
BCV: TS. BCV: TS. HuỳnhHuỳnh VănVăn TớiTới-- TUV, TUV, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BCV TW.Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BCV TW.

Đồng Nai, tháng Đồng Nai, tháng 55 năm 2013năm 2013



DIỄN BIẾN TÌNH HÌNHI

BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH CỦA TA
II

THÁI ĐỘ CỦA TRUNG QUỐC
III

THÁI ĐỘ CỦA TRUNG QUỐC

PHẢN ỨNG QUỐC TẾ
IV

CHỦ TRƯƠNG CỦA TA
V

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
VI



DIỄN BIẾN TÌNH HÌNHI

Khoảng 05 giờ 22 phút ngày 01/5/2014, cơ quan

chức năng Việt Nam phát hiện giàn khoan nước sâu HD-

981 và 03 tàu dịch vụ dầu khí của phía Trung Quốc di

chuyển từ Tây Bắc đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng

Sa của Việt Nam) xuống phía Nam.Sa của Việt Nam) xuống phía Nam.

Đến 16 giờ ngày 02/5/2014, giàn khoan HD-981

được thả trôi tại tọa độ 15°29’58” vĩ Bắc - 111° 12’06”

kinh Đông, phía Nam đảo Tri Tôn, sâu vào trong thềm lục

địa của Việt Nam 80 hải lý, cùng 27 tàu bảo vệ của phía

Trung Quốc.



Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hd-981 và cho tàu chiến, máy bay tiêm 
kích, tàu cảnh sát biển... xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông



DIỄN BIẾN TÌNH HÌNHI

Đến ngày 04/5, giàn khoan HD-981 mói thả được

02 neo và 1 số neo phụ.

Đến ngày 07/5, Trung Quốc đã cơ bản hạ đặt xong

giàn khoan và bắt đầu khoan thăm dò, vị trí hạ đặt giàn

khoan đã lệch so với thông báo ban đầu là 300m.

Đến ngày 07/5, số tàu hộ tống, bảo vệ của Trung

Quốc tăng lên 83 tàu, trong đó có 07 tàu quân sự.



Khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 nằm

sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt

Nam, thuộc khu vực phân lô dầu khí 143 của ta, cách đất

liền Việt Nam 132 hải lý, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý và

cách phía Nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa 17

hải lý.





BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH CỦA TA
II

1. Về đấu tranh trên thực địa

Các cơ quan chức năng của ta đã tổ chức trực chỉ

huy chặt chẽ, tăng cường nhiều tàu của lực lượng kiểm

ngư, cảnh sát biển đặt dưới sự chỉ huy thống nhất từ căn

cứ ra thực địa để đấu tranh bảo vệ chủ quyền của ta. Khicứ ra thực địa để đấu tranh bảo vệ chủ quyền của ta. Khi

phát hiện giàn khoan và tàu Trung Quốc, ta cử 6 tàu bám

sát; ngày 03/5, tăng lên thành 19 tàu; ngày 04/5, tăng

lên 24 tàu và ngày 06/5, 27 tàu..



Trung Quốc lợi dụng ưu thế số

tàu bảo vệ đông, tàu lớn, trang

bị tốt hơn, đã tiến hành các

hoạt động liều lĩnh, manh động

vây ép, đâm va vào tàu ta,

thậm chí sử dụng vòi phun

nước áp lực cao phun thẳng đài Tàu Trung Quốc sử dụng nước áp lực cao phun thẳng đài

chỉ huy, hầm máy, gây hư hại

thân tàu và thiết bị trên tàu.

Tuy số lượng ít hơn nhưng các

lực lượng của ta đã kiên cường

đấu tranh, ngăn cản việc định

vị giàn khoan HD- 981.

Tàu Trung Quốc sử dụng 
vòi phun nước







BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH CỦA TA
II

2. Về đấu tranh ngoại giao

Trong những ngày qua, ta đã triển khai nhiều biện

pháp đấu tranh ngoại giao quyết liệt. Đến nay, ta đã triển

khai 06 lần giao thiệp ngoại giao (tại Hà Nội và Bắc Kinh)

Tại các cuộc giao thiệp, điện đàm, cũng như trong

nội dung Công hàm của Bộ Ngoại giao ta gửi phản đối Bộ

Ngoại giao Trung Quốc, ta đã bác bỏ quan điểm, hành vi

sai trái của phía Trung Quốc, khẳng định và nhấn mạnh

các nội dung:



- Khu vực giàn khoan HD-981 và các tàu bảo vệ của

Trung Quốc hoạt động hoàn toàn nằm trong vùng đặc

quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam…

- Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch

sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần

đảo Hoàng Sa; quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với

vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình đượcvùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình được

xác định phù hợp với Công ước Liên Hợp quốc về Luật

Biển 1982.

- Đề nghị hai bên giải quyết tranh chấp thông qua

đàm phán và các biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp

quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp quốc và Công

ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.



- Việc phía Trung Quốc bất chấp giao thiệp của phía Việt

Nam, không rút giàn khoan nói trên cùng các tàu dịch vụ

dầu khí và các tàu bảo vệ ra khỏi khu vực lô 143 rõ ràng là

hành động cố tình và có chủ ý xâm phạm nghiêm trọng

chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt

Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vùng đặc quyền kinh tếNam đối với quần đảo Hoàng Sa, vùng đặc quyền kinh tế

và thềm lục địa của Việt Nam; cũng như đã vi phạm

nghiêm trọng các thỏa thuận giữa Lãnh đạo hai nước, tinh

thần và lời văn của Tuyên bố DOC, các quy định có liên

quan của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên

Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.



- Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp đặt giàn

khoan HD- 981 trong vùng biển Việt Nam và sẽ áp dụng mọi

biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng

của mình.

- Các bộ, ngành (Quốc phòng, Công an, Ban Đối ngoại Trung

ương...) đã có các cuộc giao thiệp với đại diện tương ứng phía

Trung Quốc; Tập đoàn dầu khí Việt Nam gửi Công hàm phảnTrung Quốc; Tập đoàn dầu khí Việt Nam gửi Công hàm phản

đối tới Tổng Công ty dầu khí ngoài khơi Trung Quốc (CNOOC).

- Vận động quốc tế, từ ngày 05/5, Bộ Ngoại giao đã gặp đại

diện Đại sứ quán các nước ASEAN, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn

Quốc, Ấn Độ, Úc, EU... tại Hà Nội, để thông báo tình hình và

lập trường của ta liên quan đến việc Trung Quốc đưa giàn

khoan HD-981 và các tàu hộ vệ vào hoạt động tại vùng biển

của Việt Nam.



BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH CỦA TA
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3. Về tuyên truyền

Xác định tuyên truyền là một mặt trận quan trọng,

ngay sau khi xảy ra sự việc, ta đã thành lập Tổ công tác

đặc biệt để cung cấp thông tin, chỉ đạo đấu tranh trên báođặc biệt để cung cấp thông tin, chỉ đạo đấu tranh trên báo

chí, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh cụ thể.



Các cơ quan báo chí bám sát diễn biến trên thực địa,

hoạt động ngoại giao, chính trị, dư luận xã hội; có nhiều tin,

bài, hình ảnh nêu rõ bản chất sự việc; thể hiện quan điểm,

thái độ và cách ứng xử của ta; cổ vũ tinh thần kiên cường

dũng cảm của các lực lượng chấp pháp trên biển; phê phán

hành động ngang ngược, sai trái của phía Trung Quốc.



Báo chí kịch liệt phê phán yêu sách “đường lưỡi bò”

của Trung Quốc; đưa quan điểm, ý kiến của các chuyên

gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế về vấn đề này.

Chiều ngày 7/5/2014, ta đã tổ chức họp báo quốc

tế (với sự tham gia của 130 nhà báo trong nước, 30 phóng

viên nước ngoài và 19 cơ quan ngoại giao). Tại họp báo,

ta đã thông báo toàn bộ diễn biến vụ việc với những bằngta đã thông báo toàn bộ diễn biến vụ việc với những bằng

chứng, bản đồ, hình ảnh, video clip về hoạt động vi phạm

của Trung Quốc. Những thông tin được nêu ra trong cuộc

họp báo được báo chí trong nước và quốc tế đăng tải, lan

tỏa, tạo hiệu ứng tích cực.

Hoạt động thông tin tuyên truyền, báo chí của ta

kịp thời, đạt hiệu quả cả trong và ngoài nước.



THÁI ĐỘ CỦA TRUNG QUỐC
III

- Hoạt động của giàn khoan HD-981 của Trung Quốc

nằm trong vùng lãnh hải và tiếp giáp lãnh hải của quần đảo

“Tây Sa” (cách Trung Quốc gọi quần đảo Hoàng Sa) là “bình

thường, hợp pháp, hoàn toàn nằm trong vùng biển thuộc chủ

quyền của Trung Quốc”; không liên quan gì đến vùng đặc

quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

- Quần đảo “Tây Sa” thuộc lãnh thổ vốn có của Trung

Quốc, hoàn toàn không có tranh chấp. Hoạt động của doanh

nghiệp Trung Quốc là hợp pháp, không ai có thể ngăn cản,

Trung Quốc quyết không dừng lại. Nếu Việt Nam muốn nhân

cơ hội này để tạo ra tranh chấp ở “Tây Sa” là sự tính toán sai

lầm. Trung Quốc kiên quyết không đàm phán với Việt Nam về

vấn đề “Tây Sa”.



- Trung Quốc phản đối việc Việt Nam đưa các lực

lượng chấp pháp ra “cản phá” hoạt động của giàn khoan

HD-981; vu cáo tàu của ta “đâm vào tàu của Trung Quốc”;

yêu cầu Việt Nam ngay lập tức chấm dứt “những hành vi

cản trở, phá hoại hoạt động tác nghiệp bình thường

của Trung Quốc”, tránh để tình hình leo thang; yêu cầu

Việt Nam không thông qua báo chí để làm rùm beng vụ việc.Việt Nam không thông qua báo chí để làm rùm beng vụ việc.

- Nguyên nhân khiến tình hình trên biến căng thắng,

nghiêm trọng hiện nay là do hành vi quấy rối của các tàu

Việt Nam, xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán, xâm

phạm các hoạt động sản xuất bình thường và an toàn của

doanh nghiệp Trung Quốc, gây ra rắc rối không cần thiết cho

quan hệ hai nước.



- Những năm qua, Trung Quốc đã “nhẫn chịu” trước

việc Việt Nam khai thác dầu khí tại một số vùng biển của

Trung Quốc. Nay nếu Việt Nam quấy nhiễu giàn khoan của

Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ “điều chỉnh” lại cách thức xử

lý đối với Việt Nam.

- Việt Nam nên từ bỏ ảo tưởng, chấm dứt hành động

quấy rối và rút tàu. Nếu không, sẽ dẫn đến những phươngquấy rối và rút tàu. Nếu không, sẽ dẫn đến những phương

hại không thể lường trước được, Việt Nam tự gánh chịu hậu

quả. Trung Quốc đã có sự chuẩn bị đầy đủ cần thiết. Nếu

Việt Nam tiếp tục quấy rối, Trung Quốc sẽ dùng thực tế để

chứng minh hành động của Việt Nam không có kết quả và

Việt Nam sẽ phải tự chịu mọi hậu quả, đông thời nên tính tới

những hệ lụy nghiêm trọng khác trong quan hệ hai nước.



Trong ngày 05/5, Trung Quốc đã gửi Công hàm trả lời

Công hàm phản đối của Bộ Ngoại giao ta, trong đó khẳng

định: “Quần đảo Tây Sa là lãnh thổ cố hữu của Trung

Quốc, không tồn tại bất kỳ tranh chấp nào. Việc ngày

02/5, giàn khoan HD-981 của Trung Quốc bắt đầu tác

nghiệp tại vùng biển phụ cận quần đảo Tây Sa, trong

phạm vi vùng biển tài phán của Trung Quốc là hoànphạm vi vùng biển tài phán của Trung Quốc là hoàn

toàn chính đáng và hợp pháp”; vu cáo “hàng chục tàu

vũ trang của Việt Nam liên tục xâm phạm phi pháp

vùng biển tài phán của Trung Quốc, cố ý va chạm

đâm vào tàu công vụ của Chính phủ Trung Quốc đang

chấp hành công vụ tại khu vực tác nghiệp với ý đồ

quấy rối và phá hoại hoạt động tác nghiệp bình

thường của doanh nghiệp Trung Quốc”.



Thứ trưởng Ngoại giao

Trung Quốc Trình Quốc

Bình trả lời báo chí cho

rằng, không có “một

cuộc đụng độ” mà chỉ

là “sự khác biệt vềlà “sự khác biệt về

quan điểm trong một

số bất đồng”; hai nước

có thể giải quyết vụ việc

thông qua “đối thoại hòa

bình”.

Phát biểu của ông Trình Quốc Bình -
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc



Tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc gây hư hại trên vùng biển 
thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nguồn: Cảnh sát biển Việt Nam.

Chiều 08/05/2014, Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề Biên

giới và Đại dương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời báo chí

cho biết Trung Quốc yêu cầu Việt Nam rút các tàu ra khỏi khu

vực, vu cáo các tàu Việt Nam cố tình va chạm với tàu Trung

Quốc và Việt Nam đã cử đến hiện trường những tàu vũ trang

trong khi Trung Quốc chỉ có các tàu dân sự trong khu vực.

thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nguồn: Cảnh sát biển Việt Nam.



Trước đó, tại cuộc họp báo thường

kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

ngày 07/05/2014 (cùng thời điểm

với họp báo quốc tế của ta), Người

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung

Quốc Hoa Xuân Oánh đã bác bỏ

những chỉ trích của Washington,

tuyên bố rằng việc Trung Quốc

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
Trung Quốc Hoa Xuân Oánh

tuyên bố rằng việc Trung Quốc

đưa giàn khoan đến Biển Đông

không có liên quan gì đến Hoa Kỳ

và Hoa Kỳ không có quyền đưa ra

những bình luận “vô trách nhiệm”

về chủ quyền lãnh hải của Trung

Quốc.



Chiều ngày 08/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng Công

ty dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) cũng tổ chức họp

báo quốc tế, bày tỏ quan điểm cho rằng, Trung Quốc kiên

quyết phản đối “hoạt động quấy nhiễu hoạt động tác nghiệp

bình thường của giàn khoan Trung Quốc thuộc khu vực chủ

quyền của Trung Quốc”; “kênh trao đổi giữa hai nước Trung -

Việt là thông suốt”; Trung Quốc mong muốn “cùng phía Việt

Nam thông qua trao đổi để giải quyêt tình hình hiện nay”.Nam thông qua trao đổi để giải quyêt tình hình hiện nay”.

Báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin “Việt Nam liên

tiếp cử tàu Cảnh sát biển ngăn chặn giàn khoan Dầu khí HD-

981 của Trung Quốc”. Một số tờ báo khác đưa tin cảnh báo

việc làm này có thể gia tăng căng thẳng trong quan hệ Trung

- Việt; “Việt Nam mưu đồ tấn công giàn khoan dầu khí Hải

Dương 981 của Trung Quốc - đối đầu quyết liệt”;…



PHẢN ỨNG QUỐC TẾ
IV

Bà Jen Spaki - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Hoa Kỳ: Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giaoHoa Kỳ: Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao

Hoa Kỳ ngày 07/05/2014 (sau họp báo quốc tế của ta), Người

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki cho biết "Chúng tôi

cực kỳ quan ngại về cách hành xử và hăm dọa nguy hiểm của

tàu bè tại các vùng biển có tranh chấp. Chúng tôi kêu gọi tất cả

các bên kiềm chế, hành xử một cách an toàn và thích hợp, giải

quyết các yêu sách chủ quyền một cách hòa bình, thông qua

ngoại giao và phù hợp với lụât pháp quốc tế. ”



Thượng nghị sĩ John McCain đã ra Thông cáo báo chí bày

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain.

Thượng nghị sĩ John McCain đã ra Thông cáo báo chí bày

tỏ sự quan ngại, cho rằng việc các tàu của Trung Quốc bao vây

và tông, va vào các tàu chấp pháp Việt Nam là hành vi hung

hăng, hiếu chiến; các hành động của Trung Quốc dựa trên

những yêu sách lãnh thổ không có cơ sở theo luật pháp quốc tế,

diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; kêu gọi các

quốc gia có trách nhiệm lên tiếng yêu cầu Lãnh đạo Trung Quốc

có bước đi giảm leo thang căng thẳng, trở lại nguyên trạng..



Nhật Bản: Ngày 7/5, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật

Bản phát biểu: “Nhật Bản quan ngại vụ việc sẽ làm

gia tăng căng thẳng tại khu vực. Các bên liên quan

cần tránh những hoạt động đơn phương làm gia

tăng căng thẳng, tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng

thời thông qua đối thoại giải quyết vấn đề một

cách hòa bình”.



Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

phát biểu “Chúng tôi vô cùng quan ngại về tình hình

căng thẳng lên cao trong khu vực vì việc khai thác

bất hợp pháp của Trung Quốc. Chúng tôi yêu cầu

Trung Quốc không cổ hành động đơn phương khiến

tình hình leo thang và kiềm chế theo đúng luật pháp

quốc tế”.



Lý Hiển Long -Thủ tướng Singapore: 
An ninh và ổn định của khu vực 

phụ thuộc vào những gì xảy ra tại 
Biển Đông.

Singapore: Ngày 7/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại

giao Singapore bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới

đây tại Biển Đông, kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làm

leo thang căng thẳng, tuân thủ đầy đủ DOC, giải quyết

tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp

quốc tế, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982

(UNCLOS).



CHỦ TRƯƠNG CỦA TA
V

Trung Quốc triển khai hoạt động giàn khoan

HD-981 trong vùng biển của Việt Nam là nhằm:

- Thứ nhất, hiện thực hóa “đường lưỡi bò”, tạo
căn cứ “pháp lý” và “thực tế quản lý” nhằm khẳng địnhcăn cứ “pháp lý” và “thực tế quản lý” nhằm khẳng định
Hoàng Sa không có tranh chấp, tiến tới thực hiện mục
tiêu “độc chiếm Biển Đông”;

- Thứ hai, tạo đột phá trong việc thăm dò, khai
thác tại các vùng biển có tranh chấp trong khu vực Biển
Đông, nếu hạ đặt giàn khoan khu vực này sẽ tạo tiền lệ
để mở rộng đặt giàn khoan ở các khu vực khác trong
phạm vi đường lưỡi bò;



CHỦ TRƯƠNG CỦA TA
V

Trung Quốc triển khai hoạt động giàn khoan

HD-981 trong vùng biển của Việt Nam là nhằm:

- Thứ ba, thử phản ứng quốc tế, trong đó có Mỹ,
ASEAN và các nước khác; răn đe ta trong triển khai quanASEAN và các nước khác; răn đe ta trong triển khai quan
hệ với Mỹ, Nhật Bản, răn đe để ta không tham gia vụ kiện
của Phi-lip-pin;

- Thứ tư, gây sức ép trong đàm phán về vấn đề
trên biển, nhất là trong vấn đề hợp tác cùng phát triển;

- Thứ năm, chuyển quan tâm, mâu thuẫn nội bộ
Trung Quốc ra bên ngoài.



Chủ trương, biện pháp đấu tranh của ta trong thời 

gian tới

- Cần phải ứng phó một cách linh hoạt, bình tĩnh
nhằm vừa giữ được chủ quyền của ta, vừa duy trì được
quan hệ hợp tác với Trung Quốc và môi trường hòa bình,quan hệ hợp tác với Trung Quốc và môi trường hòa bình,
ổn định để phát triển đất nước.

- Cần tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh
trên thực địa để ngăn cản hoạt động của giàn khoan HD-
981, đồng thời tích cực triển khai đấu tranh ngoại giao, cụ
thể là:



Với Trung Quốc, trong khi quyết liệt đấu tranh đòi

Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu ra khỏi vùng biển

của Việt Nam, ta tiếp tục duy trì các kênh đối thoại với

Trung Quốc; Đồng thời, ta duy trì quan hệ bình thường các

mặt với Trung Quốc, bao gồm trao đổi đoàn các cấp, quan

hệ giữa các bộ/ngành, địa phương, giao lưu nhân dân vàhệ giữa các bộ/ngành, địa phương, giao lưu nhân dân và

kể cả trong hợp tác tại các diễn đàn đa phương. Trước

mắt, chuẩn bị tốt cho Phiên họp lần 7 ủy ban chỉ đạo hợp

tác song phương Việt Nam - Trung Quốc tại Hà Nội; tiếp

tục triển khai bình thường các hoạt động hợp tác kinh tế,

thương mại, đầu tư, du lịch...với Trung Quốc.



Với các đối tác quốc tế khác, chủ động nêu vụ

việc giàn khoan HD-981 tại các cuộc thăm, tiếp xúc của

Lãnh đạo cấp cao; đưa vấn đề ra các diễn đàn khu vực

và quốc tế như ASEAN, APEC, ASEM, Đại hội đồng Liên

Hợp quốc, Hội nghị thường niên các quốc gia thành viênHợp quốc, Hội nghị thường niên các quốc gia thành viên

Công ước Luật Biển, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với

lập trường chính nghĩa của ta.



ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
VI

1. Tuyên truyền quan điểm của Đảng và Nhà
nước ta về giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông.
Việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào thềm lục
địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm
nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia
của Việt Nam được quy định bởi Công ước của Liên Họp
quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm DOC và các thỏaquốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm DOC và các thỏa
thuận liên quan khác giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước
cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ
đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam - Trung
Quốc.

2. Các tổ chức, đoàn thể lên tiếng phản đối vụ
việc giàn khoan HD-981 của Trung Quốc (sau khi được
cơ quan có thẩm quyền chấp thuận).



3. Báo chí phê phán hành động của Trung Quốc,
nêu cao chính nghĩa của ta, cần tránh những lời lẽ kích
động. Tranh thủ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các
luật gia có uy tín trong và ngoài nước có các bài viết,
phát biểu ủng hộ lập trường của ta.

4. Báo chí bám sát tình hình thực địa, các kênh
đấu tranh ngoại giao, chính trị, dư luận, thông tin đầy
đủ, chính xác, đúng định hướng về nội dung các hoạt
động, các biện pháp đấu tranh của ta; đăng tải các bài
bình luận, ý kiến các chuyên gia về thái độ và việc làm
sai trái của phía Trung Quốc.



5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối
ngoại, chú trọng thông tin bằng tiếng Trung, tiếng Anh
làm cho nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Trung
Quốc hiểu rõ, chính xác về lập trường chính nghĩa của
Việt Nam, phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc
trong việc đặt giàn khoan HD-981.

6. Tiếp tục tuyên truyền, cung cấp tài liệu về chủ6. Tiếp tục tuyên truyền, cung cấp tài liệu về chủ
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa phù hợp với thực tế lịch sử và luật pháp quốc
tế; Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982;
Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông
(DOC), tiến tới kí kết và thực hiện Bộ quy tắc cụ thể về
ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC);



7. Các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan
thông tấn, báo chí địa phương tuyên truyền đấu tranh
phù hợp; thận trọng, chính xác khi đăng, phát thông tin,
chọn người phỏng vấn, cung cấp nguồn tin. Không đăng
lại tin, bài của báo chí nước ngoài chưa được kiểm
chứng. Quan tâm tuyên truyền, định hướng nhận thức,
tình cảm, hành vi của giới trẻ. Thường xuyên tổ chức
cung cấp thông tin có định hướng cho các tổ chức chính
trị xã hội, đoàn thể tại địa phương, góp phần tạo sựtrị xã hội, đoàn thể tại địa phương, góp phần tạo sự
đồng thuận, niềm tin vào các chủ trương, chính sách
nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đổi với việc bảo vệ
chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các bộ,
ngành, địa phương triển khai bình thường các hoạt động
giao lưu nhân dân, hợp tác tại các diễn đàn song
phương, đa phương, hợp tác kinh tế, văn hóa, thương
mại, đầu tư, du lịch... với Trung Quốc.



8. Kịp thời nắm bát tình hình tư tưởng của nhân
dân, những khúc mắc, ý kiến khác nhau của dư luận để
có biện pháp xử lý phù hợp. Kiên quyết đấu tranh với
những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng việc Trung Quốc
đưa giàn khoan HD-981 vào thềm lục địa, vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam nhằm kích động, chia rẽ khối
đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc chính sách đối ngoại và
chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc
bảo vệ chủ quyền biển, đảo.bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

9. Có hình thức thông tin phù hợp cho đồng bào
ta ở nước ngoài, tạo sự đồng tình, ủng hộ chủ trương,
giải pháp của Đảng và Nhà nước ta; tham gia đấu tranh
dư luận, ngoại giao nhân dân ở nước sở tại.

10. Tiếp tục triển khai nghiên cún, quán triệt và tổ
chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.





















YêuYêu nnướướcc: : 

BìnhBình tĩnhtĩnh, , ônôn hòahòa, , vănvăn minhminh

KhôngKhông nghenghe theotheo, , làmlàm theotheo kkẻẻ
xxấấuu!!

mìnhmình

TácTác hhạạii ccủủaa viviệệcc đđậậpp pháphá::
--HHạạii đđấấtt nnướướcc, , hhạạii ccộộngng đđồồngng

-- HHạạii đđếếnn ““bátbát ccơơmm” ” ccủủaa chínhchính

mìnhmình

pháphá, , hôihôi ccủủaa!!

xxấấuu!!
KhôngKhông hànhhành đđộộngng bbạạoo llựựcc, , đđậậpp

pháphá, , hôihôi ccủủaa!!

-- mìnhmình

LàmLàm gìgì chocho đúngđúng??
-- ThamTham giagia bbảảoo vvệệ nnơơii làmlàm viviệệcc ccủủaa mìnhmình
-- GiúpGiúp chocho ccơơ quanquan chchứứcc năngnăng phátphát hihiệệnn, , 

xxửử lýlý kkẻẻ ccầầmm đđầầuu kíchkích đđộộngng, , gâygây rrốốii..
-- GiGiảảii thíchthích chocho bbạạnn mìnhmình hihiểểuu đúngđúng, , làmlàm đúngđúng nhnhưư mìnhmình



ANH CHỊ EM

CÔNG NHÂN
MÌNH ƠI!






