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KẾ HOẠCH 

Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, tuần tra trên biển,  

phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật  

về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo  

trƣớc, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ___________________________________________ 

 

Năm 2020, tình hình trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tàu 

thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền lãnh thổ để hoạt động khai thác, đánh bắt 

trộm hải sản, đe dọa, bắt giữ trái phép tàu của ngư dân ta vi phạm quy định của 

Công ước Luật Biển, trái với thông lệ Quốc tế. Việc ngư dân sử dụng xung kích 

điện, vật liệu nổ để đánh bắt thủy hải sản; Hoạt động của một số tàu thuyền giã 

cào ngoại tỉnh (Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa...) đánh bắt sai ngư trường, sai 

vùng, sai tuyến làm ảnh hưởng đến ngư lưới, ngư cụ gây bức xúc cho ngư dân địa 

phương còn xảy ra. 

Để ổn định tình hình và theo đề nghị của Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Uỷ 

ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, tuần 

tra trên biển phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, trên biển 

về hoạt đánh bắt hải sản bằng dã cào, kích điện, vật liệu nổ trên địa bàn; Đấu 

tranh, ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trử và sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021 với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong và sau tết nguyên đán trên khu 

vực biên giới, vùng biển thuộc địa bàn đơn vị quản lý. 

- Tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh trật tự trên biển nhằm phát hiện, ngăn 

chặn tàu, thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ vững chắc chủ 

quyền an ninh biên giới vùng biển. 

- Ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các loại tàu  thuyền đánh bắt thủy hải sản sai 

vùng quy định, tình trạng tranh chấp ngư trường, sử dụng thuốc nổ, xung điện để 

đánh bắt thủy hải sản trái phép. 
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2. Yêu cầu 

- Đồn Biên phòng Thiên Cầm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với phòng 

NN&PTNT huyện, Công an huyện, Công an các xã, thị trấn và các cơ quan chức 

năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; gắn đấu tranh phòng chống tội phạm ma 

túy với đấu tranh phòng chống tội phạm khác; giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc, triển 

khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao. 

- Nắm chắc phạm vi vùng biển phụ trách, chấp hành nghiêm các quy định 

trong quá trình tuần tra, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao.  

- Tổ chức tuần tra đảm bảo chặt chẽ, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang 

bị, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động SSCĐ. 

II. NHIỆM VỤ TUẦN TRA 

Tuần tra, kiểm soát vùng biển thuộc phạm vi của huyện Cẩm Xuyên quản lý 

nhằm phát hiện ngăn chặn các hoạt động xâm phạm đến an ninh vùng biển, khai 

thác tài nguyên biển trái phép, đánh bắt thủy hải sản sai vùng quy định, tranh chấp 

ngư trường, sử dụng chất nổ, xung điện để đánh bắt thủy hải sản trái phép. Khu 

vực tuần tra từ địa bàn xã Cẩm Lĩnh đến hết địa bàn xã Yên Hòa; Phạm vi tuần tra 

trong vòng 12 hải lý tính từ bờ biển trở ra. 

Nắm chắt tình hình, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm 

buôn bán, tàng trữ, vận chuyển chất nổ, pháo nổ, ma túy, tổ chức đánh bạc và các 

loại tội phạm khác trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC,  HÌNH THỨC, PHƢƠNG PHÁP, THỜI GIAN, PHẠM VI 

1. Tổ chức chỉ huy 

a) Chỉ huy 

- Đồn trưởng: Chỉ huy chung, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các lực 

lượng và báo cáo Lãnh đạo huyện và Thủ trưởng cấp trên theo chuyên ngành. 

- Chỉ huy tổ tuần tra: Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể và tính chất của 

các đợt tuần tra để bố trí cán bộ trong các lực lượng phối hợp cho phù hợp. 

- Phụ trách công tác nghiệp vụ, xử lý VPHC: Đại úy Nguyễn Phi Hùng phối 

hợp với lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn. 

b) Bố trí sử dụng lực lượng 

- Tổ chức thành 03 Tổ tuần tra gồm lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm, 

Phòng NN&PTNT huyện, Công an các xã, thị trấn vùng biên giới biển và các lực 

lượng phối hợp khác khi xử lý các tình huống cụ thể. 
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2. Hình thức 

a) Tuần tra trên Biển 

- Sử dụng phương tiện ca nô hiện có của Đồn Biên phòng Thiên Cầm, tổ 

chức tuần tra, kiểm soát tại cửa lạch nhằm duy trì tốt các quy định ra vào cửa lạch, 

phát hiện các loại tàu thuyền sử dụng xung, kích điện, vật liệu nổ trong khai thác, 

đánh bắt thủy hải sản.  

- Giao Đồn Biên phòng Thiên Cầm báo cáo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh để đề 

nghị phối hợp tuần tra với tàu Hải đội 2 Biên phòng; Hợp đồng thuê tàu của ngư 

dân trên địa bàn tổ chức tuần tra trên biển nhằm xua đuổi, bắt giữ, xử lý tàu thuyền 

dã cào ngoại tỉnh hoạt động sai vùng, sai tuyến. (Có Phụ lục kèm theo). 

b) Tuần tra trên địa bàn 

- Tổ chức đội hình tuần tra, bố trí lực lượng các đơn vị phối hợp. 

- Phương tiện tuần tra: Sử dụng phương tiện của các lực lương tham gia. 

- Hình thức tuần tra: công khai và bí mật, thường xuyên và đột xuất. 

3. Phƣơng pháp 

- Sử dụng biện pháp vận động quần chúng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 

địa phương tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, 

kết hợp với in và cấp phát tờ rơi tuyên truyền trong quá trình làm thủ tục xuất 

nhập lạch tại trạm. 

- Ngăn chặn, đẩy đuổi, xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ tàu cá vi 

phạm trong lĩnh vực thủy sản. 

4. Thời gian 

- Từ ngày 10/01/2020 đến ngày 01/03/2021: Triển khai thực hiện ký cam kết 

thực hiện quy định bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

các sự kiện chính trị năm 2021 đối với tập thể, cá nhân. 

- Từ ngày 02/3/2021 đến 05/3/2021: Tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ chỉ 

huy và UBND huyện. 

- Thời gian cụ thể tổ tuần tra căn cứ vào tình hình thời tiết để xem xét, quyết 

định (tùy vào tình hình thực tế trên biển tổ tuần tra có thể tổ chức tuần tra vào các 

thời gian bất kỳ trong ngày). 

5. Phạm vi tuần tra 

Tại lạch Cửa Nhượng, trên vùng Biển trong vòng 12 hải lý tính từ bờ biển trở 

ra và trên địa bàn 05 xã, thị trấn ven biển. 
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IV. DỰ KIỂN TÌNH HUỐNG VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

1. Tình huống 1: Đội tuần tra phát hiện thấy tàu, thuyền nước ngoài hoạt 

động trái phép trong vùng biển Đồn Biên phòng Thiên Cầm phụ trách. 

- Nguyên tắc xử trí: Mềm dẻo, thận trọng, xử trí đúng quy định luật pháp 

Quốc tế. 

- Biện pháp xử trí: Tuyên truyền xua đuổi là chính. 

- Lực lượng tham gia xử trí: Tổ tuần tra phối hợp trên biển. 

- Người chỉ huy: Tổ trưởng tuần tra. 

- Xử trí: Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra, định vị xác định tọa độ, lập biên bản 

vụ việc, chụp ảnh hiện trường, kịp thời báo cáo vụ việc về Bộ chỉ huy và UBND 

huyện và các cơ quan chức năng liên quan xin ý kiến chỉ đạo. 

2. Tình huống 2: Đội tuần tra gặp tàu, thuyền của ngư dân trong nước đánh 

bắt hải sản sai vùng quy định, tranh chấp ngư trường, sử dụng thuốc nổ, xung điện 

để đánh bắt thủy sản trái phép. 

- Nguyên tắc xử trí: Xử trí đúng quy định của pháp luật. 

- Biện pháp xử trí: Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, tuyên truyền hướng dẫn cho 

chủ tàu không tái phạm. 

- Lực lượng tham gia xử trí: Tổ tuần tra phối hợp trên biển. 

- Người chỉ huy: Tổ trưởng tuần tra. 

- Xử lý: Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan về tàu, 

thuyền, con người trên tàu, giấy phép, chứng chỉ hoạt động, kiểm tra hành chính, 

định vị xác định tọa độ, lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật vi phạm, chụp ảnh 

hiện trường, lấy lời khai ban đầu, yêu cầu chạy tàu, thuyền về Đảo Bớc và yêu cầu 

chủ phương tiện về Đồn Biên phòng Thiên Cầm xử lý. 

 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH VỀ HIỆP ĐỒNG VÀ BẢO ĐẢM 

1. Ký tín ám hiệu 

Tín hiệu: Sử dụng cờ, còi, loa tay và mệnh lênh trực tiếp của người chỉ huy 

2. Đảm bảo về quan sát nắm địch 

Trong quá trình tuần tra cử 3 đồng chí quan sát, 1 đồng chí quan sát phía 

trước, 1 đồng chí quan sát bên phải tàu, 1 đồng chí quan sát bên trái tàu tuần tra. 

3. Đảm bảo thông tin liên lạc 

Tổ trưởng tuần tra sử dung điện thoại di động báo cáo Bộ chỉ huy và UBND 

huyện và các cơ quan chức năng liên quan xin ý kiến chỉ đạo khi có tình huống đột 

xuất. 
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4. Đảm bảo về vũ khí trang bị, Hậu cần - Kỹ thuật 

- Đội tuần tra vũ khí, trang bị theo biên chế, căn cứ tình hình cụ thể để bố trí 

vũ khí đảm bảo thực hiệt tốt nhiệm vụ; 02 ống nhòm, 04 còng số 8, 10 đèn pin, 18 

áo phao, 10 phao tròn, mang mặc quân tư trang theo điều lệnh, biển kiểm soát. 

 5. Công tác đảm bảo 

 - Đảm bảo phương tiện ô tô, xe máy, ca nô và tàu thuyền của ngư dân (đã có 

hợp đồng) khi làm nhiệm vụ trên đất liền và trên biển. 

 - Kế hoạch tuần tra trên biển là 25 lượt/(mỗi lượt từ 07 đến 10 đ/c + 04 

thuyền viên). 

 - Tuần tra cửa lạch: 30 lượt/ (mỗi lượt 05 đ/c). 

 - Đảm bảo công cụ hỗ trợ, phương tiện thông tin liên lạc. 

 - Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Sử dụng nguồn kinh phí nghiệp vụ của Đồn 

Biên phòng Thiên Cầm và kinh phí hỗ trợ của ngân sách huyện Cẩm Xuyên. 

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Sau khi Kế hoạch được thông qua, Đảng ủy BCH, Đồn trưởng Đồn Biên 

phòng Thiên Cầm chủ trì phổ biến Kế hoạch và giao nhiệm vụ đến từng đồng chí 

trong tổ tuần tra, căn cứ vào thời tiết để triển khai tuần tra, kiểm soát. 

Sau mỗi đợt tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Thiên Cầm phải tổ chức 

họp rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả tuần tra về Bộ Chỉ huy và UBND huyện 

theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                

- TT. Huyện ủy, TT.HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Đồn Biên phòng Thiên Cầm; 

- Công an huyện; 

- BCHQS huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Đảng ủy, UBND và Công an các xã, thị trấn 

vùng biên giới biển; 

- Lưu: VT, Đồn BPTC.         

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Lê Ngọc Hà 
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Phụ lục 
 

(Kèm theo Kế hoạch số: 34 /KH-UBND ngày  07/01/2021 của UBND huyện) 

 

TT 
Chủ  

phương tiện 
Số hiệu HKTT 

Thuyền 

viên 

Kinh phí 

VNĐ/lượt 

tuần tra 

Lượt 

tuần 

tra 

Thành tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

01 Ca nô 40 CV 34-09-08   200.000 30 6.000.000  

02 
Nguyễn  

Huy Hoàng 

HT 90372 

TS 

Cẩm Nhượng, 

Cẩm Xuyên 
04 2.500.000 15 37.500.000  

03 
Trần  

Văn Tiến 

HT 90161 

TS 

TT.Thiên Cầm, 

Cẩm Xuyên 
04 2.500.000 10 25.000.000  

 Tổng 68.500.000 đồng 
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