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MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO
TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay, Đảng, Nhà
nước cần có những giải pháp chiến lược, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền,
quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia - dân tộc trên biển, giữ
vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Thế giới và khu vực đang trải qua một thời kỳ nhiều biến động phức tạp,
khó đoán định, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, dòng
chảy chính và vì lợi ích chung của các nước. Xu thế đa cực, đa trung tâm ngày
càng rõ nét, trở thành xu thế chủ đạo, vai trò của các tổ chức khu vực trên các
châu lục ngày càng gia tăng, tạo mối quan hệ đan xen vừa tăng cường hợp tác,
vừa cạnh tranh chiến lược. Tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở khu vực Biển
Đông ngày càng quyết liệt, phức tạp, chưa có dấu hiệu lắng xuống, cùng với sự
can dự của một số nước lớn ngoài khu vực đã làm cho vùng biển này có lúc trở
thành điểm nóng, khó đoán định.
Đối với nước ta, những thắng lợi sau 35 năm đổi mới tiếp tục tạo đà cho
kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Sự
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sáng suốt, quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Nhà nước,
nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và chủ động, quyết liệt, linh hoạt ứng phó
với đại dịch Covid-19 vừa qua càng khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ xã
hội chủ nghĩa; tăng thêm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quân đội
và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường
quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm cách đẩy mạnh
chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tăng cường sử dụng các biện pháp tấn công
mềm, tập trung làm chuyển biến về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, thúc
đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kích động, chia rẽ,
đòi “phi chính trị hóa” Quân đội; hạ thấp, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của
Đảng, hòng xóa bỏ mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Những thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức trên đặt ra yêu cầu mới
đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền
biển, đảo. Do vậy, thời gian tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống
chính trị cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp; trong đó, tập trung
vào một số giải pháp chủ yếu sau:
Một là, xây dựng lực lượng bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển
vững mạnh, chủ động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi
ích quốc gia, dân tộc trên biển từ sớm, từ xa. Tận dụng thời cơ, phát huy, khai
thác lợi thế của các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, khoa
học - công nghệ; phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, huy động
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cao nhất các nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân xây dựng nền
quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh, tiềm lực, lực lượng,
thế trận quốc phòng, an ninh trên biển vững chắc, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền
biển, đảo từ sớm, từ xa. Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này, cần đẩy mạnh
xây dựng lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và
tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, có chất lượng
tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, tổ chức tinh, gọn, mạnh, cơ động,
linh hoạt, hiệu quả; cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, điều
chỉnh, mở rộng, phát triển lực lượng, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ tác chiến.
Đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, làm cho
các lực lượng này đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp quốc phòng,
an ninh, thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Chủ
động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, giữ vững nguyên tắc chiến lược, khôn
khéo và linh hoạt về sách lược, nhận thức đúng về đối tác, đối tượng theo quan
điểm của Đảng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác
chiến lược, các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN và các nước lớn.
Bên cạnh đó, duy trì nghiêm các lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường
tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình trên các vùng biển, nhất là các khu
vực biển nhạy cảm, kịp thời phát hiện, xử lý, không để bị động, bất ngờ. Đồng
thời, chủ động điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án, biện pháp ứng phó
phù hợp đối với các vấn đề có thể nảy sinh trên biển, bảo vệ vững chắc chủ
quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển.
Hai là, không ngừng chăm lo, củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo
nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc, sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp đấu
tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng Hải quân, Cảnh sát
biển với một số lực lượng hữu quan, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và
nhân dân ven biển, trên đảo. Tăng cường lòng tin của ngư dân với các lực lượng:
Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Dân quân tự vệ biển khi
đồng hành, cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển, v.v. Đẩy mạnh công tác giáo dục,
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, chiến sĩ của lực lượng
Cảnh sát biển, Hải quân, Bộ đội Biên phòng và nhân dân ven biển, đảo, góp
phần nâng cao trình độ, năng lực công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Các lực lượng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia tiếp
tục đồng hành cùng ngư dân hoạt động trên biển, bảo vệ ngư dân, ngư trường,
tuyên truyền pháp luật cho nhân dân ven biển, đảo, thực hiện lấy dân làm gốc,
phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm, sự cống hiến, sức sáng tạo của nhân
dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực thi pháp luật trên biển.
Để góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo cần giữ vững an ninh chính trị,
trật tự, an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa và vô hiệu hóa
các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, gây mất ổn định, trật tự, an
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toàn xã hội, nhất là trong các sự kiện lớn của đất nước. Tiếp tục triển khai công
tác thông tin tuyên truyền biển, đảo theo kế hoạch của các lực lượng, có thể điều
chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình thực tế, nhằm kịp thời thông tin,
định hướng cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề liên quan đến chủ
quyền biển, đảo.
Ba là, đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, đảo, làm cơ sở cho việc
đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trước những diễn biến phức tạp hiện
nay, hơn bao giờ hết, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng,
trực tiếp là các lực lượng hoạt động trên biển cần đánh giá đúng tình hình, thấy
rõ thuận lợi, thời cơ và khó khăn, nguy cơ, thách thức, quán triệt sâu sắc đường
lối, chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Mở rộng, đa
phương hóa, đa dạng hóa, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cố gắng gia tăng hợp tác,
tránh xung đột, đối đầu, tránh bị lệ thuộc, cô lập, tập trung xây dựng nền quốc
phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh, tạo cơ sở, nền tảng xây
dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày
càng vững chắc. Chủ động, tích cực chuẩn bị tốt mọi mặt, chú trọng tạo môi
trường trong ấm, ngoài êm, lấy giữ vững bên trong là chủ yếu, bảo đảm cho đất
nước thích nghi nhanh, hòa bình, ổn định và phát triển - điều kiện tiên quyết đập
tan mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch và
những tác động từ bên ngoài.
Để có cơ sở đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, đảo, đòi hỏi toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân phải luôn vững vàng, kiên định đường lối, quan điểm
quốc phòng, an ninh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sự lãnh đạo
và đường lối đổi mới của Đảng. Thực hiện nhất quán: kiên quyết, kiên trì bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà
nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích chính đáng của Việt Nam
theo luật pháp quốc tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu
và hành động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng và sự
lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Kiên quyết, kiên trì giữ vững
hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Giữ vững an
ninh quốc gia, trật tự, kỷ cương, bảo đảm an ninh kinh tế, xã hội, an ninh mạng,
an ninh con người. Trên cơ sở đó, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh,
xung đột, phát hiện sớm, xa và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi, nhất là
những nhân tố bên trong có thể gây đột biến. Tiếp tục thực hiện hiệu quả đường
lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực
hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là thành viên và tham gia có trách nhiệm,
góp phần tích cực vào bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh của khu vực và thế giới;
giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; không ngừng
nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam.
Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về bảo
vệ chủ quyền biển, đảo. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là điều kiện bảo đảm
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cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thắng lợi. Do vậy, cần tập trung xây
dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền
biển, đảo trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến
đấu cao, thật sự là hạt nhân lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị; tăng cường đoàn kết,
thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát,
thi hành kỷ luật Đảng. Chú trọng kiện toàn cơ quan, đội ngũ cán bộ làm công tác
thực thi pháp luật trên biển, bổ sung, hoàn thiện và phát huy vai trò của các biện
pháp công tác Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển
theo quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Trên cơ sở các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp
luật chặt chẽ, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế để bảo vệ chủ quyền
biển, đảo, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Biển
Việt Nam, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045, v.v. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng, hoàn
thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ,
thống nhất trong quản lý, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần giữ
vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là bảo vệ Tổ quốc trên hướng biển, nhiệm vụ
thường xuyên, liên tục của toàn dân tộc, nên trong quá trình thực hiện cần
nghiên cứu, bổ sung các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm
mục tiêu cuối cùng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài
phán, lợi ích quốc gia - dân tộc trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định
để phát triển đất nước.
Đại tá ĐÀO BÁ VIỆT, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam
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