
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÔN ĐẢO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND 
 

Côn Đảo, ngày      tháng      năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp tuần tra trên biển  

giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo 
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản 

lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu phân cấp quản lý một số lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 66/TTr-KT ngày 

18/4/2019 về việc ban hành Quy chế phối hợp tuần tra trên biển giữa các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp tuần tra trên 

biển giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

(Kèm theo Quyết định này là Quy chế, gồm 04 Chương, 16 Điều). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Kinh tế, 

Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Côn Đảo, Trưởng Công an huyện, Đội Trưởng Đội 

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thi hành); 

- BCH Bộ Đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, GTVT; 

- TTr:HU, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Trưởng 10 Khu dân cư; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT-KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÔN ĐẢO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Phối hợp tuần tra trên biển  

giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 404/QĐ-UBND  

Ngày 04/5/2019 của UBND huyện Côn Đảo) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện có liên quan 

đến lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, thủy sản, bảo vệ tài nguyên biển gồm: 

Đồn Biên phòng Côn Đảo, Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Hạt Kiểm lâm Vườn 

Quốc gia Côn Đảo, Công an huyện. 

Điều 2. Mục đích phối hợp 

- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; quản lý, bảo vệ hệ 

sinh thái, tài nguyên đa dạng sinh học biển, tài nguyên thủy sản phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng, chủ 

quyền biển đảo. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn 

huyện Côn Đảo trong công tác tuần tra trên biển, nhằm phát hiện, ngăn chặm kịp 

thời và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, lĩnh vực thủy 

sản, lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên đa dạng sinh học biển, an ninh biên giới 

biển. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các quy định của nhà 

nước trong lĩnh vực thủy sản, giao thông đưởng thủy nội địa, bảo vệ môi trường, 

bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học biển và các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện trong 

lĩnh vực bảo vệ tài nguyên biển, lĩnh vực thủy sản, giao thông đường thủy nội địa 

được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị do nhà 

nước quy định hoặc sự phân công của cơ quan chủ quản cấp trên. 

2. Hình thức phối hợp thường xuyên giữa các đơn vị được thông qua việc 

thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác cụ thể và hình thức phối hợp đột xuất 

hoặc định kỳ khi có thỏa thuận, thống nhất giữa các đơn vị liên quan bằng văn bản.  

Trong hoạt động phối hợp, các nội dung xử lý thuộc trách nhiệm, thẩm quyền 

của đơn vị nào thì đơn vị đó phải chủ trì thực hiện theo các quy định hiện hành. 
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3. Bảo đảm không trùng lắp trong công tác quản lý và không chồng chéo 

trong hoạt động kiểm tra, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động đường thủy nội địa, khai thác thủy sản và các hoạt động kinh tế khác trong 

khuôn khổ pháp luật. 

4. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, 

giải quyết theo nghiệp vụ của các đơn vị liên quan và quy định của pháp luật. 

Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết thì đơn vị chủ trì phải báo cáo 

cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

5. Kịp thời, thiết thực, hiệu quả đảm bảo sự bình đẳng, đoàn kết, hỗ trợ và tạo 

điều kiện thuận lợi cho nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có trách nhiệm bảo 

vệ, giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, tài sản được giao, biện pháp nghiệp vụ của 

các cơ quan, đơn vị phối hợp. 

Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Xây dựng kế hoạch tuần tra, dự toán kinh phí trình UBND huyện phê 

duyệt. 

2. Tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm trên biển theo kế hoạch đã phê duyệt. 

3. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ 

tài nguyên biển, lĩnh vực thủy sản, giao thông đường thủy nội địa. 

4. Tổng hợp, báo cáo UBND huyện, cơ quan cấp trên về kết quả thực hiện kế 

hoạch và nội dung phối hợp theo Quy chế này. 

 

Chương II 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 
 

Điều 5. Đồn Biên phòng Côn Đảo 

1. Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế 

hoạch tuần tra và dự toán kinh phí, trình UBND huyện phê duyệt (lưu ý phần kinh 

phí đã được phân bổ dự toán đầu năm có hỗ trợ thêm kinh phí cho Đồn Biên phòng 

Côn Đảo để thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển). 

2. Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực biên giới 

biển thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng do nhà nước quy định. 

3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định có liên quan của các phương tiện 

thủy hoạt động không phép, không đăng ký, đăng kiểm hoặc không xác định được 

nghề hoạt động. Thực hiện tuần tra trên biển, xử lý các hành vi vi phạm, quản lý 

chặt chẽ các tàu cá hoạt động khai thác thủy sản; 

4. Chủ trì, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên 

quan đến biên giới quốc gia trên biển, các hiệp định, phân định ranh giới chủ quyền 

vùng biển Việt Nam với các nước trong khu vực, biện pháp xử lý khi gặp tàu thuyền 

nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; 

5. Kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất bến, cập bến, kiên quyết không cho rời 

khỏi cảng khi chưa đủ các thủ tục, giấy tờ và các các trang thiết bị theo quy định, 
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không đảm bảo các điều kiện an toàn cho người và tàu cá và các quy định khác có 

liên quan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. 

6. Kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm quy định về khu vực cấm hoạt động, 

neo đậu tại vịnh Côn Sơn, huyện Côn Đảo theo Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh. 

7. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 5) và năm (trước ngày 25 tháng 12) 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện. 

Điều 6. Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về các loài thủy sản bị cấm khai 

thác; các phương pháp khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ bị cấm sử dụng hoặc bị 

hạn chế sử dụng tại các vùng biển hoặc từng tuyến khai thác; khu vực bị cấm khai 

thác và khu vực bị cấm khai thác có thời hạn; chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loài 

thủy sản được phép khai thác. 

2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động khai thác thủy sản của 

tổ chức, cá nhân quy định Luật Thủy sản, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 

08/3/2019 của Chính phủ như giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận đăng 

ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, sổ danh bạ thuyền viên, thuyền 

viên tàu cá, nhật ký khai thác…. 

3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt 

động thủy sản theo quy định tại Điều 7 Luật Thủy sản 2017. 

4. Tuyền truyền các quy định hoạt động khai thác thủy sản theo quy định tại 

Luật Thủy sản, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 

Điều 7. Công an huyện 

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện hoạt động của phương 

tiện thủy nội địa, đăng ký, đăng kiểm phương tiện; vi phạm quy định về bằng, giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa và quy định về giao thông trên luồng đường thủy nội 

địa. 

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản  

pháp luật có liên quan đến tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đường thủy nội địa, 

cảng, bến thủy nội địa; hướng dẫn giao thông trên các tuyến luồng thủy nội địa của 

địa phương. 

Điều 8. Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo 

1. Kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trong hợp phần bảo tồn biển của tàu 

cá và các phương tiện khai thác thủy sản khác có đăng ký hoặc không đăng ký là tàu 

cá nhưng đang hoạt động khai thủy sản. 

2. Kiểm tra các hoạt động xả thải các loại chất thải, nước thải của tàu cá, 

phương tiện thủy nội địa và phương tiện thủy khác đang hoạt động trên biển. 

3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý: loài thuộc danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 
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160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; loài thuộc Danh mục ban hành 

kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật 

hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES. 

4. Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, , 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Điều 9. Phòng Kinh tế huyện 

1. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung Quy chế này; 

tổng hợp những khó khăn, đề xuất của các cơ quan, đơn vị để báo cáo UBND huyện 

xem xét, chỉ đạo. 

2. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan liên quan 

thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch tuần tra và kinh phí thực hiện 

hằng năm do các cơ quan, đơn vị xây dựng, đề xuất (lưu ý: kinh phí thực hiện được 

trích từ kinh phí thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan 

đơn vị). 

 

Chương III 

XỬ LÝ VI PHẠM 
 

Điều 10. Trong quá trình tuần tra, kiểm tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm thì 

các cơ quan, đơn vị căn cứ vào phân công nhiệm vụ tại Chương II của Quy chế này 

để xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 

Trường hợp phát hiện nhiều hành vi vi phạm thuộc trách nhiệm của nhiều 

đơn vị thì các đơn vị phối hợp bàn bạc thống nhất giao cho một cơ quan chủ trì thụ 

lý và chịu trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính, các đơn vị khác có trách nhiệm 

phối hợp để xử lý vụ việc. 

Cơ quan chủ trì thụ lý sau khi giải quyết xong vụ việc thì thông báo bằng văn 

bản cho các cơ quan phối hợp biết kết quả giải quyết. 

Điều 11. Những vụ việc có tính chất phức tạp vượt quá thẩm quyền giải quyết 

của các cơ quan, đơn vị thì báo cáo lên cơ quan cấp trên để chỉ đạo. Trường hợp 

vượt thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thì chuyển hồ sơ lên cơ quan cấp trên để 

xử lý. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 12. Cơ quan thường trực, cơ chế phối hợp 

1. Cơ quan thường trực 
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- Đồn Biên phòng Côn Đảo. Điện thoại: 02543.830.778 - Fax: 02543.830161 

- Công an huyện Côn Đảo. Điện thoại: 02543.830.198 - Fax: 02543.830264 

- Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo. Điện thoại: 02543.830.179 

- Fax: 02543.830179 

- Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo. Điện thoại: 02543.608247 - Fax: 

02543.380… 

2. Cơ chế phối hợp 

- Trao đổi thông tin bằng các hình thức: Trực tiếp, điện thoại, fax, thư điện 

tử hoặc bằng văn bản giấy. 

- Việc trao đổi thông tin kịp thời, chính xác. Trường hợp các cơ quan phối 

hợp có thông tin khác nhau về cùng một sự việc thì phối hợp xác minh, kết luận 

thông báo trước khi báo cáo lên cấp trên, cơ quan nào có thông tin trước thì chủ 

động cung cấp cho các cơ quan phối hợp biết. 

Điều 13. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm huy động lực lượng, phương 

tiện, trang thiết bị sẵn có để thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Trong trường hợp cần huy 

động các cơ sở, vật chất của các đơn vị khác thì các cơ quan bàn bạc, thống nhất đề 

xuất UBND huyện hoặc tự thỏa thuận trên nguyên tắc hỗ trợ hoặc theo chế độ hiện 

hành. 

Điều 14. Các cơ quan chuyên môn của huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ, lĩnh vực được giao có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế này. 

Điều 15. Định kỳ 06 tháng một lần, UBND huyện Côn Đảo tổ chức họp với 

các đơn vị liên quan để kiểm điểm, đánh giá công tác phối hợp theo quy chế này và 

đề ra phương án, kế hoạch phối hợp hoạt động trong thời gian tiếp theo. 

Điều 16. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, có những vấn đề 

phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Kinh tế 

huyện) để có hướng điều chỉnh kịp thời./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 




