
                      Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển không 
chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế 
mà còn đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh, quốc phòng đồng thời là địa bàn chiến 
lược trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ thể hiện tư duy của Đảng ta trong các nghị 
quyết đại hội mà còn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu 
dài đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, 
ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy 
nó”. Khẳng định của Người không chỉ thôi thúc cả dân tộc quyết tâm đánh bại đế quốc và 
tay sai, giải phóng dân tộc mà còn đặt trách nhiệm cho các thế hệ người Việt Nam phải 
biết chăm lo phát huy lợi thế và bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo thiêng liêng của Tổ 
quốc. Vì vậy, trong suốt tiến trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, 
lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay nói riêng, Đảng ta 
luôn quan tâm đến việc phát huy lợi thế của đất nước về biển, kết hợp với phát huy sức 
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, coi 
đó là một trong những động lực cơ bản cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đảng ta 
xác định “Trong khi không một phút lơi lỏng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ 
quốc, Đảng ta và nhân dân ta phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội”2. Đại hội lần thứ VII của Đảng còn chỉ rõ: Từng bước khai thác toàn diện các tiềm 
năng to lớn của kinh tế biển, phát triển kinh tế ở hải đảo, làm chủ lãnh hải và thềm lục địa, 
thực hiện chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế. Đến Đại hội lần thứ VIII của Đảng 
tiếp tục xác định: “Vùng biển và ven biển là địa bàn chiến lược về kinh tế và an ninh, 
quốc phòng, có nhiều lợi thế phát triển và là cửa mở lớn của cả nước để đẩy mạnh giao 
lưu quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Khai thác tối đa tiềm năng và các lợi thế của vùng 
biển, ven biển, kết hợp với an ninh, quốc phòng, tạo thế và lực để phát triển mạnh kinh tế 
- xã hội, bảo vệ và làm chủ vùng biển của Tổ quốc”3.

Hiện nay mật độ dân cư trên biển, đảo và quần đảo thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã 
hội các vùng ven biển, trên biển và trên các đảo còn chưa hoàn thiện; khả năng bảo vệ chủ 
quyền, lợi ích quốc gia còn nhiều hạn chế... Do đó, cần phải đầu tư một cách thích đáng 
về mọi mặt, bảo đảm cho phát triển kinh tế và tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền, lợi 
ích quốc gia trên biển; kết hợp chặt chẽ các yếu tố: Kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự, 
tạo sự liên kết giữa biển, đảo và bờ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền 
quốc gia trên biển. Vì vậy, Đại hội IX của Đảng chủ trương: “Xây dựng chiến lược phát 
triển kinh tế biển và hải đảo, phát huy thế mạnh đặc thù của hơn 1 triệu kilômét vuông 
thềm lục địa. Tăng cường điều tra cơ bản làm cơ sở cho các quy hoạch, kế hoạch phát 
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triển kinh tế biển. Xây dựng căn cứ hậu cần ở một số đảo để tiến ra biển khơi. Kết hợp 
chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh trên biển”.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam

Trước yêu cầu bức thiết của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng 
ta nhận thức sâu sắc và thể hiện rõ quan điểm về phát triển kinh tế độc lập tự chủ, kinh tế 
biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Quan 
điểm đó được thể hiện tập trung trong các nghị quyết, chỉ thị như: Nghị quyết 03-NQ/TW 
ngày 6/5/1993 của Bộ Chính trị (khóa VII) về “Một số nhiệm vụ phát triển kinh tế biển 
trong những năm trước mắt”; Chỉ thị 20-CT/TW ngày 22/9/1997 của Bộ Chính trị (khóa 
VIII) về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa(CNH, HĐH)”; đặc biệt là “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” trong Nghị 
quyết TW 4 (khóa X): “Đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về 
biển, giàu lên từ biển”1.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của 
mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân 
tộc ta phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, 
nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa…”2. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay 
chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển 
Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất là an ninh trên biển trở thành 
nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ, điều kiện tiên quyết đặt ra là không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh 
quốc qia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận 
lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn 
đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt.

Bảo vệ chủ quyền biển đảo: Trách nhiệm không của riêng ai!1

Từ lâu Biển Đông đã gắn bó với đất nước Việt Nam như một hữu thể không tách 
rời. Cuộc sống của bao thế hệ người dân Việt gắn liền với biển, gắn liền với những con 
thuyền lênh đênh sóng nước đề từ đó đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của mình lên 
những “bãi cát vàng” lịch sử.

1.Hàng nghìn năm con cháu đất Việt luôn gắn bó với Biển Đông

Chủ quyền ấy đã được lịch sử chứng minh với những luận cứ không thể chối cãi qua 
nhiều chứng cứ xác thật.
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Đất nước Việt Nam với hình chữ S, có bờ biển dài khoảng 3.260km từ Bắc xuống 
Nam và vùng biển rộng hơn 1 triệu km2 với hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ và 2 quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa. Trong 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố 
giáp biển. Từ xa xưa, biển đảo là một bộ phận cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng 
của Tổ quốc. Các hải đảo và quần đảo cùng với đất liền tạo ra môi trường sinh tồn và phát 
triển đời đời của dân tộc ta.

Hàng nghìn những bằng chứng lịch sử đã cho thấy nhà nước Việt Nam là nhà nước 
đầu tiên trong lịch sử, ít nhất là từ thế kỷ XVII, đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền của 
mình đối với quần dảo Hoàng Sa và Trường Sa khi chúng còn là vùng đất vô chủ.

Việc khẳng định và thực thi chủ quyền này là thực sự, rõ ràng, liên tục, hòa bình và 
phù hợp với các qui định quốc tế.

Có thể thấy, trong lịch sử thời Tây Sơn, sách Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông ghi 
rõ: “Thời gian từ năm 1771 đến 1801, Nhà Tây Sơn luôn tiếp tục việc gìn giữ chủ quyền 
với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Việc thực thi chủ quyền của Việt Nam dưới thời kỳ Pháp làm đại diện diễn ra liên 
tục và thực sự. Người Pháp đã thay Việt Nam xây dựng nhiều công trình ghi dấu ấn chủ 
quyền, như: bia chủ quyền, trạm khí tượng, hải đăng và tiếp tục bảo vệ, quản lý, khẳng 
định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những tư liệu quý báu của nhà bác học Lê Quý Đôn ghi chép trong Phủ biên tạp lục 
là những cứ liệu lịch sử đáng tin cậy với những trích dẫn văn bản mang tính pháp lý còn 
lưu lại của Nhà nước phong kiến thời bấy giờ về Hoàng Sa, Trường Sa là của người Việt, 
có ý nghĩa về mặt lịch sử, ngoại giao và chủ quyền về biển đảo rất rõ nét.

2.Dù đứng trước sự đe dọa xâm lấn, vẫn kiên định lập trường
Thời gian gần đây, Trung Quốc nhiều lần có hành động xâm phạm chủ quyền biển 

đảo của Việt Nam. Điển hình như: Ngày 1/5/2014 Trung Quốc đưa giàn khoan Hải 
Dương 981 vào khu vực biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa dẫn tới việc Việt Nam phải 
đưa ra tuyên bố phản đối, tàu thuyền của hai quốc gia đã có một số va chạm; Trong năm 
2015 Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự như huấn luyện, tuần tiễu trinh sát, 
diễn tập trên biển nhằm phô trương lực lượng, răn đe uy hiếp các nước có tranh chấp biển 
đảo với Trung Quốc; Đầu tháng 1/2016, Trung Quốc đưa máy bay ra các đảo nhân tạo mà 
không hề thông báo cho Cơ quan quản lý bay khu vực FIR-Hồ Chí Minh, vi phạm nghiêm 
trọng quy định về an toàn bay của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đe dọa 
an ninh và an toàn hàng không trong khu vực…

Trước bối cảnh đó, Việt Nam đã có những phản ứng mạnh mẽ theo đường ngoại 
giao, cùng tiếng nói rất đúng, kịp thời, cần thiết, không né tránh một số vấn đề mà trước 
đây thường cho là nhạy cảm của các nhà khoa học, sử học, luật sư và báo chí trong nước 
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đã nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân; đồng thời, qua đó các cơ 
quan báo chí, thông tấn lớn trên thế giới đưa tin nhiều về vấn đề này khiến dư luận quốc 
tế hiểu hơn về cơ sở pháp lý, lịch sử, lập trường của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp 
trên Biển Đông. Điều đáng mừng là, qua thông tin rộng rãi trên báo chí Việt Nam và nước 
ngoài, nhiều chính khách, học giả trên thế giới, dư luận quốc tế đã lên tiếng đồng thuận, 
ủng hộ lập trường chính nghĩa, lẽ phải của Việt Nam.

Đáng chú ý,ngày 13/07/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Trung ương 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết “Thanh niên, sinh 
viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh 
thổ của đất nước. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc đối với thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã kiên trì giải quyết tranh chấp biển, đảo bằng biện pháp 
hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Là thành viên của Hiến chương Liên hợp quốc,của 
UNCLOS cũng như Tuyên bố của các bên về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC),Việt Nam 
luôn tuân thủ các qui định của luật pháp quốc tế, kiên trì con đường giải quyết các vấn đề 
phát sinh bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; trong đó, 
biện pháp chủ yếu là thông qua đàm phán, thương lượng, nhằm tìm kiếm giải pháp cơ bản 
và lâu dài, đáp ứng lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan, vì độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế. Theo tinh thần 
đó, những vấn đề còn đang bất đồng, tranh chấp song phương thì giải quyết theo hướng 
song phương; còn những vấn đề tranh chấp liên quan đến nhiều bên thì giải quyết đa 
phương và phải hết sức công khai, minh bạch giữa các nước liên quan.

Có thể thấy, ngay cả trong những thời gian căng thẳng nhất về tranh chấp tại Biển 
Đông, thì không chỉ những chiến sĩ, bộ đội, hải quân, cảnh sát biển ngày đêm làm nhiệm 
vụ, mà ngay cả những ngư dân cũng như người dân cả nước đã luôn hướng về Biển Đông 
như một phần máu thịt của chính mình.


