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Biển lớn nhất thế giới, 3.5 triệu 
km2, lớn hơn ðịa Trung Hải.

9 nước bao quanh: Việt Nam, 
Campuchia, Thái Lan, Malaysia, 
Singapore, Indonesia, Brunei, 
Philippines ,Trung Quốc. Và ðài 
Loan. 

Rất quan trọng cho kinh t ế, tự 
do ñi lại và qu ốc phòng của 
những nước này.

Trong suốt lịch sử thế giới, tàu 
thuyền tất cả các nước tự do 
dùng Biển ðông, không cần sự
cho phép của bất cứ nước nào.

Không m ột nước nào có
chủ/thẩm quy ền trên ph ần lớn 
Biển ðông .

Biển ðông ?



Kinh t ế
Ước lượng 9.2 triệu tấn cá trong vùng biển Việt Nam.
Việt Nam có trên 126,000 tàu cá trên Biển ðông.
Dầu thô từ Biển ðông : 21% xuất khẩu của Việt Nam.

Vì sao Bi ển ðông quan tr ọng ñối với Việt Nam ?

Quốc phòng
Việt Nam dài và hẹp nên có hai sườn yếu: biên giới phía Tây và b ờ Biển ðông . 
Bờ biển dọc Biển ðông dài 3200 km, trung bình lãnh thổ Việt Nam cách b ờ Biển 
ðông d ưới 103 km. 
Phần lớn dân Việt Nam sống cách Bi ển ðông d ưới 50 km.
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Chiến lược 
Biển ðông là cửa ngõ duy nh ất ñể ra ñại 
dương.
Vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam trên 
Biển ðông rộng hơn gấp 2 lần lãnh th ổ trên 
bộ.

Nếu một nước khác chiếm ñược Biển ðông thì
sẽ rất nguy hại cho kinh tế, quốc phòng, tự do, 
ñộc lập và danh dự của Việt Nam, không 
những cho th ế hệ này mà cho t ất cả những 
thế hệ sau . 

Danh dự dân tộc
Tổ tiên ta ñã tự do dùng Bi ển ðông t ừ thời 
tiền sử – vì vậy, chúng ta và các th ế hệ sau 
không th ể chấp nhận một nước nào khác 
biến Biển ðông thành s ở hữu của họ. 

Vì sao Bi ển ðông quan tr ọng ñối với Việt Nam ?
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Hơn 50% hàng hoá  ñường thu ỷ và dầu thô c ủa thế giới ñược chuyên chở qua Biển 
ðông. 
Lượng dầu thô ñược chuyên chở qua Biển ðông gấp 3 lần qua kênh Suez, g ấp 5 lần 
qua kênh Panama. 
Hơn 80% dầu thô c ủa Nhật, Nam Hàn và  ðài Loan ñược chuyên chở qua Biển ðông.

Vì sao Bi ển ðông quan tr ọng ñối với thế giới ?
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1/ Hoàng Sa (Paracel Islands): 
Việt Nam và Trung Quốc, ðài 
Loan.

2/ Trường Sa (Spratly Islands): 
Việt Nam, Trung Quốc, 
Philippines, Malaysia và Brunei, 
ðài Loan.

3/Tranh ch ấp Biển ðông: 
ðường lưỡi bò : Trung Quốc 
vạch ranh giới chiếm 2.6 triệu 
km2 trên diện tích 3.5 triệu km2

Biển ðông. 
Giành 75% Biển ðông cho Trung 
Quốc.

Cần phân bi ệt 3 tranh ch ấp ở Biển ðông:
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Quần ñảo Hoàng Sa



Ngoài khơi ðà Nẵng. Gồm 15 ñảo và nhiều bãi ñá ngầm.

Trung tâm quần ñảo Hoàng Sa cách bờ biển Việt Nam 200 hải lý.

Tuy tổng diện tích ñảo dưới 10 km2, quần ñảo Hoàng Sa tr ải ra  trên h ơn 16,000 km 2.

Quần ñảo Hoàng Sa
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Hoàng Sa là ñất vô chủ cho tới thế kỷ 18. 

Vào th ế kỷ 17, các chúa Nguyễn thành lập các ñội Hoàng Sa ñể quản lý và
khai thác Hoàng Sa. 

Năm 1816, vua Gia Long tuyên bố chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa. 

Việt Nam là  nước ñầu tiên th ực thi ch ủ quyền
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ðình An Vĩnh - nơi xuất phát của ðội Hoàng Sa
Mỗi năm ở Lý Sơn ñến ngày kỷ niệm hải ñội 
Hoàng Sa ra ñi, những chiếc thuyền ñược 
thả xuống biển ñể tưởng nhớ



Vua Minh Mạng tiếp tục thực 
thi ch ủ quyền: 

•xây cất bia chủ quyền, 
•vẽ bản ñồ dưới sự ñiều hành 
của vua, 
•ñặt quan quản lý Hoàng Sa, 
•khảo sát ñịa lý, thuỷ trình 
•thu thuế từ ngư dân

Những hành ñộng này không 
bị nước nào ph ản ñối, kể cả
Trung Qu ốc.

Trên cơ sở pháp lý qu ốc tế, 
chủ quyền ở Hoàng Sa thu ộc 
về Việt Nam từ thế kỷ 17.

Quần ñảo Hoàng Sa là c ủa Việt Nam
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ðại Nam nhất thống toàn ñồ, triều Minh Mạng 
(1820-1841), ghi rõ Hoàng Sa và Vạn Lý Trường 
Sa thuộc Việt Nam



Thời Pháp thu ộc, Pháp ñã bảo vệ, khẳng ñịnh và thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa.

Ở hội ngh ị San Francisco 1951 , 48 trong 51 nước phản ñối ñề nghị chủ quyền 
Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung Quốc; không n ước nào ph ản ñối khẳng 
ñịnh ch ủ quyền của Việt Nam.

Từ năm 1956, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa luôn tuyên bố, khẳng ñịnh, và thực thi 
chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa.

Việt Nam liên t ục thực thi ch ủ quyền tại Hoàng Sa
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Lính Pháp và Việt Nam chào cờ tại Hoàng Sa Nhân viên khoa học VNCH trước nhà
thờ ở Hoàng Sa



Ngày 19 và 20 01/1974 , hải quân 
Trung Qu ốc ñánh chi ếm tây Hoàng 
Sa từ Việt Nam Cộng Hoà.

Hải quân VNCH có 74 binh sỹ tử
vong bao gồm hạm trưởng Ngụy Văn 
Thà.

Trung Qu ốc dùng v ũũũũ lực cưỡng ñoạt Hoàng Sa

Chiến hạm HQ-4 Trần Khánh Dư, một trong 4 chiến hạm 
VNCH chến ñấu trong trận bảo vệ Hoàng Sa
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ðảo Phú Lâm, Một ñảo lớn của Hoàng Sa, 
Trung Quốc ñã ngang nhiên xây sân bay 
trên ñảo.



Tuy nhiên,  ñiều ñó không có ngh ĩĩĩĩa Việt Nam ñã mất chủ quyền ở
Hoàng Sa.

Luật Liên Hiệp Quốc không chấp nhận chiếm ñoạt lãnh thổ bằng bạo lực 
và không công nhận chủ quyền dựa trên chiếm ñoạt và chiếm ñóng 
bằng bạo lực.

Từ khi Việt Nam thống nhất năm 1975, nước CHXHCN Việt Nam luôn 
luôn khẳng ñịnh chủ quyền ở Hoàng Sa.

Trung Qu ốc chi ếm ñóng Hoàng Sa b ằng bạo lực
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ðấu tranh cho ch ủ quyền Hoàng Sa
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Tòa án Công lý Quốc tế
(International Court of Justice)

Liên Hiệp Quốc 
(United Nations)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, CHXHCN Việt Nam, phát biểu trước quốc hội 
ngày 25/11/2011:
«Việt Nam có  ñầy ñủ căn cứ pháp lý và l ịch sử ñể khẳng ñịnh quần ñảo 
Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam…Chúng ta chủ trương 
ñàm phán giải quyết, ñòi hỏi chủ quyền ñối với quần ñảo Hoàng Sa bằng biện 
pháp hòa bình.»

Ngoài ra, Việt Nam cần tận dụng luật quốc tế. Tòa án Công lý Qu ốc tế (ICJ), 
một cơ quan của Liên Hiệp Quốc có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp chủ
quyền Hoàng Sa.



Quần ñảo Hoàng Sa là một phần lãnh thổ của Việt Nam như Hà Nội, Huế, 
Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Ý nghĩa của ñiều ñó rất rõ với dân tộc Việt Nam, 

một dân tộc ñã từng ñấu tranh 1000 năm ñể có một lãnh thổ

và 1000 năm ñể giữ gìn lãnh thổ.

15Dương Danh Huy, Lê Trung Tĩnh



Dương Danh Huy, Lê Trung Tĩnh 16

Quần ñảo Trường Sa



Trung Qu ốc quan niệm vùng biển của quần ñảo Trường Sa rộng hơn quan niệm của 
Việt Nam nhiều, với dụng ý dùng tranh ch ấp Trường Sa ñể yêu sách l ấn sâu r ộng 
vào vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa của Việt Nam và các nước ðông Nam Á. 

Quần ñảo Trường Sa bao 
gồm khoảng 100 tới 500 ñảo, 
ñá và bãi với tổng cộng diện 
tích dưới 10 km2.

trải ra trên một vùng bi ển 
rộng gần 180,000 km 2.

Phạm vi c ủa quần ñảoTrường Sa
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Pháp là  nước ñầu tiên tuyên b ố chủ quyền
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Các tác giả Việt Nam và GS Chemillier-Gendreau cho là Việt Nam có chủ quyền 
ở Trường Sa từ thời Nhà Nguy ễn (ñầu thế kỷ 19) hay trước ñó với những hành 
ñộng thụ ñắc và hành xử chủ quyền ở cấp nhà nước.

Năm 1925, viên toàn quyền ðông Dương tuyên bố sáp nhập Trường Sa vào 
lãnh thổ của Pháp. ðây là lần ñầu tiên có  nước tuyên b ố chủ quyền một 
cách c ụ thể ở Trường Sa. Tới năm 1932 TQ còn tuyên b ố lãnh th ổ cực Nam 
của TQ là Hoàng Sa.

Từ năm 1925 tới 1939, Pháp th ực thi ch ủ quyền ở Trường Sa. Không có  
nước nào ph ản ñối.

ðảo Trường Sa



Lịch sử tranh ch ấp Trường Sa
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Năm 1947, Trung Qu ốc trở thành nước thứ ba tuyên bố chủ quyền ở Trường 
Sa, 22 năm sau Pháp.

Năm 1951, Philippines trở thành nước thứ tư tuyên bố chủ quyền ở Trường 
Sa, 26 năm sau Pháp.

Năm 1956, VNCH gửi lính tới ñóng quân ở ñảo Trường Sa. VNCH ñóng quân ở 
ñảo Trường Sa cho tới 1975.

Bia chủ quyền của Việt Nam ở
quần ñảo Trường Sa

Lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên 
ñảo  Nam Yết tháng 7 năm 1973



Lịch sử tranh ch ấp Trường Sa
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Năm 1988, Brunei tuyên bố chủ quyền trên một phần Trường Sa.

Từ năm 1983, Malaysia tuyên bố chủ quyền trên 12 ñơn vị ở Trường Sa.

Ngày 14/03/1988, Trung Qu ốc tấn công  3 ñảo của Việt Nam: Cô Lin, Gạc Ma và 
ðảo Len. Việt Nam bảo vệ ñược Cô Lin và ðảo Len, 64 chiến sĩ bị hy sinh.

Bản ñồ chiếm ñóng Trường Sa
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Trung Quốc có 3 chủ trương nguy 
hiểm:

•ðòi tất cả các ñảo Hoàng Sa, 
Trường Sa

•Vạch ñường cơ sở thẳng, biến 
vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa 
thành nội thuỷ của Trung Quốc.

•ðòi 200 hải lý vùng ñặc quyền 
kinh tế và thềm lục ñịa từ quần 
ñảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Trung Qu ốc là mối ñe doạ lớn nhất

Nếu Trung Quốc thực hiện ñược chủ trương trên: các chấm nhỏ màu xanh ở
các ñảo trên bản ñồ sẽ biến thành một vùng bi ển và lãnh th ổ rất rộng, hơn 
cả ñường bao màu xanh, và vùng ñó sẽ thuộc vềTrung Qu ốc.
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Nếu Trung Quốc thực hiện ñược cả 3 chủ trương ở Trường Sa:

Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia sẽ bị mất những phần 
rất rộng của vùng ñặc quyền kinh tế và thềm lục ñịa.

Tàu thuyền và máy bay dân sự và quân sự của tất cả các nước phải xin 
phép mới ñược ñi vào vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. 

Trung Qu ốc ñã và ñang sẵn sàng s ử dụng bạo lực, chi ến tranh ñể thực 
hiện chủ trương của họ.

Trung Qu ốc sẵn sàng s ử dụng bạo lực

Ngày 14/03/1988, ñại liên 37 mm b ắn thẳng
vào các binh sĩ Việt Nam ñứng bảo vệ Gạc 
Ma, 64 chiến sĩ hy sinh. 
http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8
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ðấu tranh cho ch ủ quy ền Trường Sa

ðấu tranh cho cho ch ủ quyền ở Trường Sa. Trung Quốc, Philippines và
Malaysia tuyên bố chủ quyền ở Trường Sa 22, 25 và 58 năm sau Việt Nam. 
Trường Sa là m ột ph ần của lãnh th ổ Việt Nam.



Dương Danh Huy, Lê Trung Tĩnh 24

Biển ðông
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Biển ðông không c ủa riêng n ước nào 

Từ thời tiền sử tới nay, các nước trên th ế giới ñã tự do ñi lại, khai thác và
dùng Biển ðông cho mục ñích quân sự mà không cần xin phép bất cứ nước 
nào. 

Các triều ñại phong kiến Trung Quốc không hề tuyên bố hay thi hành chủ
quyền trên Biển ðông. 

Công Ước về Luật Biển Liên Hiệp Quốc 1982 ( United Nations Convention 
on the Law of the Sea – UNCLOS) quy ñịnh ngoài lãnh hải 12 hải lý, các 
nước khác v ẫn có quy ền ñi lại và thi hành công tác quân s ự. 

USS John S. McCain thăm ðà Nẵng 
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Thế nhưng…

Năm 1948. Trung Quốc (Trung Hoa Dân 
Quốc) bắt ñầu vẽ bản ñồ với một ranh 
giới bằng 9 ñường gạch chấm khoanh 
2.6 tri ệu km 2 trên 3.5 tri ệu km 2 Biển 
ðông cho h ọ. 

Năm 2006, Trung Quốc ch ỉ th ị tất cả
các bản ñồ Trung Quốc phải vẽ 9 ñường 
gạch chấm này ñể nói là vùng biển trong 
phạm vi ñó thuộc về Trung Quốc.

Từ 1948 cho tới nay, Trung Quốc chưa 
hề chính thức nói ranh giới 9 ñường 
gạch chấm ñó có nghĩa gì. Không n ước 
nào bi ết ñường 9 vạch  ñó chính th ức 
có ngh ĩa gì. 



Dương Danh Huy, Lê Trung Tĩnh 27

Năm 1992, ký hợp ñồng thăm dò dầu khí trong 
vùng Bãi Tư Chính và Nam Côn Sơn với công ty 
Crestone. 

Năm 2007, gây áp lực buộc BP rút lui khỏi các dự
án dầu khí Mộc Tinh, Hải Thạch (2 tỷ USD) với 
Việt Nam.

Từ năm 1999, cấm ñánh bắt cá trong vòng hai 
tháng/năm.

Năm 2011,  sự kiện Bình Minh 2, Viking 2, gây áp 
lực phản ñối hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt 
nam và Ấn ðộ.

Năm 2012, mời thầu quốc tế khai thác 9 lô dầu khí
trong hình bên

Trung Qu ốc ñã

Tất cả ñều nằm trong vùng ñặc quy ền kinh t ế và th ềm lục ñịa Việt Nam.
Và nằm trong ñường 9  ñoạn mà Trung Qu ốc vạch ra.
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Sáng 26/5/2011, 3 tàu hải giám Trung Quốc 
ñã vi phạm vùng ñặc quyền kinh tế của VN, 
cắt cáp tàu th ăm dò d ầu khí Bình minh 2 
của Việt Nam.

2011, 2012, tàu h ải giám Trung Qu ốc gây 
hấn tàu thăm dò dầu khí của Philippines 
trong vũng biển tại Bãi Cỏ Rong (Reed 
Bank).

ði tới tuyên b ố: Bi ển ðông là c ủa Trung Qu ốc

Tháng 5 năm 2009, Trung Quốc phản ñối lên Liên Hiệp Quốc ñệ trình  chung của 
Việt Nam và Malaysia và ñệ trình riêng của Việt Nam về thềm lục ñịa tại CLCS. 
Trong hồ sơ phản ñối, Trung Quốc ñã ñính kèm bản ñồ chữ U với tuyên bố: 

“TQ có ch � quy�n không th � tranh cãi ñối với các ñảo ở Biển ðông và các vùng 
biển lân cận, và ñược hưởng quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển 
liên quan cũng như biết ñáy biển và lòng ñất dưới biển (xem bản ñồ kèm theo).”
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ðấu tranh cho Bi ển ðông

Rõ ràng Trung Quốc tham vọng biến 75% Biển ðông thành biển riêng của họ. 
ðiều này nguy hiểm cho Việt Nam, các nước ðông Nam Á, và cả thế giới. 
Chúng ta không th ể ñể ñiều ñó xảy ra.

Luật biển Liên Hi ệp Quốc UNCLOS  rất 
có lợi cho Việt Nam và các nước ðông 
Nam Á. Trong UNCLOS, hoàn toàn không 
có cơ sở cho ñường chữ U của Trung 
Quốc. 

Luật biển Liên Hiệp Quốc cũng ñòi hỏi 
tranh chấp phải ñược giải quyết công 
bằng. Trung Quốc ñòi chiếm 75% Biển 
ðông ñể lại trung bình 5% cho mỗi nước 
khác, rõ ràng là không công b ằng .

Vùng biển các nước ñươc hưởng theo Luật Biển 
(xanh dương). Vùng biển Trung Quốc muốn là
của họ  (ñường ñỏ)
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ðấu tranh cho Bi ển ðông

Chúng ta ñấu tranh ñể các vùng ñảo ñang trong tình tr ạng tranh ch ấp 
ñược hưởng ít nh ất, thậm chí không có, quy ch ế ñường cơ sở thẳng, 
thềm lục ñịa và vùng ñặc quy ền kinh t ế. Thứ nhất, ñiều này là hợp lý. Thứ
nhì, ñiều này sẽ góp phần làm lộ rõ tham vọng vô lý và ngang ngược của 
Trung Quốc.

Vùng biển 12 hải lý 
quanh các ñảo của 
Hoàng Sa và Trường Sa 
(màu xanh).
Ngay cả khi các ñảo này 
ñược coi như ngang với 
ñất liền, ñường chữ U 
(màu ñỏ) của Trung 
Quốc cũng vượt quá
ranh giới trung tuyến
(ñường xanh). 
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Các cơ chế ñể ñấu tranh cho Bi ển ðông

Các tranh chấp biển có thể ñược xét xử bởi tòa án hoặc trọng tài ñược thiết 
lập bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Ngoài ra, Tòa án 
Công lý Quốc tế (ICJ) cũng có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp trên 
biển ðông, liên quan ñến ñảo và biển.

Cần làm sao ñể Trung Qu ốc ch ấp nhận th ẩm quy ền của các tòa ở trên một 
cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một tổ chức, cơ chế, quy tắc.

Bộ quy t ắc ứng xữ trên Bi ển ðông (COC), Hội ngh ị Thượng ñỉnh ðông Á
là một trong các quy tắc và nơi ñể làm ñược ñiều ñó.

Tòa án Công lý Quốc tế
(International Court of Justice)

Tòa án Quốc tế về Luật Biển 
(International Tribunal for the 
Law of the Sea)

Liên Hiệp Quốc 
(United Nations)
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Mặt tr ận ngo ại giao
ASEAN
ðường chín vạch của Trung Quốc xâm lấn hơn 75% vùng ñặc quyền kinh tế và
thềm lục ñịa của Philippines, Malaysia, Brunei ở Biển ðông và biển Natuna của 
Indonesia. 
Cả ASEAN cần khoanh vùng các tranh ch ấp ñảo hiện có  ñể ñoàn kết 
chống lại yêu sách phi lý c ủa Trung Qu ốc.

Thế giới
Ranh giới chủ trương của Trung Quốc ñe doạ tất cả các nước trên thế giới cần 
ñi qua Biển ðông. Thí dụ như Nhật và Hàn Quốc cần chuyên chở 80% dầu thô 
qua Biển ðông. Mỹ với quan ñiểm tự do hàng hải và tầm hoạt ñộng quân sự
rộng lớn. Tất cả các nước chắc chắn chống ñường ch ữ U của Trung Qu ốc.
Việt Nam cần tranh th ủ sự ủng hộ của các nước này.
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Từng ng ười bình th ường có th ể làm gì ?

Tìm hi ểu kiến thức và các thông tin ñúng ñắn về các tranh chấp Hoàng Sa, 
Trường Sa, Biển ðông

Viết, trao ñổi bằng ti ếng Anh, Pháp, Hoa, Nh ật, vv ñể thế giới hiểu về các 
tranh chấp trên Biển ðông, hiểu các ñòi hỏi vô lý và các hành ñộng xâm lấn của 
Trung Quốc.

ðấu tranh chống l ại các cách th ức tuyên truy ền, bóp méo s ự thật của 
Trung Qu ốc trong vấn ñề Hoàng Sa, Trường Sa, Biển ðông: bản ñồ, bài báo, 
ñưa thông tin sai.

Tìm ki ếm các tài li ệu, bản ñồ, khẳng ñịnh chủ quyền của Việt Nam trên Hoàng 
Sa, Trường Sa, và khẳng ñịnh tình vô lý của các ñòi hỏi của Trung Quốc trên 
Biển ðông.

Chúng ta không th ể chờ ñợi thêm n ữa…
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ðã và ñang diễn ra…

Ngư dân Lý Sơn ra bến mòn mỏi 
chờ người thân trở về

Ngư dân Việt Nam bị lính Trung 
Quốc bắt tại Biển ðông

ðội tàu hải giám (bán quân sự) của 
Trung Quốc sẳn sàng trấn áp và gây hại 
tàu khác ngay trong vùng biển  thuộc 
quyền chủ quyền của các nước.
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Các bạn có thể có thêm kiến thức thông tin tại:

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

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

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

Cảm ơn các tác gi ả của các hình ảnh ñược dùng


