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N ười phát ngôn n oại giao Trung Quốc Cảnh Sản  

Đối sách Biển Đông 

Người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng xác nhận nước này vừa gửi thư cho Liên 

Hiệp Quốc phản bác Việt Nam, tái khẳng định chủ quyền biển đảo. 

Ở họp b o hôm 21/ , ôn  Cảnh Sản  nói ph i đoàn Trun  Quốc ở LHQ hôm thứ S u tuần trước đã 

 ửi côn  hàm n oại  iao cho Tổn  thư ký Antonio Guterres, nhắc lại chủ quyền. 

Công hàm hôm 17/  của Trun  Quốc nói Việt Nam "đưa quân xâm lược và chiếm đón  bất hợp 

ph p c c đảo, đ  thuộc quần đảo Nam Sa của Trun  Quốc hòn  tạo ra tranh chấp". 

Côn  hàm này nói Bắc Kinh đã liên tục "phản đối sự xâm lược và chiếm đón  tr i phép của Việt 

Nam" và yêu cầu Việt Nam "rút tất cả n ười và phươn  tiện, thiết bị ra khỏi c c đảo, đ  đã xâm 

lược và chiếm đón  bất hợp ph p". 

Việc này để phản ứn  Việt Nam vào cuối th n  Ba  ửi côn  hàm cho LHQ khẳn  định chủ quyền 

với quần đảo Hoàn  Sa và Trườn  Sa. 

Trung Quốc đặt tên cho hàng chục đảo, thực thể trên Biển Đông 

Mới hôm 19/ , Bộ Dân chính Trun  Quốc côn  bố "danh xưn  tiêu chuẩn" cho 25 đảo, bãi đ  n ầm 

cùn  55 thực thể địa lý dưới đ y biển ở Biển Đôn . 

Phần lớn số này nằm tron  quần đảo Hoàn  Sa và quần đảo Trườn  Sa. 

Trun  Quốc cũn  côn  bố kinh độ và vĩ độ của c c đảo, bãi đ  và thực thể. 

Việt Nam nói tron  nhữn  thực thể này có nhữn  bãi cạn nằm sâu tron  vùn  đặc quyền kinh tế của 

Việt Nam, có điểm chỉ c ch bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý hoặc đườn  cơ sở Việt Nam 

khoản  50 hải lý. 



Chỉ một n ày trước, 18/ , truyền thôn  Trun  Quốc đưa tin nước này đã quyết định thành lập c i 

 ọi là "quận Tây Sa" và "quận Nam Sa" thuộc "thành phố Tam Sa". 

Đây là "đơn vị hành chính" mà Trun  Quốc đã thành lập vào năm 2012 để quản lý "Tây Sa, Trun  

Sa và Nam Sa". 

N ày 19/ , n ười ph t n ôn n oại  iao Việt Nam Lê Thị Thu Hằn  đã lên tiến  phản đối Trun  

Quốc thôn  b o thành lập "quận Tây Sa" và "quận Nam Sa". 

"Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳn  định Việt Nam có đầy đủ bằn  chứn  lịch sử và cơ sở ph p 

lý để khẳn  định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàn  Sa và Trườn  Sa. 

Lập trườn  nhất qu n của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập c i  ọi là "thành phố Tam 

Sa" và c c hành vi có liên quan vì đã vi phạm n hiêm trọn  chủ quyền của Việt Nam, khôn  có  i  

trị và khôn  được côn  nhận, khôn  có lợi cho quan hệ hữu n hị  iữa c c quốc  ia và  ây thêm 

phức tạp tình hình Biển Đôn , khu vực và thế  iới," bà Hằn  nói. 

N ày 20/ , từ Bắc Kinh, n ười ph t n ôn Cảnh Sản  hồi đ p rằn  việc nước này thành lập c c đơn 

vị hành chính là "thuộc chủ quyền". 

"Trun  Quốc kiên quyết phản đối n ôn từ và hành độn  của Việt Nam  ây hại cho chủ quyền, lợi 

ích của Trun  Quốc ở Nam Hải," ôn  Cảnh Sản  nói. 

Quay lại buổi họp b o mới nhất n ày 21/ , tran  b o nhà nước CGTN dẫn lời ôn  Cảnh Sản : 

"Cố  ắn  của bất kỳ nước nào muốn vi phạm chủ quyền và lợi ích của Trun  Quốc ở Nam Hải và 

đòi chủ quyền phi ph p sẽ chỉ vô ích." 

Nói với BBC  ần đây, c c nhà quan s t Việt Nam cho rằn  Trun  Quốc đan  có nhiều toan tính 

quyết đo n trên Biển Đôn . 

Từ Khoa Luật, Đại học Quốc  ia TP. Hồ Chí Minh, nhà n hiên cứu Hoàn  Việt hôm 17/  bình 

luận: 

"Thực ra Việt Nam cũn  có nhiều tham vọn  tron  nhiệm kỳ làm chủ tịch luân phiên của Asean, 

tron  đó Việt Nam cũn  muốn đẩy mạnh vai trò, bản lĩnh của mình, cũn  như là đan  đẩy mạnh qu  

trình tìm kiếm bản COC hay Bộ tư c ch ứn  xử trên Biển Đôn . 

"Tuy nhiên c i khó là n ay tron  dịch Covid-19 này, việc hạn chế  ặp  ỡ của c c bên cũn  làm 

 iảm đi rất nhiều vai trò của Việt Nam tron  việc làm chủ tịch, và liệu có sự đồn  ý của c c quốc 

 ia kh c tron  khối này hay khôn . 

"Chính vì vậy, Việt Nam phải thể hiện được bản lĩnh và vai trò của mình tron  vấn đề tranh chấp 

Biển Đôn , thế nhưn  một vấn đề thứ hai là th ch thức đoàn kết tron  khối rất lớn, nên vấn đề vẫn 

còn đan  rất khó khăn." 

 


