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Việc Trung Quốc ồ ạt tôn tạo, bồi đắp các cấu trúc địa lý trên hai quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa rõ ràng là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm
luật pháp quốc tế, vi phạm DOC, hủy hoại môi trường, sinh thái biển, làm phức tạp
tình hình.
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Bắt đầu từ khoảng cuối năm 2013 đầu năm 2014, đặc biệt sang năm 2015, Trung
Quốc cấp tập tăng cường xây dựng, tôn tạo và bồi đắp các cấu trúc địa lý mà nước
này đang chiếm đóng trái phép tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt
nam. Các hoạt động này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền
của Việt Nam đối với hai quần đảo, vi phạm các cam kết khu vực của nước này,
cũng như vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật
biển 1982 (UNCLOS) mà Trung Quốc là thành viên, gây mất ổn định và đe dọa an
ninh, an toàn hàng hải và hàng không trong khu vực Biển Đông. Các hành động này
đã gặp phải sự chỉ trích và phản đối gay gắt từ phía Việt Nam cũng như các nước
có quyền và lợi ích ở Biển Đông.

Trung Quốc bồi đắp, tôn tạo các cấu trúc địa lý tại hai quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và tham vọng của Trung Quốc
trên Biển Đông

Tình hình Trung Quốc bồi đắp, cải tạo các cấu trúc địa lý ở Biển Đông

Thời gian gần đây, tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng do Trung Quốc tiến
hành nhiều hoạt động về mặt chính trị, ngoại giao và pháp lý nhằm thực thi yêu
sách “đường lưỡi bò” phi lý ở Biển Đông. Trung Quốc tiến hành ồ ạt các hoạt động
cải tạo trên diện rộng các cấu trúc địa lý tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
thuộc chủ quyền của Việt Nam mà nước này hiện đang chiếm đóng trái phép. Các
hoạt động nạo vét, lấn biển để bồi đắp, cải tạo trên diện rộng nhằm mở rộng diện
tích các vị trí Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam được bắt đầu vào
khoảng tháng 9/2013 tại năm điểm đảo: Châu Viên, Chữ Thập, Gạc Ma, Ga Ven và
Ken Nan. [1] Từ đầu năm 2014 đến nay, Trung Quốc lại ráo riết thúc đẩy các hoạt
động này hơn nữa, huy động một lượng lớn máy móc, trang thiết bị để đồng loạt
đẩy mạnh xây dựng.
[2] So với quần đảo Hoàng Sa, các cấu trúc địa
lý ở quần đảo Trường Sa được Trung Quốc chú trọng đẩy mạnh cải tạo hơn.

Về tốc độ cải tạo, Trung Quốc đã tiến hành cải tạo một cách chóng mặt, “trung
bình cứ mỗi ngày ngủ dậy Trung Quốc đã xây dựng thêm 96,5m 2 diện tích Biển
Đông”.
[3] Theo
ảnh chụp vệ tinh mới nhất tháng 5/2015, Trung Quốc đã xây dựng các cấu trúc địa
lý rộng hơn gấp 20 lần diện tích ban đầu chỉ trong vòng ba năm.
[4]
Theo Báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 8/5/2015 thì Trung Quốc “đã
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mở rộng diện tích các đảo họ đang chiếm trong Biển Đông lên khoảng 400 lần”
tương đương với 800 ha kể từ tháng 01/2014, trong đó có đến ¾ diện tích này được
thực hiện từ đầu năm 2015 đến nay.
[5]
Những con số này cho thấy tốc độ cải tạo rất lớn của Trung Quốc, đặc biệt là từ đầu
năm 2015 đến nay.

Về quy mô, tại quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc tiến hành xây dựng tại một số
điểm, đảo như: xây mới đường băng dài 2.920 m thay thế cho đường băng cũ dài
2.400m tại đảo Phú Lâm, [6] mở rộng khu vực hậu cần cho máy bay tại đảo Phú
Lâm, xây dựng một doanh trại quân đội, đê chắn biển và một số các công trình trên
đảo Quang Hòa, mở rộng diện tích đảo này lên 50% so với diện tích vào tháng
01/2014
[7] và xây dựng các tòa nhà trên đảo Duy
Mộng...
[8] Tại quần đảo Trường Sa, Trung
Quốc tiến hành cải tạo trên toàn bộ bảy cấu trúc địa lý mà nước này hiện đang
chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Đến nay, Trung Quốc đã hoàn thành giai đoạn
nạo vét, tôn tạo, kè bao và đang tập trung xây dựng công trình tại Gạc Ma, Huy Gơ,
Châu Viên và Ga Ven, đồng thời tiếp tục triển khai tôn tạo với quy mô, tiến độ ngày
càng lớn tại Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn.

Với tốc độ và quy mô như trên, dự kiến đến tháng 10/2015, Trung Quốc sẽ hoàn
thành việc bồi đắp, mở rộng, kè xong mặt bằng các đảo, bãi cạn; sau đó sẽ tiếp tục
xây dựng công trình bên trong các đảo, bãi đá. Ngày 16/6/2015, Bộ Ngoại giao
Trung Quốc đã tuyên bố “ việc cải tạo các bãi đá ở Nam Sa (tức Trường Sa) để Trung
Quốc xây dựng các công trình trên đó sẽ sớm được hoàn thành”.
[9]
Ngày 30/6/2015, trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Trung quốc Hoa Xuân Oánh cho biết các dự án xây dựng của Trung Quốc ở một số
đảo và rạn san hô ở Biển Đông đã hoàn tất trong những ngày gần đây và sắp tới sẽ
tiến hành hoàn thành các cơ sở hạ tầng.
[10]

Hoạt động bồi đắp cải tạo của Trung Quốc hoàn toàn khác với việc việc xây dựng,
nâng cấp các công trình trên các cấu trúc địa lý thông thường. Hoạt động cải tạo
các cấu trúc địa lý trên biển là một thực tiễn phổ biến được nhiều quốc gia thực
hiện nhằm mở rộng lãnh thổ, thiết lập các cơ sở, bảo đảm và củng cố đời sống dân
sinh cũng như an ninh quốc phòng. Đặc điểm chung của các hoạt động cải tạo mà
các nước thực hiện thông thường đó là (i) được thực hiện tại các vùng lãnh thổ
không có tranh chấp (ii) các quốc gia thực hiện cải tạo đi kèm với các biện pháp để
tránh không tạo ra tác động tiêu cực với các quốc gia hữu quan, trong đó đặc biệt
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chú trọng đến quyền tự do hàng hải, hàng không và nghĩa vụ bảo vệ môi trường và
(iii) tiến hành tham vấn với các quốc gia hữu quan khi cần thiết. [11] Ví dụ như
Nhật đã tiến hành xây dựng sân bay Kansai gần Osaka từ hoạt động cải tạo một
đảo gần bờ và xây dựng đê bao quanh bảo vệ đảo Okinotorishima để ngăn chặn
đảo này chìm xuống dưới mặt nước biển. Điểm đặc biệt của công trình đê này là
tuyến đê chỉ được xây dựng bao quanh mà không can thiệp trực tiếp vào cấu trúc
tự nhiên của đảo này.
[12]
Hàn Quốc cũng tiến hành xây dựng trạm nghiên cứu khoa học tại bãi cạn Ieodo,
trạm nghiên cứu khoa học này có cấu tạo nổi trên biển trong đó có một bãi đáp cho
một máy bay trực thăng loại nhỏ.
[13]
Úc cũng cải tạo biển từ những năm 1990 quy mô lớn ở khu vực bờ biển Gold và
vịnh Sydney nhưng khu vực này đều không thuộc phạm vi tranh chấp và cũng cách
xa bờ biển của các quốc gia hữu quan nên ít tạo ra tác động tiêu cực về quyền tự
do hàng hải và môi trường. Úc cũng chỉ chủ động sử dụng các điểm cơ sở cũ, trước
khi tiến hành cải tạo biển, để xác định các vùng biển thuộc quyền tài phán và
quyền chủ quyền của mình, từ đó không tạo ra tác động tiêu cực, thu hẹp các vùng
biển quốc tế.
[14]
Hoặc các hoạt động cải tạo của Việt Nam tại một số điểm, đảo mà chúng ta hiện
đang kiểm soát,
[15]
cũng chỉ là việc xây dựng trên quy mô nhỏ nhằm cải tạo lại các công trình đã cũ,
củng cố đời sống dân sinh; các hoạt động này không ảnh hưởng đến môi trường
biển, không gây cản trở an toàn, an ninh hàng hải, hàng không quốc tế, không ảnh
hưởng đến hòa bình và an ninh ở Biển Đông
[16]
.

Các hoạt động cải tạo của Trung Quốc tại các cấu trúc địa lý ở quần đảo Trường Sa
với tốc độ và quy mô lớn đến mức cần phải đặt ra câu hỏi về việc liệu có thể dùng
từ “cải tạo” để chỉ các hoạt động này hay không trong khi thực tế là Trung Quốc
đang xây dựng tiền đồn trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. [17] Các hoạt động này
đều tiến hành trong vùng biển có tranh chấp, không hề có tham vấn với các quốc
gia hữu quan. Việc Trung Quốc sử dụng một lực lượng khổng lồ để tiến hành cải tạo
đất
[18] làm khuấy
động cả một vùng Biển Đông đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh
thái, cũng như hòa bình, an toàn và ổn định ở khu vực.

Tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông
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Việc Trung Quốc ráo riết cải tạo, bồi đắp các cấu trúc địa lý mà nước này đang
chiếm đóng ở Biển Đông trong thời gian gần đây rõ ràng nằm trong mục tiêu hiện
thực hóa tham vọng cũng như chiến lược biển lâu dài của Trung Quốc.

Thứ nhất, Trung Quốc muốn đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược cường quốc biển
với khâu đột phá trước hết là ở Biển Đông. Chiến lược cường quốc biển của Trung
Quốc được Trung Quốc chính thức đưa ra tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần
thứ 18 vào năm 2012.
[19] Theo quan điểm của Trung Quốc, nội dung cơ
bản của chiến lược này là xây dựng một cường quốc biển mang đặc sắc Trung Quốc
thì mới có khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, các quyền lợi trên biển và
an ninh nhà nước, đảm bảo phát triển kinh tế và xã hội.
[20]
Một trong những mảng quan trọng trong chiến lược biển đó là cần xây dựng những
căn cứ quân sự trên biển, để Trung Quốc kiểm soát được khu vực Biển Đông rộng
lớn. Theo GS.TS Alexander Vuving, Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á - Thái
Bình Dương, một viện Nghiên cứu quân sự của Mỹ, mục tiêu của việc tiến hành cải
tạo đảo của Trung Quốc là nhằm xây dựng những điểm kiểm soát, các trung tâm
hậu cần, các căn cứ vững chắc để triển khai nhiều loại tàu bè quân sự và phi quân
sự, máy bay có người lái và không người lái nhằm kiểm soát khu vực Biển Đông.
[21]
Đây dường như cũng chính là mục tiêu Trung Quốc đã tuyên bố công khai.

Thứ hai, Trung Quốc muốn nhằm từng bước khẳng định yêu sách “đường lưỡi bò”
phi lý của mình. Tất cả các cấu trúc địa lý ở Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc
đang cải tạo đều nằm trong phạm vi yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.
[22]
Việc Trung Quốc gấp rút củng cố và mở rộng các điểm đóng quân là nhằm chứng tỏ
mình đang kiểm soát thực tế các khu vực tranh chấp, tạo thuận lợi cho Trung Quốc
về dư luận và phần nào về pháp lý nhằm hợp thức hóa yêu sách đường lưỡi bò.

Thứ ba, Trung Quốc muốn tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực Biển
Đông để đối trọng với các hoạt động của Mỹ, uy hiếp các nước có yêu sách khác tại
khu vực này. Từ những căn cứ trên các cấu trúc địa lý được cải tạo, Trung Quốc có
thể triển khai nhanh chóng lực lượng giám sát, ngăn chặn sớm các hoạt động do
thám của Mỹ, đồng thời cũng có lợi thế triển khai lực lượng để chiếm các cấu trúc
địa lý khác trong khu vực quần đảo Trường Sa và khu vực lân cận cũng như khống
chế tuyến hàng hải, hàng không qua khu vực này.
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Thứ tư, Trung Quốc muốn tạo hiện trạng có lợi cho mình. Tiến trình xây dựng Bộ
Quy tắc ứng xử của các nước ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (COC) đang
được tiến hành nhưng hiện tại chưa có tiến triển nhiều. Do đó, Trung Quốc muốn
tranh thủ tạo ra hiện trạng mới ở Biển Đông, tăng cường kiểm soát thực tế trên thực
địa, nhằm giành lợi thế trong quá trình đàm phán COC cũng như các đàm phán
song phương khác. Điều 5 của Tuyên bố ứng xử của các nước ở Biển Đông giữa
ASEAN và Trung Quốc năm 2002 (DOC) có quy định: “Các bên chịu trách nhiệm
thực hiện sự tự chế trong việc thi hành các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc leo
thang tranh chấp, ảnh hưởng tới hòa bình và sự ổn định, kiềm chế không tiến hành
đưa người đến sinh sống trên những hòn đảo hiện không có người sinh sống, trên
các rặng đá ngầm, bãi cát ngầm, đảo nhỏ và những yếu tố khác và phải được xử lý
những khác biệt của mình bằng phương pháp có tính xây dựng”.
Tuy nhiên,
các quy định của DOC lại không làm rõ tính nguyên trạng của tranh chấp dừng lại ở
đâu, trong khi DOC lại là văn bản không có tính ràng buộc. Do đó, trước khi COC –
một văn bản có tính ràng buộc ra đời thì Trung Quốc muốn nhập nhèm thời điểm
nguyên trạng, đi trước đón đầu nhằm tạo “sự đã rồi” tại các cấu trúc địa lý này, vô
hiệu hóa tính chất ràng buộc của COC. Ngoài ra, có thể suy đoán từ thời điểm Trung
Quốc bắt đầu ráo riết cải tạo các cấu trúc địa lý ở Trường Sa từ tháng 9/2013 sau
khi Phi-lip-pin chính thức khởi kiện Trung Quốc lên Tòa trọng tài theo Phụ lục VII của
UNCLOS 1982 tháng 01/2013, đó là Trung Quốc muốn tạo hiện trạng mới ở khu vực
này, biến các cấu trúc địa lý bãi cạn nửa nổi nửa chìm hoặc bãi chìm này thành các
đảo theo Điều 121 UNCLOS 1982 để yêu sách các vùng biển thuộc chủ quyền,
quyền chủ quyền và quyền tài phán trước khi Tòa đưa ra các phán quyết về quy
chế pháp lý của các cấu trúc địa lý tại Trường Sa có yếu tố bất lợi cho Trung Quốc.

Thứ năm , Trung Quốc muốn tạo ra các cơ sở về dịch vụ hậu cần cho các hoạt động
nghề cá, dầu khí tại Biển Đông, tăng thời gian và mở rộng phạm vi đánh bắt, khai
thác tài nguyên biển.

Tựu trung lại, có thể thấy hoạt động cải tạo của Trung Quốc tuy mới chỉ được tiến
hành trong thời gian ngắn nhưng lại là hoạt động nằm hoàn toàn trong mục tiêu
chiến lược lâu dài của Trung Quốc. Hoạt động này có tác động tiêu cực đến cục diện
cân bằng quyền lực tại Biển Đông và đe dọa an ninh ổn định của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Viễn cảnh cả hai thập kỷ tới là Trung Quốc sẽ rải đầy các căn cứ
trên Biển Đông để từ đó kiểm soát chuỗi đảo thứ nhất, [23] đẩy Mỹ ra khỏi khu vực.
[24]
Về mặt pháp lý, các hoạt động của Trung Quốc rõ ràng là vi phạm chủ quyền của
Việt Nam đối với hai quần đảo, vi phạm cam kết khu vực của nước này và vi phạm
các quy định khác của luật pháp quốc tế.
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Các khía cạnh vi phạm trong hoạt động bồi đắp, cải tạo các cấu trúc địa lý
của Trung Quốc

Vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo

Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền
của Việt Nam đối với hai quần đảo ít nhất từ thế kỷ thứ 17. Nhà nước Việt Nam là
quốc gia đầu tiên, với tư cách Nhà nước, đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền đối với
hai quần đảo một cách hòa bình, thực sự và liên tục qua tất cả các thời kỳ kể từ khi
hai quần đảo này chưa thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Việc chiếm hữu và thực thi
chủ quyền đối với hai quần đảo này là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng được các tiêu
chuẩn của luật pháp quốc tế về thụ đắc lãnh thổ. Việc chiếm hữu và thực thi chủ
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo có thể được chia thành một số các giai
đoạn như sau: (i) giai đoạn thế kỷ XVII đến năm 1884: thời kỳ phong kiến trước khi
Pháp đô hộ Việt Nam
. Hiện có đầy đủ các tài liệu trong và ngoài
nước chứng minh các chúa Nguyễn đã nhân danh Nhà nước Việt Nam là quốc gia
đầu tiên đã chiếm hữu, xác lập và củng cố chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa giai đoạn này. Các chúa Nguyễn đã lập ra đội Hoàng Sa kiêm quản đội
Bắc Hải để tiến hành các hoạt động khai thác tài nguyên, đo đạc, khảo sát, cắm
mốc chủ quyền, cai quản thường niên, thiết lập đơn vị hành chính, giao tiếp đối
ngoại...đối với việc quản lý hai quần đảo này;
(ii
) giai đoạn 1884-1945: Nước Pháp nhân danh Nhà nước Việt Nam thực thi chủ
quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Sau khi ký Hiệp ước Patenôtre ngày 6/6/1884, nước Pháp đã đại diện cho quyền lợi
của Việt Nam tiếp tục duy trì thực thi một cách đầy đủ chủ quyền của Việt Nam trên
hai quần đảo thông qua một loạt các hoạt động mang danh nghĩa nhà nước như:
xây dựng hải đăng trên quần đảo Hoàng Sa, dựng bia chủ quyền tại quần đảo
Trường Sa, thường xuyên sử dụng các tàu Hải quân tuần tra hai khu vực quần đảo,
sáp nhập quần đảo Trường Sa vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
...
;
(iii) giai đoạn 1945-1976
. Chính phủ Quốc gia Việt Nam, tiếp đó là chính quyền Việt Nam cộng hòa đã tiếp
quản và kế thừa các quyền và danh nghĩa đối với hai quần đảo từ Pháp, tiếp tục
thực thi và củng cố chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo một cách hòa bình,
liên tục; và
(iv) giai đoạn 1976 đến nay
. Nhà nước CHXHCN Việt Nam liên tục thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo,
phản đối mọi hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo.
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Trong các tuyên bố của mình, Trung Quốc luôn khẳng định chủ quyền của họ đối
với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam dựa trên các tài liệu lịch
sử chứng minh Trung Quốc là nước “phát hiện sớm nhất, khai phá kinh doanh sớm
nhất, cai quản sớm nhất” hai quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa).
Tuy nhiên, các tài liệu mà Trung Quốc viện dẫn đều là tư liệu tư nhân, không chứng
tỏ được ý chí, hành vi của Nhà nước Trung Quốc trong việc thụ đắc chủ quyền đối
với hai quần đảo theo quy định của luật pháp quốc tế. Hơn thế nữa, hàng loạt các
hành động sử dụng vũ lực của Trung Quốc để chứng minh chủ quyền của nước này
hoặc kiểm soát trên thực địa đối với hai quần đảo đều không thể tạo thành danh
nghĩa chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo: Trung Quốc chiếm đóng trái
phép quần đảo Hoàng Sa các năm 1956 và 1974; chiếm một số bãi cạn ở quần đảo
Trường Sa năm 1988; chiếm bãi Vành Khăn năm 1995; cản trở và cắt cáp tàu Bình
Minh 02 và Viking 02 hoạt động trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt
Nam năm 2011. Ngoài ra, một số các hành động khác của Trung Quốc như công bố
thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa với phạm vi quản lý bao gồm hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa ngày 21/6/2012; đơn phương tuyên bố và cho thực thi lệnh
cấm đánh bắt cá tại một khu vực rộng lớn trên Biển Đông kéo dài từ vĩ tuyến 12 trở
lên, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ khoảng tháng 5 đến tháng 8
hàng năm; thông qua “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển Hải Nam” với nội
dung không cho tàu thuyền nước ngoài đi vào vùng biển do tỉnh Hải Nam quản lý
bao gồm cả vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ngày
27/11/2012... đều là những hành động đơn phương vi phạm chủ quyền của Việt
Nam đối với hai quần đảo này và do đó không có giá trị pháp lý.

Các hành động san lấp, bồi đắp và cải tạo trên diện rộng tại các cấu trúc địa lý ở
Hoàng Sa và đặc biệt ở bảy cấu trúc địa lý mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở
Trường Sa là hành vi tiếp nối các hành động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối
với chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Vi phạm cam kết DOC mà Trung Quốc ký kết với ASEAN năm 2002

Ngày 4/11/2002, sau một thời gian dài thảo luận nhưng không đạt được một thỏa
thuận có tính ràng buộc về mặt pháp lý, ASEAN và Trung Quốc đã ký kết được một
văn bản có tính cam kết về mặt chính trị nhiều hơn là pháp lý – Tuyên bố ứng xử
của các Bên ở Biển Đông (DOC) tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8 tại
Phnom Penh, Cam-pu-chia. Tuyên bố này bao gồm 10 điều khoản, trong đó đáng
chú ý nhất và có liên quan nhất đến hành vi cải tạo của Trung Quốc ở Biển Đông đó
là Điều 5 của DOC. Điều 5 quy định như sau: “Các bên chịu trách nhiệm thực hiện
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sự tự chế trong việc thi hành các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc leo thang
tranh chấp, ảnh hưởng tới hòa bình và sự ổn định, kiềm chế không tiến hành đưa
người đến sinh sống trên những hòn đảo hiện không có người sinh sống, trên các
rặng đá ngầm, bãi cát ngầm, đảo nhỏ và những yếu tố khác và phải được xử lý
những khác biệt của mình bằng phương pháp có tính xây dựng...”. Như vậy, rõ ràng
Trung Quốc đã vi phạm trắng trợn cam kết trên, cố tình làm thay đổi nguyên trạng
các cấu trúc địa lý mà nước này đang chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa và Trường
Sa, vi phạm nghĩa vụ kiềm chế, không thực hiện các hành động có thể làm phức
tạp thêm tình hình, gây khó khăn cho việc giải quyết tranh chấp cuối cùng. Hành vi
của Trung Quốc rõ ràng đã vi phạm quy định của luật pháp quốc tế, cũng như các
cam kết của nước này tại DOC.

Vi phạm các quy định của luật quốc tế về môi trường

Hành động cải tạo của Trung Quốc đã bị chỉ trích do vi phạm những quy định về
môi trường. Việc Trung Quốc sử dụng máy móc công suất lớn, nạo vét trên diện
rộng vùng đáy biển để lấy đất, đá bồi đắp cho các cấu trúc địa lý đã gây ra ảnh
hưởng hết sức nghiêm trọng về mặt môi trường, phá hủy các rạn san hô, làm ô
nhiễm môi trường sinh thái, phá hủy môi trường sống của các loài sinh vật biển,
trong đó có cả các sinh vật quý hiếm, ở khu vực này...Theo đánh giá của các cơ
quan chức năng Phi-lip-pin, hoạt động của Trung Quốc đã phá hủy hơn 1,21 km 2
san hô tự nhiên và gây thiệt hại khoảng 108,9 triệu USD/năm cho ngư dân các nước
trong khu vực do suy giảm đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản tại quần đảo
Trường Sa.
[25]
Hoạt động của Trung Quốc đã vi phạm các quy định về bảo vệ và bảo tồn môi
trường biển và hợp tác bảo vệ môi trường biển của UNCLOS 1982 quy định tại các
điều 123, 192, 196, 207-298. Trung Quốc cũng vi phạm quy định của Công ước của
LHQ về bảo vệ đa dạng sinh học năm 1992 liên quan tới nghĩa vụ không để các
hành động do mình kiểm soát gây hại đến môi trường của các quốc gia khác và
nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường. Điều 3 của Công ước yêu cầu các quốc gia
có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động do mình kiểm soát không được gây hại đến
môi trường của các quốc gia khác. Điều 14 của Công ước quy định một quốc gia
phải tiến hành đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện những dự án có thể
gây ra hậu quả có hại tới đa dạng sinh học. Trong phát biểu ngày 9/4/2015, Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói các dự án của Trung Quốc
đã được “đánh giá và kiểm tra chặt chẽ về mặt khoa học” và được thực hiện “dựa
trên những tiêu chuẩn cao về bảo vệ môi trường” và “tính toán đầy đủ về mặt bảo
vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản”. Tuy nhiên, cho đến giờ, Trung Quốc vẫn chưa
đưa ra được bất cứ bản đánh giá độc lập, khách quan nào về tác động môi trường
của những hoạt động này.
[26]
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Trong vụ việc cải tạo đảo giữa Ma-lai-xi-a và Xinh-ga-po, Tòa án Quốc tế về Luật
biển (ITLOS) đã cho rằng “Xinh-ga-po không tiến hành lấn biển theo cách có thể
gây tổn hại không thể khắc phụ đến các quyền lợi của Ma-lai-xi-a hay gây tổn hại
nghiêm trọng cho môi trường biển, và phải đặc biệt tuân theo báo cáo của nhóm
chuyên gia độc lập...”
[27]
và Xinh-ga-po đã tuân thủ theo phán quyết của Tòa. Trái lại, Trung Quốc đã không
tuân thủ các nghĩa vụ quy định trong luật môi trường quốc tế, nạo vét hàng trăm
triệu tấn cát từ đáy biển lấp hơn 8 triệu mét vuông rạn san hô mà không cần bất cứ
đánh giá nào của các chuyên gia và không có bất kỳ sự phối hợp hay tham vấn với
các quốc gia ven biển khác.
[28]
Ngoài ra, các hoạt động này còn vi phạm
Nghị quyết của các Hội nghị môi trường thế giới, đi ngược lại chủ trương bảo vệ
các rạn san hô ở Biển Đông của các tổ chức môi trường quốc tế mà Trung Quốc là
thành viên như Cơ quan điều phối các vùng biển Đông Á (COBSEA) hay Tổ chức đối
tác quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA) và các tổ chức khác; vi
phạm nguyên tắc phải tham vấn các nước liên quan trước khi thực hiện các hoạt
động có khả năng gây tổn hại môi trường biển.

Đe dọa việc thực hiện các quyền tự do hàng hải của các nước trong và
ngoài khu vực

Theo các nghiên cứu, sau khi hoàn thành hoạt động cải tạo các điểm, đảo, đây sẽ là
các căn cứ quân sự của Trung Quốc với hệ thống các cảng biển, trạm ra-đa, hệ
thống tên lửa chống tàu đất đối không tầm trung đến tầm xa, các nhà kho và công
trình dịch vụ khác có khả năng phục vụ cho hàng trăm tàu cá, tàu tuần tra, tàu
chiến và máy bay chiến đấu... [29] Các căn cứ này cũng sẽ làm bàn đạp để Trung
Quốc tiến ra biển xa, kiểm soát tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng qua Biển
Đông.
[30] Theo thời báo Hoàn cầu của Trung
Quốc thì Trung Quốc có thể mở rộng khả năng tác chiến trên biển lên đến 900 km
về phía Nam và đồng thời kiểm soát vùng trời Biển Đông. Ngoài ra, việc Trung Quốc
cải tạo đảo còn nhằm tạo ra khả năng thực thi đối với vùng nhận dạng phòng
không (ADIZ) tại Biển Đông trong tương lai như Trung Quốc đã từng thiết lập vùng
ADIZ ở vùng biển Hoa Đông tháng 11/2013. Việc Trung Quốc vươn cánh tay rộng lớn
ra Biển Đông cả vùng biển lẫn vùng trời tạo ra mối đe dọa lớn về an toàn, ổn định
hàng hải và hàng không của các nước, trong đó có Việt Nam qua lại khu vực này.
Trong tương lai, các tàu thuyền, máy bay qua lại ở khu vực này phải xin phép hoặc
chịu sự kiểm soát, theo dõi của Trung Quốc, gây ra mối nguy hại cho vấn đề an
ninh và rõ ràng có tác động xấu đến tự do hàng hải, hàng không ở khu vực này.
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Phản ứng của Việt Nam

Trước việc Trung Quốc cải tạo trên diện rộng tại các cấu trúc địa lý nước này chiếm
đóng trái phép ở Biển Đông, Việt Nam đã liên tục và kịp thời có các biện pháp đấu
tranh thích hợp để bảo vệ chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa.

Các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao

Trên mặt trận chính trị, ngoại giao, Việt Nam đã tiến hành các biện pháp đấu tranh
kiên quyết ở nhiều cấp, kể cả ở cấp cao nhất, thông qua nhiều hình thức cả song
phương và đa phương.

Về các biện pháp đấu tranh song phương , chúng ta đã tiến hành giao thiệp với
Trung Quốc và đồng thời chủ động
nêu
vấn đề trong các diễn đàn song phương với các nước.

Với Trung Quốc, trong các cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, tất cả các lãnh đạo
cấp cao của Việt Nam đều khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa; bày tỏ quan ngại đối với hoạt động xây dựng, lấn biển
của Trung Quốc; yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và DOC, căn cứ
Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa
Việt Nam và Trung Quốc năm 2011 để giải quyết những bất đồng giữa hai bên; yêu
cầu Trung Quốc có biện pháp thích hợp để duy trì hòa bình, ổn định trên biển và
kiềm chế, không có hành vi làm phức tạp tình hình.

Lập trường, quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông nói chung và với hoạt
động xây dựng, lấn biển của Trung Quốc gần đây nói riêng đã được khẳng định
một cách thường xuyên, liên tục, thông qua nhiều kênh đối thoại với Trung Quốc,
kể cả ở cấp cao và các diễn đàn đàm phán về biên giới, lãnh thổ giữa hai bên,
thông qua công hàm của Bộ Ngoại giao cũng như trao đổi trực tiếp với đại diện Đại
sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và đến ngày 2/7/2015, ta đã giao thiệp 14 lần với
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Trung Quốc, trao chín công hàm phản đối việc làm của Trung Quốc tại Biển Đông. [
31]

Trong các cuộc gặp, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước lớn, các nước
trong khu vực, ta cũng bày tỏ quan ngại và tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế
đối với lập trường của Việt Nam. Với những nỗ lực này, lãnh đạo chính giới và quốc
hội nhiều nước đã chia sẻ quan ngại của ta, ủng hộ chủ trương của ta trong vấn đề
Biển Đông, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không mở rộng hoặc gia tăng căng
thẳng. [32]

Việt Nam cũng đấu tranh thông qua nhiều hình thức như phát biểu của Người phát
ngôn, gửi Công hàm lên Liên Hợp Quốc và nêu vấn đề tại các diễn đàn...Từ tháng
6/2014, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phát biểu phản đối các hoạt
động lấn biển, cải tạo của Trung Quốc. Cho đến nay, đã có hơn 10 lần phát biểu
công khai lên án hành động của Trung Quốc. Ngày 25/6/2015, trước phát biểu của
Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc Trung Quốc sẽ hoàn thành việc bồi đắp trong
thời gian tới và sẽ triển khai xây dựng các công trình, Người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố: “Lập trường của Việt Nam về vấn đề này đã
được chúng tôi nhiều lần nêu rõ. Những hoạt động xây dựng, mở rộng đảo, đá quy
mô lớn của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp, không thay đổi
được thực tế là Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định
chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc
chấm dứt ngay các hoạt động này, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần
đảo Trường Sa và Hoàng Sa; nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công
ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 (UNCLOS 1982) cũng như Tuyên bố về ứng xử
của các Bên ở Biển Đông (DOC), không có những hành động làm phức tạp tình hình,
thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông”. Tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam cũng đã gửi hai
Công hàm tới phái đoàn các nước nhằm bày tỏ quan điểm của mình đối với việc
Trung Quốc cải tạo đảo trái phép tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt
Nam. [33]

Ở cấp độ khu vực, chúng ta cũng phát biểu công khai tại các diễn đàn của ASEAN.
Tại Phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã
bày tỏ lo ngại về những hoạt động tôn tạo, bồi đắp quy mô lớn ở Biển Đông, cũng
như những hệ lụy của chúng; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân
thủ các nguyên tắc tự kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình, giải quyết
tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có
UNCLOS 1982, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố DOC và sớm thông qua COC.
[34]
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Các biện pháp đấu tranh trên thực địa

Đồng hành với các biện pháp đấu tranh về chính trị và ngoại giao, Đảng và Nhà
nước ta cũng rất chú trọng đến việc sử dụng các biện pháp đấu tranh trên thực địa.
Một mặt, chúng ta tăng cường năng lực của các lực lượng chấp pháp trên biển; mặt
khác, hỗ trợ ngư dân và bà con ta bám biển, đảo để duy trì hoạt động thực thi chủ
quyền của ta tại Biển Đông. Các hoạt động duy trì, sửa chữa và cải tạo các công
trình cũ của ta tại Trường Sa được tiến hành chủ yếu nhằm mục đích dân sự để cải
thiện đời sống, cơ sở vật chất cho cán bộ, chiến sỹ và người dân trên đảo và củng
cố khả năng phòng thủ, đồng thời được tiến hành ở các đảo nổi nên không gây ảnh
hưởng môi trường, không làm thay đổi nguyên trạng. Cần nhấn mạnh các hoạt
động của Việt Nam hoàn toàn là việc làm bình thường, hợp pháp, không vi phạm
các quy định của luật pháp quốc tế và DOC, hoàn toàn khác với các hoạt động xây
dựng, lấn biển quy mô lớn của Trung Quốc về tính chất, quy mô và mục đích. Việc
chúng ta duy trì và củng cố các hoạt động tại các cấu trúc địa lý tại Trường Sa
hoàn toàn là hoạt động thực thi, củng cố chủ quyền của chúng ta đối với quần đảo
này, giống như các hoạt động mà các chúa Nguyễn trước đây đã từng tiến hành ở
Biển Đông.

Phản ứng của các nước trong khu vực và trên thế giới

Các hoạt động cải tạo trên quy mô lớn của Trung Quốc ở Biển Đông đã vấp phải sự
chỉ trích, phản đối của nhiều nước trong và ngoài khu vực.

Tại các hội nghị của ASEAN trong thời gian năm 2014-2015, vấn đề Biển Đông được
nêu đậm. Tuyên bố Chủ tịch ASEAN trong Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26
(26-27/4/2015) đã nêu quan ngại sâu sắc về các hoạt động cụ thể là bồi đắp, tôn
tạo đang diễn ra ở Biển Đông và khẳng định việc các bên cần bảo đảm việc thực
hiện đầy đủ và hiệu quả DOC nhằm xây dựng, duy trì và tăng cường sự tin cậy và
lòng tin, cũng như kiềm chế trong các hành động, không đe dọa hoặc sử dụng vũ
lực, giải quyết tranh chấp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS
1982. [35] Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Ma-lai-xi-a Najib Razak đã
nhấn mạnh tới việc ASEAN cần xử lý các bất đồng một cách hòa bình, kể cả việc
giải quyết các tuyên bố chủ quyền biển chồng lấn mà không làm căng thẳng tình
hình; đồng thời cũng nhấn mạnh những diễn biến gần đây gây lo ngại về Biển Đông,
tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp quốc tế tuân thủ luật pháp quốc tế.
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[36]
Xinh-ga-po nhấn mạnh hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển
Đông là lợi ích chung của ASEAN và khu vực; tình hình xấu đi trong năm qua ở đây
là đáng lo ngại, nếu không kiểm soát tốt có thể dẫn đến xung đột, vì vậy cần thực
hiện nghiêm túc, đầy đủ DOC, sớm tiến tới COC. Indonesia cũng kêu gọi các bên
kiềm chế để bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực và sẵn sàng làm bên trung gian
“thực tâm”. Trong số các bên tranh chấp ở Biển Đông, Phi-lip-pin là quốc gia phản
ứng sớm và mạnh mẽ nhất để phản đối các hoạt động cải tạo của Trung Quốc.
Tháng 5/2015, Phi-lip-pin đã công bố công khai các bức ảnh chụp vệ tinh về các
hoạt động cải tạo đất mà Trung Quốc đang thực hiện tại Trường Sa, gửi công hàm
phản đối hoạt động cải tạo của Trung Quốc. Tổng thống Phi-lip-pin Aquino đã nhiều
lần chỉ trích và phản đối các hoạt động cải tạo của Trung Quốc thông qua việc trả
lời phỏng vấn báo chí và phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN. Lập luận
chung của Phi-lip-pin là hành động của Trung Quốc (i) vi phạm các cam kết mà
Trung Quốc đã ký với ASEAN trong khuôn khổ DOC (ii) là hành động nhằm thúc đẩy
yêu sách đường 9 đoạn của trung Quốc ở Biển Đông và (iii) đe dọa an ninh và ổn
định của khu vực. Do đó, Phi-lip-pin kêu gọi một lệnh tạm ngừng xây dựng tại các
cấu trúc địa lý đang tranh chấp ở Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và
kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng quốc tế nhằm gia tăng sức ép với Trung Quốc để
buộc Trung Quốc phải chấm dứt hành vi này.

Các nước lớn như Mỹ, Nhật, Nga, Úc, Ấn Độ... cũng đều có phát biểu về vấn đề này,
trong đó, Mỹ là nước có quan điểm mạnh mẽ nhất ở nhiều cấp. Ngày 9/4/2015, phát
biểu tại Jamaica, Tổng thống Mỹ cho biết “Mỹ lo ngại Trung Quốc không tuân thủ
các quy định và nguyên tắc quốc tế và đang cậy thể nước lớn và sử dụng sức
mạnh để buộc các nước khác vào thế bất lợi”, đồng thời cho rằng “vấn đề này có
thể được giải quyết thông qua ngoại giao, nhưng chỉ vì Phi-lip-pin hay Việt Nam
không lớn như Trung Quốc không có nghĩa là họ bị dồn sang một bên ”. [37] Tại
phiên thảo luận “Mỹ và những thách thức đối với an ninh châu Á - Thái Bình Dương”
tại đối thoại Shangri-La 14 (29-31/5/2015), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có bài phát
biểu mở đầu trong đó nhấn mạnh Mỹ có quyền can dự và lo ngại sâu sắc trước
những căng thẳng ở vùng biển này cũng như phản đối bất cứ giải pháp quân sự nào
và khuyến khích ASEAN cùng Trung Quốc hợp tác.
[38]
Ngày 31/3/2015, phát biểu tại Hội nghị hải quân ở Úc, Đô đốc Harry Harris, chỉ huy
hạm đội Thái Bình Dương đã cáo buộc Trung Quốc đang xây dựng “
Vạn lý trường thành
” bằng cát tại Trường Sa, kêu gọi các bên tuân thủ cam kết kiềm chế trong việc tiến
hành các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc gia tăng tranh chấp, ảnh hưởng đến
hòa bình và ổn định.
[39]
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Jefrey Pool cũng tuyên bố “Chúng tôi
kêu gọi Trung Quốc dừng tất cả chương trình cải tạo các cấu trúc địa lý và tham
gia vào các sáng kiến ngoại giao để khuyến khích tất cả các bên cùng kiềm chế
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thực hiện các hành động tương tự”.
[40]
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke phát biểu ngày 24/11/2014 khẳng
định các hoạt động xây dựng quy mô lớn trên Biển Đông sẽ làm phức tạp và leo
thang thêm tình hình, đồng thời kêu gọi Trung Quốc hãy minh bạch, công khai các
hoạt động ở khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
[41]
Mỹ cũng là nước đưa ra sáng kiến “đóng băng” để kêu gọi các quốc gia giữ nguyên
trạng và thúc đẩy quá trình đàm phán để đạt được COC.
[42]
Không chỉ tuyên bố, Mỹ còn có những phản ứng quyết liệt trên thực địa. Ngày
11/5/2015, chiến hạm Mỹ USS Fort Worth, tàu chiến cận bờ lớp Freedom đã
tiến vào gần các bãi đá Trung Quốc đang cải tạo trái phép ở quần đảo
Trường Sa. Đây là hoạt động tuần tra của tàu trong bảy ngày tại vùng biển
quốc tế, từ căn cứ tàu đóng ở Xinh-ga-po. Quan chức hải quân Mỹ cho biết, hoạt
động thường kỳ như tàu Fort Worth vừa hoàn thành ở Biển Đông sẽ là một thông lệ
mới, khi bốn chiếc tàu chiến cận bờ của Mỹ đến khu vực trong những năm tới. Một
quan chức Mỹ giấu tên cho biết quân đội nước này đang cân nhắc đề xuất điều máy
bay và tàu hải quân đến trong phạm vi khoảng 12 hải lý quanh những bãi đá ngầm
Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa.
[43]

Chính phủ Nhật và Mỹ cũng xem xét việc tuần tra chung ở Biển Đông giữa lực lượng
phòng vệ bờ biển Nhật Bản và quân đội Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng
trở nên hung hăng ở Biển Đông nhằm “mở rộng khu vực bay tuần tra tới phía Nam
Biển Đông do lực lượng tàu cá, cảnh sát biển và hải quân của Trung Quốc lớn mạnh
hơn láng giềng và tình hình Biển Đông ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Nhật
Bản”. [44] Ngày 16/4, Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc ra tuyên bố sau đàm phán ba bên
tại Washington thúc giục Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt việc xây
dựng và cải tạo phi pháp các đảo ở Biển Đông, tôn trọng tự do hàng hải trên tuyến
giao thông quan trọng này.
[45]

Ngày 16/4/2015, phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Úc tại Phi-lip-pin Bill Tweddell
cho biết Úc phản đối mạnh mẽ các hành động hăm dọa, ép buộc, hung hăng nhằm
thúc đẩy yêu sách chủ quyền hoặc thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, đồng thời
kêu gọi các bên kiềm chế, thực hiện các bước đi hạ nhiệt căng thẳng và tránh bất
kỳ hành động khiêu khích nào làm leo thang trong khu vực. [46] Trong một tuyên
bố ngày 4/6/2015, Thủ tướng Úc Tony Abbot đã lên tiếng chỉ trích các hoạt động
phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có việc xây dựng các đảo nhân tạo,
khẳng định Úc ủng hộ việc “giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế.
Chúng tôi (Úc) sẽ làm những gì có thể để duy trì tự do hàng hải và tự do hàng
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không”.

[47]

Hội nghị cấp Ngoại trưởng các nước G7 lại Lubeck, Đức ngày 15/4/2015 ra Tuyên
bố về an ninh hàng hải ở Biển Đông và Hoa Đông, bày tỏ quan ngại về những hành
vi đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm “cải tạo đất quy mô lớn làm
thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng”, đồng thời kêu gọi tất cả các nước
kể cả Trung Quốc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và tuân thủ
các phán quyết có giá trị ràng buộc của các cơ quan tài phán quốc tế. [48] Tại Hội
nghị thượng đỉnh an ninh châu Á lần thứ 14 (Shangri-la) tại Xinh-ga-po từ
29-31/5/2015, hầu hết các nước tham dự đều bày tỏ quan ngại và cho rằng lợi ích
của các quốc gia bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng, lấn biển của Trung
Quốc tại Biển Đông.
[49]
Tại Đối thoại này, ông Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu đã tuyên bố bày tỏ
lo ngại về các hoạt động bồi đắp và xây dựng của Trung Quốc trên các bãi đá ở
Biển Đông sẽ làm phức tạp những nỗ lực giải quyết tranh chấp ở khu vực này.
[50]
Đây rõ ràng là một phát biểu tương đối khác thường so với các phát biểu chung
chung trước đây của Châu Âu về vấn đề Biển Đông, có thể là dấu hiệu cho thấy sự
điều chỉnh chính sách của Châu Âu đối với vấn đề Biển Đông.

Như vậy, có thể thấy, hầu hết các nước lớn như Mỹ, Anh, Nhật...đều đã lên tiếng
về tình hình Biển Đông nói chung và các hoạt động cải tạo các cấu trúc địa lý tại
khu vực này nói riêng. Tuy nhiên, nhìn chung, quan điểm của các nước xuất phát từ
lợi ích quốc gia của họ, quan điểm đều là trung lập trong tranh chấp lãnh thổ, ủng
hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế,
không thay đổi nguyên trạng, làm phức tạp thêm tình hình tranh chấp. Các nước lớn
như Mỹ, Nhật ngày càng lo ngại trước các hành vi của Trung Quốc và có xu hướng
can dự nhiều hơn, nhưng vẫn chưa có hành động cụ thể ngăn cản được các hoạt
động cải tạo của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Kết luận

Việc Trung Quốc ồ ạt tôn tạo, bồi đắp các cấu trúc địa lý trên hai quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa thời gian vừa qua rõ ràng là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của
Việt Nam đối với hai quần đảo này, vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm DOC, hủy
hoại môi trường, sinh thái biển, làm phức tạp tình hình, đe dọa an ninh, an toàn
hàng hải trên Biển Đông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định trong
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khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy, hành động này của Trung Quốc đã phải đối
mặt với sự phản đối quyết liệt của Việt Nam, Phi-lip-pin...và phản ứng mạnh mẽ của
ASEAN và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước lớn. Thời gian tới, sau khi hoàn
thành cải tạo các cấu trúc địa lý tại Biển Đông, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục các
hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thực thi mục tiêu chiến lược kiểm soát khu
vực Biển Đông. Nếu tiến hành các hoạt động này, chắc chắn Trung Quốc sẽ vấp
phải sự phản đối và biện pháp đấu tranh quyết liệt hơn của Việt Nam cùng các nước
có yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và phản ứng mạnh mẽ hơn nữa
của cộng đồng quốc tế./.

Tác giả TS. Lê Quý Quỳnh là Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ
Ngoại giao; Trần Thị Phương Thảo là Chuyên viên Vụ Biển, Ủy ban Biên giới Quốc
gia, Bộ Ngoại giao. Những quan điểm nêu trong bài là của riêng các tác giả, không
nhất thiết phản ánh quan điểm của cơ quan nơi tác giả công tác. Bài viết được đăng
lần đầu tiên trên Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 3 (102), tháng 9/2015.
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