Sáng ngày 02/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát
biển Việt Nam làm Trưởng Đoàn đã đến làm việc tại quận Sơn Trà và kiểm tra thực tế tại phường Nại Hiên
Đông về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phố biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn
2019-2023”. Tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng còn có các đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc
Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại quận Sơn Trà

Sau khi kiểm tra thực tế tại phường Nại Hiên Đông và làm việc, kiểm tra hồ sơ tại quận Sơn Trà, Đoàn
Kiểm tra Đề án Bộ quốc phòng kết luận: quận Sơn Trà đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu của Đề án
“Tuyên truyền, phố biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”. Trong quá trình triển khai thực
hiện Đề án, lãnh đạo quận Sơn Trà và các địa phương, đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt
chẽ, đồng bộ; tiến hành biên soạn, phát hành nhiều tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền bảo đảm kịp thời, đầy
đủ các nội dung quan trọng, cốt lõi; vận dụng linh hoạt, phong phú, đa dạng, sáng tạo các hình thức tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với từng địa bàn và đối tượng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ
thông tin và duy trì các Câu lạc bộ pháp luật; các phòng, ban, ngành đã phối hợp với cơ quan báo chí Trung
ương và thành phố xây dựng các chương trình tuyên truyền cụ thể thông qua các tin, bài, phóng sự trên sóng
phát thanh, truyền hình, trang Thông tin điện tử… về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, về Đề án và các văn
bản pháp luật khác có liên quan, nhất là công tác thực thi pháp luật trên biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển,
đảo, đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển...

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu kết luận.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án, những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển và Nghị định số
61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 đã được tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên,
lực lượng vũ trang và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, quan điểm của
Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc, ý thức tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật,
đặc biệt là các quy định liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Nhân dịp này, Đoàn Kiểm tra Đề án Bộ Quốc phòng đã trao quà cho 20 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn phường Nại Hiên Đông với tổng giá trị giá 60 triệu đồng.
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