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                                           LỜI NÓI ĐẦU 
 
Việt Nam là quốc gia ven biển nằm bên bờ Tây của Biển Đông, có địa chính 

trị và địa kinh tế rất quan trọng không phải bất kỳ quốc gia nào cũng có. Đứng thứ 
27 trong số 157 quốc gia ven biển, các quốc đảo và các lãnh thổ trên thế giới. Trong 
64 tỉnh, thành phố của cả nước thì 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số 
sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Với bờ biển dài trên 3.260 km trải dài từ Bắc 
xuống Nam, vùng biển rộng trên 1 triệu km2, gấp hơn ba lần diện tích đất liền; có 
trên 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ gần bờ và xa bờ, chạy suốt từ Vịnh Bắc Bộ đến Vịnh 
Thái Lan. Đặc biệt, có hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là những 
nét đặc trưng cơ bản của cấu trúc và sự phân hóa lãnh thổ Việt Nam tạo ra cho đất 
nước ta tính đa dạng về cảnh quan thiên nhiên và nguồn lợi thủy sinh vật. 

Vùng biển Việt Nam nối liền với tuyến giao thông đường biển quan trọng từ 
Thái Bình Dương xuống Ấn Độ Dương, nằm gần trọn trong phần trung tâm của 
vùng biển Đông Nam Á, như một trạm trung chuyển của tuyến vận tải khu vực và 
trên thế giới. Việc xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ quyền lợi biển, đảo là một 
vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với việc gìn giữ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, giữ 
vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mở 
rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính 
sách về công tác biển, đảo; quản lý, khai thác đi đôi với bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển; đề ra đường lối, quan 
điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng thể hiện sự phát triển 
tư duy, nhận thức lý luận của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Nhằm góp phần quán triệt, thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển và bảo vệ biển, đảo Việt Nam trong giai 
đoạn hiện nay. Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và xuất bản Thư mục địa chí chuyên 
đề: “Biển, đảo Việt Nam”. Thư mục gồm 3 phần: 

Phần I: Biển, đảo Việt Nam  
Phần II: Những quy định chung về biển, đảo Việt Nam 
Phần III: Biển, đảo Việt Nam trong phát triển và hội nhập 
Ngoài việc được xuất bản và ấn hành theo hình thức truyền thống, cuốn thư 

mục còn được giới thiệu rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Sơn 
La theo địa chỉ: thuviensonla.com.vn 

Trân trọng giới thiệu!    
BAN BIÊN SOẠN 
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Luật Cảnh sát biển Việt Nam - bước 
phát triển mới về cơ sở pháp lý thực thi 
pháp luật trên biển: 76 (Tr.21-22) 
Luật Đa dạng sinh học: 72 (Tr.20) 
Luật Quốc phòng và các văn bản 
hướng dẫn thi hành: 61, 62 (Tr.16-17) 

Luật Quốc phòng, luật về An ninh 
Quốc gia: 63 (Tr.17) 
Lực lượng Cảnh sát biển nâng cao 
năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật 
trên biển: 117 (Tr.47-48) 

Lực lượng Kiểm ngư đồng hành cùng 
ngư dân khai thác thủy, hải sản và bảo 
vệ biển, đảo: 123 (Tr.54-56) 
Lý Sơn - Đảo du lịch lý tưởng: 34 

(Tr.09) 
 

M 
 



Thư mục địa chí chuyên đề: “Biển, đảo Việt Nam” 97

Mấy nét về tranh chấp chủ quyền ở 
biển Đông hiện nay: 99 (Tr.31-32) 
100 câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho 
tuổi trẻ Việt Nam: 23 (Tr.05) 
100 địa điểm đẹp nhất Việt Nam: 12 
(Tr.03) 
Một số chủ trương lớn và khâu đột phá 
trong chiến lược phát triển bền vững 
kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045: 129 (Tr.60-61) 
Một số giải pháp bước đầu ứng phó với 
nước biển dâng: 160 (Tr.91-92) 

Mục tiêu phát triển bền vững kinh tế 
biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045: 127 (Tr.59-60) 

 

N 
 

54 câu hỏi - đáp về các huyện đảo Việt 
Nam: 32 (Tr.08) 
Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành: 01 

(Tr.01) 
Ngày Đại dương thế giới: 105 (Tr.33-

34) 
Nghị định 67 - động lực để ngư dân 
vươn khơi, bám biển: 143 (Tr.76-77) 
Nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng 
Kiểm ngư Việt Nam: 78 (Tr.22-23) 
Nhìn ra biển khơi: 19 (Tr.04) 
Những bãi tắm đẹp trên dải đất hình 
chữ S: 13 (Tr.03) 
Những bằng chứng lịch sử và cơ sở 
pháp lý về chủ quyền của Việt Nam 
trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa: 95 (Tr.30-31) 
Những điều cần biết về đất biển trời 
Việt Nam: 80 (Tr.23) 
Những hạn chế và thách thức đặt ra 
đối với kinh tế biển: 155 (Tr.87-88) 
Những hòn đảo Ngọc Việt Nam: 33 

(Tr.08) 
Những nét chính về xây dựng Hải đội 
dân quân thường trực: 125 (Tr.57-58) 
Những người lính kiên trung giữ biển: 
43 (Tr.10) 

Những nội dung cơ bản của tuyên bố 
về ứng xử của các bên ở biển Đông 
(DOC): 68 (Tr.18-19) 
Những vẻ đẹp của tự nhiên: 149 (Tr.82) 

 

Ô 
 

Ô nhiễm môi trường biển và các biện 
pháp bảo vệ: 121 (Tr.52-53) 

 

P 
 

Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt 
Nam: 74 (Tr.20) 

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển: 73 

(Tr.20) 

Phát huy lợi thế, đưa nhóm cảng biển 
Đông Nam Bộ trở thành trung tâm 
dịch vụ kinh tế biển của cả nước: 154 
(Tr.85-87) 
Phát triển bền vững kinh tế biển Việt 
Nam: 133 (Tr.64-65) 
Phát triển bền vững khu dự trữ sinh 
quyển vùng ven biển và hải đảo Việt 
Nam: 138 (Tr.73-76) 
Phát triển kinh tế biển gắn với quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại trong tình 
hình mới: 135 (Tr.68-70) 
Phát triển khoa học, công nghệ biển: 
136 (Tr.70-71) 

Phát triển và ứng dụng khoa học - công 
nghệ biển: 137 (Tr.71-73) 
Phú Quốc nơi đầu sóng: 40 (Tr.10) 

 

Q 
 

Quá trình nhận thức và quan điểm chỉ 
đạo của Đảng về kết hợp phát triển 
kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền quốc 
gia vùng biển: 134 (Tr.65-68) 

Quá trình phân định biển giữa Việt 
Nam với các quốc gia trong khu vực 
biển Đông (1982 - 2015): 58 (Tr.14) 
Quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền 
ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 
giai đoạn 1945 - 1954: 97 (Tr.31) 
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Quan điểm của Đảng trong Chiến lược 
phát triển bền vững kinh tế biển Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045: 126 (Tr.58-59) 
Quan điểm của Đảng về bảo vệ vững 
chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam 
trong tình hình mới: 82 (Tr.24) 
“Quan niệm chung của quốc tế” về giải 
quyết tranh chấp trên biển bằng biện 
pháp hòa bình: 60 (Tr.15-16) 
Quân chủng Hải quân đẩy mạnh công 
tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo: 
112 (Tr.41-42) 
Quân chủng Hải quân nâng cao chất 
lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu bảo 
vệ biển, đảo trong tình hình mới: 110 

(Tr.39-40) 
Quân chủng hải quân phát huy truyền 
thống đánh thắng trận đầu, nâng cao 
sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ 
quốc trong tình hình mới: 107 (Tr.35-

36) 
Quân chủng Hải quân tăng cường phối 
hợp tuyên truyền biển, đảo, góp phần 
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo 
của Tổ quốc: 111 (Tr.40-41) 
Quy định về khai thác loài thủy sản 
nguy cấp, quý, hiếm: 142 (Tr.76) 
Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền 
trên biển: 77 (Tr.22) 
Quyền lợi và nghĩa vụ của Việt Nam 
khi tham gia Công ước Liên hợp quốc 
về Luật Biển 1982: 67 (Tr.17-18) 
Quyền thụ đắc lãnh thổ của Việt Nam 
đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa: 92 (Tr.29-30) 

 

R 
 

Rừng ngập mặn ở Việt Nam: 159 

(Tr.90-91) 

 

S 
 

Sổ tay du lịch 3 miền: 07, 08, 09 (Tr.02) 
 

T 
 

Tầm quan trọng của cảng biển đối với 
kinh tế đất nước: 153 (Tr.84-85) 
Tăng cường và củng cố thế trận an 
ninh nhân dân trong bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo hiện nay: 120 (Tr.50-52) 
Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam: 106 

(Tr.34-35) 

Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam: 25, 26 
(Tr.05-06) 
Tổ quốc nơi đầu sóng: 104 (Tr.33) 

Thiên tai từ biển và các giải pháp ứng 
phó trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở 
Việt Nam: 28 (Tr.06) 

Thỏa thuận khung Bộ Quy tắc ứng xử 
ở biển Đông (COC): 59 (Tr.14-15) 
Trong giông gió Trường Sa: 47 (Tr.11) 
Trường Sa biển đảo yêu thương: 49 
(Tr.11) 
Trường Sa Hoàng Sa trong trái tim tôi: 
44 (Tr.10) 
Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt 
Nam: 86 (Tr.27-28) 
Trường Sa vang mãi bản hùng ca: 48 

(Tr.11) 
 

V 
 

Vai trò quan trọng của biển đảo trong 
bảo vệ an ninh Quốc phòng Việt Nam: 
81 (Tr.23-24) 
Vài nét về khu kinh tế ven biển Việt 
Nam: 131 (Tr.61-62) 

Vài nét về Luật Cảnh sát biển Việt 
Nam năm 2019: 75 (Tr.20-21) 
Vài nét về lực lượng dân quân tự vệ 
biển: 124 (Tr.56-57) 

Vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở hai 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
trong bối cảnh lịch sử từ năm 1954 đến 
năm 1975: 85 (Tr.27) 
Vấn đề sa mạc hóa đối với các vùng 
biển Việt Nam: 158 (Tr.90) 
Việt Nam non xanh nước biếc: 03 

(Tr.01) 
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Việt Nam tập bản đồ hành chính: 02 

(Tr.01) 
Việt Nam với việc thực hiện công ước 
về Luật Biển năm 1982: 66 (Tr.17) 

Vùng biển quốc tế và quyền tự do trên 
vùng biển quốc tế: 53 (Tr.12-13) 
Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và 
tiềm năng sử dụng: 30 (Tr.06) 

Vườn Quốc gia ven biển và hải đảo 
Việt Nam: 151 (Tr.82-83) 

 

X 
 

Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam 
vững mạnh về chính trị trong thời kỳ 
mới: 118 (Tr.49-50) 
Xung đột trên biển Đông không còn là 
nguy cơ tiềm ẩn: 87 (Tr.28) 
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AÛnh 9: Taøu CSB 8004 thöïc hieän nhieäm vuï 

taïi khu vöïc Tröôøng Sa.

(Nguoàn: canhsatbien.vn)
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