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Tham vọng chủ quyền trên gần trọn Biển Đông của Trung Quốc, với yêu sách đường 9 vạch (còn 

gọi là ''lưỡi bò''), bị Tòa Án Trọng Tài Thường Trực, La Haye, bác bỏ ngày 12/07/2016. Ảnh : 

Reuters 

Thu Hằng 

Việt Nam bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, được nêu trong hai công 

hàm đệ trình lên Liên Hiệp Quốc vào tháng 12/2019 và tháng 03/2020. Công hàm phản đối 

của Việt Nam được gửi tới tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 30/03, nhưng 

chỉ được công bố hôm 07/04. 

Trong công hàm ngày 30/03, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc khẳng định các 

yêu sách của Trung Quốc “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán 

của Việt Nam tại Biển Đông” ; “Việt Nam có đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định 

chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa”. 

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt là tại sao công hàm được gửi đi ngày 30/03, nhưng chỉ được công bố 

rộng rãi ngày 07/03 ? Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp tại Singapore, khi trả lời đài VOA, cho rằng có thể là 

do “áp lực từ công chúng” , sau vụ tầu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một tầu cá của Việt Nam 

vào ngày 02/04 ở khu vực Hoàng Sa, buộc Việt Nam phải gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh hôm 

03/04.  

Tiếp theo, có thể Hà Nội sẽ tính đến hướng đi pháp lý, như Philippines từng làm năm 2016. Tuy 

nhiên, theo ông Hà Hoàng Hợp, trước đó “Việt Nam sẽ gặp phía Trung Quốc để bàn xem có thể xử 

lý trên đàm phán được không. Không phải song phương, mà là đa phương”. 

Trung Quốc đang bị chỉ trích lợi dụng tình hình cả thế giới đối phó dịch Covid-19 để tăng cường 

hoạt động ở Biển Đông. Ngày 06/04, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Trung 

Quốc chấm dứt lợi dụng thế yếu của các nước Đông Nam Á để gia tăng những đòi hỏi phi pháp tại 

Biển Đông. Tuy nhiên, trong buổi họp báo ngày 07/04, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc 

Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) chỉ trích Mỹ tiếp tục vi phạm chủ quyền của nước này ở Biển Đông, 

đồng thời khuyến cáo Washington tập trung ưu tiên chống dịch Covid-19 ở trong nước.  

Một dấu hiệu khác cho thấy Trung Quốc tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự ở Biển Đông, bất 

chấp đại dịch Covid-19. Trang Asia Times ngày 08/04, trích thông tin của Hoàn Cầu Thời Báo, cho 

biết thủy phi cơ AG600 do Trung Quốc chế tạo sắp được thử nghiệm trên biển trong năm 2020. Đây 

là loại thủy phi cơ lớn nhất thế giới. Nhờ khả năng hoạt động độc lập trong 12 giờ, một khi được 

triển khai tại quần đảo Hoàng Sa, thủy phi cơ này có thể đến bất cứ vị trí nào tại Biển Đông.  

 


