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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1350 /VHTT-PT 

V/v hướng dẫn tuyên truyền 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 29 tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 8555/KH-UBND-TP ngày 24/10/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền 

Luật Cảnh sát Biển Việt Nam trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Thực hiện tuyên truyền theo nội dung bài tuyên truyền do Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố biên tập (kèm theo Công văn này). 

2. Thời gian tuyên truyền: 03 lần/tuần, từ ngày 04/11 đến 17/11/2019. 

3. Báo cáo kết quả: đến ngày 19/11/2019, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo UBND 

thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- Phòng Tư pháp (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Phó Trưởng phòng (đ/c Trang); 

- Trang thông tin điện tử (Bình);           

- Lưu: VT, Trâm.   

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

 Về việc tuyên truyền Luật Cảnh sát Biển Việt Nam 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở  

(kèm theo Công văn số 1350/VHTT-PT ngày 29/10/2019 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 

 

Thực hiện Kế hoạch số 8555/KH-UBND-TP ngày 24/10/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật 

Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

Sau đây, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang xin trích đọc 

một số Điều cơ bản của Luật Cảnh sát Biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 

19/11/2018, cụ thể như sau: 

Điều 3. Vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam 

1. Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng 

chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. 

2. Cảnh sát biển Việt Nam có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, 

pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, 

quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam; quản lý về 

an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận 

quốc tế theo thẩm quyền. 

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam 

1. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của 

Chính phủ và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

2. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

3. Tổ chức tập trung, thống nhất theo phân cấp từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 

Việt Nam đến đơn vị cấp cơ sở. 

4. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý hành vi 

vi phạm pháp luật. 
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5. Kết hợp nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán 

quốc gia, quản lý an ninh, trật tự, an toàn trên biển với phát triển kinh tế biển. 

6. Dựa vào Nhân dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân và chịu sự giám sát 

của Nhân dân. 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Chống đối, cản trở hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; trả thù, đe 

dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chiến sĩ 

Cảnh sát biển Việt Nam trong thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ. 

2. Mua chuộc, hối lộ hoặc ép buộc cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam 

làm trái chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn. 

3. Giả danh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam; giả mạo tàu thuyền, 

phương tiện của Cảnh sát biển Việt Nam; làm giả, mua bán, sử dụng trái phép 

trang phục, con dấu, giấy tờ của Cảnh sát biển Việt Nam. 

4. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác của cán bộ, chiến 

sĩ Cảnh sát biển Việt Nam để vi phạm pháp luật; xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

5. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam nhũng nhiễu, gây khó khăn đối 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp trên biển. 

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này. 

Điều 8. Nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam 

1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất chủ 

trương, giải pháp, phương án bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên 

biển; nghiên cứu, phân tích, dự báo, tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành 

chính sách, pháp luật về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc 

gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam, bảo đảm trật tự, an toàn và đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. 

2. Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi 

ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; bảo vệ tài sản, quyền và 

lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển. 

3. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật 

tự, an toàn trên biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục sự cố môi 

trường biển. 

4. Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý các tình huống 

quốc phòng, an ninh trên biển. 

5. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

6. Tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài 

phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam. 
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7. Thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. 

Điều 9. Quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam 

1. Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, tàu thuyền, hàng hóa, hành lý trong 

vùng biển Việt Nam theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

2. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định tại Điều 14 

của Luật này. 

3. Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định tại Điều 

15 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

4. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. 

5. Tiến hành một số hoạt động điều tra hình sự theo quy định của pháp luật 

về tổ chức cơ quan điều tra hình sự, pháp luật về tố tụng hình sự. 

6. Truy đuổi tàu thuyền vi phạm pháp luật trên biển. 

7. Huy động người, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự của 

cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp. 

8. Đề nghị tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt 

Nam hỗ trợ, giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. 

9. Bắt giữ tàu biển theo quy định của pháp luật. 

10. Áp dụng biện pháp công tác theo quy định tại Điều 12 của Luật này. 

---Hết--- 
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