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Lời giới thiệu 
 

Biển, đảo Việt Nam 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. Phát huy lợi thế, 
khai thác tiềm năng thế mạnh kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng 
yếu và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để hoàn thành nhiệm vụ 
thiêng liêng và cao cả đó, hơn lúc nào hết phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, 
của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của 
Nhà nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn vùng 
biển nói riêng và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc nói chung, xây dựng một nước Việt Nam 
“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần thực hiện mục tiêu xây 
dựng nước ta thực sự trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. 

Những năm qua, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, 
nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quân và dân ta triển khai tích 
cực các hoạt động bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Sức mạnh tổng hợp của 
quốc gia, thế và lực của ta trên các vùng biển, đảo đã tăng lên nhiều. Thế trận quốc phòng 
toàn dân, an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” trên biển, đảo không ngừng được củng cố, 
tăng cường. Các lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo từng bước được xây dựng, phát triển 
ngày càng vững mạnh hơn. Chúng ta đã “Chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các 
biện pháp phù hợp, bảo vệ được chủ quyền biển, đảo, vùng trời và giữ được hòa bình, ổn 
định để phát triển đất nước”. Đồng thời, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng nêu “nhận thức của toàn hệ thống chính 
trị, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển 
kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh quốc gia trên 
biển được giữ vững”.  

Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi cơ bản, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ 
quốc hiện nay vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Tình hình quốc tế, khu 
vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, những nhân tố mới xuất hiện tác động 
trực tiếp đến tình hình biển Đông. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tranh chấp 
lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo giữa các nước trong khu vực diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ 
xung đột, mất ổn định. Ở trong nước, sự phối hợp, thống nhất nhận thức và hành động về 
chủ quyền biển, đảo của một bộ phận nhân dân chưa cao. Các thế lực thù địch ra sức lợi 
dụng vấn đề biển, đảo hòng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Cơ chế phối hợp, chỉ 
đạo, điều hành tập trung, thống nhất các lực lượng quản lý, thực thi, bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo còn những bất cập nhất định...  

Nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo, Thư viện 
tỉnh Sơn La biên soạn Thông tin Khoa học chuyên đề: “Sức mạnh chính nghĩa của Việt 
Nam trên biển Đông”.  

Trân trọng giới thiệu! 

              BAN BIÊN SOẠN 
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BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦA TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
 

Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay đang đứng trước 
những khó khăn, thách thức lớn. Song, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn 
chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, quyết tâm bảo vệ vững 
chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, đồng thời giữ vững 
môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước. 

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận cấu thành chủ quyền quốc gia, là không gian 
sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Đây cũng là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, là tuyến phòng thủ hướng 
Đông của đất nước, tạo khoảng không gian cần thiết giúp kiểm soát việc tiếp cận lãnh 
thổ trên đất liền.  

Kế thừa và phát triển ý thức chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước, cũng như nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của 
biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều 
chủ trương, chính sách về 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, làm cho đất nước giàu mạnh 
là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. 

Những năm qua, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, 
nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quân và dân ta triển khai 
tích cực các hoạt động bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Chúng ta đã “Chủ 
động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp phù hợp, bảo vệ được chủ quyền 
biển, đảo, vùng trời và giữ được hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đồng thời, 
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 cũng nêu “nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và đồng bào ta ở nước 
ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia 
được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển được giữ vững”. 

Hiện nay, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, thế và lực của ta trên các vùng biển, 
đảo đã tăng lên nhiều. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, “thế trận lòng 
dân” trên biển, đảo không ngừng được củng cố, tăng cường. Các lực lượng quản lý, bảo 
vệ biển, đảo từng bước được xây dựng, phát triển ngày càng vững mạnh hơn, trong đó 
Hải quân nhân dân Việt Nam được Đảng, Nhà nước ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện 
đại, có sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc, đủ sức làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo của Tổ quốc. Bộ đội Hải quân cùng các lực lượng thực thi pháp luật khác trên biển 
(cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, kiểm ngư...) không quản ngại khó khăn, gian khổ, 
hiểm nguy; kiên cường bám trụ nơi “đầu sóng, ngọn gió”; đêm ngày tuần tra, kiểm soát, 
khẳng định, bảo vệ chủ quyền, giữ bình yên biển, đảo, thực sự là điểm tựa tin cậy cho 
nhân dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế. Đặc biệt, mỗi khi phải đối mặt 
với tình huống phức tạp, căng thẳng, các lực lượng trên biển luôn nêu cao ý chí quyết 
tâm “còn người, còn biển, đảo”, “một tấc không đi, một ly không rời”; thực hiện đúng 
đối sách, phương châm, tư tưởng chỉ đạo; khôn khéo, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững 
chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh, trật tự trên biển; không để xảy ra xung đột; giữ 
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vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và mở rộng quan hệ hợp tác 
với các nước. 

Bên cạnh thuận lợi cơ bản, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện 
nay vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Tình hình quốc tế, khu vực diễn 
biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, những nhân tố mới xuất hiện tác động trực tiếp 
đến tình hình biển Đông. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tranh chấp lãnh 
thổ, chủ quyền biển, đảo giữa các nước trong khu vực diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ 
xung đột, mất ổn định. 

Ở trong nước, sự phối hợp, thống nhất nhận thức và hành động về chủ quyền biển, 
đảo của một bộ phận nhân dân chưa cao. Các thế lực thù địch ra sức lợi dụng vấn đề 
biển, đảo hòng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong điều kiện kinh tế, ngân sách 
có hạn chúng ta chưa thể cùng lúc đầu tư xây dựng được ngay các lực lượng quản lý, bảo 
vệ biển đủ mạnh, trang thiết bị, phương tiện còn hạn chế, khó duy trì sự hiện diện thường 
xuyên, liên tục trên toàn bộ vùng biển rộng lớn. Cơ chế phối hợp, chỉ đạo, điều hành tập 
trung, thống nhất các lực lượng quản lý, thực thi, bảo vệ chủ quyền biển, đảo còn những 
bất cập nhất định... 

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là bảo vệ Tổ quốc trên hướng biển, không chỉ bảo vệ 
toàn vẹn, thống nhất không gian lãnh thổ biển, đảo, lợi ích quốc gia, dân tộc, mà còn góp 
phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ và nền văn hóa biển Việt Nam. Đó là quá 
trình quản lý, thực thi, bảo vệ vững chắc theo các chế độ pháp lý khác nhau, được xác lập 
phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam. 

Chúng ta cần thống nhất phương châm hành động “dĩ bất biến ứng vạn biến”, 
“kiên định nguyên tắc chiến lược, linh hoạt về sách lược” trong bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo. Chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, bất di bất dịch, không thể 
để bị xâm phạm, không thể đánh đổi và không thể nhân nhượng. Các biện pháp bảo vệ 
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo phải được 
triển khai mạnh mẽ, kiên quyết vì chúng ta có chính nghĩa, song cũng phải hết sức linh 
hoạt, mềm dẻo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, thời điểm cụ thể; lấy bảo vệ vững 
chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc và giữ vững hòa bình, ổn định để đất nước phát 
triển làm mục tiêu tối thượng. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm và nghĩa vụ 
của mọi người dân Việt Nam, cho nên phải phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, 
dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, có phân công, 
phân nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng lực lượng. 

Sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo là sức mạnh tổng hợp quốc gia, bao gồm và 
có sự kết hợp chặt chẽ tất cả các mặt trận, các lĩnh vực hoạt động: Quốc phòng, an ninh, 
kinh tế, chính trị, ngoại giao, pháp lý... Trong đó, sức mạnh quốc phòng, an ninh giữ vai 
trò đặc biệt quan trọng. Do vậy, phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh 
nhân dân trên biển vững chắc, thế bố trí chiến lược các lực lượng có chiều sâu, liên hoàn 
bờ - biển - đảo, sẵn sàng chuyển hóa thành thế trận chiến tranh nhân dân khi có xung đột. 
Xây dựng các lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo, dự bị động viên, dân quân, tự vệ biển 
mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, trong đó hải quân là lực lượng nòng 
cốt, cần tiếp tục được ưu tiên xây dựng tiến lên chính quy, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ. 
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Chỉ có trên cơ sở phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp và tập trung của toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân, trong đó Hải quân làm nòng cốt mới có thể bảo đảm được khả năng bảo 
vệ chủ quyền, duy trì hòa bình, ổn định lâu dài trên biển. 

Nhân dân ta từ lâu đã đúc kết: “Trong ấm, ngoài êm”. Đây không chỉ là bài học sâu 
sắc về đối nhân, xử thế trong mỗi gia đình mà còn cả quốc gia. Lịch sử dân tộc nhiều lần 
chứng minh, khi nội bộ đoàn kết, lòng dân hòa thuận thì biên cương, bờ cõi yên ổn. 
Nhưng khi trên dưới bất hòa, lòng dân ly tán, ắt ngoại bang sẽ nhòm ngó, xâm lăng. Suy 
ra, trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, “biển yên” thì “bờ ấm”, có bảo vệ được bình yên 
biển, đảo thì trong nước mới ổn định, phát triển. Ngược lại, “trong bờ có ấm, ngoài biển 
mới yên”, đất nước có ổn định, phát triển mới tạo ra thế và lực để bảo vệ biển, đảo. Vậy 
nên, cần phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách 
nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo. Củng cố 
niềm tin và tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong hệ thống chính trị và nhân dân về các 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế và bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo. Khi “ý Đảng” đã hợp với “lòng dân” sẽ tạo sức mạnh vô địch, đập 
tan những mưu đồ của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biển, đảo chống phá nước ta; 
đồng thời tạo ổn định chính trị trong nước để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng “thế 
trận lòng dân” vững chắc trong bờ, ngoài biển. Và khi đó sẽ khơi dậy được lòng tự hào, 
tự tôn, truyền thống, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc; hình thành mặt trận chính 
trị rộng lớn của nhân dân cả nước hướng về biển, đảo quê hương, chung sức đồng lòng 
bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, muốn bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chúng ta phải phát 
huy tinh thần tự lực, tự cường và phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại, nêu cao tính chính nghĩa, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế, “kiên quyết, 
kiên trì đấu tranh”, tăng cường hợp tác quốc tế, “tạo sự đan xen lợi ích”, “vừa hợp tác, 
vừa đấu tranh”. Và cũng cần xác định, giải quyết tranh chấp trên biển Đông là vấn đề lâu 
dài, không thể nóng vội, kiên trì hợp tác tìm kiếm biện pháp hòa bình để giải quyết tranh 
chấp, không làm phức tạp thêm tình hình, bảo vệ lợi ích chính đáng của ta, đồng thời tôn 
trọng lợi ích chính đáng của các nước trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Tăng cường 
công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại quốc phòng với các 
nước trong khu vực, các nước có vùng biển giáp ranh, chồng lấn để xây dựng lòng tin, 
tạo sự hiểu biết lẫn nhau, giảm bớt căng thẳng, kịp thời phối hợp giải quyết bất đồng và 
các vấn đề nảy sinh trên biển. Qua đó, hình thành môi trường thuận lợi cho bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo, không để xảy ra xung đột, không để đất nước bị cô lập trong vấn đề 
biển Đông, cùng các nước xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, ổn 
định lâu dài. 

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần phải có hệ thống chính sách, pháp luật chặt chẽ, 
phù hợp với luật pháp và tập quán quốc tế. Do đó, trên cơ sở các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Biển 
Việt Nam, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất trong quản lý, 
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thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chú trọng nghiên cứu xây dựng các chính sách 
về phát huy tiềm năng, thế mạnh của biển; về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, 
bảo vệ biển, đảo. Sự kết hợp đó phải thể hiện rõ trong quy hoạch, kế hoạch, chiến lược 
phát triển của quốc gia cũng như từng vùng, từng địa bàn, từng ngành. Đồng thời, phải 
hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng các lực lượng, các 
mặt trận đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có tình huống. 

Mặt khác, chúng ta phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng, an 
ninh; giữa khai thác và bảo vệ biển; giữa xây dựng sức mạnh khai thác biển và sức mạnh 
bảo vệ biển. Kinh tế biển mạnh sẽ tạo điều kiện vật chất để tăng cường sức mạnh quốc 
phòng, an ninh bảo vệ biển, đảo vững chắc, toàn vẹn. Ngược lại, quốc phòng, an ninh 
vững mạnh mới bảo vệ được biển, đảo, tạo ra môi trường, không gian, điều kiện thuận 
lợi an toàn cho phát triển kinh tế biển bền vững. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải 
quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh 
về biển, giàu lên từ biển. Quá trình phát triển kinh tế biển cần được kết hợp với tăng 
cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội biển, đảo 
và nâng cao đời sống nhân dân cần đi đôi với củng cố trang bị, cầu cảng, công trình 
phòng thủ, bố trí dân cư. Các lực lượng chuyên trách, trong đó có Hải quân tích cực 
tham gia phát triển kinh tế quốc phòng trên biển, đảo ở lĩnh vực thế mạnh, ưu tiên những 
vùng biển, đảo xa, tiền tiêu, còn nhiều khó khăn góp phần tạo thế và lực cho đất nước 
trong hành trình bảo vệ và khai thác biển. 

Trước những diễn biến mau lẹ, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và trên 
biển Đông, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nâng cao cảnh giác, chủ động 
nắm chắc, dự báo chính xác mọi động thái, ngăn ngừa nguy cơ xung đột từ sớm, từ xa, 
kiên quyết không để mất dù là một sải biển, một tấc đảo. Các lực lượng hoạt động trên 
biển, nòng cốt là Hải quân thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng, tổ chức 
chỉ huy, lấy nhân tố con người là quyết định, vũ khí trang bị là quan trọng; đồng thời duy 
trì sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên các vùng biển, nhất là vùng biển trọng 
điểm, nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường huấn luyện làm chủ và phát huy 
hiệu quả trang bị, nâng cao khả năng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật 
tự, an toàn các hoạt động kinh tế biển. Khi có tình huống, cần tham mưu, đề xuất với 
Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phương châm, đối sách, biện 
pháp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý; phát huy sức mạnh tổng hợp; kết hợp giữa đấu tranh trên 
thực địa với đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý; tổ chức, chỉ huy, phối hợp, hiệp 
đồng chặt chẽ các lực lượng; kiên quyết, khôn khéo bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ 
vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.  

Gần 500 năm trước, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dự báo chiến lược: “Biển 
Đông vạn dặm giang tay giữ/ Đất Việt muôn năm vững trị bình”. Và khi về thăm lực 
lượng Hải quân năm 1961, Bác Hồ kính yêu cũng căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và 
rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn 
lấy nó”. Những lời dạy đó luôn nhắc nhở chúng ta hôm nay phải luôn ghi nhớ, trong khi 
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đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, không được một giây phút lơ là nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

 

                                                                      Trương Tấn Sang  
                                                             Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị 
                                  Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

                                       (Tạp chí Cộng sản số 922  - Tháng 7/2019) 
 

 
 

UNCLOS 1982: CƠ SỞ PHÁP LÝ QUỐC TẾ THIẾT LẬP TRẬT TỰ PHÁP LÝ TRÊN BIỂN  
 

Là quốc gia ven biển, thành viên 
của UNCLOS, Việt Nam đã và đang nỗ 
lực kiên trì giải quyết một cách hòa 
bình các vấn đề biển Đông, phù hợp 
với luật pháp quốc tế trong đó có 
UNCLOS. Việt Nam đồng thời đã và 
đang thực thi đầy đủ UNCLOS kể từ 
khi chấp nhận sự ràng buộc của 
UNCLOS và trở thành một quốc gia 
thành viên của UNCLOS. 

Năm 2019 đánh dấu 25 năm ngày 
Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 
năm 1982 (UNCLOS) chính thức có hiệu lực 
và 25 năm Việt Nam phê chuẩn UNCLOS. 

Việc Việt Nam tích cực tham gia và 
thực thi UNCLOS thể hiện thiện chí, sự 
coi trọng và kỳ vọng của Việt Nam vào 
trật tự pháp lý công bằng về biển. Nghị 
quyết ngày 23/6/1994 của Quốc hội về 
việc phê chuẩn UNCLOS nêu rõ: “Bằng 
việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp 
quốc về Luật Biển 1982, nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam biểu thị quyết 
tâm cùng cộng đồng quốc tế xây dựng 
một trật tự pháp lý công bằng, khuyến 
khích sự phát triển và hợp tác trên biển”. 

UNCLOS bao gồm các quy định 
toàn diện xác lập các vùng biển, điều 
chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại 
dương ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn 
cầu. UNCLOS có giá trị cao hơn so với 

các công ước và hiệp định/thỏa thuận 
quốc tế khác, và các nguồn khác của luật 
quốc tế trong đó có luật tập quán quốc tế 
về biển. UNCLOS nêu rõ: Hiệp định/thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia thành 
viên UNCLOS về bất kỳ vấn đề nào được 
quy định tại UNCLOS thì phải phù hợp 
với UNCLOS; chỉ có các quyền, nghĩa vụ 
hình thành từ các quy tắc của pháp luật 
quốc tế không trái với UNCLOS là được 
công nhận và áp dụng bởi tòa án hay tòa 
trọng tài có thẩm quyền theo Phần XV 
Công ước. 

Việc giải thích theo hướng UNCLOS 
không phải là khuôn khổ pháp lý duy nhất 
và còn có các khuôn khổ khác như luật tập 
quán quốc tế hình thành trước UNCLOS 
điều chỉnh các vấn đề về biển là đi ngược 
lại với mục tiêu của UNCLOS, nhằm hạ 
thấp giá trị của UNCLOS. 

Do có tầm quan trọng chiến lược, 
tính thống nhất, toàn vẹn của UNCLOS 
cần tiếp tục được duy trì UNCLOS quy 
định rõ quy chế pháp lý của các vùng 
biển, quyền và nghĩa vụ của các quốc gia. 

UNCLOS là cơ sở để xác lập phạm 
vi các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền 
chủ quyền và quyền tài phán quốc gia ven 
biển, kể cả quốc gia quần đảo (gồm nội 
thủy, vùng nước quần đảo của quốc gia 
quần đảo, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng 
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đặc quyền kinh tế và thềm lục địa); các 
vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc 
gia (gồm biển cả hay còn gọi là biển quốc 
tế, vùng đáy biển quốc tế và tài nguyên 
khoáng sản ở đó là di sản chung của nhân 
loại). UNCLOS còn quy định cụ thể 
quyền và nghĩa vụ của các quốc gia. Theo 
UNCLOS, mọi hoạt động liên quan đến 
thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên 
tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa của quốc gia ven biển phải được phép 
của quốc gia đó; mọi hoạt động không 
được cấp phép đều là bất hợp pháp, vi 
phạm một cách rõ ràng các quy định của 
công ước. 

Điều 121 UNCLOS quy định tiêu 
chí xác định “đảo” là vùng đất tự nhiên có 
nước bao bọc và luôn ở trên mặt nước khi 
thủy triều lên; các đảo có khả năng duy trì 
điều kiện cho con người đến ở và có đời 
sống kinh tế riêng thì sẽ có đầy đủ các 
vùng lãnh hải, tiếp giáp, đặc quyền kinh 
tế và thềm lục địa như lãnh thổ đất liền. 
Các đảo không có đáp ứng hai điều kiện 
nêu trên thì chỉ có lãnh hải 12 hải lý, 
không vùng đặc quyền kinh tế và thềm 
lục địa. Các bãi cạn lúc nổi, lúc chìm nói 
chung không có lãnh hải riêng (và do đó 
cũng không có vùng đặc quyền về kinh tế 
và thềm lục địa) và sự có  mặt của chúng 
không ảnh hưởng đến việc xác định ranh 
giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hay 
thềm lục địa. 

Căn cứ quy chế đảo tại UNCLOS, 
trong một vụ gần đây tòa trọng tài theo 
Phụ lục VII UNCLOS đã kết luận, không 
một cấu trúc địa lý nào tại quần đảo 
Trường Sa có khả năng tạo ra vùng biển 
đặc quyền kinh tế, thềm lục địa; các đảo 
của quần đảo Trường Sa không thể cùng 
nhau tạo ra các vùng biển như một thực 
thể thống nhất.  

Để bảo đảm thực thi Công ước đầy 
đủ và nhất quán, UNCLOS thành lập các 
cơ quan, cơ chế với vai trò và chức năng 
khác nhau, có tính chất bổ sung cho nhau. 
UNCLOS cũng quy định cơ chế giải 
quyết tranh chấp trong việc giải thích và 
áp dụng Công ước (Phần XV), bao gồm 
các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Khi 
có tranh chấp, các quốc gia thành viên có 
nghĩa vụ nhanh chóng trao đổi quan điểm 
về giải quyết tranh chấp thông qua đàm 
phán hoặc các biện pháp hòa bình khác. 
Nếu việc trao đổi, đàm phán trong một 
thời gian hợp lý không đạt được giải 
pháp, các bên có thể thỏa thuận đưa tranh 
chấp ra giải quyết tại cơ quan tài phán 
quốc tế để có phán quyết ràng buộc, đó là 
Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), Tòa án 
Luật Biển quốc tế (ITLOS - được thành 
lập theo Phụ lục VI của UNCLOS) hoặc 
Tòa trọng tài (theo Phụ lục VII 
UNCLOS), Tòa trọng tài đặc biệt (theo 
Phụ lục VIII UNCLOS). 

Tranh chấp nếu không được giải 
quyết thông qua trao đổi, đàm phán trong 
thời gian hợp lý thì có thể đưa ra cơ chế 
bắt buộc - Tòa trọng tài theo Phụ lục VII 
UNCLOS (với những điều kiện nhất 
định), hoặc đưa ra Ủy ban hòa giải (được 
thành lập theo Phụ lục V của UNCLOS), 
trên cơ sở các khuyến nghị của Ủy ban 
hòa giải tuy không có giá trị ràng buộc 
pháp lý, các bên tranh chấp có nghĩa vụ 
phải đàm phán để đạt giải pháp giải quyết 
tranh chấp, và nếu không đàm phán được, 
các bên có nghĩa vụ giải quyết thông qua 
cơ quan tài phán. 

Phán quyết của các cơ quan tài phán 
theo quy định của UNCLOS góp phần 
giải thích đúng đắn các quy định của 
UNCLOS, làm rõ một số vấn đề còn chưa 
rõ hoặc gây tranh cãi, hoặc yêu sách và 



 

  
    

 

“Sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam trên biển Đông” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 8/2019 
  

7

hành động trái với quy định của 
UNCLOS. Hiệu quả thực thi UNCLOS, 
cũng giống như việc thực thi các điều ước 
quốc tế khác, trên thực tế không chỉ thể 
hiện ở quan điểm của quốc gia tại các 
diễn đàn khu vực và quốc tế thảo luận về 
biển mà phụ thuộc vào hành động của 
mỗi quốc gia thành viên trong việc sử 
dụng biển, đại dương và các tài nguyên 
biển, đòi hỏi thiện chí và quan tâm đúng 
mức của mỗi quốc gia. 

Là quốc gia ven biển, thành viên 
của UNCLOS, Việt Nam đã và đang nỗ 
lực kiên trì giải quyết một cách hòa bình 
các vấn đề biển Đông, phù hợp với luật 
pháp quốc tế trong đó có UNCLOS. Việt 
Nam đồng thời đã và đang thực thi đầy đủ 
UNCLOS kể từ khi chấp nhận sự ràng 

buộc của UNCLOS và trở thành một quốc 
gia thành viên của UNCLOS 25 năm 
trước, nỗ lực thực hiện bảo tồn biển và 
đại dương và các nguồn lợi biển một cách 
bền vững, phù hợp với các tiêu chí của 
Mục tiêu phát triển bền vững số 14 về bảo 
tồn và sử dụng bền vững biển, đại dương 
và tài nguyên biển (SDG14) thuộc 
Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp 
quốc. Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực cùng 
với các nước thành viên khác thúc đẩy tôn 
trọng UNCLOS, đồng thời bảo vệ tính 
toàn vẹn và giá trị pháp lý của khuôn khổ 
pháp lý toàn cầu này. 

 

TS. Lê Thị Tuyết Mai 
(dangcongsan.vn - Ngày 9/8/2019)

 

 
 

Hòa bình và an ninh là lợi ích sống còn ở Biển Đông 
 

Việc Trung Quốc bất chấp chủ quyền của Việt Nam cũng như luật pháp quốc 
tế để đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng nhóm tàu hộ tống xâm phạm vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam biển Đông đang làm 
gia tăng căng thẳng, đe dọa tới môi trường hòa bình, ổn định và an ninh trên biển 
Đông và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. 

Trong trả lời câu hỏi của phóng viên mới đây đề nghị bình luận về phát biểu của 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/7/2019 liên quan đến diễn biến ở 
khu vực biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 19/7/2019 cho biết, 
trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 (Haiyang Dizhi 8) của Trung 
Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam ở 
khu vực phía Nam biển Đông. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta mạnh mẽ khẳng định, đây là vùng biển hoàn toàn 
của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về 
Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. 

Nhóm tàu Hải Dương 8 đã có những hành vi xâm phạm vào vùng biển 
Việc Trung Quốc đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 vào sâu trong vùng đặc 

quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam biển Đông cũng đã bị báo 
chí quốc tế phản ánh rộng rãi. Báo chí quốc tế dẫn lời các chuyên gia về hàng hải và hải 
quân thế giới cho biết, từ đầu tháng 7, tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng với nhiều tàu cảnh 
sát biển, tàu hải giám, tàu dân quân biển, trong đó có tàu cảnh sát biển loại lớn nhất và có 
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vũ trang của Trung Quốc mang số hiệu 3901 với tải trọng 12.000 tấn, đã xâm phạm vào 
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, để thực hiện một cuộc khảo sát 
địa chấn. 

Tàu khảo sát Hải Dương 8 thuộc sở hữu của Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc 
(CGS) có chiều dài 88m, tốc độ tối đa 15 hải lý (28km/h) và có thể hoạt động trong 
phạm vi lên đến 16.000 hải lý. Tàu sử dụng công nghệ cao để tạo ra hình ảnh 3 chiều độ 
phân giải cao về cấu trúc địa chất của đáy biển. 

Nhóm tàu Hải Dương 8 đã có những hành vi xâm phạm vào vùng biển, theo sự 
khẳng định của báo chí quốc tế, là khu vực nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 
và thềm lục địa của Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế. Những hình ảnh vệ 
tinh được công bố cho thấy, nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã xâm phạm vào 
khu vực bãi Tư Chính - một bãi ngầm san hô thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa của Việt Nam, cách các nhóm đảo Phú Quý và Côn Đảo khoảng 200 hải lý và bờ 
biển Việt Nam khoảng 220 hải lý. 

Các bãi ngầm Tư Chính cùng các bãi ngầm và đá ngầm ở khu vực này là phần nối 
dài của thềm lục địa Việt Nam về phía Đông Nam, ngăn cách với quần đảo Trường Sa 
bằng một rãnh sâu nên theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 
1982, nó hoàn toàn không thuộc quần đảo Trường Sa. Vì thế, việc Trung Quốc đưa 
nhóm tàu Hải Dương 8 vào vùng biển thuộc bãi ngầm Tư Chính nằm trong vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam đã làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông, gây 
lo ngại sâu sắc trong khu vực và trên thế giới.  

Cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức có phản ứng trước hành vi gây căng thẳng trên 
biển Đông của Trung Quốc khi đưa nhóm tàu Hải Dương 8 xâm phạm vùng biển thuộc 
chủ quyền không thể tranh cãi và bác bỏ của Việt Nam. Tổ chức Sáng kiến minh bạch 
hàng hải châu Á (AMTI) nêu rõ, trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã có những 
hành vi quấy rối các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi thuộc vùng lãnh hải 
Malaysia và Việt Nam, trong đó có việc triển khai tàu khảo sát địa chất Hải Dương 9 với 
sự hộ tống của các tàu hải cảnh tiến hành các hoạt động khảo sát địa chất gần bãi Tư 
Chính thuộc thềm lục địa Việt Nam. 

Báo cáo của AMTI cũng chỉ rõ, những hành vi của Trung Quốc ở ngoài khơi 
Malaysia và vùng biển Việt Nam cho thấy nước này sẵn sàng có hành động cưỡng ép và dọa 
dùng vũ lực để ngăn cản các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của các nước láng giềng. 

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao và ủng hộ lập trường nhất quán của Việt Nam 
Là quốc gia nằm bên bờ Thái Bình Dương và đã tuyên bố “có lợi ích sống còn” 

trên đại dương rộng lớn nhất thế giới này, Mỹ đã có những phản ứng mạnh trước hành vi 
gây căng thẳng, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định trên biển Đông của Trung Quốc. Bộ 
Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của Trung Quốc 
nhằm vào các hoạt động phát triển dầu mỏ và khí đốt của các quốc gia có tuyên bố chủ 
quyền khác trong khu vực đã đe dọa an ninh năng lượng khu vực và làm tổn hại tới thị 
trường năng lượng của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở. 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt “hành vi bắt nạt và 
không thực hiện những hành động khiêu khích cũng như gây bất ổn”. Cố vấn an ninh 
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quốc gia Mỹ John Bolton nhấn mạnh: “Hành động bắt nạt của Trung Quốc” đối với các 
quốc gia láng giềng Đông Nam Á là phản tác dụng và đe dọa đến hòa bình cũng như ổn 
định ở khu vực. 

Các nguồn tin báo chí khu vực dẫn các nguồn tin cho biết, trong dự thảo Tuyên bố 
chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN dự kiến diễn ra cuối tháng 
7 này tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan) sẽ đề cập tới căng thẳng mới do Trung Quốc gây 
ra trên biển Đông. Trong đó, các nước ASEAN bày tỏ quan ngại về những hành động 
của Trung Quốc “làm xói mòn lòng tin” và gia tăng căng thẳng trên biển Đông.  

Dư luận khu vực và thế giới cho rằng, là cường quốc trong khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương, một Ủy viên Thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và một 
thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Trung 
Quốc phải có trách nhiệm và nghĩa vụ góp phần gìn giữ môi trường hòa bình ổn định, 
thúc đẩy hợp tác, hữu nghị trên toàn thế giới cũng như trong khu vực biển Đông. Trung 
Quốc vì thế phải rút ngay nhóm tàu Hải Dương 8 khỏi vùng biển thuộc vùng đặc quyền 
kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam biển Đông để làm giảm 
căng thẳng hiện nay.  

Việt Nam từ khi Trung Quốc đưa nhóm tàu Hải Dương 8 xâm phạm vùng biển 
thuộc chủ quyền của Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc, trao Công 
hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra 
khỏi vùng biển Việt Nam; tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì 
quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực. Việt Nam cũng nêu rõ, các lực lượng 
chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi 
chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm 
bảo vệ vùng biển Việt Nam. 

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao và ủng hộ lập trường nhất quán của Việt Nam là 
kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc 
tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 trước bất cứ hành vi nào xâm phạm 
chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển được 
xác định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. 

Duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực biển Đông là lợi ích chung sống 
còn của các nước trong khu vực cũng như thế giới. Do đó, Việt Nam mong muốn các 
nước liên quan, đặc biệt là Trung Quốc, và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp 
nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này.  

 

                                                                                               Hoàng Hà  
                                                                          (anninhthudo.vn - Ngày 15/7/2019) 
 

 
 

SỨC MẠNH CHÍNH NGHĨA CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG 
 

 Chủ quyền không thể bác bỏ, tranh cãi, gắn chặt với lập trường đúng đắn 
khẳng định kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng bằng biện pháp hòa 
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bình của Việt Nam đã làm nên sức mạnh chính nghĩa của chúng ta trên biển Đông. 
Vi phạm của nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 đã quá rõ 
Tình hình căng thẳng ở biển Đông những ngày qua khi nhóm tàu khảo sát Hải 

Dương 8 (Haiyang Dizhi 8) của Trung Quốc có hoạt động vi phạm trong vùng đặc quyền 
kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam biển Đông, đã khiến dư 
luận trong nước và quốc tế hết sức bất bình. Vi phạm của nhóm tàu khảo sát Hải Dương 
8 là ngang ngược, bất chấp dư luận khu vực và thế giới lên án. Trước vi phạm vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam đã quá rõ ràng, nên buộc lòng, các lực lượng 
chức năng Việt Nam có toàn quyền tiến hành các biện pháp kiên quyết và kiên trì bảo vệ 
chủ quyền với tinh thần hòa bình.   

Những hình ảnh từ vệ tinh và định vị toàn cầu cho thấy rất rõ rằng, nhóm tàu Hải 
Dương 8 của Trung Quốc đã hoạt động trái phép tại vùng biển bãi Tư Chính - một vùng 
biển hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, theo 
đúng các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 
mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. 

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 được 107 quốc 
gia, trong đó có Việt Nam, chính thức ký tại Montego Bay (Jamaica) vào ngày 
10/12/1982. Sau Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước UNCLOS 1982 được đánh giá 
là văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với sự 
tham gia ký kết của 157 quốc gia trên thế giới tính tới nay, trong đó có Trung Quốc. 

Là một văn kiện pháp lý đa phương đồ sộ, bao gồm 320 Điều khoản và 9 Phụ lục, 
với hơn 1.000 quy phạm pháp luật, Công ước UNCLOS 1982 đã đáp ứng nguyện vọng 
và mong đợi của cộng đồng quốc tế về một trật tự pháp lý quốc tế mới đối với tất cả các 
vấn đề về biển và đại dương. Công ước là cơ sở pháp lý chung cho việc giải quyết các 
tranh chấp biển, trong đó có phân định vùng biển và thềm lục địa chồng lấn giữa các 
nước xung quanh biển Đông. 

Bãi Tư Chính không phải và chưa bao giờ là vùng biển tranh chấp 
Các bãi ngầm Tư Chính cùng các bãi ngầm và đá ngầm ở khu vực này là một phần 

không thể tách rời của thềm lục địa Việt Nam về phía Đông Nam, ngăn cách với quần 
đảo Trường Sa của Việt Nam bằng một rãnh sâu nên theo Công ước UNCLOS 1982, nó 
hoàn toàn không thuộc quần đảo Trường Sa. Khu vực bãi ngầm Tư Chính của Việt Nam 
được các luật sư công pháp quốc tế khẳng định, hoàn toàn không nằm trong khu vực 
chồng lấn chủ quyền của Trung Quốc. Cho nên, bãi Tư Chính chưa hề và chưa bao giờ là 
khu vực tranh chấp chủ quyền.  

Bãi Tư Chính trên thềm lục địa Việt Nam, đã được Việt Nam sử dụng và khai thác 
đặc quyền kinh tế một cách ổn định và từ lâu, chứ không phải bây giờ mới có, mới xuất 
hiện tuyên bố chủ quyền, càng không phải khu vực đang có tranh chấp trên biển. Do vậy, 
càng không cớ gì để Trung Quốc hay bất cứ nước nào khác biến vùng không hề có tranh 
chấp trở thành có tranh chấp và gây căng thẳng khiến tình hình biển Đông tiếp tục nóng 
lên tháng 7/2019 này.  

Nói cách khác vùng biển mà nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đang hoạt 
động trái phép hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt 
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Nam được quy định tại Công ước UNCLOS 1982 mà chính Trung Quốc đã ký kết tham 
gia và cam kết có trách nhiệm tuân thủ. Là một cường quốc, nước lớn trong khu vực và 
trên thế giới, Trung Quốc càng cần nêu gương, thể hiện trách nhiệm nghiêm túc thực 
hiện những gì mà chính Trung Quốc đã cam kết, ký kết tham gia Công ước Liên hợp 
quốc này. 

Sự biện minh không có cơ sở pháp lý  
Nhằm biện minh cho các hoạt động vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 

địa của Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính ở phía Nam biển Đông, Trung Quốc tuyên 
bố họ cũng có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng nước liên quan. Những 
tuyên bố đòi hỏi chủ quyền trên biển Đông được Trung Quốc công bố từ năm 2009 khi 
công bố bản đồ thể hiện yêu sách phi lý về “đường 9 đoạn” (hay còn gọi là “đường lưỡi 
bò 9 đoạn”) chiếm tới khoảng 80% diện tích biển Đông. 

Yêu sách “đường lưỡi bò 9 đoạn” của Trung Quốc hoàn toàn không có cơ sở pháp 
lý và thực tiễn và đã bị Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) bác bỏ năm 2016 trong phán 
xử về vụ tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc. Trong phán quyết ngày 12/7/2016, 
Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) kết luận rằng “các vùng biển do Trung Quốc xác lập ở 
biển Đông không được vượt quá giới hạn do Công ước UNCLOS 1982 quy định; việc 
Trung Quốc yêu sách quyền chủ quyền, quyền tài phán và “quyền lịch sử” trong phạm vi 
“đường lưỡi bò 9 đoạn” là vi phạm các quy định của Công ước UNCLOS 1982 và không 
có hiệu lực pháp lý. 

Như vậy, theo Công ước UNCLOS 1982 được xem như là “bản Hiến pháp về đại 
dương” trên thế giới, Việt Nam có quyền thiết lập vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp 
liền phía ngoài lãnh hải, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý 
tính từ đường cơ sở. Dựa trên các quy định được Công ước UNCLOS 1982 công nhận và 
bảo hộ, bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. 

Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia đã 
được xác lập tại Công ước UNCLOS 1982. Bất kỳ ai xâm phạm vào vùng biển Tư Chính 
là vi phạm chủ quyền được công nhận của Việt Nam. Việc nhóm tàu Hải Dương 8 hoạt 
động trái phép tại vùng biển bãi ngầm Tư Chính, vì thế là sự xâm phạm nghiêm trọng 
chủ quyền của Việt Nam, xâm phạm trực tiếp quyền chủ quyền và quyền tài phán của 
Việt Nam! 

Thực hiện chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia ven biển theo 
quy định tại Công ước UNCLOS 1982, thực tế Việt Nam có quyền thi hành mọi biện 
pháp cần thiết, kể cả việc khám xét, kiểm tra, bắt giữ và khởi tố tư pháp các hành vi vi 
phạm nghiêm trọng quy định của Công ước này. Luật pháp được thừa nhận rộng rãi và 
tuân thủ trên thế giới theo Công ước UNCLOS 1982 khẳng định tính chính nghĩa của 
Việt Nam tại bãi ngầm Tư Chính, đồng thời bác bỏ mọi tuyên bố cũng như hành vi của 
nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đang vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt 
Nam tại vùng biển này. 

Trung Quốc không chỉ vi phạm Hiến pháp của thế giới về đại dương 
Không những không tuân thủ UNCLOS 1982 mà Trung Quốc đã ký kết tham gia, 

việc đưa nhóm tàu Hải Dương 8 vào hoạt động trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền 
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kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc còn vi phạm cam kết của họ với các 
quốc gia ASEAN trong Tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC). Theo văn 
kiện được Trung Quốc ký với các quốc gia ASEAN ngày 4/11/2002 nhân Hội nghị Cấp 
cao ASEAN lần thứ 8 tại Campuchia này, Trung Quốc đã đưa ra cam kết cùng với các 
nước ASEAN thúc đẩy môi trường hòa bình, hữu nghị và hòa hợp tại biển Đông, không 
đe dọa sử dụng hay sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc phổ cập của luật quốc tế, 
trong đó có Công ước UNCLOS 1982. 

Những vi phạm của Trung Quốc tại bãi Tư Chính hiện nay không chỉ vi phạm 
“hiến pháp về đại dương” cũng như cam kết khu vực, mà còn vi phạm các cam kết trong 
các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điều này có thể thấy rất rõ 
nếu soi chiếu theo “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề 
trên biển Việt Nam - Trung Quốc” năm 2011 và các cam kết, nhận thức chung của lãnh 
đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc. 

Cộng đồng quốc tế thấy được sự chính nghĩa của Việt Nam 
Những diễn biến của tàu khảo sát Hải Dương 8 hoạt động phi pháp, xâm phạm 

nghiêm trọng vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, cùng hành vi đòi hỏi chủ quyền 
phi lý và hung hăng của Trung Quốc đang bị chỉ trích và lên án ngày càng mạnh mẽ 
trong khu vực và trên thế giới. Chính nghĩa của Việt Nam đang tạo thành sức mạnh và 
áp lực ngày càng lớn đòi Trung Quốc phải rút toàn bộ nhóm tàu Hải Dương 8 khỏi các 
vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và tài phán của Việt Nam được quy định 
tại Công ước UNCLOS 1982. 

Cộng đồng quốc tế những ngày qua đã chỉ trích mạnh mẽ nhóm tàu khảo sát Hải 
Dương 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở 
khu vực phía Nam biển Đông. Nghị sỹ Eliot L.Engel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ 
viện Mỹ, ngày 26/7 đã ra tuyên bố về sự can thiệp của Trung Quốc vào vùng biển thuộc 
chủ quyền của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh sự hung hăng gần đây của Trung Quốc ở 
biển Đông là một minh chứng đáng lo ngại về việc một quốc gia “ngang nhiên coi 
thường luật pháp và ngoại giao quốc tế”. Nghị sỹ Engel kêu gọi Trung Quốc ngay lập 
tức rút tàu ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của nước láng giềng và chấm dứt các 
chiến thuật “bắt nạt” bất hợp pháp này. 

Trong khi đó, Nghị sỹ Mike Gallagher thuộc Đảng Cộng hòa ở Mỹ cũng chỉ trích 
“những hoạt động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở biển Đông là không thể chấp 
nhận được”. Ông Gallagher đã thúc giục Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua dự luật 
lưỡng đảng do ông và Nghị sỹ Jimmy Panetta đề xuất, để đáp trả hành động của Bắc 
Kinh ở khu vực này.  

Trong tuyên bố thể hiện lập trường mạnh mẽ và trực diện nhằm vào Trung Quốc, 
Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu rõ quan ngại sâu sắc trước thông tin Trung Quốc can thiệp vào 
các hoạt động khai thác dầu và khí đốt của Việt Nam ở biển Đông, đồng thời cáo buộc 
Bắc Kinh đe dọa an ninh năng lượng trong khu vực. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao 
Mỹ nhấn mạnh Trung Quốc cần phải chấm dứt mọi hành vi “bắt nạt” và kiềm chế tham 
gia vào các hoạt động khiêu khích, gây bất ổn. 

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cũng tuyên bố trên mạng xã hội Twitter 
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rằng: “Tôn trọng chủ quyền và tự do hàng hải là vấn đề căn bản trong tầm nhìn Ấn Độ - 
Thái Bình Dương của Mỹ và các nước ASEAN. Hành vi dọa nạt của Trung Quốc nhằm 
vào các quốc gia Đông Nam Á láng giềng đang phản tác dụng và đe dọa hòa bình và ổn 
định khu vực”. 

Theo các nguồn tin báo chí, trong dự thảo Tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại 
trưởng các nước ASEAN diễn ra tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan) từ ngày 30/7/2019 tới, 
các nước ASEAN cũng sẽ bày tỏ quan ngại về những hành động hiện nay của Trung 
Quốc “làm xói mòn lòng tin” và gia tăng căng thẳng ở biển Đông. 

Sự chính nghĩa - vì thế đang tạo sức mạnh cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo 
vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và có thể thấy rõ rằng, khi cộng đồng 
quốc tế thấy được sự chính nghĩa của Việt Nam, thấy được tinh thần hòa bình và chủ 
trương nhất quán tôn trọng luật pháp quốc tế của Việt Nam, thì công cuộc bảo vệ chủ 
quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông của chúng ta thêm phần thuận 
lợi. Thế giới tiến bộ ngày nay không chấp nhận những hành vi phi pháp, cường quyền 
trên biển Đông.        

  

                                                                                              Hoàng Hà  
                                                                          (anninhthudo.vn - Ngày 30/7/2019) 

 

 
 

MỘT ĐẤT NƯỚC TIẾN BỘ, VĂN MINH LÀ PHẢI  

THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT, TÔN TRỌNG LUẬT CHƠI 
 

Cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam vì chúng ta nắm chính nghĩa - đó là 
khẳng định của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc - Phó chủ tịch Hội Khoa học 
Lịch sử Việt Nam trong cuộc trao đổi với phóng viên báo An ninh Thủ đô, xung 
quanh những vi phạm của Trung Quốc trên biển Đông thời gian qua trong vùng 
đặc quyền và thềm lục địa của Việt Nam. 

Phóng viên: Những ngày qua, Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương 08 vào khu 
vực bãi Tư Chính ở phía Nam biển Đông, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 
của Việt Nam. Ông nhìn nhận thế nào về hành động gây căng thẳng của tàu Trung Quốc? 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc - Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt 
Nam: Phải khẳng định ngay rằng việc Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 vào 
khu vực này là hoàn toàn sai trái, xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế, 
quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Về vị trí địa lý, bãi Tư Chính nằm 
trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam. Đây là khu 
vực Việt Nam chúng ta hoàn toàn có quyền chủ quyền, quyền tài phán theo Công ước 
của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, được thế giới thừa nhận. Nơi 
đây đang được Việt Nam cùng một số đối tác đang thăm dò, khai thác dầu khí theo đúng 
quy định quốc tế. 

Phóng viên: Ông có bình luận gì về tuyên bố của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 26/7 rằng “Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của 
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Trung Quốc ở bãi Tư Chính” và còn đề nghị Việt Nam xử lý phù hợp vụ việc này? 
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc:  Phát biểu của Phát ngôn viên Hoa Xuân 

Oánh là trơ trẽn, bịa đặt trắng trợn. Anh đưa tàu vào lãnh thổ nhà tôi, đã không xin phép 
lại còn gây sự, ngăn cản mọi hoạt động theo đúng luật pháp của tôi, rồi vu là vi phạm 
chủ quyền của anh!? Không biết trình độ luật pháp sơ đẳng của Phát ngôn viên Hoa 
Xuân Oánh có hay không, hay cố tình lừa dối thế giới? Theo tôi, một đất nước tiến bộ, 
văn minh là phải thượng tôn pháp luật, tôn trọng luật chơi. Trung Quốc cần tuân thủ 
Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà họ chính là thành viên đã tham gia 
cam kết tuân thủ. 

Công nghệ thời 4.0 cùng nhận thức ngày càng được nâng lên giúp nhân loại có thể 
nhận ra đâu là sự thật và đâu là bịa đặt, đâu là hung tàn và đâu là chính nghĩa. Trong một 
xã hội văn minh, con người thượng tôn pháp luật như hiện nay, thì không khó để có thể 
nhận rõ được bản chất hành vi, cái sai trái, đi ngược lại pháp luật quốc tế của họ và bởi 
vậy cộng đồng quốc tế chắc chắn đứng về chúng ta. Và thực tế những ngày qua, xung 
quanh sự việc Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế 
của Việt Nam, thế giới đã theo dõi và tin rằng chính nghĩa thuộc về chúng ta, ủng hộ 
chúng ta. 

Phóng viên: Như vậy là chúng ta nắm chính nghĩa trong tay. Thưa Giáo sư, sự 
chính nghĩa đó có vai trò và ý nghĩa như thế nào cho thế hệ hôm nay trong công cuộc 
bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển Đông trong tình hình mới có nhiều biến chuyển 
phức tạp, căng thẳng? 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc: Việt Nam có lịch sử dựng nước và giữ 
nước rất oanh liệt. Điều quý giá nhất và xuyên suốt giúp chúng ta đánh đuổi được quân 
xâm lược giữ được hòa bình chính là tinh thần đoàn kết, ý chí bảo vệ chủ quyền và đặc 
biệt chúng ta nắm chính nghĩa trong tay. 

Từ thế kỷ XV, sau kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Nguyễn Trãi trong 
Bình Ngô Đại Cáo đã chỉ rõ quan điểm: “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay 
cường bạo”. 

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, sức mạnh 
chính nghĩa là vô song của một dân tộc biết đoàn kết, tự cường, huy động được sức 
mạnh toàn dân, vì độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.  

Hiện nay, việc bùng nổ công nghệ thông tin có tác động lớn tới công cuộc đấu 
tranh, bảo vệ chủ quyền. Kẻ xấu có thể lợi dụng công nghệ để thông tin sai sự thật, lừa 
bịp được một số người. Nhưng cũng chính nhờ công nghệ thông tin giúp con người nhìn 
nhận, kiểm chứng thông tin đa chiều hơn. 

Công nghệ thời 4.0 cùng nhận thức ngày càng được nâng lên giúp nhân loại có 
thể nhận ra đâu là sự thật và đâu là bịa đặt, đâu là hung tàn và đâu là chính nghĩa. 
Trong một xã hội văn minh, con người thượng tôn pháp luật như hiện nay, thì không 
khó để có thể nhận rõ được bản chất hành vi, cái sai trái, đi ngược lại pháp luật quốc tế 
của họ và bởi vậy cộng đồng quốc tế chắc chắn đứng về chúng ta. Và thực tế những 
ngày qua, xung quanh sự việc Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào xâm phạm vùng 
đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thế giới đã theo dõi và tin rằng chính nghĩa thuộc về 
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chúng ta, ủng hộ chúng ta. 
Nếu chúng ta đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, khẳng định quyết tâm sắt đá của 

Việt Nam và sẵn sàng kiện các hành vi vi phạm chủ quyền ra trước các tòa án quốc tế, 
thì sẽ giúp Việt Nam khẳng định tốt hơn nữa quyền và tính chính nghĩa, đồng thời cô lập 
tham vọng cướp đất cướp biển, đi ngược xu thế thời đại của những kẻ xâm lược. 

  

                                                                           (anninhthudo.vn - Ngày 6/8/2019)   
 

 
 

BIỂN ĐÔNG: KHÔNG CHẤP NHẬN HÀNH XỬ PHI PHÁP, CƯỜNG QUYỀN 
 

Vụ việc Trung Quốc đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 hoạt động vi phạm 
vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực phía Nam 
biển Đông tháng 7/2019 đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Đây là bằng 
chứng cho thấy sự phức tạp khó lường của tình hình biển Đông khi Trung Quốc vi 
phạm luật pháp quốc tế, cũng như tầm quan trọng của vùng biển này đối với các 
nước, cũng như đối với hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. 

Biển Đông - không gian sinh tồn, sinh kế của các thế hệ người Việt 
Là một biển nửa kín với diện tích bề mặt khoảng 3,94 triệu km², biển Đông là một 

trong những biển lớn nhất thế giới. Đây là một trong những khu vực chiến lược quan 
trọng bậc nhất bởi bao gồm những tuyến đường hàng hải huyết mạch nối Thái Bình 
Dương - Ấn Độ Dương, châu Á - châu Âu, châu Á - Trung Đông. Theo thống kê, trong 
số hơn 90% lượng vận tải thương mại của thế giới thực hiện bằng đường biển, 45% phải 
đi qua biển Đông.  

Ngoài đóng vai trò là con đường hàng hải quan trọng, biển Đông được biết tới như 
một khu vực giàu tài nguyên như hải sản và dầu khí. Đây là một trong 5 bồn trũng chứa 
dầu khí lớn nhất thế giới. Hiện nay, hầu hết các nước trong khu vực đều đang khai thác 
và sản xuất dầu khí từ biển gồm Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia, 
Thái Lan... Đặc biệt, biển Đông còn là vùng biển có nhiều tiền đề thuận lợi cho việc hình 
thành và tích tụ băng cháy, được coi là nguồn năng lượng thay thế dầu khí trong tương 
lai.  

Với Việt Nam, biển Đông có vai trò đặc biệt quan trọng bởi diện tích vùng đặc 
quyền kinh tế rộng tới hơn 1 triệu km², tức là lớn gấp 3 lần diện tích lãnh thổ đất liền. Cứ 
khoảng 100km² vuông lãnh thổ đất liền thì Việt Nam có 1km bờ biển, và chỉ số này gấp 
6 lần chỉ số trung bình toàn cầu. Do đó, biển có vị trí địa chiến lược vô cùng quan trọng 
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế hiện nay, có tới 1/3 dân số Việt 
Nam sống nhờ biển. Theo ước tính, đến cuối thế kỷ XXI, Việt Nam sẽ có quy mô dân số 
khoảng 140 triệu người. Một quốc gia hướng biển như chúng ta thì biển Đông là không 
gian sinh tồn, sinh kế của các thế hệ, hàng trăm triệu gia đình người Việt hôm nay và cả 
mai sau. 

 Với các nước khác trong khu vực, biển Đông cũng đóng vai trò hết sức quan 
trọng. Chẳng hạn với Trung Quốc, biển Đông được xác định là con đường sinh mệnh 
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của nền kinh tế nước này. Trong số 27 tuyến vận tải của Trung Quốc, 17 tuyến nằm trên 
biển Đông, giúp kết nối Trung Quốc với 125 nước và vận chuyển 3/4 lượng dầu nhập 
khẩu vào nước này. Về mặt địa chiến lược, biển Đông là cửa ngõ duy nhất, là bàn đạp để 
Trung Quốc đi ra thế giới bên ngoài. Chính vì thế hiện nay, Trung Quốc xác định Biển 
Đông là điểm khởi đầu cho con đường tơ lụa trên biển, là trọng tâm của sáng kiến Vành 
đai - Con đường nhằm thực hiện “Giấc mơ chấn hưng Trung Hoa”. 

Trung Quốc dùng “đường lưỡi bò” phi pháp để tạo ra “vùng chồng lấn” bất 
hợp pháp  

Giàu tiềm năng như vậy nhưng biển Đông lại là một trong những vùng biển có 
nhiều tranh chấp phức tạp nhất thế giới. Trước hết, 8 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng yêu 
sách danh nghĩa đối với các đảo và quần đảo trên biển Đông. Với quần đảo Hoàng Sa 
của Việt Nam, thì có cả Trung Quốc, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Với quần đảo 
Trường Sa của Việt Nam thì có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận mình có chủ quyền, 
bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Ngoài 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc còn tuyên bố có chủ quyền 
lịch sử với một số khu vực ở biển Đông. 

Rồi không chỉ liên quan đến lợi ích của các nước ven bờ, biển Đông còn liên quan 
đến lợi ích chính trị của nhiều cường quốc trên thế giới, nhất là quyền tự do hàng hải và 
tự do hàng không qua khu vực biển Đông. Có thể nói biển Đông chứa đựng đầy đủ các 
lĩnh vực cạnh tranh cả về kinh tế, quân sự, ngoại giao...; tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến 
xung đột.  

Trong bối cảnh đó, tham vọng chiếm hữu biển Đông trái phép của bất kỳ quốc gia 
nào cũng sẽ làm cho tình hình ở khu vực này thêm căng thẳng. Thời gian gần đây, thế 
giới và khu vực hết sức quan ngại với yêu sách ngang ngược “đường chữ U” - “đường 
lưỡi bò” của Trung Quốc trên biển Đông. Không dựa trên cơ sở pháp lý nào, hoàn toàn 
trái với tinh thần của Công ước Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 của Liên hợp quốc, 
Trung Quốc tự cho phép mình gom lãnh hải của nhiều nước khác thành của mình trong 
“đường lưỡi bò”, chiếm tới 80% diện tích biển Đông. Từ đó, Trung Quốc dùng “đường 
lưỡi bò” phi pháp để tạo ra “vùng chồng lấn” bất hợp pháp trong vùng thềm lục địa và 
vùng đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia ven biển Đông, trong đó có Việt Nam. 

Đặc biệt, từ năm 2014 đến 2017, Trung Quốc đã ồ ạt bồi đắp 7 bãi đá họ chiếm 
đóng của Việt Nam thành các đảo nhân tạo, biến một số bãi đá thành các cơ sở quân sự. 
Để tiếp tục các hành động phi pháp của mình, Trung Quốc phản đối phán quyết của Tòa 
Trọng tài Thường trực (PCA) bác bỏ yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc đối với tài 
nguyên tại các vùng biển phía bên trong “đường chữ U” - “đường lưỡi bò”. 

 Đi liền với hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo trên biển Đông, Trung Quốc 
còn ngăn cản Việt Nam với các đối tác thăm dò và khai thác dầu khí hợp pháp tại vùng 
thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc ngang nhiên tiến 
hành các hoạt động khảo sát, thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, điển 
hình như hoạt động của nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 ở khu vực phía Nam biển Đông 
tháng 7/2019 này.  

Có thể thấy vấn đề biển Đông đang ngày càng phức tạp và diễn biến khó lường, 
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chủ quyền biển đảo Việt Nam đang bị thách thức nghiêm trọng. Nguyên nhân của tình 
hình trên là sự phát triển và thay đổi nhanh chóng về tương quan lực lượng, sự khác biệt 
về lợi ích chiến lược, sự không nhất quán giữa lời nói và hành động, cách hành xử theo 
lối cường quyền, áp đặt, theo đuổi lợi ích vị kỷ, không thừa nhận và tôn trọng lợi ích 
chính đáng hợp pháp của các nước khác, cũng như lợi ích chung của khu vực và cộng 
đồng quốc tế. 

Tôn trọng luật pháp quốc tế và sự chính nghĩa của Việt Nam 
Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc là hết sức quan 

trọng. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là: Các vấn đề liên quan đến hai nước thì giải 
quyết song phương, các vấn đề liên quan đến nhiều nước thì giải quyết đa phương; bảo 
đảm hài hòa lợi ích của các bên và lợi ích chung của khu vực. Giải quyết tranh chấp, 
mâu thuẫn ở biển Đông với chủ trương hòa bình, với tinh thần đối tác, vì trách nhiệm 
cộng đồng, trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. 
Biện pháp thì theo Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam 
“kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và các lợi ích chính đáng của 
Việt Nam theo luật pháp quốc tế”.  

Tháng 6/2012, Việt Nam thông qua Luật Biển, quy định rõ: Việt Nam chủ trương 
giải quyết các bất đồng, tranh chấp liên quan đến biển, đảo với các nước khác bằng các 
biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc 
gia, phù hợp với Công ước Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 của Liên hợp quốc và thực 
tiễn quốc tế.  

Bằng nhiều cách, nhiều kênh, Việt Nam khẳng định quan điểm đàm phán song 
phương với Trung Quốc về Hoàng Sa và đa phương cùng Trung Quốc và các nước, các 
bên liên quan về Trường Sa và các vấn đề khác ở biển Đông. Việt Nam coi Trung Quốc 
và các nước ASEAN là những đối tác hợp tác quan trọng trong việc giữ gìn hòa bình và 
ổn định trên biển Đông.   

Năm 2011, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ 
bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước. Thỏa thuận này yêu cầu hai nước 
trong quá trình đàm phán phải “thực hiện nghiêm túc nguyên tắc và tinh thần” của Tuyên 
bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) mà các nước ASEAN và Trung Quốc ký 
kết năm 2002. 

Trong các tuyên bố chung giữa lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc những năm gần 
đây, nghĩa vụ không làm phức tạp hay mở rộng tranh chấp được nhắc lại nhiều lần. 
Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc 
tháng 4/2015 nhất trí “cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu 
quả DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) trên cơ sở hiệp 
thương thống nhất, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp 
thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cục quan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn 
định ở biển Đông”. 

Trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam đã nỗ lực cùng các quốc gia trong khu vực 
và quốc tế xây dựng và thực hiện các cơ chế hợp tác, thúc đẩy hòa bình, hòa giải, ngăn 
ngừa xung đột. Phương hướng đó sẽ tiếp tục được Việt Nam thực hiện khi đảm nhiệm 



 

  
    

 

“Sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam trên biển Đông” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 8/2019 
  

18

chức Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an - Liên 
hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. 

Cách tiếp cận đúng hướng của Việt Nam đã tạo uy tín, sức mạnh mềm cho Việt 
Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Việc Việt Nam tuân thủ luật pháp 
quốc tế, đề cao sự minh bạch trong tiến trình giải quyết các tranh chấp, luôn giữ thái độ 
hợp tác khi xuất hiện những mâu thuẫn, đồng thời kiên trì giáo dục và bảo vệ ngư dân 
bám biển, luôn sẵn sàng ứng cứu các nạn nhân thiên tai và biến cố môi trường không 
phân biệt quốc tịch, theo đúng tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển 
Đông (DOC) đã ký kết năm 2002. Việt Nam đã sẵn sàng ứng cứu các nạn nhân trên tàu 
cá Philippines gặp nạn trên biển Đông, được cộng đồng quốc tế ghi nhận tháng 6/2019 
vừa qua.  

Chính Ngoại trưởng Philippines đã lên tiếng cảm ơn Việt Nam trên diễn đàn Liên 
hợp quốc tháng 6/2019 về sự cứu giúp kịp thời, thực tâm và đối xử nhân đạo, chở che 
đầy tình người giữa cơn hoạn nạn của tàu Việt Nam với tàu nước bạn trong cơn sóng dữ 
ở biển Đông. Sự chính nghĩa của Việt Nam đã tạo được sự đồng thuận không chỉ của 
người dân Việt Nam, mà còn với tất cả những người yêu chuộng công lý và hòa bình 
trong khu vực cũng như trên thế giới. Việt Nam tin tưởng rằng, việc tôn trọng luật pháp 
quốc tế trong đàm phán sẽ giúp giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và hiệu quả. 

 

                                                                                                Hoàng Sơn  
                                                                             (anninhthudo.vn - Ngày 28/7/2019) 
 

 
 
 
 
 

 

CÔNG TÁC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI  
 

Biển Đông đóng vai 
trò quan trọng đặc biệt 
trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam. Trong những năm 
qua, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và quản lý của 
Nhà nước, chúng ta đã 
tích cực triển khai các 
hoạt động nhằm quản lý 
và bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo của Tổ quốc, 
bảo vệ các lợi ích quốc 

gia trên biển. 
Vị trí, tầm quan 

trọng của biển Đông và 
những vấn đề đặt ra trong 
công tác quản lý, bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo  

Biển Đông có vị trí 
chiến lược quan trọng cả 
về mặt an ninh - quốc 
phòng lẫn thương mại 
quốc tế đối với các quốc 
gia trong khu vực do nằm 
trên tuyến đường hàng hải 

nhộn nhịp bậc nhất thế giới 
với mật độ tàu thuyền 
trọng tải lớn qua lại trung 
bình khoảng trên 41.000 
chiếc/năm. Theo tài liệu 
nước ngoài, hơn 90% 
lượng vận tải thương mại 
thế giới được thực hiện 
bằng đường biển và 45% 
trong số đó phải đi qua 
vùng biển Đông với trị giá 
khoảng 5.000 tỷ USD/năm, 
hơn 80% lượng dầu nhập 

CÔNG TÁC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN  

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
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khẩu của Nhật Bản, Hàn 
Quốc và vùng lãnh thổ Đài 
Loan (Trung Quốc) được 
chuyên chở qua đây; lượng 
khí hóa lỏng được vận 
chuyển qua biển Đông 
chiếm 2/3 tổng số lượng 
khí hóa lỏng được buôn 
bán trên thị trường thế giới. 

Hơn nữa, biển Đông 
còn có nguồn tài nguyên 
thiên nhiên quan trọng đối 
với đời sống và việc phát 
triển kinh tế của các quốc 
gia ven biển, đặc biệt là 
nguồn tài nguyên sinh vật 
(thủy sản) và dầu khí. 
Theo ước tính, 70% dân số 
các nước Đông Nam Á 
sinh sống ven biển và 
lượng thủy hải sản đánh 
bắt ở khu vực biển Đông 
chiếm khoảng 10% tổng 
trữ lượng đánh bắt trên thế 
giới, cung cấp 25% nhu 
cầu protein cho 500 triệu 
dân. Biển Đông là khu vực 
rất có tiềm năng về mặt 
dầu khí. Mặc dù số liệu 
đánh giá về trữ lượng còn 
khác nhau, song dầu khí 
được tìm thấy ở hầu hết 
các địa điểm trong khu vực 
biển Đông và nguồn lực 
quan trọng cho sự phát 
triển của nhiều quốc gia, 
như In-đô-nê-xi-a, Bru-
nây, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-
pin, Thái Lan... kể từ khi 
dầu khí được phát hiện và 
khai thác ở biển Đông. 

Biển Đông có vai trò 

quan trọng đặc biệt với 
nước ta cả về kinh tế, 
chính trị, an ninh quốc 
phòng do nước ta có 
đường bờ biển dài trên 
3.260km với hơn 3.000 
hòn đảo, gần tổng số các 
tỉnh, thành trong cả nước 
là địa phương ven biển và 
rất nhiều ngành kinh tế 
chiếm tỷ trọng lớn trong 
GDP của đất nước, như 
dầu khí, du lịch, xuất khẩu 
thủy - hải sản, đóng tàu... 
đều liên quan mật thiết đến 
biển Đông. Biển Đông 
cũng là địa bàn xung yếu 
về mặt an ninh quốc 
phòng, hướng phòng thủ 
quan trọng của đất nước ta. 

Xuất phát từ tầm 
quan trọng đó, biển Đông 
trở thành một trong những 
khu vực tồn tại nhiều tranh 
chấp phức tạp nhất thế 
giới, nếu xử lý không thích 
hợp, dễ dẫn đến nguy cơ 
xung đột quân sự, thậm chí 
chiến tranh, tác động tiêu 
cực đến ổn định, hòa bình, 
phát triển của khu vực và 
thế giới. Bên cạnh đó, gia 
tăng cạnh tranh chiến lược 
giữa các cường quốc trong 
và ngoài khu vực cũng 
khiến tranh chấp và tình 
hình ở khu vực biển Đông 
thêm phức tạp, khó lường. 

Trong những năm 
qua, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và quản lý của Nhà 
nước, quân và dân ta đã 

tích cực triển khai các hoạt 
động nhằm quản lý và bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo của 
Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích 
quốc gia trên biển. Thành 
tựu về quản lý, bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo đã được 
Đại hội XII của Đảng 
khẳng định: “quốc phòng, 
an ninh được tăng cường; 
kiên quyết, kiên trì đấu 
tranh bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của 
Tổ quốc, giữ vững hòa 
bình, ổn định để phát triển 
đất nước”. Tuy nhiên, tình 
hình quốc tế và khu vực 
diễn biến phức tạp hơn đòi 
hỏi các giải pháp tổng thể 
về quốc phòng, an ninh, 
đối ngoại và hợp tác quốc 
tế, kinh tế, xã hội. 

Hiện nay, tình hình 
quản lý, thực thi và bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo của 
nước ta khá phức tạp, hàm 
chứa nhiều nhân tố bất ổn, 
đó là: Tranh chấp ở biển 
Đông ngày càng diễn biến 
phức tạp, tác động và ảnh 
hưởng đến an ninh, hòa 
bình và phát triển của đất 
nước ta; tình hình khu vực 
và thế giới diễn biến nhanh 
chóng, khó lường, xuất 
hiện nhiều nhân tố mới có 
tác động sâu sắc đến trật tự 
và cục diện thế giới, tác 
động trực tiếp đến phát 
triển tình hình ở khu vực 
biển Đông; sự phối hợp, 



 

  
    

 

“Sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam trên biển Đông” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 8/2019 
  

20

thống nhất về nhận thức và 
hành động trong nhân dân 
và một số cán bộ về vấn đề 
chủ quyền biển, đảo còn 
chưa cao, dẫn đến khó khăn 
trong chỉ đạo, điều hành; 
các thế lực phản động, cơ 
hội chính trị trong và ngoài 
nước lợi dụng vấn đề biển, 
đảo để chống phá Đảng và 
Nhà nước ta; kinh nghiệm 
quản lý biển, đảo của 
chúng ta còn hạn chế, năng 
lực, trang thiết bị của các 
lực lượng thực thi pháp luật 
trên biển cần tiếp tục được 
củng cố và tăng cường. 

Là một bộ phận cấu 
thành lãnh thổ quốc gia 
Việt Nam, không gian sinh 
tồn và là điều kiện vật chất 
để xây dựng, phát triển đất 
nước, biển, đảo có tầm 
quan trọng đặc biệt đối với 
sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và phát triển của đất 
nước ta. Do đó, quản lý, 
thực thi và bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo Việt Nam 
không chỉ có ý nghĩa là bảo 
vệ không gian lãnh thổ, lợi 
ích mọi mặt mà còn là bảo 
vệ chế độ, Nhà nước.  

Công tác quản lý, 
thực thi và bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo  

Quản lý, thực thi và 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
chính là quá trình thực thi 
chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán 
của nước ta trên các đảo, 

vùng biển được xác lập 
phù hợp với Công ước của 
Liên hợp quốc về Luật 
Biển năm 1982, là sự tác 
động có tổ chức và điều 
chỉnh bằng pháp luật của 
Nhà nước với các hoạt 
động kinh tế - xã hội, các 
hoạt động trên biển, đảo 
nhằm duy trì và phát triển 
các mối quan hệ, các hoạt 
động đó trong trật tự, theo 
đúng quy định của Nhà 
nước. Quản lý và bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo vừa 
mang yếu tố đối nội, vừa 
mang yếu tố đối ngoại. 
Công tác quản lý, bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo bao 
gồm những lĩnh vực sau: 

1- Xây dựng và hoàn 
thiện chính sách, pháp luật 
về quản lý, thực thi và bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo. 
Nhận thức rõ tầm quan 
trọng, vị trí chiến lược của 
biển, đảo Việt Nam, Đảng 
ta đã có nhiều chủ trương, 
chính sách đúng đắn và nhất 
quán về biển, đảo. Đặc biệt 
là Nghị quyết số 09-
NQ/TW (Khóa X), ngày 
9/2/2007, “Về Chiến lược 
biển Việt Nam đến năm 
2020”, đây là lần đầu tiên 
Đảng ta có một chiến lược 
biển toàn diện, có tầm nhìn 
chiến lược rộng, tính bao 
quát cao trên các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội, quốc phòng 
- an ninh, đối ngoại, hợp tác 
quốc tế, môi trường... 

Cùng với đó, Nhà 
nước ta ban hành hàng loạt 
văn bản quy phạm pháp 
luật nhằm thể chế hóa các 
chủ trương lớn của Đảng 
về quản lý và bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo, như 
Tuyên bố của Chính phủ về 
các vùng biển và đường cơ 
sở năm 1977 và 1982; Luật 
Dầu khí năm 1993, Bộ 
Luật Hàng hải năm 1991; 
Luật Hàng không dân dụng 
Việt Nam năm 1991; Pháp 
lệnh Bộ đội Biên phòng 
năm 1997; Pháp lệnh lực 
lượng cảnh sát biển Việt 
Nam năm 1998; Luật Biên 
giới quốc gia năm 2003; 
Luật Biển Việt Nam năm 
2012; Luật Tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo 
năm 2015. Nhà nước ta 
cũng trở thành thành viên 
của hàng loạt điều ước 
quốc tế liên quan đến biển 
và đại dương, trong đó có 
Công ước của Liên hợp 
quốc về Luật Biển năm 
1982 (UNCLOS 1982). 

2- Tăng cường và 
củng cố quốc phòng, an 
ninh bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo. Trong bối 
cảnh tình hình tranh chấp ở 
biển Đông ngày càng diễn 
biến phức tạp, song với 
truyền thống bất khuất của 
dân tộc, ý chí quyết tâm 
của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân, chúng ta đã bảo 
vệ vững chắc chủ quyền. 
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Cụ thể là, bảo vệ tốt danh 
nghĩa chủ quyền đối với 
quần đảo Hoàng Sa; quản 
lý và bảo vệ vững chắc 21 
đảo, bãi với 33 điểm đóng 
quân ở quần đảo Trường 
Sa, bảo vệ tốt vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục 
địa 200 hải lý. 

Cùng với đó là việc 
ta đã giữ vững chủ quyền, 
quyền chủ quyền và quyền 
tài phán, quyền và lợi ích 
trên các vùng biển Việt 
Nam thông qua việc duy 
trì hệ thống và hoạt động 
của 15 nhà giàn DK trên 
vùng đặc quyền kinh tế, 
thềm lục địa Việt Nam. 

3- Kiên trì, kiên 
quyết đấu tranh đối với các 
vi phạm chủ quyền biển, 
đảo của Việt Nam. Nhà 
nước Việt Nam trước sau 
như một khẳng định chủ 
quyền của Việt Nam đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa. Lập trường 
này được thể hiện nhất 
quán trong các văn bản 
pháp luật về biển đã được 
ban hành, như Nghị quyết 
của Quốc hội năm 1994 
phê chuẩn Công ước Luật 
Biển cũng như trong các 
phát biểu, tuyên bố chính 
thức khác của Việt Nam. 

Đồng thời, ta đấu 
tranh kiên quyết, phù hợp 
trên thực địa và trên mặt 
trận ngoại giao, dư luận 
đối với mọi vi phạm của 

các nước đối với chủ 
quyền biển, đảo Việt Nam. 
Bên cạnh việc kịp thời 
triển khai các biện pháp 
đấu tranh kiên quyết với 
các bên liên quan trước các 
vụ, việc phức tạp nảy sinh 
ở biển Đông, ta cũng có 
nhiều biện pháp chủ động, 
ngăn ngừa các vi phạm chủ 
quyền, quyền và lợi ích 
hợp pháp của ta trên biển. 

Ta đấu tranh bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo, 
quyền và lợi ích hợp pháp 
của ta trên biển, cả trên 
bình diện song phương, 
khu vực và các diễn đàn đa 
phương toàn cầu, trên cả 
kênh chính thức và học giả 
dưới nhiều hình thức đa 
dạng, linh hoạt. Việc đấu 
tranh đối với các vi phạm 
chủ quyền biển, đảo ở khu 
vực biển Đông thời gian 
qua đã đạt nhiều kết quả 
tích cực, tranh thủ được sự 
ủng hộ của dư luận quốc tế 
về sự nghiệp chính nghĩa 
của ta, lên án các hành 
động vi phạm chủ quyền 
của Việt Nam. 

Các lực lượng thực 
thi pháp luật trên biển, như 
cảnh sát biển, biên phòng, 
kiểm ngư tích cực, chủ 
động tiến hành hoạt động 
tuần tra, kiểm tra, kiểm 
soát, phát hiện và xử lý kịp 
thời các vi phạm pháp luật 
Việt Nam trên vùng biển 
Việt Nam, qua đó góp 

phần tích cực vào việc duy 
trì an ninh trật tự, an toàn 
trên biển, thể hiện rõ vai 
trò quản lý và bảo vệ vùng 
biển của Việt Nam. 

4- Phát triển kinh tế 
biển, đảo, gắn phát triển 
kinh tế với an ninh, quốc 
phòng. Thực hiện chiến 
lược biển, trong thời gian 
qua, kinh tế biển, đảo đã có 
bước phát triển mạnh mẽ. 

Thứ nhất, chúng ta 
đã phát triển được hệ 
thống 15 khu kinh tế biển 
với trên 100 dự án đầu tư 
nước ngoài với số vốn 
đăng ký gần 39 tỷ USD và 
hàng nghìn tỷ đồng, tạo 
việc làm cho hàng vạn lao 
động và là động lực để 
phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương, vùng và 
cả nước. 

Thứ hai, kinh tế thủy 
sản tăng trưởng liên tục ở 
mức bình quân 5% - 
7%/năm, trong đó giá trị 
xuất khẩu của năm 2006 
tăng 250 lần so với năm 
1981. Xuất khẩu thủy sản 
năm 2017 đạt 8,3 tỷ USD, 
tăng 18% so với năm 2016. 

Thứ ba, trong nhiều 
năm qua, việc khai thác 
dầu khí ở các vùng biển 
Việt Nam đóng góp từ 
18% - 26%/năm cho GDP, 
góp phần tăng trưởng GDP 
toàn quốc. 

Thứ tư, du lịch biển, 
đảo luôn thu hút một lượng 
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lớn khách du lịch trong và 
ngoài nước (trên 70% tổng 
lượng khách quốc tế và 
trên 50% tổng lượng khách 
nội địa). Chỉ tính riêng 
năm 2015, ngành du lịch 
đóng góp 6,6% GDP quốc 
gia, trong đó du lịch biển, 
đảo chiếm tỷ trọng lớn. 

5- Tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức về vai 
trò của biển, đảo trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, nhân dân về 
vai trò, tầm quan trọng của 
biển, đảo trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc được chú trọng và thể 
hiện dưới nhiều hình thức 
đa dạng, phong phú, phù 
hợp với thực tiễn, trình độ, 
nhận thức của đối tượng 
tuyên truyền. Đồng thời, 
cung cấp các thông tin 
khách quan, có định hướng 
về những vấn đề đang diễn 
ra, nhất là những vấn đề 
liên quan đến tranh chấp 
chủ quyền ở biển Đông để 
mọi tầng lớp nhân dân hiểu 
đúng, hiểu đủ về bản chất 
vấn đề; giải đáp một cách 
kịp thời các thắc mắc, băn 
khoăn của người dân, cán 
bộ về những diễn biến tình 
hình; qua đó tạo niềm tin, 
nâng cao đồng thuận 
chung trong xã hội đối với 
chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước ta trong 

vấn đề chủ quyền biển, 
đảo, bẻ gãy những âm 
mưu, ý đồ muốn lợi dụng 
vấn đề chủ quyền biển, đảo 
để gây chia rẽ nội bộ, 
chống phá Đảng, Nhà 
nước ta. Công tác thông 
tin, tuyên truyền đã khơi 
dậy lòng tự hào dân tộc, ý 
chí kiên cường, bất khuất 
của nhân dân trong công 
cuộc bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo, làm cho 
mỗi công dân Việt Nam 
thấy rõ trách nhiệm, nghĩa 
vụ của mình đối với chủ 
quyền biển, đảo quốc gia, 
từ đó góp phần phát huy 
sức mạnh đoàn kết của 
toàn dân tộc, chung sức, 
đồng lòng quyết tâm làm 
chủ, bảo vệ biển, đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc. 

6- Củng cố, tăng 
cường, tạo dựng môi 
trường quốc tế thuận lợi, 
hỗ trợ cho công cuộc bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo. 
Kết hợp nhuần nhuyễn 
giữa hợp tác và đấu tranh, 
giữa giải quyết hòa bình 
các tranh chấp với tìm 
kiếm các biện pháp hợp tác 
xây dựng lòng tin nhằm 
tạo cơ hội cho việc giải 
quyết tranh chấp; giữa tôn 
trọng lợi ích chính đáng 
của nhau và tuân thủ luật 
pháp quốc tế... là những 
trọng tâm của việc tạo 
dựng môi trường hòa bình, 
ổn định trên các vùng biển, 

đảo của Tổ quốc. Trong 
quá trình này, chúng ta đã 
đạt nhiều thành tích đáng 
kể, thể hiện ở những nét cơ 
bản: Một là, môi trường 
hòa bình thuận lợi cho phát 
triển, độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ được giữ vững; 
Hai là, nhiều tranh chấp 
liên quan đến chủ quyền 
biển, đảo được giải quyết, 
qua đó góp phần thúc đẩy 
quan hệ hữu nghị hợp tác 
với các nước có liên quan; 
Ba là, tích cực định hình 
tiếng nói chung về hòa 
bình, an ninh, ổn định ở 
khu vực biển Đông trong 
các cơ chế khu vực, đa 
phương và toàn cầu; Bốn 
là, tích cực tham gia xây 
dựng các luật lệ quốc tế 
liên quan đến biển và đại 
dương ở quy mô khu vực 
và toàn cầu; Năm là, duy 
trì và thúc đẩy nguyên tắc 
giải quyết hòa bình các 
tranh chấp quốc tế dựa trên 
luật pháp quốc tế; Sáu là, 
thúc đẩy quan hệ song 
phương và đa phương; tích 
cực, chủ động tạo dựng các 
khuôn khổ đối tác chiến 
lược, đối tác toàn diện và 
đan xen lợi ích góp phần 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
Việt Nam. 

7- Hoàn thiện thiết 
chế quản lý biển, đảo. Từng 
bước xây dựng và hoàn 
thiện thiết chế quản lý biển, 
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đảo thông qua việc hình 
thành một số lực lượng 
thực thi pháp luật trên biển 
đồng thời với việc nâng cao 
vai trò và trách nhiệm của 
lực lượng biên phòng, hải 
quân. Về tổ chức, từng 
bước hoàn thiện bộ máy 
quản lý Nhà nước về biển, 
đảo cùng với sự phân công 
trách nhiệm cụ thể về các 
lĩnh vực quản lý Nhà nước 
về biển, đảo giữa các bộ: 
Ngoại giao, Quốc phòng, 
Công an, Giao thông vận 
tải, Tài nguyên và Môi 
trường, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn... Kết 
hợp giữa quản lý Nhà nước 
theo ngành và lãnh thổ về 
biển, đảo. 

8- Phát triển nguồn 
nhân lực có chất lượng, đáp 
ứng yêu cầu quản lý và bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo. 
Công tác đào tạo, hình 
thành nguồn nhân lực có 
chất lượng, đáp ứng yêu 
cầu của tình hình mới được 
chú trọng và quan tâm. Bên 
cạnh việc đào tạo chính 
khóa cho các lực lượng làm 
nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 
biển, đảo, nhiều lớp bồi 
dưỡng kiến thức về quản lý 
Nhà nước tổng hợp về biển, 
đảo, kiến thức pháp luật đã 
được tổ chức ở các bộ, 
ngành, địa phương. Việc 
hợp tác quốc tế nhằm nâng 

cao chất lượng nguồn nhân 
lực biển, đảo cũng được 
mở rộng với nhiều đối tác 
khác nhau. 

Các bài học kinh 
nghiệm  

Trên cơ sở đánh giá 
các thành tựu cũng như 
những vấn đề còn tồn tại 
trong công tác quản lý, thực 
thi và bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo, có thể rút ra một 
số bài học kinh nghiệm. 

Một là, chủ quyền 
biển, đảo là vấn đề thiêng 
liêng đối với Đảng, Nhà 
nước và dân tộc ta. Do đó, 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
cần phải phát huy sức 
mạnh của toàn dân tộc 
dưới sự lãnh đạo tuyệt đối 
của Đảng, chỉ đạo của Nhà 
nước, trong đó có sự phân 
công nhiệm vụ và trách 
nhiệm cụ thể của từng 
ngành, từng cấp. 

Hai là, quản lý và 
bảo vệ chủ quyền phải dựa 
trên nền tảng bất biến là 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ là thiêng liêng, không 
thể để bị xâm phạm, song 
cũng cần linh hoạt trong 
biện pháp triển khai theo 
từng thời điểm, từng hoàn 
cảnh với mục tiêu cao nhất 
là bảo vệ lợi ích quốc gia - 
dân tộc. 

Ba là, kết hợp sức 
mạnh dân tộc và sức mạnh 

thời đại, nêu cao chính 
nghĩa của ta nhằm tranh 
thủ tối đa sự ủng hộ của 
cộng đồng quốc tế; tạo 
dựng sự đan xen về lợi ích 
mọi mặt để hình thành môi 
trường thuận lợi cho công 
cuộc bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo. 

Bốn là, tạo sự đồng 
thuận và nhất trí cao giữa 
các cơ quan Nhà nước, 
giữa các bộ và nhân dân về 
chủ trương, đường lối quản 
lý và bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo để phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc trong 
công cuộc bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo. 

Năm là, tích cực, chủ 
động phòng ngừa, ngăn 
chặn các hành vi vi phạm 
chủ quyền của Việt Nam 
thông qua hợp tác chính trị, 
quốc phòng - an ninh; răn 
đe về mặt quân sự; đề cao ý 
chí bất khuất, kiên cường, 
anh dũng của dân tộc trong 
suốt chiều dài lịch sử dựng 
nước và giữ nước. 

 

Trịnh Đức Hải 
TS, Tổng lãnh sự Việt 
Nam tại Ô-xtrây-li-a, 

nguyên Phó chủ nhiệm Ủy 
ban Biên giới quốc gia,  

Bộ Ngoại giao 
(tapchicongsan.org.vn  

Ngày 8/11/2018)
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN 

 BIỂN, ĐẢO CỦA TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
 

Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt 
quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo của Tổ quốc là điều kiện, nội dung giữ vững độc lập dân tộc, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. 

Trước tình hình có nước lớn muốn độc quyền kiểm soát biển Đông, đẩy mạnh các 
hoạt động xây dựng, cải tạo bồi đắp đảo trái phép, đưa tàu chiến, phương tiện, vũ khí 
quân sự ra Hoàng Sa, Trường Sa; tổ chức diễn tập trên biển Đông đã và đang làm phức 
tạp tình hình, đe dọa đến độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt 
Nam. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: “Kiên quyết, kiên trì đấu 
tranh 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” đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp 
đấu tranh đồng bộ cả trên thực địa, cả trong lĩnh vực chính trị, pháp lý, ngoại giao để 
tránh xung đột vũ trang hoặc chiến tranh. Đấu tranh trên lĩnh vực chính trị là một nhiệm 
vụ vô cùng quan trọng nhưng cũng không kém phần khó khăn, phức tạp. Để tiếp tục đấu 
tranh chính trị có hiệu quả thiết thực, xin đề xuất một số giải pháp về chính trị góp phần 
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay: 

Một là, 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 biển, đảo. 

Đây là giải pháp có vị trí quan trọng hàng đầu, bởi vì nó định hướng nhận thức, tư 
tưởng, trau dồi tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị về 
vị trí, vai trò, sức mạnh của biển, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong 
đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thực hiện giải pháp này sẽ làm cho 
mọi người nhận thức rõ biển đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng, bất khả xâm phạm 
của Tổ quốc, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của dân tộc. Mặt khác, thời 
gian qua, vấn đề nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo và hành động của một 
bộ phận nhân dân chưa thống nhất, thậm chí sai lệch, bị lợi dụng, kích động. Vì vậy, phải 
tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, lực lượng 
vũ trang và toàn dân. Đây cũng là từng bước xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ chủ 
quyền biển đảo. 

Trước hết cần lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương tới các địa 
phương và phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ban, ngành, các địa phương trong nước cũng 
như quốc tế để tiến hành. Tập trung giáo dục chủ trương, quan điểm của Đảng về Chiến 
lược biển, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Luật Biển; các chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về biển, đảo, đi sâu chính sách trong đấu tranh xử lý vấn đề biển Đông sau khi Tòa 
Trọng tài quốc tế (PCA) có phán quyết về “đường 9 đoạn”. Quán triệt và thực hiện tốt 
phương châm, tư tưởng chỉ đạo “4 tránh”, “3 không” và “9 K”. Chỉ đạo các đài phát 
thanh, truyền hình Trung ương, địa phương và sử dụng các trang mạng mở nhiều chuyên 
mục về biển, đảo, tăng thời lượng phát sóng chuyên đề biển đảo quê hương. Tổ chức, 
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xây dựng lực lượng đấu tranh chuyên sâu trên lĩnh vực chính trị, pháp lý. Tổ chức các 
hội thảo, diễn đàn, mít tinh, tuần hành… hướng về biển, đảo. Trên cơ sở nâng cao nhận 
thức cho toàn dân, chú trọng tuyên truyền cho nhân dân ven biển, các ngư dân, lực lượng 
làm nhiệm vụ quản lý, thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền và khai thác kinh tế biển, đảo 
để họ nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về sự nghiệp bảo vệ biển, đảo.  

Mặt khác, kiên quyết đấu tranh với những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề 
biển Đông để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc chính sách của 
Đảng và 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. Quản lý chặt chẽ các trang mạng xã hội, 
định hướng tư tưởng cho nhân dân không vì yêu nước mà bị lợi dụng, lôi kéo vào hoạt 
động chống đối như biểu tình bất hợp pháp, đập phá nhà máy, công ty của người nước 
ngoài làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam. Phát huy các cơ quan thông tin đối ngoại, đại 
diện của Việt Nam ở nước ngoài… kiên quyết đấu tranh phản bác những thông tin, luận 
điệu phản động, vu cáo, bịa đặt của các thế lực thù địch và xuyên tạc, cực đoan trên báo 
chí Trung Quốc và một số tờ báo nước ngoài. 

Hai là, 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 biển, đảo. 

Hệ thống chính trị nước ta có vai trò ảnh hưởng to lớn đối với cách mạng nước ta. 
Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, 
của cả hệ thống chính trị. Để thực hiện giải pháp này, trước hết cần tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đảng là người lãnh 
đạo sự nghiệp quốc phòng an ninh, do đó Đảng cần có chủ trương sát, đúng cho công 
cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trước hết phải có thái độ dứt khoát, kiên quyết, kiên trì 
mục tiêu bảo vệ lợi ích dân tộc, chủ quyền quốc gia. Đảng phải luôn giương cao ngọn cờ 
độc lập dân tộc, quyền tự quyết của một quốc gia có chủ quyền và vì lợi ích, nguyện 
vọng tha thiết ngàn đời của dân tộc để xây dựng quan điểm, hoạch định chủ trương đấu 
tranh khôn khéo nhằm bảo vệ bằng được chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, thực hiện nghiêm nguyên 
tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân và công an 
nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ” và cơ chế thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, quân sự: “Đảng 
lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự, công an và các cơ quan ban 
ngành làm tham mưu; người chỉ huy quân sự chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang 
thuộc quyền” đối với các hoạt động khu vực phòng thủ, đặc biệt trên hướng biển, đảo. 
Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đòi hỏi mọi tổ chức Đảng, từ chi bộ đến ban chấp 
hành Trung ương, từ Tổng Bí thư đến từng cán bộ, đảng viên phải là những người trung 
thành, tận tụy, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, luôn tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu 
dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, 
vừa là người đầy tớ của nhân dân; biết hướng dân tộc vào những vấn đề trọng đại. Đảng 
phải luôn xác định và làm tốt vai trò người “cầm lái” con thuyền cách mạng Việt Nam, 
do đó phải luôn giữ vững bản lĩnh cách mạng, thường xuyên củng cố tổ chức, bộ máy 
vững mạnh; tích cực, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, 



 

  
    

 

“Sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam trên biển Đông” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 8/2019 
  

26

lợi ích nhóm; tăng cường đoàn kết, nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo ngang tầm đòi hỏi 
của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh việc đấu tranh xử lý 
vấn đề biển Đông đang phức tạp như hiện nay. 

Cùng với đó, cần nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công 
cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nhà nước là trụ cột của hệ thống chính trị, là công cụ 
tổ chức thực hiện ý chí và quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm 
trước nhân dân để quản lý toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội. Nhà nước cần chỉ đạo 
các địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên biển, bảo vệ độc lập chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trên biển. Xây dựng và phát triển kinh tế biển, đảo phải 
gắn chặt với đảm bảo quốc phòng an ninh. Thực hiện dân sự hóa trên biển, khuyến khích 
nhân dân ra định cư trên các đảo, bộ đội hết nghĩa vụ đăng ký sinh sống lâu dài trên đảo. 
Cần nghiên cứu, tổ chức thí điểm một số khu kinh tế, quốc phòng trên biển. Có đầu tư 
thích đáng về cơ sở vật chất, tài chính cho việc đóng mới, nâng cấp tàu, thuyền, các trang 
bị cần thiết cho lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hoàn thiện hệ thống 
văn bản pháp luật về biển, đảo. Mặt khác tiếp tục triển khai có hiệu quả các chiến lược, 
quy hoạch, đề án, nghị định, chỉ thị của Chính phủ về phát triển hỗ trợ cho ngư dân vay 
vốn đóng tàu hiện đại, sản xuất đánh bắt hải sản xa bờ; xây dựng các doanh nghiệp, hợp 
tác xã, tổ, đội đánh bắt khai thác hải sản vững mạnh, để vừa phát triển kinh tế biển, vừa 
góp phần tạo ra sức mạnh giữ vững chủ quyền biển, đảo. Quan tâm phát triển cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật trên các đảo như điện, đường, trường, trạm, thông tin liên lạc, văn hóa 
nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và cán bộ chiến sỹ 
làm nhiệm vụ trên biển, đảo. Tăng cường liên kết, hợp tác với các nước lớn 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 lôi kéo, tạo sự ủng hộ của các nước lớn trong sự 
nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta. 

Ngoài ra, cũng cần phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội; huy động sức mạnh khối đại đoàn kết dân 
tộc hướng về sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Hiện nay, trước âm mưu, thủ đoạn 
của 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… Trước tình hình đó, đòi hỏi, Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân phải không ngừng tăng cường công tác giáo dục hội 
viên, đoàn viên, thành viên của từng tổ chức nâng cao trách nhiệm công dân, động viên 
con em tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường đoàn 
kết dân tộc, tôn giáo, miền xuôi cũng như miền ngược… làm cho đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân, biến những chủ 
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thành hiện thực, tạo trận địa tư tưởng vững 
chắc, tạo sức mạnh của cả dân tộc bảo vệ chủ quyền trên biển, đảo của Tổ quốc. Khi 
nhân dân được giác ngộ, thế hệ trẻ thấu suốt mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm bảo vệ 
Tổ quốc, bảo vệ biển, đảo; ý thức về biển, đảo của cả dân tộc được thức tỉnh, nuôi 
dưỡng, bồi đắp, phát huy, nhân rộng sẽ tạo thành sức mạnh vô địch trong công cuộc bảo 
vệ Tổ quốc nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay. 
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Ba là, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo. 

Lực lượng vũ trang có vai trò to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là công cụ 
bạo lực của Đảng, Nhà nước để bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh có ý nghĩa quan 
trọng để củng cố sức mạnh tổng hợp, kết hợp đấu tranh chính trị với răn đe quân sự, sẵn 
sàng đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá của kẻ thù, bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, cần làm 
tốt một số nội dung sau: 

Cần đặt lên hàng đầu việc xây dựng sự tinh nhuệ vững mạnh về chính trị cho lực 
lượng vũ trang; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì và cơ quan, nhất là cơ quan 
tham mưu chiến lược. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đảng, công 
tác chính trị, mở rộng dân chủ, chăm lo xây dựng môi trường văn hóa, đáp ứng yêu cầu 
đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, phù hợp trong thời bình cũng như 
khi có chiến sự. Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, làm cho toàn dân và lực 
lượng vũ trang nắm chắc, nhất trí cao với chủ trương “4 tránh”, “3 không” và “9K” của 
Đảng, không nôn nóng, dao động trong cuộc đấu tranh biển, đảo. Đồng thời làm cho lực 
lượng vũ trang nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch muốn độc chiếm 
biển Đông, lợi dụng vấn đề biển Đông và “Diễn biến hòa bình” để kích động, chia rẽ 
đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, phân hóa nội bộ ASEAN… từ đó giúp lực lượng 
vũ trang xây dựng niềm tin, động cơ, thái độ trách nhiệm, rèn luyện ý chí vượt qua mọi 
khó khăn, gian khổ, yên tâm bám đảo, bám biển, gắn bó với đơn vị, trên tinh thần “đơn 
vị là nhà, biển đảo là quê hương”, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.  

Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội, công an, dân quân tự vệ, dự 
bị động viên. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện hải quân, cảnh sát biển, biên 
phòng, phòng không, không quân, pháo binh… trên biển, các hạm đội tàu ngầm và máy 
bay săn ngầm, dân quân tự vệ các địa phương ven biển và trên các đảo; coi trọng huấn 
luyện bay biển, đi biển, di chuyển lực lượng, phương tiện trong mọi điều kiện thời tiết, 
môi trường địch sử dụng vũ khí công nghệ cao... Tăng cường kết hợp giữa huấn luyện 
với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho bộ đội, đủ điều kiện hoạt động dài ngày 
trên biển.  

Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân theo hướng cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Củng cố tổ chức lực lượng thường trực theo 
hướng “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”; lực lượng dự bị động viên hùng hậu; dân quân tự vệ 
rộng khắp, đủ sức là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đẩy 
mạnh công tác nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, an ninh; ứng dụng khoa học 
công nghệ tiên tiến, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh, từng bước đáp 
ứng nhu cầu nội địa về sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật cho quân đội, công an và một số 
lực lượng tham gia hoạt động trên biển. Tổ chức các doanh nghiệp quân đội, công an 
tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh trên hướng biển, đảo, góp phần xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân trên biển.  

Tăng cường diễn tập, tuần tra chung của lực lượng vũ trang trong nước và quốc tế 
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với nhiều quy mô, hình thức khác nhau, theo hướng sát phương án, nhiệm vụ và thực tế 
diễn biến trên biển; phù hợp với vũ khí, trang bị hiện có và nghệ thuật quân sự Việt 
Nam, cũng như cam kết trong Cộng đồng ASEAN và các hiệp định mà Việt Nam đã ký. 
Tăng cường giao lưu, diễn tập hải quân, cảnh sát biển, biên phòng… giữa các nước trong 
khu vực để tăng thêm hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt đoàn kết, tạo môi trường 
hòa bình trong khu vực.  

Bốn là, tăng cường đấu tranh ngoại giao và pháp lý để góp phần bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo. 

Đây là giải pháp giữ vị trí, vai trò chủ yếu, là một mặt trận quan trọng góp phần tạo 
ra môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đây cũng là 
giải pháp kết hợp sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài để bảo vệ Tổ quốc. Thực 
tiễn lịch sử cha ông ta đều đã sử dụng giải pháp này như một công cụ để giữ vững môi 
trường hòa bình, liên kết bang giao hữu hảo bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đảng ta cũng 
luôn quan tâm kế thừa, phát huy truyền thống, thực hiện tốt chủ trương vừa hợp tác, vừa 
đấu tranh, nhằm phát huy nội và ngoại lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

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 tác thông tin đối ngoại, đấu 
tranh thông qua các phương tiện truyền thông, mặt trận báo chí, lý luận; đa dạng hóa, coi 
trọng công tác thông tin bằng tiếng Trung, tiếng Anh làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ, 
chính xác, đầy đủ hơn về đất nước, con người Việt Nam và những bằng chứng lịch sử, 
cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.  

Tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, tham gia có hiệu quả các cơ chế 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, sự tin cậy về chính trị, hạn chế 
xung đột nhằm tạo ra môi trường hòa bình trong khu vực. Chú trọng quan hệ hợp tác 
quốc phòng song phương, đa phương với các nước đối tác, đặc biệt là với các nước láng 
giềng, các nước bạn bè truyền thống, cộng đồng ASEAN, các nước lớn, các nước có 
tiềm lực kinh tế, có nền khoa học công nghệ quốc phòng mạnh, trên tinh thần giữ vững 
quan điểm, đường lối, nguyên tắc chiến lược, nhưng cần linh hoạt, sáng tạo, mềm dẻo 
trong sách lược. 

Tích cực, chủ động tìm kiếm, sưu tầm tài liệu, chứng cứ pháp lý, lịch sử; hoàn 
thiện hệ thống luật pháp về biển, đảo, nhất là sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài 
quốc tế (PCA), tạo điều kiện để đấu tranh pháp lý thuận lợi. 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, 
lịch sử, địa lý và các nước trong khu vực như cộng đồng ASEAN, cộng đồng quốc tế để 
lên tiếng ủng hộ ta về tính pháp lý, lịch sử của quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, chống sự 
áp đặt của nước lớn.  

Giữ vững khối đoàn kết toàn dân, người Việt Nam ở trong và ngoài nước, đẩy 
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mạnh hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động từ thiện, 
bảo trợ, du lịch… phát huy các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài như tham 
tán, tùy viên quân sự, quốc phòng, thương mại… và các cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh 
nghiệp, văn hóa, khoa học kỹ thuật nước ngoài tại Việt Nam trong việc đấu tranh bảo vệ 
biển, đảo của nước ta. 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, ký 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 lý trong đấu tranh, đồng thời không để phát sinh các điểm nóng. 
Đàm phán với các nước láng giềng, các nước có tranh chấp thềm lục địa, vùng chồng lấn 
với quan điểm những vấn đề còn bất đồng, tranh chấp song phương thì đàm phán theo 
hướng song phương; những vấn đề tranh chấp liên quan đến nhiều bên thì giải quyết đa 
phương và phải công khai, minh bạch giữa các nước liên quan. Nếu các bên không giải 
quyết được bằng cơ chế đàm phán thì giải quyết theo phương thức khác như trung gian, 
hòa giải bằng cơ chế tài phán quốc tế như Tòa án Công lý quốc tế, Tòa án quốc tế về 
Luật Biển và các tòa trọng tài. 

 

                                                                                    Đại tá Lê Văn Hưởng  
                                                                               Viện Chiến lược Quốc phòng 
                                                                           (canhsatbien.vn - Ngày 08/6/2017) 

 

 
 

BẢO ĐẢM AN NINH BIỂN, ĐẢO ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC 
 

Việt Nam đang đứng trước 
những thách thức gay gắt về bảo vệ an 
ninh, chủ quyền biển, đảo; về khai thác 
tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; 
về tình trạng ô nhiễm môi trường 
biển… Vì vậy, việc bảo vệ an ninh biển, 
đảo, bảo vệ môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường 
xuyên, trọng yếu của Đảng, Nhà nước 
và của toàn dân. 

Quan điểm của Đảng về bảo đảm 
an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 
phát triển kinh tế biển trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Trên năm trăm năm trước, Trạng 

Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã xác định: 
“Biển Đông vạn dặm giang tay giữ/Đất 
Việt muôn năm vững trị bình”. Giữ được 
biển là yên được nước. Dựa trên hình thể 
của nước ta, dựa trên chiều dài lịch sử giữ 
nước, chống ngoại xâm nên Trạng Trình 
đã viết nên những dòng có tính kinh điển 
như vậy. Quả thực, lịch sử chống ngoại 
xâm của dân tộc khẳng định giữ được 
biển có vai trò then chốt trong sự phát 
triển của đất nước. 

Biển Đông là một biển lớn, đứng 
thứ hai thế giới sau biển San Hô ở phía 
Đông Ô-xtrây-li-a. Chiều dài của biển 
Đông khoảng 3.000km, chiều ngang nơi 
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hẹp nhất từ Mũi Cà Mau đến đảo Borneô 
thuộc In-đô-nê-xi-a gần 1.000km; diện 
tích khoảng 3.447.106km², gấp 1,5 lần 
Địa Trung Hải. Trong biển có hai vịnh 
lớn là vịnh Bắc Bộ ở phía Bắc (diện tích 
khoảng 150.000km²) và vịnh Thái Lan ở 
phía Nam (462.000km²). 

Biển Đông có con đường hàng hải 
tấp nập thứ hai trên thế giới, nhiều eo 
biển thông ra Thái Bình Dương, kết nối 
với Ấn Độ Dương qua eo biển Malacca, 
là đường thủy huyết mạch nối các quốc 
gia nằm ở Đông Á, Thái Bình Dương với 
Trung Cận Đông, châu Phi và châu Âu. 

Là quốc gia ven biển, nằm trên phía 
Tây của biển Đông, Việt Nam có bờ biển 
dài trên 3.260km, có diện tích các vùng 
lãnh hải thuộc chủ quyền, quyền chủ 
quyền, quyền tài phán trên 1 triệu ki-lô-
mét vuông, gấp 3 lần lãnh thổ, với 2 quần 
đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên 3.000 
đảo và quần đảo khác. Diện tích biển của 
Việt Nam chiếm 29% diện tích biển 
Đông. Bình quân 100km² đất liền có 1km 
đường bờ biển, trong khi tỷ lệ này của thế 
giới là 600km²/1km. Cứ khoảng 1km² đất 
liền thì có gần 4km² vùng lãnh hải và đặc 
quyền kinh tế. Tỷ lệ này gấp khoảng 1,6 
lần so với mức trung bình của thế giới. 
Việt Nam có trên 50% dân số sống ở 28 
tỉnh, thành phố ven biển. Nhiều khu vực 
bờ biển, cũng như các đảo ở nước ta có vị 
trí địa lý rất trọng yếu đối với phát triển 
kinh tế và an ninh, quốc phòng.  

Bảo đảm an ninh biển, đảo nhằm 
khai thác những tiềm năng to lớn của biển 
là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ này 
càng trở nên cấp bách trong thế kỷ XXI 
khi mà tình hình biển Đông đang ngày 
càng nóng lên trước những toan tính của 
một số quốc gia trên thế giới. 

Nhận rõ tầm quan trọng của việc 
bảo vệ an ninh và phát triển kinh tế biển, 
trong những năm qua Đảng ta đã có 
những quyết sách mang tầm chiến lược. 
Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 
6/5/1993, của Bộ Chính trị, về một số 
nhiệm vụ phát triển kinh tế biển đã xác 
định, xuất phát từ yêu cầu và điều kiện 
khách quan của sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, “trở thành một nước 
mạnh về kinh tế biển” phải là một mục 
tiêu chiến lược của quốc gia.  

Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 
22/9/1997, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh 
phát triển kinh tế biển theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa cụ thể hóa thêm 
một bước về mục tiêu trên: "Vùng biển, 
hải đảo và ven biển là địa bàn chiến lược, 
có vị trí quyết định đối với sự phát triển 
của đất nước ta; là tiềm năng và thế mạnh 
quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa”.  

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XI nêu rõ: “Phát triển mạnh kinh 
tế biển tương xứng với vị thế và tiềm 
năng biển của nước ta, gắn với phát triển 
kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển. Phát 
triển nhanh một số khu kinh tế, khu công 
nghiệp ven biển, ưu tiên phát triển các 
ngành công nghiệp năng lượng, đóng tàu, 
xi-măng... Phát triển cảng biển, dịch vụ 
cảng và vận tải biển, sông - biển; phát 
triển các đội tàu, công nghiệp đóng mới 
và sửa chữa tàu biển, phát triển kinh tế 
đảo phù hợp với vị trí tiềm năng và lợi thế 
của từng đảo”.  

Đại hội XII của Đảng xác định nội 
dung phát triển kinh tế biển: “Phát triển 
mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm 
lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo. Chú trọng phát triển các ngành 
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công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ và 
hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải (kinh 
doanh dịch vụ cảng biển, đóng và sửa 
chữa tàu biển, vận tải biển), du lịch biển, 
đảo. Có cơ chế tạo bước đột phá về tăng 
trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
biển, thu hút mạnh hơn mọi nguồn lực 
đầu tư để phát triển kinh tế và bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 
khai thác tài nguyên biển, đảo một cách 
bền vững. Tập trung đầu tư, nâng cao 
hiệu quả hoạt động các khu vực kinh tế 
ven biển”.  

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 
Khóa XII về Chiến lược phát triển bền 
vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 
2030 tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: 
“Thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, 
vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của 
biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân. Biển là bộ phận cấu thành chủ 
quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không 
gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, 
gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc”. 

Nội dung chiến lược bảo đảm an 
ninh biển, đảo của Việt Nam được xác 
định tại Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 
9/02/2007, Về chiến lược biển Việt Nam 
đến năm 2020, đó là: Phát huy sức mạnh 
tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền, 
quyền chủ quyền, quyền tài phán, toàn 
vẹn lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời Tổ quốc. 
Kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp 
đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý, 
kinh tế, quốc phòng trong quản lý vùng 
trời, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc gắn với 
thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực 
lượng vũ trang, nòng cốt là hải quân, 
không quân, cảnh sát biển, biên phòng, 
dân quân tự vệ biển mạnh, làm chỗ dựa 

vững chắc cho ngư dân và các thành phần 
kinh tế sản xuất và khai thác tài nguyên 
biển. Sớm xây dựng chính sách đặc biệt 
để thu hút và khuyến khích mạnh mẽ 
nhân dân ra đảo định cư lâu dài và làm ăn 
dài ngày trên biển, phát triển kinh tế kết 
hợp làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của 
Tổ quốc.  

Tình hình hiện nay ở biển Đông 
diễn biến phức tạp do những toan tính của 
các thế lực bên ngoài, gây cản trở cho 
việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát 
triển các ngành kinh tế biển của nước ta. 
Vì vậy, củng cố quốc phòng, giữ vững an 
ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường 
xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ 
thống chính trị và toàn dân… Kết hợp 
chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc 
phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh 
với kinh tế, văn hóa trong từng chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, biển, đảo. Xây dựng “thế trận 
lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an 
ninh nhân dân… Bảo đảm an ninh biển, 
đảo chính là bảo vệ vững chắc chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích dân tộc, lợi 
ích quốc gia. Bảo vệ chủ quyền, quyền 
chủ quyền và quyền tài phán quốc gia 
trên các vùng biển, đảo, 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 Hiến pháp và pháp 
luật nước ta, các điều ước quốc tế về biên 
giới và lãnh thổ mà Việt Nam tham gia; 
phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc 
về Luật Biển năm 1982. 

Xây dựng thế trận lòng dân, kết 
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hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, 
quốc phòng với kinh tế để bảo đảm vững 
chắc an ninh, chủ quyền biển, đảo 

Phát triển kinh tế với quốc phòng, 
quốc phòng với kinh tế để bảo đảm vững 
chắc an ninh, chủ quyền biển, đảo sẽ phát 
huy được sức mạnh của từng lĩnh vực. Sự 
kết hợp này tạo thành sức mạnh tổng hợp, 
quy tụ mọi nguồn lực nhằm hoàn thành 
thắng lợi mục tiêu của chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Quán triệt quan điểm đó, để bảo đảm 
tốt an ninh, chủ quyền biển, đảo, cần thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, phát triển mạnh mẽ, vững 
chắc kinh tế - xã hội vùng ven biển, hải 
đảo, làm cứ điểm phát triển toàn diện 
kinh tế biển. Đầu tư thích đáng cho các 
ngành kinh tế biển có thế mạnh, như khai 
thác, chế biến dầu khí, hệ thống cảng và 
dịch vụ vận tải biển, đánh bắt xa bờ, nuôi 
trồng, chế biến thủy, hải sản, du lịch biển, 
đảo,... Xây dựng các trung tâm dịch vụ có 
khả năng hỗ trợ mạnh mẽ cho khai thác 
kinh tế biển, tập trung phát triển kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội và quốc phòng, an 
ninh biển. Tăng cường nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học - công nghệ, đẩy mạnh 
hợp tác quốc tế trong việc khai thác hiệu 
quả, bền vững các nguồn tài nguyên biển. 
Xây dựng các cơ sở hậu cần nghề cá, 
tránh trú bão, hỗ trợ ngư dân khai thác hải 
sản xa bờ và hoạt động dài ngày trên biển. 
Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích 
người dân định cư lâu dài trên các đảo. 
Tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn và 
bảo đảm an ninh, an toàn trên biển, đảo.  

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa thúc 
đẩy nhanh quá trình dân sự hóa các vùng 
biển, đảo để xây dựng thế trận lòng dân 
trên biển vững mạnh, đủ khả năng bảo vệ 
chủ quyền quốc gia trên biển. Dân sự hóa 

các vùng biển, đảo, tổ chức dân cư, tổ 
chức sản xuất nhằm khai thác có hiệu quả 
các nguồn tài nguyên trên biển, đồng thời 
cũng là tiền đề để xây dựng, củng cố và 
phát huy lực lượng tại chỗ phục vụ chiến 
lược quốc phòng - an ninh trên biển. 
Khuyến khích nhân dân định cư ổn định 
và làm ăn dài ngày trên biển.  

Kết hợp hài hòa giữa các lợi ích 
kinh tế với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, 
an ninh trong xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật, kết cấu hạ tầng tại các vùng kinh tế 
ven biển. Gắn kết giữa phát triển kinh tế 
với nâng cao khả năng phòng thủ vùng 
biển. Phát huy hiệu quả tối đa các công 
trình, cơ sở vật chất kỹ thuật “lưỡng 
dụng” cho mục đích kinh tế và quốc 
phòng, an ninh.  

Gắn kết chặt chẽ các vùng kinh tế 
trọng điểm biển với các vùng kinh tế ven 
biển. Bảo đảm các vùng kinh tế ven biển 
là hậu cứ vững chắc cho vùng kinh tế biển, 
kịp thời ứng phó với những tình huống 
phức tạp phát sinh trên vùng kinh tế biển. 
Xây dựng các khu quốc phòng - kinh tế tại 
các đảo, quần đảo, vùng biển, tạo thành 
những căn cứ vững chắc để bảo vệ chủ 
quyền quốc gia trên biển, thềm lục địa và 
vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.  

Ba là, xây dựng lực lượng quân đội 
nhân dân, công an nhân dân vững mạnh 
đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh biển, 
đảo. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh 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, giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định để phát triển bền vững đất nước. 
Hiện đại hóa, nâng cao sức chiến đấu của 
hải quân, không quân, bộ đội biên phòng, 
cảnh sát biển, những binh chủng hợp 
thành các quân đoàn, quân khu ven biển 
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và hải đảo. Tăng cường và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các lực lượng thực thi 
pháp luật trên biển. Xây dựng lực lượng 
vũ trang thành chỗ dựa vững chắc cho 
những lực lượng dân sự làm kinh tế biển. 

Xây dựng lực lượng công an nhân 
dân bảo đảm đủ sức là lực lượng nòng cốt 
trong bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, trật 
tự, an toàn xã hội vùng biển, hải đảo và 
các vùng ven biển. Bảo đảm an ninh, trật 
tự là điều kiện để phát triển kinh tế, nâng 
cao năng lực quốc phòng. Điều này lại 
càng cần thiết trong điều kiện biển và hải 
đảo, nơi gắn liền với công tác bảo vệ sự 
toàn vẹn biên giới, lãnh thổ. Trình độ bảo 
đảm an ninh, an toàn xã hội thể hiện trình 
độ, năng lực làm chủ vùng biển quốc gia. 
Theo đó, lực lượng công an nhân dân cần 
được xây dựng để đủ sức làm tốt các 
nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng lực lượng cảnh sát biển 
làm nòng cốt bảo đảm thực thi pháp luật 
trên biển. 

- Bảo vệ hoạt động kinh tế biển, 
tính mạng người dân, tài sản của Nhà 
nước và nhân dân trên biển. Bảo đảm an 
toàn giao thông đường biển và ven bờ. 
Bảo vệ môi trường, kịp thời xử lý các 
hành vi làm tổn hại đến môi trường biển. 

- Xử lý các tranh chấp lợi ích giữa 
các tổ chức hoặc cá nhân trong sản xuất, 
khai thác biển. 

- Tham gia phòng, chống và khắc 
phục hậu quả thiên tai. Thực thi công tác 
cứu hộ, cứu nạn trên biển. 

- Bảo đảm an ninh quốc gia trên 
biển, kịp thời ngăn chặn, xử lý các 

phương tiện xâm nhập đất liền nhằm các 
mục tiêu chính trị và các hành vi vi phạm 
pháp luật khác. 

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
trong nước và cộng đồng quốc tế. Đây là 
một nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ 
thống chính trị. Cần thông tin đầy đủ, kịp 
thời các chủ trương của Đảng và Nhà 
nước về lĩnh vực liên quan tới biển, đảo 
đến nhân dân trong nước và cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng 
quốc tế. Tuyên truyền rộng rãi các dữ liệu 
khoa học đã kết luận về tiềm năng biển, 
quy hoạch phát triển kinh tế biển; các tài 
liệu lịch sử - pháp lý thuyết phục, khẳng 
định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền 
tài phán đối với các vùng biển, đảo nước 
ta trên cơ sở Luật Biển Việt Nam và Công 
ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 
1982; thúc đẩy việc thực hiện Tuyên bố 
ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) 
và thông qua Bộ Quy tắc ứng xử của các 
bên ở biển Đông (COC). 

Năm là, tăng cường đấu tranh trên 
trường quốc tế nhằm điều chỉnh, giải 
quyết những mâu thuẫn, tranh chấp về 
quyền lợi giữa các quốc gia có biển, trước 
hết là liên quan đến biển Đông dưới các 
hình thức pháp lý tương ứng (các công 
ước, tuyên bố chung, hiệp định, luật,…). 
 

PGS, TS. Nguyễn Thị Hải Vân 
Học viện Chính trị Công an nhân dân 

(tapchicongsan.org.vn  
Ngày 23/10/2018)
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN, ĐẢO GẮN VỚI BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH 
 

Kinh tế biển có thể hiểu là các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển và các hoạt 
động kinh tế trực tiếp liên quan đến khai thác biển ở dải đất liền ven biển. Đóng 
góp của lĩnh vực kinh tế diễn ra trên biển ở Việt Nam, trong đó có khai thác dầu 
khí, hải sản, hàng hải (vận tải biển và dịch vụ cảng biển) và du lịch biển chiếm tỷ 
trọng lớn hơn nhiều so với các ngành kinh tế có liên quan trực tiếp tới khai thác 
biển như đóng và sửa chữa tàu biển, chế biến dầu khí, chế biến thủy/hải sản, thông 
tin liên lạc… 

Lợi thế từ kinh tế biển 
Với đường bờ biển kéo dài hơn 3.260km cùng hơn 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ, Việt 

Nam có thế mạnh về biển và có nhiều tiềm năng làm giàu từ biển. Biển, hải đảo nước ta 
nằm chủ yếu ở biển Đông bao gồm nhiều khu vực khác nhau với diện tích trên 
1.000.000km² (chiếm khoảng 30% diện tích biển Đông và lớn gấp hơn 3 lần diện tích đất 
liền). Biển Việt Nam cùng với đất liền tạo ra môi trường sinh sống và phát triển bền 
vững của cả dân tộc. Vùng biển ven bờ Việt Nam có khoảng 2.773 hòn đảo lớn, nhỏ, chủ 
yếu nằm ở vịnh Bắc Bộ, số còn lại phân bố ở khu vực biển Bắc Trung Bộ, Trung Trung 
Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nam. Ngoài ra, có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở 
giữa biển Đông. Đây là một bộ phận cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng của Tổ 
quốc, cùng với đất liền tạo ra môi trường sinh tồn và phát triển bền vững của dân tộc ta. 

Biển cũng là hướng phòng thủ chiến lược của đất nước ta. Lịch sử cho thấy, nhiều 
cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù đối với nước ta được bắt đầu từ hướng biển. Ngày 
nay, vùng biển, đảo càng trở nên một hướng đặc biệt quan trọng, xung yếu trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng - 
an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là điều Đảng và Nhà nước ta luôn quan 
tâm, chú trọng. 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996), lần đầu tiên Đảng ta bàn về phát 
triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đặc biệt là các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh 
tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. 
Nghị quyết Đại hội VIII chỉ rõ: “Vùng biển và ven biển là địa bàn chiến lược về kinh tế 
và an ninh, quốc phòng, có nhiều lợi thế phát triển và là cửa mở lớn của cả nước để đẩy 
mạnh giao lưu quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Khai thác tối đa tiềm năng và các lợi 
thế của vùng biển và ven biển, kết hợp với an ninh, quốc phòng, tạo thế và lực để phát 
triển mạnh kinh tế - xã hội, bảo vệ và làm chủ vùng biển của Tổ quốc”. 

Ngày 22/9/1997, Bộ Chính trị (Khóa VIII) ban hành Chỉ thị 20-CT/TƯ về “Đẩy 
mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đặc biệt, tại 
Đại hội X (tháng 4/2006), Đảng ta khẳng định: “Phát triển mạnh kinh tế biển vừa toàn 
diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm với những ngành có lợi thế so sánh để đưa nước ta trở 
thành quốc gia mạnh về kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác 
quốc tế. Hoàn chỉnh quy hoạch và phát triển có hiệu quả hệ thống cảng biển và vận tải 
biển, khai thác và chế biến dầu khí, khai thác và chế biến hải sản, phát triển du lịch biển, 
đảo. Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp đóng tàu và phát triển các ngành công 
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nghiệp, dịch vụ bổ trợ. Hình thành một số hành lang kinh tế ven biển. Nhanh chóng phát 
triển kinh tế - xã hội ở các hải đảo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”. 

Từ sau Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay, chủ trương phát triển kinh tế biển gắn với 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã được điều chỉnh cụ thể, chi tiết hơn. Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) chỉ rõ 
cần kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh; quốc phòng - an ninh với kinh tế 
trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và trên 
từng địa bàn. 

Trong đó, một số nội dung được nhấn mạnh như những giải pháp tích cực để gắn 
phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển, đảo như tăng cường công tác quy hoạch; 
xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng các vùng biển, đảo ở địa bàn chiến lược đều phải 
gắn kết chặt chẽ với quá trình tăng cường lực lượng, tiềm lực, thế trận quốc phòng – an 
ninh; nhiệm vụ, phương án, kế hoạch tác chiến và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; 
chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện 
quân với dân một ý chí; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh 
tế biển, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tạo sự đồng thuận 
xã hội…. 

Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng ta cũng nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế biển 
nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chú trọng 
phát triển các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá, kinh tế 
hàng hải (kinh doanh dịch vụ cảng biển, đóng và sửa chữa tàu, vận tải biển), du lịch biển, 
đảo. Có cơ chế tạo bước đột phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển, thu 
hút mạnh hơn mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo một cách bền vững…”. 

Qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã khẳng định rằng, với sự nỗ 
lực của các cấp, các ngành, nhân dân và lực lượng vũ trang, kinh tế biển và ven biển của 
nước ta có nhiều khởi sắc, phát triển theo hướng tích cực, đã đem lại cho đất nước 
khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội, 50% thu nhập ngoại tệ mạnh và tạo ra việc làm ổn 
định cho khoảng 9 triệu người. Kinh tế biển cũng có sự thay đổi về cơ cấu ngành nghề 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc khai thác nguồn lợi từ biển đã đóng góp 
quan trọng cho sự phát triển của đất nước, nhất là cho xuất khẩu (dầu khí, hải sản…). 

Xuất hiện nhiều ngành kinh tế biển gắn với công nghệ - kỹ thuật hiện đại như khai 
thác dầu khí, công nghiệp đóng tàu, đánh bắt xa bờ, vận tải biển, du lịch biển - đảo và 
tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… Trong việc bảo đảm quốc phòng - an ninh, chúng ta đã kiềm 
chế được xung đột, giữ được lợi ích quốc gia, dân tộc trên phương diện tổng thể, giữ 
được môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. Đó là 
những tiền đề, điều kiện thuận lợi để chúng ta thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển 
và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược biển, chúng ta đang đứng 
trước nhiều thách thức gay gắt về phát triển kinh tế biển như sự suy giảm các nguồn lợi 
thủy sản, đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển; khai thác tài nguyên và môi trường 
biển; về ô nhiễm môi trường… và một số thách thức về quốc phòng - an ninh. Kinh tế 
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biển của nước ta quy mô còn nhỏ bé và đang ở trình độ thấp, chưa tương xứng với tiềm 
năng vốn có. 

Giá trị thu được từ hoạt động kinh tế biển so với một số nước đều ở mức thấp hoặc 
rất thấp. Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế biển 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng nghề biển nước ta vẫn chủ yếu là nghề 
truyền thống, chiếm trên 60% GDP do kinh tế biển tạo ra. Các nghề biển công nghệ cao 
như năng lượng sóng thủy triều, khai thác khoáng sản dưới lòng nước sâu, hóa chất và 
dược liệu biển… hầu như chưa được tập trung nghiên cứu. Các nghề mới như khai thác 
dầu khí, công nghiệp đóng tàu, nuôi trồng hải sản đặc sản, du lịch biển chỉ mới được 
phát triển bước đầu. 

Chúng ta còn nhiều khó khăn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền 
kinh tế biển, bởi công nghệ, kỹ thuật khai thác kinh tế biển nhìn tổng thể vẫn còn ở trình 
độ rất thấp. Công tác nghiên cứu và hiểu biết về biển còn sơ sài, chưa có chiến lược lâu 
dài ở tầm quốc gia để định hướng công tác khai thác, quản lý, bảo vệ vùng biển một cách 
thống nhất, đúng trọng điểm. Các công trình kỹ thuật và dịch vụ xây dựng hạ tầng biển 
còn nhiều bất cập, yếu kém. Cơ sở hạ tầng vùng ven biển, hải đảo thiếu thốn và lạc hậu. 
Sự phát triển kinh tế biển ở nhiều địa phương và một số ngành chủ yếu chạy theo nhu 
cầu thị trường, chưa thực sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển. 

Phát triển kinh tế biển ở một số lĩnh vực chưa thực sự được gắn kết chặt chẽ với 
quốc phòng - an ninh, hoặc ngược lại, có một số lĩnh vực của quốc phòng - an ninh chưa 
được gắn kết với phát triển kinh tế, làm cho kinh tế biển vốn còn nhiều hạn chế về khoa 
học - công nghệ, kỹ thuật và năng lực lại bất cập trong công tác bảo vệ, làm hạn chế quá 
trình phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng - an ninh. 

Một số địa phương xây dựng quy hoạch các khu công nghiệp, kinh tế tập trung, 
các dự án ven biển, trên đảo, chưa chú trọng các phương án xây dựng thế trận quốc 
phòng - an ninh, thế trận lòng dân, chủ yếu chạy theo lợi ích kinh tế là chính; một số quy 
hoạch, kế hoạch, nhất là việc xây dựng bến cảng; cơ sở công nghiệp biển; các khu dịch 
vụ trên đảo mở tràn lan, không tuân thủ các nguyên tắc chung, làm ảnh hưởng đến khả 
năng bảo vệ quốc phòng - an ninh trên biển, đảo. Tình trạng đó đang đặt ra nhu cầu cấp 
bách phải có một chiến lược phát triển kinh tế biển được bổ sung với những luận cứ khoa 
học và cơ sở thực tiễn vững chắc, mới có thể đáp ứng những nhiệm vụ tăng tốc kinh tế 
biển để đến năm 2020, nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. 

Gắn kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay 
Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo 

hiện nay, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau: 
Một là, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện hiện nay nhằm khai 

thác tiềm năng và các lợi thế về biển, đồng thời tăng cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 
tạo nên sự gắn kết chặt chẽ hoạt động của các lĩnh vực kinh tế biển với quốc phòng - an 
ninh để trở thành một thể thống nhất trên phạm vi cả nước và từng địa phương, tạo điều 
kiện cho các địa phương nhất là những địa phương ven biển phát triển kinh tế biển gắn 
với bảo vệ vùng trời, vùng biển của đất nước. 
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Các chủ trương về thực hiện chiến lược biển dựa trên các căn cứ khoa học, hiện 
đại, các cơ sở dữ liệu, được đánh giá một cách toàn diện về thực trạng phát triển biển, 
những thuận lợi, thế mạnh và cả những khó khăn, thách thức mà Việt Nam phải đối 
mặt… Mở rộng chính sách, liên kết làm ăn kinh tế ở vùng biển thuộc quyền chủ quyền 
của ta với những nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, nhằm tạo ra những đối 
tác đan xen lợi ích trong phát triển kinh tế biển. 

Thực hiện nghiêm pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước có liên 
quan đến thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 
phòng - an ninh trong tình hình mới. Đây là nội dung rất quan trọng nhằm cụ thể hóa 
đường lối, chủ trương của Đảng về mối quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng và an ninh 
thành các văn bản quy phạm, tiến hành quán triệt, tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả 
cao, cần quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong lãnh 
đạo chỉ đạo và quản lý. 

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần tập 
trung quán triệt nắm chắc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách có 
liên quan đến mối quan hệ này làm cơ sở để giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, giữa tự bảo vệ và được bảo vệ, phù hợp với thực tiễn đất nước và thông 
lệ quốc tế. 

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững 
chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng đất nước. 
Coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo 
nên sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu chiến 
lược biển, đảo đến năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chiến lược quốc 
phòng - an ninh, đối ngoại, khoa học - công nghệ biển; xây dựng kết cấu hạ tầng biển. 

Qua đó, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh, thế trận lòng dân, kiên 
quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền 
kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, bảo vệ chế độ chính trị - xã hội, lợi ích dân tộc…; đồng 
thời, giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định lâu dài để phát triển đất nước và hội 
nhập quốc tế. Trong đó, chú trọng các tài liệu khoa học đã kết luận về tiềm năng biển, 
quy hoạch phát triển kinh tế biển; các tài liệu lịch sử - pháp lý thuyết phục, khẳng định 
chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển, đảo nước ta trên cơ 
sở Luật Biển Việt Nam và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; các 
tuyên bố nguyên tắc ứng xử của các bên ở biển Đông và Bộ Quy tắc ứng xử mang tính 
pháp lý của các bên ở biển Đông khi được thông qua. Đồng thời, cần chuyển tải kịp thời 
quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Ba là, tiếp tục xây dựng lực lượng, tổ chức điều chỉnh, bố trí và triển khai thế trận 
quốc phòng - an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên vùng biển, đảo một cách 
hợp lý. Kết hợp chặt chẽ giữa thúc đẩy nhanh quá trình dân sự hóa trên biển với xây 
dựng thế trận quốc phòng - an ninh, thế trận lòng dân trên biển vững mạnh, đủ khả năng 
bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. 

Dân sự hóa các vùng biển, đảo vừa là cơ sở để khai thác có hiệu quả các nguồn tài 
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nguyên trên biển, vừa là tiền đề để xây dựng, củng cố và phát huy lực lượng tại chỗ phục 
vụ chiến lược quốc phòng - an ninh trên biển, như Chiến lược biển Việt Nam đến năm 
2020 đã ghi: “Thực hiện quá trình dân sự hóa trên biển, đảo gắn với tổ chức dân cư, tổ 
chức sản xuất và khai thác biển. 

Có chính sách đặc biệt để khuyến khích mạnh mẽ nhân dân ra định cư ổn định và 
làm ăn dài ngày trên biển; thí điểm xây dựng các khu quốc phòng - kinh tế tại các đảo, 
quần đảo Trường Sa, vùng biển, đảo của Tổ quốc”. Đây là chủ trương chiến lược có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước. Chủ 
trương này đã và đang được hiện thực hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển đi đôi 
với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên biển. 

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, ưu tiên nguồn lực cho phát triển 
kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, góp phần thực hiện có hiệu quả 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng ven biển, hải đảo. Biển Việt Nam 
chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn về kinh tế, nhưng để biến các tiềm năng ấy thành 
nguồn lực, động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc 
đầu tư nguồn lực thích đáng cho các ngành kinh tế mũi nhọn, có thế mạnh như: Khai 
thác, chế biến dầu khí; hệ thống cảng và dịch vụ vận tải biển; khai thác, chế biến hải sản, 
du lịch… ở các vùng ven biển, trên các đảo và quần đảo là hết sức cần thiết. 

Trong đó, cần ưu tiên xây dựng các tập đoàn kinh tế mạnh, các trung tâm dịch vụ 
có đủ khả năng vươn xa, kết hợp phát triển kinh tế với làm chủ biển, đảo; tập trung 
nguồn vốn, khoa học, công nghệ, nguồn lao động để khai thác có hiệu quả các tiềm năng 
của biển; ưu tiên phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trên 
khu vực quần đảo Trường Sa và các đảo lớn xa bờ, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc 
độ sản xuất của nhân dân đang sinh sống trên các đảo và quần đảo. Đồng thời, giải quyết 
tốt các vấn đề xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, coi đó như 
một vấn đề then chốt trong xây dựng thế trận lòng dân trên biển. 

Năm là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ về quản lý và phát 
triển kinh tế biển nhằm khai thác, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi 
trường biển; ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm thiểu tối đa 
sự suy thoái tài nguyên biển và hải đảo, đa dạng sinh học biển và các hệ sinh thái biển. 

 

                                                                                  Nguyễn Thị Hoài Thu 
                                                                       (quanlynhanuoc.vn - Ngày 9/8/2019) 
 

 
 

VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA  
 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Phát huy mạnh mẽ sức 
mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng 
tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. 

Vùng biên giới, biển, đảo, chủ quyền quốc gia không chỉ có vai trò là phên giậu, 
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cửa ngõ của Tổ quốc, là nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, mà còn 
có ý nghĩa to lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối 
ngoại của đất nước. Quản lý, giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, canh 
giữ biên cương của Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của bộ đội biên phòng mà là sự 
nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị. 

Lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng 
minh vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 
Bất cứ lúc nào sức mạnh của nhân dân được phát huy, thì đất nước vững mạnh, phát 
triển; ngược lại, khi nào lòng dân ai oán, bức xúc, thiếu niềm tin vào các cơ quan quyền 
lực, thì đất nước sẽ suy yếu và lâm nguy. Nhận thức rõ chân lý “đẩy thuyền đi là dân, mà 
lật thuyền cũng là dân”; trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng 
nào”; phát huy những giá trị cao đẹp tư tưởng của Bác, Đảng ta xác định, đại đoàn kết 
dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối 
cách mạng của Đảng. Bởi vậy, muốn quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên 
giới quốc gia, trước hết phải dựa vào nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, cùng ăn, 
cùng ở với dân; phải thực sự coi “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân 
tộc là anh em ruột thịt”. 

Để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh 
biên giới quốc gia, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau: 

Một là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục 
về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho toàn dân. Đây là nhiệm vụ, nền 
tảng quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm 
vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. 

Trong thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biên giới ở các cấp, các ngành, địa phương đã đạt được kết quả nhất định. 
Trong thời gian tới, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới, cần phải đổi mới cả nội dung và 
hình thức theo hướng: Tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia. Qua đó, giúp nhân dân nhận thức 
rõ trách nhiệm, nghĩa vụ to lớn của mình đối với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. 

Hai là, thường xuyên củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền 
lãnh thổ, biên giới quốc gia ngày càng ổn định. Niềm tin, thái độ và ý chí là những phẩm 
chất bên trong của mỗi người dân rất cần thiết và không thể thiếu, giúp nhân dân thực 
hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nếu không có niềm 
tin, thái độ, động cơ và ý chí thì không thể làm được bất cứ việc gì, chưa nói đến bảo vệ 
biên giới quốc gia. Phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. 

Muốn vậy, vấn đề có tính cốt lõi là phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
người dân; giải quyết tốt quan hệ lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội; kết hợp hài 
hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và toàn xã hội. Có như vậy, chúng ta mới tổ chức và 
động viên, quy tụ nhân dân phát huy cao độ tính tích cực, tự giác trong bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biên giới. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; 
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không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 
Trách nhiệm lớn lao này là của cả hệ thống chính trị, trong đó có sức mạnh của 

nhân dân để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước; giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ 
quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tuyến biên 
giới giáp với các nước láng giềng hòa bình, ổn định lâu dài và phát triển bền vững. 

Ba là, để phát huy vai trò quần chúng nhân dân bảo vệ chủ quyền biên giới, cần 
làm tốt công tác nghiên cứu, nắm tình hình, nắm rõ tâm tư và nguyện vọng của quần 
chúng; từ đó đề ra nội dung, yêu cầu phù hợp phát động phong trào quần chúng bảo vệ 
đường biên, cột mốc biên giới. Để phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, cần phải 
quán triệt rõ thẩm quyền, trách nhiệm và phân công, phân cấp thực hiện các biện pháp 
vận động quần chúng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. 

Tổng kết những bài học kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, 
Đảng ta đã xây dựng và ngày càng hoàn thiện đường lối quốc phòng toàn dân gắn với an 
ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

 

                                                                            PGS, TS Trần Nam Chuân 
                                                                     (bienphong.com.vn - Ngày 16/3/2019) 

 

 

 

 

 

NHIỀU TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO SUỐT 200 NĂM 
 

Lịch sử chủ quyền biển đảo của Việt Nam không thay đổi. Đó là khẳng định 
của cuộc hội thảo “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong lịch sử” do Hội Khoa 
học lịch sử Thừa Thiên - Huế tổ chức ngày 12/12. 

Hai trăm năm trước, năm 1816, vua Gia Long đã đưa thủy quân ra cắm cờ trên 
quần đảo Hoàng Sa, tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền của Nhà nước Việt Nam trên quần 
đảo này cũng như biển Đông. Phó giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Bang - Chủ tịch Hội Khoa học 
lịch sử Thừa Thiên - Huế, trong bài phát biểu đề dẫn hội thảo - cho biết: 

“Hai trăm năm qua, chủ quyền về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có nhiều 
biến động, nhưng lịch sử chủ quyền Việt Nam đối với biển Đông và hai quần đảo này 
vẫn không thay đổi!”. 

Các đời chúa và vua liên tục xác định chủ quyền 
Kết quả nghiên cứu của hàng chục chuyên gia sử học gửi đến hội thảo đã cung cấp 

một lượng tư liệu lớn về việc xác lập chủ quyền đối với biển Đông, biển Tây và hệ thống 

BẠN CÓ BIẾT? 
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đảo trên các vùng biển này của các quốc gia Đại Việt, Việt Nam, Đại Nam, Quốc gia 
Việt Nam, Việt Nam dân chủ cộng hòa, Việt Nam cộng hòa, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 

Kể cả tài liệu về sự xâm chiếm của các đế quốc Pháp, Nhật, Mỹ cũng cho thấy rõ 
hơn chủ quyền của Việt Nam trên các vùng biển đảo này, nhất là với hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa. 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc - Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt 
Nam - cho biết các cuộc khai quật khảo cổ tiến hành suốt những năm từ 1993 đến 1999 ở 
bốn đảo Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sinh Tồn và Sơn Ca và các cuộc thám sát khảo cổ 
trên sáu đảo khác ở quần đảo Trường Sa đã phát hiện được các di tích, di vật thuộc thời 
đại sắt sớm (tương đương thời văn hóa Sa Huỳnh muộn - Champa sớm). 

Cuộc khảo sát tiếp theo vào năm 2014 trên bốn đảo thuộc Trường Sa lại phát hiện 
thêm hiện vật gốm giống với gốm Sa Huỳnh - nền văn minh của cư dân tiền sử Việt 
Nam. Giáo sư Ngọc khẳng định: “Hoàn toàn có cơ sở để khẳng định trên các đảo thuộc 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã có người từ thời tiền sử đến người Việt Nam trong 
nhiều thế kỷ, liên tục đến ngày nay, qua lại, làm ăn và cư trú”. 

Việc khai thác và xác lập cơ sở đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thể 
hiện rõ nhất vào đầu thế kỷ 17, khi chúa Nguyễn lập vương quốc Đàng Trong. Thạc sỹ 
Nguyễn Thị Hải (Viện Sử học) cho biết vùng biển đảo này là “những khoảng đất trống, 
là cơ hội để các chúa Nguyễn lập nghiệp”. Các đời chúa đã đưa dân ra khai hoang, thu 
lượm hải vật ở đảo, thành lập các đội khai thác xa bờ, sắm sửa vũ khí, thuyền chiến, rèn 
luyện quân lính và ngư dân để bảo vệ chủ quyền. 

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc, việc thực thi chủ quyền trên hai quần 
đảo này bắt đầu từ đời chúa Nguyễn thứ hai - Nguyễn Phúc Nguyên - với việc thành lập 
đội Hoàng Sa (khoảng cuối thập kỷ 1620). Từ đó qua các đời chúa Nguyễn, vùng biển 
đảo này mặc nhiên là của Đàng Trong. 

Theo nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh (Huế) thì từ đời vua Quang Trung đến vua 
Quang Toản tiếp tục tiếp quản các đội Hoàng Sa, Bắc Hải trấn giữ cả vùng biển Đông, 
biển Tây và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Vua Gia Long lấy lại vương quyền từ nhà Tây Sơn, lập ra nhà Nguyễn, đồng thời 
tuyên bố chính thức và mạnh mẽ về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa vào năm 
1816, cho người ra cắm cờ trên quần đảo. Sự kiện này, theo Tiến sỹ Trần Đức Anh Sơn, 
được ghi nhận trong 9 tài liệu viết bằng các ngôn ngữ: Hán, Anh, Pháp, Ý, Đức... 

Các đời lãnh đạo quốc gia tiếp tục khẳng định 
Nhà Nguyễn chấm dứt và sau đó ra đời chính thể Quốc gia Việt Nam (thuộc Liên 

hiệp Pháp, tồn tại từ giữa năm 1948 đến 1955) do quốc trưởng Bảo Đại đứng đầu. Chính 
phủ Quốc gia Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bao gồm hai 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Thạc sỹ Nguyễn Quang Trung Tiến (Trường Đại học Khoa học Huế) cung cấp 
thêm nhiều tư liệu quý giá về tính pháp lý trong việc tiếp nối cuộc bảo vệ chủ quyền biển 
đảo thời Pháp thuộc. 

Trong đó có lời tuyên bố đưa ra của Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu 
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tại Hội nghị San Francisco (Mỹ) từ ngày 5 đến 8/9/1951, với sự tham gia của 51 nước 
đồng minh trong Thế chiến thứ hai: “Chúng tôi xác định chủ quyền đã có từ lâu đời của 
chúng tôi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. 

Đại diện của 51 quốc gia không có ý kiến gì, như thông lệ quốc tế tức là họ đã 
công nhận lời tuyên bố. Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Bang, Hội nghị San Francisco 
1951 là hội nghị đầu tiên có nội dung bàn về chủ quyền biển đảo ở biển Đông và thừa 
nhận tính pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Đến nay, 
chưa có hội nghị thứ hai điều chỉnh hay bác bỏ các tuyên bố tại hội nghị này. 

Từ năm 1954, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt 
Nam cộng hòa và chính thể này tiếp tục làm công việc mà tiền bối đã làm đối với biển 
đảo - nơi không ngừng nghỉ các cuộc tranh giành của các nước lớn. 

Thạc sỹ Nguyễn Đình Dũng (Trường Đại học Phú Xuân - Huế) cho biết Trung 
Quốc đã bất chấp Công ước San Francisco 1951, chiếm đóng một nhóm đảo nhỏ của 
quần đảo Hoàng Sa vào năm 1956. Ngoại trưởng Việt Nam cộng hòa Vũ Văn Mẫu lên 
tiếng phản đối và hải quân của Việt Nam cộng hòa được đưa ra cắm cờ, dựng bia chủ 
quyền và kiểm soát quần đảo này. 

Khi Trung Quốc đổ quân đánh chiếm Hoàng Sa vào tháng 1/1974, Tổng thống 
Việt Nam cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục ra tuyên bố phản đối. Phó giáo sư, Tiến 
sỹ Ngô Văn Minh (Học viện Chính trị quốc gia 3 ở Đà Nẵng) cho biết các tài liệu ông 
đọc được cho thấy cùng lúc đó ở miền Bắc,  Bí thư thứ nhất Lê Duẩn cũng đã tỏ thái độ 
phản đối quyết liệt. 

Thạc sỹ Lưu Anh Rô (Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng) cho rằng: Suốt cả một quá 
trình lịch sử từ thời Đàng Trong đến mãi tận sau này, người đứng đầu của Quốc gia Việt 
Nam đều tuyên bố rõ ràng và mạnh mẽ chủ quyền của quốc gia mình đối với biển Đông 
và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Tiến sỹ Nguyễn Nhã khẳng định: “Trong các nước tranh chấp ở biển Đông và hai 
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, chưa có quốc gia nào các vị nguyên thủ lại liên tục nhau 
tuyên bố về chủ quyền như Quốc gia Việt Nam. Một sự khẳng định mang tính Nhà nước. 
Điều đó càng cho thấy chính nghĩa của Việt Nam trong việc này”. 

 

                                                                                                     Minh Tự 
                                                                                           (tuoitre.vn - Ngày 13/12/2016) 

 

 
  

BẰNG CHỨNG THÉP VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM 
 

Hàng trăm tấm bản đồ, tư liệu… về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo 
Hoàng Sa, Trường Sa được trưng bày tại Hà Nội thêm một lần nữa khẳng định 
chúng ta có đủ cơ sở pháp lý, lịch sử để chứng minh quyền làm chủ tại các quần 
đảo này. 

Bằng chứng thép 
Tại khai mạc triển lãm “Bản đồ và tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam -
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Những bằng chứng lịch sử” diễn ra sáng nay ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam 
(28A Điện Biên Phủ, Hà Nội), Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và 
Truyền thông) Lê Văn Nghiêm cho hay, ban tổ chức đã đem đến đây gần 150 tấm bản 
đồ, văn bản, hiện vật và ấn phẩm. Đó là nguồn tư liệu của các nhà nghiên cứu, học giả 
trong nước và quốc tế và là bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh quyền của Việt 
Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông. 

Để tiện cho khách thăm quan, khu vực triển lãm được bài trí một cách khoa học. 
Các nhóm tư liệu được trưng bày gồm phiên bản của các văn bản Hán Nôm, Việt ngữ và 
Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ 
XX; 95 bản đồ chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa do Việt Nam, phương Tây và Trung Quốc công bố từ thế kỷ XVI đến nay; hình ảnh, 
tư liệu về hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội của Hoàng Sa và Trường Sa trong thời 
gian gần đây… 

Đặc biệt, khách đến thăm quan triển lãm còn được tận mắt thấy ba cuốn Atlas (tập 
bản đồ chính thức) do Nhà nước Trung Quốc xuất bản năm 1908, 1919 và 1933. Các 
Atlas này là sản phẩm của chương trình thiết lập bản đồ bưu chính do nhà Thanh đề ra 
vào năm 1906 và được chính phủ Trung Hoa dân quốc kế tục và các năm sau đó. Bản đồ 
được thiết lập chi tiết ở từng tỉnh, thể hiện các con đường vận chuyển thư từ, công văn… 
Và, nơi nào không thuộc lãnh thổ Trung Quốc thì không được thể hiện. 

Trong các Atlas này, cực Nam của Trung Quốc luôn chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam 
mà không hề nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khi đó, những bản đồ, văn bản cổ 
của Việt Nam lại thể hiện rất rõ chủ quyền với hai quần đảo này. 

Ngay từ khi mở cửa, triển lãm đã thu hút nhiều người đến xem. Chen chân cùng 
cánh báo chí vào quan sát phòng trưng bày, bác Nguyễn Nam (70 tuổi, ở 444 Đội Cấn, 
Ba Đình) cho biết: “Nghe tin Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có triển lãm bản đồ cổ 
về biển đảo, tôi phải đến xem tận mắt, rồi về dẫn các cháu nhỏ đến để chúng hiểu rõ hơn 
về lịch sử”. 

Không thể chối cãi 
Về mặt sử học, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội Khoa học 

lịch sử Việt Nam, cho biết sau khi kết thúc 1.000 năm đô hộ của phương Bắc, các triều 
Lý, Trần, Lê, Nguyễn từng bước mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam. Năm 1490, vua Lê 
Thánh Tông cho hoàn thành bộ Hồng Đức bản đồ, có vùng duyên hải chạy dài đến núi 
Thạch Bi (Khánh Hòa) và biển, đảo tỏa ra khắp Đông Hải (biển Đông). Gữa biển Đông 
có một địa danh mới được đánh dấu là Bãi Cát Vàng. 

Tiếp đó, đến đầu thế kỷ XVII, chúa Nguyễn Phúc Nguyên mở rộng lãnh thổ xuống 
miền Đông Nam Bộ, đặt ra đội Hoàng Sa khai thác và quản lý khu vực Bãi Cát Vàng. 
Cuối thế kỷ XVII, chúa Nguyễn Phúc Chu chính thức xác lập quyền quản lý về mặt nhà 
nước đối với miền Đông Nam Bộ và tiến ra chiếm lĩnh khu vực Nam biển Đông. Tới 
năm 1711, chúa Nguyễn Phúc Chu giao cho Mạc Cửu tổ chức khảo sát, đo vẽ và quản lý 
Trường Sa hải chử (tức quần đảo Trường Sa ngày nay). 

Vẫn theo Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, vua Gia Long khi lập ra vương triều 
Nguyễn đã tái lập các đội Hoàng Sa, Bắc Hải, liên tục thăm dò đường biển, thực thi chủ 
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quyền một cách kiên quyết và đồng bộ. Đến đầu thập kỷ 20 của thế kỷ XIX, các đội này 
được tích hợp vào đội thủy quân của triều đình Minh Mệnh, hoạt động trên toàn tuyến 
biển đảo của Việt Nam. 

Với sự cai trị của mình, vua Minh Mệnh đã đưa hoạt động chủ quyền ở Trường Sa, 
Hoàng Sa lên đỉnh cao nhất với các biện pháp như kiểm tra, kiểm soát, khai thác hóa vật 
- hải sản, thu thuế, cứu hộ tàu bị nạn, khảo sát đo vẽ bản đồ, dựng miếu thờ, lập bia chủ 
quyền… Mỗi chuyến đi ra Trường Sa, Hoàng Sa đều có quyết định của triều đình… 

Bước sang các đời vua Thiệu Trị, Tự Đức, các hoạt động chủ quyền không được duy 
trì thường xuyên như trước, nhất là trong hoàn cảnh đất nước không giữ được độc lập. 

Giáo sư Ngọc cho hay, năm 1909, lợi dụng hoàn cảnh Việt Nam bị mất chủ quyền 
vào tay thực dân Pháp và Pháp chưa quan tâm đến Trường Sa, Hoàng Sa, Trung Quốc 
lần đầu tiên cho người ra Hoàng Sa, tự nhận có công “phát hiện” và đã tùy tiện đặt tên 
mới cho đảo. 

Theo ông Lê Văn Nghiêm, bộ tư liệu trưng bày ngày hôm nay chỉ là đại diện cho 
toàn bộ các nguồn tư liệu đã tập hợp được. Ban tổ chức chỉ tập trung vào giai đoạn trưng 
bày tư liệu từ đầu thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XIX là thời kỳ Việt Nam khẳng định và 
thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa một cách trọn vẹn trong hòa bình. Tuy 
nhiên, ban tổ chức cũng giới thiệu một phần nhỏ các tư liệu trước và sau khoảng thời 
gian đó để làm cơ sở giúp người xem hiểu rõ ngọn nguồn lịch sử chủ quyền Việt Nam. 

Cũng theo lời lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại, sau khi triển lãm tại Hà Nội, những 
tư liệu này sẽ được trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 tới. Sau đó, Cục 
Thông tin đối ngoại sẽ có kế hoạch tập hợp, thẩm định và hoàn chỉnh tư liệu để xây dựng 
bộ tư liệu mềm (tư liệu điện tử), giới thiệu tới các địa phương, đưa lên mạng Internet. 

 

                                                                                                      Hoa An 
(canthotv.vn  - Ngày 27/7/2017) 

 

 
 

7 KHÁI NIỆM CẦN HIỂU RÕ ĐỂ BẢO VỆ  
CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM 

 

Để góp phần bảo vệ chủ quyền 
biển đảo của Việt Nam, cần phải hiểu rõ 
7 khái niệm sau: Nội thủy, Đường cơ sở, 
Lãnh hải, Vùng tiếp giáp lãnh hải, 
Vùng đặc quyền kinh tế, Thềm lục địa, 
Quyền tài phán của quốc gia ven biển. 

Theo Công ước của Liên hợp quốc 
về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt 
Nam năm 2012, vùng biển nước ta được 
quy định thành 5 vùng: Nội thủy, Lãnh hải, 
Vùng tiếp giáp lãnh hải, Vùng đặc quyền 

kinh tế, Thềm lục địa. Ngoài khái niệm về 
5 vùng trên, trong bài dưới đây sẽ đề cập 
thêm về khái niệm “Đường cơ sở” và 
“Quyền tài phán của quốc gia ven biển”. 

1. Nội thủy 
Nội thủy của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là vùng nước tiếp 
giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở 
và là bộ phận của lãnh thổ Việt Nam. Nhà 
nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt 
đối và đầy đủ đối với nội thủy như trên 
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lãnh thổ đất liền. 
2. Đường cơ sở 
Theo quy định của Luật Biển Việt 

Nam, đường cơ sở dùng để tính chiều rộng 
lãnh hải của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã 
được Chính phủ công bố. Chính phủ xác 
định và công bố đường cơ sở ở những khu 
vực chưa có đường cơ sở sau khi được Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. 

3. Lãnh hải 
Lãnh hải của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là vùng biển có chiều 
rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía 
biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên 
giới quốc gia trên biển của Việt Nam. 

Nhà nước thực hiện chủ quyền đầy 
đủ và toàn vẹn đối với lãnh hải và vùng 
trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển 
của lãnh hải phù hợp với Công ước của 
Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. 

Tàu thuyền của tất cả các quốc gia 
được hướng quyền đi qua không gây hại 
trong lãnh hải Việt Nam trên cơ sở tôn 
trọng hòa bình, độc lập, chủ quyền, pháp 
luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên. Khi thực hiện 
quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải 
Việt Nam, tàu quân sự nước ngoài thông 
báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam. 

Nhà nước có chủ quyền đối với mọi 
loại hiện vật khảo cổ, lịch sử trong lãnh 
hải Việt Nam. 

4. Vùng tiếp giáp lãnh hải 
Vùng tiếp giáp lãnh hải của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải 
Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lý tính từ 
ranh giới ngoài của lãnh hải. Nhà nước 
thực hiện kiểm soát trong vùng tiếp giáp 
lãnh hải nhằm ngăn ngừa và xử lý hành vi 

vi phạm pháp luật về hải quan, thuế, y tế, 
xuất nhập cảnh xảy ra trên lãnh thổ hoặc 
trong lãnh hải Việt Nam. 

5. Vùng đặc quyền kinh tế 
Vùng đặc quyền kinh tế của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải 
Việt Nam hợp với lãnh hải thành vùng 
biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ 
đường cơ sở. 

Trong vùng đặc quyền kinh tế của 
Việt Nam, Nhà nước thực hiện chủ quyền 
về việc thăm dò, khai thác, quản lý và bảo 
tồn tài nguyên thuộc vùng nước bên trên 
đáy biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy 
biển; thực hiện quyền chủ quyền về các 
hoạt động khai thác nhằm thăm dò, khai 
thác vùng này vì mục đích kinh tế; thực 
hiện quyền tài phán quốc gia về lắp đặt và 
sử dụng đảo nhân tạo, thiết bị và công 
trình trên biển, nghiên cứu khoa học biển, 
bảo vệ và gìn giữ môi trường biển. 

Nhà nước tôn trọng quyền tự do 
hàng hải, hàng không; quyền đặt dây cáp, 
ống dẫn ngầm và hoạt động sử dụng biển 
hợp pháp của các quốc gia khác trong 
vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà 
không làm phương hại đến quyền chủ 
quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích 
quốc gia trên biển của Việt Nam. Việc lắp 
đặt dây cáp và ống dẫn ngầm phải có sự 
chấp thuận bằng văn bản của cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền của Việt Nam. 

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được 
tham gia thăm dò, sử dụng, khai thác tài 
nguyên, nghiên cứu khoa học, lắp đặt các 
thiết bị và công trình trong vùng đặc 
quyền kinh tế của Việt Nam trên cơ sở các 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên, hợp đồng được ký kết theo quy định 
của pháp luật Việt Nam hoặc được phép 
của Chính phủ Việt Nam. 
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6. Thềm lục địa 
Thềm lục địa của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là vùng đáy biển 
và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm 
ngoài lãnh hải Việt Nam, trên toàn bộ 
phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất 
liền, các đảo và quần đảo của Việt Nam 
cho đến mép ngoài của rìa lục địa. Trong 
trường hợp mép ngoài của rìa lục địa này 
cách đường cơ sở chưa đủ 200 hải lý thì 
thềm lục địa nơi đó được kéo dài đến 200 
hải lý tính từ đường cơ sở. 

Trong trường hợp mép ngoài của rìa 
lục địa này vượt quá 200 hải lý tính từ 
đường cơ sở thì thềm lục địa nơi đó được 
kéo dài không quá 350 hải lý tính từ 
đường cơ sở hoặc không quá 100 hải lý 
tính từ đường đẳng sâu 2.500 mét. 

Nhà nước thực hiện quyền chủ 
quyền đối với thềm lục địa về thăm dò, 
khai thác tài nguyên. Quyền này có tính 
chất đặc quyền, không ai có quyền tiến 
hành hoạt động thăm dò hoặc khai thác tài 
nguyên của thềm lục địa Việt Nam nếu 
không có sự đồng ý của Chính phủ Việt 
Nam. Nhà nước có quyền khai thác lòng 
đất dưới đáy biển, cho phép và quy định 
việc khoan nhằm bất kỳ mục đích nào ở 
thềm lục địa. 

Nhà nước tôn trọng quyền đặt dây 
cáp, ống dẫn ngầm và hoạt động sử dụng 

biển hợp pháp khác của các quốc gia khác 
ở thềm lục địa Việt Nam mà không làm 
phương hại đến chủ quyền, quyền tài phán 
quốc gia và lợi ích quốc gia trên biển của 
Việt Nam. Việc lắp đặt dây cáp và ống 
dẫn ngầm phải có sự chấp thuận bằng văn 
bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
của Việt Nam. 

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được 
tham gia thăm dò, sử dụng, khai thác tài 
nguyên, nghiên cứu khoa học, lắp đặt thiết 
bị và công trình ở thềm lục địa Việt Nam 
trên cơ sở điều ước quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên, hợp đồng ký kết theo quy 
định của pháp luật Việt Nam hoặc được 
phép của Chính phủ Việt Nam. 

7. Quyền tài phán 
Quyền tài phán là thẩm quyền riêng 

biệt của quốc gia ven biển được quy định, 
cấp phép, giải quyết và xử lý đối với một 
số loại hình hoạt động, các đảo nhân tạo, 
thiết bị và công trình trên biển, trong đó có 
việc lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo 
các thiết bị và công trình; nghiên cứu khoa 
học về biển; bảo vệ và gìn giữ môi trường 
biển trong vùng đặc quyền kinh tế hay 
thềm lục địa của quốc gia đó. 

 

               Trường Hùng 
(anninhthudo.vn - Ngày 24/7/2019)

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN 

Hồ Thị Kim Dung 
 Cử nhân Văn hóa, Phó giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La 

 
BIÊN TẬP CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG 

Dương Thị Thúy Hồng 
 

BIÊN TẬP 

Phạm Hương Thảo 
 

TRÌNH BÀY MINH HỌA 

Phạm Hương Thảo 
 

BIÊN TẬP KỸ THUẬT 

Tạ Thị Huyền Thanh 
 

SỬA BẢN IN 

Dương Thị Thúy Hồng 
 
 

  
IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN, KHỔ 21x30 CM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SƠN LA - SỐ 23, TỔ 12, PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ SƠN LA, 
TỈNH SƠN LA. GIẤY PHÉP XUẤT BẢN 02/GP-XBBT NGÀY 04/01/2019 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SƠN LA CẤP.  IN XONG VÀ 
NỘP LƯU CHIỂU THÁNG 08 NĂM 2019. XUẤT BẢN 1 THÁNG/1 KỲ. 

 
 


