HẢI ĐỘI HOÀNG SA THỰC THI CHỦ QUYỀN
Nhiều sử liệu cho thấy, các đội Hoàng Sa đã tiến hành các hoạt động thực thi chủ
quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa liên tục từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX,
từ thời các chúa Nguyễn, qua Nhà Tây Sơn rồi Nhà Nguyễn sau này. Đội Hoàng Sa
ra đời sớm nhất có thể là vào thời Chúa Nguyễn Phúc Lan (1635 - 1648) hoặc
Chúa Nguyễn Phúc Tần (1648 - 1687). Dù trải qua nhiều triều đại nhưng đội
Hoàng Sa vẫn được duy trì cả hình thức lẫn nội dung hoạt động của đội. Điều đó
cho thấy chính quyền phong kiến Việt Nam khá thống nhất về quan điểm thực thi
chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cứ theo lệ, hàng năm, đội
Hoàng Sa gồm 70 dân binh sẽ khởi hành đi Hoàng Sa, Trường Sa từ tháng 3 âm
lịch, đến tháng 8 thì về. Công việc vô cùng gian khó, biển khơi đầy hiểm nguy nên
mỗi dân binh trước khi đi, ngoài lương ăn đủ 6 tháng, đều chuẩn bị sẵn những thứ
dùng để đồng đội giúp bó xác nếu chẳng may mình bị chết. Công việc của họ được
triều đình giao phó, có thưởng phạt công minh, gồm: Đo đạc hải trình, đo đạc và vẽ
bản đồ các đảo, do thám, canh giữ ngoài biển, dựng bia, lập miếu, trồng cây…, thu
lượm hóa vật của các tàu đắm, khai thác sản vật tại các vùng đảo về giao nộp cho
triều đình. Đội Hoàng Sa là một tổ chức khá đặc biệt trong thời kỳ các chúa
Nguyễn ở Đàng Trong. Đó là một tổ chức vừa mang tính dân sự, vừa mang tính
quân sự, vừa tư nhân, vừa nhà nước, vừa có chức năng kinh tế, vừa có chức năng
quản lý nhà nước. Địa bàn hoạt động của đội Hoàng Sa rất rộng, khắp các đảo san
hô trên biển Đông gồm quần đảo Hoàng Sa và kiêm quản đội Bắc Hải hoạt động
trên địa bàn quần đảo Trường Sa.
Việc lập thêm nhiều hải đội có nhiệm vụ như đội Hoàng Sa cho thấy Nhà Nguyễn
ngày càng ý thức được những tiềm lực và lợi thế của 2 quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa.

