TNG ÀI DCH V CÔNG – 0236 1022
Kính thông tin n Quý anh/ch 500 CÂU HI ÁP V BIN, O [Công tác xây dng lc lng qun lý, bo v bin, o
ca Vit Nam c tin hành nh th nào?]
Trong bi cnh bt n trên các vùng ca Bin ông có xu hng gia tng, vic tp trung n lc xây dng lc lng qun lý,
bo v bin, o và các hot ng kinh t bin, nht là Hi quân nhân dân Vit Nam, Cnh sát bin Vit Nam, B i Biên
phòng, Dân quân t v bin và lc lng Kim ng vng mnh, sc hoàn thành tt chc nng, nhim v c giao là mt
yêu cu bc thit.
Hi quân nhân dân Vit Nam là lc lng chuyên trách hot ng trên bin, gi vai trò nòng ct và gánh vác
trách nhim nng n trong thc hin nhim v bo v các vùng bin, o ca T quc. Trc ht, Hi quân Vit Nam c u
tiên u t xây dng theo hng hin i, c bit là các lc lng thng xuyên tun tra trên bin và cht gi các o ngoài
khi xa. Trong tng lai gn, Hi quân Vit Nam s có các lc lng gm tàu mt nc, tàu ngm, không quân hi
quân, hi quân ánh b và pháo - tên la b bin..., kh nng bo v ch quyn, tài nguyên, và các hot ng ca
ngi dân trên bin, sn sàng ngn nga và ánh thng mi k thù xâm lc t hng bin.
Cnh sát bin Vit Nam là lc lng chuyên trách qun lý, duy trì thc thi pháp lut trên các vùng bin ca T
quc. Lc lng này mi c xây dng trong thi gian gn ây, tip tc cng c, hoàn thin v t chc biên ch, tng cng
trang b hin i, bo m nng lc hoàn thành nhim v trc mt và áp ng cho s phát trin trong tng lai.
Lc lng B i Biên phòng c u t bo m trang b k thut, phng tin khí tài, phng tin c ng..., áp ng yêu cu
nhim v gi gìn an ninh trt t, cu h - cu nn, chng buôn lu và các t nn xã hi trên vùng bin c phân công.
Cùng vi các lc lng v trang ch lc, lc lng dân quân t v bin c xây dng theo phng châm “rng khp”, theo
quan im âu có tàu, thuyn hot ng trên bin, có dân nh c ven bin và trên o, thì ó có dân quân t v; ly
các doanh nghip nhà nc, hp tác xã làm nòng ct; t chc biên ch phù hp vi c im, nhim v ca tng a phng,
bo m to thành 3 tuyn: ven b, lng, khi; coi trng xây dng lc lng hot ng trên bin, bo m sn sàng chin u
trong mi tình hung.
Bên cnh ó, kim ng là lc lng c xây dng mi ây nht, vi các i tàu c trang b hin i t cp Trung ng n các
vùng, các chi cc thuc 28 tnh, thành ph ven bin. ây là lc lng kim soát dân s ca Vit Nam, có y thm
quyn phát hin, ngn chn và x lý các vi phm ca tàu cá nc ngoài; h tr ng dân, m bo an ninh trt t, bo v
ch quyn quc gia các vùng bin, o ca T quc.
Tài liu tham kho: 500 câu Hi áp v bin, o Vit Nam (Nhà xut bn Thông tn).
TNG ÀI DCH V CÔNG tip tc ng ti Hi áp khác ca 500 câu hi v bin, o Vit Nam.
Chi tit các câu hi – tr li khác, Quý anh/ch vui lòng liên h ng dây nóng 0236 1022 c cung cp (cc gi
in 200+/phút, KHÔNG THU PHÍ PHC V).
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

