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CHƯƠNG TRÌNH Buổi THAM LUẬN Biển Đông, 

Trữ Lượng Dầu Khí, và Tham Vọng Bành 
Trướng Bá Quyền của Trung Quốc  

lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật 29-7-2012 tại Viện Việt 
Học, 15355 Brookhurst St., Westminster, CA 

•  
 
 
 

 
•  

1.  2:00 PM Giới thiệu Đề tài và Diễn giả (Viện Việt Học) 
2.  Diễn giả cám ơn và tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh 
mạng sống để bảo vệ chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông 
3.  Diễn giả giới thiệu Nhà Biên Khảo Sử Học Phạm Trần Anh 
nói về Đường Lưỡi Bò và chủ quyền Việt Nam (khoảng 10 
phút) 
4.  2:25 PM Bài thuyết trình chính (60 phút) 
5.  3:25 PM Thảo luận và góp ý (60 phút) 
     Đặt câu hỏi (2 phút tối đa) 
     Diễn giả trả lời 
6.  Diễn giả đúc kết các đóng góp chính 
7.  4:30 PM Giải lao 
 





 
Kính dâng anh hồn các chiến sĩ đã hy 

sinh để bảo vệ chủ quyền Việt Nam tại 
Biển Đông 

 Cố Thiếu tá Hải quân Ngụy Văn Thà cùng 62 
chiến sĩ VNCH hy sinh trong trận hải chiến 

Hoàng Sa ngày 19-1-1974 



Lưỡi Bò 

 

 Lưỡi Trâu, Lưỡi Bò hay Lưỡi Chó 
Lưỡi Cộng, Lưỡi Tàu, nói Lưỡi nó 
Lưỡi lươn, Lưỡi lẹo, Lưỡi gian manh 
Cắt Lưỡi chúng đi, thật cũng khó. 
 
Thơ Vũ Lang 
22 tháng Bảy, 2012 



http://manilastandardtoday.com/www2/wp-content/uploads/2012/07/2012-July-28-news1.jpg


CHINA:  
 The State HOOLIGAN in the 
South China Sea 

Quốc Gia Côn Đồ ở Biển Đông 
 

• Beijing rejects UNCLOS as 
arbiter 

• Beijing said on Friday July 28, 2012 that it does not 
recognize the United Nations Convention on the Law of 
the Sea or UNCLOS as a legal basis to determine the 
“territorial sovereignty” of the Huangyan (Spratlys) 
Island, even as it continued to intensify its claim on the 
South China Sea by officially appointing commanders in 
Sansha City’s military garrison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Take that! Former Laguna Mayor Abner Afuang burns a Chinese flag 
outside the Foreign Affairs Department on Roxas Boulevard to protest 
Beijing’s moves in the South China Sea.  

 

Tham voi Giao Chỉ 

Mất vàng Quảng Nguyên 
Nhân tham Giao Chỉ tượng 

Khướt thất Quảng Nguyên kim 

 

kiasu  (Origin:  from Chinese, 'scared 

to lose‘) 
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TÓM LƯỢC 5 phần thuyết trình  

 1   Lược trình bao quát về Biển Đông 
2  Các nguồn tài nguyên, thủy sản và tiềm năng 
dầu khí, sơ lược về các Hoạt Động Khai Thác Dầu Khí 
của Việt Nam, Hoạt Động Khai Thác Dầu Khí của Trung 
Quốc. 
3  Các Tuyên bố Lãnh Hải và Tham Vọng Bá Quyền 
Trung Quốc tại Biển Đông 
4  Luật Biển tháng Sáu 2012 của Việt Nam và Công 
Ước về Luật biển 1982 (United Nations 
Convention on Law of the Sea – UNCLOS 1982) 
5   Ngăn Chận Tham Vọng Bá Quyền Trung Quốc tại 
Biển Đông. 
 



 
TÓM LƯỢC Chiến lược biển Đông của Trung 

Quốc và Thủ đoạn bành trướng xâm lấn 

 
• Chiến lược biển Đông của Trung Quốc  

– Khẳng định chủ quyền một cách phi pháp nhằm 
hiện thực hóa âm mưu độc chiếm toàn bộ biển 
Đông theo bản đồ “đường lưỡi bò”. 

• Thủ đoạn bành trướng xâm lấn của Trung 
Quốc 
– Biến vùng biển không tranh chấp thành vùng biển 

tranh chấp.  

– Tìm cách biến vùng biển tranh chấp thành vùng 
biển của Trung Quốc.  

 



 
 TÓM LƯỢC Thủ đoạn bành trướng 

xâm lấn của Trung Quốc 
  

• Biến vùng biển không tranh chấp thành vùng biển tranh 
chấp: 

 Trung Quốc cho công ty quốc doanh CNOOC loan báo chương 
trình năm 2012 gọi thầu quốc tế 9 lô dò tìm dầu khí ngay trên 
vùng 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

• Tìm cách biến vùng biển tranh chấp thành vùng biển của 
Trung Quốc  

 Chính Phủ  Trung Quốc (State council) chấp thuận ngày 21 
tháng Sáu 2012 thiết lập thành phố Tam Sa (Sansha city) để 
quản trị ba vùng quần đảo Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa (Xisha, 
Zhongsha and Nansha Island groups) và vùng biển tiếp cận. 
Tam Sa là một thành phố ở cấp bậc huyện thuộc tỉnh Hải Nam 
bao gồm 13 cây số vuông đất và một lãnh hải trên 2 triệu cây 
số vuông. 



 
 TÓM LƯỢC Làm thế nào để Ngăn Chận 
Chiến Lược Biển Đông của Trung Quốc?  

  

• Công Ước về Luật biển 1982 (United Nations 
Convention on Law of the Sea - UNCLOS) là phương 
cách chính yếu để phá vỡ "đường lưỡi bò" chín 
khúc của Trung Quốc. 

• Lượng định sách lược đánh trực diện hay đánh bỏ 
ngỏ dựa vào các Điều khoản 55-59 của Công Ước về 
Vùng đặc quyền kinh tế để đưa hành vi phạm luật 
của tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC phân 9 lô 
trái phép ra phân xử trước Tòa Án Quốc Tế. 

• Vạch trần và lấy phán quyết của Toà Án Quốc Tế về 
vi phạm Điều khoản 89 của Công Ước gây ra do việc 
Trung Công thiết lập thành phố Tam Sa biến vùng 
biển quốc tế thành lãnh hải của Trung Quốc. 
 



BÀI THUYẾT TRÌNH 
Tổ quốc tôi như một con tàu  

Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau  
Xuân Diệu 

 
 

 

Mũi Cà Mau: Mỏm đất tươi non  
Mấy năm trời lấn luôn ra biển  
Phù sa vạn dặm tới đây tuôn  

Lắng lại; và chân người bước đến  
 

Tổ quốc tôi như một con tàu  
Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau  

Những dòng sông rộng hơn ngàn thước  
Trùng điệp một màu xanh lá đước  

 
Đước thân cao vút, rễ ngang mình  
Trổ xuống nghìn tay, ôm đất nước!  

Tổ quốc tôi như một con tàu  
Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau  

 



 
 

 Phần 1: Biển Đông  

 là một biển rìa lục địa, một phần của 
Thái Bình Dương, bao phủ một diện 
tích từ Singapore tới eo biển Đài Loan, 
ước lượng khoảng 3,537.000 km², dài 
1,900 hải lý, nơi rộng nhất 600 hải 
lý.  Độ sâu trung bình 1,140 m, nơi sâu 
nhất 5,560 m.  
Diện tích thềm lục địa 2,640 triệu km2 
(khoảng 76% diện tích toàn đáy biển). 

Vịnh Bắc Bộ 

 khoảng 126.250 km²; nông (sâu chưa 
tới 60m). Hiệp định Phân định Vịnh 
Bắc Bộ (2004) phân định đường ranh 
giới biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. 
Việt Nam có 763 km bờ vịnh, Trung 
Quốc có 695 km. 

Vịnh Thái Lan  

khoảng 320.000 km²,  bao bọc bởi 4 
quốc gia Malaysia, Thái Lan, 
Campuchia và Việt Nam; độ sâu trung 
bình khoảng 45 m, và sâu nhất là 80 m. 

là nơi diễn ra các tranh chấp về việc 
phân chia lãnh hải giữa các quốc gia 
Malaysia, Thailand, Việt Nam và 
Campuchia.  
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Các đảo, quần đảo và bãi 

đá ngầm 
 
 

 
 

Quần đảo Hoàng Sa , phía Tây 
Bắc Biển Đông cách đảo Lý Sơn, 
Quảng Ngãi, Việt Nam khoảng 
200 km, cách đảo Hải Nam, 
Trung Quốc 235 km, với 18 đảo, 
cồn và 22 bãi, đá. Lớn nhất là 
đảo Phú Lâm (Woody Island). 

Quần đảo Trường Sa trải dài 
trên một vùng rộng 810km, dài 900km 
với khoảng 175 đảo đã được xác định, 
lớn nhất là đảo Ba Bình (Itu Aba) , 1,3 
km chiều dài và điểm cao nhất là 3,8 
mét. Hơn 200 đảo và bãi đá ngầm đã 
được đặt tên. 
Reed Tablemount là một núi ngầm 
rộng 100 km, ằm sâu 20m dưới mực 
nước biển,ở đông bắc quần đảo 
Trường Sa, cách biệt đảo Palawan của 
Philippines bởi Rãnh Palawan.  
 Phía đông quần đảo Hoàng Sa có các 
bãi ngầm như Macclesfield Bank (bãi 
Macclesfield), Stewart Bank, Truro 
Shoal và Scarborough Shoal. 

Bãi Scarborough Shoal khá lớn, 
nằm dưới mặt biển chừng 92 
fathoms, phía Đông của bãi 
Macclesfield, gần bờ biển 
Philippines 
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Phần 2 

Các nguồn tài nguyên và tiềm năng dầu 
khí.  

 
• Biển Đông là đường hàng hải đông đúc thứ hai trên thế giới.  Hơn 50% 

tổng lượng hàng hoá thương mại chuyển qua hàng năm, đi qua Eo 
biển Malacca, Eo biển Sunda, và Eo biển Lombok. Hơn 1,6 triệu m³ (10 
triệu barrel) dầu thô được vận chuyển hằng ngày qua eo biển Malacca. 

• Trữ lượng dầu mỏ được ước tính khoảng 1,2 km³ (7,7 tỷ barrel), với 
ước tính tổng khối lượng là 4.5 km³ (28 tỷ barrel).  

• Trữ lượng khí tự nhiên được ước tính khoảng 7.500 km³ (266 nghìn tỷ 
feet khối). 

• Theo Cơ Quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ Energy Information 
Administration (EIA), Trung Quốc ước tính vùng Biển Đông có thể khai 
thác được 213 tỉ thùng dầu, gấp 10 lần so với tính toán của các nhà khoa 
học Mỹ trước đó (28 tỉ thùng). Cũng theo EIA, tài nguyên đáng giá nhất của 
vùng biển này chính là khí đốt tự nhiên, trữ lượng khí đốt vào khoảng 
25.000 tỉ m3, tương đương với trữ lượng đã được kiểm chứng của Qatar. 
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Hoạt Động Khai Thác Dầu Khí 
của Việt Nam 
Tìm kiếm thăm dò và khai 
thác 
 

Công tác tìm kiếm thăm 
dò đã xác định được các 
bể trầm tích Đệ Tam có 
triển vọng dầu khí như:  

Sông Hồng,  
Phú Khánh,  
Cửu Long,  
Nam Côn Sơn,  
Mã Lay - Thổ Chu,  
Tư Chính - Vũng Mây,  
nhóm bê ̉ Trường Sa 
và Hoàng Sa  

Tổng diện tích gần 1 triệu 
km2. 
 



Bản đồ Hoạt 
động Dầu khí 
Việt Nam 
 Các mỏ đã đưa vào 
khai thác: Tiền Hải C, 
Đông Quan D, D14 (bể 
Sông Hồng), Bạch Hổ, 
Rồng, Rạng Đông, 
Phương Đông, Ruby, 
Sư Tử Đen, Sư Tử 
Vàng, Cá Ngừ Vàng 
(bể Cửu Long), Đại 
Hùng, Lan Tây, Rồng 
Đôi/Rồng Đôi Tây (bể 
Nam Côn Sơn), Cái 
Nước, Sông Đốc (bể 
Malay-Thổ chu). 

 



Hợp đồng dầu 
khí 
 

Petro Vietnam Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam đã ký 87 Hợp đồng dầu khí với 
các công ty dầu khí của Mỹ, Nhật, Nga, 
Anh, Malaysia, Singapore, Canada, Úc, 
India…..trong đó 60 Hợp đồng dầu khí 
đang còn hiệu lực bao gồm 46 Hợp 
đồng phân chia sản phẩm (PSC), 10 
Hợp đồng điều hành chung (JOC), 3 
Hợp đồng POC, 1 Hợp đồng Hợp tác 
kinh doanh (BCC) và 1 hợp đồng hợp 
tác 2 bên với tổng vốn đầu tư hơn 14 
tỷ USD.  

 
Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC 
production sharing contract) 
Hợp đồng điều hành chung (JOC 
joint operation contract),  
Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (BCC 
business cooperation contract ) 

 
Gazprom RUSSIA 
ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) 
INDIA  
 



Bản đồ Hoạt động Dầu khí Việt Nam 
 



  
 

Hoạt Động Khai Thác 
Dầu Khí của Trung 
Quốc 2012 
 
 

Notification of Part of Open Blocks in 
Waters under Jurisdiction of the People’s 
Republic of China Available for Foreign 
Cooperation in the Year of 2012  

Nine blocks covering an area of 
160,124.38km2. Release date:  
CNOOC, 23 Jun 2012  
 Zhongshaxinan Basin  
Block JY22 covering an area of 
16,638.64km2.  
Block HY10 covering an area of 
17,134.19km2. 
Block HY34 covering an area of 
17,178.54km2.  
Block BS16 covering an area of 
16,313.48km2. 
Block DW04 covering an area of 
15,895.02km2. 
Block DW22 covering an area of 
20,415.55km2.  
Block YQX18 covering an area of 
15,948.66km2.  
 Wan'an Basin / Nanweixi Basin 
 Block RJ03 covering an 
area of 22,857.8km2.  
Block RJ27 covering an area of 
17,742.5km2. 

http://en.cnooc.com.cn/data/upload/month_201206/blocke_u8aJay.jpg


 
Petrovietnam requests CNOOC to 

stop erroneous bid invitation  
 • After checking the co-ordinate announced by the Chinese Party, it has been shown that these blocks lie 

deeply on the continental shelf of Vietnam, overlaping the blocks from 128 to 132 and from blocks 145 
to 156 in which Petrovietnam is implementing its petroleum activities. Regarding this issue, the Vietnam 
National Oil and Gas Group (Petrovietnam) held a press briefing on China’s invitation of international bids 
for 09 oil and gas blocks in an area that belongs to Vietnam’s exclusive economic zone and continental 
shelf on June 27th and delivers its formal statement as follows: 

• Petrovietnam affirms that the area where the China National Offshore Oil Corporation put out for 
international bidding lies entirely within Vietnam’s 200-nautical mile exclusive economic zone and 
continental shelf in accordance with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. This is 
absolutely not a disputed area. 

•  The openly invitation of bids for an area in Vietnam’s exclusive economic zone and continental shelf by 
China is an illegal activity of no value, which seriously violates the 1982  UN Convention on the Law of 
the Sea and does not comply with international oil and gas practices. This action seriously violates 
Vietnam’s exclusive economic zone, sovereign rights, jurisdiction right and legitimate national interest. It 
also complicates the situation and causes tensions in the East Sea. 

•  Petrovietnam strongly condemns and requests that China National Offshore Oil Corporation cease the 
above-mentioned illegal/wrongful bid invitation and strictly comply with the agreement on the basic 
principles guiding the implementation of Vietnam-China sea issues, and respect international law, 
especially the 1982 UN Convention on the Law of the Sea and the spirit of the Declaration on the 
Conduct of Parties in the East Sea/South China Sea (DOC). 

•  Petrovietnam requests international oil companies not to participate in the bidding for 9 blocks in the 
exclusive economic zone and continental shelf of Vietnam. 

 



Petrovietnam requests 
CNOOC to stop erroneous 
bid invitation 
 

 

 

The 9 open blocks lie 
deeply on the continental 
shelf of Vietnam, 
overlapping the blocks 
from 128 to 132 and from 
blocks 145 to 156 of 
Vietnam. 

 

The 9 open blocks lie 
entirely within Vietnam’s 
200-nautical mile 
exclusive economic zone 
and continental shelf 
 

 

http://tinquansu.files.wordpress.com/2012/06/cnooc.jpg


Phần 3: Các Tuyên bố 

Lãnh Hải và Tham Vọng Bá 
Quyền Trung Quốc tại Biển 
Đông 
Indonesia và CHND Trung Hoa về 
vùng biển Đông Bắc đảo Natuna. 

Philippines và CHND Trung Hoa về 
những khu khai thác khí gas 
Malampaya và Camago. 

Philippines và CHND Trung Hoa về 
bãi cát ngầm Scarborough. 

Việt Nam và CHND Trung Hoa về 
vùng biển phía tây Quần đảo Trường 
Sa. Một số hay toàn bộ quần đảo 
Trường Sa đang bị tranh chấp bởi 
Việt Nam, CHND Trung Hoa, Trung 
Hoa Dân quốc (Đài Loan), Philippines, 
và một số nước khác. 

Quần đảo Hoàng Sa đang dưới sự 
quản lý và tuyên bố chủ quyền của 
Việt Nam, CHND Trung Hoa quản lý 6 
đảo từ năm 1974 đến nay. 

Malaysia, Campuchia, Thái Lan và 
Việt Nam về những vùng ở Vịnh Thái 
Lan. 

Singapore và Malaysia dọc theo Eo 
biển Johore và Eo biển Singapore. 
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Malaysia–Vietnam:  Tranh chấp về 

biên giới lãnh hải và đảo bãi. 
 • Việt Nam và Malaysia cùng có 

biên giới lãnh hải tiếp giáp tại 
Vịnh Thái Lan và Biển Đông.  
 

• Tranh chấp lãnh hải tại Vịnh Thái 
Lan 

•  bắt nguồn từ việc xử dụng những 
đường cơ sở (baselines) khác 
nhau để quy định đường đẳng 
quyền (equidistant line) giữa hai 
nước. 

• Hai nước đã có thỏa hiệp chung 
(joint development agreement) 
về khai thác tài nguyên trong 
vùng tranh chấp, trong lúc chờ 
đợi giải pháp về biên giới lãnh 
hải. 
 

• Tranh chấp tại Biển Đông 
Malaysia và Việt Nam là hai trong số 
nhiều nước có tranh chấp về thềm 
lục địa và chủ quyền về một số đảo 
và vùng biển trong quần đảo Trường 
Sa. 
Malaysia tranh chấp chủ quyền của 
11 đảo và vùng bãi dựa trên luận cứ 
nằm trong thềm lục địa của quốc gia 
này.  Malaysia hiện đang chiếm giử 
đảo Swallow Reef (Pulau Layang-
Layang), 5 bãi rong và một bãi đá 
ngầm. 
Việt Nam đang chiếm giử Amboyna 
Cay vàBarque Canada Reef mà 
Malaysia tranh chấp chủ quyền. 
Malaysia cũng đang tranh chấp chủ 
quyền Commodore Reef với 
Philippines. 



Malaysia–Vietnam:  Tranh chấp về Thềm lục địa mở 
rộng (Extended Continent Shelf) 

 • Dựa trên Điều khỏan 76 của Công Ước Luật 
Biển 1982, Malaysia và Việt Nam cùng nộp 
chung vào ngày 6 tháng Năm 2009 đến Ủy Ban  
Ranh Giới Thềm Lục Địa (Commission on the 
Limits of the Continental Shelf  CLCS) thông báo 
chung về thềm lục địa mở rộng của hai nước. 
Vùng tranh chấp là một phần của Biển Đông 
nằm giữa ranh giới 200 hải lý của hai nước bao 
gồm một phần quần đảo Trường Sa và vùng 
biển phụ cận. 

• Bản đệ trình chung nêu rõ vùng biển cả hai 
nước cùng tranh chấp. 

• Trung quốc, một trong những quốc gia tranh 
chấp quần đảo Trường Sa và vùng biển, gởi 
một kháng thư lên Tổng Thư Ký  LHQ ngày 7 
tháng Năm 2009 phản đối Bản đệ trình chung 
của Việt Nam và Mã Lai, viện dẫn là vùng biển 
liên hệ thuộc chủ quyền Trung Quốc.  

• Việt Nam phúc đáp ngày 6 tháng Năm, 2009 về 
kháng thư của Trung Quốc rằng Việt Nam có 
quyền pháp lý về vùng tranh chấp nộp trong 
Bản đệ trình chung và bác bỏ luận cứ của Trung 
Quốc.  Malaysia cũng nộp  phúc thư xác nhận 
thẩm quyền pháp lý về vùng tranh chấp và 
thừa nhận các tranh chấp hiện có của các nước 
khác. 

• Philippines cũng nộp kháng thư ngày 4 tháng 
Tám thông báo rằng vùng biển liên hệ là vùng 
Philippines đang tranh chấp, cũng như là vùng 
đang tranh chấp liên hệ tới vào đảo trong vùng 
bao gồm North Borneo. 

• Trong phúc thư ngày 10 tháng Tám, 2009, Việt 
Nam xác định quyền pháp lý về đệ nộp Bản Đệ 
trình chung và tái xác nhận chủ quyền không 
thể tranh cãi  về Trường Sa và Hoàng Sa. 

• Trong phúc thư ngày 21 tháng Tám, 2009, 
Malaysia xác định quyền pháp lý về đệ nộp Bản 
Đệ trình chung  và thông tri rằng  Phippines đã 
được mời tham gia Bản Đệ trình chung nhưng 
đã từ chối. 

• Malaysia cũng bác bỏ xác định của Phippines 
về chủ quyền liên hệ đến North Borneo đã 
được phán quyết riêng của Tòa Án Công Lý 
Quốc Tế về vụ  Sipadan and Ligitan Case . 

• Ngày 27 tháng Tám nội vụ được trình lên Ủy 
Ban  Ranh Giới Thềm Lục Địa trong kỳ họp thứ 
24. Ủy Ban đã quyết định hoãn việc cứu xét  
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Tham Vọng Bá Quyền Trung Quốc 
tại Biển Đông đường lưỡi bò 

• Chiến lược biển Đông của 
Trung Quốc  

• Khẳng định chủ quyền một 
cách phi pháp nhằm hiện thực 
hóa âm mưu độc chiếm toàn 
bộ biển Đông theo bản đồ 
“đường lưỡi bò”. 

• Thủ đoạn bành trướng xâm 
lấn của Trung Quốc 

• Biến vùng biển không tranh 
chấp thành vùng biển tranh 
chấp.  

• Tìm cách biến vùng biển tranh 
chấp thành vùng biển của 
Trung Quốc.  
 



Chiến lược biển Đông của Trung Quốc 
và Thủ đoạn bành trướng xâm lấn 

• Biến vùng biển không tranh chấp thành 
vùng biển tranh chấp: 

 Trung Quốc cho công ty quốc doanh CNOOC 
loan báo chương trình năm 2012 gọi thầu 
quốc tế 9 lô dò tìm dầu khí ngay trên vùng 
200 hải lý đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

• Tìm cách biến vùng biển tranh chấp thành 
vùng biển của Trung Quốc  

 Chính Phủ  Trung Quốc (State council) chấp 
thuận ngày 21 tháng Sáu 2012 thiết lập thành 
phố Tam Sa (Sansha city) để quản trị ba vùng 
quần đảo Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa (Xisha, 
Zhongsha and Nansha Island groups) và vùng 
biển tiếp cận. Tam Sa là một thành phố ở cấp 
bậc huyện thuộc tỉnh Hải Nam bao gồm 13 
cây số vuông đất và một lãnh hải trên 2 triệu 
cây số vuông. 
 



Tính chất mơ hồ của Đường Lưỡi Bò chín 
đoạn đã biến mất trong năm 2012 

• Từ khi Trung Hoa Dân Quốc công bố ranh giới 

chín đoạn vào năm 1947, Trung Quốc chưa 

chính thức nói rõ ý nghĩa của ranh giới biển lịch 
sử của Trung Quốc: đó là ranh giới cho chủ quyền 

đối với các đảo hay cho cả chủ quyền đối với 

các vùng nước. 

• Trung Quốc cố  tình giử tính chất mơ hồ tuỳ tiện 
(deliberated ambiguity) của Đường Lưỡi Bò chín 

đoạn, Trung Quốc không đưa ra một định nghĩa, 

chưa ghi rõ kinh độ, vĩ độ trên vị trí địa lý chuẩn 
xác, chỉ dựa vào quan điểm vùng nước lịch sử. 

• Trong thực tế, Trung Quốc ứng xử  dùng Đường 

Lưỡi Bò chín đoạn làm cơ sở cho các tranh chấp 
hay hành động tại Biển Đông như  

• khảo sát vùng bãi ngầm James sát bờ biển 

Malaysia (năm 1983), ký hợp đồng khảo sát 

vùng Tư Chính với Crestone (năm 1992), quy 

định là tất cả các bản đồ của Trung Quốc phải 
vẽ ranh giới chín đoạn (năm 2006)  

• cản trở hợp đồng của BP với Việt Nam trong 

vùng Nam Côn Sơn (năm 2007), cản trở hợp 

đồng của Exxon Mobil với Việt Nam (năm 2008), 

vụ tàu Trung Quốc bắn ngư dân Việt Nam năm 
2007, vụ căng thẳng giữa tàu thăm dò đại 

dương USNS Impeccable của Mỹ với một số tàu 
Trung Quốc đầu năm 2009, sách nhiễu bắt giử ngư 
dân Vi êt Nam (năm 2011), cắt cáp thăm dò tàu 

khảo sát địa chấn Bình Minh 02, phá hoại thiết bị 
tàu Viking II.  

 
 

• Ngày 5 tháng 4 năm 2011, Philippines gửi 
thư ngoại giao lên Liên Hiệp Quốc phản 
đối yêu sách đường chín đoạn của Trung 
Quốc ở Biển Đông, theo đó tuyên bố chủ 
quyền Biển Đông của Trung Quốc là 
"không có căn cứ theo luật quốc tế”. 

• Hai diễn biến quan trọng trong năm 2012 
làm tỏ rõ Đường Lưỡi Bò chín đoạn vi 
phạm các Điều khoản của Công Ước Luật 
Biển 1982: 

• CNOOC  của Trung quốc loan báo chương 
trình năm 2012 gọi thầu quốc tế 9 lô dò 
tìm dầu khí ngay trên vùng 200 hải lý đặc 
quyền kinh tế của Việt Nam (VI PHẠM 
Điều khoản  55-58). 

• Thiết lập thành phố Tam Sa (Sansha city) 
để quản trị ba vùng quần đảo Tây Sa, 
Trung Sa và Nam Sa (Xisha, Zhongsha and 
Nansha Island groups) và vùng biển tiếp 
cận. (VI PHẠM Điều khoản  89). 
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Phần 4: Bảo vệ chủ quyền, 
biên giới quốc  gia Việt Nam 
và Công Ước về Luật biển 

1982 (UNCLOS 1982) 
 

 
 

• Với vùng biển Việt Nam, Bộ Luật Biển 2012 quy 
định : Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh 
hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được 
Chính phủ công bố 
 

• Luật có 7 chương đề cập đến các nội dung chủ 
yếu sau: các nguyên tắc, chính sách quản lý và 
bảo vệ biển; phạm vi và quy chế các vùng nội 
thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc 
quyền kinh tế, thềm lục địa; quy chế các đảo, 
quần đảo Việt Nam; các hoạt động trong vùng 
biển Việt Nam; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo 
vệ tài nguyên và môi trường biển; nghiên cứu 
khoa học biển; phát triển kinh tế biển; tuần tra 
kiểm soát trên biển; hợp tác quốc tế về biển. 
 

• "Luật Biển 2012 là một bước tiến pháp lý cho 
việc bảo vệ và quản lý biển, cũng như cho việc 
tiếp xúc với thế giới trên biển. Tuy nhiên điều 
quan trọng là Luật đó sẽ được áp dụng thế nào 
trên thực tế." 

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và 
lãnh hải, biên giới quốc  gia Việt 
Nam là một trách nhiệm liên tục 
của chính phủ đương nhiệm hay 
kế tục. 

Luật Biển Việt Nam được  thông qua 
vào ngày 21/6/2012.  Luật này gồm 7 
chương, 55 điều, có hiệu lực thi hành 
từ ngày 1/1/2013. Chủ quyền của Việt 
Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa được khẳng định từ điều 1  
Bộ Luật Biển 2012 quy định giải quyết 
tranh chấp bằng các biện pháp hòa 
bình, phù hợp với Công Ước Luật 
Biển, luật pháp và thực tiễn quốc tế. 

Điều 2.2 của Luật biển, viết rằng: 
“Trường hợp quy định của Luật này 
khác với quy định của điều ước quốc 
tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên thì áp dụng quy 
định của điều ước quốc tế đó”.  Đây là 
một lỗ hỏng quan trọng có thể làm vô 
hiệu hóa Luật biển Việt Nam với các 
Điều Ước quốc tế ký kết. 
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Công Ước về Luật biển 1982 (United Nations 

Convention on Law of the Sea - UNCLOS) 
 

  

•   

 



Công Ước về Luật biển 1982 
• Công ước đặt ra giới hạn cho nhiều khu vực, tính từ một đường cơ sở (baseline) được định nghĩa kỹ càng.  

• Nội thủy (Điều 8) Bao phủ tất cả vùng biển và đường thủy ở bên trong đường cơ sở (phía đất liền). Tại đây, quốc gia ven biển 
được tự do áp đặt luật, kiểm soát việc sử dụng, và sử dụng mọi tài nguyên. Các tàu thuyền nước ngoài không có quyền đi lại 
tự do trong các vùng nội thủy. 

• Lãnh hải (3) Vùng nằm ngoài đường cơ sở có chiều ngang 12 hải lý. Tại đây, quốc gia ven biển được quyền tự do đặt luật, 
kiểm soát việc sử dụng, và sử dụng mọi tài nguyên. Các tàu thuyền nước ngoài được quyền "qua lại không gây hại" mà 
không cần xin phép nước chủ. Đánh cá, làm ô nhiễm, dùng vũ khí, và do thám không được xếp vào dạng "không gây hại". 
Nước chủ cũng có thể tạm thời cấm việc "qua lại không gây hại" này tại một số vùng trong lãnh hải của mình khi cần bảo vệ 
an ninh.  

• Vùng nước quần đảo (46-54)  Công ước đưa ra định nghĩa về các quốc gia quần đảo trong phần IV, cũng như định nghĩa về 
việc các quốc gia này có thể vẽ đường biên giới lãnh thổ của mình như thế nào. Đường cơ sở được vẽ giữa các điểm ngoài 
cùng nhất của các đảo ở ngoài cùng nhất, đảm bảo rằng các điểm này phải đủ gần nhau một cách thích đáng. Mọi vùng nước 
bên trong đường cơ sở này sẽ là vùng nước quần đảo và được coi như là một phần của lãnh hải quốc gia đó. 

• Vùng tiếp giáp lãnh hải (33) Bên ngoài giới hạn 12 hải lý của lãnh hải là một vành đai có bề rộng 12 hải lý, đó là vùng tiếp 
giáp lãnh hải. Tại đây, nước chủ có thể vẫn thực thi luật pháp của mình đối với các hoạt động như buôn lậu hoặc nhập cư bất 
hợp pháp. 

• Vùng đặc quyền kinh tế  (55-75) Rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Trong vùng này, quốc gia ven biển được hưởng độc 
quyền trong việc khai thác đối với tất cả các tài nguyên thiên nhiên. Khái niệm vùng đặc quyền kinh tế được đưa ra để ngừng 
các cuộc xung đột về quyền đánh cá, tuy rằng khai thác dầu mỏ cũng đã trở nên một vấn đề quan trọng 

• Thềm lục địa (76-85)vành đai mở rộng của lãnh thổ đất cho tới mép lục địa (continental margin), hoặc 200 hải lý tính từ 
đường cơ sở, chọn lấy giá trị lớn hơn. Thềm lục địa của một quốc gia có thể kéo ra ngoài 200 hải lý cho đến mép tự nhiên 
của lục địa, nhưng không được vượt quá 350 hải lý, không được vượt ra ngoài đường đẳng sâu 2500m một khoảng cách quá 
100 hải lý. Tại đây, nước chủ có độc quyền khai thác khoáng sản và các nguyên liệu không phải sinh vật sống. 
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Phần 5: Làm thế nào để Ngăn Chận Chiến 
Lược Biển Đông của Trung Quốc? 

• Công Ước về Luật biển 1982 (United Nations 
Convention on Law of the Sea - UNCLOS) là 
phương cách chính yếu để phá vỡ "đường lưỡi 
bò" chín khúc của Trung Quốc. 

• Lượng định sách lược đánh trực diện hay đánh bỏ 
ngỏ dựa vào các Điều khoản 55-59 của Công Ước về 
Vùng đặc quyền kinh tế để đưa hành vi phạm luật 
của tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC phân 9 
lô trái phép ra phân xử trước Tòa Án Quốc Tế. 

• Vạch trần và lấy ý kiến tư  vấn của Toà Án Quốc Tế 
về vi phạm Điều khoản 89 của Công Ước gây ra do 
việc Trung Công thiết lập thành phố Tam Sa biến 
vùng biển quốc tế thành lãnh hải của Trung Quốc. 
 
 



 

Giải quyết các tranh 
chấp bất đồng trên 
biển Đông giữa các 
quốc gia bằng các 
biện pháp hoà bình 

• Rút tỉa kinh nghiệm về tranh chấp Bãi Đá Ngầm 

Scarborough giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc: 

• Panatag Shoal (Scarborough) là một phần trong hải 

phận của thị trấn ven biển Masinloc thuộc tỉnh 

Zambales trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 

địa (theo luật biển UNCLOS), cách thủ đô Manila 

khoảng 270 km (cách đảo Hải Nam TQ 1200 km 

đường biển) , 

• Chính Phủ Phi Luật Tân khẳng định sẽ đưa vụ việc ra 

Tòa án quốc tế về luật Biển (ITLOS), để giải quyết 

tranh chấp, hướng tới giải pháp hòa bình. 

• Cuối tháng 4,  2012, Trung Quốc đã bác bỏ đề nghị 

của Philippines đưa hồ sơ Scarborough ra trước 

ITLOS.  Do vậy việc  tranh  ch ấp chỉ có thể đưa ra giải 

quyết tại cơ chế trọng tài.  

• Lý do của sự bế tắc:  Tòa án quốc tế về luật Biển (ITLOS) 

hay Tòa Án Công Lý Quốc Tế (ICJ) có thẩm quyền xét xử 

tất cả các tranh chấp phát sinh giữa các quốc gia, dựa 

trên ý chí tự nguyện của các bên tranh chấp. Điều 

kiện cần thiết ở đây là sự đồng ý của các bên tranh 

chấp.  

• Trung Quốc đã lộ ra điểm yếu không chấp nhận một 

giải pháp hòa bình cho sự tranh chấp vì không có đủ 
luận cứ pháp lý trong việc tranh cãi. 

•  sách lược tranh chấp trực diện với Trung Quốc trước 

các Tòa Án quốc tế ITLOS hay ICJ không đưa tới sự 

thụ lý xét xử. 

• Việt Nam, Malaysia và Phillipine phải tranh tụng đa 

phương gi ữa các quốc gia này để mang Trung Quốc 

vào vòng chiến. 

•  

 
 

 
 
Công ước Luật Biển 1982 
(phần thứ 15 với 21 điều và 4 
phụ lục) giải quyết các tranh 
chấp liên quan đến giải thích 
và thực hiện các điều khoản 
của công ước (Settlement of 
disputes) 
tranh chấp phải được đưa ra để 
giải quyết bằng tòa án quốc tế 
hoặc trọng tài quốc tế qua 4 cơ 
chế quốc tế để các bên tranh 
chấp lựa chọn: 
•Tòa án quốc tế La Haye,  
•Tòa án quốc tế về Luật Biển,  
•Trọng tài quốc tế và  
•Trọng tài quốc tế đặc biệt. 
 

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/06/nhieu-tranh-chap-ve-bien-da-duoc-xu-tai-toa-an-quoc-te/Page_1.asp


 
 

Toà án Công lý Quốc 
tế (International 
Court of Justice – ICJ)  

•  

 16 cơ quan chuyên môn có  quyền yêu cầu 
ý  kiến Tư Vấn của ICJ: 

•  
- WHO (World Health Organization): Tổ chức y tế thế giới 
- FAO (Food and Argriculture Organization): Tổ chức lương thực & 
nông nghiệp 
- IAEA (International Atomic Energy Agency): Cục năng lượng 
nguyên tử quốc tế 
- ICAO (International Civil Aviation Organization): Tổ chức hàng 
không dân dụng quốc tế 
- IFAD (International Fund for Agricultural Development): Quỹ 
phát triển nông nghiệp quốc tế 
- ILO (International Labour Organization): Tổ chức lao động quốc 
tế 
- IMO (International Maritime Organization): Tổ chức hàng hải 
quốc tế 
- ITU (International Telecommunication Union): Liên đoàn viễn 
thông quốc tế 
- UNESCO (United Nations Education, Scientific, & Cultural 
Organization): Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa LHQ 
- UNIDO (United Nations Industrial Development Organization): Tổ 
chức phát triển công nghiệp LHQ 
- UPU (Universal Postal Union): Liên minh bưu chính thế giới 
- WB (World Bank): Ngân hàng thế giới 
- WIPO (World Intellectual Properties Organization): Tổ chức sở 
hữu trí tuệ thế gới 
- WMO (World Meteriological Organization): Tổ chức khí tượng 
thế giới 
- UNWTO (United Nations World Tourism Organization): Tổ chức 
du lịch thế giới LHQ 
- IMF (International Monetary Fund): Quỹ tiền tệ quốc tế 
 

là một bộ phận trực thuộc Liên Hiệp Quốc, 
được thành lập vào năm 1945 

 

nhận hồ sơ, thụ lý và giải quyết tranh 
chấp các vấn đề giữa các quốc gia. 

 

cố vấn pháp luật cho Đại Hội đồng 
Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an 
Liên Hiệp Quốc, và các ủy ban khác 
trực thuộc Liên Hiệp Quốc (five 
organs of the United Nations and 
16 specialized agencies of the United 
Nations) 
 

5 cơ quan chính LHQ có  quyền 
yêu cầu ý  kiến Tư Vấn của ICJ: :  
Đại Hội đồng (General Assembly ) 

Hội đồng Bảo an,  

Hội đồng Kinh tế và Xã hội,  

Ban thư ký, (Secretariat) 

Tòa án Công lý Quốc tế 
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Thẩm quyền tài phán 
của Tòa án quốc tế  
 
 

• 2.  Tư vấn 
• theo yêu cầu của các cơ quan chính của 

Liên hợp quốc và các tổ chức chuyên 
môn được Đại hội đồng cho phép. Thẩm 
quyền này được quy định tại điều 96 
Hiến chương LHQ: 

• 1. Đại hội đồng hay Hội đồng bảo an có 
thể yêu cầu Tòa án quốc tế cho ý kiến tư 
vấn về mọi vấn đề pháp lý. 

• 2. Các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc 
và các tổ chức chuyên môn, cũng có 
quyền hỏi ý kiến tư vấn của Tòa án quốc 
tế về những vấn đề pháp lý có thể đặt ra 
trong lãnh vực hoạt động. 

• Những ý kiến tư vấn của Tòa án quốc tế 
có uy tín cũng như giá trị pháp lý rất lớn, 
mặc dù chỉ mang tính chất tham khảo và 
không có tính ràng buộc. 
 

hai dạng thẩm quyền: 

1.  Xét xử giải quyết 
tranh chấp quốc tế 
Tòa án có thẩm quyền xét xử 
mọi tranh chấp giữa các quốc 
gia do các bên đưa ra và mọi 
vấn đề được quy định trong 
Hiến chương LHQ hoặc trong 
các điều ước quốc tế hiện 
hành, trong đó có Công ước 
Luật Biển 1982. 
Điều 36(1) quy định: Tòa có 
thẩm quyền xét xử tất cả các 
tranh chấp phát sinh giữa các 
chủ thể là các quốc gia, dựa 
trên ý chí tự nguyện của các 
bên tranh chấp. Điều kiện cần 
thiết ở đây là sự đồng ý của 
các bên.  
Việc đồng ý chấp nhận ràng 
buộc của tòa được thể hiện 
qua tuyên bố đơn phương, 
qua thỏa thuận với nhau hoặc 
qua quy định trong văn bản 
điều ước quốc tế liên quan.  



Xét xử giải quyết 
tranh chấp quốc tế 
 

• Từ 1947, Tòa Án Công Lý 
Quốc Tế (ICJ) đã thụ lý và 
phán quyết nhiều vụ kiện 
giữa các quốc gia về biên 
giới, và việc xử dụng biển và 
đường biển.  Sau đây là vài 
vụ điển hình: 
Tranh chấp thềm lục điạ giữa 
Tunisia và Libya 
Tranh chấp về ranh giới lãnh 
hải giữ Hoa Kỳ và Canada tại 
vùng Vịnh Maine 
Tranh chấp về lãnh hải giữ 
Pery và Chile 

• Các phán quyết của tòa án được 
thông qua bằng đa số phiếu. 
 
 

•thụ lý vụ kiện 
giữa các quốc gia 
dựa trên sự thuận 
ý  của các tụng 
phương 

•Phán quyết có 
tính c ách chung 
cuộc và ràng buộc 
(final and binding) 
với các tụng 
phương. 

•  



 
 
PHƯƠNG CÁCH HÀNH ĐỘNG 1 
Yêu cầu Tòa án quốc tế cho ý kiến 
tư vấn về việc Trung Công thiết 

lập thành phố Tam Sa biến vùng 

biển quốc tế thành lãnh hải của 

Trung Quốc.  

 

• ý kiến tư  vấn của Toà Án Quốc Tế về vi phạm Điều khoản 89 
của Công Ước gây ra do việc Trung Công thiết lập thành phố 
Tam Sa biến vùng biển quốc tế thành lãnh hải của Trung Quốc. 

• ĐIỀU 89. Tính bất hợp pháp của những yêu sách về 

chủ quyền đối với biển cả :  Không một quốc gia nào có 

thể đòi đặt một cách hợp pháp một bộ phận nào đó của 
biển cả thuộc vào chủ quyền của mình   

•  Article  89. Invalidity of claims of sovereignty over the high 
seas:   No State may validly purport to subject any part of the 
high seas to its sovereignty.  

• Trung Quốc là một quốc gia ven biên (coastal state) phải 

tuân thủ các Điều khoản 2, 3 và 4 của Công Ước.  Trung 

quốc vi phạm Công Ước Điều khoản 49 (dành cho các 

quốc gia quần đảo (archipelagic states) khi thiết lập thành 

phố Tam Sa Sansha insland city gồm 13 km2 đất và 2 
triệu km2 hải phận (archipelagic waters). 

• Các vi phạm khác: 

• ĐIỀU 87. Tự do trên biển cả 

•  Article  87. Freedom of the high seas  

•  The high seas are open to all States, whether coastal or 
land  locked.  

• ĐIỀU 88. Sử dụng biển cả vào mục đích hòa bình   

• Article  88. Reservation of the high seas for peaceful purposes   

• ĐIỀU 90. Quyền hàng hải 

• Article  90. Right of navigation:  Every State, whether coastal or 
land-locked, has the right to sail ships flying its flag on the high 
seas.  

 

 

 

1. Đệ nạp yêu cầu của các quốc gia 
thành viên của Liên Hợp Quốc lên 
cơ cấu chính của Liên hợp quốc hoặc 
các tổ chức chuyên môn được Đại hội 
đồng cho phép.  

2. Các cơ  quan này yêu cầu Tòa 
án quốc tế cho ý kiến tư vấn  
về việc Trung Công thiết lập thành 

phố Tam Sa biến vùng biển quốc tế 

thành lãnh hải của Trung Quốc. 

•Các quốc gia thành viên của Liên 

Hợp Quốc như là Việt Nam, Phi Luật 
Tân, hay quốc gia thuộc khối ASEAN, Úc 
Australia hoặc Hoa Kỳ. 

  Các cơ quan chính của Liên Hợp 

Quốc hoặc các tổ chức chuyên môn 

Đại Hội đồng (General Assembly ) 

Hội đồng Bảo an,  

Hội đồng Kinh tế và Xã hội,  

Ban thư ký, (Secretariat) 

IMO (International Maritime 

Organization): Tổ chức hàng hải quốc 
tế 
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TOÀ ÁN QUỐC TẾ VỀ LUẬT BIỂN 

(International Tribunal for 
the Law of the Sea ITLOS) 

• Cho đến nay, Tòa án quốc tế về 
Luật Biển đã thụ lý 19 vụ việc, 
trong đó có 18 vụ kiện và 1 vụ 
cung cấp ý kiến tư vấn. Vụ kiện 
đầu tiên mà tòa giải quyết là vụ 
giữa Saint Vincent và Grenadines 
và Guinea vào năm 1997. Còn ý 
kiến tư vấn thì tòa án đã thụ lý 
một vụ việc do Cơ quan Quyền 
lực quốc tế về đáy đại dương đệ 
trình.  

• Phán quyết mới nhất trong 
năm 2012 liên hệ đến phân 
định ranh giới biển giữa 
Bangladesh và Myanmar tại 
Vịnh Bengal. 

Quy chế của tòa án này quy định 
trong Công ước Luật Biển năm 
1982.   

Toà án phán quyết về tranh chấp 
giữa các quốc gia theo đúng Điều 
293 trong Công ước. (The Tribunal 
has the power to settle disputes 
between states parties (currently 
161: 160 states plus the European 
Union ) 

Theo quy định, nếu khi giữa các 
quốc gia xảy ra tranh chấp liên 
quan việc giải thích và áp dụng 
công ước thì Tòa án quốc tế về 
Luật Biển sẽ giải quyết khi cả các 
bên tranh chấp đều chọn thủ tục 
đưa ra tòa này. Nếu các bên lựa 
chọn các thủ tục khác nhau thì vụ 
việc chỉ có thể đưa ra giải quyết 
tại cơ chế trọng tài.  
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PHƯƠNG CÁCH HÀNH 
ĐỘNG 2:  Ba quốc gia Việt 

Nam, Philippines, 
Malaysia có thể đạt tới 

phán quyết về Vùng đặc 

quyền kinh tế EEZ và 

Thềm Lục Điạ nối dài 

(Extended Continent 

Shelf) bằng cách khởi tố 

tranh tụng với nhau trước 

ITLOS 

•  
 
 

• Bước thứ nhất:  Cả ba quốc gia Việt Nam, 
Malaysia và Philippines cùng đồng ý nộp 
hồ sơ tranh chấp để ITLOS phán xử về 
200 NM Economic Exclusive Zone và 
Thềm lục địa mở rộng. 
Bước thứ hai:  ITLOS thụ lý và tuyên bố 
thẩm quyền xét xử và lập lịch trình cho vụ 
kiện. 
Bước thứ ba:  Trung Quốc sẽ đứng giữa 
hai lựa chọn: 
a.  Đứng ngoài vụ kiện tranh chấp, hậu 
quả là các phán xử của ITLOS về 200 NM 
EEZ sẽ là luận cứ pháp lý tốt cho các 
tranh chấp về sau giữa 1 trong 3 quốc gia 
này với Trung Quốc.   
Việt Nam sẽ được bảo đảm về chủ quyền 
trên vùng đặc quyền kinh tế 200 NM và 
Thềm Lục địa mở rộng bao gồm Hoàng 
Sa và Trường Sa. 
Philippines có vùng 200 NM đặc quyền 
kinh tế bao gồm Scarborough Reef và các 
vùng biển liên hệ. 
b.  Trung Quốc nhảy vào vòng chiến với tư 
thế Participation claimant.  Đây là cơ hội để 
Trung Quốc đem Đường Lưỡi Bò ra chống 
đỡ Công Ước Luật Biển 1982.  Triển vọng là 
Lưỡi Bò sẽ bị cắt cụt vì không có giá trị thuyết phục. 

Hiện tại Bản Đệ trình Chung của Việt 
Nam và Malaysia đã đệ nạp ngày 3 
tháng Năm, 2009 lên Ủy Ban  Ranh 
Giới Thềm Lục Địa (Commission on 
the Limits of the Continental Shelf  
CLCS) cùng với các hồ sơ liên quan của 
Philippines (ngày 4 tháng Tám, 2009)  
 
Tất cả các hồ sơ này có thể dùng vào 
hồ sơ pháp lý thụ lý trước TOÀ ÁN 
QUỐC TẾ VỀ LUẬT BIỂN (International 
Tribunal for the Law of the Sea ITLOS). 



Vận động quốc tế 
để tiến hành 
phương cách hành 
động 1 v à 2 

• Thực tiễn chính trị cho thấy chính quyền Việt 

Nam không dám dấn thân để đương đầu với 

Trung Quốc, bảo toàn chủ quyền và quyền lợi 

tài nguyên đất nước trước áp lực lớn của bá 

quyền Trung Quốc.  Đây là một cơ hội để nhân 

dân trong nước và hải ngoại thách thức chính 

quyền Hà Nội thực thi hai phương cách hành 

động 1 và 2. 

•  

Philippnes là quốc gia có thể trông cậy 

đóng vai trò chủ chốt dẫn đầu cho một 

mặt trận quốc tế chống bá quyền Trung 

Quốc. 

Malaysia và Việt Nam sẽ tham gia vào mặt 

trận để có một thế lực pháp lý vững chắc. 
Tin tức mới nhất ngày 26 tháng 6 và 25 tháng 

Bảy, 2012, Ngoại Trưởng Albert Del Rosario 

của Chính Phủ Benigno Aquino đang trông 

chờ phúc trình của một nhóm chuyên gia luật 

pháp theo đuổi giải pháp hòa bình đưa Trung 

Quốc ra kiện trước Tòa Án Quốc Tế.  Vậy là có 

một cơ hội để chúng ta đóng góp vào việc 

chận đứng tham vọng bá quyền của Trung 

Quốc tại Biển Đông. 

Tiến trình đóng góp như thế nào? 

 

 

Hiện tại Bản Đệ trình Chung của 

Việt Nam và Malaysia đã đệ nạp 

ngày 3 tháng Năm, 2009 lên Ủy 

Ban  Ranh Giới Thềm Lục Địa 

(Commission on the Limits of the 

Continental Shelf  CLCS) cùng 
với các hồ sơ liên quan của 

Philippines (ngày 4 thng Tm, 
2009)  



 
Tiến trình đóng góp 
như thế nào? 

 
 

VỀ PHƯƠNG THỨC HÀNH ĐỘNG 
2:   

 Kiện ra trước Tòa Án Quốc Tế về 
Luật Biển ITLOS giữa ba quốc gia 
Philippines, Việt Nam và Malaysia 
đồng thuận đưa vấn đề tranh 
chấp đảo và vùng biển, xác định 
ranh giới biển, vùng đặc quyền 
kinh tế 200 hải lý, và thềm lục địa 
mở rộng. 
a.  Văn thư gởi Ngoại trưởng 
Albert Del Rosaro của Philippines 
với hồ sơ đại lược và phân tích 
thế sách kiện tụng. 
b.  Nhấn mạnh vai trò dẫn đầu của 
Philippines để tạo một mặt trân 
khởi tố đồng thuận giữa 3 quốc 
gia. 

 
1.  Cuộc tham luận hôm nay xem xét, đào sâu các 
khía cạnh của phương cách hành động 1 và 2 
2.  Nếu xét thấy có cơ sở vững chắc, các bước tiến 
sau đây cần được hoàn thành sớm nhất: 
 
 
 

VỀ PHƯƠNG THỨC HÀNH 
ĐỘNG 1:   
Đạt tới một ý kiến Tư Vấn của 
Tòa Án Công Lý về việc Trung 
Quốc thiết lập Thành Phố Tam Sa 

là một VI PHẠM Điều khoản 89 
của Công Ước Luật Biển 1982: 
 
a.  Văn thư gởi Chính Phủ Philippines:  Tổng 
Thống Aquino, Ngoại Trưởng Albert Del 
Rosario, và Chủ Tịch quốc hội với đề nghị 
trình lên hoặc Đại Hội Đồng LHQ (sẽ nhóm 
họp vào tháng 9), hay Văn phòng Tổng Thư 
Ký LHQ, và Tổ chức Hàng Hải Quốc Tế (IMO) 
để các cơ quan LHQ này yêu cầu ý kiến Tư 
vấn về vi phạm của Trung Quốc về Điều 
khoản 89. 
b.  Văn thư tương tự như vậy sẻ gởi cho Thủ 
Tướng Úc, và Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cùng với 
những Thượng Nghi Sĩ quan tâm tới vấn đề 
bá quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, 
như John McCain, JimWebb, John Kerry... 



 
Máu đã đổ Hoàng Sa, Trường Sa ngày ấy 

Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân 
 
 

 

• Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển 
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa 

Ngàn năm trước con theo cha xuống biển 
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa 

 

• Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển 
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng 
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa 

Trong hồn người có ngọn sóng nào không? 

 



 
Máu đã đổ Hoàng Sa, Trường Sa ngày ấy 

Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân 
  

Cố Thiếu tá Hải quân Ngụy Văn Thà cùng 62 

chiến sĩ VNCH hy sinh trong trận hải chiến 
Hoàng Sa ngày 19-1-1974 



TỔNG KẾT 
Công Ước về Luật biển 1982 

(United Nations Convention 

on Law of the Sea - 

UNCLOS) là phương cách 

chính yếu để phá vỡ "đường 

lưỡi bò" chín khúc của 

Trung Quốc. 

 
 
 

• EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (EEZ 55- 58) 
• Article55 Specific legal regime of the exclusive economic zone 
• The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to 

the territorial sea, subject to the specific legal regime 
established in this Part, under which the rights and jurisdiction 
of the coastal State and the rights and freedoms of other States 
are governed by the relevant provisions of this Convention. 

• Article56 Rights, jurisdiction and duties of the coastal State in 
the exclusive economic zone 

• 1. In the exclusive economic zone, the coastal State has: 
• (a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, 

conserving and managing the natural resources, whether living 
or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of 
the seabed and its subsoil, and with regard to other activities 
for the economic exploitation and exploration of the zone 

• Article57 Breadth of the exclusive economic zone 
• The exclusive economic zone shall not extend beyond 

200 nautical miles from the baselines from which the breadth 
of the territorial sea is measured. 

• Article58 Rights and duties of other States in the exclusive 
economic zone 

• 1. In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or 
land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this 
Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation 
and overflight and of the laying of submarine cables and 
pipelines, and other internationally lawful uses of the sea  

 

 

 

 

 

ĐIỀU 89. Tính bất hợp pháp của 

những yêu sách về chủ quyền 
đối với biển cả :  Không một quốc 

gia nào có thể đòi đặt một cách hợp 

pháp một bộ phận nào đó của biển 

cả thuộc vào chủ quyền của mình   

 Article  89. Invalidity of claims of 
sovereignty over the high seas:   No 
State may validly purport to subject 
any part of the high seas to its 
sovereignty.  

 



CHINA:  
 The State HOOLIGAN in the 
South China Sea 

Quốc Gia Côn Đồ ở Biển Đông 
 

• Beijing rejects UNCLOS as 
arbiter 

• Beijing said on Friday July 28, 2012 that it does not 
recognize the United Nations Convention on the Law of 
the Sea or UNCLOS as a legal basis to determine the 
“territorial sovereignty” of the Huangyan (Spratlys) 
Island, even as it continued to intensify its claim on the 
South China Sea by officially appointing commanders in 
Sansha City’s military garrison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Take that! Former Laguna Mayor Abner Afuang burns a Chinese flag 
outside the Foreign Affairs Department on Roxas Boulevard to protest 
Beijing’s moves in the South China Sea.  

 

Tham voi Giao Chỉ 

Mất vàng Quảng Nguyên 
Nhân tham Giao Chỉ tượng 

Khướt thất Quảng Nguyên kim 

 

kiasu  (Origin:  from Chinese, 'scared 

to lose‘) 
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