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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

 (Tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban các tỉnh phía Bắc 

  tháng 7 năm 2019 tại Thanh Hóa)   

 

I. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI NĂM 2019:  

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT), Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập 

trung triển khai nhiệm vụ được giao với kết quả cụ thể sau: 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước  

1.1. Công tác xây dựng chính sách, pháp luật; công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật, thông tin, tuyên truyền về biển và hải đảo 

- Năm 2019, Tổng cục được giao xây dựng 01 dự thảo Nghị định, 01 dự thảo 

Thông tư và 01 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2018 để trình các cơ quan có thẩm quyền 

ban hành, kết quả cụ thể là: 

+ Đã hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ “Nghị định thay thế Nghị định số 

51 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”. 

+ Hiện đang tập trung xây dựng dự thảo: “Nghị định quy định về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo” và 

dự thảo Thông tư  “Quy định kỹ thuật đánh giá vật chất nhận chìm ở biển và lựa chọn 

khu vực biển để nhận chìm”  để trình Bộ, Chính phủ theo đúng theo tiến độ đề ra. 

- Tổng cục đã tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật quản lý tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; phối hợp với Trung tâm Truyền thông 

tài nguyên và môi tường, UBND tỉnh Bạc Liêu, các bộ, ban, ngành và địa phương có 

biển hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam và Hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019. 

        - Chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, tuyên truyền về các 

chủ trương, chính sách, văn bản và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ và Tổng cục, 

hoạt động quản lý thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên Cổng thông tin 

điện tử Bộ. 

1.2. Công tác quản lý điều tra cơ bản về biển và hải đảo 

- Xây dựng các cơ chế, quy định, quy chế quản lý cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của các cá 
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nhân, tổ chức. Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương thực hiện việc lập và 

quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo phục vụ công tác quản lý nhà nước. 

- Tổng cục đã tham mưu tổ chức Tổng kết bước đầu “Đề án tổng thể về điều tra 

cơ bản và quản lý TNMT biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020” và xây dựng Chương 

trình trọng điểm trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến 

năm 2030.Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Tổng cục đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ, trình 

Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt. 

- Tập trung xây dựng Đề án tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài nghiên cứu khoa học 

biển do Nhật Bản trao tặng: ngày 14 tháng 5 năm 2019, Bộ đã có Tờ trình số 180/TTr-

BTNMT- m báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án. 

1.3. Công tác lý tổng hợp khai thác, sử dụng biển và hải đảo 

- Xây dựng Quy hoạch sử dụng biển: Tổng cục đang tập trung tiếp thu, hoàn thiện 

Thuyết minh 02 nhiệm vụ: Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 và Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Nhiệm vụ quản lý tổng hợp vùng bờ 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2295/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 

12 năm 2014. Hiện nay, Tổng cục đang trình Bộ xin ý kiến về việc tổ chức họp Ban 

điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030.  

- Giao khu vực biển: Tổng cục đã trình Bộ ban hành văn bản hướng dẫn các địa 

phương giải quyết giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét1.Trong 6 tháng đầu 

năm 2019, Tổng cục đã tiếp nhận và đang thẩm định 05 hồ sơ đề nghị giao khu vực 

biển và tiếp tục xử lý 12 hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của năm 2018. Tính đến nay 

Tổng cục đã trình Bộ ban hành Quyết định giao khu vực biển 8 hồ sơ2 và tiếp tục xử lý 

08 hồ sơ xin giao khu vực biển3, trả lại 01 hồ sơ vì không đủ điều kiện4:  

+) Khu vực phía Bắc: ban hành Quyết định cấp phép cho: 02 Hồ sơ của Công ty 

TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn về việc đề nghị giao khu vực biển tại xã Hải Hà, 

huyệnTĩnhGia, tỉnhThanhHóa; Hồ sơ của Công ty TNHH Nghi Sơn 2;  

+) Khu vực miền Trung: Hồ sơ của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An 

và Hồ sơ của Quân chủng Hải quân; 

+) Khu vực phía Nam: 02 Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của Công ty TNHH 

Hóa dầu Long Sơn tại Vịnh Gành Rái, xã Long Sơn, thành phốVũngTàu, tỉnh Bà Rịa 

                                                 
1Ngày 29/5/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2759/BTNMT-TCBHĐVN hướng dẫn giải quyết việc 

giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét. 
202 Hồ sơ của Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn về việc đề nghị giao khu vực biển tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa;Hồ sơ của Công ty TNHH Nghi Sơn 2; Hồ sơ của Quân chủng Hải quân; 02Hồ sơ đề nghị giao khu vực 

biển của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn tại Vịnh Gành Rái, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; Hồ sơ của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Công ty TNHH thép Hòa Phát Dung Quất. 
3 Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại- Du lịch Công lý; Công ty TNHH 

dịch vụ  kỹ thuật Nghi Sơn; Bộ tư lệnh cảnh sát biể; Công ty Cổ phần Đại yên;Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3- Chi 

nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty phát điện 1;Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 
4 Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà. 
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- VũngTàu; Công ty TNHH thép Hòa Phát Dung Quất. 

- Thực hiện nhiệm vụ thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển 

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo, việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại các địa phương ven biển còn chậm. 

Tính đến nay, trong tổng số 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, mới chỉ 

có 04/28 tỉnh, thành phố có biển đã phê duyệt việc thiết lập HLBVBB, trong đó:  

+) Khu vực phía Bắc: Thành phố Hải Phòng, tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và 

Phú Yên đã phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

và phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. 

+) Khu vực phía Nam: Có 03 tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Nam, Cà Mau đã 

gửi dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển để xin ý 

kiến của Bộ TNMT và các bộ, ngành khác theo quy định. 

1.4. Công tác kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, 

đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai 

đoạn 2018 – 2020.  

- Kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển:  

+) Tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp 03 năm giữa Tổng 

cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và ký kết kế hoạch phối 

hợp năm 2019. 

+) Gửi Công văn đến các bộ, ngành, địa phương có liên quan về việc gửi kết quả 

đánh giá năm 2018 thực hiện Thông tư 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết 

quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo. 

- Cấp phép nhận chìm ở biển 

Trong 6 tháng đầu năm,Tổng cục đã trình Bộ để cấp giấy phép nhận chìm ở biển 

cho 03 xin cấp giấy phép nhận chìm ở biển5và tiếp nhận mới 01 hồ sơ xin cấp phép nhận 

chìm của Trung tâm Điện lực Duyên hải tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019-2020 hiện 

đang tiến hành xử lý. Cụ thể: 

+) Khu vực phía Bắc: 01 Giấy phép Quyết định số 1206/QĐ-BTNMT ngày 16 

tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Dự án nạo vét cảng 

của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2. 

+) Khu vực miền Trung: 01 Giấy phép số 372/GP-BTNMT ngày 21 tháng 02 năm 

2019 choCông ty CổphầnThépHòaPhát Dung Quất; 

                                                 
5Giấy phép số 372/GP-BTNMT ngày 21/02/2019 cho Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất; Giấy phép số 465/GP-

BTNMT ngày 04/3/2019Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn; Quyết định số 1206/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Dự án nạo vét cảng của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 
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+) Khu vực phía Nam:Giấy phép số 465/GP-BTNMT ngày 04 tháng 3 năm 

2019Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn; 

1.5. Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế 

- Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai, thực hiện đúng tiến độ 24 

đề tài cấp Bộ và 05 đề cấp cơ sở được giao năm 2019. Tiếp tục thực hiện các đề tài 

khoa học, công nghệ cấp Bộ chuyển tiếp và đề nghị mở mới 02 đề tài cấp nhà nước 

và 29 đề tài cấp Bộ cho năm 2020.  

- Tổng cục đã tổ chức phối hợp thực hiện các thủ tục cử cán bộ tham gia 16 

đoàn công tác đi nước ngoài và tổ chức tiếp đón 19 đoàn đối tác, cơ quan, tổ chức 

quốc tế đến thăm và làm việc với Tổng cục. Kết quả đáp ứng được yêu cầu công việc, 

đạt được mục tiêu của công việc, góp tiếng nói của Việt Nam trên các diễn đàn quốc 

tế về biển và hải đảo, thiết lập và củng cố các quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực ưu 

tiên của Tổng cục. 

1.6. Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 

khóa XII số 36/NQ- TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến nhiều bộ, ngành, do vậy, 

Tổng cục đã quyết liệt, tập trung chỉ đạo xây dựng chi tiết kế hoạch để triển khai thực 

hiện. Đến nay, Tổng cục đã tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình số 

26/TTr-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2019 trình Chính Phủ về việc ban hành Nghị 

quyết của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến 

lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

1.7. Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương 

đến năm 2030 

Tổng cục tham mưu Bộ phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức 

Hội thảo quốc tế có sự tham gia đông đảo của các nhà hoạch định chính sách, các 

chuyên gia, nhà nghiên cứu tham gia thảo luận về tình hình rác thải nhựa đại dương. 

Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội thảo, Tổng cục đã tiến hành xây dựng khung Kế 

hoạch và đã tiến hành tổ chức nhiều tọa đàm và xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa 

học có liên quan để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch. 

2. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2019 và các 

năm tiếp theo 

1. Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, 

pháp luật, chiến lược, quy hoạch phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển, hải đảo.Tập trung xây dựng đúng tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật trong Chương trình văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Tổng cục. 

2. Chủ động, tiên phong tham gia hiệu quả các hoạt động đối ngoại về biển và 

hải đảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan khác nhằm  tăng 

cường các hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật phục vụ khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, 

bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái trên vùng biển Việt Nam và vùng biển quốc tế. 
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Củng cố và mở rộng quan hệ với các đối tác đa phương và song phương, đặc biệt chú 

ý phát triển hợp tác với các đối tác đa phương; chủ động tham gia và đóng góp tích cực 

vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc bảo tồn, sử dụng bền vững biển và 

đại dương; giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; tranh thủ tối đa các nguồn lực, sự hỗ 

trợ quốc tế để nâng cao năng lực quản lý và khai thác biển, trong đó chú trọng các lĩnh 

vực khoa học, công nghệ, tri thức và đào tạo nguồn nhân lực 

3. Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, nắm bắt tình hình thực tiễn để kịp thời 

xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh 

về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.Thực hiện nhiệm 

vụ hoạt động của cơ quan đầu mối về ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố 

tràn dầu trên biển năm 2019. Triển khai nhiệm vụ “ Hợp tác quốc tế với Campuchia, 

Thái Lan và các tổ chức, cá nhân quốc tế liên quan trong việc chuẩn bị, ứng phó, khắc 

phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển năm 2019”. Tổ chức việc đánh giá 

kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường theo quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/09/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh 

giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 

4. Hoàn thiện Dự thảo nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia; Nhiệm 

vụ lập Quy hoạch tổng thể, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ để trình trình 

Bộ.  Xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch.  

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA 

PHƯƠNG GỬI ĐẾN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIỂN, HẢI 

ĐẢO VÀ ĐÁNH GIÁ 

Thời gian qua, Tổng cục nhận được nhiều ý kiến, câu hỏi từ các cử tri, Đại biểu 

quốc hội, địa phương cũng như doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực quản lý tổng hợp 

biển và hải đảo. Tổng cục sau khi nhận được các câu hỏi, ý kiến, Tổng cục đã nghiêm 

túc nghiên cứu, trả lời đầy đủ kiến nghị của cử tri để trình cơ qua có thẩm quyền; các 

văn bản trả lời đúng thời hạn, nội dung văn bản trả lời bám sát, tập trung vào những 

vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.  

Nội dung các câu hỏi, kiến nghị chủ yếu liên quan đến việc áp dụng, ban hành 

chính sách pháp luật; các vấn đề về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển cũng như 

những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các biện pháp quản lý 

nhà nước về biển và hải đảo.  

Trên cơ sở các câu hỏi, kiến nghị của cử tri, đại biểu quốc hội, Tổng cục đã tiếp 

thu các ý kiến, rà soát để tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật nhằm phù hợp với thực tiễn. Tổng cục đã thống kê tình 

hình trả lời ý kiến của địa phương khu vực phía Nam tại Phụ lục kèm theo.  

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC Ý KIẾN, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO 

CỦA BỘ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TRONG VÙNG  



 6 

1. Việc thực hiện các ý kiến, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thường xuyên liên hệ với các bộ, ngành có 

liên quan của Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố để giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc trong công tác quản lý nhà nước của Tổng cục; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo 

cáo theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, Bộ TNMT đảm bảo nội dung và 

tiến độ theo yêu cầu; chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo phục vụ Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và Lãnh đạo Bộ TNMT tham gia các phiên họp thường kỳ, đột xuất của Chính 

phủ, các buổi làm việc tại các bộ, ngành, địa phương. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ tại các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và Bộ TNMT. 

2. Về việc phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý nhà nước 

biển và hải đảo. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả 

với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh ven biển để thực hiện các nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về biển và hải đảo.  

Cụ thể như sau:  

- Tham gia xây dựng, phổ biến các chính sách, pháp luật về biển và hải đảo: 

Thông tư thay thế Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 

2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND 

huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Nghị định sửa đổi Nghị định 

51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 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; Các văn 

bản quy phạm pháp luật về phân quyền, phân cấp cho địa phương, văn bản về lĩnh vực 

biển, hải đảo khác; 

- Thành lập và tham gia vào các đoàn Thanh tra, kiểm tra các quy định về kiểm 

soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; 

- Tình hình tổ chức bộ máy, nhân sự các Chi cục biển và hải đảo ở các địa phương 

có Chi cục biển và hải đảo; 

- Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn về quản lý tổng hợp tài 

nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh về việc cung cấp thông tin 

về các sự cố môi trường.  

IV. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI ĐỊA PHƯƠNG: 

-  Phối hợp triển khai thực hiện Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và 

các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Với công tác giao khu vực biển, đề 
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xuất các tỉnh tăng cường năng lực cho các cán bộ Chi cục biển, đầu tư trang thiết bị, 

phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý, giao khu vực biển. UBND các tỉnh có biển khẩn 

trương công bố Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển và phê 

duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh theo quy định của Luật tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc 

xây dựng Quy hoạch không gian biển Quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Khẩn trương đề xuất các khu vực nhận chìm trên 

biển và các khu vực ven bờ sử dụng vật liệu nạo vét để lấn biển, chống xói lở bờ 

biển.Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, bảo vệ nguồn 

nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát chất thải nhựa trên biển.   

- Quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, trước hết là một số 

nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại Công văn số 255/BTNMT-TCBHĐVN ngày 

16/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 


