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BÁO CÁO 
Tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại 

phiên họp thứ 23 và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh 
đối với dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam 

 

Kính gửi: Quốc hội. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 về Chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Tờ trình số 72/TTr-CP ngày 07/3/2018 kèm hồ 
sơ về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam trình Quốc hội.  

Ngày 06/4/2018, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã có Báo cáo thẩm tra 
số 605/BC-UBQPAN14; ngày 20/4/2018, Tổng Thư ký Quốc hội có thông báo 
Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23 về dự án Luật 
Cảnh sát biển Việt Nam (dự án Luật) và đánh giá hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện 
trình xin ý kiến Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2018).  

Thực hiện Kết luận phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại Thông báo số 1691/TB-TTKQH ngày 
20/4/2018 của Tổng Thư ký Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng – 
Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức họp Ban soạn thảo dự án Luật, phối hợp với 
Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, chỉnh lý, hoàn thiện 
hồ sơ dự án Luật. Chính phủ xin báo cáo Quốc hội như sau: 

1. Về  v ị  trí của Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ  
trang nhân dân (khoản 1 Đ iều 4 dự  thảo Luật Chính phủ  trình, 
khoản 1 Đ iều 8 dự  thảo Luật hiện nay) 

- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định “Cảnh sát biển Việt Nam là lực 
lượng vũ trang nhân dân” tại khoản 1 Điều 4 cho phù hợp với Hiến pháp; Luật 
Quốc phòng chỉ quy định lực lượng vũ trang gồm: Quân đội nhân dân, Công an 
nhân dân và Dân quân tự vệ. 

- Có ý kiến đề nghị nhất trí quy định Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng 
vũ trang nhưng cần khẳng định thuộc Bộ Quốc phòng. 

Về vấn đề này, Chính phủ xin báo cáo như sau: 
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Dự thảo Luật quy định “Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang 
nhân dân” trên cơ sở kế thừa Điều 2 Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt 
Nam; là thành phần của quân đội nhân dân, sẵn sàng là lực lượng phối thuộc cho 
Hải quân khi đất nước có chiến tranh xảy ra. Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng 
thực thi pháp luật trên biển, thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống cướp 
biển, cướp có vũ trang trên biển; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên 
biển như lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia trên thế giới.  

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bảo đảm 
tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, thay từ “là” bằng từ “thuộc”, viết lại 
như sau: “Cảnh sát biển Việt Nam thuộc lượng vũ trang nhân dân…”.  

2. Về vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì thực thi pháp luật trên 
biển (khoản 1 Điều 4 dự thảo Luật Chính phủ trình, khoản 1 Điều 8 dự 
thảo Luật hiện nay) 

Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì thực 
thi pháp luật trên biển để tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với các lực 
lượng chuyên trách khác đang hoạt động trên biển, bảo đảm trên các vùng biển 
phải có lực lượng chủ trì và chịu trách nhiệm. 

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và 
An ninh, Chính phủ thay cụm từ “chủ trì” bằng cụm từ “nòng cốt” và bổ sung 
cụm từ “trật tự, an toàn trên biển” nhằm thể chế hóa mục tiêu về chiến lược quốc 
phòng, an ninh và đối ngoại tại Nghị quyết của Đảng1; phù hợp với Luật An 
ninh Quốc gia năm 2003, viết lại như sau:   

“1. Cảnh sát biển Việt Nam thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, là 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.” 
 3. Về chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam (khoản 2 Điều 4 dự thảo 
Luật Chính phủ trình, khoản 2 Điều 8 dự thảo Luật hiện nay) 

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh, chỉnh sửa lại khoản 2 Điều 4 dự thảo Luật Chính phủ trình, 
khoản 2 Điều 8 dự thảo Luật hiện nay theo hướng:  

- Gộp khoản 1 Điều 9 (nhiệm vụ tham mưu) vào khoản 2 Điều 4 (chức 
năng tham mưu);  

- Bỏ đoạn “chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài 
phán quốc gia trên biển; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn, môi trường biển và 
bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” và thay bằng đoạn “Tiến 
hành các biện pháp công tác và hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao”. 

                                         
1	Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020: “Xây dựng lực lượng 
vũ trang, nòng cốt là hải quân, không quân, cảnh sát biển, biên phòng, dân quân tự vệ biển mạnh, làm chỗ dựa 
vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất, khai thác tài nguyên biển”.	
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 Theo đó, khoản 2 Điều 4 dự thảo Luật Chính phủ trình, khoản 2 Điều 8 
dự thảo Luật hiện nay được viết lại như sau:  

“Cảnh sát biển Việt Nam có chức năng:  
a) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước 

về chính sách, pháp luật và chiến lược quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền, 
quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và sự 
ổn định vùng biển.  

b) Tiến hành các biện pháp công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao.” 
4. Về nguyên tắc, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam 

(Điều 5 dự thảo Luật Chính phủ trình, Điều 4 dự thảo Luật hiện nay) 
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định “Cảnh sát biển Việt Nam, 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 quản lý thống nhất của Chính phủ” tại 
khoản 1, vì chưa thể hiện rõ được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy 
Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản này vừa thừa, vừa trùng lặp, 
không cần thiết, vì đã được xác định trong Hiến pháp. 

Về vấn đề này, Chính phủ xin báo cáo như sau: 
Điều 4 Hiến pháp năm 2013 quy định Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực 

lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”; Điều 5 Luật Quốc phòng năm 2005 quy 
định hoạt động quốc phòng “đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
sự quản lý thống nhất của Nhà nước”. Cảnh sát biển Việt Nam thuộc lực lượng 
vũ trang, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước duy trì thực thi pháp luật trên 
biển, cần quy định rõ về nguyên tắc tổ chức và hoạt động.  

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh, bổ sung cụm từ “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý 
và điều hành hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam” vào cuối khoản 1 Điều này 
và sửa lại là: “Cảnh sát biển Việt Nam, 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 
quản lý thống nhất của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý 
và điều hành hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam”. Việc quy định như trên 
tương tự các luật đã ban hành (Luật Cảnh vệ 2017, Luật Cơ yếu 2012). 

5. Về nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 9)  
a) Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định Cảnh sát biển Việt Nam có 

nhiệm vụ “tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật, chiến 
lược an ninh quốc gia, thực thi pháp luật trên biển” tại khoản 1 để bảo đảm 
nguyên tắc hoạt động của lực lượng vũ trang phải được thực hiện theo phân cấp. 

Chính phủ xin tiếp thu và chuyển nhiệm vụ tham mưu của Cảnh sát biển 
Việt Nam tại khoản 1 Điều 9 gộp với khoản 2 Điều 8 quy định về chức năng của 
Cảnh sát biển Việt Nam, như đã giải trình ở Mục 3 Báo cáo này. 
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b) Một số ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “theo quy định của pháp luật” tại 
khoản 6 Điều 9 dự thảo Luật; bổ sung giải thích cụm từ tình huống quốc phòng, 
an ninh vào Điều 3 dự thảo Luật; cân nhắc quy định “các tình huống quốc 
phòng, an ninh trên biển”; 

 Chính phủ xin tiếp thu, giải trình như sau:  
- Đối với ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “theo quy định của pháp luật”, Chính 

phủ tiếp thu và bỏ cụm từ “theo quy định của pháp luật” tại khoản này. 
- Đối với ý kiến đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ về tình huống quốc 

phòng - an ninh tại Điều 3 dự thảo Luật, Chính phủ đề nghị giữ nguyên như dự 
thảo Luật do cụm từ “tình huống quốc phòng - an ninh” ít được sử dụng trong 
dự thảo Luật. 

- Đối với ý kiến đề nghị cân nhắc quy định “các tình huống quốc phòng, 
an ninh trên biển”, Chính phủ xin được giải trình như sau: trong thời bình, Cảnh 
sát biển Việt Nam là 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; khi có tình 
huống về quốc phòng - an ninh trên biển, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng tham gia phối thuộc với các 
lực lượng khác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán 
quốc gia trên biển.  

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh, bổ sung cụm từ “tham gia” vào trước cụm từ “xử lý các tình 
huống quốc phòng, an ninh trên biển”, viết lại khoản 6 Điều 9 như sau: “Tham 
gia xử lý tình huống quốc phòng - an ninh trên biển”. 

c) Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 5 Điều 9 vì Luật Trưng mua, trưng dụng tài 
sản đã quy định. 

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh, đã bỏ khoản này trong dự thảo Luật. 

d) Đối với ý kiến đề nghị rà soát lại nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát 
biển Việt Nam đảm bảo quy định rõ ràng, không trùng lặp trong dự thảo Luật, 
đồng thời chỉnh sửa về mặt kỹ thuật lập pháp đảm bảo quy định rõ. 

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh, đã rà soát lại Điều 9, Điều 10 của dự thảo, theo đó chỉnh sửa 
như sau: 

- Khoản 2 Điều 9, chỉnh sửa về mặt kỹ thuật lập pháp, viết lại thành: “2. 
Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; bảo vệ an ninh, 
lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; tài sản của Nhà 
nước; tính mạng, tài sản của tổ chức, cá nhân.” 

- Khoản 3 Điều 9, bỏ cụm từ “Bảo đảm” ở đầu câu, viết lại thành “Thực 
thi pháp luật trên biển; đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; giữ 
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gìn an ninh, trật tự, an toàn; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham gia khắc phục sự cố 
môi trường biển”. 

6. Về phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 11) 
- Một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, quy định rõ hơn về phạm vi hoạt 

động của Cảnh sát biển Việt Nam để tránh chồng lấn với chức năng, nhiệm vụ 
của các lực lượng chuyên trách khác đang hoạt động trên biển, đồng thời không 
tạo “khoảng trống” trách nhiệm trên biển. 

- Có ý kiến cho rằng, để tránh chồng chéo về phạm vi hoạt động với các 
lực lượng chuyên trách khác trên biển, đề nghị quy định rõ phạm vi hoạt động 
của Cảnh sát biển Việt Nam từ đường biên giới quốc gia trên biển trở ra.  

Về vấn đề này, Chính phủ xin báo cáo và làm rõ như sau: 
Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 1998 quy định phạm vi 

hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam từ lãnh hải trở ra. Tuy nhiên, sau 10 năm 
thực hiện cho thấy, việc quy định giới hạn phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển 
Việt Nam là hạn chế lớn, trực tiếp tác động đến hiệu quả quản lý, bảo vệ vùng 
biển. Do vậy, Điều 3 Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008 đã 
sửa lại là: “Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trên các vùng biển và 
thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Thực tiễn vùng biển Việt Nam hiện nay, với đường cơ sở mà Chính phủ 
Việt Nam tuyên bố năm 1982, nhiều khu vực biển chưa xác định đường cơ sở, 
không xác định được nội thủy, lãnh hải (Vịnh Bắc Bộ, Vùng nước lịch sử Việt 
Nam - Campuchia), có khu vực nội thuỷ rộng từ 80 -100 hải lý (đảo Cồn Cỏ đến 
đảo Thổ Chu). Đây đều là những vùng biển chiến lược quan trọng, có nhiều 
nguồn tài nguyên cần bảo vệ, đồng thời cũng là những nơi có nhiều hoạt động 
khai thác biển sôi động, nhiều hành vi vi phạm như buôn lậu, gian lận thương 
mại, xâm phạm vùng biển Việt Nam, khai thác thủy sản, cướp có vũ trang trên 
biển ... xảy ra.  

Hiện nay, nước ta có nhiều lực lượng chức năng hoạt động trên biển2, 
song còn mỏng, yếu so với diện tích biển cần quản lý, bảo vệ.  Do vậy, nếu phân 
chia hoạt động trên từng vùng biển cho các lực lượng quản lý sẽ dẫn đến những 
khó khăn, bất cập trong quá trình hoạt động, dẫn đến có nhiều vùng biển trống, 
không có lực lượng quản lý. Đặc biệt, trong tuần tra, kiểm soát; đấu tranh 
phòng, chống vi phạm, tội phạm, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, 
quyền tài phán quốc gia trên biển. Như vậy, việc quy định Cảnh sát biển Việt 
Nam hoạt động trên các vùng biển và thềm lục địa của nước ta là phù hợp với 
thực tiễn, phù hợp với Luật Biển Việt Nam, pháp luật quốc tế cũng như tương 
đồng với pháp luật một số nước3. Ngoài ra, quy định như dự thảo Luật còn bảo 

                                         
2 Lực lượng Kiểm ngư, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Thanh tra hàng hải, Thanh tra môi trường… 
3 Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Mỹ, Thụy Điển, Nhật Bản, Trung Quốc, Phillipines, 
Malaysia, Indonesia… 
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đảm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biển có chính diện, chiều sâu, 
vững chắc, có tính liên hoàn, chiều sâu càng sâu, thế trận càng vững chắc.  

Mặt khác, tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Luật Chính phủ trình, Chính phủ đã 
bỏ cụm từ “chủ trì” để tránh chồng chéo với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các 
lực lượng khác hoạt động trên biển. 

Việc phân công chủ trì, phối hợp giữa các lực lượng thuộc Bộ Quốc 
phòng hoạt động trên biển do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định (dự thảo Luật 
đã quy định tại khoản 2 Điều 23). 

Do đó, để đáp ứng được nhu cầu quản lý biển, đảo giai đoạn hiện nay, 
đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành, Chính phủ 
đề nghị được giữ nguyên quy định như dự thảo Luật Chính phủ trình.  

7. Về một số nội dung khác của dự thảo Luật 
a) Về bố cục của dự thảo Luật:  
- Có ý kiến đề nghị chuyển Điều 9 và Điều 10 lên Chương I, theo đó bỏ 

Chương II để đảm bảo tính logic trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.  

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh, chuyển Điều 4 dự thảo Luật Chính phủ trình xuống Chương 
II thành Điều 8, sửa lại tên Chương II thành “Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Cảnh sát biển Việt Nam”. 

- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam 
(Điều 6), quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm (Điều 43), trách nhiệm của 
Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các cấp (Điều 47), trách nhiệm của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội (Điều 48), vì đã có các luật chuyên ngành điều chỉnh. 

Chính phủ xin báo cáo như sau: 
+ Đối với quy định về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 6): 
Chính phủ đề nghị được giữ nguyên như dự thảo Luật Chính phủ trình 

nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách về xây dựng Cảnh sát biển 
Việt Nam tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng4.  

+ Đối với quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm (Điều 43) 
Chính phủ xin tiếp thu và bỏ Điều này trong dự thảo Luật. 
+ Đối với trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 

(Điều 47); Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội (Điều 48). 
                                         
4 Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/2/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW 
ngày 25/10/2013 về Chiến lược Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, định hướng xây dựng quân đội đến năm 2020 và 
những năm tiếp theo; Kết luận số 60-KL/TW ngày 16/4/2013 của Bộ Chính trị về sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược 
biển Việt Nam đến năm 2020 
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Chính phủ đề nghị được giữ nguyên như dự thảo Chính phủ trình để tạo 
cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát, kiểm tra, phản biện xã hội đối với hoạt 
động của Cảnh sát biển Việt Nam. Hơn nữa, quy định như dự thảo cũng tạo 
hành lang pháp lý cho Cảnh sát biển Việt Nam thuận lợi phối hợp trong hoạt 
động thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số quy định về thanh tra, kiểm tra, giám 
sát đối với việc chấp pháp để tránh việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của Cảnh 
sát biển Việt Nam. 

Chính phủ thấy rằng, nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt 
động của Cảnh sát biển Việt Nam đã được quy định tại các văn bản quy phạm 
pháp luật khác và thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chính 
phủ và Bộ, ngành theo quy định của các luật chuyên ngành. Hơn nữa, về giám 
sát hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, khoản 1 Điều 45 dự thảo Luật đã quy 
định về hoạt động phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội trong giám 
sát hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Vì vậy, Chính phủ đề nghị được giữ 
nguyên như dự thảo Luật do Chính phủ trình. 

b) Về phối hợp hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam (Chương IV) 
- Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định tại khoản 5 Điều 23, theo đó cần làm 

rõ hơn nguyên tắc, tiêu chí để phân định cơ quan chủ trì, phối hợp;  
Chính phủ tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 

phòng và An ninh, chỉnh sửa khoản 5 Điều 23 về nguyên tắc phối hợp, bảo đảm 
xác định rõ vị trí, vai trò chủ trì của từng lực lượng trong từng vụ việc cụ thể xảy 
ra trên biển; đồng thời, thể chế hóa quan điểm của Đảng về nguyên tắc: “Một cơ 
quan có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì 
thực hiện và chịu trách nhiệm chính”.5 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc bỏ quy định phối hợp với Tập đoàn Dầu khí. 
Chính phủ tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 

phòng và An ninh, bỏ Điều 30 về trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa Cảnh sát 
biển Việt Nam với lực lượng hữu quan thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam. 

- Một số ý kiến đề nghị Chương này nên quy định theo hướng khái quát 
để đảm bảo tính linh hoạt; nội dung còn trùng lắp, mới chỉ liệt kê được trách 
nhiệm, chưa nêu được phương thức phối hợp; đề nghị rà soát, làm rõ để bảo đảm 
tính khả thi.  

Đối với các quy định còn lại tại Chương này, Chính phủ đề nghị giữ 
nguyên như dự thảo Luật do Chính phủ trình nhằm quy định cụ thể, rõ ràng, phát 
huy được vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng hoạt động trên biển, đảm bảo 
không bỏ lọt, sót các hành vi vi phạm pháp luật và không bỏ trống vùng biển. 

c) Về biện pháp công tác và biện pháp nghiệp vụ (Điều 12) 

                                         
5Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.	
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Có ý kiến đề nghị rà soát và làm rõ biện pháp nghiệp vụ, biện pháp công 
tác trong thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam. 

Chính phủ tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra 
của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, chỉnh sửa Điều 12, cụ thể như sau: 

“Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Cảnh sát biển Việt Nam 
thực hiện các biện pháp công tác sau đây: 

1. Biện pháp nhân đạo 
2. Các biện pháp theo quy định của Luật an ninh quốc gia: 
a) Biện pháp vận động quần chúng; 
b) Biện pháp pháp luật; 
c) Biện pháp ngoại giao; 
d) Biện pháp kinh tế; 
đ) Biện pháp khoa học kỹ thuật; 
e) Biện pháp nghiệp vụ; 
g) Biện pháp vũ trang”. 
Theo đó, bỏ khoản 4, khoản 5 Điều 3, đồng thời bổ sung một khoản giải 

thích từ ngữ tại Điều 3 về “Biện pháp nhân đạo”. 
d) Về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Điều 14) 
Một số ý kiến đề nghị rà soát, nghiên cứu quy định về nổ súng cho phù 

hợp với Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; làm rõ quy 
định cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong khi thi hành nhiệm vụ được 
nổ súng. 

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh chỉnh sửa lại Điều này theo hướng: giữ nguyên khoản 1, 
khoản 2; tách khoản 3 để xây dựng một Điều riêng (Điều 15) về trường hợp nổ 
súng đối với tàu, thuyền trên biển để tạo cơ sở pháp lý cho Cảnh sát biển Việt 
Nam. Do Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chỉ quy định 
được nổ súng vào phương tiện thủy nội địa, chưa có quy định về trường hợp nổ 
súng vào tàu, thuyền trên biển. Hơn nữa, việc quy định như vậy phù hợp với Công 
ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Hiệp định về chống cướp 
biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại Châu Á (Hiệp định ReeCAAP). 

đ) Về huy động người, phương tiện và thiết bị kỹ thuật dân sự (Điều 15 
dự thảo Luật Chính phủ trình, Điều 16 dự thảo Luật hiện nay) 

Có ý kiến đề nghị làm rõ vai trò chủ trì của Cảnh sát biển Việt Nam trong 
thực hiện huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự. Đồng thời, 
nghiên cứu quy định rõ ngay về trình tự, thủ tục trong Luật để phù hợp với Hiến 
pháp và quy định pháp luật hiện hành.  

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh chỉnh sửa điều này để làm rõ vai trò chủ trì của Cảnh sát biển 
Việt Nam trong các giai đoạn thực hiện huy động và luật hóa các quy định hiện 
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hành6 về huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự trong bảo vệ chủ 
quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển. 

e) Về thông báo, thay đổi cấp độ an ninh hàng hải (Điều 18 dự thảo Luật 
Chính phủ trình, Điều 19 dự thảo Luật hiện nay) 

Có ý kiến đề nghị rà soát quy định về thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Cảnh 
sát biển và Tư lệnh Cảnh sát biển trong việc công bố, thông báo cấp độ an ninh 
hàng hải, thay đổi cấp độ an ninh hàng hải tại các văn bản pháp luật hiện hành. 

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh, chỉnh sửa bỏ khoản 2 điều này nhằm xác định rõ quyền hạn 
của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong việc thông báo, thay đổi cấp độ an ninh 
hàng hải đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các quy định tại Bộ Luật quốc tế về 
an ninh tàu biển và bến cảng ban hành kèm Công ước quốc tế về an toàn sinh 
mạng con người trên biển và Bộ luật Hàng hải năm 2015. 

g) Về các quy định liên quan tới quyền con người, quyền công dân 
Một số ý kiến đề nghị rà soát các quy định liên quan đến việc hạn chế 

quyền con người, quyền công dân như huy động người, phương tiện, trang bị kỹ 
thuật dân sự của cá nhân, tổ chức Việt Nam, bắt giữ người vi phạm pháp luật, 
giữ tàu, phương tiện vi phạm pháp luật, việc kiểm tra, kiểm soát người, phương 
tiện, hàng hóa. Tránh trùng lặp, bảo đảm đồng bộ, trình tự, thủ tục, điều kiện cụ 
thể, rõ ràng, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. 

Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh, chỉnh lý lại Điều 13. Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; Điều 16. 
Yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam hỗ 
trợ, giúp đỡ; Điều 17. Truy đuổi (sửa lại tên Điều 17 thành “Thực hiện quyền 
truy đuổi tàu thuyền trên biển” và bổ sung cụm từ “về phạm vi, trình tự thực 
hiện quyền truy đuổi theo Luật biển Việt Nam” như dự thảo Luật. 

h) Về con dấu của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 35) 
Có ý kiến đề nghị không quy định con dấu của Cảnh sát biển Việt Nam. 
Về vấn đề này, Chính phủ đề nghị được giữ nguyên như dự thảo Luật 

Chính phủ trình và báo cáo như sau: 
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam được quản lý và sử dụng con dấu có 

hình quốc huy được quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 96/2013/NĐ-CP 
ngày 27/8/2013 của Chính phủ(7). Cảnh sát biển Việt Nam có phạm vi hoạt động 
rộng trên các vùng biển Việt Nam, đặc thù hoạt động có tính quốc tế rất cao. 

                                         
6	Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiên 
dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước CHXHCN Việt Nam; được sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại Nghị định 130/2017/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ và Thông tư số 153/2017/TT-
BQP ngày 30/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 30/2010/NĐ-
CP; Nghị định 130/2015/NĐ-CP. 
7 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. 
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Theo thống kê sơ bộ giai đoạn 2010 - 2017 cho thấy 80% các vụ việc Cảnh sát 
biển Việt Nam xử lý đều có tính quốc tế. Mặt khác, việc quy định Cảnh sát biển 
Việt Nam được sử dụng con dấu hình quốc huy để thể hiện yếu tố “dân sự” của 
Cảnh sát biển Việt Nam, đảm bảo ý nghĩa chính trị, pháp lý tạo điều kiện thuận 
lợi cho Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

8. Kết cấu và nội dung chính của dự án Luật sau khi chỉnh lý 
Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc 

phòng và An ninh, đã chuyển vị trí 01 Điều (Điều 4 Chương I sang Chương II 
thành Điều 8); gộp khoản 1 Điều 9 với khoản 2 Điều 8 quy định về chức năng 
của Cảnh sát biển Việt Nam; tách Điều 14 thành 2 điều (Điều 14. Sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; Điều 15. Trường 
hợp nổ súng); bỏ Điều 30 về trách nhiệm phối hợp với các lực lượng hữu quan 
thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam; bỏ Điều 43 Khen thưởng và xử lý vi phạm. 
Bố cục của dự thảo Luật hiện nay gồm 8 Chương, 48 Điều. 

Về cơ bản, các nội dung chỉnh sửa không làm thay đổi mục đích, quan 
điểm, chính sách, tổ chức bộ máy, vai trò quản lý nhà nước trong Luật Cảnh sát 
biển Việt Nam. Sau khi các vị Đại biểu Quốc hội cho ý kiến đối với Luật Cảnh 
sát biển Việt Nam tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2018), Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ 
Quốc phòng – Cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh, các cơ quan có liên quan của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, 
chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 
(tháng 10/2018). 

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội tại Phiên họp thứ 23 và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và 
An ninh của Chính phủ về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam. (Gửi kèm theo 
Báo cáo này là dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉnh lý)./. 
 
 
 Nơi nhận: 
 - Như trên; 
 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để bc); 
 - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để bc); 
 - Văn phòng Trung ương Đảng; 
 - Văn phòng Chủ tịch nước; 
 - Văn phòng Quốc hội; 
 - Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; 
 - Ủy ban pháp luật của Quốc hội; 
 - Các Bộ: Quốc phòng, Tư pháp; 
 - VPCP: BTCN, các PCN,  
    các Vụ: NC, TCCV, CN, QHĐP; 
 - Lưu: VT, PL (2). 
 

TM. CHÍNH PHỦ 
TUQ. THỦ TƯỚNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG 
 
 
 
 
 

 
 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch 
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