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Abstract: In this article, we analyze some basic concepts and views of the Party and State on the
sovereignty of national boundaries and national sovereignty over the sea. From stance: resolute,
persistent struggle to firmly defend independence and sovereignty, unity, territorial integrity,
maintaining national security, political stability and social order and safety of the Party and State,
we propose a number of solutions related to the protection of the sovereignty of national borders
on the sea in our country in the current period.
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1. Mở đầu
Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động chưa
từ bỏ âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, can thiệp vào
công việc nội bộ, gây mất ổn định chính trị - xã hội, xâm
phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo của
nước ta thì bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chủ
quyền biên giới quốc gia trên biển (chủ quyền biển, đảo)
là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong Chiến lược
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Văn kiện Đại hội
XII của Đảng chỉ rõ: “Cần chủ động... đấu tranh làm thất
bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực
thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận
điệu sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù
địch” [1; tr 39]; “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc
biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc;
đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát
triển bền vững đất nước” [1; tr 131]; hay “Các bên liên
quan cam kết giải quyết những tranh chấp lãnh thổ và
quyền tài phán bằng các biện pháp hòa bình, không đe
dọa sử dụng hay sử dụng vũ lực, thông qua tham khảo ý
kiến và thương lượng hữu nghị giữa các quốc gia có chủ
quyền trực tiếp liên quan, phù hợp với các nguyên tắc
phổ cập của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước
Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982” [2].
Bài viết phân tích một số khái niệm cơ bản về chủ
quyền biên giới quốc gia trên biển và đề xuất một số giải
pháp về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển ở
nước ta hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm “biên giới quốc gia trên biển” và “bảo
vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển”
Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam được Luật Biên giới quốc gia (Điều 1,
Chương 1), xác định: “là đường và mặt phẳng thẳng

đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất
liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng
Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” [3].
Biên giới quốc gia Việt Nam bao gồm: biên giới quốc gia
trên đất liền, trên biển, trên không, trong lòng đất; được
xác định bằng hệ thống các mốc quốc giới trên thực địa,
được đánh dấu bằng các toạ độ trên hải đồ và thể hiện
bằng mặt phẳng thẳng đứng theo lãnh thổ Việt Nam. Khu
vực biên giới quốc gia là vùng lãnh thổ tiếp giáp biên giới
quốc gia có quy chế, quy định đặc biệt do Chính phủ ban
hành nhằm bảo vệ an toàn biên giới.
Biên giới quốc gia trên biển là phân định lãnh thổ trên
biển giữa các quốc gia có bờ biển liền kề hay đối diện
nhau. Biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam được
hoạch định và đánh dấu bằng các tọa độ trên hải đồ, là
ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của
đảo, quần đảo của Việt Nam, được xác định theo Công
ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 [4] cùng
các điều ước quốc tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và các quốc gia hữu quan.
Khu vực biên giới quốc gia Việt Nam trên biển được
tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành
chính xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo. Căn
cứ vào quy định của UNCLOS 1982, Luật Biển năm
2012 (Điều 3, Chương I) đã xác định: “Vùng biển Việt
Nam bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải,
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền,
quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt
Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, điều ước
quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với Công
ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982” [5].
Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển là quá
trình tổ chức, điều chỉnh bằng pháp luật của Nhà nước đối
với các lực lượng quản lí, bảo vệ biên giới, mà trực tiếp là
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lực lượng chuyên trách, nòng cốt nhằm giữ gìn, bảo vệ và
chống lại mọi sự xâm phạm chủ quyền và an ninh biên
giới. Trong thời bình, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển
là tổng hợp các biện pháp mà hệ thống chính trị, xã hội,
các lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới áp dụng nhằm
tuần tra, giữ gìn nguyên vẹn, chống lại sự xâm phạm biên
giới quốc gia. Luật Biên giới quốc gia (Chương I, Điều
5, Khoản 3) xác định: “Xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới
quốc gia, khu vực biên giới là sự nghiệp của toàn dân” [3]
do Nhà nước thống nhất quản lí. Nhà nước và nhân dân
thực hiện kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường quốc
phòng, an ninh và đối ngoại.

Các vùng biển của Việt Nam
2.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ
quyền biên giới quốc gia trên biển
Trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị
quyết số 03/NQ-TƯ ngày 6/5/1993 của Bộ Chính trị
(Khóa VII) về một số nhiệm vụ phát triển kinh tế biển
trong những năm trước mắt; Chỉ thị số 20-CT/TƯ ngày
22/ 9/1997 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về đẩy mạnh
phát triển kinh tế biển theo hướng CNH, HĐH; Nghị
quyết Trung ương 4 (Khóa X) về chiến lược biển Việt
Nam đến năm 2020, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra một
số quan điểm về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên
biển với những nội dung cơ bản sau:
- Biển đảo là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ
quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây
dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; bảo vệ chủ quyền
biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên
giới quốc gia là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo
của Đảng, sự quản lí thống nhất của Nhà nước, lực lượng
vũ trang là nòng cốt. Trong Hiến pháp sửa đổi năm
2013 (Chương IV, Điều 64) Đảng ta khẳng định: “Bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh
quốc gia là sự nghiệp của toàn dân... phát huy sức mạnh
tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp
phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới” [6].
- Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng
liêng bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam cho nên

Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ gìn và
bảo vệ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm đó. Luật
Biên giới quốc gia (Chương I, Điều 6, Khoản 2) đã
khẳng định: “Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm
phạm. Xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ,
chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị,
phát triển KT-XH, tăng cường quốc phòng và an ninh
của đất nước” [3]; cần phát huy sức mạnh tổng hợp của
cả nước, cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của
Đảng, quản lí, điều hành thống nhất của Nhà nước, giữ
vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài
phán, toàn vẹn vùng biển của Tổ quốc.
- Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định; giải
quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hòa
bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và
lợi ích chính đáng của nhau; kết hợp chặt chẽ các hình
thức, biện pháp ngoại giao, pháp lí, kinh tế, quốc phòng
- an ninh để quản lí, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.
- Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn liền với tăng
cường quốc phòng - an ninh trên biển; tập trung xây dựng
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh
nhân dân vững chắc trên biển, xây dựng lực lượng vũ
trang nhân dân, trước hết là lực lượng hải quân, cảnh sát
biển, bộ đội biên phòng và dân quân, tự vệ biển, đủ sức
làm nòng cốt trong nhiệm vụ quản lí, bảo vệ chủ quyền
biển quốc gia.
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,
kết hợp nguồn lực trong nước với nguồn lực từ bên ngoài,
thông qua hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế; trong đó,
nguồn lực trong nước là nhân tố quyết định, thực hiện
vừa hợp tác vừa đấu tranh, giữ vững môi trường hòa
bình, ổn định trên các vùng biển, đảo, để phát triển kinh
tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.
- Đối với các tranh chấp trên biển Đông, chủ trương
nhất quán của Việt Nam là các bên tôn trọng nguyên
trạng, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải
quyết mâu thuẫn thông qua thương lượng hoà bình trên
cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,
phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước
về Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc, Tuyên bố
về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC),
nhằm tìm kiếm một giải pháp cơ bản và lâu dài, đáp ứng
lợi ích chính đáng của các bên, tiến tới xây dựng biển
Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển
phù hợp với quan điểm của Bộ Quy tắc ứng xử Biển
Đông COC [7].
2.3. Một số giải pháp góp phần bảo vệ vững chắc chủ
quyền biên giới quốc gia trên biển trong tình hình mới
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2.3.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng,
nâng cao nhận thức trách nhiệm cho toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia
trên biển
Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, mang tính định
hướng nhận thức, tư tưởng, trau dồi tình cảm cho cán bộ,
đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, sức mạnh của biển;
ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong đấu tranh
bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển của Tổ quốc.
Để thực hiện được giải pháp này, cần có sự chỉ đạo
thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương tới các địa phương
và phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ban, ngành, địa phương
trong cả nước cũng như với quốc tế. Các cơ quan chức
năng cần: - Tập trung giáo dục chủ trương, quan điểm
của Đảng về chiến lược biển, chiến lược bảo vệ Tổ quốc,
các chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và
các chính sách trong đấu tranh xử lí vấn đề biển Đông
sau khi Tòa Trọng tài quốc tế (PCA) có phán quyết về
“đường 9 đoạn” [8]; - Tổ chức quán triệt và thực hiện
tốt phương châm, tư tưởng chỉ đạo “4 Tránh” (tránh xung
đột về quân sự, tránh đối đầu về kinh tế; tránh cô lập về
ngoại giao; tránh lệ thuộc về chính trị), “3 Không”
(không liên minh quân sự với nước ngoài; không cho
nước ngoài đặt căn cứ quân sự để chống lại các nước
khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
đối với nước khác) và “9 K” (kiên quyết đấu tranh, kiên
trì, khôn khéo, không khiêu khích, không mắc mưu khiêu
khích, kiềm chế, không nổ súng trước, không để nước
ngoài lấn chiếm biển đảo, không để xảy ra xung đột); Chỉ đạo các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và
địa phương mở nhiều chuyên mục tuyên truyền và giới
thiệu về biển đảo, tăng thời lượng phát sóng chuyên đề
biển đảo quê hương; - Kiên quyết trong đấu tranh và có
biện pháp răn đe những phần tử cơ hội chính trị đã lợi
dụng vấn đề biển Đông để kích động, chia rẽ, xuyên tạc
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây rối an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời chia rẽ
Cộng đồng ASEAN và 3 nước Đông Dương; - Tăng
cường định hướng tư tưởng để nhân dân không vì yêu
nước mà bị lợi dụng, lôi kéo vào hoạt động chống đối...
2.3.2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính
trị nhằm huy động sức mạnh toàn dân cho sự nghiệp bảo
vệ chủ quyền quốc gia trên biển
Để thực hiện giải pháp này, cần tăng cường vai trò lãnh
đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp
bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; phải có thái độ dứt
khoát, kiên quyết, kiên trì mục tiêu bảo vệ lợi ích dân tộc,
chủ quyền quốc gia; phải xây dựng quan điểm, hoạch định
chủ trương đấu tranh khôn khéo nhằm bảo vệ vững chắc
chủ quyền quốc gia trên biển của Tổ quốc. Đồng thời, nâng
cao vai trò và hiệu lực quản lí của Nhà nước đối với công

cuộc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển; hoàn
thiện hệ thống văn bản pháp luật về biển, đảo.
Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức tuyên
truyền, xuyên tạc, kích động nhân dân biểu tình, tạo sự
mất ổn định trong nước, phá hoại mối quan hệ nội bộ và
giữa các nước tuyên bố có tranh chấp, chồng lấn biển,
đảo với nước ta. Tình hình đó đòi hỏi Đảng và Nhà nước
ta, cùng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phải không
ngừng tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trách
nhiệm công dân, tăng cường đoàn kết dân tộc, tôn giáo
nhằm tạo trận địa tư tưởng vững chắc, tạo nên sức mạnh
của cả dân tộc để bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo
của Tổ quốc. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với
các lực lượng trên biển để vừa thực hiện bảo vệ độc lập
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trên biển,
vừa xây dựng và phát triển kinh tế biển, đảo, gắn chặt với
đảm bảo quốc phòng - an ninh; cần thực hiện dân sự hoá
trên biển; cần nghiên cứu, tổ chức thí điểm một số khu
kinh tế, quốc phòng trên biển; cung cấp nguồn tài chính
phục vụ cho việc nâng cấp tàu, thuyền và các trang bị cần
thiết cho lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền biển
đảo; tập trung tổ chức xây dựng các doanh nghiệp, hợp
tác xã, tổ, đội đánh bắt khai thác hải sản hùng mạnh, để
vừa phát triển kinh tế biển, vừa tạo sức mạnh góp phần
giữ vững chủ quyền biển, đảo; quan tâm đầu tư xây dựng
và phát triển cơ sở hạ tầng trên các đảo (như: điện, đường,
trường, trạm, hệ thống thông tin liên lạc, văn hóa...).
Tăng cường liên kết, hợp tác với các nước để thăm dò
khai thác các tài nguyên trên biển, phát triển du lịch biển,
thực hiện việc đan cài lợi ích giữa các nước lớn với Việt
Nam. Từ đó, thiết lập, tạo sự ủng hộ của các nước lớn
trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của
nước ta. Ngoài ra, cần phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức chính
trị, đoàn thể xã hội; đồng thời, huy động sức mạnh khối
đại đoàn kết dân tộc hướng về sự nghiệp bảo vệ chủ
quyền biển, đảo.
2.3.3. Tăng cường đấu tranh ngoại giao và pháp lí để
góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển
Đây là giải pháp giữ vị trí, vai trò chủ yếu và quan
trọng nhằm góp phần tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi
cho việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
trên biển; cũng là giải pháp kết hợp sức mạnh bên trong
với sức mạnh bên ngoài để bảo vệ Tổ quốc.
Để hiện thực giải pháp này, cần quán triệt sâu sắc
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và
phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối
ngoại; thực hiện phương châm vừa hợp tác vừa đấu tranh,
lấy hợp tác là chủ yếu, không để đối đầu với các nước, nhất
là nước lớn, không để bị cô lập; tích cực, chủ động tham
gia các cơ chế hợp tác khu vực và thế giới. Đẩy mạnh công
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tác thông tin đối ngoại, đấu tranh thông qua các phương
tiện truyền thông, mặt trận báo chí, lí luận; tích cực, chủ
động tìm kiếm, sưu tầm tài liệu, chứng cứ pháp lí, lịch sử,
thông tin và cung cấp những bằng chứng lịch sử, cơ sở
pháp lí về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa; tăng cường công tác đối ngoại quốc
phòng, tham gia hợp tác trong khuôn khổ diễn đàn ARF,
ADMM, ADMM+, đối thoại cấp cao Đông Á (EAS)...
nhằm tăng cường xây dựng lòng tin chiến lược, chính trị;
chú trọng quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, đa
phương với các nước, đặc biệt là với các nước láng giềng,
các nước bạn bè truyền thống, cộng đồng ASEAN, các
nước lớn có tiềm lực kinh tế, có nền khoa học công nghệ
quốc phòng mạnh, trên tinh thần linh hoạt, sáng tạo, mềm
dẻo trong sách lược; tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo
khoa học; diễn đàn, điều tra, khảo sát khoa học chung về
biển, đảo với các nước trong khu vực và quốc tế... tranh
thủ sự ủng hộ của dư luận, của các nhà khoa học và các
nước trong khu vực; tiếp tục tổ chức cho các nhà báo, lực
lượng chính trị của một số nước, tổ chức quốc tế đến tham
quan tại Hoàng Sa, Trường Sa của ta, giúp họ hiểu thực
trạng tình hình và thiện chí hòa bình của Việt Nam, làm cơ
sở đưa tin chính xác, khách quan trên diễn đàn quốc tế.
Đây cũng là kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh
quốc tế để bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tiếp tục chủ động
đàm phán, kí kết hiệp định với các nước có liên quan nhằm
giải quyết những vấn đề mâu thuẫn, những vùng biển
chồng lấn, tranh chấp chủ quyền, tạo môi trường, cơ sở
pháp lí trong đấu tranh.
2.3.4. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng
cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cần phải
phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, trong đó lực
lượng trực tiếp và tại chỗ là nòng cốt. Trước mắt và lâu
dài, Đảnh và Nhà nước ta cần quan tâm hơn nữa đến việc
xây dựng lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ
quyền biển, đảo (lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh
sát biển, dân quân tự vệ biển...). Các lực lượng này phải
đủ mạnh, số lượng hợp lí, chất lượng tổng hợp cao; chú
trọng nâng cao trình độ kĩ, chiến thuật, trình độ hợp đồng
tác chiến giữa các lực lượng, đảm bảo khả năng xử lí linh
hoạt và hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trên biển;
quan tâm đúng mức đến công tác đảm bảo vũ khí, trang
bị kĩ thuật cho các lực lượng nòng cốt (hải quân và cảnh
sát biển) phù hợp với xu thế phát triển trong khu vực và
yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa
sức mạnh của bộ đội chủ lực với khả năng xử lí tình
huống mau lẹ, trực tiếp của các lực lượng quân sự và dân
sự ở các địa phương ven biển, luyện tập các phương án
hợp đồng tác chiến trên biển; phát huy sức mạnh của khối
đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng lực lượng quản

lí, khai thác và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, đặc
biệt là vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở các địa
phương có biển.
2.3.5. Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh
tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sớm đưa
nước ta trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển trong
khu vực, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp
tác quốc tế
Để kinh tế biển tương xứng với vị thế và tiềm năng
biển của nước ta; gắn phát triển kinh tế biển với bảo đảm
quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển, cần:
phát triển mạnh nghề đánh bắt xa bờ thông qua việc hỗ
trợ cho ngư dân vay vốn và phát triển lực lượng quốc
doanh; quan tâm bảo vệ môi trường biển, sông ngòi, ao
hồ và nghiêm cấm khai thác thuỷ hải sản bằng phương
pháp huỷ diệt; phát triển hệ thống cảng biển, vận tải biển,
khai thác và chế biến dầu khí, hải sản, dịch vụ biển; xây
dựng công nghiệp quốc phòng trong hệ thống công
nghiệp quốc gia dưới sự chỉ đạo, quản lí điều hành trực
tiếp của Chính phủ, đầu tư có chọn lọc theo hướng hiện
đại, vừa phục vụ quốc phòng vừa phục vụ dân sinh; ưu
tiên phát triển các ngành công nghiệp năng lượng, công
nghiệp hàng hải, đóng tàu, nuôi trồng, khai thác và chế
biến thủy sản chất lượng cao...
3. Kết luận
Biên giới quốc gia trên biển là một bộ phận lãnh thổ
thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng
trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bảo vệ chủ quyền
biên giới quốc gia trên biển là nhiệm vụ trọng yếu của
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, dưới sự lãnh đạo của
Đảng, sự quản lí thống nhất của Nhà nước, với lực lượng
vũ trang là nòng cốt. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ này,
chúng ta cần phải có các giải pháp mang tính đồng bộ,
hiệu quả và khả thi nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền,
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính
trị và trật tự, an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại,
chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên
trường quốc tế.
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Khi triển khai các ví dụ trên, SV sẽ thực hiện giải toán
trên lớp, phân tích đề bài, tìm lời giải, ... và thực hiện lời
giải trên lớp. GV chỉ hỗ trợ, gợi ý các nhóm hay từng SV
chứ không phải nhắc lại các kiến thức lí thuyết đã có cũng
như trình bày lời giải. GV cho phép SV sử dụng thiết bị
truy cập vào website có sẵn để đọc lại các kiến thức lí
thuyết đã có, khai thác tài liệu khác nữa,...
3. Kết luận
Thông qua việc phối thợp sử dụng các hình thức dạy
học trên lớp và qua mạng internet, có thể tiết kiện được
thời gian học tập lí thuyết trên lớp của SV, tăng cường khả
năng và thời gian tự học của SV ngoài giờ lên lớp. Chúng
tôi dành nhiều thời gian cho việc rèn luyện các kĩ năng giải
toán liên quan đến các học phần chuyên ngành, các bài
toán có nội dung thực tiễn nghề nghiệp sau đào tạo trên lớp
cho SV. Điều này một mặt rèn luyện kĩ năng giải toán cho
SV, một mặt tạo sự hứng thú trong học tập của SV.
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