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KẾ HOẠCH 

Rà soát nhân lực, phƣơng tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ 

quyền, quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam theo Nghị định 

 số 30/NĐ-CP, Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ 
  
 

Căn cứ Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ về 

việc huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ 

quyền, quyền chủ quyền của các vùng biển nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định 

số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 30/2010/NĐ-CP;  

Căn cứ Thông tư số 153/2016/TT-BQP ngày 30/9/2016 của Bộ Quốc 

phòng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 30/2010/NĐ-CP; 

được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 130/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về phân công chỉ tiêu đăng ký, quản lý, huy động nhân lực, tàu thuyền và 

phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

UBND huyện Cẩm Xuyên xây dựng kế hoạch rà soát nhân lực, phương 

tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng 

biển của Việt Nam theo Nghị định số 30/NĐ-CP, Nghị định số 130/NĐ-CP của 

Chính phủ, cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại nhân lực, phương tiện 

tàu thuyền dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên 

các vùng biển Việt Nam theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP và Nghị định số 

130/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn bản để ký hiệp đồng với chủ 

phương tiện; danh sách điều động cán bộ tham gia trên các tàu của lực lượng 

Quân sự, Biên phòng và huy động nhân lực của địa phương; hồ sơ tiếp nhận 

theo Kế hoạch hiệp đồng số 438/KH-HĐ ngày 26/12/2017 về việc huy động 

nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ 

quyền các vùng biển nước CHXHCN Việt Nam theo Nghị định số 30/2010/NĐ-

CP và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ giữa BTL Cảnh sát biển 1 

và UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Yêu cầu 

a) Đối với đoàn kiểm tra 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đia phương tổ chức kiểm tra, rà soát 

chặt chẽ nghiêm túc nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự có công suất máy 

từ 300CV trở lên. 



- Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xử lý những vướng mắc, bất 

cập trong quá trình kiểm tra. 

b) Đối với xã Cẩm Nhƣợng, Cẩm Lộc và chủ tàu thuyền 

- Chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra. 

- Cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Nhượng, Cẩm Lộc chỉ đạo chủ tàu thuyền 

làm tốt công tác chuẩn bị; nắm tình hình thực tế, chuẩn bị nội dung báo cáo phục 

vụ đoàn kiểm tra. 

- Bổ sung đầy đủ hệ thống văn bản hiệp đồng với chủ phương tiện theo 

đúng quy định. 
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN 

A. NỘI DUNG 

1. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhân lực, phƣơng tiện 

tàu thuyền dân sự theo Nghị định số 30/NĐ-CP, Nghị định số 130/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

2. Kiểm tra hồ sơ 

- Biên bản ký hiệp đồng giữa UBND xã, thị trấn với chủ phương tiện (có 

mẫu kèm theo). 

- Biên bản ký hiệp đồng giữa UBND huyện với chủ phương tiện (có mẫu 

kèm theo). 

- Danh sách trích ngang cá nhân tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, 

quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam (có phụ lục kèm theo). 

- Đăng ký tàu thuyền, phương tiện trang thiết bị sử dụng trong nhiệm vụ bảo 

vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam (có phụ lục kèm theo). 

- Danh sách cán bộ, sỹ quan trên tàu tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền 

chủ quyền các vùng biển Việt Nam (có phụ lục kèm theo). 

- Giấy đăng ký tàu thuyền, phương tiện kỹ thuật (bản sao) và các giấy tờ 

bảo hiểm đối với tàu thuyền, máy móc, thiết bị (nếu có). 

- Sổ đăng kiểm tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật. 

- Biên bản thẩm định đánh giá chất lượng tàu thuyền, trang bị và biên bản 

định giá, giá trị tài sản, tàu thuyền và phương tiện tham gia. 

3. Kiểm tra thực tế tại địa phƣơng 

- Kiểm tra nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự có công suất máy từ 

300CV trở lên tại địa bàn xã Cẩm Nhượng và Cẩm Lộc. 

4. Ký kết biên bản hiệp đồng năm 2021 
B. THỜI GIAN 
02 ngày, từ ngày 27 - 28/01/2021. 
III. THÀNH PHẦN 

Do 01 đồng chí Lãnh đạo UBND huyện làm trưởng đoàn và các thành viên gồm: 

Lãnh đạo Ban CHQS huyện, Lãnh đạo Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Lãnh đạo phòng 

NN&PTNT; Chủ tịch UBND và CHT Ban CHQS xã  Cẩm Nhượng, Cẩm Lộc. 
IV. PHƢƠNG PHÁP 

- Trưởng đoàn quán triệt kế hoạch kiểm tra, rà soát nhân lực, phương tiện 

tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển Việt 

Nam theo Nghị định số 30/NĐ-CP, Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ. 



- Nghe các địa phương báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của địa phương. 

- Kiểm tra sổ sách đăng ký của địa phương. 

- Kiểm tra thực tế tại địa phương. 

- Ký biên bản hiệp đồng với các chủ phương tiện. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban CHQS huyện 

Xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với phòng NN&PTNT; Đồn Biên 

phòng Thiên Cầm rà soát, đăng ký, thống kê nắm lại số lượng, chất lượng nhân 

lực, phương tiện tàu thuyền dân sự theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP và Nghị 

định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Chỉ đạo Ban CHQS xã Cẩm Nhượng, Cẩm Lộc liên hệ với chủ tàu thuyền 

để tổ chức kiểm tra, rà soát theo quy định. 

2. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Phối hợp với Ban CHQS huyện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm chỉ đạo xã 

Cẩm Nhượng, Cẩm Lộc rà soát, đăng ký, thống kê nắm lại số lượng, chất lượng 

nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, 

quyền chủ quyền các vùng biển của Việt Nam theo Nghị định số 30/2010/NĐ-

CP và Nghị định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Làm tốt công tác tuyên 

truyền ngư dân bám biển; cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra. 

3. Đồn Biên phòng Thiên Cầm 

Phối hợp với phòng NN&PTNT, Ban CHQS huyện rà soát, đăng ký, thống 

kê nắm lại số lượng, chất lượng nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sựtham gia 

đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Việt Nam theo 

Nghị định số 30/2010/NĐ-CP và Nghị định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ; cử 

cán bộ tham gia đoàn kiểm tra. 

4. UBND xã Cẩm Nhƣợng, Cẩm Lộc 

Làm tốt công tác chuẩn bị, chuẩn bị nội dung báo cáo với đoàn kiểm tra. 

Liên hệ các chủ tàu thuyền, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan 

được phân công. 

Bảo đảm kinh phí cho Ban CHQS xã, thị trấn tổ chức rà soát, đăng ký, 

thống kê số lượng, chất lượng nhân lực, phương tiện tàu thuyền của địa phương. 

Làm tốt công tác tuyên truyền ngư dân bám biển, sẵn sàng huy động nhân 

lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền 

chủ quyền các vùng biển của Việt Nam theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP và 

Nghị định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của 

cấp có thẩm quyền. 

Chỉ đạo Ban CHQS xã hoàn chỉnh đầy đủ 07 bộ hồ sơ có liên quan (Biên 

bản hiệp đồng giữa UBND xã với chủ phương tiện; Biên bản hiệp đồnggiữa 

UBND huyện, UBND xã (thị trấn) với chủ phương tiện; danh sách trích ngang 

cá nhân tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển 

Việt Nam; đăng ký tàu thuyền, phương tiện trang thiết bị sử dụng trong nhiệm 

vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam) 01 bộ Ban 

CHQS xã giữ; 01 bộ gửi cho chủ tàu; 01 bộ gửi về Ban CHQS huyện; 01 bộ gửi 



về Đồn Biên phòng Thiên Cầm; 01 bộ gửi về UBND huyện; 01 bộ gửi về Bộ 

CHQS tỉnh; 01 bộ gửi về Quân khu. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Ban CHQS huyện, Đồn BP Thiên Cầm; 

- UBND xã Cẩm Nhượng, Cẩm Lộc; 

- Lưu: VT, QS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
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