày 11/02/2019 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 
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của Cảnh sát biển Việt Nam, Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát 
biển Việt Nam.

2. Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng và 
lâu dài, cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, 
phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, trong từng bối cảnh cụ thể. Vì vậy, 
phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn 
vị; vai trò chức năng của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án. Tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật, Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, 
báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp.

3. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến; phát 
huy tác dụng của hệ thống loa truyền thanh tại các địa phương, tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào việc tuyên truyền, phổ biến Luật 
Cảnh sát biển Việt Nam. 

4. Tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân, học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn 
tỉnh và các địa phương.

5. Tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội trong công tác tuyên 
truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

6. Tiến hành tốt công tác kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong thực 
hiện Đề án; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phố biến Luật Cảnh sát biển Việt 
Nam; học tập, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong toàn tỉnh.

Trên đây là kết quả 3 năm (2019-2021) thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ 
biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kính báo cáo Bộ Quốc phòng 
nghiên cứu, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Quốc phòng; 
- BTL Cảnh sát biển Việt Nam, BTL Quân khu 5;
- TTTU, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: TTTT, Tư pháp, Ngoại vụ;
- Đài PT-TH, Báo Quảng Nam, Hội CCB tỉnh, 
Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh;
- Bộ CHQS, Bộ CHBĐBP, CA tỉnh, BTL Vùng 
Cảnh sát biển 2; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky] 
Lê Trí Thanh 
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