QUAN ĐIỂM CỦA VN VỀ CHỦ QUYỀN TRÊN QUẦN ĐẢO HS VÀ TS
Theo nghiên cứu của tác giả, khi trích dẫn các tài liệu địa lý, các tác giả Trung
Quốc đã khẳng định rằng, Trung Quốc đã phát hiện, đặt tên và quản lý Hoàng Sa,
Trường Sa từ triều đại Đông Hán (25 - 220). Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu
phương Tây thì không có nguồn dẫn liệu nào chứng minh chủ quyền của Trung
Quốc đối với các đảo được nhắc đến. Những sách chuyên khảo, tài liệu địa dư,
sách hàng hải của Trung Quốc cho đến năm 1848 đều không đưa ra được cơ sở
khoa học vững chắc nào để kết luận những địa điểm được đề cập đến trong những
tác phẩm đó là Hoàng Sa, Trường Sa hoặc Trung Quốc đã sở hữu những địa điểm
này hơn 2000 năm. Hai tên Tây Sa và Nam Sa không tồn tại cho đến đầu thế kỷ
XX. Năm 1935 tên Nam Sa được dung để chỉ bãi Macclesfield (Trung Sa) và chỉ
được dùng để chỉ Trường Sa từ năm 1947. Trong một số sách lịch sử Trung Quốc,
Hoàng Sa được thừa nhận thuộc về Việt Nam. Như trong “Hải lục” có viết:
“Trường Sa là đất nổi giữa biển, dài vài ngàn dặm, là phên dậu của An Nam”.
Không có bằng chứng thuyết phục về việc Trung Quốc thực hiện việc quản lý nhà
nước đối với các quần đảo này. Trong thời kỳ 2000 năm cho đến 1909, chỉ có 4 sự
kiện được các tác giả Trung Quốc trích dẫn để minh chứng cho việc quản lý nhà
nước của Trung Quốc, tuy nhiên, cả 4 sự kiện ấy đều xảy ra xung quanh đảo Hải
Nam mà không có bằng chứng hay bất kỳ một cái tên nào liên quan đến Hoàng Sa.
Một số sự kiện khác liên quan đến tàu buôn Anh bị đắm hay người Việt thuộc đội
Hoàng Sa làm nhiệm vụ bị trôi dạt vào cảng Thanh Lan của Trung Quốc thời nhà
Thanh đều chứng tỏ Trung Quốc thừa nhận không sở hữu Hoàng Sa. Trên bình
diện quốc tế, suốt hơn 2000 năm cũng chưa hề có một sự công nhận nào về chủ
quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong khi đó, Việt Nam lại có rất nhiều sử liệu (các bộ chính sử qua các thời kỳ,
các châu bản triều Nguyễn) ghi chép rất tỉ mỉ, cụ thể và sống động những kết quả
khảo sát, thăm dò, khai thác sản vật, thu lượm hóa vật ở Hoàng Sa và Trường Sa.
Bên cạnh đó còn có các tài liệu địa dư, bản đồ, gia phả, sưu tập các bài hát dân
gian… nói đến Hoàng Sa, Trường Sa. Việc lập các đội Hoàng Sa, Bắc Hải có tổ
chức, chức năng hoạt động và hàng năm đưa các đội này ra đảo làm nhiệm vụ, có
thời hạn, thưởng phạt rõ ràng cho thấy việc quản lý nhà nước của Việt Nam ở 2
quần đảo này được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và liên tục. Điều đó cũng thể

hiện ý chí của những người đứng đầu nhà nước phong kiến Việt Nam về việc khai
thác lợi ích từ biển cũng như bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển.
Trong các tài liệu và bản đồ của nước ngoài cũng thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa
thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Tóm lại, trải qua nhiều giai đoạn phát triển của Việt Nam, Hoàng Sa và Trường Sa
vẫn luôn luôn thuộc về Việt Nam. Điều này được thể hiện trong nhiều tài liệu, văn
bản của Việt Nam và nước ngoài, kể cả của Trung Quốc; được cộng đồng quốc tế
thừa nhận trong nhiều Hiệp ước, Hòa ước, Hội nghị, kể cả có sự tham gia của
Trung Quốc.
Quốc hội Việt Nam khăng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng sa, Trường
sa và chủ trương giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cũng như các bất
đồng khác liên quan đến biển Đông thông qua thương lượng hòa bình treentinh
thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công
ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982…

