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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thưởng trà với ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Việt 

Nam cuối năm 2017. 

 

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19/4 lên tiếng về việc Trung Quốc thông báo thành lập quận Tây Sa 

và Nam Sa để quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. 

“Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp 

lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, phát ngôn viên Lê Thị 

Thu Hằng nói trong một tuyên bố, một ngày sau thông báo của Bắc Kinh. 

“Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là „thành phố Tam 

Sa‟ và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá 

trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và gây thêm 

phức tạp tình hình Biển Đông, khu vực và thế giới”. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng “yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của 

Việt Nam, huỷ bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc 

làm tương tự trong tương lai”. 

Trung Quốc hôm 18/4 thông báo việc thành lập quận Tây Sa có trụ sở đặt tại đảo Phú Lâm thuộc 

quần đảo Hoàng Sa. Trụ sở của quận Nam Sa đặt tại Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Hai 

quận này thuộc thẩm quyền của thành phố Tam Sa ở tỉnh Hải Nam. 

Tin cho hay, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố rằng quận Tây Sa sẽ quản lý quần đảo Hoàng Sa, Bãi 

Macclesfield và vùng biển xung quanh, trong khi quận Nam Sa quản lý quần đảo Trường Sa và 

vùng biển kế cận. 

Phản đối của Việt Nam được đưa ra hơn mười ngày sau khi Hoa Kỳ cho biết “hết sức quan ngại” về 

các tin tức nói rằng Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam ở gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển 

Đông. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói trong một tuyên bố hôm 6/4 rằng kể từ khi 

dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc đã khẳng định các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như 

“công bố các trạm nghiên cứu” mới đặt trên các căn cứ quân sự được xây dựng trên Đá Chữ Thập 

và Đá Subi, cũng như cho “máy bay quân sự đặc biệt” hạ cánh trên Đá Chữ Thập. 
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