
TQ: Nước thứ ba không được quyền thăm dò dầu khí ở Biển Đông  

 
Nơi khai thác dầu thô của Ấn Độ ở vịnh Bengal. Mặc dù không nêu đích danh Ấn Độ, nhưng Bắc 

kinh lâu nay phản đối hợp đồng khai thác dầu khí của New Delhi với Hà Nội. 

VOA, 02.10.2015  

Trung Quốc tuyên bố không một nước thứ ba nào có quyền thăm dò dầu khí trên Biển Đông trong 

những vùng thuộc quyền tài phán của Bắc Kinh mà không được Bắc Kinh cho phép. 

Tờ Hindustan Times dẫn phản hồi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1/10 đáp các câu hỏi của 

báo này khẳng định Bắc Kinh có ‘chủ quyền không thể tranh cãi tại Trường Sa và các vùng biển lân 

cận cũng như chủ quyền và quyền tài phán đối với phần đáy biển và tầng đất liên quan. Trung Quốc 

phản đối bất kỳ hoạt động thăm dò dầu khí của quốc gia hay tập đoàn nào trong các vùng biển thuộc 

quyền tài phán Trung Quốc mà không được phép của Trung Quốc”. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nêu đích danh Ấn Độ trong bình luận này nhưng Bắc Kinh trước 

nay nhiều lần phản đối hợp đồng khai thác dầu khí của New Dehli với Hà Nội tại các lô dầu khí 

ngoài khơi bờ biển Việt Nam. 

Bắc Kinh nói các cơ chế hiện hành đang vận hành tốt để kiềm chế những tranh chấp và Trung Quốc 

sẽ không cho phép các nước bên ngoài khu vực can thiệp vào chuyện Biển Đông. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh theo đuổi nguyên tắc ‘5 kiên trì’ bao gồm 

kiên trì duy trì hòa bình ổn định Biển Đông, kiên trì giải quyết tranh chấp với các nước liên quan 

dựa trên luật quốc tế và tôn trọng chứng cứ lịch sử qua các cuộc thương lượng song phương, kiên trì 

dựa trên hệ thống luật lệ để kiểm soát tranh chấp, kiên trì gìn giữ tự do hàng không-hàng hải ở Biển 

Đông và kiên trì thực hiện chính sách cùng thắng lợi thông qua hợp tác. 

Phản hồi của Trung Quốc được đưa ra sau khi Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ hôm 30/9 nhấn mạnh 

cần giải quyết tranh chấp theo luật quốc tế và tuyên bố tăng cường hợp tác để bảo đảm an ninh hàng 

hải trong khu vực. 

 

Nguồn: Hindustan Times, Maritime Security. 

http://gdb.voanews.com/BCF6B614-9D8F-40CE-BBD0-D0127BA5F590_cx0_cy4_cw0_mw1024_s_n_r1.jpg

