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V/v thực hiện tuyên truyền Luật biển
Việt Nam năm 2012 trên hệ thống
Đài Truyền thanh cơ sở

Kính gửi: UBND các xã, phường
Thực hiện Kế hoạch số 2573/KH-UBND-VHTT ngày 04/4/2019 của UBND
thành phố Nha Trang về tuyên truyền biển, đảo năm 2019,
Để nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân thành phố về Luật biển Việt
Nam năm 2012.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền Luật biển
Việt Nam năm 2012 trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau:
1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng Văn
hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ
http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen để tải
nội dung tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam năm 2012.
2. Thời gian: Chia làm 02 đợt, mỗi đợt phát thanh 10 lượt
- Đợt 1, từ ngày 30/5/2019 đến 30/6/2019.
- Đợt 2, từ ngày 01/8/2019 đến 30/8/2019.
Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài báo cáo kết quả
thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin trước đến ngày 30/11/2019 để tổng hợp
báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố theo quy định. Đề
nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên ( VBĐT);
- Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Trâm.
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BÀI TUYÊN TRUYỀN
VỀ LUẬT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2012
(Kèm theo Công văn số 673 /VHTT-TTCS ngày 23 tháng 5 năm 2019)
Kính thưa toàn thể nhân dân.
Luật Biển Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 .
Để cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố hiểu và chấp hành các quy định
của Luật biển Việt Nam và kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập,
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phòng Văn hóa và Thông tin xin trích đọc một số Điều của Luật Biển Việt Nam
năm 2012 như sau:
Điều 22. Quy định chung
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong vùng biển Việt Nam phải tôn trọng chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc
gia của Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế
có liên quan.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tàu thuyền, tổ
chức, cá nhân hoạt động trong vùng biển Việt Nam phù hợp với quy định của pháp
luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
là thành viên.
Điều 26. Vùng cấm và khu vực hạn chế hoạt động trong lãnh hải
1. Để bảo vệ chủ quyền, quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia hoặc an
toàn hàng hải, bảo vệ tài nguyên, sinh thái biển, chống ô nhiễm, khắc phục sự cố,
thảm họa môi trường biển, phòng chống lây lan dịch bệnh, Chính phủ thiết lập
vùng cấm tạm thời hoặc vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải Việt Nam.
2. Việc thiết lập vùng cấm tạm thời hoặc vùng hạn chế hoạt động trong lãnh
hải Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thông báo rộng rãi
trong nước và quốc tế trong “Thông báo hàng hải”, theo tập quán hàng hải quốc tế,
chậm nhất là 15 ngày trước khi áp dụng hoặc thông báo ngay sau khi áp dụng trong
trường hợp khẩn cấp.
Điều 35. Gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển
1. Khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức, cá nhân
phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên
quan đến việc gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.
2. Khi vận chuyển, bốc, dỡ các loại hàng hóa, thiết bị có khả năng gây hại
đối với tài nguyên, đời sống của con người và ô nhiễm môi trường biển, tàu thuyền,
tổ chức, cá nhân phải sử dụng thiết bị và các biện pháp chuyên dụng theo quy định
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để ngăn ngừa và hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra cho người, tài nguyên và môi
trường biển.
3.Tàu thuyền, tổ chức, cá nhân không được thải, nhận chìm hay chôn lấp các
loại chất thải công nghiệp, chất thải hạt nhân hoặc các loại chất thải độc hại khác
trong vùng biển Việt Nam.
4. Tàu thuyền, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và
pháp luật quốc tế có liên quan làm ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường biển
trong vùng biển, cảng biển, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam thì bị xử lý theo quy
định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là thành viên; nếu gây thiệt hại thì phải làm sạch, khôi phục lại môi
trường và bồi thường theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức, cá nhân hoạt động trên các vùng biển Việt Nam có nghĩa vụ nộp
thuế, phí, lệ phí và các khoản đóng góp về bảo vệ môi trường biển theo quy định
của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam là thành viên.
Điều 37. Quy định cấm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
Việt Nam
Khi thực hiện quyền tự do hàng hải, tự do hàng không trong vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, tổ chức, cá nhân không được tiến hành các hoạt
động sau đây:
1. Đe dọa chủ quyền, quốc phòng, an ninh của Việt Nam;
2. Khai thác trái phép tài nguyên sinh vật, đánh bắt hải sản trái phép;
3. Khai thác trái phép dòng chảy, năng lượng gió và tài nguyên phi sinh vật khác;
4. Xây dựng, lắp đặt, sử dụng trái phép các thiết bị, công trình nhân tạo;
5. Khoan, đào trái phép;
6. Tiến hành nghiên cứu khoa học trái phép;
7. Gây ô nhiễm môi trường biển;
8. Cướp biển, cướp có vũ trang;
9. Các hoạt động bất hợp pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam
và pháp luật quốc tế.
Điều 38. Cấm tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, chất nổ, chất
độc hại
Khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức, cá nhân không
được tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí hoặc chất nổ, chất độc hại cũng
như các loại phương tiện thiết bị khác có khả năng gây hại đối với người, tài
nguyên và ô nhiễm môi trường biển.
Điều 39. Cấm mua bán người, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép
chất ma túy
1. Khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức, cá nhân không
được mua bán người, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy.
2. Khi có căn cứ về việc tàu thuyền, tổ chức, cá nhân đang mua bán người
hoặc vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy thì lực lượng tuần tra,
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kiểm soát trên biển của Việt Nam có quyền tiến hành khám xét, kiểm tra, bắt giữ,
dẫn giải về các cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam hoặc dẫn giải, chuyển giao
đến các cảng, bến hay nơi trú đậu của nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt
Nam hoặc các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
thành viên để xử lý.
Điều 40. Cấm phát sóng trái phép
Khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức, cá nhân không
được phát sóng trái phép hoặc tuyên truyền, gây phương hại cho quốc phòng, an
ninh của Việt Nam.
Điều 48. Nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm tuần tra, kiểm soát trên biển
1. Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển có nhiệm vụ sau đây:
a) Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia
trên các vùng biển, đảo của Việt Nam;
b) Bảo đảm việc tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
c) Bảo vệ tài sản nhà nước, tài nguyên và môi trường biển;
d) Bảo vệ, giúp đỡ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đối với người, tàu thuyền hoạt
động trên các vùng biển, đảo của Việt Nam;
đ) Xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên các vùng biển, đảo của Việt Nam
theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Phạm vi trách nhiệm cụ thể của các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển
thực hiện theo các quy định pháp luật.
3. Nhà nước bảo đảm những điều kiện cần thiết để các lực lượng tuần tra,
kiểm soát trên biển hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 49. Cờ, sắc phục và phù hiệu
Khi thi hành nhiệm vụ, tàu thuyền thuộc lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển
phải được trang bị đầy đủ Quốc kỳ Việt Nam, số hiệu, cờ hiệu; cá nhân thuộc lực
lượng tuần tra, kiểm soát trên biển được trang bị đầy đủ quân phục, trang phục của
lực lượng cùng với các dấu hiệu đặc trưng khác theo quy định của pháp luật.
Tài liệu do Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trích.
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