
Máy bay, tàu Trung Quốc uy hiếp tàu Việt Nam

There are no translations available.    Trên thực địa, Trung Quốc triển khai đến 80  tàu quanh
giàn khoan, số lượng tàu đang tăng lên hàng ngày, gây căng  thẳng trong khu vực, ông Trần
Duy Hải Phó chủ nhiệm Ủy ban biên giới  Quốc gia, thông báo. 
Trong số này có 7 tàu quân sự, 33 tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính, nhiều tàu cá và tàu phục
vụ.  

  

8h10 sáng ngày 3/5, tàu hải cảnh 044 của Trung Quốc đã đâm vào mạn phải tàu cảnh sát biển
4033 của Việt Nam với tốc độ rất cao. Tàu 4033 tránh nhưng vẫn bị đâm vào và bị vỡ toàn bộ
cửa kính . Vị trí xảy ra vụ đâm tàu này cách giàn khoan
của Trung Quốc 10 hải lý.

  

8h sáng ngày 4/5, tàu Trung Quốc số hiệu 4433  đâm vào tàu cảnh sát biển 2012 của Việt
Nam. Tàu Việt Nam đã cố tránh  nhưng vẫn bị đâm vào từ phía đuôi. 

  

Hôm nay, máy bay Trung Quốc bay tầm thấp để trực tiếp uy hiếp tàu Việt  Nam, trong khi tàu
hải cảnh của họ cố đâm vào tàu của Việt Nam, ông Thu  nói và đưa ra video quay từ thực địa
trên biển, do lực lượng kiểm ngư  Việt Nam cung cấp.

  

Tổng cộng có 8 tàu kiểm ngư của Việt Nam đã bị đâm, húc, đẩy hoặc phun  vòi rồng áp lực lớn,
có những lúc một tàu của Việt Nam bị 5 tàu Trung  Quốc vây quanh.

  

"Lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã thực hiện đúng nhiệm vụ bảo vệ chủ  quyền và quyền tài
phán của quốc gia, đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút  khỏi khu vực", Phó tư lệnh Cảnh sát biển
nói.

  

'Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn'

  

Đại diện Cảnh sát biển khẳng định chưa có người nào thiệt mạng trong  các đụng độ nói trên,
cho dù tình hình là căng thẳng bởi phía Trung Quốc  cố tình đâm và phun vòi rồng vào tàu của
Việt Nam. Đến nay, có 6 kiểm  ngư viên của Việt Nam bị thương do mảnh kính vỡ đâm vào.
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"Lực lượng cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư của Việt Nam đã hết sức  kiên trì và kiềm chế.
Chúng tôi tiếp tục bám trụ và giải quyết mọi việc ở  trên biển nhưng mọi sự chịu đựng đều có
giới hạn. Nếu tiếp tục đâm vào  chúng tôi thì chúng tôi sẽ có những hành động tự vệ tương tự để
đáp  lại", ông Ngô Ngọc Thu nói. Việt Nam cũng sẽ yêu cầu Trung Quốc bồi  thường cho thiệt
hại đối với lực lượng kiểm ngư.

        

  
    

Tàu kiểm ngư của Việt Nam sau khi bị tàu Trung Quốc đâm.

  
      

Khi được hỏi liệu Việt Nam có dự định kiện Trung Quốc lên tòa án trọng  tài quốc tế như
Philippines đã làm hay không, ông Trần Duy Hải thuộc Ủy  ban Biên giới cho biết: "Việt Nam
kiên định sử dụng mọi biện pháp hòa  bình, không loại trừ biện pháp nào".

  

Khi sự việc xảy ra, Việt Nam và Trung Quốc đã sử dụng đường dây nóng  cấp cao giữa hai nước
để giải quyết các vấn đề trên biển, ông Trần Duy  Hải cho hay. Việt Nam cũng đã thông báo với
các nước khác, các nước  ASEAN về diễn biến này. Các nước đều bày tỏ sự quan ngại trước
hành động  của Trung Quốc.

  

"Việt Nam kiên trì sử dụng các biện pháp hòa bình, trao đổi với Trung  Quốc để giải quyết vấn
đề, dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước về  luật biển năm 1982", ông Hải nhấn mạnh.

  

Về vấn đề phía Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào về kinh tế nếu Trung  Quốc khoan thăm dò
vào các vị trí mà các công ty dầu khí Việt Nam đang  hoạt động, ông Đỗ Văn Hậu, tổng giám
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đốc tập đoàn dầu khí quốc gia  (PVN)cho hay vị trí mà Hải Dương 981 định vị nằm hoàn toàn
trong thềm  lục địa của Việt Nam. "Nhưng tôi tin rằng với lực lượng của Việt Nam,  chúng ta sẽ
ngăn chặn và đấu tranh được".

  

Ở vị trí này, Việt Nam đã thăm dò từ những năm 1970, nhưng chưa có hoạt  động khoan khai
thác, ông Hậu cho biết. Đây là vùng nước sâu, đòi hỏi  phải vượt qua được các khó khăn về mặt
kỹ thuật. Khai thác vùng nước sâu  là mục tiêu của chúng ta trong tương lai lâu dài.

  

Ông Hậu nhắc lại việc PVN đã gửi thư phản đối tới Tập đoàn dầu khí hải  dương Trung Quốc
(CNOOC)  yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động trái phép trên  thềm lục địa Việt Nam.

  

Việc Việt Nam phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc thu hút mạnh  mẽ sự chú ý của
công luận. Cuộc họp hôm nay có đại diện của hơn 100 cơ quan truyền thông trong nước và
quốc tế. 

  

Trung Quốc hạ giàn khoan trái phép

  

Trước đó, ngày 3/5, Cục Hải sự Trung Quốc đơn phương thông báo triển khai giàn khoan nước
sâu Hải dương 981 tại biển Đông tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông. 
Địa  điểm này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý và trên thềm  lục địa của
Việt Nam. Giới chức Trung Quốc còn đòi cấm hoạt động của  tàu thuyền trong phạm vi bán kính
3 hải lý tính từ giàn khoan.

  

Bộ Ngoại giao và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã lên tiếng phản đối mạnh  mẽ và yêu cầu Tổng
công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) dừng  ngay lập tức các hoạt động bất hợp
pháp và rút giàn khoan HD-981 ra khỏi  vùng biển của Việt Nam.

  

Hôm qua, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã  điện đàm với Ủy viên Quốc
vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, phản đối việc  Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan
HD-981 và một lượng lớn tàu các  loại, kể cả tàu quân sự vào hoạt động tại khu vực thuộc lô
dầu khí 143  thuộc thềm lục địa Việt Nam. 
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Ông Phạm Bình Minh yêu cầu phía Trung Quốc rút hết  giàn khoan HD-981 và các tàu hộ tống
ra khỏi khu vực và cùng đàm phán để  xử lý những bất đồng xung quanh vấn đề này.
Ông khẳng định:  "Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ các quyền 
và lợi ích chính đáng của mình". Đồng thời, Việt Nam thể hiện thiện  chí, kiên trì giải quyết thỏa
đáng bất đồng thông qua đàm phán, đối  thoại và các biện pháp hòa bình.

  

Hôm 4/5, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về biên  giới lãnh thổ phía
Việt Nam Hồ Xuân Sơn đã điện đàm với Thứ trưởng Ngoại  giao, Trưởng đoàn đàm phán Chính
phủ về biên giới lãnh thổ phía Trung  Quốc Lưu Chấn Dân về vụ việc trên. Đại diện Bộ Ngoại
giao Việt Nam  cũng đã gặp Đại biện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao Công hàm  của
Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

  

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki hôm qua tuyên bố việc  Trung Quốc di dời giàn
khoan ở Biển Đông là một bước đi "khiêu khích" và  Washington đang theo dõi sát tình hình. Trợ
lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn  đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel cũng khẳng định
Washington  đang xem xét vấn đề và ông kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế.

        

  
    

Vị trí giàn khoan (ô vuông đen) mà Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: PVN

  
      

HD-981 thuộc sở hữu của CNOOC, là loại giàn khoan nửa chìm nửa nổi, có  chiều dài 114 m,
chiều rộng 89 m và chiều cao 117 m, độ sâu hoạt động  tối đa là 3.000 m và độ khoan sâu tối
đa là 10.000 m. Trị giá ước tính  của nó lên tới 1 tỷ USD.

  

Đây là thế hệ giàn khoan kết hợp các thiết kế, công nghệ và thiết bị  mới của thế giới. Giàn
khoan được trang bị 8 máy phát điện 44.000  kilowatt, động cơ đẩy với sức mạnh mỗi động cơ
tương đương 5 đầu máy xe  lửa. Các động cơ đẩy sẽ chống lại tác động từ gió, sóng và dòng
chảy của  đại dương. Nó được đưa vào Biển Đông lần đầu tiên tháng 5/2012, vị trí ở  phía nam
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Hong Kong.

  

Vũ Hà - Việt Anh
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