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TS. Phạm Huệ Việt, Lê Phương, Nguyễn Lan Hương, Tôn Nữ Khánh Trinh, 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao và Nguyễn Hoàng Sa là các thành viên và cộng tác 

viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.  

 

Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn Luật gia Nguyễn Thị Thanh Hà đã có những góp ý 

có giá trị cho ấn phẩm.  

 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông – The South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI) 

là một dự án phi lợi nhuận, phi chính trị với sứ mệnh xây dựng các biên niên sự kiện, 

tổng hợp và hệ thống hoá tư liệu, thông tin về các chủ đề quan trọng của tranh chấp 

Biển Đông theo tiêu chuẩn khoa học, đa chiều. Mục đích của Dự án nhằm góp phần 

cung cấp tư liệu và một bức tranh tổng thể và hệ thống về diễn tiến tranh chấp Biển 

Đông, giúp các nhà phân tích và hoạch định chính sách có thể hiểu được thực sự bản 

chất tranh chấp và có những đánh giá, giải pháp đúng đắn, đem lại công bằng và hoà 

bình, hướng tới an ninh và hợp tác bền vững trong khu vực. 

Website: https://daisukybiendong.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/daisukybiendong/ 

Email: sukybiendong@gmail.com 

Tài khoản nhận tài trợ qua Paypal: sukybiendong@gmail.com 

 

Các ấn phẩm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông không nhất thiết thể hiện quan điểm 

của tất cả thành viên và cộng tác viên, hay các nhà tài trợ Dự án Đại Sự Ký Biển 

Đông. Bản quyền các ấn phẩm thuộc về các tác giả, dịch giả và Dự án Đại Sự Ký 

Biển Đông. Mọi sự sử dụng lại hay trích dẫn phải ghi rõ nguồn và dẫn link tới bài 

gốc trên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Sử dụng cho mục đích thương mại phải được 

sự đồng ý bằng văn bản của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đang nỗ lực duy trì tri thức miễn phí, độc lập. Mỗi sản 

phẩm của Dự án đều được thực hiện với thái độ nghiêm túc, khoa học trong giới hạn 

thời gian cá nhân của các thành viên và cộng tác viên Dự án. Nếu độc giả thấy sản 

phẩm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông hữu ích và muốn giúp Dự án duy trì hoạt động 

phi chính trị và phi lợi nhuận, hãy tài trợ cho chúng tôi thông qua địa chỉ Paypal ở 

trên. Báo cáo tài chính sẽ được thực hiện vào cuối mỗi năm. 
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   Biên Niên Sự Kiện 

VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

Chính sách - Pháp luật – Quốc phòng – Ngoại giao 

 

 

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự hoá đang leo thang ở Biển Đông trong sáu tháng vừa qua, 

các hoạt động ngoại giao vẫn tiếp tục được các bên lựa chọn nhằm tìm kiếm một giải pháp cho vấn 

đề Biển Đông đầy phức tạp, ảnh hưởng đến các quan hệ trong và ngoài khu vực. Việt Nam với tư 

cách là một nước luôn tuyên bố chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, 

sở hữu một vùng biển rộng lớn, đã và sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các yêu sách biển không phù 

hợp Luật pháp quốc tế và Phán quyết của Tòa trọng tài theo Phụ lục VII của Công ước của Liên 

hợp quốc về Luật biển năm 2016. Việt Nam cũng là nước đã bị tấn công và bị đe dọa bằng vũ lực 

nhiều nhất ở Biển Đông.  

Bộ biên niên sự kiện “Việt Nam và Biển Đông sáu tháng đầu năm 2018” là một chuỗi ấn phẩm tổng 

hợp tư liệu nhằm cung cấp dữ liệu về những việc Việt Nam đã làm trong việc bảo vệ, khẳng định 

chủ quyền cũng như phát triển biển đảo trong sáu tháng vừa qua. Mỗi ấn phẩm trong Bộ biên niên 

sự kiện tổng hợp tư liệu, sự kiện theo những chủ đề sau: 

1. Các văn bản chính sách/pháp luật, ký kết quốc tế, dự thảo luật liên quan tới bảo vệ, quản lý 

và phát triển biển đảo trong sáu tháng đầu năm. 

2. Các diễn biến thực địa, bao gồm các vụ ngư dân Việt Nam bị tấn công trên biển; các hoạt 

động trên thực địa của các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, dân quân biển; và 

đối ngoại quốc phòng.  

3. Các tuyên bố thể hiện lập trường của Việt Nam; Các hoạt động ngoại giao, tuyên bố chung 

mà Việt Nam tham gia; Tiến trình đàm phán COC.  

Tất cả thông tin, dữ liệu trong Bộ biên niên sự kiện được chọn lọc từ những nguồn thông tin gốc 

công khai, những tài liệu tham khảo đạt tiêu chuẩn có thể sử dụng cho nghiên cứu học thuật và 

được kiểm tra chéo đối với những dữ liệu không xuất phát từ tài liệu gốc (primary source). Bộ biên 

niên sự kiện cung cấp nguồn sự kiện và số liệu được hệ thống hoá, đáng tin cậy để giúp người đọc  

phân tích, nhận định tình hình chính xác và đầy đủ. Các tác giả kỳ vọng Bộ biên niên sự kiện cũng 

là một nguồn tra cứu hữu ích cho những nghiên cứu về chính sách biển của Việt Nam.  

http://daisukybiendong.wordpress.com
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Các văn bản chính sách/pháp luật của Việt Nam liên quan đến bảo vệ, quản lý 

và phát triển biển đảo 

 

 

Trong phạm vi của ấn phẩm, chúng tôi chỉ đề cập các văn bản pháp luật - chính sách từ cấp Bộ trở 

lên trong vòng sáu tháng vừa qua, bao gồm (1) các văn bản đã được ban hành ở cấp Trung ương; 

(2) các văn bản đã được ban hành ở cấp Bộ; (3) các hợp tác, ký kết quốc tế giữa Việt Nam và các 

quốc gia có yêu sách trực tiếp trên Biển Đông, các công ước quốc tế có hiệu lực đối với Việt Nam; 

và (4) các dự thảo luật liên quan tới biển đảo đang trong quá trình đề xuất, soạn thảo hay chờ thông 

qua.  

Mỗi địa phương cũng có những văn bản riêng cụ thể hoá chính sách ở địa phương mình, tuy nhiên 

không thuộc phạm vi của ấn phẩm này. Các văn bản của mỗi địa phương sẽ lần lượt được cập nhật 

trên trang Dự án Đại Sự Ký Biển Đông trong thời gian tới. 

Những văn bản được giới thiệu ở đây, kèm theo đường dẫn để tải toàn văn văn bản, có thể tập trung 

hoàn toàn cho vấn đề biển đảo, hay là những chính sách mà trong đó có những phần liên quan tới 

bảo vệ, quản lý và phát triển biển đảo. Các văn bản được lấy từ các cơ sở dữ liệu điện tử của Chính 

phủ, các Bộ, các cơ quan nhà nước, và trang Thư viện pháp luật. 

 

 

I. Các văn bản do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và Văn phòng Chính phủ ban 

hành 

Ngày 1 tháng 1 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP  2018 về nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.1 

Một trong những nhiệm vụ mà Chính phủ đề ra là “Giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh 

chính trị, trọng tâm là tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn chặt với thế 

trận an ninh nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm 

mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, 

bất ngờ. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chú 

trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Đẩy mạnh đối ngoại về quốc phòng, an ninh, kiên trì 

đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia và các hoạt động kinh tế biển; tham gia lực 

lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân 

dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời kiên 

quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền và các lợi ích chính đáng của Việt Nam. Thúc đẩy đạt 

                                                        
1 Công báo số 01 + 02/Ngày 01-01-2018: trang 36 

http://daisukybiendong.wordpress.com
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kết quả thực chất trong giải quyết các vấn đề biên giới trên biển và các vấn đề biên giới đất liền còn 

tồn đọng với các nước. Đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển 

Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).” 

Trách nhiệm cụ thể của mỗi Bộ: 

- Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng phát triển vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình 

ven biển và hải đảo đến năm 2025. Thời gian hoàn thành là năm 2018. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

Khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Thời gian hoàn thành là năm 2018. 

- Trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng theo dõi, quản lý chặt chẽ vùng trời, 

vùng biển, biên giới và các địa bàn trọng điểm; xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị 

động, bất ngờ. Triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị quan 

trọng của đất nước; bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí trên biển; chống nước ngoài xâm phạm 

chủ quyền biển đảo. Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai công tác đối ngoại quốc phòng theo 

đúng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết, chương trình, chỉ 

thị, kế hoạch và các đề án về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Chủ động làm sâu 

sắc thêm các mối quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương với các nước; tiếp tục ưu tiên 

quan hệ, hợp tác với các nước láng giềng, các nước lớn; đẩy mạnh quan hệ với các nước 

ASEAN và các nước bạn bè truyền thống. Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên 

hợp quốc theo đúng lộ trình đã xác định. 

- Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Bộ Ngoại giao chủ trì tập trung thúc đẩy đạt hiệu 

quả thực chất trong giải quyết các vấn đề biên giới trên biển và trên đất liền còn tồn đọng 

với các nước; đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển 

Đông (DOC), thúc đẩy tiến triển trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), 

với thời gian hoàn thành là năm 2018 và những năm tiếp theo. 

 

Ngày 9 tháng 1 năm 2018, Văn phòng chính phủ ra Thông báo 14/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ 

tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng 2017.2 

Theo thông báo này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Xây dựng là chủ trì 

xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng phục 

vụ cho các công trình xây dựng ven biển và hải đảo. 

 

Ngày 9 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 33/QĐ-TTg 2018 danh sách 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.3 

                                                        
2 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

3 Trang Luật Việt Nam 
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Trong danh sách có Đại học Hàng hải Việt Nam và Ban quản lý dự án Hàng hải. Quyết định có hiệu 

lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 10 tháng 1 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thay thế cho Nghị định năm 2013.4 

Tập đoàn dầu khí Việt Nam được Nhà nước giao quyền tổ chức, điều hành và triển khai tìm kiếm, 

thăm dò, khai thác tài nguyên dầu khí trên toàn bộ lãnh thổ, vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và 

thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam và thực hiện ký kết hợp đồng dầu khí 

với các tổ chức, cá nhân để tiến hành các hoạt động dầu khí ở Việt Nam theo quy định của Luật dầu 

khí và các quy định khác của pháp luật. 

Nghị định có hiệu lực cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 11 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 56/QĐ-TTg 2018 

về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.5 

Ban Chỉ đạo gồm các thành viên: 

- Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo.  

- Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó 

Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo.  

- Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo.  

- Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.  

- Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Ủy viên thường trực.  

- Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy 

viên thường trực. 

- Cùng các uỷ viên là Bộ trưởng của các Bộ (trừ Bộ Ngoại giao, uỷ viên tham gia Ban Chỉ 

đạo là Thứ trưởng Lê Hoài Trung), Chủ tịch UBND các tỉnh Khánh Hoà, Kiên Giang, 

Quảng Ninh, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ, 

và lãnh đạo các ban ngành chủ chốt khác (xem danh sách đầy đủ trong toàn văn quyết định). 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ký ban hành. 

 

                                                        
4 Công báo số 229 + 230, Ngày 30/1/2018: trang 2 

5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-07-2018-nc491-cp-c491iecc82cc80u-lecca3cc82-tocc82cc89-chucc9bcc81c-vacc80-hoacca3t-c491occa3cc82ng-cucc89a-tacca3cc82p-c491oacc80n-d.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-07-2018-nc491-cp-c491iecc82cc80u-lecca3cc82-tocc82cc89-chucc9bcc81c-vacc80-hoacca3t-c491occa3cc82ng-cucc89a-tacca3cc82p-c491oacc80n-d.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-56-qc491-ttg-2018-ban-chicc89-c491acca3o-quocc82cc81c-gia-xacc82y-ducc9bcca3ng-cacc81c-c491occ9bn-vicca3-hacc80nh-chicc81nh-kinh-te.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-56-qc491-ttg-2018-ban-chicc89-c491acca3o-quocc82cc81c-gia-xacc82y-ducc9bcca3ng-cacc81c-c491occ9bn-vicca3-hacc80nh-chicc81nh-kinh-te.pdf
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Ngày 12 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/QĐ-TTg phê duyệt Đề 

án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025.6 

Về định hướng đầu tư công trong một số lãnh vực liên quan đến biển:  

- Vùng đồng bằng sông Hồng được định hướng tập trung ưu tiên phát triển hệ thống hết cấu 

hạ tầng trọng tâm, trọng điểm, huy động mọi nguồn lực đầu tư để đẩy nhanh tiến độ, hoàn 

thành các công trình, dự án trọng điểm của Vùng, đặc biệt là hệ thống hạ tầng tạo sự kết nối 

liên Vùng và giữa Vùng với cả nước như đường cao tốc Bắc – Nam, cao tốc ven biển, cảng 

biển, cảng hàng không, các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt hiện có.  

- Ở vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, định hướng đẩy mạnh đầu tư phát triển 

kinh tế biển gắn với tăng cường sức mạnh quốc phòng – an ninh trên các vùng biển, đảo của 

đất nước. 

- Còn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hệ thống các cảng biển là một trong những hệ 

thống giao thông huyết mạch liên vùng đã được duyệt được ưu tiên tập trung. 

Quyết định này có hiệu lực trong cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 16 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 78/QĐ-TTg 2018 phê duyệt 

Kế hoạch hành động loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 

đến năm 2025.7 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 17 tháng 1 năm 2018, Văn phòng chính phủ ban hành Thông báo 27/TB-VPCP 2018 kết luận 

Phó Thủ tướng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quốc gia, tổng kết năm 2017, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2018.8 

Trong bản kết luận cho biết tai nạn giao thông hàng hải tăng cao, tuy nhiên không có con số cụ thể 

là bao nhiêu và các hình thức tai nạn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là nâng cao 

năng lực và chất lượng đường hàng hải; có cơ chế thuận lợi để phát huy thế mạnh vận tải ven biển. 

 

Ngày 23 tháng 1 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiếp 

cận thông tin.9 

                                                        
6 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 
7 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 
8 Thư viện pháp luật 

9 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-63-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-c491ecc82cc80-acc81n-cocc9b-cacc82cc81u-lacca3i-c491acc82cc80u-tucc9b-cocc82ng-2017-2020-v.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-63-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-c491ecc82cc80-acc81n-cocc9b-cacc82cc81u-lacca3i-c491acc82cc80u-tucc9b-cocc82ng-2017-2020-v.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-78-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-kecc82cc81-hoacca3ch-hacc80nh-c491occa3cc82ng-loacca3i-bocc89-khai-thacc81c-hacc89i-sacc89n-ba.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-78-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-kecc82cc81-hoacca3ch-hacc80nh-c491occa3cc82ng-loacca3i-bocc89-khai-thacc81c-hacc89i-sacc89n-ba.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-78-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-kecc82cc81-hoacca3ch-hacc80nh-c491occa3cc82ng-loacca3i-bocc89-khai-thacc81c-hacc89i-sacc89n-ba.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thong-bao-27-tb-vpcp-2018-ket-luan-pho-thu-tuong-cong-tac-bao-am-trat-tu-an-toan-giao-thong-quoc-gia-tong-ket-nam-2017-phuo.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thong-bao-27-tb-vpcp-2018-ket-luan-pho-thu-tuong-cong-tac-bao-am-trat-tu-an-toan-giao-thong-quoc-gia-tong-ket-nam-2017-phuo.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thong-bao-27-tb-vpcp-2018-ket-luan-pho-thu-tuong-cong-tac-bao-am-trat-tu-an-toan-giao-thong-quoc-gia-tong-ket-nam-2017-phuo.pdf
https://daisukybiendong.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-13-2018-nc491-cp-hucc9bocc9bcc81ng-dacc82cc83n-luacca3cc82t-tiecc82cc81p-cacca3cc82n-thocc82ng-tin.pdf
https://daisukybiendong.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-13-2018-nc491-cp-hucc9bocc9bcc81ng-dacc82cc83n-luacca3cc82t-tiecc82cc81p-cacca3cc82n-thocc82ng-tin.pdf
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Theo Luật tiếp cận thông tin sẽ có hiện lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, công dân Việt Nam có 

thể tiếp cận thông tin biển đảo dưới nhiều hình thức (trừ những thông tin được xếp vào bí mật nhà 

nước chưa được giải mật – xem thêm Điều 6 Luật tiếp cận thông tin).  

Nghị định cũng hướng dẫn các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người sinh sống ở khu vực 

biên giới, hải đảo... thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 

Tuy nhiên, Luật tiếp cận thông tin chỉ có hiệu lực đối với thông tin sau ngày 1/7/2018, là ngày Luật 

có hiệu lực. 

 

Ngày 23 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/2018/QĐ-TTg chức 

năng nhiệm vụ cơ cấu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.10 

Về vị trí và chức năng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý 

tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động 

dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật. Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng. 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 3 năm 2018. 

 

Ngày 24 tháng 1 năm 2018, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 40/TB-VPCP 2018 về kết luận 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch 2017 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam.11 

Trong văn bản kết luận, Phó thủ tướng cho rằng Tập đoàn điện lực đã thực hiện tốt các nhiệm vụ 

cấp điện cho nông thôn, miền núi, hải đảo. Trong tình hình tài chính còn gặp nhiều khó khăn nhưng 

Tập đoàn đã đưa điện đến 99,98% số xã (8.987/8.989 xã) và 98,83% số hộ nông thôn 

(17.128.153/17.330.861 hộ), đã tiếp nhận bán điện trực tiếp 11/12 huyện đảo, đặc biệt đã hoàn 

thành việc tiếp nhận vận hành hệ thống điện trên quần đảo Trường Sa, góp phần đặc biệt quan trọng 

vào việc đảm bảo các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

 

Ngày 2 tháng 2 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy 

sản.12 

Một số điểm đáng chú ý như để được hỗ trợ tài chính, tàu đóng phải là tàu khai thác hải sản xa bờ. 

Tàu cá phải lắp đặt máy thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh và kết nối được 

                                                        
10 Công báo số 291 + 292, ngày 3/2/2018: trang 3 
11 Thư viện Pháp luật 

12 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-06-2018-qc491-ttg-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-cocc9b-cacc82cc81u-tocc82cc89ng-cucca3c-biecc82cc89n-vacc80-hacc89i.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-06-2018-qc491-ttg-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-cocc9b-cacc82cc81u-tocc82cc89ng-cucca3c-biecc82cc89n-vacc80-hacc89i.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-bacc81o-40-tb-vpcp-2018-kecc82cc81t-luacca3cc82n-phocc81-thucc89-tucc9bocc9bcc81ng-tacca3i-hocca3cc82i-nghicca3-tocc82cc89ng-kecc82cc81t-thucc9bcca3.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-bacc81o-40-tb-vpcp-2018-kecc82cc81t-luacca3cc82n-phocc81-thucc89-tucc9bocc9bcc81ng-tacca3i-hocca3cc82i-nghicca3-tocc82cc89ng-kecc82cc81t-thucc9bcca3.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-bacc81o-40-tb-vpcp-2018-kecc82cc81t-luacca3cc82n-phocc81-thucc89-tucc9bocc9bcc81ng-tacca3i-hocca3cc82i-nghicca3-tocc82cc89ng-kecc82cc81t-thucc9bcca3.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-17-2018-nc491-cp-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-nghicca3-c491icca3nh-67-2014-nc491-cp-chicc81nh-sacc81ch-phacc81t-triecc82cc89n-thucc89y-sacc89.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-17-2018-nc491-cp-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-nghicca3-c491icca3nh-67-2014-nc491-cp-chicc81nh-sacc81ch-phacc81t-triecc82cc89n-thucc89y-sacc89.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-17-2018-nc491-cp-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-nghicca3-c491icca3nh-67-2014-nc491-cp-chicc81nh-sacc81ch-phacc81t-triecc82cc89n-thucc89y-sacc89.pdf
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với trạm bờ để quản lý, giám sát hành trình trong quá trình tàu hoạt động trên biển. Mức hỗ trợ là 

35% giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 6,7 tỷ đồng hay 8 tỷ đồng/tàu, tuỳ công suất của tàu. 

Nhà nước cũng hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu 

cần khai thác hải sản xa bờ đáp ứng một số yêu cầu cụ thể. Thuyền viên làm việc trên tàu được hỗ 

trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn hàng năm. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 3 năm 2018. Các chính sách quy định tại Nghị 

định này được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. 

 

Ngày 2 tháng 2 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2018/NĐ-CP công bố tuyến hàng hải 

phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.13 

Nghị định này quy định về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải 

Việt Nam phục vụ cho việc tàu thuyền đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an 

ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển.  

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố tuyến hàng hải, phân 

luồng giao thông và tàu thuyền tham gia giao thông trong lãnh hải Việt Nam. 

Nghị định có hiệu lực ngày 1 tháng 4 năm 2018. 

 

Ngày 13 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 217/QĐ-TTg ban hành Chương 

trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018.14 

Trong đó,  

- Khi đầu tư ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục, có lưu ý ưu tiên cho giáo dục phổ 

cập và tiếp tục kiên cố hoá trường học ở các vùng biên giới hải đảo. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển; khai thác, sử dụng 

hợp lý và bền vững không gian, mặt nước, tài nguyên thiên nhiên, vị thế của biển phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế biển bền vững, kiểm soát các nguồn gây ô 

nhiễm môi trường nước biển, trên các đảo; bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học biển, tăng 

cường khả năng chống chịu của các hệ sinh thái biển trước tác động của biến đổi khí hậu. 

 

Ngày 13 tháng 2 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 15/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Quảng Ninh.15 

 

                                                        
13 Thư viện Pháp luật 
14 Thư viện Pháp luật 

15 Trang Luật Việt Nam 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://daisukybiendong.wordpress.com/2018/02/09/nghi-dinh-16-2018-nd-cp-cong-bo-tuyen-hang-hai-phan-luong-giao-thong-trong-lanh-hai-viet-nam/
https://daisukybiendong.wordpress.com/2018/02/09/nghi-dinh-16-2018-nd-cp-cong-bo-tuyen-hang-hai-phan-luong-giao-thong-trong-lanh-hai-viet-nam/
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-217-qc491-ttg-2018-chucc9bocc9bng-tricc80nh-tocc82cc89ng-thecc82cc89-vecc82cc80-thucc9bcca3c-hacc80nh-tiecc82cc81t-kiecca3cc82m-cho.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-217-qc491-ttg-2018-chucc9bocc9bng-tricc80nh-tocc82cc89ng-thecc82cc89-vecc82cc80-thucc9bcca3c-hacc80nh-tiecc82cc81t-kiecca3cc82m-cho.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/nghicca3-quyecc82cc81t-15-nq-cp-c491iecc82cc80u-chicc89nh-quy-hoacca3ch-succ9bcc89-ducca3ng-c491acc82cc81t-quacc89ng-ninh-c491ecc82cc81n-2020.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/nghicca3-quyecc82cc81t-15-nq-cp-c491iecc82cc80u-chicc89nh-quy-hoacca3ch-succ9bcc89-ducca3ng-c491acc82cc81t-quacc89ng-ninh-c491ecc82cc81n-2020.pdf
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Ngày 26 tháng 2 năm 2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 75/TB-VPCP 2018 kết luận 

Phó Thủ tướng về vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển.16 

Bản thông báo nêu ý kiến kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình tại buổi làm 

việc với Bộ tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 về công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá trên biển. 

 

Ngày 1 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 253/QĐ-TTg về việc 

thành lập tiểu ban điều phối các chương trình khoa học địa chất Đông và Đông Nam Á của Việt 

Nam (Tiểu ban CCOP Việt Nam).17 

Một nhiệm vụ của tiểu ban là nghiên cứu, đề xuất chính sách, pháp luật có liên quan phục vụ mục 

tiêu bảo tồn và phát triển bền vững biển và hải đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền 

chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam; tăng cường quan hệ và hợp tác 

quốc tế theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật nhà nước. Trưởng Tiểu ban là đại 

diện lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/CT ngày 28 tháng 

01 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Tiểu ban CCOP của Việt Nam. 

 

Ngày 1 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng.18 

Trong nghị định quy định tên miền là tên địa danh, tên các địa bàn thuộc khu vực biên giới biển, 

khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới trên không của Việt Nam thuộc loại tên miền New 

gTLD liên quan đến quyền lợi quốc gia Việt Nam. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. 

 

Ngày 1 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-TTg kéo dài 

thời hạn thí điểm áp dụng chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam được quy định tại Quyết 

định số 46/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.19  

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018 và áp dụng cho năm ngân sách 2018. 

 

                                                        
16 Thư viện Pháp luật 
17 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 
18 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

19 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-bacc81o-75-tb-vpcp-2018-kecc82cc81t-luacca3cc82n-phocc81-thucc89-tucc9bocc9bcc81ng-vecc82cc80-vacca3cc82n-chuyecc82cc89n-hacc80ng-hocc81a-tracc81i-phe.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-bacc81o-75-tb-vpcp-2018-kecc82cc81t-luacca3cc82n-phocc81-thucc89-tucc9bocc9bcc81ng-vecc82cc80-vacca3cc82n-chuyecc82cc89n-hacc80ng-hocc81a-tracc81i-phe.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-253-qc491-ttg-2018-thacc80nh-lacca3cc82p-tiecc82cc89u-ban-c491iecc82cc80u-phocc82cc81i-chucc9bocc9bng-tricc80nh-khoa-hocca3c-c491i.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-253-qc491-ttg-2018-thacc80nh-lacca3cc82p-tiecc82cc89u-ban-c491iecc82cc80u-phocc82cc81i-chucc9bocc9bng-tricc80nh-khoa-hocca3c-c491i.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-253-qc491-ttg-2018-thacc80nh-lacca3cc82p-tiecc82cc89u-ban-c491iecc82cc80u-phocc82cc81i-chucc9bocc9bng-tricc80nh-khoa-hocca3c-c491i.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-27-2018-nc491-cp-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-nghicca3-c491icca3nh-72-2013-nc491-cp-succ9bcc89-ducca3ng-dicca3ch-vucca3-internet-vacc80-tho.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-27-2018-nc491-cp-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-nghicca3-c491icca3nh-72-2013-nc491-cp-succ9bcc89-ducca3ng-dicca3ch-vucca3-internet-vacc80-tho.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-09-2018-qc491-ttg-kecc81o-dacc80i-thocc9bcc80i-hacca3n-thicc81-c491iecc82cc89m-acc81p-ducca3ng-checc82cc81-c491occa3cc82-chi-c491a.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-09-2018-qc491-ttg-kecc81o-dacc80i-thocc9bcc80i-hacca3n-thicc81-c491iecc82cc89m-acc81p-ducca3ng-checc82cc81-c491occa3cc82-chi-c491a.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-09-2018-qc491-ttg-kecc81o-dacc80i-thocc9bcc80i-hacca3n-thicc81-c491iecc82cc89m-acc81p-ducca3ng-checc82cc81-c491occa3cc82-chi-c491a.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-09-2018-qc491-ttg-kecc81o-dacc80i-thocc9bcc80i-hacca3n-thicc81-c491iecc82cc89m-acc81p-ducca3ng-checc82cc81-c491occa3cc82-chi-c491a.pdf
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Ngày 5 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 267/QĐ-TTg về 

việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – 

kinh tế đặc biệt.20 

Ban chỉ đạo có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối giải quyết các 

vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình thành lập, xây dựng và phát triển của các đơn vị hành 

chính – kinh tế đặc biệt. Quyết định có hiệu lực cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 6 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 273/QĐ-TTg 2018 Quy hoạch hệ 

thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030.21 

Thông tin về tình hình biển đảo, quan điểm của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực nằm 

trong những thông tin được định hướng trong quyết định.  

Bộ Ngoại giao Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc định hướng, xây dựng các 

nội dung thông tin tuyên truyền liên quan đến lĩnh vực chủ quyền lãnh thổ, quan hệ đối ngoại của 

Việt Nam với các nước, bảo đảm các thông tin đăng tải được chính xác, đặc biệt là các thông tin 

liên quan đến vấn đề biên giới lãnh thổ, biển, hải đảo. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp.22 

Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước là những doanh nghiệp cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có:  

- Bảo đảm an toàn hàng hải;  

- Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá lấn 

biển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2018. 

 

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng chính phủ công bố Quyết định 14/2018/QĐ-TTg ban hành 

quy chế phối hợp, cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.23 

                                                        
20 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
21 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 
22 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

23 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-267-qc491-ttg-vecc82cc80-viecca3cc82c-ban-hacc80nh-quy-checc82cc81-hoacca3t-c491occa3cc82ng-cucc89a-ban-chicc89-c491acca3o-quocc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-267-qc491-ttg-vecc82cc80-viecca3cc82c-ban-hacc80nh-quy-checc82cc81-hoacca3t-c491occa3cc82ng-cucc89a-ban-chicc89-c491acca3o-quocc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-267-qc491-ttg-vecc82cc80-viecca3cc82c-ban-hacc80nh-quy-checc82cc81-hoacca3t-c491occa3cc82ng-cucc89a-ban-chicc89-c491acca3o-quocc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-273-qc491-ttg-2018-quy-hoacca3ch-hecca3cc82-thocc82cc81ng-thocc82ng-tin-c491occ82cc81i-ngoacca3i-khu-vucc9bcca3c-cucc9bcc89a-khacc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-273-qc491-ttg-2018-quy-hoacca3ch-hecca3cc82-thocc82cc81ng-thocc82ng-tin-c491occ82cc81i-ngoacca3i-khu-vucc9bcca3c-cucc9bcc89a-khacc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-273-qc491-ttg-2018-quy-hoacca3ch-hecca3cc82-thocc82cc81ng-thocc82ng-tin-c491occ82cc81i-ngoacca3i-khu-vucc9bcca3c-cucc9bcc89a-khacc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-32-2018-nc491-cp-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-nghicca3-c491icca3nh-91-2015-nc491-cp-c491acc82cc80u-tucc9b-vocc82cc81n-nhacc80-nucc9bocc9b.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-32-2018-nc491-cp-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-nghicca3-c491icca3nh-91-2015-nc491-cp-c491acc82cc80u-tucc9b-vocc82cc81n-nhacc80-nucc9bocc9b.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-32-2018-nc491-cp-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-nghicca3-c491icca3nh-91-2015-nc491-cp-c491acc82cc80u-tucc9b-vocc82cc81n-nhacc80-nucc9bocc9b.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-14-2018-qc491-ttg-cacc82cc81p-phecc81p-tocc82cc89-chucc9bcc81c-nucc9bocc9bcc81c-ngoacc80i-nghiecc82n-cucc9bcc81u-khoa-hocca3c-vucc80.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-14-2018-qc491-ttg-cacc82cc81p-phecc81p-tocc82cc89-chucc9bcc81c-nucc9bocc9bcc81c-ngoacc80i-nghiecc82n-cucc9bcc81u-khoa-hocca3c-vucc80.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-14-2018-qc491-ttg-cacc82cc81p-phecc81p-tocc82cc89-chucc9bcc81c-nucc9bocc9bcc81c-ngoacc80i-nghiecc82n-cucc9bcc81u-khoa-hocca3c-vucc80.pdf
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Quyết định này nhằm triển khai Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên 

cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. 

 

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-TTg quy định 

chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Môi trường.24 

Về vị trí và chức năng, Tổng cục Môi trường là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và 

tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trong phạm vi cả nước; quản lý 

và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục, 

trong đó bao gồm bảo vệ môi trường biển đảo.Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2018. 

 

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý 

sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.25 

Nghị định này chỉ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải do 

Nhà nước đầu tư, quản lý. Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải do tổ 

chức, cá nhân đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này. 

Nghị định có hiệu lực cùng ngày ký ban hành. Các nội dung quy định tại mục 5 Nghị định số 

58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật 

Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu 

lực thi hành. 

 

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 308/QĐ-TTg 2018 phê 

duyệt Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình cấp huyện đến năm 2020.26 

Trong quyết định có những lưu ý về vùng biên giới hải đảo như:  

- Việc tổ chức quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện theo hướng tinh gọn tổ 

chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản 

xuất, lưu trữ, truyền dẫn Chương trình, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân, 

đặc biệt là người dân vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng 

có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Đầu tư thiết bị lưu trữ số để phục vụ công tác thống kê, khai thác lại tin, bài, Chương trình 

đã phát; đặc biệt chú trọng đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp 

                                                        
24 Công báo số 467 + 468, ngày 23/3/2018: trang 28 
25 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

26 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-15-2018-qc491-ttg-quy-c491icca3nh-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-quyecc82cc80n-hacca3n-cucc89a-tocc82cc89ng-cucca3c-mo.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-15-2018-qc491-ttg-quy-c491icca3nh-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-quyecc82cc80n-hacca3n-cucc89a-tocc82cc89ng-cucca3c-mo.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-43-2018-nc491-cp-quy-c491icca3nh-viecca3cc82c-quacc89n-lycc81-succ9bcc89-ducca3ng-vacc80-khai-thacc81c-tacc80i-sacc89n-kecc82cc81t-cacc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-43-2018-nc491-cp-quy-c491icca3nh-viecca3cc82c-quacc89n-lycc81-succ9bcc89-ducca3ng-vacc80-khai-thacc81c-tacc80i-sacc89n-kecc82cc81t-cacc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-308-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-c491ecc82cc80-acc81n-quacc89n-lycc81-hoacca3t-c491occa3cc82ng-truyecc82cc80n-thanh-truye.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-308-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-c491ecc82cc80-acc81n-quacc89n-lycc81-hoacca3t-c491occa3cc82ng-truyecc82cc80n-thanh-truye.pdf
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huyện ở vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có Điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Một trong những mục tiêu đến năm 2020, 100% cơ sở truyền thanh cấp xã thuộc địa bàn 

huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn tiếp được sóng của cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 14 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 310/QĐ-TTg 2018 sửa đổi 

2451/QĐ-TTg phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.27 

Trong đó, thực hiện số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất theo địa bàn phủ sóng của các 

trạm phát sóng truyền hình; kết hợp số hóa truyền hình mặt đất với truyền hình số qua vệ tinh tại 

khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để đảm bảo hiệu quả phủ sóng đối với các 

địa bàn này. Tại các địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đang được phủ sóng bởi 

các trạm phát lại truyền hình tương tự mặt đất, nếu việc sử dụng dịch vụ truyền hình số mặt đất 

không hiệu quả thì chuyển sang sử dụng dịch vụ truyền hình số qua vệ tinh, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố quyết định địa bàn cụ thể sử dụng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt 

đất hoặc dịch vụ truyền hình số qua vệ tinh để truyền dẫn, phát sóng kênh Chương trình phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương”. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg 2018 phê 

duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.28 

Trong danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm được ưu tiên đầu tư phát triển có hai sản phẩm liên 

quan đến biển là (1) cẩu trên tàu biển từ 20 tấn trở lên và (2) thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt 

cho biển đảo. 

Quyết định này có hiệu lực cùng ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg 

ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí 

Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới 2020. 

 

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 535/QĐ-TTg về việc phê 

duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến 

năm 2050.29 

                                                        
27 Cổng thông tin Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang 
28 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

29 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-310-qc491-ttg-2018-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-2451-qc491-ttg-phecc82-duyecca3cc82t-c491ecc82cc80-acc81n-socc82cc81-hocc81a-truye.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-310-qc491-ttg-2018-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-2451-qc491-ttg-phecc82-duyecca3cc82t-c491ecc82cc80-acc81n-socc82cc81-hocc81a-truye.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-319-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-chiecc82cc81n-lucc9bocc9bcca3c-phacc81t-triecc82cc89n-ngacc80nh-cocc9b-khicc81-viecca3cc82t.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-319-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-chiecc82cc81n-lucc9bocc9bcca3c-phacc81t-triecc82cc89n-ngacc80nh-cocc9b-khicc81-viecca3cc82t.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-535-qc491-ttg-vecc82cc80-viecca3cc82c-phecc82-duyecca3cc82t-nhiecca3cc82m-vucca3-c491iecc82cc80u-chicc89nh-quy-hoacca3ch-chung-tha.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-535-qc491-ttg-vecc82cc80-viecca3cc82c-phecc82-duyecca3cc82t-nhiecca3cc82m-vucca3-c491iecc82cc80u-chicc89nh-quy-hoacca3ch-chung-tha.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-535-qc491-ttg-vecc82cc80-viecca3cc82c-phecc82-duyecca3cc82t-nhiecca3cc82m-vucca3-c491iecc82cc80u-chicc89nh-quy-hoacca3ch-chung-tha.pdf
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Một trong những mục tiêu quy hoạch là xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế 

biển hàng đầu của cả nước; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị hiện đại, 

đồng bộ; phát huy vai trò là hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển 

của các địa phương phía Bắc. Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 24 tháng 3 năm 2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 119/TB-VPCP 2018 kết 

luận Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tại buổi làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ thuộc Bộ Nội 

vụ.30 

Cục Văn thư và Lưu Trữ hiện đang lưu trữ nhiều tài liệu quý giá từ đầu thế kỷ XIX đến nay là 

những bằng chứng khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của quốc gia. Tuy nhiên, 

thời gian qua, việc công bố tài liệu lưu trữ chưa được quan tâm đúng mức và còn một số hạn chế. 

Các hoạt động giới thiệu, triển lãm tài liệu lưu trữ còn lẻ tẻ, dựa theo các sự kiện của xã hội, chưa 

chuyên nghiệp và khoa học; khai thác giá trị khối tài liệu lưu trữ để phục vụ phát triển kinh tế, xã 

hội chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Theo thông báo, Phó Thủ tướng đã đưa ra một số yêu cầu 

mà Cục cần tập trung trong thời gian tới để làm tốt hơn nữa công tác lưu trữ. 

 

Ngày 27 tháng 3 năm 2018, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 122/TB-VPCP kết luận của Phó 

Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Hải Phòng.31 

Trong số những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới liên quan đến biển có: tận dụng lợi thế 

về du lịch biển để tạo điểm nhấn thu hút du khách cả trong nước và quốc tế; đẩy mạnh đầu tư, xây 

dựng, hiện đại hoá, kết nối cơ sở hạ tầng đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, phát 

triển các dịch vụ cảng biển. Các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ thành phố Hải Phòng hoàn thành đúng 

tiến độ các dự án công nghiệp, du lịch dịch vụ, cảng biển và cảng hàng không quốc tế Cát Bi. 

 

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 348/QĐ-TTg ngày 

28/3/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái 

Bình.32 

Mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình nhằm kết nối giao thông hành 

lang ven biển Bắc Bộ, mở rộng quỹ đất cho đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên 

biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua; tạo thuận lợi 

trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng cường 

củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển. Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

                                                        
30 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 
31 Thư viện Pháp luật 

32 Thư viện Pháp luật 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-bacc81o-119-tb-vpcp-2018-kecc82cc81t-luacca3cc82n-phocc81-thucc89-tucc9bocc9bcc81ng-tacca3i-buocc82cc89i-lacc80m-viecca3cc82c-vocc9bcc81i-cucca3c-va.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-bacc81o-119-tb-vpcp-2018-kecc82cc81t-luacca3cc82n-phocc81-thucc89-tucc9bocc9bcc81ng-tacca3i-buocc82cc89i-lacc80m-viecca3cc82c-vocc9bcc81i-cucca3c-va.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-bacc81o-119-tb-vpcp-2018-kecc82cc81t-luacca3cc82n-phocc81-thucc89-tucc9bocc9bcc81ng-tacca3i-buocc82cc89i-lacc80m-viecca3cc82c-vocc9bcc81i-cucca3c-va.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/thocc82ng-bacc81o-122-tb-vpcp-2018-kecc82cc81t-luacca3cc82n-phocc81-thucc89-tucc9bocc9bcc81ng-tacca3i-buocc82cc89i-lacc80m-viecca3cc82c-vocc9bcc81i-lacc83nh.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/thocc82ng-bacc81o-122-tb-vpcp-2018-kecc82cc81t-luacca3cc82n-phocc81-thucc89-tucc9bocc9bcc81ng-tacca3i-buocc82cc89i-lacc80m-viecca3cc82c-vocc9bcc81i-lacc83nh.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-348-qc491-ttg-ngacc80y-28-3-2018-phecc82-duyecca3cc82t-chucc89-trucc9bocc9bng-c491acc82cc80u-tucc9b-ducc9bcca3-acc81n-c491acc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-348-qc491-ttg-ngacc80y-28-3-2018-phecc82-duyecca3cc82t-chucc89-trucc9bocc9bng-c491acc82cc80u-tucc9b-ducc9bcca3-acc81n-c491acc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-348-qc491-ttg-ngacc80y-28-3-2018-phecc82-duyecca3cc82t-chucc89-trucc9bocc9bng-c491acc82cc80u-tucc9b-ducc9bcca3-acc81n-c491acc82.pdf
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Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 351/QĐ-TTg 2018 

phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai 

đoạn 2016 – 2020.33 

Mục tiêu tổng quát là phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong các khu 

kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng cơ bản để kêu gọi, xúc 

tiến, đặc biệt là thu hút và triển khai mạnh mẽ các dự án đầu tư quy mô lớn; phát triển các ngành, 

lĩnh vực tại các khu vực ven biển, cửa khẩu và các khu vực khác có tiềm năng; đẩy mạnh phát triển 

và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, hỗ trợ phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ 

trong sản xuất; hỗ trợ phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 liên quan đến khu kinh tế ven biển là hoàn thành từ 200 đến 250 km 

đường giao thông chính, công trình thoát nước, xử lý nước thải tập trung với công suất từ 13.000 

đến 14.000 m3 /ngày đêm, hạ tầng kỹ thuật và xã hội các khu tái định cư với tổng diện tích từ 150 

đến 200 ha của 16 khu kinh tế ven biển, trong đó tập trung chủ yếu cho 8 khu kinh tế ven biển trọng 

điểm có các dự án quy mô lớn đang và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 354/QĐ-TTg 2018 

đổi tên Quỹ vì Trường Sa thân yêu thành Quỹ vì biển đảo Việt Nam.34 

Quỹ vì Trường Sa thân yêu được thành lập từ năm 2011 với mục tiêu tuyên truyền vận động cả 

nước hướng về Trường Sa, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và 

nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc, đưa Nghị quyết về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” vào cuộc sống đáp ứng yêu 

cầu xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới. 

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng 

đồng xã hội tham gia vào xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo nói chung và quần đảo Trường Sa 

nói riêng. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ 

trợ vật chất, tài chính để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện Trường Sa. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 8 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường 

kỳ tháng 3 năm 2018.35 

                                                        
33 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 
34 Công báo số 489 + 490, ngày 31/3/2018: trang 87 

35 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-351-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-chucc9bocc9bng-tricc80nh-mucca3c-tiecc82u-c491acc82cc80u-tucc9b-hacca3-tacc82cc80ng-khu-kinh.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-351-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-chucc9bocc9bng-tricc80nh-mucca3c-tiecc82u-c491acc82cc80u-tucc9b-hacca3-tacc82cc80ng-khu-kinh.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-351-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-chucc9bocc9bng-tricc80nh-mucca3c-tiecc82u-c491acc82cc80u-tucc9b-hacca3-tacc82cc80ng-khu-kinh.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-351-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-chucc9bocc9bng-tricc80nh-mucca3c-tiecc82u-c491acc82cc80u-tucc9b-hacca3-tacc82cc80ng-khu-kinh.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-354-qc491-ttg-2018-c491occ82cc89i-tecc82n-quycc83-vicc80-trucc9bocc9bcc80ng-sa-thacc82n-yecc82u-thacc80nh-quycc83-vicc80-biecc82cc89.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-354-qc491-ttg-2018-c491occ82cc89i-tecc82n-quycc83-vicc80-trucc9bocc9bcc80ng-sa-thacc82n-yecc82u-thacc80nh-quycc83-vicc80-biecc82cc89.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-quyecc82cc81t-23-nq-cp-2018-phiecc82n-hocca3p-chicc81nh-phucc89-thucc9bocc9bcc80ng-kycc80-thacc81ng-3-nacc86m-2018.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-quyecc82cc81t-23-nq-cp-2018-phiecc82n-hocca3p-chicc81nh-phucc89-thucc9bocc9bcc80ng-kycc80-thacc81ng-3-nacc86m-2018.pdf
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Đối với tình hình an ninh quốc phòng và đối ngoại tháng 3 và quý 1 năm 2018, Chính phủ đánh giá 

An ninh, quốc phòng được giữ vững; các hoạt động chính trị, đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước được tổ chức chu đáo và thành công tốt đẹp, đem lại nhiều kết quả thiết thực; hoàn thành tốt 

nhiệm vụ nước chủ nhà, tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng sông Mê 

Công mở rộng lần thứ 6 và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào 

– Việt Nam lần thứ 10 tại Hà Nội.  

Chính phủ nhận định rằng tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều 

rủi ro, tác động nhiều mặt đến đất nước. Tuy nhiên không thấy nhắc đến cụ thể về tình hình Biển 

Đông cũng như tác động có thể có đối với phát triển kinh tế. 

Trong thời gian sắp tới, liên quan đến đối ngoại và chủ quyền biển đảo, chính phủ yêu cầu: Bộ 

Ngoại giao nghiên cứu các động thái, thay đổi chính sách của các nước, kịp thời tham mưu, đề xuất 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp. Bộ Quốc phòng tăng cường công tác bảo 

vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, đảm bảo an toàn cho ngư dân. Phối hợp với các địa phương có 

biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, ngăn chặn ngư dân khai thác, mua bán hải sản trái phép khu 

vực biển nước ngoài. 

 

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030.36 

Liên quan đến phát triển và bảo vệ chủ quyền biển đảo có những phương hướng sau: 

- Phát triển các ngành khai thác hải sản xa bờ, dịch vụ hậu cần nghề cá, nuôi trồng thủy sản 

ven biển, quanh đảo. Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng mới kết cấu hạ tầng nghề cá ở ven bờ 

và các đảo lớn. Hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản hàng hóa gắn với ứng dụng công 

nghệ cao. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu như: Nông 

nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, vật liệu xây dựng, kinh tế biển, lĩnh vực môi trường 

và quản lý nhà nước. 

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành trung ương đầu tư nâng cấp, xây mới 

hệ thống đường quốc gia đi qua địa bàn tỉnh trong đó có tuyến đường bộ ven biển, đường 

hành lang biên giới. Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông trên đảo Phú Quốc. Xây 

dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông trên các xã đảo Kiên Hải, Kiên Lương, thị xã Hà Tiên. 

- Kết hợp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

sắp xếp, bố trí ổn định dân cư trên các tuyến biên giới, các đảo; củng cố quốc phòng toàn 

dân, thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, biển đảo; giữ vững ổn 

định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt đường lối đối ngoại, nhất là với 

các tỉnh nước bạn Campuchia. 

                                                        
36 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://daisukybiendong.wordpress.com
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- Phát triển đô thị du lịch sinh thái biển, đảo cao cấp, bao gồm đô thị hiện hữu như: Phú Quốc, 

Hòn Tre. Xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và khu 

vực; hình thành và phát triển các đô thị Thổ Chu, Hòn Tre, An Sơn, Lại Sơn nhằm thúc đẩy 

phát triển vùng hải đảo thông qua đó gắn kết với phát triển vùng đất liền. 

- Kinh tế biển, đảo là khâu đột phá quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, xây dựng 

Kiên Giang là tỉnh khá về phát triển kinh tế biển của cả nước. Tập trung vào 5 lĩnh vực: 

Nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản; du lịch biển, đảo; khu kinh tế và khu đô thị 

ven biển; công nghiệp năng lượng gắn với dự án khí lô B – Ô Môn; kinh tế hàng hải. 

Một số dự án liên quan đến biển đảo được TƯ ưu tiên đầu tư: 

- Đường hành lang ven biển phía Nam (đoạn Hà Tiên – Rạch Giá, đoạn Minh Lương – Thứ 

Bảy – Cà Mau) 

- Hoàn thiện sân bay Phú Quốc đạt cấp 4E 

Các dự án liên quan đến biển đảo do tỉnh quản lý: 

- Xây dựng Trung tâm nghề cá lớn 

- Xây mới tuyến đường ven biển từ Ba Hòn – Thổ Sơn – Rạch Giá (tỉnh lộ 11 nối dài); tuyến 

đường ven biển từ cống Kênh Cụt Rạch Giá đi quốc lộ 63 kết nối đô thị Tắc Cậu. 

- Xây dựng hạ tầng cấp điện các xã đảo, các đảo 

- Nâng cấp, mở rộng các cảng: An Thới, Tắc Cậu, Hòn Chông, Bãi Nò – Hà Tiên, Nam Du, 

Vịnh Đầm; cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc; các cầu cảng tại các xã đảo: Hòn Tre, An 

Sơn, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Thổ Chu; xây mới, nâng cấp các cảng cá, bến cá, khu neo đậu 

tránh bão tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015. 

Các dự án biển đảo kêu gọi đầu tư gồm dự án phát triển Cụm du lịch sinh thái biển đảo Phú Quốc, 

cụm du lịch Hà Tiên – Kiên Lương và phụ cận, cụm du lịch Rạch Giá – Kiên Hải và phụ cận, cụm 

du lịch U Minh Thượng và phụ cận, du lịch quần đảo Bà Lụa – Kiên Lương; quần đảo Tiên Hải – 

Hà Tiên; Hòn Tre, Lại Sơn, Nam Du – Kiên Hải. Và một số dự án khác. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 390/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch 

triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thuỷ sản.37 

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản38 kịp thời, đồng 

bộ, thống nhất và hiệu quả. Hai bộ luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. 

 

                                                        
37 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

38 Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://daisukybiendong.wordpress.com
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Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 182/TB-VPCP 2018 kết luận Hội 

nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp Chính phủ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 

2017 và 3 tháng đầu năm 2018.39 

Trong đó, các hoạt động chăm lo cho người nghèo, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 

theo kết luận, “được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.” Tuy nhiên kết luận không định lượng cụ 

thể hiệu quả ra sao. 

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

Chuyển giao công nghệ.40 

Một số công nghệ liên quan tới biển nằm trong danh mục những công nghệ được khuyến khích 

chuyển giao, ví dụ như: 

- Công nghệ truyền tin sử dụng sóng thủy âm, định vị dưới sông, biển (sonar) phục vụ khai 

thác tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ lãnh hải, cứu hộ, cứu nạn.;  

- Công nghệ tiên tiến phục vụ đo đạc và lập bản đồ địa hình đáy biển.  

- Công nghệ tiên tiến phục vụ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên dưới đáy biển.  

- Công nghệ tiên tiến sản xuất các thiết bị tự hành trên sông, biển hoặc dưới biển. 

- Công nghệ tiên tiến trong thi công công trình biển, công trình ngập trong nước; sản xuất bê 

tông từ cát biển, nước biển.  

- Công nghệ chế tạo nghi khí hàng hải cho tàu thủy và công trình biển.  

- Công nghệ chế biến thuỷ sản. Công nghệ dây chuyền chế biến dầu khí... v.v... 

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 553/QĐ-TTg phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam.41 

Một trong những mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới và 

biển đảo. 

Vùng đồng bằng ven biển (vùng phía Đông) được xác định là vùng động lực của tỉnh, có khả năng 

phát triển nhanh. Các đô thị trung tâm là: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên và Núi Thành... 

Cùng với việc phát triển khu công nghiệp, khu du lịch các đô thị sẽ là hạt nhân động lực kích phát 

triển lan tỏa cho toàn vùng và đóng góp chủ yếu cho tốc độ tăng trưởng chung của cả tỉnh với các 

ngành chủ đạo là công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ, được phân vùng như sau:  

- Khu vực phía Bắc: Hội An – Điện Bàn là đô thị động lực, phía Bắc kết nối với thành phố Đà 

Nẵng tạo thành một chuỗi đô thị liên hoàn và có sức thu hút đầu tư, phía Nam kết nối khu 

vực Nam Hội An với Đông Duy Xuyên và Bắc Thăng Bình, ưu tiên đầu tư phát triển khu đô 

                                                        
39 Thư viện Pháp luật 
40 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

41 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 
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thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, tạo nền tảng quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ 

đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, thông qua hành lang quốc lộ 14B để thúc 

đẩy phát triển khu vực phía Tây.  

- Khu vực phía Nam: Khu kinh tế mở Chu Lai và thành phố Tam Kỳ kết nối với Khu Kinh tế 

Dung Quất tạo thành động lực phát triển kinh tế. Hướng phát triển chính trong khu vực này 

là công nghiệp. Ưu tiên đầu tư các nhóm dự án động lực, đem lại nguồn thu lớn cho ngân 

sách nhà nước, tạo việc làm cho một lực lượng lớn lao động như: Công nghiệp và dịch vụ 

gắn với sân bay Chu Lai; công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô; khí – năng 

lượng và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí; công nghiệp dệt 

may và hỗ trợ ngành dệt may.  

- Khu vực giữa: Là khu vực đồng bằng ven biển còn lại trải dài theo quốc lộ 1A thuộc các 

huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh. Định hướng phát triển nông 

nghiệp gắn kết với kinh tế biển, với vai trò hậu cần cho các đô thị, các khu công nghiệp, 

dịch vụ du lịch. Tập trung kết nối với khu vực phía Nam, đầu tư nhóm dự án hệ thống cảng 

cá và khu tàu thuyền neo đậu tránh trú bão, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của nghề 

đánh bắt xa bờ, khai thác hiệu quả nguồn lợi thủy sản, góp phần tích cực vào việc bảo vệ 

chủ quyền vùng biển quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Một số dự án liên quan đến biển được nhà nước đầu tư như Dự án đường ven biển (Từ Tỉnh lộ 616 

đến Tỉnh lộ 620); Dự án cảng cá Tam Quang và khu neo đậu An Hòa. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 148/2005/QĐ-TTg ngày 

17 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015. 

 

Ngày 16 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn kỹ thuật42, trong đó có lãnh vực an ninh quốc phòng, 

hàng hải và ngành thuỷ sản. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. 

 

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý 

khu công nghiệp và khu kinh tế.43 

Trong đó khu kinh tế quy định tại nghị định này bao gồm khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa 

khẩu, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 

quốc phòng an ninh.Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. 

 

                                                        
42 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

43 Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật 
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https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-82-2018-nc491-cp-quy-c491icca3nh-vecc82cc80-quacc89n-lycc81-khu-cocc82ng-nghiecca3cc82p-vacc80-khu-kinh-tecc82cc81.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-82-2018-nc491-cp-quy-c491icca3nh-vecc82cc80-quacc89n-lycc81-khu-cocc82ng-nghiecca3cc82p-vacc80-khu-kinh-tecc82cc81.pdf
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Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 596/QĐ-TTg sửa 

đổi Quyết định 131/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển, 

hải đảo giai đoạn 2016 – 2020.44 

Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo khi được cấp có thẩm quyền công 

nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì được tiếp tục thực hiện hỗ 

trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đến hết 

năm; từ năm tiếp theo các xã này không còn trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg45 ngày 25 tháng 

01 năm 2017 và không thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020.” 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2018/NĐ-CP ngưng hiệu lực đối với 

quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt 

Nam về quản lý hoạt động hàng hải.46 

Cụ thể:  

- Ngưng hiệu lực thi hành đối với Điều 82, Điều 83, Điều 84, Điều 85, Điều 86 và điểm b 

khoản 2 Điều 124 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP47.  

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục điện tử dành cho tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 

vào, rời cảng biển và hoạt động trong vùng biển Việt Nam thông qua Cơ chế một cửa quốc 

gia theo quy định tại Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg48 ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy 

nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đến hết ngày 30 tháng 

6 năm 2018.  

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. 

 

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 665/QĐ-TTg phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030.49 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành.  

                                                        
44 Cổng thông tin Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
45 Thư viện văn bản của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam 

46 Thư viện Pháp luật 
47 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 
48 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

49 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-596-qc491-ttg-2018-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-quyecc82cc81t-c491icca3nh-131-qc491-ttg-xacc83-c491acca3cc86c-biecca3cc82t-khocc81-k1.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-596-qc491-ttg-2018-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-quyecc82cc81t-c491icca3nh-131-qc491-ttg-xacc83-c491acca3cc86c-biecca3cc82t-khocc81-k1.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-596-qc491-ttg-2018-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-quyecc82cc81t-c491icca3nh-131-qc491-ttg-xacc83-c491acca3cc86c-biecca3cc82t-khocc81-k1.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-131-qc491-ttg-danh-sacc81ch-xacc83-c491acca3cc86c-biecca3cc82t-khocc81-khacc86n-vucc80ng-bacc83i-ngang-ven-biecc82cc89n-hacc89i-c491a.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-596-qc491-ttg-2018-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-quyecc82cc81t-c491icca3nh-131-qc491-ttg-xacc83-c491acca3cc86c-biecca3cc82t-khocc81-k.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-596-qc491-ttg-2018-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-quyecc82cc81t-c491icca3nh-131-qc491-ttg-xacc83-c491acca3cc86c-biecca3cc82t-khocc81-k.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-596-qc491-ttg-2018-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-quyecc82cc81t-c491icca3nh-131-qc491-ttg-xacc83-c491acca3cc86c-biecca3cc82t-khocc81-k.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-c491icca3nh-socc82cc81-58-2017-nc491-cp-ngacc80y-10-thacc81ng-5-nacc86m-2017-cucc89a-chicc81nh-phucc89-quy-c491icca3nh-chi-tiecc82cc81t-mocca3cc82t-so.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-34-2016-qc491-ttg-thucc89-tucca3c-c491iecca3cc82n-tucc9bcc89-tacc80u-thuyecc82cc80n-vacc80o-rocc9bcc80i-cacc89ng-biecc82cc89n-ca.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-665-qc491-ttg-2018-c491iecc82cc80u-chicc89nh-quy-hoacca3ch-tocc82cc89ng-thecc82cc89-phacc81t-triecc82cc89n-kinh-tecc82cc81-xacc83-ho.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-665-qc491-ttg-2018-c491iecc82cc80u-chicc89nh-quy-hoacca3ch-tocc82cc89ng-thecc82cc89-phacc81t-triecc82cc89n-kinh-tecc82cc81-xacc83-ho.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-665-qc491-ttg-2018-c491iecc82cc80u-chicc89nh-quy-hoacca3ch-tocc82cc89ng-thecc82cc89-phacc81t-triecc82cc89n-kinh-tecc82cc81-xacc83-ho.pdf


 19 

Ngày 8 tháng 6 năm 2018, Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14.50 

Luật quy định chính sách quốc phòng, nguyên tắc, nội dung cơ bản về hoạt động quốc phòng; lực 

lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, nghĩa vụ 

và quyền của công dân về quốc phòng. Với nguyên tắc hoạt động quốc phòng như sau: 

- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới 

sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý tập 

trung, thống nhất của Nhà nước.  

- Củng cố, tăng cường quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, huy động sức mạnh 

tổng hợp của toàn dân tộc và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân 

làm nòng cốt.  

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân 

dân, thế trận an ninh nhân dân.  

- Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội; kinh tế - xã hội với quốc phòng.  

- Kết hợp hoạt động quốc phòng với hoạt động an ninh và hoạt động đối ngoại. 

Một số chính sách đáng chú ý của nhà nước đối với quốc phòng: 

- Củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh quân sự để xây dựng, bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế 

giới.  

- Thực hiện độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, 

vùng biển và vùng trời; thực hiện chính sách hòa bình, tự vệ; sử dụng các biện pháp chính 

đáng, thích hợp để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, đánh bại mọi âm mưu và hành vi xâm 

lược.  

- Thực hiện đối ngoại quốc phòng phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, 

hữu nghị, hợp tác và phát triển; chống chiến tranh dưới mọi hình thức; chủ động và tích cực 

hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đối thoại quốc phòng, tạo môi trường quốc tế thuận lợi 

cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không tham gia lực lượng, liên minh quân sự 

của bên này chống bên kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ 

của Việt Nam để chống lại nước khác; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trước trong quan 

hệ quốc tế; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên nguyên tắc tôn 

trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội 

bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều 

ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

- Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng; có chính sách đặc thù ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng chiến lược, trọng 

điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng. 

                                                        
50 Thư viện Pháp luật 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/luacca3cc82t-quocc82cc81c-phocc80ng-22-2018-qh14.pdf
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Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch nước ký lệnh công bố, Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 

năm 2019. 

 

Ngày 14 tháng 6, Quốc hội thông qua Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14.51  

Luật quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần 

đảo, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 28 tháng 6 

năm 2018, Chủ tịch nước ký lệnh công bố, Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. 

 

Ngày 20 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 751/QĐ-TTg 2018 phê 

duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.52 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (Công ty mẹ) kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp 

pháp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trước khi chuyển đổi, được tiếp tục kinh doanh các 

ngành, nghề hiện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh 

khác theo quy định của pháp luật. 

Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu 

để tăng vốn điều lệ. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu: Nhà nước nắm giữ số cổ phần chiếm 65% 

vốn điều lệ. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

 

II. Hợp tác/Điều ước/Thoả thuận quốc tế 

Ngày 16 tháng 1 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP phê chuẩn mở chính thức 

cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) – Đô Long (Trung Quốc).53 

 

Ngày 12 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 213/QĐ-TTg 2018 phê 

duyệt Đề án Đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác 

chiến lược, quan trọng.54 

Trong đó định hướng tập trung phát triển quan hệ thương mại đầu tư với 9 nước thuộc khu vực 

Châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, 

                                                        
51 Thư viện Pháp luật 
52 Trang Luật Việt Nam 
53 Thư viện Pháp luật 

54 Thư viện Văn bản pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/luacca3cc82t-c491o-c491acca3c-vacc80-bacc89n-c491occ82cc80-27-2018-qh14.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/luacca3cc82t-c491o-c491acca3c-vacc80-bacc89n-c491occ82cc80-27-2018-qh14.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-751-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-phucc9bocc9bng-acc81n-cocc82cc89-phacc82cc80n-hocc81a-cocc82ng-ty-mecca3-tocc82cc89ng-co.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-751-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-phucc9bocc9bng-acc81n-cocc82cc89-phacc82cc80n-hocc81a-cocc82ng-ty-mecca3-tocc82cc89ng-co.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-quyecc82cc81t-06-nq-cp-2018-phecc82-chuacc82cc89n-mocc9bcc89-chicc81nh-thucc9bcc81c-cacca3cc86p-cucc9bcc89a-khacc82cc89u-song-phucc9bocc9bng-xicc81n-ma.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-quyecc82cc81t-06-nq-cp-2018-phecc82-chuacc82cc89n-mocc9bcc89-chicc81nh-thucc9bcc81c-cacca3cc86p-cucc9bcc89a-khacc82cc89u-song-phucc9bocc9bng-xicc81n-ma.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-213-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-c491ecc82cc80-acc81n-c491acc82cc89y-macca3nh-hocc9bcca3p-tacc81c-thucc9bocc9bng-macca3i.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-213-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-c491ecc82cc80-acc81n-c491acc82cc89y-macca3nh-hocc9bcca3p-tacc81c-thucc9bocc9bng-macca3i.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-213-qc491-ttg-2018-phecc82-duyecca3cc82t-c491ecc82cc80-acc81n-c491acc82cc89y-macca3nh-hocc9bcca3p-tacc81c-thucc9bocc9bng-macca3i.pdf
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Philippine), một số nước thuộc khu vực Châu Âu (Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Liên bang Nga); 

Anh, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ. 

 

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 22/2018/TB-LPQT về Công ước 

quốc tế kiểm soát hệ thống chống hà độc hại của tàu có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 27 tháng 

2 năm 2016.55 

 

Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP 2018 đồng ý phê duyệt nội 

dung dự thảo ký Hiệp định Đầu tư ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc.56 

Chúng tôi không tìm được toàn văn dự thảo này. 

 

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Trưởng phái 

đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc Nguyễn Phương Nga đã nộp lưu chiểu Văn kiện phê 

chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.57 

Trước đó, ngày 22 tháng 9 năm 2017, trong khuôn khổ Phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp 

Quốc Khóa 72, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ký Hiệp ước này. Theo quan điểm của 

Việt Nam, việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp ước đã thể hiện rõ chính sách nhất quán của Việt Nam vì 

hòa bình, ủng hộ việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. 

Cho tới nay, đã có 58 nước ký và và Việt Nam là nước thứ 10 phê chuẩn Hiệp ước. Hiệp ước này sẽ 

có hiệu lực khi được 50 nước phê chuẩn.  

 

 

III. Các văn bản chính sách, pháp luật được ban hành bởi cấp Bộ 

III.1. Bộ Quốc phòng 

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Bộ Quốc phòng ra Thông tư 52/2018/TT-BQP58 bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay liên tịch ban hành, 

trong đó có một số văn bản liên quan đến biển đảo và cảnh sát biển. Cụ thể bãi bỏ: 

- Thông tư 89/2004/TT-BQP 19/6/2004 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP 

của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển 

                                                        
55 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 
56 Thư viện Pháp luật 
57 United Nations Treaty Collection 

58 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-bacc81o-22-2018-tb-lpqt-hiecca3cc82u-lucc9bcca3c-cocc82ng-ucc9bocc9bcc81c-quocc82cc81c-tecc82cc81-kiecc82cc89m-soacc81t-hecca3cc82-thocc82cc81ng-cho.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-bacc81o-22-2018-tb-lpqt-hiecca3cc82u-lucc9bcca3c-cocc82ng-ucc9bocc9bcc81c-quocc82cc81c-tecc82cc81-kiecc82cc89m-soacc81t-hecca3cc82-thocc82cc81ng-cho.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-bacc81o-22-2018-tb-lpqt-hiecca3cc82u-lucc9bcca3c-cocc82ng-ucc9bocc9bcc81c-quocc82cc81c-tecc82cc81-kiecc82cc89m-soacc81t-hecca3cc82-thocc82cc81ng-cho.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-quyecc82cc81t-30-nq-cp-2018-kycc81-hiecca3cc82p-c491icca3nh-c491acc82cc80u-tucc9b-asean-hocc82cc80ng-kocc82ng-trung-quocc82cc81c.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/nghicca3-quyecc82cc81t-30-nq-cp-2018-kycc81-hiecca3cc82p-c491icca3nh-c491acc82cc80u-tucc9b-asean-hocc82cc80ng-kocc82ng-trung-quocc82cc81c.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-52-2018-tt-bqp-bacc83i-bocc89-vacc86n-bacc89n-quy-phacca3m-phacc81p-luacca3cc82t-vecc82cc80-quacc82n-succ9bcca3.pdf
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- Thông tư 05/2010/TT-BQP 18/01/2010 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP 

ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển. 

- Thông tư 90/2011/TT-BQP 30/6/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP 

ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP 

ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 

05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại của 

khẩu cảng biển. 

- Chỉ thị 19/2003/CT-BQP 27/02/2003 Về việc triển khai thực hiện dự án xây dựng lực lượng 

Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2001-2010. 

- Quyết định 43/2003/QĐ-BQP 02/5/2003 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng 

lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2001-2010. 

- Quyết định 93/2003/QĐ-BQP 25/7/2003 Thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng lực lượng 

Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2001-2010. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2018. 

 

III.2. Bộ Tư pháp 

Ngày 27 tháng 2 năm 2018, Bộ Tư Pháp ban hành Quyết định 313/QĐ-BTP59 phê duyệt Kế hoạch 

công tác năm 2018 của Vụ Pháp luật quốc tế. Trong đó một trong những nhiệm vụ là:  

- Nghiên cứu các vấn đề pháp lý về biên giới lãnh thổ, biển đảo, trong đó có vấn đề pháp lý 

trong quá trình tham gia đàm phán Hiệp định biên giới đất liền với Campuchia; nghiên cứu, 

theo dõi thông tin về tình hình các vụ kiện liên quan tới phân định biển. Nhiệm vụ cụ thể là 

nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp về biển đảo theo yêu cầu cụ thể 

của các cơ quan, Lãnh đạo Bộ. Thời gian thực hiện là cả năm, và dự kiến sản phẩm đầu ra là 

báo cáo lãnh đạo Bộ. Nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước.  

- Triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020 (theo Công văn 

số 662/BTNMT-TCBHĐVN), với thời gian thực hiện là cả năm, sử dụng ngân sách nhà 

nước, và sản phẩm đầu ra là Báo cáo Lãnh đạo Bộ, gửi Bộ Tài Nguyên Môi trường. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 458/QĐ-BTP60 phân công thẩm định, 

góp ý, tham gia xây dựng, đề nghị xây dựng văn bản pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2018. Liên quan tới vấn đề biển đảo có: 

                                                        
59 Thư viện Pháp luật 

60 Thư viện Pháp luật 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-313-qc491-btp-2018-phecc82-duyecca3cc82t-kecc82cc81-hoacca3ch-cocc82ng-tacc81c-nacc86m-2018-cucc89a-vucca3-phacc81p-luacca3cc82t-quo.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/cocc82ng-vacc86n-662-btnmt-tcbhc491vn-vecc82cc80-phucc9bocc9bng-hucc9bocc9bcc81ng-triecc82cc89n-khai-cacc81c-nhiecca3cc82m-vucca3-thuocca3cc82c-c491ecc82cc80.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/cocc82ng-vacc86n-662-btnmt-tcbhc491vn-vecc82cc80-phucc9bocc9bng-hucc9bocc9bcc81ng-triecc82cc89n-khai-cacc81c-nhiecca3cc82m-vucca3-thuocca3cc82c-c491ecc82cc80.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-458-qc491-btp-2018-phacc82n-cocc82ng-thacc82cc89m-c491icca3nh-gocc81p-ycc81-tham-gia-xacc82y-ducc9bcca3ng-vacc86n-bacc89n-phacc81p-lua.pdf
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- Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên 

nước, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo;  

- Đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về lấn biển;  

- Luật Cảnh sát biển;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí 

tượng thuỷ văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo61; 

- Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển;  

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các chính sách hỗ trợ về thông tin, tuyên 

truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và 

hải đảo;  

- Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hàng hải62;  

- Đề nghị xây dựng Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi);  

- Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

(Khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công). 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 956/QĐ-BTP63 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Pháp luật quốc tế thuộc Bộ Tư pháp. Vị trí và chức năng 

của Vụ Pháp luật quốc tế là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực 

hiện công tác xây dựng, tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định đối với điều ước quốc tế, thỏa thuận 

quốc tế, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến pháp luật quốc tế theo quy định của pháp luật; tham gia giải quyết tranh chấp 

quốc tế theo quy định của pháp luật; quản lý nhà nước về hoạt động tương trợ tư pháp.  

Một số đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ pháp luật quốc tế là pháp luật về biên giới, lãnh thổ, biển, 

hải đảo và Pháp luật về hàng không, hàng hải, dầu khí; Pháp luật về điều ước quốc tế, thoả thuận 

quốc tế; Pháp luật về giải quyết tranh chấp quốc tế mà Nhà nước, cơ quan nhà nước là một bên. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

III.3. Bộ Tài nguyên & Môi trường 

                                                        
61 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp 
62 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp 

63 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/luacca3cc82t-tacc80i-nguyecc82n-mocc82i-trucc9bocc9bcc80ng-biecc82cc89n-vacc80-hacc89i-c491acc89o-2015.pdf
https://daisukybiendong.wordpress.com/2018/06/09/du-thao-nghi-dinh-chinh-phu-quy-dinh-giao-cac-khu-vuc-bien-nhat-dinh-cho-to-chuc-ca-nhan-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-bien/
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/luacca3cc82t-hacc80ng-hacc89i-2015.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-956-qc491-btp-2018-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-quyecc82cc80n-hacca3n-cocc9b-cacc82cc81u-tocc82cc89-chucc9bcc81c-vu.pdf
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Ngày 8 tháng 1 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 39/QĐ-BTNMT64 về 

việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường.  

Trong đó, về lĩnh vực biển đảo có những văn bản sau: 

- Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển, dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ vào tháng 10/2018. 

- Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ 

vào tháng 7/2018 

- Thông tư quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực biển, dự kiến trình Chính phủ, 

Thủ tướng chính phủ vào tháng 10/2018. 

- Thông tư quy định kỹ thuật về xây dựng bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện 

đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên các sản phẩm bản đồ, dự kiến trình Chính 

phủ, Thủ tướng chính phủ vào tháng 6/2018. 

- Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000, 

dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ vào tháng 8/2018. 

- Thông tư quy định kỹ thuật về khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển, dự kiến 

trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ vào tháng 10/2018. 

- Thông tư quy định quy trình thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm 

lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000 và nhỏ hơn bằng dữ liệu viễn thám quang 

học độ phân giải thấp, dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ vào tháng 8/2018. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 23 tháng 1 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 165/QĐ-BTNMT65 

Kế hoạch xây dựng Luật sửa đổi Luật đất đai bảo vệ môi trường... và Luật tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo.  Quyết định có hiệu lực cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 7 tháng 2 năm 2018, Bộ Tài Nguyên và Môi trường ra Thông tư 01/2018/TT-BTNMT66 ban 

hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển 

bằng radar. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018. 

 

                                                        
64 Trang thông tin Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
65 Trang thông tin Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

66 Công báo số 397 + 398, ngày 22/2/2018: trang 52 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-39-qc491-btnmt-2018-chucc9bocc9bng-tricc80nh-xacc82y-ducc9bcca3ng-vacc86n-bacc89n-quy-phacca3m-cucc89a-bocca3cc82-tacc80i-nguyecc82n-mo.pdf
https://daisukybiendong.wordpress.com/2018/06/09/du-thao-nghi-dinh-chinh-phu-quy-dinh-giao-cac-khu-vuc-bien-nhat-dinh-cho-to-chuc-ca-nhan-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-bien/
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-165qc491-btnmt-2018-kecc82cc81-hoacca3ch-xacc82y-ducc9bcca3ng-luacca3cc82t-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-luacca3cc82t-c491acc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-012018tt-btnmt-c491icca3nh-mucc9bcc81c-kinh-tecc82cc81-kycc83-thuacca3cc82t-hecca3cc82-thocc82cc81ng-tracca3m-quan-tracc86cc81c-socc81ng.pdf
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Ngày 9 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành một loạt quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam. Cụ thể: 

- Quyết định 777/QĐ-BTNMT67 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 

Nam. Vụ có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 

Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và công tác hợp tác quốc 

tế, hội nhập quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục. 

- Quyết định 779/QĐ-BTNMT68 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo. Chức năng của Cục là tham mưu giúp 

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam  thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tổ chức thực hiện các 

dịch vụ công. 

- Quyết định 780/QĐ-BTNMT69 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo. Chức năng của Cục là tham mưu giúp Tổng cục 

trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khai 

thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo.  

- Quyết định 781/QĐ-BTNMT70 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Chức năng của Cục là tham 

mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tổ chức thực 

hiện các dịch vụ công. 

- Quyết định 782/QĐ-BTNMT71 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Hải văn. Trung tâm có chức năng điều tra cơ bản, quan trắc, nghiên cứu khoa 

học và ứng dụng công nghệ về hải văn, môi trường và sinh thái biển, hải đảo; thực hiện các 

hoạt động dịch vụ về điều tra, khảo sát, quan trắc, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh 

vực hải văn, môi trường và sinh thái biển, hải đảo. 

- Quyết định 783/QĐ-BTNMT72 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển. Trung tâm có chức năng thực hiện điều tra cơ bản 

về khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ biển và hải đảo; cung cấp các dịch vụ đo đạc, thành lập 

bản đồ, định vị, dẫn đường phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm, thăm dò và khai thác tài 

nguyên, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cứu hộ, cứu nạn 

                                                        
67 Cổng thông tin điều hành Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
68 Cổng thông tin điều hành Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

69 Cổng thông tin điều hành Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
70 Cổng thông tin điều hành Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
71 Cổng thông tin điều hành Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

72 Cổng thông tin điều hành Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/quyecc82cc81t-c491icca3nh-777-qc491-btnmt-quy-c491icca3nh-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-quyecc82cc80n-hacca3n-vacc80-cocc9b-cacc82cc81u-tocc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/quyecc82cc81t-c491icca3nh-779-qc491-btnmt-quy-c491icca3nh-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-quyecc82cc80n-hacca3n-vacc80-cocc9b-cacc82cc81u-tocc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/quyecc82cc81t-c491icca3nh-780-qc491-btnmt-quy-c491icca3nh-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-quyecc82cc80n-hacca3n-vacc80-cocc9b-cacc82cc81u-tocc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/quyecc82cc81t-c491icca3nh-781-qc491-btnmt-2018-quy-c491icca3nh-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-quyecc82cc80n-hacca3n-vacc80-cocc9b-cacc82cc81u-to.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/quyecc82cc81t-c491icca3nh-782-qc491-btnmt-quy-c491icca3nh-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-quyecc82cc80n-hacca3n-vacc80-cocc9b-cacc82cc81u-tocc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/quyet-inh-783-q-btnmt-quy-inh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-trac-ia-va-ban-o-bie.pdf
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trên biển; nghiên cứu ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ đo đạc, định vị dẫn 

đường trên biển. 

- Quyết định 784/QĐ-BTNMT73 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia. Chức năng của Trung tâm là xây 

dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

tiếp nhận, lưu trữ, khai thác, sử dụng và tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo; thực hiện các dịch vụ về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.  

- Quyết định 785/QĐ-BTNMT74 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo. Viện có chức năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng 

chiến lược, cơ chế, chính sách về biển và hải đảo; nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác 

quốc tế, cung cấp dịch vụ, tư vấn về khoa học, công nghệ biển, quản lý biển, hải đảo. 

- Quyết định 787/QĐ-BTNMT75 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam. 

Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, điều tra tài nguyên, môi 

trường biển, phát hiện và đánh giá các nguồn tài nguyên, tiềm năng, lợi thế vùng biển ven 

bờ, vùng bờ các tỉnh, thành phố có biển từ tỉnh Khánh Hòa đến tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi 

là vùng biển ven bờ, vùng bờ khu vực phía Nam); vùng biển sâu, xa bờ của Việt Nam theo 

phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phục vụ quản lý tổng 

hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; thực hiện các hoạt động dịch vụ về quy 

hoạch, điều tra tài nguyên – môi trường biển. 

- Quyết định 789/QĐ-BTNMT76 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc. 

Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, điều tra tài nguyên, môi 

trường biển, phát hiện và đánh giá các nguồn tài nguyên, tiềm năng, lợi thế vùng biển ven 

bờ, vùng bờ các tỉnh, thành phố có biển từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Phú Yên (sau đây gọi 

là vùng biển ven bờ, vùng bờ khu vực phía Bắc); vùng biển sâu, xa bờ của Việt Nam theo 

phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phục vụ quản lý tổng 

hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; thực hiện các hoạt động dịch vụ về quy 

hoạch, điều tra tài nguyên – môi trường biển. 

 

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1340/QĐ-

BTNMT77 điều chỉnh xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai 

đoạn 2016 – 2020. Trong đó có một số danh mục sau được đưa vào điều chỉnh xây dựng định mức 

kinh tế kỹ thuật: 

                                                        
73 Cổng thông tin điều hành Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

74 Cổng thông tin điều hành Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
75 Cổng thông tin điều hành Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
76 Cổng thông tin điều hành Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

77 Cục quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/quyet-inh-784-q-btnmt-quy-inh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-thong-tin-du-lieu-bien-va.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/quyecc82cc81t-c491icca3nh-785-qc491-btnmt-quy-c491icca3nh-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-quyecc82cc80n-hacca3n-vacc80-cocc9b-cacc82cc81u-tocc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/quyecc82cc81t-c491icca3nh-787-qc491-btnmt-quy-c491icca3nh-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-quyecc82cc80n-hacca3n-vacc80-cocc9b-cacc82cc81u-tocc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/quyecc82cc81t-c491icca3nh-789-qc491-btnmt-quy-c491icca3nh-chucc9bcc81c-nacc86ng-nhiecca3cc82m-vucca3-quyecc82cc80n-hacca3n-vacc80-cocc9b-cacc82cc81u-tocc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-1340-qc491-btnmt-2018-c491iecc82cc80u-chicc89nh-xacc82y-ducc9bcca3ng-c491icca3nh-mucc9bcc81c-kinh-tecc82cc81-kycc83-thuacca3cc82t-cu.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-1340-qc491-btnmt-2018-c491iecc82cc80u-chicc89nh-xacc82y-ducc9bcca3ng-c491icca3nh-mucc9bcc81c-kinh-tecc82cc81-kycc83-thuacca3cc82t-cu.pdf
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- Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa chất (điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện 04 nội dung: 

đánh giá khoáng sản, lấy mẫu công trình, lấy mẫu cơ lý đá và điều tra địa chất – khoáng sản 

biển). 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác bay đo từ, trọng lực biển từ 0 đến 200 hải lý; công tác 

bay đo từ, phổ gamma, trọng lực trên đất liền. 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000. 

- Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng công 

nghệ viễn thám. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 

III.4. Bộ Tài chính & Ngân hàng Nhà nước 

Ngày 2 tháng 1 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2018/TT-BTC78 hướng dẫn cơ chế 

hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng, trong đó có hỗ trợ cho các đoàn kinh tế quốc 

phòng hoạt động trên biển đảo.  

 

Ngày 8 tháng 1 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 24/QĐ-BTC79 công bố văn bản quy 

phạm đã hết hiệu lực toàn bộ hay một phần thuộc lãnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 

2017, trong đó có lãnh vực hàng hải. 

 

Ngày 12 tháng 1 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTC80 sửa đổi Thông tư 

273/2016/TT-BTC phí quyền hoạt động viễn thông, trong đó có các hoạt động viễn thông trên biển. 

 

Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2018/TT-BTC81 quy định quản lý 

và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Y tế dân số giai đoạn 2016-2020. Trong đó, 

các tỉnh biên giới, biển đảo nằm trong số các địa phương được ưu tiên hỗ trợ ngân sách để triển khai 

thực hiện hoạt động của các dự án y tế, bao gồm hỗ trợ các cán bộ y tế, hỗ trợ cho người đi biển dài 

ngày hay dân cư ở các xã ven biển, hỗ trợ kinh phí cho các trang thiết bị ở các cơ sở y tế. Thông tư 

có hiệu lực từ ngày 7 tháng 5 năm 2018. 

 

                                                        
78 Thư viện Pháp luật 
79 Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh 
80 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

81 Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-02-2018-tt-btc-hucc9bocc9bcc81ng-dacc82cc83n-cocc9b-checc82cc81-hocc82cc83-trocc9bcca3-tacc80i-chicc81nh-c491occ82cc81i-vocc9bcc81i-khu-kinh.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-24-qc491-btc-2018-cocc82ng-bocc82cc81-vacc86n-bacc89n-quy-phacca3m-hecc82cc81t-hiecca3cc82u-quacc89n-lycc81-nhacc80-nucc9bocc9bcc81c.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-03-2018-tt-btc-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-thocc82ng-tucc9b-273-2016-tt-btc-phicc81-quyecc82cc80n-hoacca3t-c491occa3cc82ng-viecc82cc83n-thocc82ng.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-26-2018-tt-btc-quacc89n-lycc81-vacc80-succ9bcc89-ducca3ng-kinh-phicc81-succ9bcca3-nghiecca3cc82p-thucc9bcca3c-hiecca3cc82n-chucc9bocc9bng-tri.pdf
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Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 377/QĐ-BTC82 thực hiện 51/NQ-CP 

giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Trong đó hoàn thiện chính sách thu trong: 

- Nghị định của Chính phủ về Quản lý, sử dụng và khai thác Tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông hàng hải;  

- Đề án hoàn thiện cơ chế tài chính về cấp quyền sử dụng khu vực biển khi giao khu vực biển 

cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 27/4/2018, NHNN ban hành Thông tư 12/2018/TT-NHNN83  sửa đổi, bổ sung Thông tư 

22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về 

một số chính sách phát triển thủy sản. Thông tư có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2018/TT-BTC84 hướng dẫn xác 

định giá cho thuê khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông do nhà nước quản lý, trong đó bao 

gồm tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải. Thông tư có hiệu lực ngày 1/7/2018. 

 

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2018/TT-BTC85 về các chỉ tiêu 

thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương 

tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông. Thông 

tư có hiệu lực ngày 5 tháng 6 năm 2018. 

 

III.5. Bộ Giao thông vận tải 

Ngày 3 tháng 1 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 01/2018/TT-BGTVT86 công 

bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải 

Quảng Ninh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2018. 

 

Ngày 9 tháng 1 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 48/QĐ-BGTVT87 công bố 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ hàng hải Bộ Giao thông vận tải. Tên thủ tục hành chính được bãi bỏ là 

                                                        
82 Cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy Bộ Tài chính 
83 Thư viện văn bản Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam 

84 Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật 
85 Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật 
86 Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải 

87 Thư viện Pháp luật 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-377-qc491-btc-2018-thucc9bcca3c-hiecca3cc82n-51-nq-cp-giacc89i-phacc81p-cocc9b-cacc82cc81u-lacca3i-ngacc82n-sacc81ch-nhacc80-nucc9bo.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thong-tu-12-2018-tt-nhnn-sua-oi-thong-tu-22-2014-tt-nhnn-huong-dan-thuc-hien-chinh-sach-tin-dung-theo-nghi-inh-67-2014-n-cp-ve-mo.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-47-2018-tt-btc-xacc81c-c491icca3nh-giacc81-cho-thuecc82-khai-thacc81c-tacc80i-sacc89n-kecc82cc81t-cacc82cc81u-hacca3-tacc82cc80ng-giao-thocc82ng.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-50-2018-tt-btc-thocc82ng-tin-macc82cc83u-chucc9bcc81ng-tucc9bcc80-khai-bacc81o-khi-lacc80m-thucc89-tucca3c-xuacc82cc81t-cacc89nh-nhacca3cc82p-ca.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-01-2018-tt-bgtvt-cocc82ng-bocc82cc81-vucc80ng-nucc9bocc9bcc81c-cacc89ng-biecc82cc89n-thuocca3cc82c-c491icca3a-phacca3cc82n-ticc89nh-quacc89ng-n.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-48-qc491-bgtvt-2018-cocc82ng-bocc82cc81-thucc89-tucca3c-hacc80nh-chicc81nh-bicca3-bacc83i-bocc89-hacc80ng-hacc89i-bocca3cc82-giao-tho.pdf
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“Chấp thuận việc xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải”. Quyết 

định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2018. 

 

Ngày 9 tháng 1 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 49/QĐ-BGTVT88 công bố 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ hàng hải Bộ Giao thông vận tải. Tên những thủ tục hành chính được 

bãi bỏ là “Chấp thuận kết quả kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển” và “Chấp thuận tiếp 

tục sử dụng đối với công trình hàng hải hết tuổi thọ thiết kế.” Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 

tháng 3 năm 2018. 

 

Ngày 24 tháng 1 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 163/QĐ-BGTVT89 quy 

định chức năng Tổ chức tham mưu giúp việc Bộ Giao thông vận tải, trong đó có lãnh vực hàng hải. 

Quyết định này có hiệu lực cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 24 tháng 1 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 166/QĐ-BGTVT90 phân 

công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải. Liên quan đến lãnh vực hàng hải và phát triển kinh 

tế biển đảo, các nhiệm vụ cụ thể được phân công như sau: 

- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các 

mặt công tác của Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiêm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo tái 

cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ; Uỷ viên 

Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; Uỷ viên Hội 

đồng thẩm định 3 đề án thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân 

Phong, Phú Quốc. 

- Thứ trưởng Nguyễn Văn Công trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực quản lý nhà nước về lĩnh vực 

hàng hải, vận tải, an toàn, an ninh và tìm kiếm, cứu nạn hàng hải; quản lý kết cấu hạ tầng 

giao thông hàng hải, bao gồm cả kế hoạch quản lý, bảo trì. Phụ trách theo dõi khu vực đồng 

bằng sông Hồng và Trung du, miền núi phía Bắc; chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại dự án kết cấu hạ tầng hàng hải.  Giúp Bộ 

trưởng theo dõi và chỉ đạo hoạt động của: Văn phòng Bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục 

Hàng hải Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Ban Quản lý dự 

án Thăng Long, Ban Quản lý dự án hàng hải. Thay mặt Bộ trưởng thực hiện chỉ đạo quản lý 

nhà nước đối với: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, 

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam. Theo dõi và phối 

hợp công tác với các hội, hiệp hội: Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Hiệp hội Chủ tàu Việt 

                                                        
88 Thư viện Pháp luật 
89 Cục đường sắt Việt Nam 

90 Thư viện Pháp luật 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-49-qc491-bgtvt-2018-cocc82ng-bocc82cc81-thucc89-tucca3c-hacc80nh-chicc81nh-bicca3-bacc83i-bocc89-hacc80ng-hacc89i-bocca3cc82-giao-tho.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-163-qc491-bgtvt-2018-chucc9bcc81c-nacc86ng-tocc82cc89-chucc9bcc81c-tham-mucc9bu-giucc81p-viecca3cc82c-bocca3cc82-giao-thocc82ng-vacca3.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-166-qc491-bgtvt-2018-phacc82n-cocc82ng-nhiecca3cc82m-vucca3-lacc83nh-c491acca3o-bocca3cc82-giao-thocc82ng-vacca3cc82n-tacc89i.pdf
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Nam, Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ 

Logistics Việt Nam, Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật công 

nghiệp tàu thủy Việt Nam, Hội Người đi biển Việt Nam. Kiêm chức danh: Thành viên Ban 

Chỉ đạo Biển Đông – Hải đảo; Tổng Thư ký Ban Thư ký Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) 

Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo; Trưởng Tiểu ban chỉ đạo tái cơ 

cấu về sản xuất, kinh doanh, tài chính Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty 

Công nghiệp tàu thủy. 

Đi kèm với quyết định là danh mục cụ thể các dự án, trong đó có các dự án công trình ven biển, và 

thứ trưởng chịu trách nhiệm những dự án này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Ngày 25 tháng 1 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 172/QĐ-BGTVT91 về 

chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính 

phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó có một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến lãnh vực hàng 

hải như: 

- Hoàn thiện hệ thống biểu phí, lệ phí hàng hải, giá dịch vụ tại cảng biển nhằm giảm sự cạnh 

tranh không lành mạnh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Tiếp tục 

thực hiện giải pháp tăng thị phần vận tải của đội tàu trong nước. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan báo cáo giải trình để sớm được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. 

- Rà soát, bổ sung chỉnh sửa và ban hành các Quy chế, Quy trình phù hợp với thực tế hoạt 

động tìm kiếm cứu nạn (TKCN) để tăng cường hiệu quả hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh triển 

khai việc thực hiện Công ước về TKCN (SAR 79), tiến hành trao đổi, đàm phán về Vùng 

TKCN trên biển; phổ biến kiến thức, hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy 

định về bảo đảm an toàn, TKCN trên biển theo quy định Công ước SAR 79 cho tổ chức, cá 

nhân hoạt động trên biển. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 7 tháng 2 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ra Thông tư 06/2018/TT-BGTVT92 ban hành định 

mức kinh tế-kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển. Thông 

tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2018. 

 

Ngày 7 tháng 2 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 07/2018/TT-BGTVT93 quy 

định về kiểm tra tàu biển, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2018. 

                                                        
91 Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải 

92 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-172-qc491-bgtvt-vecc82cc80-chucc9bocc9bng-tricc80nh-hacc80nh-c491occa3cc82ng-cucc89a-bocca3cc82-giao-thocc82ng-vacca3cc82n-tacc89i-t.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-06-2018-tt-bgtvt-c491icca3nh-mucc9bcc81c-kycc83-thuacca3cc82t-bacc89o-ducc9bocc9bcc83ng-hecca3cc82-thocc82cc81ng-bacc81o-c491occa3cc82ng-an-n.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-07-2018-tt-bgtvt-quy-c491icca3nh-vecc82cc80-kiecc82cc89m-tra-tacc80u-biecc82cc89n.pdf
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Ngày 22 tháng 2 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2018/TT-BGTVT94 quy 

định mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Thông tư có hiệu lực từ 

ngày 15 tháng 4 năm 2018. 

 

Ngày 7 tháng 3 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 447a/QĐ-BGTVT95 công bố 

bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Thủ tục 

được bổ sung vào trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải là “Chấp thuận hoạt động khảo sát, thăm 

dò, xây dựng công trình, thiết lập vành đai an toàn của công trình hoặc các hoạt động khác trên 

tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam.” Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2018. 

 

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 502/QĐ-BGTVT96 về Kế 

hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải, trong đó có lĩnh 

vực hàng hải. Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 27 tháng 3 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải banh hành Quyết định 611/QĐ-BGTVT97 công 

bố công khai số liệu giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó có dự toán về một 

số loại phí liên quan đến hàng hải. 

 

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quye ́ t điṇh 633/QĐ-BGTVT98 về Ke ́  

hoac̣h thu c̣ hie ̣ n co ng u o ́c quo ́c te ́ trong liñh vu c̣ hàng hải và trie ̉n khai gia nha ̣ p các văn kie ̣ n của To ̉  

chu ́c hàng hải quo ́c te ́ (IMO). Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 3 tháng 4 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 652/QĐ-BGTVT99 công bố 

Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam. Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 9 tháng 4 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 17/2018/TT-BGTVT100 quản 

lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 

tháng 7 năm 2018. 

                                                                                                                                                                                        
93 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 
94 Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải 
95 Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải 
96 Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải 

97 Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải 
98 Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải 
99 Thư viện Pháp luật 

100 Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-08-2018-tt-bgtvt-macc82cc83u-biecc82n-bacc89n-xucc9bcc89-phacca3t-vi-phacca3m-hacc80nh-chicc81nh-trong-licc83nh-vucc9bcca3c-hacc80ng-hacc89i.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-447a-qc491-bgtvt-2018-cocc82ng-bocc82cc81-bocc82cc89-sung-thucc89-tucca3c-hacc80nh-chicc81nh-licc83nh-vucc9bcca3c-hacc80ng-hacc89i.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-502-qc491-bgtvt-2018-kecc82cc81-hoacca3ch-thucc9bcca3c-hiecca3cc82n-cocc82ng-tacc81c-thocc82ng-tin-c491occ82cc81i-ngoacca3i-nacc86m-20.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-611-qc491-bgtvt-2018-cocc82ng-bocc82cc81-cocc82ng-khai-socc82cc81-liecca3cc82u-giao-ducc9bcca3-toacc81n-thu-chi-ngacc82n-sacc81ch-nha.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyet-inh-633-q-bgtvt-2018-ke-hoach-thuc-hien-cong-uoc-quoc-te-trong-linh-vuc-hang-hai-va-trien-khai-gia-nhap-cac-van-kie1.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-652-qc491-bgtvt-2018-cocc82ng-bocc82cc81-danh-mucca3c-becc82cc81n-cacc89ng-thuocca3cc82c-cacc81c-cacc89ng-biecc82cc89n-viecca3cc82t-na.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-17-2018-tt-bgtvt-quacc89n-lycc81-vacc80-khai-thacc81c-thocc82ng-tin-nhacca3cc82n-dacca3ng-tucc9bcca3-c491occa3cc82ng-cucc89a-tacc80u-thuyecc82.pdf
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Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 767/QĐ-BGTVT101 về 

phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó có các ngành 

nghề liên quan đến hàng hải. Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 1076/QĐ-BGTVT102 phê 

duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.  

Mục tiêu chung của kế hoạch: Công ty mẹ - Tổng công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính và 

tổ chức, triển khai các giải pháp và biện pháp cụ thể để quản trị doanh nghiệp, quản lý chi phí, nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong 03 lĩnh vực: vận tải biển, cảng biển và dịch vụ hàng hải; bảo 

toàn và phát triển vốn nhà nước; khai thác tối đa các nguồn lực; tập trung hoàn thành công tác cổ 

phần hóa đúng tiến độ.  

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 35/2018/TT-BGTVT103 định 

mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải. Thông tư có hiệu lực từ ngày 30 tháng 7 

năm 2018. 

 

Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 38/2018/TT-BGTVT104 sửa 

đổi Định mức kinh tế kỹ thuật kèm theo 76/2014/TT-BGTVT về định mức kinh tế - kỹ thuật trong 

lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 

8 năm 2018. 

 

Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 1271/QĐ-BGTVT105 cập 

nhật xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn, dự kiến kinh phí của Bộ giao thông vận tải năm 2019. Về 

lãnh vực hàng hải gồm những tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:   

- Tiêu chuẩn dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin an ninh hàng hải, kinh phí dự kiến 

là 70 triệu.  

- Công trình cảng biển – Yêu cầu về bảo trì (nâng cấp từ TCCS 04:2014/CHHVN) với dự 

kiến kinh phí là 150 triệu.  

- Bổ sung cập nhật TCVN: TCVN 6170-8:1999 Công trình biển cố định – Kết cấu – Phần 8: 

Hệ thống chống ăn mòn, kinh phí là 50 triệu.  

                                                        
101 Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải 

102 Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải 
103 Thư viện Pháp luật 
104 Thư viện Pháp luật 

105 Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-767-qc491-bgtvt-2018-phucc9bocc9bng-acc81n-cacc86cc81t-giacc89m-c491iecc82cc80u-kiecca3cc82n-kinh-doanh-giao-thocc82ng-vacca3cc82n-ta.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-1076-qc491-bgtvt-2018-kecc82cc81-hoacca3ch-sacc89n-xuacc82cc81t-kinh-doanh-tocc82cc89ng-cocc82ng-ty-hacc80ng-hacc89i-viecca3cc82t-nam.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-35-2018-tt-bgtvt-c491icca3nh-mucc9bcc81c-kinh-tecc82cc81-kycc83-thuacca3cc82t-hoacca3t-c491occa3cc82ng-ticc80m-kiecc82cc81m-cucc9bcc81u-na.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-38-2018-tt-bgtvt-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-c491icca3nh-mucc9bcc81c-kinh-tecc82cc81-kycc83-thuacca3cc82t-kecc80m-theo-76-2014-tt-bgtvt.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-1271-qc491-bgtvt-2018-cacca3cc82p-nhacca3cc82t-xacc82y-ducc9bcca3ng-mocc9bcc81i-tiecc82u-chuacc82cc89n-quy-chuacc82cc89n-ducc9bcca3.pdf
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- Bổ sung cập nhật TCVN: TCVN 6170-12:2002 Công trình biển cố định – Phần 12: Vận 

chuyển và Dựng lắp, kinh phí là 50 triệu.  

- Bổ sung cập nhật TCVN: TCVN 6170-11:2002 Công trình biển cố định – Kết cấu – Phần 

11: Chế tạo, kinh phí là 80 triệu.  

- Giàn di động trên biển-An toàn và phòng chống cháy (Hình thức ban hành là TCVN, thay 

thế TCVN 5314: 2016 Giàn di động trên biển – Phòng và chữa cháy; TCVN 5319: 2016. 

Giàn di động trên biển – Trang bị an toàn), kinh phí 30 triệu.  

- Giàn di động trên biển-Thân và trang thiết bị (Hình thức ban hành là TCVN, thay thế TCVN 

5310: 2016 Giàn di động trên biển – Thân giàn; TCVN 5311: 2016 Giàn di động trên biển – 

Trang thiết bị; TCVN 5312: 2016 Giàn di động trên biển - Ổn định; TCVN 5313: 2016 Giàn 

di động trên biển – Phân khoang.), kinh phí 120 triệu.  

- Giàn di động trên biển-Vật liệu và hàn (Hình thức ban hành là TCVN, thay thế TCVN 5317: 

2016 Giàn di động trên biển – Vật liệu; TCVN 5318: 2016 Giàn di động trên biển – Hàn), 

kinh phí 30 triệu.  

- Giàn di động trên biển-Máy và hệ thống (Hình thức ban hành là TCVN, thay thế TCVN 

5315: 2016 Giàn di động trên biển – Hệ thống máy; TCVN 5316: 2016 Giàn di động trên 

biển – Trang bị điện), kinh phí 120 triệu.  

- Giàn di động trên biển-Phân cấp (Hình thức ban hành là TCVN, thay thế TCVN 5309: 2016 

Giàn di động trên biển – Phân cấp), kinh phí 150 triệu.  

- Sửa đổi, bổ sung QCVN 54: 2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và 

đóng tàu biển cao tốc, kinh phí 80 triệu. 

 

III.6. Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

Ngày 5 tháng 1 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 27/QĐ-

BNN-TCTS106 về tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo 

hướng dẫn của Uỷ ban Châu Âu. 

 

Ngày 8 tháng 1 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định 52/QĐ-BNN-

KH107 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của chính phủ.  

Một trong những định hướng nhiệm vụ là giảm dần sản lượng khai thác ven bờ, đẩy mạnh khai thác 

xa bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo; thực hiện nghiêm quy định 

về đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thủy sản, sớm giải quyết vấn đề áp “thẻ vàng” của EU; đồng 

thời hài hòa hóa các quy định về kiểm soát thủy sản theo thông lệ quốc tế tập trung phát triển chiến 

lược nuôi biển gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện Chiến lược biển Việt 

                                                        
106 Trang thông tin điện tử Tổng cục Thuỷ sản 

107 Viện Điều tra quy hoạch rừng 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-27-qc491-bnn-tcts-ban-hacc80nh-tacc80i-liecca3cc82u-hucc9bocc9bcc81ng-dacc82cc83n-xacc82y-ducc9bcca3ng-kecc82cc81-hoacca3ch-kiecc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-27-qc491-bnn-tcts-ban-hacc80nh-tacc80i-liecca3cc82u-hucc9bocc9bcc81ng-dacc82cc83n-xacc82y-ducc9bcca3ng-kecc82cc81-hoacca3ch-kiecc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-52-qc491-bnn-kh-2018-kecc82cc81-hoacca3ch-hacc80nh-c491occa3cc82ng-thucc9bcca3c-hiecca3cc82n-nghicca3-quyecc82cc81t-01-nq-cp.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-52-qc491-bnn-kh-2018-kecc82cc81-hoacca3ch-hacc80nh-c491occa3cc82ng-thucc9bcca3c-hiecca3cc82n-nghicca3-quyecc82cc81t-01-nq-cp.pdf
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Nam. Phát huy và củng cố vai trò của các mô hình đồng quản lý nông lâm thủy sản, các hiệp hội 

ngành hàng, các làng nghề ngư nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 31 tháng 1 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 

02/2018/TT-BNNPTNT 108  sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-

BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, thông tư 62/2008/TT-BNN và thông tư 26/2016/TT-

BNNPTNT liên quan tới những vấn đề về nguồn gốc nguyên liệu thuỷ sản từ khai thác, quản lý 

cảng cá. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 3 năm 2018. 

 

Ngày 3 tháng 5 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1526/QĐ-

BNN-TCTS109 đính chính thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT. 

 

Ngày 12 tháng 2 năm 2018, Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ra 

Quyết định 58/QĐ-TCLN-KHTC110 ban hành kế hoạch hành động của Tổng cục Lâm nghiệp thực 

hiện quyết định 52/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện Nghị 

quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có những lưu ý ở vùng biên 

giới, hải đảo như Ngân sách trung ương ưu tiên chỉ cho khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 

có nguy cơ xâm hại cao và ở các huyện biên giới, hải đảo thuộc các địa phương có ngân sách khó 

khăn, không đảm bảo cân đối tại chỗ. Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 26 tháng 2 năm 2018, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 670/QĐ-

BNN-TCTS111 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban 

Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Quyết định có 

hiệu lực cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 27 tháng 2 năm 2018, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 687/QĐ-

BNN-PC112 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 

                                                        
108 Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam 

109 Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam 
110 Thư viện Pháp luật 
111 Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam 

112 Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-02-2018-tt-bnnptnt-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-thocc82ng-tucc9b-50-2015-tt-bnnptnt-vacc80-25-2013-tt-bnnptnt.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-02-2018-tt-bnnptnt-succ9bcc89a-c491occ82cc89i-thocc82ng-tucc9b-50-2015-tt-bnnptnt-vacc80-25-2013-tt-bnnptnt.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-1526-qc491-bnn-tcts-c491icc81nh-chicc81nh-thocc82ng-tucc9b-02-2018-tt-bnnptnt.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-1526-qc491-bnn-tcts-c491icc81nh-chicc81nh-thocc82ng-tucc9b-02-2018-tt-bnnptnt.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-58-qc491-tcln-khtc-2018-thucc9bcca3c-hiecca3cc82n-52-qc491-bnn-kh-01-nq-cp-phacc81t-triecc82cc89n-kinh-tecc82cc81-xacc83-hocca3cc82i.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/quyet-inh-670-q-bnn-tcts-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-45-ct-ttg-ngay-13-thang-12-nam-2017-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/07/quyet-inh-670-q-bnn-tcts-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-45-ct-ttg-ngay-13-thang-12-nam-2017-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-687-qc491-bnn-pc-2018-danh-mucca3c-vacc86n-bacc89n-cocc80n-hiecca3cc82u-lucc9bcca3c-cucc89a-bocca3cc82-nocc82ng-nghiecca3cc82p.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-687-qc491-bnn-pc-2018-danh-mucca3c-vacc86n-bacc89n-cocc80n-hiecca3cc82u-lucc9bcca3c-cucc89a-bocca3cc82-nocc82ng-nghiecca3cc82p.pdf
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2017, trong đó có một số văn bản liên quan đến lãnh vực nuôi trồng thuỷ sản. Quyết định có hiệu 

lực cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định 891/QĐ-BNN-

TC113 ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Bộ năm 2018. Một trong 

những chỉ tiêu tiết kiệm được đề ra là đẩy mạnh nghiên cứu, điều tra cơ bản về tài nguyên và môi 

trường biển; khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững không gian, mặt nước, tài nguyên thiên nhiên, 

vị thế của biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế biển bền vững, kiểm soát các 

nguồn gây ô nhiễm môi trường nước biển trên các đảo; bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học biển, 

tăng cường khả năng chống chịu của các hệ sinh thái biển trước tác động của biến đổi khí hậu. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2018. 

 

III.7. Bộ Thông tin & Truyền thông 

Ngày 31 tháng 1 năm 2018, Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành Quyết định 126/QĐ-BTTTT114 

2018 về Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lãnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Thông tin Truyền thông năm 2017, trong đó có một số văn bản liên quan tới lãnh vực hàng 

hải. Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 8 tháng 5 năm 2018, Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành Thông tư 04/2018/TT-

BTTTT115 quy định danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý Bộ Thông tin 

và Truyền thông, trong đó có những thiết bị thuộc lãnh vực hàng hải. Thông tư có hiệu lực từ ngày 

1 tháng 7 năm 2018. 

 

Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Nghị định 02/VBHN-

BTTTT116 quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet thông tin trên mạng, trong đó, chú trọng việc 

phổ cập dịch vụ Internet ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tên miền là 

tên địa danh, tên các địa bàn thuộc khu vực biên giới biển, khu vực biên giới đất liền, khu vực biên 

giới trên không của Việt Nam thuộc tên miền New gTLD liên quan đến quyền lợi quốc gia Việt 

Nam. 

 

                                                        
113 Thư viện Pháp luật 
114 Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông 
115 Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông 

116 Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông 

http://daisukybiendong.wordpress.com

https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-891-qc491-bnn-tc-2018-chucc9bocc9bng-tricc80nh-thucc9bcca3c-hacc80nh-tiecc82cc81t-kiecca3cc82m-chocc82cc81ng-lacc83ng-phicc81-nacc86m.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-891-qc491-bnn-tc-2018-chucc9bocc9bng-tricc80nh-thucc9bcca3c-hacc80nh-tiecc82cc81t-kiecca3cc82m-chocc82cc81ng-lacc83ng-phicc81-nacc86m.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-126-qc491-btttt-2018-danh-mucca3c-vacc86n-bacc89n-hecc82cc81t-hiecca3cc82u-lucc9bcca3c-bocca3cc82-thocc82ng-tin-truyecc82cc80n-thocc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-04-2018-tt-btttt-sacc89n-phacc82cc89m-cocc81-khacc89-nacc86ng-gacc82y-macc82cc81t-an-toacc80n-thuocca3cc82c-quacc89n-lycc81-bocca3cc82-thocc82ng.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/thocc82ng-tucc9b-04-2018-tt-btttt-sacc89n-phacc82cc89m-cocc81-khacc89-nacc86ng-gacc82y-macc82cc81t-an-toacc80n-thuocca3cc82c-quacc89n-lycc81-bocca3cc82-thocc82ng.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/vacc86n-bacc89n-hocc9bcca3p-nhacc82cc81t-02-vbhn-btttt-2018-quacc89n-lycc81-cung-cacc82cc81p-succ9bcc89-ducca3ng-dicca3ch-vucca3-internet-thocc82ng-tin-macca3ng.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/vacc86n-bacc89n-hocc9bcca3p-nhacc82cc81t-02-vbhn-btttt-2018-quacc89n-lycc81-cung-cacc82cc81p-succ9bcc89-ducca3ng-dicca3ch-vucca3-internet-thocc82ng-tin-macca3ng.pdf
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Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 07/2018/TT-

BTTTT117 hướng dẫn đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước. Tiêu chí đề tài đặt hàng 

xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước là: 

- Xuất bản phẩm về lý luận, chính trị;  

- Xuất bản phẩm phục vụ thiếu niên, nhi đồng; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, 

miền núi, biên giới, hải đảo; người khiếm thị;  

- Xuất bản phẩm cần phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu 

(chủ quyền quốc gia; an ninh, quốc phòng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát triển kinh 

tế, văn hóa – xã hội; phát triển nông nghiệp – nông thôn; phòng, chống thiên tai, hiểm họa 

phục vụ cộng đồng);  

- Xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. 

 

III.8. Bộ Y tế 

Ngày 25 tháng 1 năm 2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 606/QĐ-BYT118 về Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của BCH TƯ Đảng khoá XII. Trong đó, dự định 

ưu tiên ngân sách cho y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo... Quyết định có 

hiệu lực cùng ngày ký ban hành. 

 

Ngày 27 tháng 2 năm 2018, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn 174/HD-BYT119 thực hiện công tác thi 

đua khen thưởng ngành Y tế, trong đó nhắc nhở cần đặc biệt quan tâm khen thưởng đội ngũ cán bộ 

y tế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số. 

 

Ngày 6 tháng 3 năm 2018, Bộ Y tế ra Quyết định 1624/QĐ-BYT120 ban hành chương trình hành 

động của Bộ Y tế thực hiện nghị quyết 20-NQ/TW bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân 

trong tình hình mới, trong đó có một số ưu tiên, nhấn mạnh tới vùng biên giới hải đảo. Quyết định 

có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2510/QĐ-BYT121 công bố thủ tục hành 

chính mới lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Kèm theo Quyết định này 

là 04 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng 

                                                        
117 Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông 

118 Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế 
119 Thư viện Pháp luật 
120 Sở Y tế Nam Định 

121 Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế 

http://daisukybiendong.wordpress.com

Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2007-2018-TT-BTTTT%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20%C4%91%E1%BA%B7t%20h%C3%A0ng%20xu%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2007-2018-TT-BTTTT%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20%C4%91%E1%BA%B7t%20h%C3%A0ng%20xu%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-606qc491-byt-2018-chucc9bocc9bng-tricc80nh-hacc80nh-c491occa3cc82ng-thucc9bcca3c-hiecca3cc82n-nghicca3-quyecc82cc81t-hocca3cc82i-ng.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/hucc9bocc9bcc81ng-dacc82cc83n-174-hd-byt-2018-thucc9bcca3c-hiecca3cc82n-cocc82ng-tacc81c-thi-c491ua-khen-thucc9bocc9bcc89ng-ngacc80nh-y-tecc82cc81.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-1624-qc491-byt-2018-thucc9bcca3c-hiecca3cc82n-20-nq-tw-bacc89o-vecca3cc82-chacc86m-socc81c-nacc82ng-cao-succ9bcc81c-khocc89e-nhacc82n-da.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-2510-qc491-byt-2018-cocc82ng-bocc82cc81-thucc89-tucca3c-hacc80nh-chicc81nh-mocc9bcc81i-licc83nh-vucc9bcca3c-khacc81m-becca3cc82nh-chu.pdf
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quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2015 

của Bộ Y tế về việc Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam 

và công bố cơ sở khám sức khoẻ cho thuyền viên... Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

III.9. Bộ Công thương 

Ngày 9 tháng 2 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Nghị định 10/VBHN-BCT122 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi. Trong đó, tại Điều 8 về Hỗ trợ 

đầu tư phát triển điện lực ở nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo quy định: Bộ Tài chính chủ 

trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với việc đầu 

tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn và đặc biệt khó khăn. 

 

III.10. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

Ngày 5 tháng 4 năm 2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra Quyết định 392/QĐ-

LĐTBXH123 ban hành Chương trình tổng thể của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018, trong đó có đề cập chú ý ưu tiên đầu tư ngân sách cho các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở vùng biên giới, hải đảo. Quyết định có hiệu lực cùng ngày ban hành. 

 

 

IV. Các dự thảo luật đang được đề xuất, soạn thảo hay đợi thông qua 

Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.124 

Luật này quy định về quy hoạch, cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức 

và hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tại các đơn vị hành chính 

– kinh tế đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), Phú Quốc (tỉnh 

Kiên Giang); nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước ở trung ương và chính quyền địa 

phương cấp tỉnh đối với đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. 

 

Dự thảo Luật Cảnh sát biển125 

Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động và phối hợp hoạt 

động của Cảnh sát biển Việt Nam; quản lý nhà nước, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, tổ 

chức liên quan; bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam. 

                                                        
122 Thư viện Pháp luật 
123 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
124 Trang Dự thảo online của Quốc hội 

125 Trang Dự thảo online của Quốc hội 
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https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-392-qc491-lc491tbxh-2018-chucc9bocc9bng-tricc80nh-tocc82cc89ng-thecc82cc89-thucc9bcca3c-hacc80nh-tiecc82cc81t-kiecca3cc82m-chocc82.pdf
https://maritimearchives.files.wordpress.com/2018/06/quyecc82cc81t-c491icca3nh-392-qc491-lc491tbxh-2018-chucc9bocc9bng-tricc80nh-tocc82cc89ng-thecc82cc89-thucc9bcca3c-hacc80nh-tiecc82cc81t-kiecca3cc82m-chocc82.pdf
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=1319&LanID=1513&TabIndex=1
https://daisukybiendong.wordpress.com/2018/06/08/quoc-hoi-thao-luan-ve-du-an-luat-canh-sat-bien-viet-nam/
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Dự thảo Luật Thoả thuận quốc tế126 

Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục của việc ký kết và thực hiện TTQT – 

các văn bản hợp tác quốc tế không phải là ĐƯQT, được ký ở các cấp từ trung ương đến địa phương. 

Luật này không quy định về công tác ĐƯQT, lĩnh vực được điều chỉnh bởi Luật Điều ước quốc tế 

năm 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

 

Dự thảo Luật Dân quân tự vệ127 

Luật này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách, kinh phí bảo 

đảm đối với dân quân tự vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về dân quân tự vệ. 

 

Dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu 

bay128 

Luật này quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thẩm quyền, trình tự, thủ tục bắt 

giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi 

hành án dân sự, thực hiện tương trợ tư pháp; thẩm quyền, trình tự, thủ tục bắt giữ tàu bay tại cảng 

hàng không, sân bay để bảo đảm lợi ích của người có quyền, lợi ích đối với tàu bay, để thi hành án 

dân sự; thẩm quyền, trình tự, thủ tục thả tàu biển, tàu bay đang bị bắt giữ. 

 

Dự thảo Chiến lược phát triển nuôi biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050129 

Mục tiêu chung là phát triển công nghiệp nuôi biển thành ngành sản xuất hàng hóa tập trung, quy 

mô lớn, bền vững, tạo sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng cao, có 

thương hiệu, cung cấp cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, góp phần thực hiện thành công Chiến 

lược phát triển ngành thủy sản và Chiến lược biển Việt Nam. 

 

                                                        
126 Trang Dự thảo online của Quốc hội  
127 Trang Dự thảo online của Quốc hội 
128 Trang Dự thảo online của Quốc hội 

129 Tổng cục Thuỷ sản Việt Nam 
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NHÀ TÀI TRỢ 

 

Ấn phẩm được hỗ trợ kinh phí từ quỹ tài chính chung của Dự án Sự Ký Biển Đông, được tài 

trợ bởi những nhà tài trợ sau: 

 

I. Tổ chức 

                                                 

 

II. Cá nhân 

TS. Phạm Thanh Vân 

PGS. TS. Nguyễn Hồng Thao 

Nhà nghiên cứu Thái Văn Cầu 

Một độc giả Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 

Th.S. Trần Thị Phương Thảo 

Một thành viên Dự án 

Nghiên cứu sinh Cái Ngọc Thiên Hương 

Anh Nguyễn Phúc Thiện 

 

 

 

 

http://daisukybiendong.wordpress.com


		2018-07-25T05:22:35+0200
	Dự án Đại Sự Ký Biển Đông




