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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN
1.1. Tên và mã số học phần: LUẬT VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH NGHỀ CÁ,
Mã số: TS634
1.2. Trình độ: Thạc sĩ
1.3. Cấu trúc học phần: 2TC (LT: 2; BT: 0; TH:0), 30 tiết (LT: 30; BT: 0; TH: 0)
1.4. Học phần tiên quyết: không
1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Quản lý và Kinh tế nghề cá, Khoa Thủy
sản.
1.6. Thông tin giảng viên:
- Nguyễn Thanh Long (Khoa Thủy sản)
- Học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sĩ.
- Địa chỉ liên hệ : ĐT : 0908494613, Email: ntlong@ctu.edu.vn
Cán bộ tham gia giảng dạy:
- Nguyễn văn Sánh (Viện nghiên cứu và phát triển ĐBSCL)
- Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, tiến sĩ.
- Địa chỉ liên hệ: Email: nvsanh@ctu.edu.vn
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Luật và chính sách quản lý vùng ven biển gồm 5 chương. Chương 1 giới
thiệu các khái niệm chung về luật như qui phạm pháp luật và quan hệ pháp luật.
Chương 2 giới thiệu những kiến thức về luật biển do Công ước của Liên hợp quốc về
Luật biển 1982 qui định như cách xác định vùng nước nội địa, lãnh hải, tiếp giáp lãnh
hải, vùng đặc quyền kinh tế, biển cả và thiềm lục địa. Chương 3 học viên được trình
bày về tàu biển, thuyền bộ, trách nhiệm của chủ tàu, hoa tiêu và cứu hộ hàng hải.
Chương 4 và chương 5 là chương trọng tâm được trình bày toàn bộ Luật biển Việt
Nam về các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam được Quốc Hội Việt Nam thông
qua năm 2013 và các chính sách phát triển thủy sản Việt Nam.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Môn học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức về Luật biển của Việt Nam và
Công ước quốc tế để sinh viên am hiểu về Luật biển và thực hiện những hoạt động liên
quan về biển được thuận lợi hơn.
3.1 Kiến thức:
3.1.1 Những kiến thức cơ bản về pháp luật
3.1.2 Những kiến thức cơ bản về luật biển
3.1.3 Những kiến thức cơ bản về khai thác tàu biển
3.1.4 Nội dung Luật Biển Việt Nam
3.1.5 Các chính sách phát triển thủy sản Việt Nam
3.2 Kỹ năng:
3.2.1 Hiểu được đặc điểm, qui phạm pháp luật và quan hệ pháp luật
3.2.2 Hiểu và biết cách xác định các vùng biển theo qui định của quốc tế
3.3 Thái độ:
3.3.1 Sau khi tham dự học phần này sinh viên nắm được các qui định ở Luật
biển và các điều ước quốc tế để vận dụng tốt trong hoạt động chuyên môn
trên biển.

3.3.2 Có lòng yêu nước, yêu biển và bảo vệ vùng biển của tổ quốc và bảo vệ
vùng biển chung của nhân loại.
4. NỘI DUNG HỌC PHẦN
Nội dung
Chương 1: Những kiến thức cơ bản phục vụ môn học
- Qui phạm pháp luật
- Quan hệ pháp luật
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [1]
Chương 2: Những kiến thức cơ bản về Luật biển
- Chế độ pháp lý của vùng nước nội địa
- Chế độ pháp lý của lãnh hải
- Chế độ pháp lý vùng tiếp giáp lãnh hải
- Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế
- Thềm lục địa
- Biển cả
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [2]
Chương 3: Khai thác tàu biển
- Tàu biển
- Thuyền bộ
- Chủ tàu và giới hạn trách nhiệm chủ tàu
- Hoa tiêu hàng hải
- Lai dắt trên biển
- Cứu hộ hàng hải
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [3]
Chương 4: Luật biển Việt Nam
- Những qui định chung
- Vùng biển Việt Nam
- Hoạt động trong vùng biển Việt Nam
- Phát triển kinh tế biển
- Tuần tra và kiểm soát trên biển
- Xử lý vi phạm
- Điều khoản thi hành
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [4]
Chương 5: Các chính sách phát triển thủy sản Việt Nam
- Chiến lược phát triển kinh tế biển
- Chiến lược phát triển thủy sản
Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [5]

Số tiết
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5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy lý thuyết (30 tiết) trên lớp.
5.2. Phương pháp đánh giá: Thi cuối kỳ: 100%.
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