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Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông
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công bằng ? 

Vùng đặc quyền kinh tế các nước được hưởng theo Luật Biển (xanh d ương ). 
Vùng biển Trung Quốc muốn là của họ (đường ch ữ U màu đỏ).

Trung Quốc đòi chiếm 75% Biển Đông để lại trung bình 5% cho mỗi nước khác, 
rõ ràng là không công b ằng .
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Ngư dân Lý Sơn ra bến mòn mỏi chờ 
người thân trở về 

Những tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa anh dũng 
hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa 1974 người thân trở về 

Gạc Ma 1988, 64 chiến sĩ Việt Nam anh dũng hy 
sinh. http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8

Vì bình yên cho Biển Đông

hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa 1974
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QNCBĐ là một tổ chức khoa học, phi lợi nhuận, phi chính phủ, độc lập. Quỹ ra 
đời năm 2007, vì công bằng và bình yên cho Biển Đông.

Quỹ có trên 20 thành viên tại Việt Nam, Mỹ, Úc, Anh, Đức, Nhật, Ba Lan, Pháp, 
tất cả đều tự nguyện. 

Cho đến tháng 1 năm 2013:

Quỹ Nghiên C ứu Bi ển Đông

Cho đến tháng 1 năm 2013:

Số bài viết tiếng Việt : trên 400 bài

Số bài viết tiếng nước ngoài : trên 30 bài

Số dự án đã hoàn thành : 30 dự án

5



Nghiên 
cứu

VậnThông

Quỹ Nghiên C ứu Bi ển Đông làm gì ?

Vận
động

Thông
tin

duy lý, khoa học
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Nghiên c ứu, thông tin
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Nghiên cứu ?

Đọc

Tranh chấp
trên Biển

Đông

Đọc

Viết

Trao đổi Tranh
chấp

Hoàng
Sa

Tranh
chấp

Trường
Sa
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• Báo chí tiếng
Việt

• Trao đổi với các
học giả Việt
Nam

• Báo chí tiếng
Việt

• Phổ biến các tài
liệu

• Dự án truyền 
thông Người 

dân Việt 
Nam

Chính 
phủ Việt 

Nam

Người 

• Báo chí thế giới

• Tranh luận trên 
các diễn đàn 
quốc tế

• Báo chí thế giới

• Trao đổi với 
các học giả 
nước ngoài

Người 
dân thế 

giới

Học giả 
quốc tế

Thông tin cho ai và như thế nào ?
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Viết về luật bi ển

http://tuoitre.vn/The-gioi/502471/Bao-ve-quyen-loi-hop-phap-VN-tren-bien-Dong.html

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp c ủa VN trên bi ển Đông
NGUYỄN THÁI LINH (thạc sĩ công pháp quốc tế, Quỹ nghiên cứu biển Đông, sống 
tại Ba Lan) | 18/07/2012 07:57 (GMT + 7) 

TT - Khi Luật biển VN được Quốc hội thông qua, VN đang ở tư thế thuận lợi hơn 
trong việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình trên biển Đông. Đây là một bước 
tiến lớn về pháp lý.tiến lớn về pháp lý.
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Về chủ quyền hai qu ần đảo 

http://phapluattp.vn/20120828095912112p0c1112/hoang-satruong-sa-theo-an-
le-quoc-te.htm

Hoàng Sa-Tr ường Sa theo án l ệ quốc tế
LS-TS LÊ MINH PHIẾU (Quỹ Nghiên cứu biển Đông)

Chiếu theo những án lệ mà các tòa án quốc tế từng phán quyết, rõ ràng Việt 
Nam đã thụ đắc chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ rất lâu đời.Nam đã thụ đắc chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ rất lâu đời.
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Viết báo và nghiên c ứu quốc tế

The Scarborough Shoal dispute: Legal issues and 
implications 
No. 102/2012 dated 18 June 2012 
By Huy Duong 
Synopsis 
The dispute between China and the Philippines over the Scarborough Shoal area has until recently been a 
neglected sideshow in the South China Sea. However, if the Philippines goes to ITLOS or an Annex VII 
Arbitration Tribunal under UNCLOS to defend its “sovereign rights”, there might be important implications 
for any attempt to interpret China’s U-shaped line as a maritime claim. for any attempt to interpret China’s U-shaped line as a maritime claim. 

http://www.zhgpl.com/crn-
webapp/mag/docDetail.jsp?coluid=0&docid=102166644&page=1
南中国海有争议的海域是哪些南中国海有争议的海域是哪些南中国海有争议的海域是哪些南中国海有争议的海域是哪些？？？？

Đâu là vùng bi ển tranh ch ấp ?
Yang Minghui (D ương Danh Huy- 阳名辉阳名辉阳名辉阳名辉)
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Nhiều khía c ạnh

http://phapluattp.vn/2012120511572499p0c11
12/bien-dong-thanh-hiem-lo.htm
LÊ VĨNH TRƯƠNG (Quỹ Nghiên cứu biển 
Đông)
SLOC BIỂN ĐÔNG VÀ NGOẠI GIAO 
PHÁO HẠM - BÀI 1 Bi ển Đông thành 
hiểm lộ!

Dầu từ vùng Vịnh đi qua SLOC biển Đông

http://phapluattp.vn/20110612124037963
p1013c1147/hai-giam-tau-quan-su-tra-
hinh.htm
Nguyễn Đức Hùng, Nguy ễn Trọng 
Bình, Dư Văn Toán và Lê V ĩnh Trương
(Quỹ Nghiên cứu biển Đông)
Hải giám - tàu quân s ự trá hình

Vũ khí trang bị trên tàu hải giám (súng 14,5 ly).
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Nhiều nơi
Viết  trên báo

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&Cat
egoryID=42&News=4909
Đường ‘l ưỡi bò’ là c ơ sở cho yêu sách ch ủ 
quyền của Trung Qu ốc? 16/02/2012 

Phan Văn Song & Lê V ĩnh Trương 

Hình ảnh biển Đông trên Cửu Đỉnh trước 
Thế Miếu, nơi thờ các vua triều Nguyễn.

…trên m ũ áo

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t
=58826
20 tri ệu áo, mũ in ch ữ U-NO, U gạch 
chéo giúp ng ư dân bám bi ển 

Nguyễn Quang A

Áo U NO, nói không với đường chữ U

…trên các làn sóng truy ền hình và âm nhạc
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Nhiều cách th ể hiện

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/440464/Phai-
ngan-chan-su-xam-lan-bien-Dong.html
Phải ng ăn ch ặn sự xâm l ấn bi ển Đông
TS Dư Văn Toán trả lời báo Tuổi Trẻ 
01/06/2011

Trả lời báo

Tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải 
của Việt Nam (ảnh chụp vào tháng 4-

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-04-08-
dang-giao-luu-truc-tuyen-voi-quy-nghien-cuu-
bien-dong
Bài đã được xuất bản: 09/04/2010
Trần Vinh D ự, Lê Minh Phi ếu, Lê V ĩnh Trương, 
Giáp Văn Dương (ảnh) (TV QNCBĐ) giao l ưu 
trực tuy ến với bạn đọc Tuần Việt Nam.

của Việt Nam (ảnh chụp vào tháng 4-
2011) - Quỳnh Ngọc

Giao lưu trực tuy ến
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Sách

http://alezaa.com/me/view.php?id=hXYHXsOpv2F

Việt Nam và tranh chấp Biển Đông 
Nhiều tác giả (Tác giả). Bản quyền © Quỹ 
Nghiên cứu Biển Đông và các tác giả (Bản 
quyền & Cung cấp) 
Định dạng: Sách điện tử bản quyền
SKU: #2372
Số trang sách in: 236Số trang sách in: 236
Giá bán: 39.000đ

Sách giới thiệu nhiều bài viết của các 
chuyên gia nghiên cứu, các học giả trong 
nước về nhấn mạnh chủ quyền Việt Nam 
trên Biển Đông, tham vọng của Trung 
Quốc và các quốc gia chung Biển Đông, 
đồng thời đề xuất một số giải pháp để giải 
quyết tranh chấp.
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Nhiều cách th ể hiện
Viết blog
http://www.voatiengviet.com/content/moi-de-doa-mang-ten-trung-
quoc-07-06-2011-125115414/906279.html
Blog / Trần Vinh D ự Cập nhật: 05.07.2011 20:00 
Mối đe dọa mang tên Trung Qu ốc

http://www.facebook.com/biendong/posts/101512301882
18626?notif_t=like

Facebook c ủa Quỹ

18626?notif_t=like
Quỹ nghiên cứu Biển Đông 1,430 like July 7 2012 
NGỤY BIỆN CHỒNG LÊN NGỤY BIỆN - Đoan Trang

Hoàng Vi ệt, Thạc s ĩ Luật (Quỹ Nghiên C ứu Bi ển Đông)
Nói chuyện tại Trường ĐH GTVT (22/06/2011)
Nói chuyện tại Trường Luật TPHCM ngày 4/6/2011

Gặp tận mặt, nói t ận nơi

17



Từ nhiều góc độ

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnam-chin a-and-south-china-
sea-ddhuy-ltrtinh-12232010183534.html

“Tinh th ần đồng chí” Vi ệt-Trung và Bi ển Đông
Dương Danh Huy và Lê TrungT ĩnh
2010-12-23
Chúng ta thường nghe nói Việt Nam và Trung Quốc “vừa là đồng chí, vừa là 
anh em”…

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/07/12070 7_legal_scs_co
mment.shtml

Tính pháp lý c ủa việc kế thừa hai qu ần đảo
Phạm Thanh Vân và D ương Danh Huy
Cập nhật: 00:15 GMT - thứ bảy, 7 tháng 7, 2012
Khi trả lời câu hỏi nước Việt Nam là gì, chúng ta sẽ nghĩ về nó dưới nhiều 
phương diện khác nhau.
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Không ph ải dễ dàng
http://www.viet-studies.info/kinhte/BienDong_DuTran_VNN.htm
Vietnamnet (TuanVietnam) 06/12/2008 11:52 (GMT + 7)
Biển Đông và chi ến lược diều hâu c ủa Trung Qu ốc 
Trần Vinh D ự (Sau khi đăng vài giờ, bài này đã bị rút xuống)

Sự đón nh ận

Đôi khi b ị hiểu lầm…
Nhưng được rất nhi ều thông c ảm, 

http://boxitvn.blogspot.fr/2012/11/noi-lai-cho-ro-voi-nhung-nguoi-ban.html
Nói lại cho rõ v ới những ng ười bạn
30/11/2012
André Menras , Hồ Cương Quy ết
Nguyễn Ngọc Giao dịch

Nhưng được rất nhi ều thông c ảm, 
chia s ẻ và ủng hộ
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Vận động
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Chính 
phủ Việt 

Nam

Người 
dân Việt 

Nam

Các dự án truyền 
thông và phổ biến 
kiến thức

Báo chí 
trong 
nước Báo chí, tạp chí 

nghiên cứu quốc tế

Vì công bằng và bình yên cho Biển Đông

Thế giới

Nam

Trao đổi, hỗ trợ các 
học giả Việt Nam

Trao đổi với các học giả 
thế giới
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Phát huy s ức mạnh của toàn dân t ộc

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2009-
01-11-viet-nam-truoc-chu-truong-cua-
trung-quoc-doi-voi-bien-dong
11/01/2009 11:18 GMT+7
Lê Minh Phi ếu - Dương Danh Huy

Từ năm 2008, khi vấn đề HSTSBĐ vẫn chưa được phổ biến nhiều trên báo 
chí, Quỹ đã viết bài trên báo Việt Nam nhằm xây dựng n ền tảng ki ến thức, ý 
thức, và ý chí của người Việt về vấn đề này. 

Lê Minh Phi ếu - Dương Danh Huy
(Quỹ Nghiên cứu Biển Đông)

Bài báo này đưa ra lời cảnh báo về 
“đường lưỡi bò” trước cả khi Trung 
Quốc nộp bản đồ “đường lưỡi bò” cho 
Liên Hiệp Quốc.

QNCBĐ phổ biến các tài liệu trình bày vấn đề Hoàng Sa Trường Sa Biển Đông 
dễ hiểu cho tất cả mọi người 
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Vận động từng ng ười dân Vi ệt

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ các nhà nghiên cứu và tác giả Việt Nam, năm 
2011 Quỹ lập một chương trình giải thưởng cho các bài vi ết xu ất sắc, và đã 
trao nhiều giải thưởng, tiêu biểu là:

•Phạm Hoàng Quân, nhận giải Hoàng Sa "Những ghi chép về vùng biển 
Quảng Đông (Trung Hoa) và Biển Đông (Việt Nam) trong Đại Thanh Thực Lục 
đối chiếu với Đại Nam Thực Lục”

•Đài Trang, HSO, nhận giải Trường •Đài Trang, HSO, nhận giải Trường 
Sa với bài "Tìm lại người cựu chiến 
binh trong phim tư liệu ‘Hải chiến 
Trường Sa 14/03/1988”

•Hồ Cương Quyết, nhận giải 
Trường Sa với bài "Một ngư dân bỏ 
biển: Việt Nam mất dần lãnh thổ“
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Tổ chức để ai cũng có thể làm vì HSTSBĐ

Để tăng tính t ự lập, thành viên và cộng tác viên của
QNCBĐ đã cùng thực hiện các dự án:

•Đánh máy vi tính và phổ biến bản tiếng Việt của
Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển

•Đánh máy vi tính bản tiếng Việt, “Chủ quyền trên hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” (Monique 
Chemillier – Gendreau)

•Dịch thuật nhiều tài liệu, tiêu biểu là “The 
Indisputable Sovereignty of Viet Nam over the Paracel
Islands”

•Sưu tầm tài liệu và
hệ thống hóa tài
liệu trên web Quỹ
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Hỗ trợ các ho ạt động dân s ự liên quan HSTSB Đ

Một số hoạt động hỗ trợ tài chính trực tiếp của QNCBĐ:

•Tặng máy tính cho nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân, năm 2009.

•Tặng 5,000,000 VND cho thuyền trưởng 
Mai Phụng Lưu sau khi tàu cá của ông bị 
Trung Quốc bắt ở Hoàng Sa, năm 2011.

•Tài trợ và tư vấn nội dung cuộc thi Biển 
Đảo cho Trung Học Lý Thường Kiệt, Thủy 
Nguyên, Hải Phòng: VND5.000.000 
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Vận động quốc tế
Quỹ đã viết và quyên tiền để đăng 2 kêu gọi trên báo Manila Times vận động 
các nước Đông Nam Á đoàn kết vì công lý và chống lại vũ lực. 

Quỹ là tổ chức đầu tiên làm vi ệc này.

2008 - Thư ngỏ đến chính ph ủ và 
nhân dân các n ước ĐNA về Biển 
Đông

2011 - Kêu gọi các n ước nhỏ 
hãy đoàn kết lại
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Viết và cùng vi ết báo qu ốc tế

QNCBĐ có nhiều bài báo được đăng trên Opinion 
Asia, Asia Sentinel, Asia Times, The Diplomat, BBC 
và Manila Times (hình bên). 

http://thediplomat.com/asean-beat/2011/10/20/a-
south-china-sea-plan/
A South China Sea Plan
October 20, 2011 By Huy Duong & Tinh Le 

QNCBĐ tham gia cùng các trí thức trên thế giới
phản đối đường chữ U len vào các tạp chí
khoa học.
http://www.nature.com/news/2011/191011/full/4
78293a.html
http://www.nature.com/nature/journal/v478/n73
69/full/478285a.html
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Trên các di ễn đàn quốc tế hàng đầu

http://cogitasia.com/trouble-outside-the-gulf-of-tonkin/
Trouble outside the Gulf of Tonkin
Dec 14th, 2012 By Huy Duong and Van Pham

http://yaleglobal.yale.edu/content/chinas-u-shaped-line-south-china-
sea#.UQf6Xj0wMSw.twitter
China's "U-shaped Line" in the South China Sea 
Four possible interpretations to China’s claims to islands in the South China Sea 
are analyzed, from simple claim to the islands to historical rights
Asia Sentinel, 24 September 2012 Duong Danh Huy
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•Vận động qu ốc tế vì Hoàng Sa, Trường Sa, 
Biển Đông

•Viết bài cảnh báo về đường chữ U trên báo 
Việt Nam

•Viết báo nêu đích danh Trung Qu ốc đàn áp 
ngư dân Vi ệt Nam

QNCBD là tổ chức đầu tiên

ngư dân Vi ệt Nam

Mỗi năm ở Lý Sơn đến ngày kỷ niệm hải đội 
Hoàng Sa ra đi, những chiếc thuyền được 
thả xuống biển để tưởng nhớ

•Liên tục và mạnh mẽ phản đối những 
hành vi xâm lấn của Trung Quốc

•Tổ chức thực hiện nhiều việc chưa ai làm, 
nâng cao tính t ự lập và chi ến đấu của 
người dân trước tham vọng của Trung 
Quốc.
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Tổ chức?

Ngoài số Thành Viên, Quỹ có một mạng lưới Cộng Tác Viên thực hiện những dự 
án cụ thể

Trang web: http://www.seasfoundation.org

Thành viên QNCB Đ tự nguy ện đóng góp th ời gian, công s ức, trí óc, và tài 
chính

Đình An Vĩnh - nơi xuất phát của Đội Hoàng Sa
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Dự án đang tri ển khai

•Lập tự điển Anh-Việt-Anh về các vấn để liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa, 
Biển Đông: luật biển, kinh tế biển, hải dương học, vv.

•Làm kỷ yếu chi tiết về các tranh 
chấp HSTSBĐ

•Viết sách về luật biển

•Trao giải thưởng cho các bài •Trao giải thưởng cho các bài 
viết, công trình nghiên cứu về 
HSTSBĐ 

•Hỗ trợ các hoạt động dân sự 
liên quan đến HSTSBĐ 

Trong suốt lịch sử thế giới, tàu thuyền tất cả các nước 
tự do dùng Biển Đông, không cần sự cho phép của bất 
cứ nước nào.
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Các bạn có th ể làm gì v ới Quỹ ?

Các bạn có thể tham gia các dự án của 
Quỹ, vào nhóm Cộng Tác Viên của Quỹ. 

Xin mail cho địa chỉ: 
Contact@seasfoundation.orgContact@seasfoundation.org

Quỹ Nghiên C ứu Bi ển Đông trân tr ọng cảm ơn những đóng góp tài chính và 
những góp s ức cho công vi ệc chung c ủa các thân h ữu và các C ộng tác viên.

32



Các bạn có thể có thêm kiến thức thông tin tại:

Nghiên Cứu Biển Đông: http://nghiencuubiendong.vn

Cảm ơn tác gi ả của các hình ảnh được dùng

Trung Tâm dữ liệu Hoàng Sa: http://hoangsa.org

Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông: http://seasfoundation.org
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