
 i 

I.  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  

---  --- 
 
 
 
 

LƯU ANH RÔ 
 

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ  

CHỦ QUYỀN QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA 

CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA 

(1954 - 1975) 
 

 
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam 

Mã số: 9229013 

 
 
 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ  
  
 
 
 

Người hướng dẫn Khoa học:  1. PGS. TS. Đỗ Bang  
 2. PGS. TS. Trương Công Huỳnh Kỳ  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Huế 9-2020 



 ii 

 
LỜI CẢM ƠN 

 

Trong quá trình thực hiện luận án này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, động viên 

nhiệt tình của các thầy, cô; các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác lưu trữ tư 

liệu của đề tài; các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, cùng các đồng nghiệp. 

Xin tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến người hướng dẫn khoa học của tôi: PGS.TS. 

Đỗ Bang - Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Thầy 

đã giúp tôi có được định hướng nghiên cứu đúng, tận tình hướng dẫn và góp ý cho 

tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Xin trân trọng cám ơn PGS.TS. Trương 

Công Huỳnh Kỳ - Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, người đã 

hướng dẫn khoa học, chỉ bảo, gợi ý cho tôi nhiều vấn đề liên quan đến đề tài này. 

Xin chân thành cám ơn PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng, PGS. TS. Bùi Thị Tân, 

PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Nguyễn Văn Hoa (Đại học Huế), PGS. TS. Trần 

Đức Cường (Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam), GS. TS. Nguyễn Quang 

Ngọc (Đại học Quốc gia Hà Nội), PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hà, PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Hà (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), PGS. TS. Trần Ngọc Long, 

(nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự), PGS.TS. Trần Nam Tiến (Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), TS. Nguyễn Nhã, TS. Phan Văn Hoàng (Thành 

phố Hồ Chí Minh), PGS. TS. Lưu Trang (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà 

Nẵng), PGS. TS. Ngô Văn Minh (Học viện Chính trị Quốc gia – Phân viện Đà 

Nẵng), GS. Ngô Vĩnh Long (Đại học Mane – Hoa Kỳ) đã cho tôi những ý kiến đóng 

góp quý báu. Đặc biệt, xin tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ của lãnh đạo và nhân viên 

phục vụ bạn đọc của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 

IV, Thư viện Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, 

đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi được tiếp cận các nguồn tư liệu trong quá trình 

hoàn thành luận án này. 

Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng tri ân đến tất cả quý vị!     

         

            

Huế, tháng 9 năm 2020 

Lưu Anh Rô 



 iii 

 

 

 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, được hoàn 

thành trên cơ sở thu thập tài liệu và nghiên cứu một cách có hệ thống suốt nhiều 

năm qua. Các số liệu, nguồn tài liệu được trích dẫn cũng như kết quả nêu trong luận 

án này, là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào 

khác. 

 

Huế, ngày tháng 9 năm 2020 

Lưu Anh Rô 



 iv 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

ANOM : Trung tâm Lưu trữ Quốc gia hải ngoại (Archives nationales d’Outre-

Mer), nước Cộng hòa Pháp 

HS : Hồ sơ  

NXB : Nhà xuất bản  

PĐI-CH : Phông tư liệu Phủ Tổng thống Đệ nhất Cộng hòa  

PĐII-CH : Phông tư liệu Phủ Tổng thống Đệ nhị Cộng hòa  

PPTg : Phông tư liệu Phủ Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa  

PTNTP : Phông tư liệu Tòa Đại biểu Chính phủ Trung nguyên Trung phần 

PVHC : Phái viên hành chính 

QGVN : Quốc gia Việt Nam  

THDQ : Trung Hoa Dân Quốc (tức Đài Loan) 

TTI : Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, thành phố Hà Nội  

TTII : Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, thành phố Hồ Chí Minh  

TTIV : Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, thành phố Đà Lạt  

TVQG : Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh  

TQLC : Thủy quân lục chiến 

UBND : Ủy ban Nhân dân  

VNCH : Việt Nam Cộng hòa 

VNDCCH : Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

 

 



 v 

MỤC LỤC 

 

Mở đầu ........................................................................................................................1 

1. Lý do đề tài .............................................................................................................1 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..........................................................................3 

 2.1. Đối tượng nghiên cứu .....................................................................................3 

 2.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................3 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .........................................................................3 

 3.1. Mục đích ..........................................................................................................3 

 3.2. Nhiệm vụ..........................................................................................................3 

4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................3 

5. Đóng góp của luận án .............................................................................................4 

6. Bố cục luận án ........................................................................................................5 

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN TÀI LIỆU.....6 

1.1. Tổng quan về quần đảo Hoàng Sa trước khi Việt Nam Cộng hòa tiếp quản 

(trước tháng 7-1954).............................................................................................6 

    1.1.1. Tên gọi, vị trí địa lý, diện tích của quần đảo Hoàng Sa ................................6 

 1.1.2. Tài nguyên thiên nhiên và vị trí chiến lược của quần đảo Hoàng Sa ...........7 

 1.1.3. Hoạt động khai thác tại quần đảo Hoàng Sa trước tháng 7-1954 ................9 

 1.1.4. Tuần tra, canh gác và bảo vệ Hoàng Sa trước tháng 7-1954 ......................13 

1.2. Tình hình nghiên cứu .........................................................................................16 

 1.2.1. Kết quả nghiên cứu của các tác giả trong nước ..........................................16 

 1.2.2. Kết quả nghiên cứu của các tác giả nước ngoài .........................................24 

 1.2.3. Kết quả được kế thừa và vấn đề đặt ra .......................................................26 

  1.2.3.1. Kết quả được kế thừa...........................................................................26 

  1.2.3.2. Vấn đề đặt ra........................................................................................27 

1.3. Tổng quan nguồn tài liệu....................................................................................28 

 1.3.1. Nguồn tài liệu thư tịch cổ ...........................................................................28 

 1.3.2. Nguồn tài liệu văn bản hành chính của chính quyền VNCH......................31 

 1.3.3. Nguồn tài liệu sản phẩm nghiên cứu khoa học...........................................34 

 1.3.4. Nguồn tài liệu nhân chứng..........................................................................36 

Tiểu kết chương 1......................................................................................................36 

Chương 2: HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ QUẦN ĐẢO HOÀNG 

SA CỦA CHÍNH QUYỀN VNCH, TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1965....................37 

2.1. Bối cảnh lịch sử và quá trình tiếp quản quần đảo Hoàng Sa ............................37 



 vi 

2.2. Hoạt động khai thác quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH từ năm 

1954 đến năm 1965 .........................................................................................39 

 2.2.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo ..........................................................39 

 2.2.2. Hoạt động khai thác phosphate...................................................................42  

 2.2.3. Các hoạt động đánh bắt cá, khảo sát dầu khí, hải dương học.....................46 

2.3. Hoạt động bảo vệ tại quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH từ năm 

1954 đến năm 1965...............................................................................................49 

 2.3.1. Thành lập đơn vị hành chính xã Định Hải .................................................49 

 2.3.2. Thay thế lực lượng bảo vệ trên các đảo......................................................52 

 2.3.3. Hoạt động tuần tra, bảo vệ và cứu hộ tại Hoàng Sa ..................................58 

 2.3.4. Tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền đối với Hoàng Sa ...............61 

Tiểu kết chương 2......................................................................................................63 

Chương 3: HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ QUẦN ĐẢO HOÀNG 

SA CỦA CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA TỪ NĂM 1965 ĐẾN 

NĂM 1975 ................................................................................................................64 

3.1. Bối cảnh lịch sử..................................................................................................64 

3.2. Hoạt động khai thác quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH từ năm 

1965 đến năm 1975.............................................................................................66 

 3.2.1. Tiếp tục xây dựng, củng cố các cơ sở hạ tầng ............................................66  

 3.2.2. Hoạt động của đài khí tượng Hoàng Sa......................................................67 

 3.2.3. Quy định về lãnh hải, khai thác hải sản và khảo sát khoa học ..................69 

3.3. Hoạt động bảo vệ Hoàng Sa của chính quyền VNCH từ năm 1965 đến năm 

1975 ....................................................................................................................72  

 3.3.1. Sáp nhập xã Định Hải vào xã Hòa Long và bổ nhiệm các Phái viên 

hành chính..................................................................................................72  

 3.3.2. Thực hiện việc canh gác, theo dõi, bắt giữ tàu nước ngoài xâm nhập .......73  

 3.3.3. Chiến đấu bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước sự xâm chiếm của Trung 

Quốc (1974) ...............................................................................................77 

 3.3.4. Ý chí đấu tranh bảo vệ chủ quyền của nhân dân, chính quyền VNCH 

và quan điểm của các nước về vấn đề Hoàng Sa.......................................84 

Tiểu kết chương 3......................................................................................................88 

Chương 4: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ........................90 

4.1. Các hoạt động quản lý hành chính, khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa 

của chính quyền VNCH là liên tục, thống thất, toàn diện và phù hợp với 

công pháp Quốc tế ..............................................................................................90 



 vii 

 4.1.1. Công tác quản lý hành chính của chính quyền VNCH đối với quần đảo 

Hoàng Sa là liên tục, thống nhất, chặt chẽ và chuyên nghiệp hơn so 

với trước đó................................................................................................90 

 4.1.2. Vai trò của chính quyền trung ương và trách nhiệm của địa phương 

trong việc quản lý quần đảo Hoàng Sa là bao quát, cụ thể và linh hoạt ....93 

4.2. Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác của chính quyền VNCH đối 

với quần đảo Hoàng Sa là qui mô và toàn diện hơn so với trước ......................98 

 4.2.1. Xây dựng các cơ sở hạ tầng qui mô, đảm bảo cho sự hoạt động khai 

thác và bảo vệ ...........................................................................................98 

 4.2.2. Hoạt động khai thác khá đa dạng trên nhiều lĩnh vực ................................99 

4.3. Hoạt động đấu tranh ngoại giao và tuyên truyền của chính quyền VNCH về 

chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa là thường xuyên và liên tục ................102 

 4.3.1. Thường xuyên lên tiếng khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt 

Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại các diễn đàn, hội 

nghị ngoại giao trên thế giới ....................................................................102 

 4.3.2. Thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, canh gác và cứu hộ nhưng với 

quy mô còn nhỏ và yếu ............................................................................104 

 4.3.3. Hoạt động tuyên truyền trong nhân dân về chủ quyền của VNCH đối 

với quần đảo Hoàng Sa là thường xuyên và đa dạng ..............................107 

 4.3.4. Những hạn chế trong các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo 

Hoàng Sa của chính quyền VNCH ..........................................................108 

4.4. Một số bài học kinh nghiệm.............................................................................110 

 4.4.1. Luôn có các giải pháp tổng hợp để khai thác và bảo vệ nhằm khẳng 

định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.....................110 

 4.4.2. Xác định biển đảo là địa bàn chiến lược, luôn sẵn sàng trong việc bảo 

vệ chủ quyền quốc gia, nhất là ở những thời điểm lịch sử có tính nhạy 

cảm.......................................................................................................... 112 

 4.4.3. Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ; khôn khéo, linh hoạt trong việc tìm 

kiếm sự đồng thuận, ủng hộ của Quốc tế; tăng cường hợp tác trong 

khai thác và bảo vệ biển đảo một cách hữu hiệu .....................................113 

 4.4.4. Cần xây dựng tiềm lực quân sự mạnh với sự kết hợp của các lực lượng 

đặc nhiệm (hải quân, cảnh sát biển và dân quân biển) tinh nhuệ, hiện 

đại; thường xuyên tuần tra, bảo vệ lãnh hải và hỗ trợ các hoạt động 

dân sự tại quần đảo Hoàng Sa..................................................................116 

 4.4.5. Không ngừng tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với quần 

đảo Hoàng Sa ...........................................................................................117 



 viii 

Tiểu kết chương 4....................................................................................................119 

KẾT LUẬN.............................................................................................................120 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ ....................124 

TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................125 

PHỤ LỤC................................................................................................................151   

 



 1 

MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài  

Đối với nhân loại, thế kỷ XXI được cho là thế kỷ của đại dương, các quốc gia 

có biển đều xây dựng cho mình một chiến lược khai thác, bảo vệ biển. Việt Nam là 

một quốc gia ven biển nên chịu tác động mạnh mẽ, trực tiếp từ biển trong quá trình 

xây dựng và phát triển đất nước. Trong hệ thống biển đảo Việt Nam, quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa có một vị trí hết sức quan trọng về địa - chính trị và kinh tế, 

là cửa ngõ quan trọng bậc nhất của con đường hàng hải xuyên qua Thái Bình 

Dương. Đối với quần đảo Hoàng Sa, từ khi phát hiện và chiếm hữu trong hòa bình 

cho đến nay, chính quyền Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử không ngừng chú trọng 

việc khai thác và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục đối với quần đảo này; bởi nó 

luôn thuộc “Về quyền hạn của nước An Nam”, “vì an ninh trên biển, vì quyền lợi 

của những ngư dân An Nam” [357:10-11].  

Hiện nay, trước sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới và khu vực, sự 

đề cao chủ nghĩa dân tộc một cách cực đoan về lãnh thổ, lãnh hải của một số quốc 

gia đã tác động không nhỏ đến các hoạt động khai thác các nguồn lợi từ biển, cũng 

như nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước của Việt Nam, nhất là đối với hai quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ khi cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt 

Nam từ chính quyền VNCH cho đến nay, do “Quần đảo Hoàng Sa rất quan trọng 

bởi vị trí chiến lược và trữ lượng dầu khí tại các vùng biển xung quanh nó” [43:10-

11] nên Trung Quốc một mặt ra sức khai thác, bảo vệ quần đảo này, mặt khác đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền bằng việc mạo nhận các chứng cứ lịch sử, hòng khẳng 

định cái gọi là “chủ quyền” của họ đối với quần đảo Hoàng Sa.  

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Nhà nước Việt Nam) 

luôn nêu cao vấn đề xây dựng đất nước gắn liền với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc 

gia, tiếp tục cuộc đấu tranh để khẳng định chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa. Mặt khác, Đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay luôn nhận thức 

sâu sắc về nhiệm vụ phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ trong đó phát triển 

kinh tế biển phải gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo phù hợp với lợi ích quốc gia 

và công ước quốc tế; phấn đấu đưa Việt Nam “trở thành quốc gia mạnh về biển, 

giàu lên từ biển” [343:76]. Để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc gia trọng yếu này, 

một vấn đề cần đặt ra là cần phải chứng minh một cách đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp 

lí về chủ quyền biển đảo ở Biển Đông của Việt Nam, trong đó có quần đảo Hoàng 

Sa. Việc huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế biển cần có sự nghiên cứu để 

kế thừa và phát huy truyền thống khai thác, bảo vệ biển, đảo của Việt Nam qua các 
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thời kỳ lịch sử đặt ra một cách cấp thiết. Vấn đề này hiện đang được giới nghiên 

cứu quan tâm nhưng kết quả nghiên cứu chưa đáp ứng được yêu cầu mong muốn, 

nhất là giai đoạn 1954 - 1975. 

Từ năm 1954 đến năm 1975, trong bối cảnh nước Việt Nam có hai thể chế 

chính trị cùng tồn tại ở hai miền Nam – Bắc, theo quy định của Hiệp định Genève  

năm 1954 thì hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc sự cai quản của chính quyền 

VNCH. Vấn đề đặt ra là, VNCH đã thay mặt quốc dân Việt Nam thực thi sự liên tục 

chủ quyền của mình tại quần đảo Hoàng Sa trong bối cảnh nào? Vai trò, trách 

nhiệm của họ thể hiện qua các hoạt động khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, nhất 

là thực thi các hoạt động đó trên thực địa ra sao? Việc đấu tranh trên mặt trận ngoại 

giao như thế nào? Trách nhiệm của họ về việc để mất quần đảo Hoàng Sa vào tay 

Trung Quốc đến đâu? Có thể kế thừa, vận dụng kinh nghiệm gì về quá trình khai 

thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH cho thực tế hiện nay?... 

Tất cả những câu hỏi đó, đều được giới nghiên cứu khoa học Việt Nam và người 

dân mong muốn tìm hiểu, giải đáp một cách thỏa đáng. 

Do vậy, nghiên cứu về các hoạt động khai thác và bảo vệ chủ quyền của chính 

quyền VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa, từ năm 1954 đến năm 1975, không 

những là việc làm mang tính khoa học cao mà còn chứa đựng những giá trị thực tiễn 

sâu sắc.  

- Về ý nghĩa khoa học, luận án sẽ góp phần dựng lại bức tranh tương đối đầy 

đủ và toàn diện về các hoạt động khai thác và bảo vệ của chính quyền VNCH đối 

với quần đảo Hoàng Sa; chỉ ra các hoạt động đó là phù hợp với luật pháp quốc tế và 

hiến pháp VNCH; đặt trong bối cảnh lịch sử mà sự tác động đan xen và qua lại giữa 

các mối quan hệ quốc tế, khu vực đa chiều và xung đột gay gắt. Từ đó, đánh giá 

những mặt tích cực và hạn chế của từng hoạt động, luận giải về vai trò, trách nhiệm 

và rút ra bài học kinh nghiệm của chính quyền VNCH trong việc quản lý Hoàng Sa. 

Luận án còn góp phần bổ sung vào kết quả nghiên cứu và nâng cao nhận thức về 

chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. 

- Về ý nghĩa thực tiễn, luận án tạo ra hệ thống các cứ liệu lịch sử nhằm khẳng 

định tính liên tục chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, góp phần củng cố 

thêm hồ sơ pháp lý về vấn đề Hoàng Sa trên mặt ngoại giao hiện nay. Đặc biệt, từ 

các hoạt động khai thác và bảo vệ của chính quyền VNCH, luận án sẽ gợi ý một số 

cách thức thiết thực về quản lý nhà nước đối với biển, đảo nói chung và quần đảo 

Hoàng Sa nói riêng; đồng thời góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống 

yêu biển đảo, bảo vệ lãnh thổ quốc gia hiện nay. 
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Vì những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Hoạt động khai thác và bảo vệ 

chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH (1954 -1975)”, cho luận án 

Tiến sĩ Sử học của mình. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của luận án là hoạt động khai thác và bảo vệ chủ 

quyền quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH, từ năm 1954 đến năm 1975.  

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Giới hạn không gian nghiên cứu: Là Việt Nam Cộng hòa (tức miền Nam 

Việt Nam), không gian xác định là toàn bộ quần đảo Hoàng Sa.  

- Giới hạn thời gian nghiên cứu: Từ năm 1954 đến năm 1975. 

- Giới hạn nội dung nghiên cứu: Hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo 

Hoàng Sa của chính quyền VNCH.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích  

Nhằm tái hiện một cách có hệ thống và toàn diện về quá trình hoạt động khai 

thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH với những hiệu quả và 

hạn chế từ năm 1954 đến năm 1975. Trên cơ sở đó, khẳng định tính liên tục về mặt 

chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và có thể rút ra một số kinh 

nghiệm về khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ 

+ Một là, trình bày bối cảnh lịch sử tác động đến quá trình khai thác và bảo vệ 

quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH (1954 - 1975).  

+ Hai là, phân tích, trình bày những nội dung cơ bản các hoạt động khai thác 

và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH (1954 - 1975).  

+ Ba là, đánh giá tính hiệu quả và hạn chế của các hoạt động khai thác, bảo vệ 

quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH (1954 - 1975). 

+ Bốn là, rút ra những bài học kinh nghiệm phục vụ công cuộc khai thác, bảo 

vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

Chúng tôi đặc biệt coi trọng các phương pháp cơ bản của khoa học lịch sử: 

Phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Cả hai phương pháp này được sử dụng 

đồng thời để phác họa, dựng lại quá trình lịch sử khách quan của các hoạt động khai 

thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa từ năm 1954 đến năm 1975. Tuy nhiên, không phải 

lúc nào việc sử dụng hai phương pháp cũng có tính cân đối như nhau, mà tùy vào vấn 

đề trình bày mà một trong hai phương pháp sẽ chiếm vị thế ưu thế hơn. Chẳng hạn, khi 
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nghiên cứu về quá trình hoạt động khai thác, bảo vệ trên thực địa đối với Hoàng Sa thì 

phương pháp lịch sử trở nên quan yếu; song khi đánh giá, rút ra các kết luận về đặc 

điểm, vai trò của chính quyền VNCH đối với các hoạt động trên thì phương pháp logic 

lại được ưu tiên trước hết. 

Thứ đến, đề tài còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khác: Phương 

pháp so sánh cả ở góc độ lịch đại và đồng đại được áp dụng ở những lúc cần thiết, 

nhằm làm nổi bật một số vấn đề, nhất là về đặc điểm, vai trò của các chính quyền 

Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Phương pháp Khu vực học để nghiên cứu 

Hoàng Sa trong bối cảnh của Việt Nam, các nước khu vực và thế giới giai đoạn 

1954 - 1975. Phương pháp bản đồ học dùng để so sánh, đối chiếu và xác định vị trí 

các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, cũng như bản thân quần đảo Hoàng Sa đối với 

lãnh thổ Việt Nam. Phương pháp hải dương học dùng để nghiên cứu các cứ liệu liên 

quan về ngư trường, sinh vật biển, dầu khí nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu các 

hoạt động khai thác. Có thể kể thêm phương pháp định lượng, thông qua các con số, 

giúp chúng tôi kiến giải một số vấn đề cũng không kém phần quan trọng. Ngoài ra, 

do tính chất của đề tài, chúng tôi còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu 

thuộc về văn bản học, địa lý học để lý giải những vấn đề về địa dư, về thời gian cụ 

thể liên quan đến các hoạt động khai thác và bảo vệ của chính quyền VNCH. Cuối 

cùng là phương pháp điền dã (khảo sát về Đội Hoàng Sa tại Lý Sơn), phương pháp 

phỏng vấn sâu (gặp gỡ nhân chứng, để thu thập sử liệu nhằm đối chiếu và bổ sung, 

làm sáng tỏ các tư liệu ghi lại trong sử sách, những tên đảo, những di tích, di vật 

liên quan đến Hoàng Sa được những nhân chứng từng sống, làm việc tại Hoàng Sa 

trong thời gian trên còn nhớ và lưu giữ được. 

5. Đóng góp của luận án 

Về ý nghĩa khoa học, luận án góp phần dựng lại bức tranh tương đối đầy đủ và 

toàn diện về các hoạt động khai thác và bảo vệ của chính quyền VNCH đối với 

quần đảo Hoàng Sa. Từ đó, chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế của các hoạt động 

khai thác và bảo vệ quần đảo này. 

Về ý nghĩa thực tiễn, luận án chứng minh một cách đầy đủ, thuyết phục quá 

trình khai thác và bảo vệ của chính quyền VNCH trên thực địa theo yêu cầu “chiếm 

hữu thực sự” theo Công pháp Quốc tế; tập hợp một cách có hệ thống các tài liệu 

lịch sử có tính pháp lý cao, củng cố thêm hồ sơ pháp lý của Việt Nam về vấn đề 

Hoàng Sa; chỉ ra những bài học bổ ích, gợi ý thiết thực về các chính sách quản lý 

nhà nước về biển, đảo; góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu biển đảo, ý chí 

chủ quyền quốc gia của Việt Nam. 
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- Về cách thức tiếp cận nguồn tài liệu, so với các khảo cứu trước đây về hoạt 

động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, luận án của chúng tôi có phương pháp 

tiếp cận tư liệu một cách đa dạng, phong phú và thuyết phục hơn: Ngoài việc tiếp 

cận các nguồn tài liệu là văn bản hành chính do chính quyền Việt Nam Cộng hòa 

ban hành liên quan đến quần đảo Hoàng Sa (hầu hết là văn bản gốc) chúng tôi còn 

gặp gỡ, phỏng vấn nhiều nhân chứng liên quan và sử dụng nhiều tài liệu được công 

bố bên ngoài Việt Nam cho đề tài; Việc sử dụng các tài liệu là có sự chọn lọc, đối 

chiếu nhiều nguồn khác nhau ở trong và ngoài nước nên độ tin cậy, thuyết phục cao 

hơn. Luận án hoàn thành sẽ có đóng góp quan trọng trong việc hệ thống hóa nguồn 

tư liệu lịch sử, cung cấp thêm nhiều dữ liệu quan trọng về quần đảo Hoàng Sa, góp 

phần khẳng định lịch sử lâu đời, liên tục về chủ quyền của Việt Nam đối với quần 

đảo này. 

- Về quan điểm và phương pháp nghiên cứu, kế thừa kết quả của các nhà 

nghiên cứu đi trước cùng sự “cởi mở" trong cách nhìn nhận, cách đánh giá về các 

hoạt động khai thác bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền Việt Nam Cộng 

hòa những năm gần đây, luận án sẽ đưa ra những nhận định và cứ liệu khoa học 

trung thực, khách quan hơn, góp phần dựng lại một bức tranh khá toàn diện về các 

hoạt động này dưới góc nhìn sử học. Luận án sẽ xem xét các hoạt động khai thác và 

bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH trên căn bản những qui định của 

luật pháp Quốc tế, nhất là Luật Biển; đồng thời đảm bảo các nguyên tắc về bảo vệ 

chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền lợi khác của Việt Nam 

hiện nay. 

6. Bố cục luận án  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội 

dung luận án gồm 4 chương:  

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và nguồn tài liệu 

Chương 2: Hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền 

Việt Nam Cộng hòa, từ năm 1954 đến năm 1965 

Chương 3: Hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền 

Việt Nam Cộng hòa, từ năm 1965 đến năm 1975 

Chương 4: Một số nhận xét và bài học kinh nghiệm về quá trình khai thác, bảo 

vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. 
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CHƯƠNG 1 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN TÀI LIỆU  

 

1.1. Tổng quan về quần đảo Hoàng Sa trước khi Việt Nam Cộng hòa tiếp 

quản (trước tháng 7-1954) 

1.1.1. Tên gọi, vị trí địa lý, diện tích của quần đảo Hoàng Sa 

Tên gọi xưa của người Việt để chỉ Hoàng Sa là Bãi Cát Vàng, Cồn Vàng hoặc 

Đại Trường Sa hay Vạn Lý Trường Sa. Danh xưng từ chữ nôm "Cát Vàng" rất được 

thông dụng trong dân gian, được đặt từ khá sớm. Tập bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ 

thư được Đỗ Bá Công Đạo vẽ năm Chính Hòa thứ 7 (1686), gọi quần đảo này là 

“Bãi Cát Vàng” và chú rằng “Giữa biển có một dải cát dài, gọi là Bãi Cát Vàng, dài 

độ 400 dặm, rộng 20 dặm”[142].  

Trên các hải đồ quốc tế, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam được các nước 

phương Tây gọi là Paracel Islands hay Paracels. Có người cho rằng tên Paracel bắt 

nguồn từ chữ Bồ Đào Nha "Paracel" có nghĩa là "đá ngầm" [372:74]. Một thuyết 

khác cho rằng, "Paracel" là tên một thương thuyền thuộc công ty Đông Ấn của 

người Anh bị mắc cạn và chìm tại Hoàng Sa vào khoảng thế kỷ thứ XVI1 [373]. 

Trong bản đồ của Dawille vẽ năm 1755, Hoàng Sa được gọi là Pracel chứ không 

phải Paracels” [363]. Một luận giải khác của người Pháp thì cho rằng tên gọi 

"Paracel" là nhằm tôn vinh nhà luyện kim, đồng thời là một thầy thuốc người Thụy 

Sỹ - ông Vanhenheim còn gọi là Paracelse, người đã sống vào đầu thế kỷ XVI 

[363]. Nhìn chung, thư tịch phương Tây vào các thế kỷ XVII – XIX, nhất quán gọi 

Hoàng Sa của Việt Nam là Paracel (hay Paracels, Pracel, Paracelso… tuỳ theo 

ngôn ngữ của từng nước). Các ghi chép của Trung Quốc xưa, khi đề cập đến quần 

đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì gọi là “Tây Sa”. Tài liệu Sự tích Nguyên ủy các Cù 

lao Paracels thời vua Bảo Đại, được dịch ra Việt ngữ, hiện lưu tại Trung tâm Lưu 

trữ quốc gia IV, trích dẫn sách Hải quốc đồ chí của Trung Quốc có đoạn: "Chỗ ấy 

(Biển Đông) có hai Sa: Một ở về Đông (Đông Sa), một ở về Tây (Tây Sa). Tây Sa 

(tức Hoàng Sa) hơi cao, nhưng nổi lên khỏi mặt nước chỉ độ một trượng, nên chi tàu 

bể đến đó, gặp cơn mưa gió, thường bị lầm lạc, đến nỗi phá hoại" [258]. Từ tên gọi 

nhất quán của người Việt và phương Tây, tác giả Nguyễn Nhã khẳng định: “Điều 

này không hề có ở Trung Quốc cũng như bất cứ nước nào. Chỉ ở Việt Nam mới 

chắc chắn Cát Vàng hay Hoàng Sa chính là Paracel do phương Tây đặt tên” 

                                                 
1 Tương tự, quần đảo Hoàng Sa có nhóm đảo Amphitrite, là lấy tên của một con tàu của Pháp bị nạn tại 

Hoàng Sa, vào thế kỷ thứ XVII. 
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[181:01].  

Hoàng Sa là một quần đảo san hô nằm giữa Biển Đông, ở vào khoảng 15º45’ - 

17º15’ vĩ độ Bắc và 111º - 113º kinh độ Đông: Cách đảo Lý Sơn (Cù Lao Ré) của 

tỉnh Quảng Ngãi 64, 79 hải lý (chừng 120 km), cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 

75, 59 hải lý (140 km); với trên 37 đảo, cồn san hô, bãi đá, các hòn lớn nhỏ và bãi 

cạn, trải dài từ Tây sang Đông, dài khoảng 100 hải lý, từ Bắc xuống Nam khoảng 85 

hải lý; với tổng diện tích khoảng 16.000km², trong đó diện tích phần nổi khoảng 

10km².  

Các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa tập trung thành hai nhóm chính là: Nhóm 

đảo Nguyệt Thiềm [có đảo Hoàng Sa (Pattle Island) là đảo lớn nhất (0,3km²)] ở Tây 

Nam; Nhóm An Vĩnh [có đảo Phú Lâm (Woody Island) là đảo lớn nhất (1,5km²)] ở 

Đông Bắc [341:13-14]. Việc định danh và chia Hoàng Sa thành hai nhóm đảo có từ 

đầu thế kỷ XX: “Quần đảo này được hình thành từ 30 đảo nhỏ (đảo lớn nhất dài 

1.800m, rộng 1.200m) và từ những rặng san hô nổi và một số bãi ngầm. Nó bao 

gồm 2 nhóm đảo chính: Nhóm Nguyệt Thiềm và nhóm An Vĩnh” [369].  

1.1.2. Tài nguyên thiên nhiên và vị trí chiến lược của quần đảo Hoàng Sa  

Về các sản vật tại Hoàng Sa, Lê Quý Đôn có chép: “Có vô số yến sào, có hàng 

vạn thứ chim, có các loại ốc vừa để ăn, vừa lấy vỏ có thể nung thành vôi làm nhà 

hay khảm đồ dùng, lại có ốc hương. Các thứ ốc đều có thể muối và nấu ăn được. 

Đồi mồi thì rất lớn. Có con hải ba, tục gọi là trắng bông, giống đồi mồi mà nhỏ, vỏ 

mỏng có thể khảm đồ dùng, trứng bằng đầu ngón tay cái, muối ăn được. Có hải 

sâm, tục gọi là con đột đột, bơi lội ở bên bãi” [118:119]. Một nhân chứng dưới thời 

VNCH cho biết: “Tôi đã nhìn thấy những con cá đuối to gấp bốn chiếc chiếu, màu 

trắng lấp ló dưới đáy nước trông như một tấm thảm biết bay vậy”, “Con ốc tai 

tượng lớn nhất mà tôi đã thấy, có kích thước lớn bằng cái bàn... Cá ở trong vòng đai 

đó nhiều vô kể” [270]. Hay “Có những ốc tai tượng to bằng cái bàn, nặng cả 700 

ký” [271:183]. Loài ốc cạn thuộc nhóm Succinae rất phổ biến ở đảo Quang Ảnh, 

Hữu Nhật, Hoàng Sa lớn và Duy Mộng [170:61-62]... Và, “chim ở đây nhiều đến 

nỗi chúng bay rợp kín cả khoảng trời”, “Chim như muốn vây chặt con người, chim 

kêu điếc tai” [299:185]. Chim đã tạo ra cho Hoàng Sa một kho phosphate khổng lồ, 

do phân chim “tích tụ ngày một nhiều, tác dụng với san hô cho một loại phốt phát 

rất có giá trị” [272:12-13]. Riêng khảo sát của người Pháp hồi đầu thế kỷ XX, tại 

hai đảo Hữu Nhật và Linh Côn thì ước khoảng 3 triệu tấn phosphate [170:33]. Cả 

hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đều tồn tại các mỏ phosphate 

lớn, trữ lượng lên đến 370.000 tấn [110:24]. Có tài liệu cho rằng riêng Hoàng Sa, đã 

có hơn 4 triệu tấn [256:100]. Ngoài ra, Hoàng Sa cũng nằm trong vùng có băng 

cháy và dầu khí lớn: "Giữa quần đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam, gần khu vực mà 
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Trung Quốc đã chiếm của ta, họ đã tìm thấy một mỏ khí đốt trữ lượng 90 tỷ mét 

khối” [256:260]. Theo khảo sát của các nhà khoa học thì bể Hoàng Sa cũng có đến 

khoảng 198 tỷ m3 khí” [340:23].  

Trong hệ thống biển đảo Việt Nam, Hoàng Sa có vị trí hết sức quan trọng, là 

cửa ngõ của con đường hàng hải giữa các quốc gia thuộc vành đai Thái Bình Dương 

với vùng Đông Nam Á, Ấn Độ, Tây Á, Địa Trung Hải và Úc Châu. Theo người 

Pháp, Hoàng Sa là một vị trí chiến lược: Thứ nhất, nó có thể giám sát bờ biển toàn 

Đông Dương; Thứ hai, là điểm dừng của máy bay, tàu thủy của tứ giác: Quảng 

Châu - Hà Nội - Đà Nẵng - Hoàng Sa” [170:91]. Người Pháp cũng cho rằng nếu 

Hoàng Sa lọt vào tay của Anh hoặc Mỹ thì nó trở thành: “một hành lang bảo vệ các 

căn cứ hải quân, không quân của Anh và Mỹ ở Thái Bình Dương. Hệ thống này có 

thể chống lại cuộc tấn công về vùng biển phía Nam của Nhật” [354]. Vì lẽ đó, Pháp 

đã “không thể chịu được sự định cư (đến ở - installation) của các thế lực nước 

ngoài, mà chương trình bành trướng có thể gây nguy hại đến thuộc địa Đông Dương 

của chúng ta” [170:92]. Hơn nữa, “Về quyền hạn của nước An Nam, về uy thế của 

nước Pháp, vì an ninh trên biển, vì quyền lợi của những ngư dân An Nam”, nên 

chính quyền thuộc địa Pháp luôn quyết tâm bảo vệ quần đảo này bằng mọi giá 

[342:10-11].  

Về phía chính quyền VNDCCH, vào năm 1950, trong một báo cáo gửi cho 

chính quyền Trung ương tại Hà Nội, ông Chế Viết Tấn – Bí thư của chính quyền 

Việt Minh thành phố Đà Nẵng có khẳng định: “Quần đảo Hoàng Sa nằm ở trung 

tâm điểm của vùng giữa Đông Dương và Phi Luật Tân”, “việc Nhật chiếm đóng 

Hoàng Sa trong chiến tranh thế giới Thứ II làm căn cứ kiểm soát giao thông đường 

thủy và đường không, chứng tỏ sự quan hệ quân sự của quần đảo ấy” [8]. Từ sau 

năm 1954, giới chức quân sự Việt Nam Cộng hòa cho rằng, Hoàng Sa có thể không 

quan trọng đối với một cường quốc hải quân song: “lại quan yếu với một lực lượng 

hải quân trung bình, muốn đem sách lược du kích chiến áp dụng trên mặt đại 

dương” [271:202]. Cần lưu ý rằng, với khả năng hạn chế của vũ khí hồi đầu thế kỷ 

XX mà người Pháp đã chỉ rõ rằng: Nếu quần đảo Hoàng Sa bị khống chế thì mọi 

con đường thông thương giữa Đông Dương - Viễn Đông - Thái Bình Dương sẽ bị 

cắt đứt, con đường hàng hải Sài Gòn - Hồng Kông đi gần quần đảo Paracels “sẽ 

nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của đối phương” [110:175]. Chỉ cần một hạm đội 

tàu ngầm cỡ nhỏ tại Hoàng Sa, sẽ “dễ dàng phong tỏa cảng Đà Nẵng ở An Nam, 

ngăn cản chúng ta ra vào bằng đường biển” và “tuyến đường sắt Nam kỳ - Bắc kỳ 

không bảo đảm, vì đi sát gần bờ biển, là mục tiêu ngon lành cho những loại vũ khí 

có tầm bắn xa” [249].  

Như vậy, Hoàng Sa là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, là 
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quần đảo có một vị trí chính trị, quân sự vô cùng quan trọng, là nơi ẩn chứa nhiều 

tài nguyên thiên nhiên to lớn như dầu khí, phân bón, hải sản… Đúng như nhận định 

của một người Pháp hồi đầu thế kỷ XX: “Hoàng Sa còn hoang vu không người ở 

song nó có giá trị cực kỳ to lớn đối với Đông Dương” [342: 14]. Ngày nay, “Các 

đảo nhỏ, đá ngầm (thuộc quần đảo Hoàng Sa) mà trước đây chưa bao lâu, gây cản 

trở và làm người ta né tránh, thì hôm nay lại là chủ đề để người ta nghiên cứu, đặt 

tham vọng và thay đổi quan điểm ngoại giao” [385].  

1.1.3. Hoạt động khai thác tại quần đảo Hoàng Sa trước tháng 7-1954 

Dưới các triều đại phong kiến Việt Nam, hoạt động khai thác, bảo vệ quần đảo 

Hoàng Sa tập trung vào các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo, cấp phép và 

thu thuế đánh cá, thu nhặt hóa vật từ các con tàu đắm, tổ chức cứu hộ trên biển, tuần 

tra, bảo vệ... với tư cách là một quốc gia có chủ quyền đích thực đối với quần đảo 

này. 

Hoạt động đánh bắt cá, thu nhặt hóa vật từ các con tàu đắm tại Hoàng Sa thời 

bấy giờ khá sôi động: “Hằng năm, sai thuyền đánh cá đi dọc theo bãi cát, lượm vàng 

bạc, khí cụ của các thuyền hư tấp vào” [255:125]. Sự hiện diện của ngư dân Việt 

Nam tại Hoàng Sa luôn “đông như kiến cỏ” [176:36]. Do “Biển vùng này nhiều cá 

đến nỗi người An Nam ra đây bắt cá hàng năm” [374] nên chính quyền Việt Nam 

"lập những thuyền thu thuế và một trại quân nhỏ ở quần đảo này, để thu thuế tất cả 

những người nước ngoài và bảo vệ những ngư dân trong nước" [271:12]. Chính trữ 

lượng cá và các nguồn lợi thu được, nên ngư dân Việt Nam tuy số thuyền bị bão 

đánh đắm “hằng năm lên tới trên một phần mười” nhưng họ vẫn “có thể bù đắp lại 

những sự mất mát, mà còn có lãi rất lớn" [319:34-35]. Cùng với hoạt động đánh cá 

của ngư dân, các Đội Hoàng Sa do các chúa và vua nhà Nguyễn lập nên: “Mỗi năm 

vào tháng cuối Đông, họ Nguyễn đưa 18 chiếc thuyền đến đó lấy hàng hóa, của cải, 

phần nhiều được vàng bạc, tiền tệ, súng đạn” [267:40-41]. Nhiều nhất là: “ở đấy tha 

hồ bắt chim, bắt cá mà ăn. Lấy được hóa vật của tàu như là gươm, ngựa, hoa bạc, 

tiền bạc, hòn đạn, đồ đồng, khối thiếc, khối chì, súng, ngà voi, sáp ong, đồ sứ, đồ 

chiên, cùng là kiếm; lượm vỏ đồi mồi, vỏ hải ba, hải sâm, hột ốc vân rất nhiều” 

[118:119-120]. Tất cả của cải ấy đều đem “đến thành Phú Xuân để nộp”, “rồi lĩnh 

bằng trở về” [119:101].  

Thời Pháp thuộc, chính quyền thuộc địa đã tiếp tục có những chủ trương cụ 

thể trong việc phát triển kinh tế, tuần tra, bảo vệ nhằm khẳng định chủ quyền của 

Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa bằng các hoạt động như: Cho phép ngư dân Việt 

Nam và nước ngoài đánh cá, vớt rong biển, bắt rùa biển; Tổ chức khảo sát hải 

dương học; khai thác phosphate, làm muối; Xây dựng trạm hải đăng, đài khí tượng, 

đài vô tuyến; Thường xuyên cử chiếm hạm và lực lượng trú đóng, tuần tra, canh 
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gác; nhất là đấu tranh quyết liệt chống việc Trung Quốc mạo nhận chủ quyền tại 

Hoàng Sa…  

Xây dựng Hải đăng Hoàng Sa: Người Pháp nhận ra rằng, việc thiết lập các hải 

đăng, trạm khí tượng, đài vô tuyến tại Hoàng Sa sẽ mang đến cho họ một nguồn lợi 

không nhỏ về thuế hàng hải, từ các thương thuyền quốc tế đi qua khu vực này. Họ 

tính toán rằng, việc đi vòng làm chậm hải trình của mỗi con tàu từ 4 đến 5 tiếng 

đồng hồ, tốn từ 200 đến 300 quan Pháp, đem nhân với 1.000 tàu thì thành một số 

tiền rất lớn [358]. Vì vậy năm 1899, M. Doumer -Toàn quyền Đông Dương đã ra 

lệnh xây dựng một hải đăng tại đảo Hoàng Sa [368] nhưng do khó khăn về kinh phí 

nên chưa triển khai được. Đến năm 1929, sau chuyến khảo sát của Perrier de 

Rouville tại Hoàng Sa, ông ta đề xuất xây dựng 4 hải đăng tại các đảo: Tri Tôn, Rạn 

Bắc, Linh Côn và Bông Bay [170:75-76]. Cùng với việc xây dựng hải đăng, cần 

phải có một đài khí tượng Hoàng Sa bởi những lợi ích sau: 1. Về mặt chiến lược, 

quần đảo này có những chỗ cho tàu neo đậu và có chỗ trú ẩn, là con đường của tàu 

thuyền vào vịnh Bắc kỳ. 2. Về phương diện an ninh hàng hải, đây là nơi bọn cướp 

biển, lái súng, buôn thuốc phiện sẽ dùng làm căn cứ. 3. Nếu có 2 ngọn hải đăng, 

phao tiêu thì các tàu có thể đi dọc bờ biển Đông Dương mà không phải đi vòng qua 

Bornéo (của Indonesia). 4. Về phương diện khí tượng, một đài quan sát ở đây rất 

cần thiết vì các cơn bão thường đi qua vùng này. 5. Về phương diện kinh tế thì 

nguồn phosphate còn giá trị hàng triệu bạc. Với những lợi ích nêu trên thì chi phí để 

xây dựng hải đăng, đài quan sát khí tượng, trạm vô tuyến điện, phao tiêu… không 

đáng là bao" [364]. Đó là chưa kể, việc xây dựng hải đăng Hoàng Sa còn khẳng 

định chủ quyền của nước Pháp nhân danh nước “An Nam bảo hộ”: “Chúng tôi cho 

rằng, nước Pháp cần đòi hỏi và thực thi chủ quyền không thể chối cãi được của 

Vương quốc Annam trên quần đảo này” [365]. Vì vậy, cùng với việc xây dựng các 

ngọn hải đăng, trạm khí tượng thì cần phải thiết lập một đồn cảnh sát, hay chỗ neo 

đậu tàu, bãi đậu của thủy phi cơ, thậm chí cả một căn cứ tàu ngầm cũng được tính 

đến trong thời gian này [359].  

Từ tất cả những tính toán kể trên, ngày 26-10-1937, tàu Paul Bert và tàu 

Astrolabe đã vận chuyển người và nguyên vật liệu ra xây dựng đèn biển Hoàng Sa. 

Cột tháp ngọn hải đăng được đúc bằng bê tông trên một dải cát san hô, chịu được 

gió lốc xoáy (300kg/1m2). Ngọn đèn sẽ cháy tự động liên tục trong vòng 6 tháng 

bằng gaz xúc tác, nhiên liệu được chứa trong 1 bộ gồm 10 ống kim loại, được thiết 

kế nằm bên trong cột tháp. Độ chiếu sáng của ngọn hải đăng là 12 hải lý trong điều 

kiện thời tiết bình thường [170:78-79]. Từ ngày 29-10-1937, đèn biển đảo Hoàng 

Sa, hay còn gọi là đèn biển La Marne đã tỏa sáng với khoảng cách 12 dặm; cứ 8 

giây/1 lần, ánh sáng này sẽ lặp lại liên tục không ngừng trong 200 ngày [366]. 
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Trong Tập tài liệu Hồ sơ đèn biển ở miền Trung Việt Nam có nêu rõ đèn biển trên 

được đặt tại vị trí có tọa độ 16o32'2 Vĩ Bắc, 111o35'8 Kinh Đông, phía Tây Nam của 

đảo Pattle (Hoàng Sa lớn) thuộc nhóm Lưỡi Liềm [379]. Để bảo vệ ngọn hải đăng 

vừa xây dựng, người Pháp cử một toán lính đồn trú túc trực đêm ngày tại đây [367]. 

Với sự kiện này, đã khắc phục cơ bản tình trạng đắm tàu tại Hoàng Sa vẫn thường 

xảy ra hàng trăm năm trước đó.  

Xây dựng đài khí tượng Hoàng Sa: Sau khi xây dựng hải đăng, người Pháp 

cũng cũng tiến hành xây dựng một trạm vô tuyến điện và khí tượng tại Hoàng Sa 

[367] nhằm "đưa ra những cảnh báo thời tiết” [368], đồng thời "có chỗ cho ngư dân 

tránh bão và bảo vệ ngư dân An Nam [355]. Việc thi công đài khí tượng Hoàng Sa 

được giao cho một phái đoàn thực hiện vào tháng 7-1937, có một trung đội cảnh sát 

người Việt để bảo vệ công tác xây dựng [369]. Đài này được biết dưới chỉ danh 

"Station d'Obervation 836". Từ đó, việc dự báo chính xác về thời tiết, khí hậu ở 

Đông Dương, nhất là con đường hàng hải đi qua Biển Đông [271:195]... Đến năm 

1944, thì: “Trạm chỉ có một người, vừa là phụ trách, vừa là quan trắc viên, cũng vừa 

là lao công và sửa chữa. Máy móc của trạm gồm có: 1 KAB; 1 KAK (đặt trong 

phòng làm việc); 1 máy gió tự ghi, có bộ phận cảm ứng đặt trên giàn thượng, bộ 

phận tự ghi đặt ở phòng làm việc; 1 bộ ẩm biểu; 1 nhiệt kế; 1 ẩm kế; 1 thùng đo 

mưa; 1 nhật quang ký; 3 nhiệt biểu đất; 1 nhiệt biểu đo nhiệt độ nước biển” 

[347:261]. Đến năm 1949, Tổ chức Khí tượng thế giới (OMM)2 chính thức công 

nhận các trạm khí tượng Hoàng Sa và đăng ký vào danh sách các trạm khí tượng 

Quốc tế, với các số hiệu sau: Trạm Phú Lâm số 48859, trạm Hoàng Sa số 48860, 

trạm Ba Bình (quần đảo Trường Sa) số 48419” [341:109]. Cũng trong thời gian này, 

người Pháp đã thiết lập trạm vô tuyến điện tại Hoàng Sa, để liên lạc với đất liền 

[170:87]... 

Cấp phép đánh cá và khai thác phosphate: Dưới thời Pháp thuộc, hoạt động 

đánh cá của ngư dân Việt Nam và ngư dân Trung Quốc tại Hoàng Sa vẫn diễn ra 

khá sôi động và “Chỉ vào cuối thời kỳ gió mùa Đông Bắc thì ngư dân Trung Quốc 

và Việt Nam mới lui tới đánh bắt cá nơi đây” [369] và “họ đánh bắt được nhiều rùa 

và hải sâm” [198:262-263]. Chính quyền thuộc địa Pháp cũng đã nghĩ đến việc cần 

phải biến Hoàng Sa thành một điểm sản xuất nghề cá, với hậu cần nghề cá phục vụ 

cho việc đánh bắt, cũng như tính đến viêc “đánh bắt hiện đại là dùng lưới quét” 

[356]. Tuy nhiên, qua khảo sát Hoàng Sa cho thấy “cấu tạo của đáy biển ven bờ gây 

khó khăn cho việc dùng lưới, do đáy biển gồ ghề, lại có đầy san hô đang sinh 

                                                 
2 OMM: Viết tắt từ tiếng Pháp "Organisation Mondial de Météologie". 
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trưởng”3. Ngoài ngư dân Việt Nam đánh bắt cá, bắt rùa biển, vớt rong biển... thì ngư 

dân Trung Quốc cũng “đang thả lưới để bắt rùa, hải sâm [358], ngư dân người Nhật 

thì: “có khoảng 20 người Nhật đang khai thác mỏ và rong biển” [371]. Người Pháp 

xác định rõ, việc đánh bắt của người Trung Quốc hay người Nhật tại Hoàng Sa, 

không dẫn đến việc xác lập chủ quyền đối với quốc gia của họ, bởi nó cũng giống 

như "Ngư dân Pháp vẫn làm như vậy ở đảo Terre Neuve, song đảo ấy vẫn là của 

nước Anh” [386]. Chính quyền Pháp thường đưa tàu quân sự, tàu thu thuế để tuần 

tra tại Hoàng Sa, các tàu này khi thì can thiệp các vụ va chạm giữa các người đánh 

cá Trung Hoa và Việt Nam, khi thì ngăn chặn bọn buôn lậu vũ khí và á phiện [368].  

Tuy người Pháp biết rất rõ và khá sớm về trữ lượng của phosphate tại quần 

đảo Hoàng Sa, lại là quốc gia thay “vương quốc An Nam” để cai quản Hoàng Sa và 

Trường Sa song Nhật Bản lại là nước đầu tiên khai thác nguồn tài nguyên phosphate 

dồi dào tại đây. Từ năm 1917, người Nhật đã khai thác mỏ phosphate trên hòn đảo 

chính (tức Phú Lâm). Người Nhật đã xây dựng một số cơ sở tại đảo Hoàng Sa như 

cầu cảng, thiết lập hệ thống đường sắt, xe goòng để vận chuyển phosphate [12]. Một 

lượng phosphate đáng kể tại đảo Phú Lâm và Hữu Nhật đã được đưa về Nhật Bản 

[368]. Người Nhật đã sử dụng nhân công người Hoa, cùng với một người quản lý 

mang quốc tịch Philippine để khai thác phosphate tại Hoàng Sa [370]. Việc cho 

Nhật khai thác phosphate ở Hoàng Sa của Tư lệnh Hải quân Pháp tại Sài Gòn, đã bị 

báo chí Pháp ở Đông Dương lên án một cách mạnh mẽ, bởi người Nhật “Chẳng trả 

một khoản thuế lớn nào cho An Nam song vẫn được khai thác phosphate tại vùng 

lãnh thổ của xứ An Nam, mà theo lý thuyết chỉ có người Pháp, người Tây Ban Nha 

mới có quyền như người An Nam” [342:12]. Trong khi đó, một công ty của Pháp đề 

nghị được khai thác phosphate tại Hoàng Sa thì chính quyền Đông Dương lần lữa 

mãi, không chịu chấp nhận: “Toàn quyền Đông Dương đã từ chối một cá nhân xin 

chính phủ quyền khai thác phosphate tại những đảo này” [358]. Càng về sau, hoạt 

động khai thác phosphate của Nhật tại Hoàng Sa làm cho giới chức Pháp lo lắng 

rằng Nhật có thể sẽ xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo này, nên Pháp mới tìm 

cách không cho phép Nhật khai thác nữa. Tuy nhiên, người Nhật cũng đã kịp lấy đi 

một lượng phosphate đáng kể tại Hoàng Sa: “Vào tháng 6.1926, khi chúng tôi đến, 

họ bỏ đi khi tài nguyên đã cạn kiệt và chuyển sang khai thác ở đảo Hữu Nhật 

(Robert)” [356]. Và: “Hình như những người Nhật đã khai thác những mỏ 

phosphate có đến hàng triệu tấn, rồi dừng khai thác” [362]. Vào năm 1952, ông 

                                                 
3 

Cuộc khảo sát về độ sâu tại quần đảo Hoàng Sa do tàu De Lanessan của Sở nghiên cứu Hải dương và nghề 
cá Đông Dương thực hiện, vào năm 1926, dưới sự điều hành của D’A. Kempf - Giám đốc Sở. Đoàn nghiên 
cứu đã thực hiện bằng phương pháp chiếu sáng, cho phép ghi nhận các loài sinh vật biển chưa được biết tại 
Hoàng Sa.  
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Emmanuel Pontoizeau đệ đơn lên chính phủ Pháp xin khai thác phosphate, ngư sản 

và ruộng muối tại Hoàng Sa nhưng kế hoạch cuối cùng bị bỏ dở [272:79].  

1.1.4. Tuần tra, canh gác và bảo vệ Hoàng Sa trước tháng 7-1954 

Các chúa và vua Nguyễn rất chú trọng việc tuần ra, bảo vệ, cứu hộ tại Hoàng 

Sa và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, khẳng định chủ quyền của mình đối với 

quần đảo Hoàng Sa. Vào năm Minh Mạng năm thứ 15 (1834), nhà vua đã cử 3 

chiếc thuyền tốt, cùng các vật dụng vững chắc, đồng thời chọn thêm 24 ngư dân 

thạo đi biển, giao Võ Văn Hùng chỉ huy để ra “thám sát các vùng của xứ Hoàng Sa” 

[348:1092-1109]. Ngoài ra, "Bất cứ lúc nào, nhà vua cũng có thể huy động thêm 

thuyền buôn và thuyền chài đi lại chi chít ngoài ven biển" [317:24]. Vua Minh 

Mạng cũng cho điều tra địa dư và vẽ bản đồ quần đảo này để dâng lên ông ngự lãm: 

“Không cứ là đảo nào, hòn nào, bãi cát nào, khi thuyền đến đấy, cũng xem xét xứ ấy 

chiều dài, chiều ngang, chiều cao, chiều rộng, chu vi và nước biển 4 xung quanh 

nông hay sâu, có bãi đá ngầm hay không, hình thế hiểm trở, bình dị thế nào, phải 

tường tận đo đạc, vẽ thành bản đồ..." [248:867]. Nhiệm vụ quan trọng đó được ủy 

thác cho lực lượng thủy quân và Đội Hoàng Sa: “Cùng với trách nhiệm luôn du 

thám ngoài biển, nếu thấy bọn ác phỉ trên tàu ngoài biển thì trình báo. Những việc 

đó coi là bổn phận giữ gìn ngoài biển” [180:150-151]. Điều đáng quý là, họ làm 

nhiệm vụ ấy với tinh thần: “Nếu như có tờ truyền báo xảy chinh chiến, chúng tôi 

xin vững lòng ứng chiến với kẻ xâm phạm” [180:145-146].  

Ngoài việc tuần tra, bảo vệ chính quyền Việt Nam luôn chú ý việc cứu hộ trên 

biển, hoạt động này luôn được giúp sức của ngư dân và trở thành hoạt động tự 

nguyện của họ: “Dân đánh cá nghe thấy tiếng trống báo hiệu (để cứu hộ), vội vã kéo 

đến tập trung đông như kiến cỏ” [176:36]. Một tài liệu của Hà Lan cho biết năm 

1634, tàu Grootebroek trên đường từ Hội An đi Đài Loan gặp bão và bị đắm ở quần 

đảo Hoàng Sa: “Điều duy nhất an ủi Công ty là Chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho 

phép những người sống sót theo thuyền buôn Nhật đi về Batavia” [375:135] – 

[316:180]. Thời Minh Mạng, một tàu buôn của Pháp bị nạn ở Hoàng Sa thì "lập tức 

cho thuyền tuần tiễu ở cửa tấn (Đà Nẵng) mang nước ngọt ra biển tìm kiếm" 

[164:7]. Năm 1836, một thuyền buôn của Anh Cát Lợi đi qua Hoàng Sa bị mắc cạn 

và vỡ đắm, hơn 90 người bám vào ván thuyền trôi dạt vào bờ biển Bình Định, vua 

Minh Mạng giao cho tỉnh thần cứu hộ, lo cho nơi trú ngụ, cấp tiền gạo cho về nước. 

Sự cứu giúp đó làm cho họ rất cảm kích [164:16].  

Dưới thời vua Tự Đức (1869), có 540 người tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đi 

trên tàu buôn khi đi đến quần đảo Hoàng Sa thì gặp nạn, họ được quan coi quản cửa 

biển Đà Nẵng cho thuyền ra cứu vớt và trợ giúp [33:7]. Từ những hoạt động trên, 
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chiếu theo của Luật biển Quốc tế hiện nay thì: “Đó chẳng phải là thực hiện nghĩa vụ 

cứu hộ đối với các tàu thuyền bị nạn trong vùng biển của mình hay sao?” [169:56-

57]. Xét quá trình khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền Việt Nam 

trong giai đoạn này đã thỏa được các yêu cầu sau: Đi đôi với việc thăm dò, khảo sát 

và khai thác hai quần đảo, nhà nước phong kiến Việt Nam còn chăm lo bảo đảm an 

toàn cho tàu thuyền các nước qua lại và củng cố chủ quyền của mình đối với hai 

quần đảo [134:44]. Căn cứ vào luật pháp Quốc tế thì với các hoạt động trên, tất yếu 

để Việt Nam trở thành quốc gia có chủ quyền đối với Hoàng Sa, bao gồm 4 điểm: 1. 

Tổ chức khai thác biển một cách có hệ thống; 2. Tổ chức tuần phòng trên biển; 3. 

Tổ chức phòng thủ bờ biển; 4. Tổ chức thu thuế và buôn bán với thuyền nước 

ngoài” [169:48].  

Từ sau khi thực dân Pháp xâm lược và thiết lập chế độ bảo hộ đến năm 1945, 

các vua Nguyễn gần như mất hẳn quyền lãnh đạo quốc gia vào tay người Pháp, 

nước Pháp tuyên xác quyền hạn của mình là “thay mặt xứ An Nam”, để cai quản hai 

quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chính quyền Pháp thường cử những quan Pháp dày 

dạn kinh nghiệm để ra cai quản Hoàng Sa. Ví như, ngày 17-5-1931, Khâm sứ Trung 

Kỳ chỉ định ông Moshine Mahamedbhay - Đại lý Hành chính tại đảo Hoàng Sa 

(quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục nhiệm vụ theo chỉ thị của Thị trưởng Đà Nẵng. 

Moshine Mahamedbhay đã làm việc tại Hoàng Sa trong một thời gian dài, ông này 

đã làm Đại lý Hành chính tại khu đảo An Vĩnh và các đảo trực thuộc tại đảo Phú 

Lâm [142]. Một tài liệu cho biết, vào năm 1950, người Pháp đã đưa tù binh là Việt 

Minh ra Hoàng Sa [8].  

Người Pháp huy động tàu chiến thường xuyên tuần tiễu tại Hoàng Sa “nhằm 

bảo đảm an ninh, chống bọn cướp biển và bảo đảm hàng hải” [360]. Tàu của sở thuế 

Đông Dương thường ghé Hoàng Sa nhằm can thiệp sự va chạm giữa các ngư dân, 

ngăn chặn bọn buôn lậu vũ khí và á phiện [368]. Năm 1930, pháo hạm Malicieuse 

của Pháp, năm 1933 tàu Lanessan của Viện Hải dương học Đông Dương… đến 

tuần tra, khảo sát và tuyên xác chủ quyền nhân danh nước An Nam tại Hoàng Sa 

[354]. Ngày 7 và 10- 4-1933, các thông báo hạm Astrolabe và Alerte đến Hoàng Sa 

để đặt cột mốc xác định chủ quyền; Ngày 25-4-1938, tuần dương hạm Duguay-

Trouin đến dựng một cột cờ lên đảo Hoàng Sa [385]. Các toán lính Pháp, lính bản 

xứ người Việt đồn trú tại Hoàng Sa được trang bị các xà-lúp để đi tuần, kiểm soát 

các đảo. Tàu Pháp mỗi chuyến tuần duyên thường đi vòng quanh các đảo Phú Lâm 

(Ile boisee), đảo Tây (Ile Onest), đảo Cây (Tree Island), trước khi dừng ở đảo lớn 

Hoàng Sa [299:37]. Một nhân chứng kể: “Người Pháp canh phòng đảo rất kỹ. Họ 

dùng xà-lúp đi tuần quanh các đảo luôn luôn. Họ xua đuổi tàu bè các nước lại gần 
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đảo, đuổi mà không đi là họ bắn ngay” [299:315]. Năm 1938 trở đi, “Việc một 

trung đội Bắc kỳ đổ bộ đến quần đảo này, cho thấy người Pháp đặc biệt quan tâm 

đến các hòn đảo bị bỏ quên từ lâu này” [367].  

Ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. Lúc này, chính phủ 

Việt Nam Dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đang bận đối phó 

với “thù trong giặc ngoài”, thì ngày 26-10-1946, hạm đội đặc biệt của Trung Quốc 

đến chiếm Hoàng Sa. Sau đó ít lâu, chính phủ Pháp lại cử tàu Le Tonkinois đến tái 

chiếm quần đảo Hoàng Sa và họ đã đụng độ với quân đội Trung Quốc tại đảo Phú 

Lâm [272:14-15]... Thời gian này, Trung Quốc bắt đầu sử dụng vỏ bọc “ngư dân” 

để thu thập tin tức tại Hoàng Sa, vì “nhìn bề ngoài có vẻ họ là ngư dân”, “nhưng 

cũng có thể họ là nhân viên quan sát ăn lương của chính quyền Trung Quốc” 

[110:296].  

Ngày 14-10-1950, khi Pháp quyết định giao lại quần đảo Hoàng Sa cho chính 

phủ QGVN, Thủ hiến Phan Văn Giáo, đã đại diện chính phủ, ra tận quần đảo Hoàng 

Sa để nhận bàn giao chủ quyền quần đảo này [113:196]. Việc ông Phan Văn Giáo ra 

Hoàng Sa cũng có một số tài liệu nghi ngờ tính xác thực, một tác giả cho rằng: 

“hình như có lần ông Phan Văn Giáo đã ra đây” [271:360]. Chúng tôi tìm thấy một 

tài liệu lưu trữ, ghi rõ có sự hiện diện của ông Phan Văn Giáo tại Hoàng Sa như sau: 

“Đến ngày 14-10-1950, quân đội Pháp chính thức giao trả đảo ấy cho Chính phủ 

QGVN, do ông Thủ Hiến Phan Văn Giáo ra tại chỗ để thu nhận, rồi cho một trung 

đội Quân lực Việt Nam (Việt binh đoàn) chiếm đóng” [55].  

Trong bối cảnh đó, phía chính quyền Việt Minh thành phố Đà Nẵng (Đà Nẵng 

đang bị Pháp tạm chiếm), đã đề xuất Trung ương Đảng cần tăng cường “công tác 

tình báo” tại Hoàng Sa và họ đã thu thập một số tin tức “do đồng bào ngư nghiệp 

hoặc cu li làm công báo cáo lại” để báo cho Trung ương Đảng [8]. Cũng trong năm 

1950, lực lượng chiếm đóng của Trung Quốc bị đánh bật khỏi đảo Phú Lâm 

[377:42-57]. Về phía Pháp, để tránh mọi tranh chấp có thể có với Trung Quốc, Pháp 

quyết định đưa một đội quân đồn trú “toàn là người Việt Nam, thuộc chính quyền 

Trung bộ để giữ đảo” [110:306]; một tài liệu lưu trữ cho biết, đó là “một trung đội 

Việt binh đoàn (gồm có 35 người)” [51]. 

Ngày 7-9-1951, tại Hội nghị San Francisco, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng 

Trần Văn Hữu của Chính phủ QGVN long trọng tuyên bố trước sự chứng kiến của 

51 nước tham dự, rằng: “Việt Nam rất hứng khởi ký nhận trước nhất cho công cuộc 

tạo dựng hòa bình này. Và cũng vì vậy cần phải thành thật tranh thủ tất cả mọi cơ 

hội, để dập tắt tất cả những mầm mống tranh chấp sau này, chúng tôi xác nhận chủ 

quyền đã có từ lâu đời của chúng tôi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” 
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[182:43]. Chúng tôi đã được tiếp cận toàn bộ hồ sơ liên quan đến tuyên bố của ông 

Trần Văn Hữu, trong đó có Công văn mật số 1403-VP/PC/M ngày 22-10-1951 ghi 

rõ: “Trong lúc dự Hội nghị quốc tế Cựu Kim Sơn, quý Thủ tướng có lên tiếng về 

chủ quyền của quốc gia Việt Nam ở những đảo Hoàng Sa và Tây Sa4. Sau đó, tiếp 

lời tuyên bố của quý Thủ tướng, các báo Tiếng Việt (số 250 ngày 10-9-1951), Dân 

Quyền (số 705 ngày 14-9-1951), Liên Hiệp (số 152 ngày 19-9-1951)… với những 

tài liệu lịch sử và căn cứ vào địa dư cùng tình trạng thực tế, đã đều quả quyết là đảo 

Hoàng Sa và Tây Sa xưa nay vẫn thuộc lãnh thổ Việt Nam” [51]. Ngay sau tuyên bố 

của ông Trần Văn Hữu, có ý kiến đề xuất lên chính phủ QGVN, về việc sáp nhập 

quần đảo Hoàng Sa vào Đà Nẵng: “để cho thuận tiện sự thông thương, cũng chứng 

tỏ với dư luận quốc tế rằng Chính phủ Quốc gia đã thực sự cai trị đảo ấy” [50:].  

Như vậy thời Pháp thuộc đến tháng 7-1954, “nhân danh nhà nước An Nam”, 

nước Pháp luôn tuyên bố chủ quyền, phản đối sự mạo nhận chủ quyền của Trung 

Quốc, đồng thời tiến hành hàng loạt các hoạt động khai thác, bảo vệ một cách liên 

tục đối với Hoàng Sa. Họ xem đây: “là một phần của chủ quyền thuộc Annam, mà 

nước Pháp phải có trách nhiệm bảo vệ một cách chắc chắn về sự toàn vẹn” [358]. 

Khi người Pháp trao trả quần đảo Hoàng Sa cho chính phủ QGVN thì quần đảo này 

được cai quản với tư cách một quốc gia có chủ quyền liên tục và xuyên suốt. 

Tóm lại, từ khi chiếm hữu một cách hòa bình và cai quản xuyên suốt quá trình 

lịch sử, kể từ năm 1954 về trước, hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa 

của các vua chúa Việt Nam và người Pháp tập trung vào việc thu nhặt hóa vật của 

những con tàu bị đắm, đánh bắt cá, đồi mồi, thu thuế các tàu cá nước ngoài đánh bắt 

tại đây, cùng với các hoạt động tuần tra, viễn thám, bảo vệ, cứu hộ tàu thuyền... 

Người Pháp đã có những bước tiến lớn trong việc khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng 

Sa bằng việc đưa chiếm hạm ra phối hợp cùng lực lượng tại chỗ để tuần tra, canh 

gác, chặn bắt tàu thuyền nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp; cùng với việc đẩy 

mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo như đài khí tượng, hải đăng tại Hoàng 

Sa, cầu tàu, kho bãi cùng các cơ sở lưu trú; Cấp phép đánh bắt cá, vớt rong biển, 

khai thác phosphate... Các hoạt động trên là liên tục, xuyên suốt, có hệ thống và đều 

được chỉ đạo từ cấp cao nhất của chính quyền Việt Nam, cũng như quyền thuộc địa 

Pháp.  

1.2. Tình hình nghiên cứu  

1.2.1. Kết quả nghiên cứu của các tác giả trong nước 

Từ trước đến nay, ở những mức độ và phạm vi khác nhau đã có một số 

cuốn sách, chuyên luận, luận văn, luận án đề cập trực tiếp hoặc ít nhiều đến đề 

                                                 
4 Có lẽ tác giả văn bản này đã nhầm "Tây Sa" là Trường Sa. 
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tài mà chúng tôi đang nghiên cứu. Có thể điểm qua lịch sử nghiên cứu như sau: 

- Giai đoạn trước năm 1975: 

Từ trước năm 1975, một số công trình nghiên cứu về Hoàng Sa và Trường Sa 

được công bố phần nhiều bàn về vấn đề pháp lý, ít nhiều có đề cập đến các hoạt 

động khai thác và hoạt bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền Việt Nam Cộng 

hòa, song hầu hết các cứ liệu được nêu thường hướng đến việc nhấn mạnh đến tính 

chiếm hữu thực tế và chủ quyền hợp pháp của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng 

Sa.  

Hải quân Việt Nam Cộng hòa (8-1971), xuất bản Đặc san Lướt sóng chuyên 

đề về Hoàng Sa, Trường Sa, đây là đặc san sớm nhất của VNCH đặt vấn đề nghiên 

cứu, ghi chép về các hoạt động khai thác và bảo vệ trên thực địa của chính quyền 

VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa như các bài: Đại cương về quần đảo Hoàng Sa, 

Vấn đề pháp lý về quần đảo Hoàng Sa của tác giả Thạch Hãn, Hoàng Sa thế giới 

của chim muông và cá đẹp của Tường Huân, Những chuyến đi Hoàng Sa của Bùi 

Hữu Thu… Nội dung các bài trên đề cập đến các loại hải sản tại Hoàng Sa như: 

chim, cá, vích, ốc tai voi, đồi mồi, cá mập, rong biển; đồng thời cho biết một số hoạt 

động bảo vệ tại Hoàng Sa của Hải quân VNCH trong thời gian này.  

Năm 1972, Đinh Văn Cư với luận văn tốt nghiệp Ban Đốc sự Học viện Hành 

chính Quốc gia (Sài Gòn), với đề tài Chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

đã tập trung khái lược về vị trí địa lý, điều kiên tự nhiên, tài nguyên của quần đảo 

Hoàng Sa cũng như trình bày quá trình tranh chấp, phân tích lập trường của VNCH 

về chủ quyền đối với quần đảo này, cũng như lập trường của Trung Quốc; Luận văn 

cũng giới thiệu đôi nét chấm phá về các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo 

Hoàng Sa của chính quyền VNCH ở khía cạnh đánh bắt cá, vớt rong biển và ngăn 

chặn sự xâm nhập của ngư dân Trung Quốc, Đài Loan. Hai năm sau đó, cũng tại 

Học viện Hành chính Quốc gia (Sài Gòn), sinh viên Huỳnh Lâm Tùng (1974), sau 

sự kiện Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của VNCH ít lâu, đã trình 

luận văn tốt nghiệp với đề tài Tranh chấp chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, luận văn 

đặt vấn đề tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa dưới cái nhìn của luật pháp 

Quốc tế; dựa trên căn bản phân tích các nguyên nhân dẫn đến việc Trung Quốc 

cưỡng chiếm Hoàng Sa tác giả cho rằng chính là vấn đề kinh tế và vị trí chiến lược 

của Hoàng Sa; cũng như ảnh hưởng của sự tranh chấp tại Hoàng Sa đối với các bên 

liên quan như: VNCH, VNDCCH, THDQ và các cường quốc có lợi ích tại vùng 

biển này. Tác giả không đề cập nhiều đến quá trình khai thác, bảo vệ quần đảo 

Hoàng Sa của chính quyền VNCH nhưng cũng cung cấp một số thông tin hữu ích, 

cho chúng ta một cái nhìn phóng chiếu về quan điểm của chính quyền VNCH về 

đấu tranh pháp lý, để bảo vệ chủ quyền của mình tại quần đảo Hoàng Sa. 
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Ngay sau khi Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa, Bộ Dân vận và 

Chiêu hồi VNCH (3-1974), xuất bản đặc san Hoàng Sa - Lãnh thổ Việt Nam Cộng 

hòa với nhiều bài viết khác nhau về tổng quan, địa dư, lịch sử, tầm quan trọng của 

quần đảo này đối với Việt Nam; Phần 2 và phần 3 của đặc san trình bày quá trình 

tranh chấp dẫn đến việc Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của VNCH… 

Tài liệu này cho ta cái nhìn khái quát về quá trình bảo vệ Hoàng Sa của chính quyền 

Việt Nam Cộng hòa, nhất là đề cập đến các lực lượng được cử ra bảo vệ Hoàng Sa 

như: TQLC, Bảo an quân, Địa phương quân. Cùng thời điểm trên, Bộ Văn hóa, 

Giáo dục và Thanh niên VNCH (3-1974), đã xuất bản bằng tiếng Pháp công trình: 

Les archipels de Hoàng-Sa et de Trường Sa selon les anciens ouvrages Vietnamiens 

d’histoire et de géographie của Võ Long Tê. Tập sách này chủ yếu tập trung lượt 

khảo quá trình thụ đắc và thực thi chủ quyền của Việt Nam (qua các sách cổ của các 

triều địa phong kiến Việt Nam) đề cập đến chủ quyền đối với Hoàng Sa, không mấy 

liên hệ đến nội dung đề tài mà chúng tôi quan tâm song lại cho thấy tính liên tục về 

chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Trước sự phẫn nộ của các tầng lớp 

nhân dân miền Nam và sự ủng hộ của dư luận thế giới về tính chính nghĩa của 

VNCH, đối với hành động Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa, Tổng 

cục Chiến tranh chính trị VNCH (1974), xuất bản tài liệu Thế giới lên án Trung 

Cộng xâm lăng Hoàng Sa của VNCH, tài liệu này giới thiệu một cách đại lược trận 

hải chiến Hoàng Sa giữa hải quân VNCH và Trung Quốc, qua đó đề cập đến phản 

ứng của nhân dân Việt Nam nói chung và dư luận thế giới trước hành động xâm 

lược của Trung Quốc, giúp chúng tôi có thêm một số thông tin về ý chí bảo vệ chủ 

quyền của chính quyền VNCH, cũng như quan điểm của các nước trong việc ủng hộ 

hoặc im lặng trước hành động của Trung Quốc; gợi mở một số khía cạnh trong cái 

nhìn bang giao quốc tế, cũng như sự phức tạp của những hành động tranh chấp chủ 

quyền tại quần đảo Hoàng Sa.  

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Sư phạm Sài Gòn, được sự bảo trợ 

của Nhà sách Khai Trí, đã xuất bản tập san Sử Địa số 29 (tháng 1-1975) về Đặc 

khảo về Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là tập chuyên khảo đặc biệt có giá trị về học 

thuật, đề cập đến nhiều vấn đề về lịch sử, vị trí địa lý; công cuộc khai phá, xác lập 

và thực thi chủ quyền của Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa. Đáng chú ý, tập san có các bài viết cung cấp cho độc giả về 

địa chất, hải dương học; các hoạt động khai thác và bảo vệ Hoàng Sa của chính 

quyền VNCH, nhất là các bài: Thử khảo sát về quần đảo Hoàng Sa, Hoàng Sa dưới 

mắt nhà địa chất H.Fontaine, Hoàng Sa qua những nhân chứng… Có thể nói đây là 

công trình đầu tiên, có giá trị, nghiên cứu một cách khá toàn diện về quần đảo 

Hoàng Sa dưới các góc độ địa dư, lịch sử, quyền chủ quyền, phản biện khá thuyết 
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phục những quan điểm sai trái cũng như mạo nhận chủ quyền tại Hoàng Sa của 

Trung Quốc từ năm 1954 đến năm 1975. Một số hoạt động của binh lính, nhân viên 

khí tượng, đài vô tuyến, hải đăng, công nhân khai thác phân chim, công nhân xây 

dựng, lực lượng bảo an bảo vệ quần đảo… được các tác giả ghi lại khá chân thực và 

thú vị.  

- Giai đoạn từ năm 1975 đến nay:  

Từ sau năm 1975, sau khi nước nhà thống nhất, các cơ quan hữu quan của 

nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, viện nghiên cứu, trường đại học; các học giả, nhà 

nghiên cứu ở trong và ngoài nước tiếp tục công bố nhiều công trình nghiên cứu về 

quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.  

Đáng chú ý là: Văn Trọng (1979), Hoàng Sa - Quần đảo Việt Nam, là cuốn 

sách đầu tiên về Hoàng Sa sau ngày nước nhà thống nhất đề cập nhiều vấn đề về 

lịch sử, vị trí địa lý của quần đảo này; giới thiệu những thông tin mới về cái nhìn 

của chính quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước việc Trung Quốc 

và Mỹ thỏa hiệp nhau để cưỡng chiếm Hoàng Sa năm 1974; đồng thời phác họa đôi 

nét về các sản vật ở quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phụ cận, cùng hoạt động đánh 

bắt cá của ngư dân Việt Nam và Trung Quốc tại đây, đáng chú ý là lời kể một số 

người từng công tác và chiến đấu tại Hoàng Sa (1954 – 1975)… Chúng tôi cho 

rằng, cuốn sách đã bổ khuyết nhiều vấn đề còn chưa sáng tỏ về hoạt động khai thác 

tại Hoàng Sa, cũng như thái độ tích cực của tác giả khi nhìn nhận về vai trò của 

chính quyền VNCH trong việc khai thác, bảo vệ quần đảo từ năm 1954 đến 1975. 

Khoảng 3 năm sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam (1982), ấn hành cuốn Quần đảo 

Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa – Bộ phận lãnh thổ của Việt Nam [34], đã tập 

trung nêu rõ âm mưu xâm lược, bành trướng của Trung Quốc đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, vạch rõ ý đồ của họ là có tính lâu dài và xuyên 

suốt; đồng thời điểm lại các văn bản pháp lý do VNCH ban hành từ năm 1954 đến 

năm 1975 liên quan đến quá trình khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, qua đó 

khẳng định VNCH mới là chủ thể thay mặt quốc dân Việt Nam cai quản hai quần 

đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khẳng định “chưa bao giờ thuộc lãnh thổ của Trung 

Quốc”; đồng thời bác bỏ các luận điểm của Bắc Kinh khi họ cho rằng đây là “vùng 

đánh bắt truyền thống” của họ; nêu rõ sự thỏa hiệp, chia chác giữa Bắc Kinh với các 

thế lực bên ngoài nhằm mưu toan cướp đoạt Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. 

Xét về khía cạnh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH thì tác phẩm 

này mặc nhiên thừa nhận tính chính danh (nhân danh dân tộc Việt Nam) của chính 

quyền VNCH trong việc bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và sự khẳng định nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trách nhiệm kế tục và tiếp tục đấu tranh để 

bảo vệ chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  
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Hai năm sau đó, Vũ Phi Hoàng (1984), trong sách Kể về hải đảo của chúng ta 

[134], đã dành hẳn một phần tập sách nói về quần đảo Hoàng Sa như: Thời tiết, khí 

hậu, chim muông, cá, vích, ốc tai tượng... đồng thời khẳng định từ xa xưa, ngư dân 

Việt Nam đã đến chiếm hữu, khai thác, đánh bắt cá, thu lượm hóa vật, khai thác 

phân chim và hàng hóa từ các con tàu đắm tại Hoàng Sa. Tiếp đó, Vũ Phi Hoàng 

(1988), lại xuất bản cuốn Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Bộ phận lãnh thổ 

Việt Nam [135], đề cập đến những chứng cứ pháp lý xác lập và thực thi chủ quyền 

của Nhà nước Việt Nam đối với các quần đảo này. Đặc biệt, tác giả nói rõ hơn sự 

can dự của người Mỹ tại miền Nam Việt Nam, nhất là tại Biển Đông và con đường 

hàng hải huyết mạch qua Hoàng Sa; chỉ rõ do có được sự thỏa hiệp của Mỹ nên 

Trung Quốc mới dám mạnh tay cưỡng chiếm Hoàng Sa. Tác giả cũng luận giải về 

tính pháp lý của vấn đề thụ đắc, khai thác, bảo vệ Hoàng Sa của Việt Nam qua các 

thời kỳ, đặc biết nhấn mạnh đến vai trò của chính quyền VNCH trong việc bảo vệ 

quần đảo Hoàng Sa, xem đó là một yêu cầu và bằng chứng pháp lý hiển nhiên về 

chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa theo luật pháp Quốc tế… Hai năm sau 

đó, Vũ Phi Hoàng (1990), lại có tập sách Biển Việt Nam [136], tiếp tục trình bày 

nhiều vấn đề có tính pháp lý, tài nguyên của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhất 

là giới thiệu một số nét về hoạt động đánh bắt cá dưới thời VNCH tại hai quần đảo 

này. Có thể nói với 3 cuốn sách nói trên, cùng với lối hành văn trong sáng, với lòng 

yêu mến biển đảo Việt Nam cùng sự can đảm trong học thuật, Vũ Phi Hoàng là tác 

giả có nhiều đóng góp để giúp bạn đọc hiểu thêm về quá trình khai thác, bảo vệ 

quần đảo Hoàng Sa trong lịch sử, nhất là giai đoạn Hoàng Sa thuộc sự cai quản của 

chính quyền VNCH, ba tập sách đã gợi ý thêm nhiều vấn đề về ngư trường, hải sản 

ở Hoàng Sa để tác giả luận án tham chiếu, làm rõ hơn vai trò của chính quyền 

VNCH trong mảng đề tài này.  

Bẵng đi một thời gian, Lưu Văn Lợi (1995), với Cuộc tranh chấp Việt - Trung 

về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa [169], trên cơ sở những tài liệu lịch sử 

vững chắc, xuất phát từ những qui định của luật pháp Quốc tế, tác giả đã khách 

quan phân tích lập trường của cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc để đánh giá khả 

năng, phương hướng giải quyết vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt, tác giả 

cũng nhấn mạnh việc các chính quyền của Việt Nam qua các thời kỳ, kể cả chính 

quyền VNCH, với tư cách là “chủ nhà” đã thực hiện việc khai thác, bảo vệ, cứu hộ 

tại Hoàng Sa đối với tàu buôn phương Tây và ngư dân của Trung Quốc, Đài Loan, 

Nhật tại quần đảo này.  

Một số đề tài khoa học, hội thảo về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được tổ 

chức thời gian qua, ít nhiều có đề cập đến hoạt động khai thác và bảo vệ của chính 
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quyền VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa như: Đề tài Nghiên cứu khoa học về Lịch 

sử chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do PTS. 

Nguyễn Quang Ngọc (Đại học Tổng hợp Hà Nội) chủ trì; Hội thảo quốc gia Luận 

cứ khoa học về lịch sử, địa lý và pháp lý chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa tổ chức tại Hà Nội ngày 18-11-1996; Cùng nhiều bài viết, 

công trình nghiên cứu về quần đảo Hoàng Sa đăng tải trên báo chí trong nước như 

báo Nhân dân, báo Tuổi trẻ, báo Thanh niên, tạp chí Lịch sử Quân sự, tạp chí Hán 

Nôm, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, tạp chí Xưa & Nay… góp một số nét chấm phá về 

các hoạt động khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH, giúp 

chúng tôi có cái nhìn đa dạng hơn trong việc khảo cứu đề tài.  

Tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Nhã (2002) bảo vệ 

thành công luận án tiến sĩ lịch sử với đề tài Quá trình xác lập chủ quyền của Việt 

Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là luận án tập hợp tương đối đầy đủ 

và hệ thống các tư liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa. Luận án cũng đã dành một mục riêng đề cập đến vai trò 

của chính quyền VNCH trong việc quản lý quần đảo Hoàng Sa từ năm 1954 đến 

năm 1975, nhất là chú trọng đến việc quản lý hành chính, các tuyên xác chủ quyền 

và sự kiện Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của VNCH năm 1974. Phải thừa 

nhận rằng, đây là công trình khái lượt một cách đầy đủ về quá trình quản lý hai 

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của các chính quyền Việt Nam trong lịch sử, tác 

giả đã lập luận sắc bén, với các chứng lý thuyết phục để bác bỏ cái gọi là “chủ 

quyền” của Trung Quốc đối với hai quần đảo này song ít có thông tin gì mới hơn so 

với các công trình trước đó, về các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng 

Sa của chính quyền VNCH.  

Từ năm 2009 đến nay, nhất là sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 

HD 981 tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 2014, đánh dấu việc chính 

quyền Bắc Kinh công khai ý đồ độc chiếm Biển Đông, nhằm khẳng định cái gọi là 

“chủ quyền” của mình theo “Đường lưỡi bò” (hay còn gọi là Đường 9 đoạn) bằng 

các hoạt động quyết liệt hơn thì dư luận thế giới như chợt tỉnh. Theo nghiên cứu của 

chúng tôi thì từ đó trở đi, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước để tâm nghiên 

cứu về Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam nhiều hơn, 

hàng loạt công trình về Hoàng Sa, Trường Sa lần lượt ra đời. Tiêu biểu như: 

Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng (2010 và tái bản 

năm 2013) tập Kỷ yếu Hoàng Sa [342], tổng hợp một số thông tin, tư liệu chính yếu 

về phương diện lịch sử, pháp lý, ngoại giao, kinh tế liên quan đến quần đảo Hoàng 

Sa. Trong sách này, ngoài việc công bố một số bản đồ, sự vụ lệnh, sắc lệnh liên 
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quan đến việc khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH, còn 

ghi lại lời kể của một số nhân chứng từng công tác tại quần đảo Hoàng Sa thời 

VNCH. Nhìn chung, tập sách hướng đến tính phổ biến kiến thức là chính, việc sắp 

xếp các sử liệu nặng tính “tranh tụng chủ quyền”, chưa chú trọng đến việc thẩm 

định, chú giải kỹ lưỡng những tư liệu trưng dẫn và lời kể của các nhân chứng, đây 

cũng chính là hạn chế của kỷ yếu này. 

Trần Công Trục (2011), Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông [341], đã trình bày: 

Vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam trong Biển Đông; việc xác lập các vùng biển 

và thềm lục địa Việt Nam; quá trình xác lập và thực thi chủ quyền Việt Nam tại 

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa… Nguyễn Việt Long (2013), Hoàng Sa - Trường 

Sa – Các sự kiện, tư liệu lịch sử, pháp lý chính đã nêu một số sự kiện, tư liệu lịch sử 

và pháp lý chính yếu nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử. Bộ Ngoại giao - Ủy ban biên giới 

quốc gia (2013, song ngữ – Nxb. Dân Trí tái bản năm 2015), Chủ quyền của Việt 

Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có kết cấu 3 phần: Các nhà 

nước phong kiến Việt Nam thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa; Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

trong thời Pháp thuộc; Việc bảo vệ và thực hiện chủ quyền của Việt Nam đối với 

hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II đến nay, 

có nhấn mạnh đến vai trò quản lý, khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính 

quyền VNCH. Với những tư liệu lịch sử, căn cứ vào những nguyên tắc của luật 

pháp, tập quán quốc tế, cuốn sách đi đến kết luận: Nhà nước Việt Nam, từ lâu đã 

chiếm hữu thật sự hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khi mà các quần đảo đó 

chưa thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào, việc Trung Quốc cưỡng chiếm quần 

đảo Hoàng Sa từ tay của chính quyền VNCH là trái phép, bất chấp luật pháp quốc tế 

và sẽ không bao giờ được xem là lãnh thổ thực sự của Trung Quốc.  

Như đã nói, từ năm 2014 đến nay, Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt 

động gây hấn với mưu đồ độc chiếm Biển Đông thì hàng loạt các công trình nghiên 

cứu, với sự đậm nhạt khác nhau được công bố, là cơ sở quan trọng để chúng tôi 

tham khảo, đối chiếu cho luận án của mình. Cụ thể như: Nguyễn Ngọc Trường 

(2014), Vấn đề Biển Đông, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội. Nguyễn Thái 

Anh – Quốc Dũng (Chủ biên - 2014), Quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, 

Quốc hội về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, Nxb. Văn học, Hà Nội. Trần Đức 

Anh Sơn (Chủ biên - 2014), Tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo 

Hoàng Sa, Nxb. Văn hóa – Văn nghệ, thành phố Hồ Chí Minh. Lưu Anh Rô (2014) 

Xứ Quảng – Theo dòng lịch sử, Nxb. Đà Nẵng, Nguyễn Tuấn Khanh (Chủ biên - 
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2015), Sự hiện diện của các cường quốc ở Biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế, 

Nxb. Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đỗ Bang (Chủ biên - 2015), Tổ 

chức và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn (1802 – 1885), 

Nxb. Thuận Hóa. Đỗ Bang (Chủ biên - 2016), Hoàng Sa - Trường Sa chủ quyền của 

Việt Nam, Nxb. Đà Nẵng. Phạm Ngọc Trâm (2016), Bảo vệ chủ quyền và quản lý 

khai thác biển đảo Việt Nam 1975 – 2014, Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 

Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (2016), Quá trình khai thác, xác 

lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa (tuyển chọn từ tạp chí Lịch sử Quân sự), Nxb. Quân đội Nhân dân. Viện 

nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (2016), Biển đảo Việt Nam: Lịch sử, 

chủ quyền, kinh tế, văn hóa, Nxb. Văn hóa – Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngô Văn Minh (2016), Biển, đảo máu thịt quốc gia không gian sinh tồn của dân 

tộc, Nxb. Đà Nẵng, Nguyễn Quang Ngọc (2017) với Chủ quyền của Việt nam ở 

Hoàng Sa, Trường Sa - Tư liệu và sự thật lịch sử do Nxb. ĐHQGHN, Võ Công Trí 

– Lưu Anh Rô (Chủ biên - 2018, tái bản tháng 3.2019), Huyện Hoàng Sa - Qua tư 

liệu và hồi ức, Nxb. Đà Nẵng, Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử (Đỗ 

Bang chủ biên - 2017), Nxb. Văn hóa-Văn nghệ, Thành phố Chí Minh, Chủ quyền 

Biển đảo Việt Nam- Minh chứng lịch sử và cơ sở pháp lý, (Đỗ Bang chủ biên - 

2020), Nxb Tri Thức, Hà Nội … 

Trong số các công trình trên, có một số tác phẩm trực tiếp đề cập đến các hoạt 

động khai thác, bảo vệ của chính quyền VNCH đối với quần đào Hoàng Sa như: 

Trần Đức Anh Sơn (Chủ biên - 2014), Tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 

quần đảo Hoàng Sa, tập trung nghiên cứu và sưu tầm tư liệu có liên quan đến chủ 

quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa chưa được công bố hoặc đã được 

xuất bản, công bố công khai dưới các hình thức khác nhau nhưng chưa được tập 

hợp, lưu trữ một cách khoa học và có hệ thống, trong đó có đề cập đến một số văn 

bản hành chính là sắc lệnh, sự vụ lệnh... của chính quyền VNCH liên quan đến các 

hoạt động, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.  

Lưu Anh Rô (2014) Xứ Quảng – Theo dòng lịch sử, đã công bố nhiều tài liệu 

mới về Hoàng Sa của chính quyền VNCH, thông qua các bài viết: “Hoàng Sa là của 

Việt Nam”, “Quá trình thành lập xã Định Hải (Hoàng Sa)”, “Một số tài liệu lưu trữ 

liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (1954 – 1975)”, “Xung quanh sự 

kiện Trung Quốc dũng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974”... 

Có thể nói, đây là lần đầu tiên một tác phẩm nhiên cứu về Hoàng Sa, sử dụng nhiều 

nhất các tư liệu hành chính của chính quyền VNCH, đề cập trực tiếp đến quá trình 

khai thác và bảo vệ quần đảo này.  
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Võ Công Trí – Lưu Anh Rô (Chủ biên), Huyện Hoàng Sa - Qua tư liệu và hồi 

ức, là tập sách tập hợp các bài nghiên cứu chuyên sâu về Hoàng Sa được đăng trong 

các tạp chí chuyên ngành hay tham luận tại hội thảo quốc gia và quốc tế về Hoàng 

Sa, đáng chú ý là những bài của tác giả: Lưu Anh Rô, Bùi Văn Tiếng, Võ Công Trí, 

Võ Hà, Lê Tùng Lâm sử dùng các nguồn tư liệu trong và ngoài nước đề cập đến 

việc quản lý, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH. Sách công bố 

nhiều tài liệu lưu trữ cho thấy từ năm 1954 đến năm 1975, chính quyền Trung Quốc 

đã sử dụng lực lượng quân sự giả dạng ngư dân để xâm nhập lên các đảo do VNCH 

quản lý nhằm “cắm cờ”, “dựng lều”, tạo dựng các chứng cứ lịch sử giả mạo, nhất là 

thu thập tin tức tình báo nhằm chuẩn bị cho việc cưỡng chiếm quần đảo này; các bài 

viết cũng cho thấy tốc độ xây dựng các cơ sở quân sự và khai thác phosphate của 

Trung Quốc tại hai đảo Phú Lâm và Lin Côn mà họ chiếm đóng trái phép trước đó 

là rất qui mô, so với thời điểm mà chính quyền VNCH xây dựng các đảo do họ cai 

quản; đồng thời đưa ra nhiều cứ liệu lịch sử đáng tin cậy để chứng minh sự thỏa 

hiệp giữa Trung Quốc và Mỹ, đưa đến việc Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo 

Hoàng Sa của chính quyền VNCH vào năm 1974; sách cũng lần đầu dịch và công 

bố các bài nghiên cứu về hải dương học, về khí tượng về Hoàng Sa được đăng trên 

các tạp chí của Pháp hồi đầu thế kỷ XX. Đặc biệt, hai tác giả tập sách này đã trực 

tiếp gặp, phỏng vấn hàng chục nhân chứng lịch sử từng là nhân viên khí tượng, 

công nhân xây dựng, nhân viên hải đăng, lực lượng Bảo an và Địa phương quân 

từng được cử ra bảo vệ tại Hoàng Sa… thời VNCH. Đây là những tư liệu giúp bổ 

cứu rất nhiều vấn đề còn tồn nghi, cũng như giúp làm sinh động, cụ thể hơn những 

hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trên thực địa cho luận án này. 

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (6.2019), Nghiên cứu và tuyên truyền về chủ 

quyền biển, đảo Việt Nam, Nxb. Thông tin và Truyền thông, sách gồm 3 phần: Phần 

I, giới thiệu về những đóng góp của Phan Huy Lê với việc nghiên cứu, tuyên truyền 

biển, đảo Việt Nam; Phần II, trình bày các bài viết được đăng trong các tạp chí 

chuyên ngành hoặc hội thảo khoa học từ năm 2014 đến 6-219; Phần III, đề cập đến 

các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đáng 

chú ý trong phần II sách này, có các bài viết đề cập đến việc bảo vệ chủ quyền của 

Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa thời các chúa Nguyễn, vua Nguyễn, chính phủ 

Pháp ở Đông Dương và VNCH. Các bài viết của tác giả Ngô Văn Minh, Nguyễn 

Nhã, Đinh Quang Hải, Trần Đức Cường có đề cập trực tiếp đến việc quản lý, bảo vệ 

chủ quyền của chính quyền VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa. 

1.2.2. Kết quả nghiên cứu của các tác giả nước ngoài 

Nhìn chung, nghiên cứu về hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa 
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của chính quyền VNCH, từ năm 1954 đến năm 1975 của các nhà nghiên cứu bên 

ngoài Việt Nam không nhiều. Từ năm 1975 đến nay, phần nhiều những bài báo 

khoa học của các tác giả nước ngoài chủ yếu bàn về địa chính trị, an ninh hàng hải, 

dầu khí, xung đột lợi ích quốc gia, tài nguyên biển, tác động của vấn đề lãnh thổ, 

lãnh hải đến quyền lợi các nước... tại Biển Đông nói chung và quần đảo Hoàng Sa, 

Trường Sa của Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, một số công trình nghiên cứu 

chuyên sâu có đề cập đến đề tài này như các tác phẩm dưới đây:  

Hai tác giả Trung Quốc là Sa Lực – Mân Lực (tháng 2-1992), đã công bố tập 

sách “9 lần xuất quân của Trung Quốc” của do Nxb. Văn nghệ Tứ Xuyên ấn hành, 

được Cục Nghiên cứu Bộ Quốc phòng Việt Nam dịch và công bố vào tháng 8 năm 

1992. Tập sách cố tình xuyên tạc nhiều sự kiện liên quan tới các cuộc chiến tranh 

xâm lấn lãnh thổ của Việt Nam của Trung Quốc, trong đó sự kiện cưỡng chiếm 

Hoàng Sa của VNCH năm 1974, chiếm Gạc Ma (Trường Sa) năm 1988 và Chiến 

tranh Biên giới Viêt - Trung năm 1979. Trong sách phần đề cập đến vụ Trung Quốc 

dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa của VNCH vào năm 1974, được hai tác giả 

cung cấp nhiều thông tin về tài lực mà Trung Quốc sử dụng cũng như các lực lượng 

được huy động, sự đụng độ quyết liệt giữa Trung Quốc và VNCH tại Hoàng Sa, 

giúp chúng ta thêm một số thông tin để so sánh, đối chiếu với các mô tả, ghi chép 

của phía VNCH và Hoa Kỳ về sự kiện này. 

Monique Chemillier Gendreau (1996 - được dịch và ấn hành ở Việt Nam năm 

1998) có một công trình biên khảo giá trị là Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa do Nhà xuất bản L’Harmattan Paris ấn hành. Với tư cách là Giáo sư 

công pháp và khoa học chính trị trường Đại học Paris VII, nguyên Chủ tịch Hội luật 

gia Dân chủ Pháp, nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Châu Âu, bằng việc sưu tầm, hệ 

thống các nguồn tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa tại Việt Nam, Châu 

Âu, nhất là Pháp, Monique Chemillier Gendreau đã dành tâm sức của mình vào việc 

phân tích, đánh giá quá trình chiếm hữu, khai thác, bảo vệ của chính quyền Việt 

Nam đối với hai quần đảo này, qua các thời kỳ lịch sử. Đây là một công trình 

nghiên cứu công phu, độc lập và kéo dài nhiều năm, trong đó tác giả đã trình bày 

những chứng cứ lịch sử và đánh giá lập luận của các bên, chủ yếu là Trung Quốc và 

Việt Nam liên quan đến hai quần đảo, rồi dựa trên việc áp dụng luật pháp và thực 

tiễn quốc tế, để đưa ra những phân tích sâu sắc về vấn đề chủ quyền đối với Hoàng 

Sa và Trường Sa. Trong tác phẩm này, tác giả cũng có đề cập một số nghị định, sắc 

lệnh do VNCH ban hành liên quan đến việc quản lý quần đảo Hoàng Sa và hướng 

đến việc khẳng định tính hợp pháp, phù hợp công pháp Quốc tế của các hoạt động 

khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH đối quần đảo này. 
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Tập sách đã gợi ý nhiều khía cạnh mới để chúng tôi có cái nhìn toàn diện hơn về 

tính khu vực và thế giới, cũng như những khó khăn mà VNCH phải đối mặt trong 

quá trình khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa lúc bấy giờ. 

Vũ Hữu San (2013), với Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa, Trường Sa [256], tác 

giả nguyên là một sĩ quan hải quân của VNCH, người có nhiều kiến thức về hải 

dương học, đã cho ra đời một công trình biên khảo có giá trị, với một bút pháp uyển 

chuyển, bố cục đơn giản và dễ hiểu, đề cập tương đối toàn diện về Biển Đông nói 

chung và Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng. Theo chúng tôi, cuốn Địa lý Biển Đông 

với Hoàng Sa, Trường Sa là một công trình có nhiều khám phá mới lạ về hải dương 

học, địa chất học, sinh vật học, thảo mộc học, kết nối các dữ kiện hiện có trên hải 

đảo với đất liền của Việt Nam để chứng minh quần đảo Hoàng Sa là vùng đất nối 

dài của Việt Nam... Trong sách này, tác giả cho biết một số hoạt động khai thác và 

bảo vệ Hoàng Sa của chính quyền VNCH qua việc viện dẫn các tài liệu của Nha 

Khoáng chất (Bộ Kinh tế VNCH) về dự trữ phosphate, khả năng cung cấp nguồn lợi 

hải sản, dầu khí của Biển Đông nói chung và Hoàng Sa nói riêng; giúp chúng tôi lần 

theo các chỉ dẫn đơn sài trên (về nghiên cứu hải dương học, phosphate, dầu khí) để 

tiếp tục mở rộng việc sưu tầm tư liệu là các văn bản hành chính của chính quyền 

VNCH có đề cập cùng một nội dung, ngõ hầu làm tăng tính xác thực, thuyết phục 

cho luận án của mình. 

1.2.3. Kết quả được kế thừa và vấn đề đặt ra 

1.2.3.1. Kết quả được kế thừa 

Điểm qua các công trình, bài viết nêu trên, có thể rút ra mấy nhận xét như sau: 

Thứ nhất, Nghiên cứu về quá trình khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của 

Việt Nam từ năm 1954 trở về trước, đã đạt được những thành tựu quan trọng. Kết 

quả nghiên cứu về chủ đề này là khá toàn diện, có nhiều đóng góp đáng ghi nhận, 

nhất là việc nghiên cứu quá trình chiếm hữu, khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa 

dưới các triều đại phong kiến Việt Nam và thời Pháp thuộc, tiêu biểu như các tác 

giả: Phan Huy Lê, Nguyễn Quang Ngọc, Đỗ Bang, Monique Chemillier Gendreau, 

Vũ Hữu San, Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Nhã, Trần Công 

Trục, Trần Đức Anh Sơn... Thông qua các công trình nghiên cứu của các tác giả 

trên cho thấy, hoạt động khai thác và bảo vệ của nhà nước Việt Nam đối với quần 

đảo Hoàng Sa là liên tục, do chính quyền cấp cao trực tiếp chỉ đạo, các hoạt động: 

đánh bắt cá, thu thuế, cứu hộ, tuần tra... đều được thực thi một cách hòa bình; đó 

cũng chính là nền tảng quan trọng để chúng tôi tiếp tục triển khai nghiên cứu các 

hoạt động trên cho giai đoạn 1954 - 1975.  

Thứ hai, Mảng đề tài nghiên cứu quá trình khai thác và bảo vệ quần đảo 

Hoàng Sa của chính quyền VNCH (1954 – 1975), đã được các nhà nghiên cứu trong 
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và ngoài nước đề cập đến trong các công trình trên với mức độ đậm nhạt khác nhau, 

song tựu trung chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu, tổng kết, đánh giá một 

cách toàn diện, liên tục về các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa 

của chính quyền VNCH trong giai đoạn 1954 – 1975. Tuy nhiên, kế thừa các công 

trình của người đi trước, bằng các cứ liệu dù còn tản mác, riêng lẻ đề cập các khía 

cạnh khác nhau về quá trình khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền 

VNCH, đã giúp chúng tôi có thêm nhiều thông tin bổ ích nhằm bổ sung, khắc họa 

rõ nét và có cái nhìn khách quan hơn về các hoạt động này. 

Thứ ba, Các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 

được các học giả quan tâm nghiên cứu và lý giải dưới nhiều góc độ khác nhau về 

kinh tế, hành chính, quân sự, địa lý, hải dương học, công pháp quốc tế… đã gợi mở 

cho chúng tôi nhiều hướng đi mới, nhất là xem xét vai trò của chính quyền VNCH 

đối với quần đảo Hoàng Sa, tính quốc tế và khu vực của nó trong bối cảnh lịch sử 

cụ thể; Chủ quyền hợp pháp của Việt Nam đối với quần đảo này đối với Công ước 

Quốc tế về Luật biển, nhất là trên căn bản hiến pháp, pháp luật của VNCH lúc bấy 

giờ... 

1.2.3.2. Vấn đề đặt ra 

Từ kết quả nghiên cứu được nêu trên, có thể nói rằng những khoảng trống còn 

lại của hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH 

(1954 – 1975) là không hề nhỏ; Đó là chưa kể, ngay trong phần kết quả được nói đến, 

nếu đi vào chi tiết, không phải không tồn tại những hạn chế, sai sót cần khắc phục, 

đính chính. Từ đó, đặt ra yêu cầu phải được giải quyết nhằm đạt được mục tiêu và nội 

dung nghiên cứu mà đề tài luận án đã xác định. Cụ thể ở mấy vấn đề sau: 

Thứ nhất, Làm rõ bối cảnh lịch sử của quá trình tiếp quản, khai thác, bảo vệ 

quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam dưới thời VNCH (1954 - 1975), trên bình diện 

quốc tế, khu vực và tính đặc thù của Việt Nam, khi hai miền Nam – Bắc trở thành 

hai thể chế chính trị khác nhau, cùng song hành tồn tại. Đặt trong bối cảnh đó để 

thấy những thuận lợi, khó khăn trong việc quản lý Hoàng Sa cũng như trách nhiệm 

của VNCH trong việc để mất quần đảo này vào tay Trung Quốc, năm 1974. 

Hai là, Luận án tập trung làm rõ quá trình quản lý nhà nước của chính quyền 

VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa, thông qua các hoạt động hành chính như: Thành 

lập đơn vị hành chính, quản lý dân cư, bổ nhiệm chức danh PVHC (tức Đảo 

trưởng); vai trò chính quyền trung ương và bộ, ngành và địa phương của VNCH 

trong việc chỉ đạo thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao… đối với 

quần đảo này. 

Ba là, Làm rõ các chủ trương, chính sách của chính quyền Việt Nam Cộng hòa 
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đối với quần đảo Hoàng Sa trên các lĩnh vực khai thác gồm: Xây dựng, tu bổ đài khí 

tượng, hải đăng, xây dựng cơ sở hạ tầng, cấp phép khai thác phosphate và kêu gọi 

nước ngoài hợp tác đầu tư lĩnh vực này, hoạt động đánh cá, thăm dò tài nguyên, 

nghiên cứu hải dương học...; Hoạt động bảo vệ Hoàng Sa bao gồm: Đưa lực lượng 

Việt binh đoàn, TQLC, Bảo an và Địa phương quân ra bảo vệ các đảo; Đấu tranh 

bảo vệ chủ quyền của VNCH đối quần đảo Hoàng Sa trên các diễn đàn quốc tế, nhất 

là đấu tranh trực diện với các nước có tranh chấp như Trung Quốc, Đài Loan... Luận 

án tập trung nghiên cứu các hoạt động trên nhằm chỉ ra sự liên tục, thống nhất, chặt 

chẽ và đa dạng của các khía cạnh khai thác và bảo vệ từ chính quyền trung ương 

đến các bộ, ngành, địa phương của chính quyền VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa, 

điều mà các công trình trước đây chưa thể giải quyết được. 

Bốn là, Luận án sẽ đánh giá khách quan và rút ra một số bài học kinh nghiệm 

từ các hoạt động khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH, ngõ 

hầu gợi ý một số vấn đề liên quan đến việc khai thác, bảo vệ biển, đảo của đất nước; 

đồng thời đề ra một số kiến nghị liên quan đến quản lý hành chính và xây dựng một 

bộ hồ sơ pháp lý về vấn đề Hoàng Sa trong bối cảnh hiện nay.  

1.3. Tổng quan nguồn tài liệu 

1.3.1. Nguồn tài liệu thư tịch cổ 

- Về thư tịch cổ Việt Nam: Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư (1686) là tập 

ghi chép, có bản đồ vẽ kèm do Đỗ Bá Công Đạo biên soạn. Sách có nhắc đến việc 

các chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã lập Đội Hoàng Sa, để khai thác quần đảo này từ 

thế kỷ XVII. Đại Việt sử ký tục biên (1775) do chúa Trịnh Sâm tổ chức biên soạn. 

Sách có chép việc chúa Nguyễn sai lập Đội Hoàng Sa, hàng năm ra đảo Hoàng Sa 

để “mò tìm sản vật” từ các tàu đắm, đem về Phú Xuân dâng nộp. Sách Phủ biên tạp 

lục (1776) do Lê Quý Đôn (1726 - 1784) biên soạn, có đề cập đến Đại Trường Sa 

(tức quần đảo Hoàng Sa) cùng quá trình khai thác, xác lập chủ quyền tại quần đảo 

này dưới các thời chúa Nguyễn, thông qua hoạt động khai thác của Đội Hoàng Sa 

và Đội Bắc Hải. Sách Nam Hà tiệp lục (1811), do Lê Đản (1742 - ?) biên soạn, cho 

biết mỗi năm chúa Nguyễn sai 18 chiếc thuyền ra vùng biển này để khai thác đồi 

mồi và thu nhặt hóa vật từ các tàu đắm. Tương tự, sách Lịch Triều hiến chương loại 

chí (1819) của Phan Huy Chú (1782 – 1840), Hoàng Việt địa dư chí(1833) của Phan 

Huy Chú, Việt sử cương giám khảo lược (1877), của Nguyễn Thông đều có đề cập 

về các hoạt động khai thác, tìm kiếm hải vật tại Hoàng Sa của Đội Hoàng Sa thời 

chúa Nguyễn...  

Sách Đại Nam thực lục chính biên do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, ở 

phần Tiền biên của sách này có chép việc chúa Nguyễn sai lấy người dân ở xã An 
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Vĩnh (phủ Quảng Ngãi) sung vào Đội Hoàng Sa, để đưa ra đảo khai thác hải vật và 

việc thành lập đội Bắc Hải, cho thuộc vào Đội Hoàng Sa, đảm trách việc khai thác 

hải vật ở các vùng biển đảo từ phía Nam xuống đến tận Côn Lôn, Hà Tiên. Phần 

Chính biên của sách có chép về hoạt động xác lập chủ quyền tại Hoàng Sa của các 

vua triều Nguyễn thông qua các hoạt động: vẽ bản đồ, thăm dò đường biển, cứu hộ, 

khai thác sản vật tại Hoàng Sa. Bộ Đại Nam nhất thống chí (1909), do Quốc sử 

quán triều Nguyễn biên soạn, phần nói về tỉnh Quảng Ngãi có nhắc đến hoạt động 

của Đội Hoàng Sa và Đội Bắc Hải, cũng như sự kiện vua Minh Mạng cho người ra 

Hoàng Sa dựng chùa, miếu và lập bia chủ quyền... Đặc biệt, nguồn tư liệu Châu bản 

triều Nguyễn gồm những văn bản quốc gia có dấu Châu phê bằng mực màu son đỏ 

của chính nhà vua cùng với các loại dấu ấn của vương triều, là loại tài liệu hết sức 

độc đáo và giá trị, gồm các loại chiếu, khải, lệnh, chỉ, tấu, quốc thư… cho thấy quá 

trình thực thi chủ quyền, khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của triều Nguyễn 

rất sinh động và đa dạng.  

Nhìn chung, các thư tịch cổ của các triều đại phong kiến Việt Nam đề cập 

tương đối đa dạng, liên tục quá trình khai phá, xác lập, thực thi chủ quyền, cũng như 

các hoạt động khai thác, bảo vệ của chính quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng 

Sa. Ngoài các bộ chính sử do nhà nước phong kiến biên soạn, còn có những trước 

tác của các học giả Việt Nam đương thời chép về lịch sử, địa dư của quần đảo 

Hoàng Sa, hải trình đến quần đảo, các sản vật quý hiếm trên đảo, nhất là các hoạt 

động tuần thám, bảo vệ quần đảo này... qua các thời kỳ lịch sử. Đây là những tư liệu 

giúp làm sáng tỏ quá trình chiếm hữu trong hòa bình và liên tục khai thác, bảo vệ 

quần đảo Hoàng Sa của các chính quyền Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. 

- Về thư tịch của Trung Quốc: Một số tài liệu Trung Quốc có ghi chép rãi rác 

về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hầu hết những ghi chép đó có tính đơn sài, đề 

cập đến việc thu thuế, đánh bắt cá, cứu hộ tàu thuyền các nước bị nạn… của nhà 

nước Việt Nam. Đặc biệt, cuốn Hải ngoại kỷ sự của Thích Đại Sán có nhắc đến Vạn 

Lý Trường Sa và khẳng định chúa Nguyễn thường sai thuyền ra khai thác các sản 

vật từ các tàu đắm tại quần đảo này.  

- Về thư tịch của phương Tây: 

Một số tài liệu phương Tây có đề cập đến quá trình chiếm hữu, khai thác và 

bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền Việt Nam trong lịch sử, giúp chúng ta 

có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này.  

Quyển sách The Literary Panorama, a Review of Books, a Register of Events, 

a Magazine of Varieties Comprising Interesting Intelligence from Various Districts 

of the United Kingdom; The British Connections in the East Indies, the West Indies, 
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America, Africa, Western Asia and from the Continent of Europe của Charles 

Taylor, xuất bản tại London năm 1807. Các trang 44 – 51, đề cập chuyến hải hành 

của John Barrow đến Cochinchina vào các năm 1792 – 1793, mô tả Paracels (quần 

đảo Hoàng Sa) là một chuỗi đảo của Cochinchina, nơi người dân xứ này thường đến 

đây để khai thác tổ chim yến. Quyển sách địa lý Vollständige und Neueste 

Erdberschreibungh do Georg Hassel chủ biên, xuất bản tại Weimar năm 1822, liệt 

kê rõ tên các đảo trong quần đảo Paracels thuộc Annam và đề cập một số sản vật 

của nhóm đảo này. Quyển sách Cours de cosmographie, de géographie, de 

chronologie et d'histoire ancienne et moderne, tập III, của C. Mentelle xuất bản tại 

Paris năm 1801. Từ trang 279 đến trang 286, mô tả về địa lý, chính trị của 

Cochinchine và Tonquin, có nhắc đến các địa danh Pracels và Condor và cho biết 

ngư dân Annam hàng năm ra quần đảo Pracels để đánh cá. Tương tự, quyển bách 

khoa toàn thư Encyclopédie moderne ou dictionnaire abrégé des hommes et des 

choses xuất bản tại Bruxelles năm 1827 cũng đề cập đến hoạt động đánh cá theo 

mùa của những người An Nam tại quần đảo Paracels… 

Đặc biệt, dưới thời Pháp thuộc, nhân danh là nước “bảo hộ” cho quyền lợi của 

nước An Nam, người Pháp đã tiếp tục thực hiện khá hiệu quả việc khai thác, bảo vệ 

quần đảo Hoàng Sa bằng hàng loạt những hoạt động quan trọng như: Xây dựng hải 

đăng, đài khí tượng, công trình phòng thủ quân sự, huy động lực lượng quân lính 

trực tiếp ra bảo vệ Hoàng Sa, thực hiện thu thuế, cho phép đánh bắt hải sản, cho 

phép người Nhật, người Hoa khai thác phân chim, tổ chức các cuộc khảo sát hải 

dương học để phục vụ việc đánh cá, khảo sát môi trường, môi sinh tại Hoàng Sa… 

do Viện Hải dương học Nha Trang chủ trì thực hiện. Hầu hết các hoạt động trên, 

được đề cập rải rác trên các văn bản hành chính còn sót lại đến ngày nay hoặc được 

đăng tải lại trên các tạp chí khoa học, báo chí đương thời. 

Những chuyến khảo sát Hoàng Sa của Viện Hải dương học Nha Trang thực 

hiện hồi đầu thế kỷ XX, được sắp xếp và in lại trong cuốn Quần đảo Hoàng Sa hiểu 

biết đầu thế kỷ XX, do Bùi Hồng Long (Chủ biên) [170]. Từ các báo cáo này, cho 

chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về các sản vật Hoàng Sa như: Cá, chim, đồi mồi, 

vích, rong biển, phân chim… Nhất là cách thức để đánh bắt cá, khai thác rong biển 

ở vùng biển này. Các báo cáo cũng chỉ rõ việc phải phòng thủ Hoàng Sa thường 

xuyên để tránh các cặp mắt “nhòm ngó” của các nước bên ngoài; việc xây dựng một 

đài khí tượng, những ngọn hải đăng, đài vô tuyến; cũng như nghiên cứu xem làm 

thế nào để biến quần đảo Hoàng Sa thành nơi cư dân có thể sinh sống thường xuyên 

trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại đó… 

Từ năm 1900 đến năm 1945, một số tạp chí tiếng Pháp tại Đông Dương và 
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Pháp, đã viết nhiều bài về quần đảo Hoàng Sa, hiện các tài liệu trên đang lưu tại Hồ 

sơ Agefom, số 295 – 504, của Trung tâm lưu trữ Quốc gia hải ngoại Pháp. Tác giả 

luận án này cũng đã được tiếp cận các bản gốc về những tạp chí viết về Hoàng Sa 

trong giai đoạn này như: Tuần báo L’Eveil Economique, Báo “Le Monde Colonial 

Illustré”, Báo “République”, Báo “Presse Indochinoise”, Báo L’Eveil De 

L’Indochine, Báo “Lit Tout”, Báo “L’Ilustration”… Tạp chí Đô thành hiếu cổ 

(BAVH), Báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng... cũng đề cập đến một số hoạt 

động khai thác và bảo vệ Hoàng Sa của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Chúng tôi 

cũng đã tiếp cận, khai thác một số tài liệu quý gồm các văn bản hành chính đề cập 

đến việc thành lập Đại lý hành chính Hoàng Sa thời Bảo Đại, tuyên bố chủ quyền 

của chính phủ Quốc gia Việt Nam đối với Hoàng Sa của Thủ tướng Trần Văn Hữu, 

báo cáo về chuyến khảo sát quần đảo Hoàng Sa của ông Chế Viết Tấn – Bí thư 

Thành ủy Đà Nẵng vào năm 1950… 

Các thư tịch và các tài liệu trên cho thấy việc thực thi chủ quyền thông qua 

cùng các hoạt động như: Đánh cá, thu thuế, thu giữ hóa vật; bảo vệ, tuần thám, cứu 

hộ, xây dựng hạ tầng trên các đảo… của các chính quyền phong kiến Việt Nam thực 

hiện thường xuyên, liên tục. Tiếp đó, chính quyền thuộc địa Pháp cũng luôn cử 

chiến hạm, lực lượng quân sự ra canh giữ Hoàng Sa, tiếp tục xây dựng các cơ sở hạ 

tầng, khai thác và bảo vệ quần đảo này với quy mô lớn hơn trước. Từ các thư tịch 

và các nguồn tài liệu trên giúp tác giả luận án có cái nhìn tham chiếu, định hình cho 

việc phân tích, đánh giá các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của 

chính quyền VNCH là: Vừa có tính tương đồng, vừa có tính kế thừa song cũng bổ 

sung, mở rộng nhiều hoạt động mới mà không hề có trước đó.  

1.3.2. Nguồn tài liệu văn bản hành chính của chính quyền VNCH 

Từ trước đến nay, việc nghiên cứu và công bố các tư liệu liên quan đến quần 

đảo Hoàng Sa thuộc giai đoạn lịch sử 1954 - 1975, nhất là những tư liệu sản sinh ra 

trong quá trình quản lý, khai thác, bảo vệ Hoàng Sa của chính quyền VNCH rất ít 

người có điều kiện tiếp cận, khai thác. Có thể lý giải điều này là do các tài liệu trên 

đều nằm trong các phông “hạn chế phục vụ bạn đọc” của Trung lưu trữ Quốc gia II 

và IV, cũng như Thư viện Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong một thời gian dài. 

Thêm vào đó, việc khai thác tài liệu tại các trung tâm trên đòi hỏi độc giả phải có 

nhiều thời gian, do quy trình cung cấp tài liệu cho bạn đọc rất khắc khe. Hơn 20 

năm qua và trong quá trình thực hiện luận án này, trên cơ sở chấp hành nghiêm túc 

các nguyên tắc của Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, được sự tạo điều kiện của các 

trung tâm lưu trữ, nhất là tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, chúng tôi đã được tiếp 

cận và đọc trong số 1.333 hồ sơ về Hoàng Sa và Trường Sa, với hàng trăm ngàn 
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trang tài liệu; riêng mảng đề tài khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính 

quyền VNCH có số lượng hồ sơ khá lớn, với hàng chục ngàn trang văn bản, ảnh tư 

liệu, bản đồ... 

Các tài liệu trên từng lưu tại Văn phòng Phủ Tổng thống VNCH thời Đệ Nhất 

(1954 - 1963), Văn phòng của Ủy ban lãnh đạo Quốc gia (11-1963 – 11.1967), Phủ 

Tổng thống VNCH thời Đệ Nhị (11-1967 - 1975) và Văn phòng Phủ Thủ tướng 

VNCH (1954 - 1975), cùng nhiều bộ ngành khác; tương ứng với các phông tư liệu 

hiện hành tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia II là: Phông tư liệu Phủ Tổng thống Đệ 

Nhất Cộng hòa, Phông tư liệu Phủ Tổng thống Đệ Nhị Cộng hòa, Phông tư liệu Phủ 

Thủ tướng VNCH, Phông tư liệu Tòa Đại biểu Chính phủ, Phông tư liệu Bộ Tài 

chính, Phông tư liệu Nha Ngư nghiệp VNCH… hầu hết các tư liệu này chưa từng 

được công bố.  

Tại Trung tâm lưu trữ quốc gia IV, hiện có 2 phông tài liệu quan trọng có đề 

cập đến quần đảo Hoàng Sa là: Phủ Thủ hiến Trung Việt và Tòa Đại biểu Chính phủ 

Trung nguyên Trung phần, có khoảng 1000 trang tài liệu là văn bản hành chính của 

chính phủ Quốc gia Việt Nam và VNCH. Cũng như tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 

II, hầu hết các loại văn bản hành chính, hình ảnh, microfilm, bản đồ… liên quan đến 

Hoàng Sa tại đây đều được bảo quản khá tốt, có chất lượng cao, hình ảnh sắc nét.  

Để tiện theo dõi, chúng tôi xin chia nội dung các văn bản hành chính trên 

thành 2 chủ đề tương ứng, phù hợp với các hoạt động khai thác và bảo vệ của chính 

quyền VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa. 

- Các hoạt động khai thác được thể hiện qua các văn bản hành chính của chính 

quyền trung ương và các bộ, ngành của VNCH ban hành, tập trung ở các bộ như: 

Bộ Tài chánh, Bộ Kinh tế, Bộ Thông tin và Thanh niên, Bộ Lao động, Bộ Canh 

nông, Bộ Công chánh và Giao thông, Bộ Điền thổ và Cải cách Điền địa, Bộ Kiến 

thiết và Thiết kế Đô thị... Các văn bản dạng này tập trung vào việc cấp phép đánh 

cá, khảo sát hải dương học, hợp tác khai thác phosphate, xây dựng cơ sở hạ tầng, 

mua sắm trang thiết bị; các chính sách đã ngộ cho nhà đầu tư và lương bổng cho 

công nhân, nhân viên khí tượng, lực lượng bảo vệ... tại quần đảo Hoàng Sa.  

Các văn bản này thể hiện rõ việc “tiếp thâu”, cử lực lượng ra trấn giữ các đảo 

thuộc quần đảo Hoàng Sa khi người Pháp trao trả [145], chỉ đạo tu bổ Nha khí 

tượng Hoàng Sa [138], các xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo, các mức lương phù 

hợp cho các đối tượng trực tiếp làm việc tại Hoàng Sa... Đáng chú ý là hồ sơ liên 

quan đến việc cho phép hợp tác khai thác phosphate với Singapore với các chính 

sách ưu đãi, được chính quyền Trung ương trực tiếp chuẩn thuận [286]; Các văn 

bản cho phép hoạt động đánh bắt cá, khảo sát dầu khí, khảo cứu hải dương học... Về 
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mặt quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa, chính quyền VNCH ban hành 

hàng loạt văn bản pháp quy về việc thành lập đơn vị hành chính xã Định Hải (tức 

quần đảo Hoàng Sa), sau đó sáp nhập xã này vào xã Hòa Long, thuộc quận Hòa 

Vang, tỉnh Quảng Nam (Kèm với các văn bản pháp quy trên, là các bản đồ có dấu 

thị thực của chính quyền VNCH các cấp có liên quan) [259]; Cũng như các nghị 

định, sắc lệnh cử các PVHC ra trông coi toàn bộ quần đảo Hoàng Sa [74]...  

- Các hoạt động liên quan đến việc tuần tra, bảo vệ, cứu hộ tại Hoàng Sa gồm 

các văn bản của chính quyền trung ương VNCH cùng các bộ, tập trung ở các bộ 

như: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng... Lẽ dĩ nhiên những 

hoạt động liên quan đến kêu gọi đầu tư, khảo sát dầu khí, cứu hộ ngư dân nước 

ngoài, phê duyệt các chính sách, chế độ, trợ cấp cho các lực lượng công tác tai 

Hoàng Sa... đều đó sự phối hợp giữa nhiều bộ, ngành liên quan. Hầu hết văn bản 

được ban hành gồm: Nghị định, sắc luật, chỉ thị, thông báo, sự vụ lệnh... liên quan 

đến việc điều động lực lượng TQLC, Bảo an và sau đó là Địa phương quân ra trực 

tiếp bảo vệ các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa; Các qui định về súng, đạn dược, máy 

truyền tin, thiết bị viễn thám... cho lực lượng này [270]; Cũng như các tuyên cáo, 

thông báo, công hàm... trên mặt trận ngoại giao.  

Các văn bản trên cho thấy sự phân công khá rõ đối với từng lực lượng: TQLC 

bảo vệ vòng ngoài của quần đảo, lực lượng Địa phương quân bảo vệ trên các đảo, 

cả hai đều có nhiệm vụ phát hiện, chặn bắt những vụ xâm phạm trái phép và xử lý 

theo luật định; Lực lượng bảo vệ Hoàng Sa phải tuân thủ các qui định về phối hợp, 

hợp đồng tác chiến, cũng như hợp tác với hải quân Hoa Kỳ trong việc tuần tra, bảo 

vệ chung [270]. Các văn bản hành chính cũng cho biết việc cứu hộ tại Hoàng Sa đối 

với các địa phương liên quan và lực lượng trực tiếp cai quản các đảo [9]; Đặc biệt 

các báo cáo “mật” và “tối mật” của chính quyền VNCH, nhiều nhất là của Bộ Ngoại 

giao và Bộ Quốc phòng VNCH cho thấy quá trình Trung Quốc lấn dần từng bước, 

rồi đi đến cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, cũng như sự phẫn nộ của 

nhân dân miền Nam Việt Nam và dư luận thế giới trước hành động phi pháp này... 

Nhìn chung, các văn bản hành chính của chính quyền VNCH liên quan đến 

hoạt động khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa từ năm 1954 đến năm 1975, mà 

chúng tôi được tiếp cận phục vụ cho nghiên cứu luận án này, là những văn bản gốc, 

độc bản, có giá trị cao, rất đáng tin cậy về mặt văn bản học, đủ để làm cơ sở, chứng 

cứ thuyết phục cho việc làm sáng tỏ các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo 

này. Công bằng mà nói, nguồn tư liệu trên có tính quyết định cho việc triển khai 

nghiên cứu đề tài, bởi tất cả chúng đều chuyển tải thông tin trực tiếp, cho thấy ý chí, 

vai trò của chính quyền VNCH trong các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo 
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Hoàng Sa, nhất là chúng có khả năng để bổ cứu, hiệu đính những sai sót, hạn chế 

của các công trình đã xuất bản trước đây về quần đảo Hoàng Sa khi đề cập đến giai 

đoạn lịch sử này. Tuy nhiên, do quy định về giới hạn công bố các nguồn tại liệu lưu 

trữ, cũng như khuôn khổ của một luận án tiến sĩ, chúng tôi chưa thể trưng dẫn tất cả 

các tài liệu liên quan đến quần đảo Hoàng Sa do chính quyền VNCH ban hành trong 

công trình này, đây là điều tác giả luận án lấy làm tiếc. 

1.3.3. Nguồn tài liệu sản phẩm nghiên cứu khoa học 

Về các đề tài khoa học: Nguyễn Quang Ngọc (1995), Lịch sử chủ quyền của 

Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Đề tài khoa học cấp quốc gia, 

được thực hiện thành công với nhiều đóng góp trong tiến trình nghiên cứu về Hoàng 

Sa, Trường Sa, đặc biệt ở góc độ bản đồ, tài liệu thư tịch cổ trong nước và tư liệu 

phương Tây. Trần Đức Anh Sơn (2011) chủ nhiệm đề tài Font tư liệu về chủ quyền 

của Việt Nam với huyện đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, Đề tài cấp Thành phố 

(Đà Nẵng). Đề tài tập trung nghiên cứu và sưu tầm tư liệu có liên quan đến huyện 

đảo Hoàng Sa và chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa qua các thời 

kỳ lịch sử chưa được công bố hoặc đã được xuất bản, công bố công khai dưới các 

hình thức khác nhau nhưng chưa được tập hợp, lưu trữ một cách khoa học và hệ 

thống.  

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng (2012): Thực hiện đề tài: Quần đảo 

Hoàng Sa của Việt Nam qua tài liệu lưu trữ của chính quyền VNCH giai đoạn 1954 

– 1975, được Hội đồng khoa học thành phố Đà Nẵng xếp hạng Xuất sắc. Đề tài do 

Võ Công Trí làm Chủ nhiệm, Lưu Anh Rô làm Thư ký công trình: Đây là đề tài lần 

đầu tiên đặt vấn đề sưu tầm, nghiên cứu, công bố các nguồn tư liệu (là văn bản hành 

chính) liên quan đến quần đảo Hoàng Sa do chính quyền VNCH ban hành trong giai 

đoạn 1954 – 1975.  

Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế (2012 - 2014), “Tổ chức và hoạt động 

bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1885”, Đề tài khoa học 

thuộc Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (Nafosted) do Đỗ Bang làm 

Chủ nhiệm. Đề tài đã đề cập đến các nội dung: “Hệ thống các công trình phòng thủ 

ở các cửa biển miền Trung dưới triều Nguyễn”, “Chống ngoại xâm, bảo vệ chủ 

quyền biển đảo”, “Cứu hộ, cứu nạn”.  

Về các hội thảo khoa học, tọa đàm về Hoàng Sa: Ban biên giới Chính phủ và 

UBND Thành phố Đà Nẵng (2002), tổ chức Hội thảo khoa học: Tăng cường quản lý 

nhà nước, bảo vệ chủ quyền Việt Nam huyện đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. 

Hội thảo có nhiều tham luận khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo 

Hoàng Sa – Trường Sa trên phương diện lịch sử và pháp lý. Học viện Ngoại giao - 
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Hội Luật gia Việt Nam (2009) tổ chức hội thảo Tăng cường hợp tác vì an ninh và 

phát triển trong khu vực. Hội thảo có nhiều tham luận tranh luận, đề xuất giải pháp 

cho các tranh chấp tại Biển Đông liên quan đến quần đảo Hoàng Sa và sự kiện 

Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa năm 1974, dưới góc độ công pháp Quốc tế... 

Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban nhân dân 

huyện Hoàng Sa và Trung tâm Nghiên cứu Minh triết thuộc Liên hiệp Các hội khoa 

học và kỹ thuật Việt Nam (2014): Tổ chức Hội thảo khoa học Chủ quyền của Việt 

Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quy tụ nhiều nhà nghiên cứu trong cả nước. Tại 

hội thảo, tác giả luận án này trình bày tham luận “Vụ Trung Quốc cưỡng chiếm 

Hoàng Sa của Việt Nam qua một số tài liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng 

hòa”. Tiếp đó, Đại học Đà Nẵng - Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức hội thảo: 

Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử (2014). Hội thảo đã thu hút sự tham dự của 

gần 100 đại biểu gồm các học giả, nhà nghiên cứu quốc tế từ Mỹ, Pháp, Đức, Ấn 

Độ, Philippines... và Việt Nam. Hội thảo đề cập đến sự thật tranh chấp tại hai quần 

đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những tác động đối với hòa bình, an ninh khu vực và 

triển vọng giải quyết tranh chấp Hoàng Sa - Trường Sa trên cơ sở luật pháp quốc tế. 

Tại hội thảo, tác giả luận án này đã trình bày tham luận: “Thủ đoạn “ngư phủ, tàu 

lạ” của Trung Quốc sử dụng để lấn dần từng bước, rồi thực hiện một cuộc “tiểu 

chiến tranh” cướp đoạt quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam – Qua tài liệu lưu trữ 

của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1954 – 1975)”, tham luận được Chủ trì hội 

thảo, cùng hàng trăm đại biểu dự đánh giá cao về sự đóng góp về tư liệu. Trường 

Đại học Nha Trang - Đại học Phạm Văn Đồng (2014), tổ chức hội thảo: Quy chế 

pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn Biển Đông: Hội thảo đã thu hút 

sự tham dự của gần 100 đại biểu gồm các học giả, nhà nghiên cứu quốc tế từ Mỹ, 

Nga, Bỉ, Pháp, Úc, Đức, Ấn Độ, Philippines, Việt Nam... Hội thảo đề cập ba nội 

dung chính sau: “Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế”, “Tranh chấp chủ 

quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” và “Phán quyết của tòa trọng 

tài quốc tế và vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc”. 

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế (2016) tổ chức hội thảo: Chủ 

quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử, quy tụ nhiều học giả, nhà nghiên cứu trong 

cả nước, với gần 100 đại biểu về dự. Tại hội thảo, tác giả luận án này đã trình bày 

tham luận: Ý chí chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam của các giới 

chức lãnh đạo cấp cao Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, tham luận được Chủ trì hội 

thảo và các đại biểu đánh giá cao. Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế 

(2019) tổ chức hội thảo: Chủ quyền biển đảo Việt Nam minh chứng lịch sử và cơ sở 

pháp lý quy tụ nhiều học giả trong và ngoài nước. Nhiều tham luận tại hội thảo đã 
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xem xét các minh chứng lịch sử và khía cạnh pháp lý của Việt Nam đối với quần 

đảo Hoàng Sa, bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép bằng các qui định của luật biển 

và công ước Quốc tế. Tác giả luận án này có bài tham luận “Cơ sở pháp lý về chủ 

quyền đối quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 1954 – 1975)” tập trung lý giải các 

luật, sắc lệnh, tuyên cáo, tuyên bố của chính quyền VNCH đối với quần đảo Hoàng 

Sa, đồng thời chỉ rõ những sự mạo nhận chủ quyền và chứng cớ lịch sử của Trung 

Quốc đối với các đảo này do VNCH cai quản. 

1.3.4. Nguồn tài liệu nhân chứng  

Cuối cùng, nguồn tài liệu là kết quả của quá trình điền dã thực tế do tác giả 

thực hiện từ năm 2005 đến năm 2019, đó là việc đến đảo Lý Sơn để tìm hiểu về Đội 

Hoàng Sa; phỏng vấn các nhân chứng từng là nhân viên khí tượng, lính Bảo an, Địa 

phương quân, nhân viên khai thác phosphate, công nhân xây dựng, cán sự hành 

chính thuộc các xã Định Hải, Hòa Long, các ngư dân đã từng và hiện đang đánh bắt 

hải sản tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa... đang sống ở Quảng Nam, Đà Nẵng, 

Huế, Quảng Ngãi... Qua những lần tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp họ, nhất là căn cứ 

vào các kỷ vật họ đem về như: ốc biển, tờ sự vụ lệnh, các dụng cụ sinh hoạt đời 

thường tại Hoàng Sa... cũng như những mẫu chuyện họ kể về việc cứu hộ ngư dân 

Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản tại Hoàng Sa, sự trao đổi lưới đánh cá, hải sản, 

nước ngọt; sự linh thiêng của miếu bà Hoàng Sa, về những nấm mộ của các binh sĩ, 

ngư dân người Việt chết và được chôn cất tại Hoàng Sa... đã giúp bổ cứu, làm sáng 

tỏ thêm nhiều vấn đề mà tài liệu lưu trữ chưa nhắc đến. 

Tiểu kết chương 1:  

Nhìn lại quá trình nghiên cứu về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, có thể 

nhận ra rằng, từ lâu chủ đề này được các học giả trong và ngoài nước quan tâm, 

nghiên cứu khá đa dạng trên các lĩnh vực song tựu trung, việc nghiên cứu các hoạt 

động khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa dưới các triều đại phong kiến là được đạt 

thành tựu lớn nhất; riêng mảng đề tài về các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo 

Hoàng Sa dưới thời VNCH còn khá nhiều hạn chế, do tính nhạy cảm của đề tài 

cũng như việc tiếp cận nguồn tư liệu là văn bản hành chính của chính quyền VNCH 

để lại gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, nhiều vấn đề đặt ra cần được tiếp tục nghiên cứu 

để có một cái nhìn toàn diện, sự đánh giá khách quan đối với hoạt động khai thác và 

bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trong giai đoạn 1954 – 1975. Trên cơ sở kế thừa thành 

quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, từ việc sưu tầm, tìm kiếm những tài liệu 

mới, nhất là các văn bản hành chính do chính quyền VNCH ban hành, cùng với việc 

tiếp cận những nhân chứng từng sống, làm việc Hoàng Sa, chúng tôi sẽ nghiên cứu 

trình bày một cách hệ thống, toàn diện các vấn đề nêu trên trong luận án này. 
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CHƯƠNG 2 

 

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA 

CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1965 

 

  2.1. Bối cảnh lịch sử và quá trình tiếp quản quần đảo Hoàng Sa  

Năm 1954, thực hiện Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh ở Đông 

Dương, Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của 

Việt Nam. Lúc này, tình hình thế giới có những biển đổi sâu sắc, các nước lớn đang 

tìm cách phân chia khu vực ảnh hưởng, Mỹ ráo riết tìm mọi cách “ngăn chặn làn 

sóng đỏ cộng sản” tại Đông Nam châu Á; Trung Quốc muốn lợi tình hình cách 

mạng Đông Dương và Việt Nam để xác lập vị thế của mình... Vì lẽ đó, Trung Quốc 

nhân danh “đại diện” cho Việt Nam để đàm phán với các nước Pháp, Mỹ theo 

hướng có lợi cho họ nhất, không những vì lợi ích trước mắt mà còn về lâu dài, nhất 

là vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.  

Theo đó, tháng 5-1954, khi bàn việc nước Việt Nam sẽ tạm chia làm 2 miền 

Nam – Bắc, Đoàn đại biểu Trung Quốc đã đề xuất phương án (và ép chính phủ 

VNDCCH) lấy vĩ tuyến 16 làm giới tuyến giữa hai miền, lập luận của họ là: "Đánh 

giá (phương án vĩ tuyến 16) khó có thể thỏa thuận, nếu không được thì sẽ lấy Hải 

Phòng làm cửa bể tự do, ở gần đấy cho Pháp đóng một số quân nhất định, nếu 

không được nữa thì đem đường số 5 và Hà Nội, Hải Phòng làm khu cộng quản và 

phi quân sự..." [197:130]. Cần lưu ý rằng, lúc đó do lo sợ Mỹ có thể can thiệp bằng 

vũ trang vào Đông Dương, uy hiếp an ninh của Trung Quốc nên họ cũng dùng 

những lời của Mỹ về đe dọa mở rộng chiến tranh, để ép Việt Nam [197:130-131]. 

Thực ra lý luận của Trung Quốc dành cho VNDCCH về "Giữ vĩ tuyến 17", "trường 

kỳ mai phục", "tích trữ lực lượng", "chờ đợi thời cơ"... là nhằm che giấu ý đồ của 

Bắc Kinh muốn duy trì nguyên trạng chính trị ở Việt Nam, công nhận Chính phủ 

VNDCCH và VNCH song song tồn tại” [197:138]; Mục tiêu xa hơn của họ là nhắm 

đến việc sẽ thôn tính Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam để: “bảo đảm cho nước họ 

một vành đai an ninh ở phía Nam, mà còn để chuẩn bị địa bàn cho việc thực hiện 

mưu đồ bành trướng ở Đông Dương và Đông Nam Á. Họ muốn duy trì tình trạng 

Việt Nam bị chia cắt lâu dài, hòng làm cho Việt Nam suy yếu và phải phụ thuộc vào 

Trung Quốc” [34:48-49].  

Theo Hiệp định Genève, từ vỹ tuyến 17 trở vào Nam, do chính phủ QGVN và 

sau đó là chính quyền VNCH kiểm soát hai quần đảo của Việt Nam là Hoàng Sa và 
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Trường Sa; cả chính phủ QGVN và VNCH đều khẳng định và hành xử chủ quyền 

một cách hoà bình đối với hai quần đảo này [376:52].  

Ngày 16-6-1954, với Sắc lệnh số 38-QT, Quốc trưởng Bảo Đại đã chỉ định 

Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng để thành lập Chính phủ [46:1355]. Tiếp đó, ngày 

19-6-1954, Quốc trưởng Bảo Đại giao toàn quyền về dân sự và quân sự cho Ngô 

Đình Diệm, vì lý do ông vắng mặt ở Việt Nam [46:1496]. Tại phiên họp ngày 8-5-

1955, “Hội Đồng Nhân dân Cách mạng” đã tuyên bố truất phế Bảo Đại và ủy nhiệm 

cho Ngô Đình Diệm thành lập Chính phủ lâm thời. Chính thể VNCH được thành 

lập vào ngày 26-10-1955, do Ngô Đình Diệm làm Tổng thống. Tính đến ngày 7-8-

1958, có 62 nước chính thức hoặc hàm ý công nhận VNCH [387].  

Từ tháng 11.1963, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ và liên tiếp 

các năm sau đó, tình hình nội an của VNCH cực kỳ bất ổn, các cuộc đảo chính, 

thanh trừng diễn ra liên miên, làm cho các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo 

Hoàng Sa không được quan tâm đúng mức, nhất là hoạt động khai thác phosphate bị 

dừng lại; việc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền của VNCH trên mặt trận ngoại giao về 

Hoàng Sa, Trường Sa cũng bị chững lại; điều đó đã tạo cơ hội để Trung Quốc đẩy 

mạnh tuyên truyền về cái gọi là “chủ quyền” của họ và đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ 

tầng, củng cố căn cứ quân sự tại các đảo Phú Lâm và Lin Côn...  

Hiểu được bối cảnh chung đó, chúng ta mới mong làm sáng tỏ vì sao mọi hoạt 

động, khai thác, bảo vệ Hoàng Sa suốt từ năm 1954 đến năm 1975 đều thuộc về vai 

trò, trách nhiệm của VNCH mà không phải là VNDCCH, dĩ nhiên việc để mất 

Hoàng Sa vào tay Trung Quốc cũng là trách nhiệm của họ. 

Tại thời điểm này, được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, VNCH đã từng bước xây 

dựng một lực lượng hải quân đủ mạnh (cùng với lực lượng hùng hậu hải quân Hoa 

Kỳ, nhất là Hạm đội VII, luôn hiện diện tại Biển Đông) cũng đã giúp cho việc quản 

lý, khai thác, bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa của chính quyền VNCH hữu hiệu hơn; 

hạn chế được sự lấn lướt và ý đồ xâm chiếm từng bước theo kiểu "vết dầu loang" 

của Trung Quốc.  

Quan điểm chung của chính quyền VNCH về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa là: 

“lúc nào cũng sẵn sàng theo phương thức thương nghị ôn hòa để giải quyết tranh 

chấp quốc tế. Điều này càng đúng hơn đối với các quốc gia thân hữu như THDQ và 

Philippines” [272]. Đối với Trung Quốc, VNCH thực hiện trên tinh thần ngoại giao, 

công thư, công hàm là chính, không hề đe dọa vũ lực và sử dụng vũ lực: “chưa hề 

có lần nào đụng độ trực tiếp (bằng quân sự), cũng như chưa hề có dịp gặp nhau để 

thảo luận vấn đề một cách đứng đắn” [104:10-11]. Nắm rõ điều này, giúp chúng ta 
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thấy được chủ trương khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của VNCH, cũng như 

động thái của các bên liên quan. 

Về quá trình tiếp quản quần đảo Hoàng Sa, trước khi rút khỏi Việt Nam vào 

tháng 4-1956, Pháp tiến hành bàn giao hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho 

chính phủ Việt Nam. Chính quyền VNCH liền cử một lực lượng nhỏ ra tiếp quản 

hai quần đảo này. Công văn số 231-VP/QP/M ngày 29-1-1957 của Bộ trưởng Quốc 

phòng có nhắc lại chi tiết quan trọng này: “Kể từ ngày Việt Nam thâu hồi lại chủ 

quyền trên đảo Hoàng Sa, đảo này vẫn do một đại đội thuộc Trung đoàn 162 đồn trú 

tại Quảng Nam đảm nhiệm việc canh phòng” [145].  

Khi quân Pháp rút đi, do tiềm lực quân sự, khả năng tuần tra, bảo vệ bao quát 

Hoàng Sa của VNCH còn hạn chế (quần đảo quá rộng, tàu thuyền thiếu, sự chuyển 

giao quyền lực đang diễn ra, chính phủ mới vừa thành lập...), lợi dụng cơ hội đó, 

ngày 30-5-1956, Trung Quốc đưa lực lượng quân sự giả dạng ngư dân, bất ngờ đổ 

bộ lên chiếm đóng đảo Phú Lâm [139]. Ngay lập tức, ngày 01-6-1956, Bộ trưởng 

Ngoại giao Việt Nam Cộng hoà là ông Vũ Văn Mẫu, lên án hành động trên và ra 

tuyên bố tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. Vài ngày sau, Pháp cũng nhắc lại cho Philippines biết những quyền hạn 

mà Pháp đã có, đối với hai quần đảo nói trên và khẳng định: “Nay đã thuộc sự cai 

quản của quốc gia Việt Nam” [274]. Cùng với việc phản đối hành động xâm chiếm 

của Trung Quốc, VNCH đã tăng cường lực lượng ra giữ các đảo còn lại thuộc quần 

đảo Hoàng Sa. Một tài liệu cho biết: “Chính phủ Việt Nam liền ra thông cáo xác 

nhận chủ quyền Việt Nam trên các đảo ấy, cũng như trước kia của Trưởng phái 

đoàn Việt Nam tại Hội nghị Hòa bình San Francisco từng xác nhận vấn đề này. Mặt 

khác, Việt Nam tăng cường quân lực tại quần đảo Croissant” [87]. Ngày 22-8-1956, 

hải quân VNCH đã đổ bộ lên các đảo còn lại của Hoàng Sa và dựng bia, kéo cờ chủ 

quyền tại đây [4:14]. Về phía Trung Quốc, ngay sau khi chiếm được đảo Phú Lâm 

và Lin Côn, họ liền xây dựng các cơ sở hạ tầng: “lập nên những cơ sở và công sự 

kiên cố” [360].  

  2.2. Hoạt động khai thác tại quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH 

từ năm 1954 đến năm 1965 

2.2.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo 

Ngay khi tiếp nhận đài khí tượng từ người Pháp, chính quyền VNCH tiến hành 

hàng loạt những công việc nhằm tu bổ và khai thác, sử dụng đài khí tượng này; 

Đồng thời kiện toàn lại tổ chức Nha Khí tượng quốc gia và xây dựng cơ sở vật chất, 

bố trí nhân lực cho Nha khí tượng Hoàng Sa. 
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Ngày 12-5-1955, Trưởng ty Công chánh Quảng Nam đóng tại Đà Nẵng - Kỹ 

sư trưởng Nguyễn Ngọc Tiệp đã có báo cáo gửi cấp trên, đề nghị cấp kinh phí tu 

sửa Ty Khí tượng tại đảo Hoàng Sa. Theo đó, đề nghị cấp 22.000 đồng (kèm theo 

bản chiết trù kinh phí) cho “công tác bảo dưỡng và những chuẩn bị khác cho tòa nhà 

chính của Ty Khí tượng trên đảo Hoàng Sa (Pattle)”, “xây một bệ bằng bê tông kích 

thước 1m7x1m7 để dựng một tháp phong lực kế (thiết bị đo gió)” [138]. Tiếp đó, 

Trung tâm Khí tượng Đà Nẵng có công văn gửi Quận trưởng Quận Công chánh Bắc 

Trung Việt tại Huế, đề nghị xúc tiến việc đưa nhân công, vật liệu ra đảo để tu sửa 

nha khí tượng Hoàng Sa… Công văn ngày 29-7-1955, nêu rõ: “bản chiết trù tu sửa 

Ty Khí tượng Hoàng Sa (đảo Pattle) đã được Bộ Tài chánh duyệt y ngày 13-7-

1955”, đồng thời đề nghị phái thợ mang theo thực phẩm, cùng vật liệu ra tu sửa. 

Chuyến tàu đặc biệt này có thể khởi hành từ Đà Nẵng khoảng từ 5 đến 11-8-1955” 

[138]. Thi công được một thời gian, nhóm thi công nhận thấy cần thay đổi một số 

hạng mục trong việc tu sửa và đã được Nha Giám đốc Khí tượng Việt Nam chuẩn 

thuận: Thay vì đặt các tháp phong lực kế, họ sẽ ráp các máy đó lên sân thượng của 

công thự ở Đà Nẵng, cũng như ở Hoàng Sa. Vì vậy, việc làm một bệ xi măng 1,7m 

x 1,7m ở cả hai nơi đều không cần thiết [138]; Số tiền dôi ra từ hạng mục trên, sẽ 

dùng “để xây một trụ vuông 0,4m x 0,4m, cao 1m để đặt máy nặng hiệu Campbell; 

gắn chân cột ăng-ten, dây chằng, thang, chân lều máy khí tượng” [383].  

Để hoạt động của Nha khí tượng Hoàng Sa được thông suốt, Giám đốc Nha 

khí tượng Quốc gia VNCH quyết định một quỹ ứng trước, để mua thực phẩm tiếp tế 

cho nhân viên nha khí tượng tòng sự tại Hoàng Sa. Nghị định số 60/010-NĐ/CC, 

ngày 11-1-1960, nêu rõ: “Nay tái lập cho năm 1960 tại Nha giám đốc khí tượng một 

quỹ ứng trước, đã được thiết lập do Nghị định số 1476 - BTC/KT chiếu thượng, để 

thanh toán các chi tiêu về thực phẩm tiếp tế cho nhân viên Nha khí tượng tòng sự ở 

đảo Hoàng Sa cùng các chi phí lặt vặt và khẩn cấp. Số trữ ngân sơ thủy ấn định là 

hai mươi bốn ngàn sáu trăm đồng bạc (24.600$)” [48:418]. Tiếp đó, chính quyền 

VNCH lại ban hành một nghị định số 20/296-NĐ/CC, ngày 23-12-1960, tái lập một 

quỹ ứng trước, để mua thực phẩm tiếp tế cho nhân viên nha khí tượng công tác tại 

đảo Hoàng Sa [48:162].  

  Năm 1963, Bộ Công chính VNCH đã ban hành nghị định số 4-

BCC/QCHL/NĐ ngày 24/6/1963, cải tổ Nha Khí tượng Việt Nam và tăng cường 

các trạm khí tượng, trong đó có trạm Hoàng Sa [250:352]. Theo đó, Phòng tiếp liệu 

và trang bị có lập Ban tiếp liệu, Ban này kiêm cả nhiệm vụ: Tiếp tế thực phẩm cho 

Nha khí tượng Hoàng Sa; Phòng Vật liệu và kế toán sẽ kiểm soát việc tiêu thụ nhiên 

liệu, thực phẩm tại Hoàng Sa” [250:352]. Nha khí tượng Hoàng Sa thường xuyên có 
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4 nhân viên. Mỗi ngày họ phải làm tám lần quan trắc để gửi về Sài Gòn qua hệ 

thống vô tuyến điện siêu tần số (motorolar) vào các thời điểm trong ngày là: Lúc 8 

giờ sáng, 11 giờ trưa, 14 giờ chiều, 17 giờ chiều, 23 giờ khuya, 2 giờ sáng và 5 giờ 

sáng hôm sau. Khi có bão, nhân viên quan trắc phải làm việc và báo cáo hàng giờ. 

Nhờ đó sức mạnh và hướng đi của các trận bão được biết rõ và thông báo kịp thời 

cho dân chúng, tàu bè, máy bay qua lại tại Biển Đông. Từ Sài Gòn qua hệ thống 

viễn thông, vùng Đông Nam Á và Đông Á biết đến Hoàng Sa qua ám số 488605. 

Ngoài ra, Nha khí tượng Hoàng Sa còn kiêm luôn cả Ty bưu điện, đóng dấu trên thư 

từ gửi về từ đảo (trước kia chỉ có nhân công của Hãng khai thác phân chim đảm 

nhận việc đưa thư giúp) [271:186].  

Ngoài tái thiết Nha khí tượng Hoàng Sa, chính quyền VNCH cũng tiến hành 

sửa chữa, tu bổ nhiều hạng mục công trình khác để phục vụ cho việc khai thác, bảo 

vệ Hoàng Sa như: Xây dựng nhà kho, bãi chứa, cầu cảng để khai thác phosphate; 

xây dựng các nhà công vụ cho lực lượng trú đóng bảo vệ, chuyên viên khí tượng 

Hoàng Sa, làm đường công vụ đi lại trên đảo.  

Ngày 19-5-1963, chính quyền VNCH tiến hành đặt lại bia chủ quyền trên đảo 

Hoàng Sa, mặt bia hướng về phía Tây nam [104:50]. Họ cũng xây dựng lại đồn lính 

cạnh nhà khí tượng; xây dựng là một dãy nhà phụ cho đài khí tượng gồm bốn gian: 

Một nhà kho, kế bên là lò bánh mì, nhà chứa hơi hydro, gian còn lại là nhà bếp. 

Chính phủ cũng trợ giúp Công ty khai thác quần đảo Tây Sa sửa chữa lại và đưa vào 

sử dụng cầu tàu dẫn lên đảo để chở phosphate và các nhiệm vụ khác. Về giao thông 

trên đảo, một nhân chứng từng công tác tại Hoàng Sa lúc bấy giờ cho biết: “Ngoài 

con đường chính từ dưới cầu tàu đi lên theo hướng Đông tây, trên đảo còn hai 

đường chính nữa: Đường thứ nhất song song với đường trên, chạy từ đằng sau nhà 

của Nha khí tượng tới cuối đảo. Bên phải con đường là ruộng muối cũ. Gần cuối 

đảo, ở bên trái con đường là Đèn pha cũ (tức Hải đăng Hoàng Sa), nay đổ nát. Gần 

tới cuối đảo, đường mòn quẹo trái, dẫn tới miếu Bà nằm trên bờ biển. Đường thứ 

hai đi từ giữa giếng về bờ biển phía Bắc. Đường này hơi hẹp hơn con đường từ cầu 

tàu vào. Đây là con đường có nhiều người đi lại, nên cây cối không thể mọc lên 

được. Bên trái con đường có hai cây dừa, nhiều cây thông”. Từ Nha khí tượng và 

đồn binh có những đường mòn đi về phía giếng ccoor ở bờ biển phía Nam. Ngư dân 

ngoại quốc từ các tàu đánh cá đậu ngoài khơi phía Nam của đảo thường lên đảo để 

thức ăn, nước uống là đi theo những con đường mòn hướng Nam - Bắc này 

                                                 
5 Nghĩa là: 48 là vùng Đông Nam Á, 860 là số hiệu của Ty khí tượng Hoàng Sa. 
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[271:303]. Nhìn chung, hệ thống đường xá trên đảo được tu bổ, mở rộng thuận lợi 

cho di chuyển hơn so với trước đó. 

Chính quyền VNCH cũng cho khảo sát và tính đến khả năng xây dựng một 

sân bay trên đảo song “địa thế các đảo của quần đảo Hoàng Sa nhỏ hẹp không đủ 

lập phi trường. Chung quanh đảo, các bờ đá san hô gây khó khăn nguy hiểm cho tàu 

biển. Do đó, Hoàng Sa không thể trở nên một căn cứ quân sự quan trọng, tuy nhiên 

nếu được trang bị đầy đủ, quần đảo sẽ là một tiền đồn báo động rất tốt cho VNCH ở 

ngoài khơi Trung phần. Hơn nữa, các đảo này có thể dùng làm căn cứ cho tàu ngầm, 

tiểu đỉnh, đặt các dàn hỏa tiển, đặt rada” [272:12-15]. Cùng thời gian này, trong 2 

năm 1959 – 1960, Trung Quốc đã xây dựng, mở rộng các cơ sở hạ tầng tại đảo Phú 

Lâm rất mạnh mẽ, các hoạt động đó không thể qua mắt được lực lượng bảo vệ của 

VNCH và hải quân Hoa Kỳ: “Căn cứ theo các không ảnh do Đệ thất hạm đội Hoa 

Kỳ (tức Hạm đội VII), chụp ngày 29-7-1960 và sau khi so sánh với nhiều thí liệu 

không ảnh của ta chụp ngày 5-3-1959, thiểm Bộ được biết, Trung Cộng đã thiết lập 

thêm một con đường xe hơi có thể chạy được, xuyên từ Tây nam tới Đông bắc đảo 

và đã làm thêm một khu công thự gồm có 5 dãy nhà 3 căn (mỗi căn rộng khoảng 4 

thước) - 4 dãy nhà 6 căn, 4 dãy nhà 2 căn và 2 cột antennes cao khoảng 12 thước. 

Những sự thay đổi trên, thực hiện trong vòng một năm, chứng tỏ Trung Cộng chú 

tâm nhiều tới đảo này” [215]. Và, “Gần đây, có 50 cơ sở đang được xây cất, một 

cầu tàu dài khoảng 100 thước được thiết lập. Tin tức ghi nhận có 3 tàu hàng, 2 tàu 

kéo, 2 xà lan chở vật liệu xây cất luân phiên cập bến” [104:18]. Trước tình hình đó, 

Bộ Quốc phòng VNCH đề xuất: “Để có thể ngăn sự bành trướng của Trung Cộng 

tới các đảo khác trong quần đảo Hoàng Sa và cũng để giúp cho sự theo dõi, canh 

phòng của quân đội được dễ dàng, trân trọng thỉnh cầu quý Bộ cứu xét và chỉ thị 

cho các cơ quan như Nha Khí tượng, Nha Ngư nghiệp, Viện Hải học... bành trướng 

cơ sở trên các đảo thuộc nhóm Hoàng Sa” [215]. Như vậy, Bộ Quốc phòng VNCH 

thấy rõ nhu cầu quan trọng, bức thiết lúc đó là cần có qui mô cơ sở hạ tầng nhiều 

hơn, sự hiện diện đông, thường xuyên hơn của ngư dân, nhân viên các bộ ngành 

nhằm cùng với lực lượng quân sự, lính bảo an quản lý, bảo vệ một cách bao quát 

hơn quần đảo này. Tiếc thay, đề xuất chí lý đó đã không được quan tâm đúng mức 

và VNCH đã phải trả cho sự “chểnh mảng” này.  

2.2.2. Hoạt động khai thác phosphate  

Để khai thác nguồn tài nguyên phosphate ở quần đảo Hoàng Sa, chính quyền 

VNCH cho tái thiết, xây dựng hàng loạt những cơ sở hạ tầng trên quần đảo này như: 

Sửa lại cầu cảng (cầu do người Nhật xây dựng trước năm 1945), làm đường bêtông 
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(thay cho đường ray sắt do Nhật xây dựng), xây dựng nhà kho, bãi chứa, nhà ở cho 

công nhân, mua máy móc, thiết bị cần thiết…  

Chính quyền VNCH cho thành lập Công ty khai thác quần đảo Tây Sa tại Sài 

Gòn và ban hành Nghị định số 232-KT ngày 1-8-1956, cho phép trích xuất ở quỹ 

quốc gia bù trừ hàng hóa xuất, nhập cảng để mua cầu “cubies pontons” dùng vào 

việc khai thác phosphate tại Hoàng Sa. Nghị định nêu rõ: “Nay cho phép xuất ở quỹ 

quốc gia bù trừ hàng hóa xuất, nhập cảng một số bạc là ba trăm nghìn đồng 

(300.000$) để mua ba trăm chiếc cầu “cubies pontons” dùng vào việc khai thác phốt 

phát tại đảo Paracels” [47:1996]. Chính quyền VNCH dành cho các đối tác khai 

thác phosphate tại Hoàng Sa với nhiều ưu đãi, với hy vọng thỏa mãn nhu cầu phân 

bón cho sản xuất nông nghiệp đang phải nhập từ bên ngoài, đồng thời tăng cường 

bảo vệ chủ quyền tại quần đảo này. Ngày 22-6-1957, Bộ Kinh tế VNCH đã cấp một 

giấy phép đặc biệt, cho phép xuất nhập cảng theo lối mậu dịch tương tiêu (échanges 

compensés). Cụ thể là: Nếu xuất cảng phân bón khai thác được tại Hoàng Sa trị giá 

62.000.000VN đồng thì được nhập cảng hàng hóa cũng trị giá 62.000.000VN đồng. 

Với ưu đãi này, công ty được phép nhập cảng hàng hóa trước và xuất cảng phân bón 

sau; Đồng thời được hưởng những các đặc ân như: Nhập cảng cam ngoại quốc, 

nhang trừ muỗi, piles sèches là những loại hàng hiện bị cấm; Được gia hạn giấy 

phép nhập cảng đặc biệt thời gian dài; “Tăng số lai xứ và nguyên xứ (trước chỉ có 

Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản và Trung Hoa, nay thêm các nước trong khối Âu, 

Mỹ, Úc)” [290]. Tiếp đó, ngày 25-11-1957, Công ty trên được cấp giấy phép số 

125-DCE/EC về việc nhập nội 25 loại hàng, với 25 số ngoại tệ riêng biệt cho mỗi 

loại, tổng số ngoại tệ của giấy phép này là 10.000.000 [10 triệu] đôla Hồng Kông” 

[140]. Cần lưu ý rằng, ngay sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Ngô Đình Diệm 

chủ trương xây dựng một nền kinh tế “tự lực, tự cường”, phát triển sản phẩm nội 

địa, đặc biệt tại các đô thị lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng (tức hạn chế nhập khẩu, đẩy 

mạnh việc sử dụng hàng hóa được sản xuất trong nước, để thu ngoại tệ) thì những 

chính sách mà chính quyền của ông dành cho Công ty khai thác quần đảo Tây Sa là 

một ưu đãi lớn [286]. Trước những ưu tiên đó, một số bộ, ngành của VNCH khó tìm 

được tiếng nói chung: Ngày 25-11-1958, Bộ Tài chính đã có công văn số 2670-

BTC/TN gửi Bộ Kinh tế, đề cập việc Công ty khai thác quần đảo Tây Sa nhập cảng 

cam ngoại quốc như vậy là độc quyền, gây một luồng dư luận xấu đến giới nhập 

cảng trái cây tươi của quốc gia và yêu cầu cần phải xem xét lại chính sách ưu tiên 

này. Tương tự, Ngân hàng Quốc gia không tán thành việc “gia hạn lần đầu và tu 

chỉnh giấy phép đặc biệt, vì lý do đặc biệt”; Viện Hối đoái cũng dựa theo Ngân 

hàng Quốc gia để cho rằng, nếu giấy phép nhập cảng không được thực thi theo thời 
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gian đã định, mà cứ gia hạn mãi thì sẽ có những ảnh hưởng sau: Các thương gia sẽ 

không mua ngoại tệ của Quỹ điều hòa Hối đoái nữa; giá cả trên thị trường sẽ bị xáo 

trộn; sự độc quyền kinh tế sẽ tái diễn với những hậu quả tai hại [140]. Trước sự 

không đồng tình của 3 cơ quan trên, Bộ Kinh tế, cơ quan cấp giấy phép cho Công ty 

khai thác Tây Sa đã giải trình rằng: “Việc cấp giấy phép này là có tính cách đặc 

biệt về phương diện chính trị của vấn đề… và đã được thượng cấp chấp thuận trên 

nguyên tắc” [140].  

Dường như xuất phát từ những gợi ý thời thuộc địa, chính quyền VNCH cũng 

đã cho phép hợp tác với các công ty nước ngoài, là những quốc gia thân hữu để khai 

thác phosphate tại Hoàng Sa, điển hình là Công ty Hữu Phát (Yew Huat) của 

Singapore có chi nhánh đại diện tại số 190 đường Võ Tánh (Sài Gòn). Tờ trình ngày 

26-2-1959, của Công ty Hữu Phát lên Phó Tổng thống VNCH cho biết: “Công ty 

khai thác quần đảo Tây Sa và hãng Yew Huat của chúng tôi đã ký kết một giao kèo 

ngày 6-1-1959, về việc khai thác và chuyên chở phân bón (phosphate) tại quần đảo 

Tây Sa (Paracel). Vào thượng tuần tháng 3-1959 sắp tới, Hãng chúng tôi sẽ bắt đầu 

cho tàu chuyên chở đầu tiên một số máy móc, dụng cụ và vật liệu sang Việt Nam, 

cập bến Sài Gòn, rồi sẽ cho đem ra quần đảo Hoàng Sa” và “Công cuộc đầu tư của 

chúng tôi có tính cách đặc biệt là: Hãng chính vẫn ở Tân Gia Ba và chúng tôi hợp 

tác với Công ty Tây Sa ở Việt Nam bằng cách chỉ đem dụng cụ máy móc, nhất là kỹ 

thuật, các nhân viên chuyên môn được phép đem sang, tối đa 15 người đặng thực 

hiện những công việc nhất định, dưới sự điều khiển của một đại diện của Hãng, đặt 

Văn phòng tại Sài Gòn. Như vậy, chúng tôi không mang sang vốn liếng và tiền bạc 

nào khác. Chiếu các điều 21, 22 và 27, 28, 29 hiệu lực của giao kèo là 5 năm, nhưng 

sau đó nếu được phép triển hạn một năm nữa, thì tất cả máy móc và dụng cụ trang 

bị sẽ được cho không và hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Công ty Tây Sa tại Việt 

Nam. Bởi vậy, chúng tôi trân trọng xin chính phủ VNCH cho Hãng chúng tôi được 

hưởng các đặc ân như thỉnh cầu” [288]. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện thì do bị 

bão, tàu chở thiết bị, hàng hóa ra Hoàng Sa bị chậm nên công ty Hữu Phát đã đề 

nghị được “miễn thuế lợi tức trong 2 năm đầu kể từ ngày 5-7-1959, là ngày mà các 

chuyên viên và dụng cụ của chúng tôi được chuyển hết lên đảo” [289]. Yêu cầu này 

đã được Bộ Tài chính VNCH cho rằng: “không có điều gì trở ngại trong việc chấp 

thuận cho Công ty đương đơn ân hưởng miễn thuế lợi tức kể từ ngày 5-7-1959” 

[210]. Như vậy, việc khai thác tại Hoàng Sa nói chung và phosphate nói riêng, được 

chính quyền VNCH xem là trường hợp “đặc biệt”, được sự chuẩn thuận của cấp cao 

nhất, tức là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bởi, VNCH xem việc khai thác tại Hoàng 

Sa không đơn thuần là kinh tế, mà cao hơn nữa là vấn đề chính trị, là thực thi chủ 
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quyền quốc gia thông qua hoạt động kinh tế tại quần đảo này. Thiết nghĩ, đây là một 

gợi ý thú vị cho việc chúng ta tiến hành thực thi chủ quyền, khai thác, bảo vệ Hoàng 

Sa hiện nay, nhất là hoạt động đánh bắt cá, kêu gọi đầu tư khai thác dầu khí, đất 

hiếm, băng cháy...  

Công ty khai thác Hoàng Sa đi vào hoạt động và bước đầu đem lại nhiều kết 

quả khả quan. Những ngày đầu tiên khai thác tại Hoàng Sa, theo ông Nguyễn Văn 

Nghề - một nhân viên khí tượng Hoàng Sa cho biết, khi các lao công đào phosphate 

thì phát hiện nhiều vật lạ như: Cái đồng điếu bằng thau, nhiều ché và chén cổ rất 

đẹp, ché cao chừng 60-70cm. Một bộ xương người tầm vóc như người thường, bị 

xiềng hai chân ở chỗ gần mắt cá và hai tay ở gần cổ tay. Gần bên bộ xương người là 

rất nhiều đồng điếu và một con dao ngắn sáng loáng, rất đẹp; một tấm bia bằng đá 

cẩm thạch cao chừng gần 1 mét [271:301]…  

Công ty khai thác quần đảo Tây Sa ngoài việc liên kết với hãng Hữu Phát còn 

có liên kết với một số công ty và rất nhiều thương gia người Việt khác để thực hiện 

việc xuất nhập cảng nhiều loại hàng hóa kiểu mậu dịch tương tiêu, điển hình nhất là 

liên kết với hãng Trương tại Sài Gòn. Tìm hiểu sâu về vấn đề này, chúng tôi thấy có 

sự hiện diện của bà Trần Lệ Xuân – vợ ông Ngô Đình Nhu cũng liên quan đến việc 

xuất nhập khẩu của công ty khai thác Tây Sa, do món lợi “khá hời” từ cơ chế mà 

chính quyền đem lại. Khi công ty khai thác Tây Sa và hãng Trương vừa gia hạn 

giấy phép nhập cảng “hàng hóa tương tiêu” thì Bộ Tài chính chấp thuận đơn của họ 

với lý do sau đây: [1] Công ty khai thác quần đảo Tây Sa được cấp giấy phép nhập 

cảng sau hãng Trương, có thể nói không đủ thì giờ để nhập cảng và Công ty chưa 

nhập cảng lần nào; còn hãng Trương đã được cấp giấy phép trước, đã được gia hạn 

nhiều lần và cũng đã nhập một số hàng rồi. [2] Ngoài ra, Văn phòng ông Cố vấn 

Chính trị (ý chỉ ông Ngô Đình Nhu), có ngỏ ý nên chấp thuận gia hạn cho Công ty 

này lần cuối cùng” [287]; Riêng Ngân hàng Quốc gia đề nghị bác đơn của 2 hãng 

trên vì: “[1] Hai hãng không mua ngoại tệ của Quỹ điều hòa Hối đoái, khiến cho 

quỹ này sẽ hao hụt, không có tiền để trợ cấp xuất cảng gạo. [2] Hai hãng này mua 

ngoại tệ trên thị trường đen, giá rẻ hơn 15VN đồng so với mua ở Quỹ điều hòa Hối 

đoái. Làm như vậy, giá cả trên thị trường sẽ bị xáo trộn [3]. Điều chỉnh và gia hạn 

giấy phép, tất nhiên sẽ kéo dài chế độ độc quyền mà hai hãng trên đây được hưởng” 

[287]. Từ nhiều tài liệu lưu tại Văn phòng Phủ Tổng thống cho thấy “bóng dáng” 

của bà Nhu, ví như: Nhóm thương gia mà đại diện là ông Võ Văn Khả, ngụ tại số 

115 đường Nguyễn Công Trứ (Sài Gòn) đã đệ trình lên bà Cố vấn Chính trị Trần Lệ 

Xuân để nhờ can thiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho mình [287]. Việc bà Nhu có liên 

quan đến vấn đề khai thác phosphate tại Hoàng Sa, được nhiều người đương thời 
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nhắc đến: “Từ năm 1957 và 1958, Công ty phân bón Hoàng Sa của bà Ngô Đình 

Nhu đã ra khai thác phân bón tại đây. Người nhái (thợ lặn) phải phá đá làm một cái 

lạch để cho các xà lan đi vô. Người ta đã xây một cái cầu tàu, đặt một đường ray 

cho các xe goòng chở phosphatee từ trên bờ xuống xà lan” [270: 14]. Một nhân 

chứng hiện còn sống tại Đà Nẵng cho chúng tôi biết: “Năm 1962, tôi cùng các thủy 

thủ đoàn còn làm nhiệm vụ tuần tiễu và yểm trợ cho một số tàu khai thác phosphate 

của bà Trần Thị Lệ Xuân - vợ ông Ngô Đình Nhu” [394].  

Chưa thể tổng hợp được khối lượng phosphate được khai thác tại Hoàng Sa từ 

năm 1954 đến năm 1965, song số lượng cũng không thể là nhỏ. Theo phúc trình của 

Kỹ sư Trần Hữu Châu thì “Công ty phân bón Việt Nam đã chở vào đất liền một số 

lượng vào khoảng 100.000 tấn. Hiện trên đảo còn một số lượng nữa, khoảng 4.000 

tấn đã được Công ty chất đống dọc theo đường từ cầu tàu cảng vào trung tâm đảo” 

[271:21]. Công ty Phân bón Việt Nam cũng hợp tác với hãng Shinwat, khai thác 

được khoảng 20.000 tấn, rồi phải dừng vào năm 1960 [104:42-43]. Như vậy, việc 

khai thác phosphate tại Hoàng Sa bị gián đoạn là do thời tiết và sự vận chuyển quá 

khó khăn [272:13]. Quá trình khai thác phosphate tại Hoàng Sa và các hoạt động 

khác, đã góp phần làm cho cư dân sống hiện hữu tại quần đảo này không ngừng 

tăng lên. Trình văn số 11.874A/BNV/NC-8 ngày 16-9-1960 cho biết: “Số nhân viên 

hiện thời sống trên đảo Hoàng Sa lúc đó gồm có: 1 trung đội TQLC (30 người) và 

38 Bảo an viên do một thiếu úy TQLC chỉ huy; 4 nhân viên dân chính phụ trách đài 

khí tượng; 38 nhân viên của Công ty khai thác phosphate [291]. Do điều điều kiện 

sinh hoạt khó khăn nên những cư dân trên đảo Hoàng Sa luôn đối mặt với mưa, bão, 

bệnh tật... làm cho việc khai thác phosphate khó thực hiện được như quy mô đã đề 

ra: “Trên quần đảo Hoàng Sa, đất xấu, thiếu nước ngọt vì ít mưa, liên lạc khó khăn 

với lục địa, đời sống của dân cư ở đây rất chật vật, vì thế mà ngoài số phu của Hãng 

khai thác phosphate và binh sĩ, công chức, mà nghề nghiệp, nhiệm vụ buộc phải lưu 

trú trên quần đảo, thì không có người nào phiêu lưu đến tìm kế sinh nhai ở đó cả” 

[83]. 

2.2.3. Các hoạt động đánh bắt cá, khảo sát dầu khí, hải dương học 

Từ sau năm 1954 trở đi, ngành ngư nghiệp VNCH dịch chuyển theo phương 

thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, máy móc, thiết bị nông ngư cơ được nhập cảng, 

nhiều ngư dân giàu có bắt đầu mua sắm tàu to, máy lớn, thuê nhân công đánh bắt xa 

bờ, nhất là ngư trường Hoàng Sa, nơi có rất nhiều cá, mực quý hiếm và "có một loại 

rau câu biển (hàng trăm tấn mỗi năm) rất có giá trị trên thương trường quốc tế” 

[226].  
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Thời kỳ này, những làng chài ở cửa sông, ven biển ở miền Trung (nhất là ngư 

dân Quảng Ngãi, Quảng Nam thường đánh bắt tại Hoàng Sa), bắt đầu hình thành 

nên các đội chuyên đánh bắt xa bờ, các làng cá dần trở nên đông đúc, nhộn nhịp; sự 

phân công lao động trong kinh tế ngư nghiệp, bao gồm giới chủ tàu, bạn nghề đánh 

bắt, giới nậu vựa, lao động chế biến hải sản mang tính chuyên nghiệp như làm nước 

mắm, cá khô, mực khô, rong biển để xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trường nội địa 

ngày càng phát triển. Trong xu hướng chung đó, hoạt động đánh bắt tại ngư trường 

truyền thống Hoàng Sa trở nên sôi động hơn. Sự tài trợ, phối hợp trong việc đẩy 

mạnh đánh bắt bắt hải sản của Quảng Nam và Đà Nẵng trong thời gian này có sự 

hiện diện của các chuyên gia Mỹ và Nhật (những quốc gia đồng minh của VNCH). 

Trong một báo cáo mật được gửi đi từ Đà Nẵng vào ngày 11-7-1963 cho biết: 

Chuyên viên thống kê ngư nghiệp của Nhật là Keigi Torikei đã đến Đà Nẵng để 

nghiên cứu thành lập thống kê hải ngư trong 2 năm, cho Quảng Nam. Ngày 17-7-

1963; chuyên viên về ngư thuyền người Nhật là Kiratsuka đến Đà Nẵng để nghiên 

cứu các loại ghe thuyền nhằm giúp ngư dân Quảng Nam phát triển nghề cá [141]. 

Một thống kê ngư nghiệp của VNCH năm 1971 cho thấy số lượng ngư dân, tàu 

thuyền và sản lượng đánh bắt tăng lên đáng kể: Quảng Nam: Có 17.500 ngư dân, 

2.049 ghe, đánh bắt được 7.216 tấn cá, 274 tấn mực. Quảng Tín: Có 9.918 ngư dân, 

516 ghe, đánh bắt được 5.405 tấn cá, 10 tấn mực. Đà Nẵng: Có 18.940 ngư dân, 

2.049 ghe, đánh bắt được 27.203 tấn cá, 2.683 tấn mực [32].  

Tại Hoàng Sa, ngoài các ngư dân Việt Nam đến đánh bắt cá tấp nập trong 

những ngày mùa cá còn có sự xuất hiện của ngư dân Trung Quốc: “Năm 1956, ngư 

phủ Trung Cộng xâm nhập hải phận Hoàng Sa để đánh cá vì là nơi có nhiều cá, cua, 

tôm, ốc tai tượng và sò khổng lồ... Họ cũng đã vớt hàng trăm tấn rau câu, rong biển 

đem về đất liền chế biến thực phẩm. Hải quân Việt Nam đã chặn bắt 40 ghe đánh 

cá, sau đó đã đặt một chiến hạm thường trực tuần tiễu ngăn chặn các ghe đánh cá 

Trung Cộng” [104:63]. Nhiều tài liệu lưu trữ cho thấy sự xuất hiện dày đặc, rất đáng 

quan ngại của tàu cá Trung Quốc, Đài Loan tại Hoàng Sa và vùng biển phụ cận; 

Nhiều tàu trong số đó bị hỏng hoặc bị bão đánh trôi dạt vào lãnh thổ VNCH. Điển 

hình như: “Lúc 6 giờ sáng ngày 1-3-1955, một chiếc thuyền trọng tải 30 tấn có gắn 

máy vô tuyến điện thu thanh của người Trung Hoa thuộc tỉnh Phúc Kiến, từ Đài 

Loan đi, đã bị bão làm hư hỏng máy và tấp vào bến Đà Nẵng” [52]. Ngày 5-12-

1955, Chi Công an đảo Lý Sơn chuyển giao Ty Công an Quảng Ngãi hồ sơ vụ 10 

Hoa kiều ở Đài Loan đi đánh cá bị hư tàu trôi dạt vào bờ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 

[54]. Chính quyền VNCH cũng có những hợp tác về mặt ngư nghiệp với một số 

nước, trong đó có Nhật Bản, cho phép các tàu nước này đánh cá tại các vùng biển 
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của Việt Nam và được cứu hộ khi cần thiết. Công văn ngày 3-7-1958, của Bộ 

trưởng Kinh tế VNCH gửi Tổng thống VNCH về việc Hãng đánh cá Nhật Bản 

"TAIYO FISHERY Co" xin phép cho tàu Banshu Maru và tàu Eiyo Maru, được 

phép vào cảng Đà Nẵng để trú bão [58]... 

Chính quyền VNCH còn tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học tại 

Hoàng Sa. Trong năm 1956, Sở Hầm mỏ, kỹ nghệ và tiểu công nghiệp miền Nam, 

với sự giúp đỡ của hải quân, đã tổ chức một cuộc khảo sát hải dương học tại 4 đảo 

chính: Hoàng Sa lớn (Pattle), Quang Ảnh (Money), Hữu Nhật (Robert), Duy Mộng 

(Drumond)” [35:32]. Viện Hải dương học Nha Trang và Viện Đại học Sài Gòn 

cùng các cơ quan của chính phủ VNCH đã phối hợp tổ chức nhiều nghiên cứu đa 

ngành về Biển Đông. Kết quả của các cuộc khảo sát đó, là những bản tường trình 

của ông Lê Văn Hội (1957), về thực vật, của bà Lê Thị Ngọc Thanh (1957) về phân 

bón tại Hoàng Sa [256:344]. Đặc biệt, chính quyền VNCH đã đồng ý và hỗ trợ đắc 

lực cho chương trình nghiên cứu hải dương học mang tên Naga, có sự phối hợp 

giữa Mỹ và VNCH, với quy mô lớn và mang lại nhiều kết quả. Chương trình nhằm 

khảo sát về hải dương học tại hải phận Việt Nam từ Hoàng Sa đến Trường Sa, do 

bác sĩ Ngô Bá Thành, nguyên Giám đốc Viện Hải dương học Nha Trang hướng dẫn, 

gồm 18 người, khảo cứu về: Hải dương vật lý học, Hải dương sinh lý học, Ngư 

nghiệp học, Khí tượng học, Địa chất học, Động vật học và Thực vật học. Thời gian 

công cán là 13 ngày, từ 14 đến 26-7-1958" [141].  

Từ năm 1959 đến năm 1961, các khoa học gia của Việt Nam đã hợp tác với 

các chuyên gia Hoa Kỳ và Thái Lan trên con tàu Stranger, của Viện Nghiên cứu 

biển Scripps, tiến hành khảo sát suốt dọc hành lang thềm lục địa phía Nam Vĩ tuyến 

17 đến vịnh Thái Lan [256:344-345]. Cũng trong thời gian này, VNCH cho phép 

“các nhà bác học Nhật, khảo cứu động vật học tại Hoàng Sa...” [92].  

Đến năm 1964, Phủ Thủ tướng VNCH cho thành lập Ủy ban nghiên cứu việc 

khai thác quần đảo Hoàng Sa đặt tại Nha Kế hoạch. Ủy ban này nhằm củng cố công 

tác quản lý hành chính, tăng cường các hoạt động trên lĩnh vực kinh tế, tạo môi 

trường thuận lợi trong việc khai thác hải sản và tạo thêm yếu tố pháp lý chứng minh 

chủ quyền của VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa. Tờ trình số 5/TTP/NKH/0/M 

ngày 08-1-1964, của Tổng Giám đốc Nha kế hoạch đại ý: Ủy ban nghiên cứu việc 

khai thác quần đảo Paracels đã họp hai kỳ tại Nha Kế hoạch và đã thu thập được ít 

nhiều tài liệu. Theo như Ô. Saurin - chuyên viên địa chất học đã nghiên cứu về quần 

đảo Paracels, thì số lượng phân bón có thể khai thác tương đối quan trọng như ở: Ile 

Boisée có thể có 5.000.000 tấn; Ile Money có thể có 1.000.000 tấn; Ile Roberts có 

thể có 500.000 tấn. Ủy ban trên cũng đã đề nghị Thủ tướng chỉ thị cho cơ quan hữu 
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trách cung cấp cho họ các thông tin sau: Trên phương diện chính trị Việt Nam có 

kiểm soát tất cả các đảo thuộc quần đảo Paracels không? Sự an ninh trên các đảo 

này như thế nào? Nếu Ủy ban muốn đến nghiên cứu tại chỗ, những phương tiện Bộ 

Quốc phòng, nhất là hải quân có thể giúp, thời gian nào thuận tiện để đi và về, thời 

gian trong bao lâu? [300]. Sau đó, Ủy ban trên đã được phép thu thập dữ liệu về 

tiềm năng kinh tế của quần đảo Hoàng Sa và lên kế hoạch, đề xuất chính quyền thực 

thi [226].  

Như vậy, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa 

trong giai đoạn này được chính quyền VNCH xác định nhằm: “Khuyến khích nhân 

dân khai thác các quần đảo trên”, “khai thác phốt phát trên hai quần đảo”, “Phái các 

tàu hải quân thám hiểm các đảo chưa thăm viếng, báo cáo phúc trình kèm với hình 

ảnh; Xây cất đài khí tượng, đài viễn thông hoặc mọi công tác cần thiết để bảo đảm 

an ninh lưu thông”; đồng thời “Gia tăng hoạt động kiểm soát và thám sát của Hải 

quân; Bảo trợ các hoạt động có tính cách khoa học, như khảo cứu động thực vật tại 

các đảo, vì đó cũng là một hình thức chiếm cứ thật sự tại các đảo không người...” [92].  

2.3. Hoạt động bảo vệ tại quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH  

từ năm 1954 đến năm 1965 

2.3.1. Thành lập đơn vị hành chính xã Định Hải  

Về mặt quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa trong giai đoạn này, 

đáng chú ý nhất là việc chính quyền VNCH quyết định thành lập đơn vị hành chính 

xã Định Hải (tức quần đảo Hoàng Sa). Việc quyết định thành lập đơn vị hành chính 

cho Hoàng Sa của chính quyền Ngô Đình Diệm, ngoài nhu cầu quản lý hành chính 

đối với quần đảo này, có lẽ xuất phát từ đề xuất của Phủ Thủ hiến Trung phần trước 

đó ít lâu.  

Một hồ sơ lưu tại Văn phòng Tổng thống Ngô Đình Diệm có Công văn mật số 

1403-VP/PC/M ngày 22-10-1951, cho biết: “Thiểm phủ thiết tưởng cần phải tạm 

sáp nhập ngay hai đảo ấy (trước kia thuộc tỉnh Thừa Thiên) vào thị xã Đà Nẵng. 

Giải pháp ấy sẽ thuận tiện về phương diện liên lạc và tiếp tế” [51]. Từ gợi ý trên và 

do yêu cầu xác lập cương vực, lãnh thổ, chủ quyền của VNCH đối với quần đảo 

Hoàng Sa, thể theo Hiến pháp VNCH và Công ước Quốc tế, chính quyền VNCH đã 

chỉ đạo các tỉnh từng cai quản Hoàng Sa trong lịch sử như: Thừa Thiên, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi có các báo cáo và đề xuất cụ thể, để Chính phủ xem xét thành lập 

đơn vị hành chính đối với quần đảo Hoàng Sa. 

Tại Trình văn Số 11.874A/BNV/NC-8, ngày 16-9-1960, của Văn phòng Phủ 

Tổng thống trình Tổng thống Ngô Đình Diệm cho biết: “Trước tình trạng hành 

chánh tại Hoàng Sa chưa được minh định, viên sĩ quan nói trên, được dân chúng coi 
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như là Đảo trưởng, không được chánh thức giao phó trách vụ hành chánh, nên gặp 

nhiều trở ngại trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách liên hệ đến sinh hoạt của 

dân cư tại đây” [282]. Văn phòng Phủ Tổng thống cũng gửi công văn hỏi ý kiến các 

địa phương là nên sáp nhập Hoàng Sa vào tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng 

hay vẫn để trực thuộc Thừa Thiên? Liền sau đó, các địa phương trên đều thống nhất 

nên đặt Hoàng Sa thuộc vào Quảng Nam hoặc Đà Nẵng, nhất là Đà Nẵng, bởi tại 

đây có lực lượng hải quân đủ mạnh để tiếp tế, tuần tra và bảo vệ quần đảo này. Tòa 

hành chánh Thừa Thiên thì đề nghị nên giao quần đảo này thuộc: “Hoặc Quảng 

Ngãi để cùng với đảo Lý Sơn lập thành một quận hành chánh. Hoặc Quảng Nam 

hay Đà Nẵng, để dùng hải cảng Đà Nẵng mà liên lạc thời thuận tiện hơn” [284]. Sau 

khi điều nghiên thực tế, Tòa hành chính tỉnh Quảng Nam cho biết đại ý: Từ trước 

đến nay chưa thiết lập thôn xã trên quần đảo Hoàng Sa, lý do vì không có thổ dân 

(hiện nay chỉ có 110 người trong đó phân nửa là quân dân), địa thế xa cách đất liền 

gần 450km, giao thông không thuận tiện. Về phương diện kinh tế, tuy quần đảo 

Hoàng Sa không có triển vọng gì khả quan, nhưng về phương diện quân sự thì địa 

điểm này rất xung yếu, hơn nữa đã thuộc về lãnh thổ quốc gia, có dân cư thì dầu dân 

số ít hay nhiều, cũng phải tổ chức tại đó một cơ quan hành chánh. Tòa này đã đề 

nghị "nên tổ chức tại đó một đơn vị cấp xã, trực thuộc quận hành chánh Hòa Vang 

(tỉnh Quảng Nam) hay trực thuộc thành phố Đà Nẵng; Ranh giới của xã gồm cả 5 

đảo của nhóm Croissant và 6 đảo của nhóm Amphitrite, như thế đỡ tốn kém hơn là 

lập một quận hành chánh riêng biệt”, nếu được có thể“đặt xã mới tại quần đảo 

Hoàng Sa trực thuộc Tòa Thị chính Đà Nẵng” [83]. Toà đô chính Đà Nẵng cũng 

thống nhất với đề xuất trên, nên có trình văn kiến nghị rằng: “Tỉnh trưởng Quảng 

Nam đồng ý nhận lãnh sự quản trị quần đảo Hoàng Sa, đồng thời đề nghị lập tại đây 

một đơn vị xã mệnh danh là xã Hòa Đức, trực thuộc quận Hòa Vang và đề cử một 

PVHC thường trú” [283]. Từ các báo cáo của các tỉnh và đề xuất của Văn phòng 

Phủ Tổng thống, Tổng thống Ngô Đình Diệm thống nhất chủ trương thành lập một 

đơn vị hành chính cho Hoàng Sa và đặt xã này trực thuộc vào quận Hòa Vang, tỉnh 

Quảng Nam. Về địa danh dành cho xã mới này, chúng tôi thấy tại tờ trình của Bộ 

Nội vụ lên Tổng thống Ngô Đình Diệm có kèm công văn của Tòa đô chánh Đà 

Nẵng, tại góc trái tờ trình này có bút phê bằng mực đỏ: "Tổng thống dạy rằng, nên 

đặt tên xã là xã Hoàng Sa cho tiện!" [224]. Tuy nhiên, cuối cùng Tổng thống 

VNCH đã ban hành Sắc lệnh thành lập quần đảo Hoàng Sa thành một đơn vị hành 

chính cấp xã, lấy tên là xã Định Hải. Sắc lệnh số 174-NV ngày 13-7-1961, nêu rõ: 

“Chiếu Sắc lệnh số 124-TTP ngày 28-5-1961 ấn định thành phần Chánh phủ; Chiếu 

Dụ số 57-a ngày 24-10-1956 cải tổ nền hành chánh Việt Nam; Chiếu Nghị định số 
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3282 ngày 05-5-1939, sửa đổi và bổ túc Nghị định số 156-SG ngày 15-6-1932, ấn 

định tổ chức hành chánh tại quần đảo Hoàng Sa; Chiếu Dụ số 10 ngày 30-3-1938, 

sáp nhập quần đảo Hoàng Sa vào địa hạt tỉnh Thừa Thiên; Chiếu Nghị định số 335-

NC/P6 ngày 24-6-1958 và các văn kiện kế tiếp ấn định các đơn vị hành chánh tỉnh 

Quảng Nam; Chiếu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,  

SẮC LỆNH:  

Điều 1: Quần đảo Hoàng Sa trước kia thuộc tỉnh Thừa Thiên, nay đặt thuộc 

tỉnh Quảng Nam.  

Điều 2: Một đơn vị hành chánh xã bao gồm trọn quần đảo này được thành lập 

và lấy danh hiệu là xã Định Hải, trực thuộc quận Hòa Vang. Xã Định Hải đặt dưới 

quyền một Phái viên hành chánh.  

Điều 3: Bộ trưởng Nội vụ, Tỉnh trưởng Thừa Thiên và Tỉnh trưởng Quảng 

Nam chiếu nhiệm vụ, lãnh thi hành Sắc lệnh này” [259].  

Việc thành lập xã Định Hải trên cơ sở toàn bộ quần đảo Hoàng Sa thuộc vào 

huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam cho thấy ý đồ từng bước “dân sự hóa” việc khai 

thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH. Đây là chủ trương đúng 

đắn trong việc tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa theo 

quy định của Công ước Quốc tế lúc bấy giờ và cả sau này.  

Để quản lý nhà nước đối với xã Định Hải, chính quyền VNCH cử một PVHC 

trông coi toàn bộ quần đảo này: PVHC có quyền hạn hơn hẳn chức xã trưởng, tương 

đương với quận trưởng, do Tổng Trưởng Nội vụ bổ nhiệm, có sự đồng ý của Tư 

lệnh vùng Chiến thuật kiêm Đại biểu Chánh phủ. Về chế độ lương bổng, theo Nghị 

định số 404-NV ngày 6-4-1962, thì phụ cấp hàng tháng của PVHC là 500 đồng 

[104:35-36]. Cho đến nay, thông tin về người được bổ nhiệm chức danh PVHC đầu 

tiên của xã Định Hải ít được biết. Chúng tôi đã tìm thấy một quyết định do chính 

quyền VNCH ban hành ngày 27-6-1961, điều ông Hoàng Yến cùng 6 người khác ra 

“tòng sự tại Hoàng Sa” và phân công ông Yến làm PVHC tại Hoàng Sa [195]; Căn 

cứ vào quyết định này, thì ông Hoàng Yến là PVHC (tức Đảo trưởng đầu tiên của 

xã Định Hải). Được ít lâu, ngày 4-1-1962 thì: “Ông Võ Sang, Thơ ký công nhựt 

hạng B3/7, tòng sự tại quận Hòa Vang (Quảng Nam), được bổ nhiệm chức vụ 

PVHC xã Định Hải (đảo Hoàng Sa), thay thế ông Hoàng Yến” [185].  

Ngay sau khi thành lập, chính quyền VNCH muốn xây dựng một kế hoạch cụ 

thể cho việc quản lý, khai thác, bảo vệ xã Định Hải, công điện Số 223-BNV/NC/8, 

ngày 21-1-1964, Bộ Nội vụ VNCH gửi cho tòa tỉnh Quảng Nam đề nghị báo cáo 

theo các yêu cầu sau: 1. Có kiểm soát được tất cả các đảo thuộc quần đảo Paracels 

không?; 2. Quần đảo chia ra 2 nhóm: Nhóm Đông và nhóm Tây, hãy cho biết danh 
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hiệu các đảo trong mỗi nhóm và hiện trạng ra sao; 3. Sự an ninh trên các đảo như 

thế nào?; 4. Nếu muốn đến nghiên cứu tại chỗ có được không, đến với phương tiện 

nào và thời gian nào thuận tiện nhất? [99]. Tỉnh trưởng Quảng Nam là Nguyễn Văn 

Thiện đã có công văn hồi đáp số 394-HC/3M, ngày 31-1-1964, cho biết đại ý: Quần 

đảo Hoàng Sa gồm có hai nhóm: Croissant và Amphitrite. Trên thực tế, lực lượng 

TQLC và Bảo an chỉ kiểm soát thường xuyên được các đảo thuộc nhóm Croissant, 

còn các đảo thuộc nhóm Amphitrite, vì xa xôi và hiểm trở cũng như thiếu phương 

tiện, nên ít khi lui tới được. Những hòn đảo nhỏ thuộc hai nhóm Croissant và 

Amphitrite được mang tên như sau: Nhóm Croissant gồm có các đảo Pattle, Robert, 

Dugan, Drumond và Money; Nhóm Amphitrite gồm có các đảo Boisée, Rocheuse, 

Ile du Sud, Ile du Milieu, Ile du Nord, Ile de l’arbre Lincoln. Vấn đề an ninh trên 

các đảo thuộc nhóm Croissant được bảo đảm và hiện có các lực lượng sau đây đồn 

trú:1 trung đội bảo an thuộc tỉnh đoàn bảo an Quảng Nam tại 2 đảo Duncan và 

Drummond; 1 trung đội TQLC tại 2 đảo Pattle và Robert, cùng 3 nhân viên đài khí 

tượng tại đảo Pattle. Còn các đảo thuộc nhóm Amphitrite thì về mặt an ninh không 

được bảo đảm lắm, vì không có lực lượng nào trú đóng. Có thể đến nghiên cứu tại 

chỗ, nhất là các đảo thuộc nhóm Croissant và thời gian thuận lợi nhất là từ tháng 3 

đến tháng 6 dương lịch. Sự giao thông với quần đảo Hoàng Sa có thể dùng bằng 

đường thủy hoặc dùng thủy phi cơ rất tiện, vì tại các đảo Pattle và Robert đều có 

xuồng máy cao su chuyên chở từ nơi phi cơ đậu để vào đảo... [88].  

Như vậy, sau khi tiếp quản Hoàng Sa từ người Pháp, chính quyền VNCH đã có 

nhiều chính sách, chủ trương tổng hợp để cai quản, khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng 

Sa, nhất là chủ trương thành lập đơn vị hành chính xã Định Hải. Các hoạt động này 

hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp VNCH và Công ước Quốc tế lúc bấy giờ. 

2.3.2. Thay thế lực lượng bảo vệ trên các đảo 

Từ năm 1956, Hải quân VNCH bắt đầu tiếp nhận tàu chiến của Hoa Kỳ, gồm 

31 chiến hạm, với 193 chiến đỉnh. Ngày 13-4-1961, Tổng thống Ngô Đình Diệm ra 

sắc lệnh số SL.98/QP chia lại lãnh thổ thành ba vùng chiến thuật và Biệt khu Thủ 

Đô. Theo đó, Vùng I chiến thuật gồm các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi do 

Quân đoàn I trấn đóng, có nhiệm vụ bảo vệ cả vùng lãnh hải này và quần đảo 

Hoàng Sa. Các đơn vị Không quân tác chiến và yểm trợ tác chiến được tăng lên cấp 

Không đoàn tại mỗi quân đoàn, riêng Đà Nẵng có Không đoàn 41. Hải quân VNCH 

cũng xây dựng một cơ sở chuyên sửa chữa tàu chiến tại quân cảng Đà Nẵng. Việc 

đưa người từ đất liền ra làm việc hoặc tổ chức tuần tra, bảo vệ Hoàng Sa đều do hải 

quân phụ trách và đều xuất phát tại quân cảng Đà Nẵng. 
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Kể từ khi Trung Quốc cho lực lượng quân sự giả dạng ngư dân chiếm đóng 

bất hợp pháp đảo Phú Lâm (Woody) – đảo lớn nhất của quần đảo Hoàng Sa, từ đó 

họ tiếp tục “chiếm một số đảo nhỏ thuộc quần đảo Hoàng Sa là các đảo Boise và 

Lincoln. Tại Boise, có một đài thiên văn của họ đang hoạt động, ngoài ra còn có đài 

truyền tin, hệ thống điện lực cùng một số doanh trại. Trung Cộng cũng đang khai 

thác mỏ Phosphate một cách đại quy mô, cho nên đã nhiều lần Trung Cộng lên tiếng 

cho rằng Hoàng Sa thuộc chủ quyền của họ” [270:15]. Ngày 01-6-1956, Ngoại 

trưởng VNCH là ông Vũ Văn Mẫu, đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ và tái khẳng 

định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại 

công văn "kín" do Đại tá Quyền thuộc lực lượng Hải quân VNCH đề ngày 18-6-

1963, đã chỉ rõ một thực tế: Từ năm 1955 đến năm 1960, một số đảo thuộc chủ 

quyền VNCH bị ngoại quốc cưỡng chiếm như: Các đảo Phú Lâm (I.Boisée), Hòn 

Đá (I.Rocheuse), Linh Côn (I.Lincoln) thuộc quần đảo Hoàng Sa do Trung Cộng 

chiếm. Đảo Itu Aba (thuộc Quần đảo Trường Sa) do Trung Quốc chiếm. Các đảo 

trên, đều có một địa vị quan trọng riêng biệt và khác nhau về phương diện quốc 

phòng và kinh tế tùy theo vị trí, diện tích và tài nguyên của mỗi đảo. Vì vậy, “tình 

trạng bất hợp pháp do việc cưỡng chiếm trên không thể kéo dài mãi và nước ta 

không thể tiếp tục thụ động không có một sự phản đối hay hành động nào, trước 

một hành vi xâm lăng của ngoại quốc. Tình trạng thụ động này rất bất lợi và nguy 

hiểm cho nước ta” [86].  

Để bảo vệ Hoàng Sa, tại Công văn số 231-VP/QP/M ngày 29-01-1957, của Bộ 

trưởng Phụ tá quốc phòng cho biết, đã cử một đại đội TQLC thuộc Trung đoàn 162 

đồn trú tại Quảng Nam ra canh giữ song cũng đề nghị “nếu không gặp trở ngại thì 

chỉ thị lấy Bảo an đoàn thay thế quân đội phụ trách canh phòng đảo Hoàng Sa” [56]. 

Trả lời cho đề nghị này, ông Bộ trưởng Phủ Tổng thống thay lời của Tổng thống 

cho biết: “Việc đóng quân Hoàng Sa có một tánh cách quân sự rõ rệt, không những 

để tỏ rõ chủ quyền Việt Nam trên đảo, mà còn để đề phòng mọi bất trắc do các nước 

cũng định đặt chủ quyền trên đảo có thể gây nên. Vậy, tôi trân trọng xin quý Bộ 

trưởng xét lại ý kiến nói trên và cho lưu quân đội (tức TQLC) tại Hoàng Sa” [56]. 

Trong khi chờ đợi sự phân định trách nhiệm cụ thể việc canh giữ quần đảo Hoàng 

Sa là thuộc TQLC hay lực lượng bán chính quy, Bộ Quốc phòng đã tiếp tục đưa 

TQLC ra cai quản Hoàng Sa: “Việc thay thế mỗi kỳ ba tháng tại đảo Hoàng Sa, sẽ 

do Tiểu đoàn 2 TQLC đồn trú ở Cam Ranh chỉ định” [56]. Lý giải thêm về việc cử 

lực lượng TQLC này, một tài liệu cho biết vì “TQLC có đầy đủ phương tiện (ca-nô, 

xăng nhớt…) nên họ đi tuần, canh phòng thường xuyên” [271:315].  



 54 

Được một thời gian ngắn, Bộ Quốc phòng VNCH lại kiến nghị việc đưa lực 

lượng Bảo an ra thay thế TQLC để bảo vệ Hoàng Sa, với lý do: "Hiện nay, TQLC 

cũng như Liên đoàn nhảy dù đều là những đơn vị xung kích thuộc lực lượng tổng 

trù bị. Các đơn vị này cần phải được cải tổ lại và huấn luyện cho thích hợp với nhu 

cầu; do đó toán TQLC đồn trú tại Hoàng Sa cần được sớm thay thế” và đề nghị 

“cho Bảo an ra chiếm đóng gấp những đảo hiện do TQLC canh giữ. Quân đội sẽ trợ 

giúp cho Bảo an về các phương tiện chuyên chở, liên lạc cũng như tiếp tế, hoặc sẽ 

can thiệp ngay bằng vũ lực trong mọi trường hợp khẩn cấp” [211]. Tiếp đó, Bộ 

Quốc phòng cho biết “Tổng thống đã cho phép rút 43 quân nhân TQLC tại Hoàng 

Sa, chỉ lưu lại 30 binh sĩ cùng cán bộ để tổ chức canh phòng với 43 Bảo an viên”, 

bởi “nếu có biến cố xảy ra tại Hoàng Sa, khả năng tác chiến của 1 trung đội TQLC 

hoạt động đơn phương và ở trong thế phòng thủ, vẫn không khác gì một trung đội 

Bảo an” [209]. Ý kiến này cũng được Trung tướng Trần Văn Đôn - Tư lệnh Quân 

khu II kiêm Tư lệnh Quân Đoàn I tán thành: “Việc chiếm đóng các hòn đảo thuộc 

Quần đảo Hoàng Sa là để chứng minh sự hiện diện của quân đội ta trên đó và xác 

nhận một cách hữu hiệu quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. 

Như vậy, chiếm đóng các đảo này không có nghĩa là phòng thủ chống một lực 

lượng bên ngoài tấn công vào. Nhiệm vụ chiếm đóng này, có thể giao phó cho Bảo 

an được” [67]. Để khách quan, Trung tướng Trần Văn Đôn đã đề nghị cử 1 Tiểu 

ban nghiên cứu việc đưa Bảo an ra Hoàng Sa “Tiểu ban nghiên cứu này phải đặt 

dưới sự hướng dẫn của một sĩ quan đủ khả năng, sẵn sàng ra đảo trong thượng tuần 

tháng 4-1959” [67].  

Dự lường công việc bảo vệ Hoàng Sa là khó khăn và lâu dài, nên ngày 15-4-

1959, Tòa Đại biểu chính phủ Trung nguyên Trung phần, có công văn nêu rõ: “Tòa 

tôi nhận thấy Trung đội Bảo an này cần phải ở tại đó một trong một thời gian khá 

lâu, chớ không thể thuyên chuyển dễ dàng theo kỳ hạn như ở trong đất liền được. 

Nên những binh sĩ Bảo an của Trung đội này sẽ phải đem theo gia đình nữa” [62]. 

Vì vậy, cần phải xây cất đủ số nhà ở cho gia đình binh sĩ, cung cấp lương thực, 

nước uống và sự liên lạc đi lại... Đó là chưa kể, “Trung đội này phần đông là người 

Công giáo, nên liệu định cho thế nào để mỗi tháng hai lần, có một vị linh mục ra 

làm lễ tại đó” [62].  

Một phái đoàn được cử ra Hoàng Sa nghiên cứu thực tế từ ngày 13-5 đến ngày 

18-5-1959, đã kết luận: Khí hậu Hoàng Sa mát mẻ về buổi sáng và buổi chiều, buổi 

trưa nắng gắt nhất. Không có nước ngọt, nước uống ở đất liền tiếp tế ra. Hiện giờ tại 

Duncan chỉ có một cái lều lợp bằng lá gồi, có thể dung nạp hai Tiểu đội một cách 

chật vật, dụng cụ chứa nước chỉ có một thùng gỗ và một bể cạn. Tại Drummond 
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không có nhà, nên binh sĩ che bạt để tạm trú. Tại hai đảo trên chỉ có một Trung đội 

TQLC thuộc Đại đội III, Tiểu đoàn II trấn giữ, cụ thể: Duncan có 28 người, 

Drummond có 12 người, với đầy đủ vũ khí. Ngoài máy SCR 694 dùng để liên lạc 

với đất liền, tàu chiến và các đảo, mỗi đảo có 3 ghe buồm để nhận nước tiếp tế từ 

tàu chiến vào đảo (tàu chiến đậu cách đảo 3km) và liên lạc các đảo lân cận [64]. 

Trên cơ sở đó, Trung tướng Trần Văn Đôn kiến nghị cần: Xây cất tại mỗi đảo một 

nhà bằng ngói cho binh sĩ. Tại Đảo Duncan, xây một đài quan sát và 3 pháo đài 

phòng thủ. Tại Đảo Drumond, xây một pháo đài và một bể chứa nước. Cấp cho mỗi 

đảo 1 máy vô tuyến SCR 694, để liên lạc với đất liền và các đảo lân cận hoặc với 

chiến hạm; cấp 3 xuồng máy để đi lại giữa các đảo [67].  

Để hình dung mức độ tạm bợ của các cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc đồn trú 

lúc bấy giờ, chúng tôi xin dẫn ra đây những số liệu được tổng hợp từ các báo cáo 

của lực lượng trú đóng và các đoàn được cử ra khảo sát Hoàng Sa: 

- Tại đảo Duncan: có 2 cái nhà tranh, mỗi cái dài 10m, ngang 6m, cao 3m, 

dùng cho binh sĩ ở, đã hư nát và xiêu vẹo không thể tạm trú qua mùa mưa gió được. 

1 cái nhà bếp lợp tranh dài 6m, ngang 3m, cao 3m cũng đã hư nát. 1 nhà sườn gỗ và 

tre, trên che bằng 1 nhà dù dài 6m, ngang 3m, dùng để chứa lương thực đã dột nát 

cả. 5 thùng bằng gỗ dài 2m, ngang 1m5, cao 1m5, một cái không đựng nước được, 

những cái khác bị hư niền, chảy nước cả. 20 cái thùng tole (loại 20 lít), 1 cái hồ xây 

dài 9m, ngang 1m, cao 3m5, lượng muối thu của ngư dân Trung Quốc còn để lại 

1.200 kg, 1 chiếc ghe trọng tải 1 tấn đã vô nước và bể bè không dùng được nữa. 

- Tại đảo Drumond: Hiện TQLC bàn giao lại hai cái nhà dù, mỗi cái dài 10m, 

ngang 6m, một cái dùng làm trại binh sĩ và một cái để chứa lương thực và nấu ăn; 

70 cái thùng tole (loại 20 lít), 30 cái fút xăng đựng nước. Hiện chưa có đồn bót gì 

cả, cơ cấu phòng thủ chỉ có một số hố cá nhân mà thôi [79]. Đó là chưa kể trang 

thiết bị và đời sống của anh em bảo vệ đảo rất khó khăn: “Đứng trên chòi cao ở 

Duncan có thể quan sát chung quanh đảo và có thể thấy 2 đảo Hoàng Sa và Phú 

Lâm nếu nhìn bằng ống nhòm. Ban đêm, việc kiểm soát rất khó khăn. Có 3 ghe nhỏ 

TQLC đang sử dụng (thu giữ của ngư phủ Trung Quốc). Hiện tại đảo Duncan có 28 

binh sĩ TQLC mỗi ngày tiêu thụ 200 lít nước, đảo Drumond 12 người mỗi ngày tiêu 

thụ 140 lít (tiếp tế nước thường khó khăn và không liên tục)” [67]. Việc tiếp cận các 

đảo cần phải có phương tiện trung chuyển, đó là chưa nói nơi đây gió giật mạnh, bãi 

ngầm dày đặc, chiến hạm khó có thể tiếp cận sát bờ được, đã từng xảy ra nhiều sự 

cố cho lực lượng bảo vệ: “Vào năm 1956, mùa gió Đông Bắc, chiếc tàu Hải quân 

402 đã bị trôi từ đảo Pattle sang đảo Robert” [12]. Có lần, máy bay từ đất liền ra thả 
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đồ tiếp tế cho TQLC đang trấn giữ đảo Hoàng Sa thì phi công lại thả nhầm hàng 

xuống đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc đang chiếm đóng [271:306].  
 Cuối cùng, lực lượng Bảo an được cử ra Hoàng Sa thay thế TQLC là bảo an 

của Quảng Nam. Lý giải điều này, Giám đốc Bảo an Trung nguyên Trung phần cho 

rằng: Tỉnh đoàn Bảo an Quảng Nam tương đối gần các đảo Duncan và Drummond 

hơn các Tỉnh đoàn khác (Lẽ tất nhiên là trừ Thị đoàn Bảo an Đà Nẵng vì Thị đoàn 

này chỉ phụ trách tại Đô thị Đà Nẵng mà thôi). Do đó việc tiếp tế, quản trị và nhất là 

việc liên lạc, chỉ huy sẽ thuận tiện hơn là giao cho các Tỉnh đoàn Bảo an khác và 

Bảo an Quảng Nam chỉ sẽ thay thế TQLC tại hai đảo Duncan và Drummond, còn 

các đảo lân cận khác như Robert và Pattle (đều thuộc quần đảo Hoàng Sa) thì vẫn 

do TQLC chiếm giữ [66]. Đồng thời, “giao cho tỉnh Quảng Nam phụ trách thì tiện 

cho các công việc tiếp tế, liên lạc và chỉ huy” [70]. Trong khi đó Tỉnh trưởng Quảng 

Nam lại cho rằng “Tỉnh đoàn Bảo an Quảng Nam hiện nay không đủ khả năng để 

thực hiện việc này” [68] nên “không thể gởi Bảo an đến chiếm đóng các đảo 

Duncan và Drumond” được, lại thêm vừa “bị rút đi hết 5 Đại đội” mà lại phải 

“chiếm đóng đảo Hoàng Sa nữa thì Tỉnh tôi không thể nào đủ quân số được” [73].  

Sau đề xuất xây dựng nhà kiên cố trên các đảo thuộc Hoàng Sa nói trên, Trung 

tướng Trần Văn Đôn đề nghị “xin quý Tòa chỉ chị cho Tỉnh đường Quảng Nam cấp 

cho Nha Bảo an 50.000$00 để mua vật liệu đặng thực hiện 2 căn nhà tranh ở các 

đảo trên” [69]. Tình trạng Hoàng Sa chưa phân định rõ giữa quản lý hành chính với 

quân sự, đã làm cho việc giải quyết các vướng mắc trong sinh hoạt thường ngày nảy 

sinh trên đảo như: Cứu thương, cứu trợ ngư dân gặp nạn, tiếp tế lương thực, thẩm 

xét tàu bè nước ngoài xâm nhập... gặp nhiều khó khăn, nhất là “các vấn đề cấp bách 

liên hệ đến sanh hoạt của dân cư tại đây” [291].  

Để chuẩn bị cho lực lượng Bảo an ra Hoàng Sa Giám đốc Bảo an Trung 

Nguyên Trung phần đề nghị Tư lệnh Quân khu II: Cho mượn 1 máy SCR 694, 2 

máy SCR 300, 3 chiếc ghe nhỏ thu của ngư phủ Trung Quốc, xin tàu chiến tiếp tế 

nước ngọt, lương thực cứ 15 ngày một lần, xin cấp thùng đựng nước uống; xin cho 

mượn một số cuốc, xẻng, rựa, búa, cưa... để sửa sang nhà cửa và hệ thống phòng thủ 

[64]. Ngay sau đó, Bộ Nội vụ VNCH đã đề nghị Tổng Giám đốc Bảo an: “trù liệu 

gấp, để gửi 43 binh sĩ Bảo an ra đảo Hoàng Sa theo lệnh của Thượng cấp” [71]. Lực 

lượng này có các yêu cầu sau: 1 sĩ quan chỉ huy hay ít nhất cũng là một Thượng sĩ 

Nhất, có khả năng; 4 nhân viên truyền tin để sử dụng máy SCR 694 và SCR 300, 2 

y tá, 36 binh sĩ. Vũ khí gồm: Súng lục Mac 9: 1 khẩu, trung liên 24/29: 2 khẩu, Tiểu 

liên Mat 49: 7 khẩu, Súng trường Mac 36: 33 khẩu. Đạn dược: Mỗi khẩu súng mang 

theo 2 cấp số đạn. Ngày ra chiếm đóng đảo Hoàng Sa được ấn định vào thượng tuần 
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tháng 10-1959 [72]. Mặc dù trù tính nhiều hạng mục để phục vụ cho lực lượng ra 

giữ Hoàng Sa cũng như yêu cầu phải kiên cố hóa các khu đồn trú, thiết bị phụ trợ 

cho việc tuần tra, bảo vệ… song đến lúc lực lượng Bảo an ra đến nơi, thì hầu như 

không thay đổi mấy so với trước đó. Tuy nhiên tình trạng này đã không được cải 

thiện cho đến khi VNCH để mất Hoàng Sa vào năm 1974, đây là sự cảnh tỉnh 

nghiêm khắc đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với bất kỳ chính quyền 

trung ương nào. 

Ngày 10-2-1960, Nha Bảo an đưa 43 lính bảo an ra bảo vệ Hoàng Sa [107] và 

qui định “Việc thay quân sẽ được thực hiện hàng 3 tháng một lần” [109]. Tỉnh đoàn 

Bảo an Quảng Nam có trách nhiệm lo “các thể thức và ngày giờ di chuyển số binh 

sĩ Bảo an đến đảo Hoàng Sa” [96]. Lực lượng Bảo an nói trên sẽ tập kết tại cảng Đà 

Nẵng “để Hải quân đến địa điểm rước quân” [98], “Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ cung 

cấp phương tiện di chuyển số quân này ra đảo” [74]. Và, “Để nâng đỡ và khích lệ 

tinh thần các binh sĩ vì nhiệm vụ phải xa lìa đất liền, phải chịu thiếu thốn về mọi 

mặt như: Nước uống, thức ăn tươi, xa gia đình, lạnh lẽo... Nha tôi trân trọng kính 

xin quý Nha thẩm xét cho những binh sĩ chiếm đóng đảo Hoàng Sa được hưởng đặc 

ân như các TQLC hoặc cho hưởng một khoản phụ cấp đặc biệt hàng tháng là 

500$00” [80].  

Từ việc chuẩn bị trên, 43 lính Bảo an Quảng Nam đã được đưa xuống tàu, rời 

quân cảng Đà Nẵng với các trở ngại sau: Chuyến đi thứ nhất: Lúc 12 giờ ngày 17-

10-1959, chiến hạm 402 Hàn Giang rời Hải khu Đà Nẵng đi được 3/4 đường thì bị 

bão phải trở vào Nha Trang. Chuyến đi thứ hai: Lúc 11 giờ ngày 10-11-1959, chiến 

hạm 402 Lam Giang lại khởi hành đi Hoàng Sa, nhưng đi được nửa đường cũng bị 

bão nên lại trở về Hải khu Đà Nẵng. Chuyến đi thứ ba: Ngày 14-11-1959, chiến 

hạm 402 Lam Giang lại khởi hành đi Hoàng Sa. Lúc 10 giờ ngày 17-11-1959, chiến 

hạm bỏ neo cách đảo Duncan 900 thước, để binh sĩ đổ bộ lên bờ.  

Lúc 9 giờ 30 ngày 18-11-1959, sau khi được sự giúp đỡ phương tiện của chiến 

hạm, trung đội này đã đổ bộ lên Duncan và Drummond” [79]. Một tài liệu khác cho 

biết rõ hơn: “Một số Bảo an viên đã đổ bộ lên đảo Duncan [Quang Hòa] và phần 

còn lại đổ bộ lên đảo Drummond [Duy Mộng], để cùng bàn giao việc thay thế với 

TQLC tại hai đảo này” [212]. Từ các tư liệu gốc nêu trên, cho thấy một số tài liệu 

được công bố trước đây, có đề cập đến việc chính quyền VNCH phái Bảo an ra bảo 

vệ Hoàng Sa vào ngày 5-10-1959, là chưa chính xác [271:315]; Trên thực tế phải là 

ngày 18-11-1959. Với cuộc chuyển quân thay thế này, kể từ đó về sau lực lượng 

Bảo an chịu trách nhiệm canh giữ Hoàng Sa trên thực địa, họ chủ yếu là người 

Quảng Nam.  
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Đến ngày 12-5-1960, Nha Bảo an Trung nguyên Trung phần đề nghị giao cho 

Thị đoàn Bảo an Đà Nẵng bảo vệ Hoàng Sa, vì “Thị đoàn Bảo an Đà Nẵng đóng 

gần hơn” [81]. Từ đề xuất trên, thì ngày 1-7-1960: “Tỉnh đoàn Bảo an Quảng Nam 

cho thuyên chuyển ra Thị đoàn Bảo an Đà Nẵng 2 Hạ sĩ quan và 15 binh sĩ (17 

người) cùng số binh sĩ hiện chiếm đóng đảo Duncan và Drummond (43 người), như 

vậy, tổng số binh sĩ thuyên chuyển ra Đà Nẵng là 60 người” [82]. Việc giao hẳn cho 

Bảo an Đà Nẵng quản lý quần đảo Hoàng Sa được Tòa hành chính Đà Nẵng cho 

rằng “không hợp lý” [85]. Sau đó, các cơ quan hữu quan thống nhất, lực lượng bảo 

an Quảng Nam vẫn chịu trách nhiệm chính việc bảo vệ Hoàng Sa, Bảo an Đà Nẵng 

sẽ hỗ trợ một số nhiệm vụ khi cần.  

2.3.3. Hoạt động tuần tra, bảo vệ và cứu hộ tại Hoàng Sa  

Thông qua các hoạt động quân sự, chính quyền VNCH đã theo dõi chặt chẽ 

mọi biến động của các nước có ý đồ xâm chiếm Hoàng Sa, nhất là Trung Quốc. 

Trong các lần lực lượng quân sự của Trung Quốc, Đài Loan giả dạng thường dân 

xâm nhập lên đảo Hoàng Sa, đều bị lực lượng tuần duyên của VNCH phát hiện, bắt 

giữ. Thực tế cho thấy, sau khi chiếm đóng trái phép đảo Phú Lâm, Trung Quốc 

không ngừng gia tăng lực lượng quân sự giả dạng ngư dân, thường xuyên áp sát các 

đảo do VNCH quản lý, vừa để đánh bắt hải sản, vừa thu thập tin tức tình báo, thậm 

chí khi có điều kiện thì đổ bộ lên cắm cờ, dựng trại hòng đi đến việc “xác lập chủ 

quyền trong hòa bình”.  

Trong khi đó VNCH chỉ sử dụng một lực lượng nhỏ TQLC và lính Bảo an, 

sau này là Địa phương quân để canh giữ những đảo lớn, càng tạo nhiều cơ hội cho 

họ lấn tới: “Năm 1956, Trung Cộng đã cho binh đội giả dạng dân chài, chuyển vật 

liệu lên đảo xây cất các lều tạm trú, sau đó biến thành các cơ sở khang trang. Âm 

mưu này mãi tới năm 1959 mới bị bại lộ” [104:104]. Cuối năm 1958, Hải quân 

VNCH bắt một ghe chài của ngư dân Trung Quốc đến đánh cá tại quần đảo Hoàng 

Sa, số ngư dân này đã xây dựng những bể xi măng để chứa và ướp cá. Sau khi bị bắt 

giữ, họ được đưa về Đà Nẵng, khoảng 6 tháng sau thì thả về Trung Quốc. Kể từ vụ 

trên, Hải quân VNCH đã phái các chiến hạm ra túc trực tại quần đảo Hoàng Sa, để 

bảo vệ chủ quyền tại đây, chiếc tàu HQ 329 là giang pháo hạm độc nhất và đầu tiên 

hoạt động cách xa bờ biển Việt Nam tới 200 hải lý, được cử ra Hoàng Sa suốt 2 

tháng cho nhiệm vụ này [270:31]. Đầu năm 1959, Hải quân Việt Nam đã bắt 40 ghe 

đánh cá của Trung Quốc. Từ tháng 1-1959 đến tháng 7-1959, VNCH có hai Đại đội 

TQLC chiếm đóng trên đảo Pattle, Robert, Drummond và Duncan [270: 31]. Một 

phiếu trình của Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng ngày 27-5-1961, gửi đến Bộ trưởng 

Kinh tế, Bộ trưởng Công chính và Giao thông cho biết: Trung Quốc tiếp tục có 
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những hành động bành trướng trên đảo Boisée thuộc quần đảo Hoàng Sa, đề nghị 

các Bộ liên quan thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ hiện trạng các đảo còn 

lại, chống lại sự bành trướng của họ [215].  

Do lực lượng Bảo an mỏng, phương tiện thiếu (vũ khí, trang thiết bị, tàu 

thuyền), trong khi diện tích quần đảo vô cùng rộng lớn, lại thêm sự xuất hiện có tính 

toán và ngày càng dày đặc của các ngư dân nước ngoài với nhiều mục tiêu khác 

nhau, đã gây khó khăn cho VNCH trong việc canh gác, bảo vệ Hoàng Sa. Điều này 

được Trung tướng Trần Văn Đôn nêu rõ: “Quần đảo Hoàng Sa gồm có nhiều hải 

đảo, vị trí của các hải đảo này cách xa nhau hằng chục cây số. Quân đội chỉ chiếm 

đóng 2 đảo Robert và Pattle, các đảo khác vì bị bỏ trống và ở ngoài tầm quan sát 

của đảo Robert, nên dân Trung Cộng xem như các hải đảo vô chủ” [60]. 

Sự xuất hiện ào ạt, có chủ đích của “ngư phủ” Trung Quốc tại Hoàng Sa, đã 

gây quan ngại cho VNCH: “Mấy tháng gần đây, một số tàu đánh cá Trung cộng có 

trang bị máy thâu thanh, đã xâm phạm một cách bất hợp pháp hải phận Việt Nam và 

đã đổ bộ lên đảo Duncan và vài đảo khác thuộc quần đảo Hoàng Sa” và “sự quan 

sát của Không quân trong mấy hôm gần đây cho thấy, bọn ngư phủ Trung Cộng này 

vẫn ngoan cố tái chiếm các hòn đảo, dựng trại, xây bể chứa nước để làm căn cứ trú 

ngụ. Mặc dầu hành động của ngư dân Trung cộng chưa rõ ra có tính cách nguy hại 

đến nền an ninh quốc gia, nhưng đứng về phương diện luật pháp, việc chiếm đóng 

này là một sự công khai xâm phạm bất hợp pháp lãnh thổ Việt Nam” [60].  

Ngày 22-2-1959, nhiều ngư dân Trung Quốc đã “tới đánh cá tại vùng Nguyệt 

Thiềm (groupe du Croissant) đổ bộ lên các đảo Cam Tuyền (Robert), Duy Mộng 

(Drumond), Quang Hòa (Ducan) dựng lều trại. VNCH liền phái tàu hải quân bỏ neo 

giữa biển, cấm đánh cá và xâm phạm hải phận Hoàng Sa” [104:104]. Tiếp đó, 

những “ngư phủ” có vũ trang của Trung Quốc, đã tiếp tục lén lút đổ bộ lên các đảo 

Hữu Nhật, Duy Mộng, Quang Hoà (nhóm đảo phía Tây của quần đảo Hoàng Sa), 

Một báo cáo cho biết: Hạ tuần tháng 02-1959, Hải quân Việt Nam đã đưa chiến hạm 

HQ.225 ra, bắt một số lớn ghe thuyền của Trung Quốc gồm 30 chiếc, 10 chiếc có 

gắn máy và 20 chiếc có chở vật liệu, nhân số mỗi chiếc chừng 15 người. Đoàn 

thuyền này đã chiếm các đảo ở phía Nam thuộc nhóm Nguyệt Thiềm gồm: Cam 

Tuyền, Quang Hòa, Duy Mộng. Lực lượng Hải quân tham gia bắt các thuyền này 

gồm có các chiến hạm: HQ.04, HQ.05, HQ.02, HQ.225, HQ.328, HQ.402. Ngoài 

ra, còn một đại đội thuộc Tiểu đoàn I TQLC tăng cường, cùng với một trung đội 

TQLC hiện đồn trú tại Hoàng Sa. Tất cả lực lượng tham dự được đặt dưới quyền 

điều khiển của Hạm trưởng hộ tống hạm Tụy Động. Kết quả, “đã bắt giữ được một 

số ngư phủ Trung cộng khoảng 80 người (chính xác là 81 người) xâm nhập bất hợp 
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pháp hải phận Việt Nam, tại các đảo Quang Hòa, Duy Mộng. Các nhân viên Trung 

cộng này đã được HQ.04 đưa từ Hoàng Sa về tới Đà Nẵng vào ngày 24-02-1959” 

[226].  

Tòa thị chính Đà Nẵng báo cáo cụ thể vụ việc này: Lúc 16 giờ ngày 24-2-

1959, chiến hạm Nỏ Thần và tàu HQ.04 của Hải quân Việt Nam đã cập bến Đà 

Nẵng, có chở theo 81 người Trung Cộng do Hải khu bắt tại đảo Hoàng Sa 

(Paracels). Số người này gồm toàn đàn ông khỏe mạnh, trong đó có nhân viên y tế, 

mang theo một số thuốc Âu - Mỹ. Họ chỉ biết nói tiếng Tàu, phục sức theo lối 

thường dân, người quần đen, áo sơ mi trắng, kẻ áo màu chàm, quần xám, đội nón 

cối và nón lá: "Số đồ vật tịch thu tại chỗ là: 1 lá cờ Trung Cộng, 5 máy thu thanh do 

Trung Cộng chế tạo, một số tiền Trung Cộng. Cứ cuộc điều tra sơ khởi thì số người 

này đã từ đảo Hải Nam đến đảo Hoàng Sa để vớt rong biển và đánh cá. Họ dựng lều 

trại để ở trên đảo và hàng ngày có làm lễ chào cờ (Trung Cộng)” [97] .  

Để hiểu rõ hơn sự kiện này, nhất là để thấy ý đồ của Trung Quốc trong sự kiện 

này, xin dẫn ra đây tin từ tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc số ra ngày 21-2-

1959, rằng: “Quần đảo trên (Hoàng Sa) thuộc quyền Trung Hoa từ đầu thế kỷ XV, 

bằng chứng là sự hiện diện của Trung Quốc trong việc khai thác phosphate và việc 

thiết lập đài thiên văn trên đảo Phú Lâm [268]. Đề cập đến sự kiện VNCH chặn bắt 

ngư dân Trung Quốc xâm nhập trái phép tại Hoàng Sa, tờ báo Đại Công Báo (Trung 

Quốc), số ra ngày 6-4-1959, cho rằng: “Nam Việt đã vô lý xé rách và vũ nhục quốc 

kỳ nước ta (Trung Quốc), bắt cóc ngư dân nước ta, đưa về Đà Nẵng bỏ vào nhà pha. 

Trong khi ngư dân nước ta bị Nam Việt giam cầm một cách phi pháp, nhân viên đặc 

vụ đã tra tấn họ một cách phi pháp, ngược đãi họ một cách dã man như dùng vũ khí 

hăm dọa... không cho ăn cơm, bắt đứng phạt trước quốc kỳ Việt Nam dưới trời nắng 

chang chang” [104:104-105]...  

Sự thật là 81 ngư dân Trung Quốc trên đã vi phạm vùng lãnh hải của VNCH, 

họ đã bị bắt và đưa về Đà Nẵng, được đối xử tử tế. Thông cáo ngày 8-4-1959, với 

sự bảo trợ của Hội đồng Thập tự quốc tế, chính phủ VNCH cho biết: Ngày 26-2-

1959, nhà chức trách Việt Nam đã quyết định thả các ngư phủ trên về Trung Quốc, 

với tất cả dụng cụ đánh cá của họ. Hình ảnh họ vui mừng, thân thiện khi được trao 

trả lúc rời cảng Đà Nẵng mà báo chí lúc bấy giờ đưa tin đã cho thấy điều này. Đáng 

bàn là đa số họ đều biết đọc, biết viết, biết vẽ cả bản đồ và đã từng bị bắt giữ hai 

hoặc ba lần trước đó(!?); ngư phủ mà trình độ cao như vậy, so với ngư dân tại vùng 

Biển Đông hiện nay cũng là hiếm có. Tiếp đó, ngày 28-2-1961, có 2 tàu cá Trung 

Quốc đổ bộ lên một đảo nhỏ phía Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa [342:87]. Một báo 

cáo của cho biết: Ngày 1-3-1961 lúc 16 giờ, có một ghe buồm lạ trên chở 9 người 
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Trung Hoa đã cặp bến tại đảo Hoàng Sa. Theo lời khai của các đương sự thì họ từ 

đảo Hải Nam chạy trốn chế độ cộng sản. Trên ghe gồm có: 1 cựu Giáo sư, 1 cựu 

thiếu úy Trung Hoa Quốc gia, 1 ngư phủ, 6 nông dân. Vật liệu đem theo gồm có: 2 

bản đồ, 2 địa bàn [213].  

Qua những vụ trên, VNCH nhận định rằng việc “một số tàu đánh cá Trung 

Cộng trang bị máy thu thanh, xâm nhập bất hợp pháp hải phận VNCH, đổ bộ lên 

đảo Duncan và vài đảo khác thuộc quần đảo Hoàng Sa (Paracel) [90] là do “quân 

đội chỉ chiếm 2 đảo Robert và Pattle còn các đảo khác bỏ trống và ở ngoài tầm quan 

sát” [90]. Chính việc xâm nhập trái phép và lén lút đổ bộ nêu trên, đã buộc VNCH 

càng quyết tâm bảo vệ các đảo nhằm: “Để ngăn cản một cách hiệu quả sự tái chiếm 

(của ngư dân Trung Quốc) đối với các đảo này” [60]. Một nhân chứng từng canh 

giữ Hoàng Sa lúc bấy giờ nhớ lại: “Chúng tôi cũng đã nhiều lần nhìn thấy những 

Khu trục hạm của Trung Cộng về phía Đông, thường thường những chiếc này đi 

từng cặp một, khoảng xa chừng 10 hải lý” [270:35]... Tuy nhiên nhờ “Có những phi 

cơ không tuần của Đệ thất Hạm đội (Hoa Kỳ) và đặc biệt là các thủy phi cơ P.5M 

Marlin thông thường trên đường từ Hoàng Sa ra Đà Nẵng hoặc từ Đà Nẵng ra 

Hoàng Sa, chúng tôi thấy những chiếc phi cơ này bay gần như hộ tống chúng tôi” 

[270:35]...  

Ngoài việc tuần tra, bảo vệ như trên, lực lượng tuần duyên của VNCH còn 

thực hiện nhiều hoạt động cứu hộ tại Hoàng Sa nói riêng và vùng biển miền Trung 

nói chung. Báo cáo của Thị Trưởng Đà Nẵng, ngày 5-10-1960, cho biết có 26 tàu 

đánh cá, tổng số thủy thủ các tàu là 367 người, trong đó có 25 tàu Trung Hoa vào 

núp bão tại Thương cảng Đà Nẵng [9]. Một thực tế dễ thấy về sự phối hợp tuần tra, 

bảo vệ lãnh hải của VNCH thời gian này chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan hữu 

quan. Một văn bản của Bộ Tư lệnh Hải quân VNCH gửi cho các cơ quan liên quan 

có đoạn: “Bấy lâu nay, sự liên lạc giữa cơ quan mật vụ (Tình báo, Công an, Nghiên 

huấn, Phòng 2, An ninh Quân đội) của Hành chánh và Quân sự có phần lệch lạc, 

thiếu sự tương trợ và tiếp xúc thường xuyên trên công tác chung” vì vậy cần “kiện 

toàn bộ máy tình báo toàn Phân khu duyên hải, quý Khu phải có bổn phận trao đổi 

tin tức hằng ngày (báo cáo nhật kỳ) và hằng tháng (Tổng hợp nguyệt san)” [53]. 

2.3.4. Tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền đối với Hoàng Sa  

Từ năm 1954 đến năm 1965, chính quyền VNCH tổ chức hàng loạt các hoạt 

động tuyên truyền về chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa như: Liên 

đoàn Công chức Quốc gia ngày 18-6-1956, tổ chức nói chuyện nội bộ về Hoàng Sa 

và Trường Sa [144], Bản tin về "Địa phương ký các tỉnh miền Nam” (về quần đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa) của Việt Tấn Xã ấn hành ngày 6-1-1957 [144], Chuyên đề 
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Việt Nam khẳng định chủ quyền về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, do VTX phát 

vào ngày 10-6-1956 [146]. Tài liệu nghiên cứu về lịch sử các tỉnh liên quan đến 

Hoàng Sa, Trường Sa do Thông tấn xã Việt Nam ấn hành ngày 6-2-1957 [144]... 

VNCH cũng đã cung cấp tư liệu cho các hãng thông tấn nước ngoài để tuyên truyền 

về chủ quyền của mình đối với Hoàng Sa như: Bài đăng trên báo Manchester 

Guardian, ngày 2-9-1956, kết luận: "Chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Trường Sa 

là có giá trị hơn" [146], Toà Lãnh sự quán VNCH ở Singapore cung cấp tư liệu cho 

phóng viên báo Straits Times viết về Hoàng Sa và Trường Sa, vào ngày 8-6-1959 

[141]... Điều đó cho thấy, VNCH rất chú trọng việc tuyên truyền chủ quyền của 

mình đối với Hoàng Sa trên các phương tiện truyền thông quốc tế.  

Các quan chức ngoại giao VNCH thường xuyên lên tiếng xác nhận chủ quyền 

tại Hoàng Sa như: Ngày 01-6-1956, Bộ trưởng Ngoại giao VNCH ông Vũ Văn Mẫu 

ra tuyên bố tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa và phản đối bất cứ sự mạo nhận chủ quyền nào, kể cả đối với các 

quốc gia thân hữu như Philippines và Đài Loan [139]. Sau một năm chiếm đóng trái 

phép đảo Phú Lâm, Trung Quốc lại tiếp tục đòi “chủ quyền” ở cả hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa. Trước đòi hỏi vô lý đó, ngày 18-2-1957, Bộ Ngoại giao 

VNCH liền ra thông cáo nhắc lại “2 quần đảo trên đều thuộc lãnh thổ Việt Nam” 

[139]… 

Giai đoạn này có một sự kiện ngoại giao liên quan đến quần đảo Hoàng Sa đến 

nay vẫn còn nhiều bàn cãi, đó là công thư của VNDCCH do Thủ tướng Phạm Văn 

Đồng ký, ủng hộ việc Trung Quốc yêu cầu lãnh hải của họ là 12 hải lý. Chúng tôi 

đồng ý với quan điểm rằng: "Về thực chất, công hàm 1958 chỉ là sự thể hiện một 

thái độ chính trị, một cử chỉ hữu nghị với tuyên bố giới hạn lãnh hải 12 hải lý của 

Trung Quốc để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc mà thôi"[16]; Bởi Hoàng Sa 

lúc đó thuộc quyền cai quản của VNCH. Trước đó ít lâu, vào năm 1957, VNCH đã 

nhiều lần phản đối Trung Quốc khi họ đòi hỏi chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường 

Sa của VNCH. Ngay sau khi Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền 12 hải lý, họ đã cho lực 

lượng vũ trang giả dạng ngư dân đổ bộ lên nhiều đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa thì 

lập tức chính quyền VNCH đã bắt giữ số người này và thông báo rộng rãi trên các 

thông tin đại chúng: “Ngày 3-3-1959, để phúc đáp lời phản kháng của Trung Cộng 

về vụ Hải quân Việt Nam bắt 50 quân Trung Cộng đổ bộ bất hợp pháp tại đảo 

Duncan, Bộ Ngoại giao VNCH đã gửi giác thư cho các phái đoàn ngoại giao nêu rõ 

những bằng chứng về chủ quyền Việt Nam trên quần đảo này” [139]. Chính quyền 

VNCH cũng đã tính đến việc đưa vấn đề Hoàng Sa ra toà án Quốc tế và nhờ Hoa 
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Kỳ làm trung gian hòa giải “để chấm dứt sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung 

Cộng, nhưng không biết Mỹ có hành động gì không” [139].  

Tiểu kết chương 2 

Trong 10 năm đầu, chính quyền VNCH đã có những chủ trương thống nhất từ 

trung ương đến địa phương về việc tiếp quản, quản lý, khai thác và bảo vệ quần đảo 

Hoàng Sa gồm: Thiết lập đơn vị hành chính cấp xã cho Hoàng Sa thay cho Đại lý 

hành chính người Pháp đặt ra trước đó, đưa lượng lực lượng bảo vệ ra Hoàng Sa với 

số lượng nhiều và chuyên nghiệp hơn (TQLC, Bảo an); Cấp phép đầu tư khai thác 

phosphate (kể cả liên kết với nước ngoài), cho phép đánh cá, vớt rong biển, nghiên 

cứu hải dương học; Xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng trên các đảo thuộc Hoàng Sa; Gia 

tăng đáng kể cư dân sống trên quần đảo này (binh lính, nhân viên, công nhân, người 

đánh cá…); Hoạt động tuyên truyền, đấu tranh trên mặt trận ngoại giao cũng bài 

bản, quyết liệt hơn... Tuy nhiên, việc Trung Quốc bí mật chiếm đóng trái phép đảo 

Phú Lâm, dù chính quyền VNCH lên tiếng phản ứng gay gắt và nhanh chóng đưa 

lực lượng ra bảo vệ các đảo còn lại song việc mất đảo này vào tay Trung Quốc, đã 

tạo nên “mầm họa” cho VNCH sau này. 
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CHƯƠNG 3 

 

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA 

CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975  

 

3.1. Bối cảnh lịch sử  

Ngày 28-3-1965, Hoa Kỳ ồ ạt đưa những đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên 

vào miền Nam Việt Nam tại Đà Nẵng, nhằm thực hiện “chiến tranh cục bộ” và mở 

rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân. Trong bối cảnh 

đó, hải quân Mỹ đã lấy Biển Đông làm địa bàn tác chiến, nhất là vị trí chiến lược 

của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa [134:13].  

Biển Đông của Việt Nam ngày càng hấp dẫn hơn, khi nền khoa học công nghệ 

của Mỹ có những bước tiến vượt bậc trong việc chinh phục không gian vũ trụ, bởi 

những phát hiện mới của NASA, nhất là lĩnh vực kinh tế biển6. Để bảo vệ “đồng 

minh VNCH”, từ năm 1965 trở đi, Hoa Kỳ đã điều Hạm đội VII đến túc trực 

thường xuyên vùng Biển Đông của Việt Nam nhằm khống chế khu vực này 

[340:54]. Cùng với đó là tăng cường viện trợ các các thiết bị quân sự, hàng hải hiện 

đại cho VNCH: “Tất cả Radar thời đó, đã được thay thế bằng các Radar Decca hay 

Raytheo, đặc biệt rất tốt cho việc hải hành cận duyên. Đối với chiếc tàu có Radar tốt 

thì đi Hoàng Sa không có gì nguy hiểm cả” [270:26]. Trong năm 1965, Hoa Kỳ đã 

viện trợ cho lực lượng hải quân VNCH gồm: 3 chiến hạm LSSL: HQ 228, HQ 229 

và HQ 230, 2 PC: HQ 05 và HQ 02 và 1 LSM HQ 406. Tháng 11.1968, Hoa Kỳ 

tiếp tục chuyển nhượng cho Hải quân VNCH 500 chiến hạm và chiến đỉnh các loại, 

cùng nhiều Tiền doanh yểm trợ, nhiều tàu trong số đó thường có mặt tại Hoàng Sa 

[168:6-7]. Lúc này, cảng quân sự Đà Nẵng có “vô số các loại tàu thuyền lớn nhỏ, 

nhiều nhất là tàu chiến, hải thuyền, xuồng máy, tàu hậu cần của hải quân ngụy… 

ngày đêm hoạt động, vào ra như mắc cửi” [137]. Đây là bước ngoặt quan trọng, 

giúp VNCH khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa tốt hơn so với trước đó, khi họ 

nhận được sự viện trợ nhiều máy bay, tàu chiến, vũ khí; các thiết bị phục vụ cho 

hoạt động thám không, khí tượng, khảo sát hải dương học...  

Để phù hợp với tình hình mới, nhất là chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, chính 

quyền VNCH đã ban hành Sắc lệnh số 81-NG của Thủ tướng chính phủ VNCH 

ngày 27-5-1965, ấn định: Một khu vực gọi là Khu vực phòng vệ trong giới hạn 03 

hải lý kể từ bờ. Một khu vực gọi là Khu vực kế cận, kể từ ranh giới ngoài hải phận 

                                                 
6 NASA: Cơ quan quản trị hàng không và không gian quốc gia (National Aeronautics and Space 

Administration). 
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đến giới hạn 12 hải lý kể từ bờ. Đến năm 1969, VNCH thành lập một Ủy ban liên 

bộ, để soạn thảo dự luật về hải phận quốc gia [49]. Sự hiện diện thường xuyên của 

hải quân Mỹ tại Biển Đông với Hạm đội VII cùng nhiều trang thiết bị quân sự hiện 

đại, giúp VNCH tự tin hơn trong việc khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa. Thực 

tế cho thấy, chỉ khi người Mỹ bắt tay với Trung Quốc, thì Trung Quốc mới có đủ 

quyết tâm và cơ hội thực hiện một “cuộc tiểu chiến tranh” cưỡng đoạt Hoàng Sa của 

VNCH. 

Tháng 2-1972, Mỹ và Trung Quốc ra bản “Thông cáo chung Thượng Hải” 

khẳng định sẽ rút hết các lực lượng và cơ sở quân sự của Mỹ ra khỏi Đài Loan và 

“tùy theo tình hình căng thẳng trong khu vực này giảm đi (khi chiến tranh tại Việt 

Nam kết thúc), Mỹ sẽ dần dần giảm lực lượng và cơ sở quân sự của Mỹ ở Đài 

Loan” [346:524]. Thông cáo chung Thượng Hải, đã làm cho: “Trung Quốc thay đổi 

bạn thành thù, biến thù thành bạn và Trung Quốc đã hợp tác với Mỹ trong chiến 

lược của Mỹ, chống nhân dân Việt Nam, ngăn chặn nhân dân Việt Nam giải phóng 

hoàn toàn miền Nam Việt Nam và thống nhất nước nhà” [147:28-29]. Như vậy, tình 

hình chính trị thế giới đã thay đổi, khi Hoa Kỳ tìm mọi cách “rút chân ra vũng lầy 

Việt Nam” nên đã chấp nhận làm ngơ “không đứng về bên nào”, tạo điều kiện cho 

Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa hòng đổi lấy lời hứa là Trung Quốc sẽ giúp 

Hoa Kỳ trong vấn đề Việt Nam. 

Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Hoa Kỳ bắt đầu rút quân ở 

miền Nam, thì VNCH rơi vào tình thế “bị bỏ rơi”, sự khủng hoảng kinh tế, chính trị 

và quân sự ngày càng khốc liệt, tiềm lực chiến tranh mỗi ngày thêm eo hẹp. Chớp 

lấy thời cơ, Bắc Kinh quyết định thực hiện một cuộc “tiểu chiến tranh” để cưỡng 

chiếm quần đảo Hoàng Sa của VNCH7.  

Trên bình diện quốc tế, theo phân tích của lãnh sự quán Mỹ ở Hồng Kông thì: 

“Bắc Kinh lo ngại rằng Liên Xô hoặc VNDCCH lên kế hoạch cho hành động trực 

tiếp liên quan đến quần đảo Hoàng Sa ở thời điểm này, song việc tăng cường đáng 

kể hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô trong những năm gần đây, đã nhấn mạnh 

cho Trung Quốc thấy được tiềm năng chiến lược lâu dài của lãnh thổ tranh chấp” 

[314]. Ngoài ra, “Phải thấy trước rằng vụ Hoàng Sa, Trường Sa sẽ mở đầu cho một 

cuộc tranh chấp mới giành tài nguyên kinh tế, một cuộc tranh chấp phức tạp và chắc 

sẽ kéo dài” [12]. Điều này càng có cơ sở hơn, khi đầu tháng 1-1974, VNCH tuyên 

                                                 
7 Theo nhận định của giới lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc lúc đó thì họ đang “yếu đi về vị thế”, không còn 

lợi thế để "mặc cả lợi ích" trong việc giải quyết tranh chấp. Để gia tăng vị thế của mình và ngăn sự can dự 

của Liên Xô, Trung Quốc quyết định cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của VNCH. 
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bố sẽ khai thác dầu ở khu vực Hoàng Sa và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã “ra tuyên 

bố nhắc lại chủ quyền của mình đối với Tây Sa và Nam Sa” [384].  

Tóm lại, từ năm 1965 đến năm 1975, việc khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng 

Sa của chính quyền VNCH đã bị tác động một cách trực tiếp bởi bối cảnh tình hình 

thế giới, khu vực và trong nước như đã trình bày ở phần trên. 

3.2. Hoạt động khai thác tại quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH 

từ năm 1965 đến năm 1975 

3.2.1. Tiếp tục xây dựng, củng cố các cơ sở hạ tầng  

Từ năm 1965 trở đi, cơ sở hạ tầng của VNCH trên quần đảo Hoàng Sa được 

đầu tư xây dựng qui mô hơn trước. Chính quyền VNCH cho xây dựng 7 căn nhà 

“gạch ngói khang trang, với các công trình phụ như bếp, giếng, bể chứa nước mưa, 

hầm ủ phân trồng cây và rau... Nhất là tổng đài vô tuyến điện, để giữ an ninh quần 

đảo và liên lạc với đất liền [104:34]. Để giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt triền 

miên trên đảo, họ đã tiến hành “sửa chữa, xây dựng các bể ngầm chứa nước ngọt 

trên đảo. Khoảng 20 bể, mỗi bể chứa khoảng một ngàn m3 khối nước, được xây 

ngầm chung quanh ngôi nhà, để chứa nước mưa từ trên trần nhà đổ xuống” [384]. 

Nha khí tượng Hoàng Sa được mở rộng: “Gồm bốn gian: Một nhà kho, kế bên là lò 

bánh mì, kế đó là nhà chứa hơi hydro, gian còn lại là nhà bếp. Tòa nhà dài 24m, 

rộng 4m, chỉ chứa có 4 người [271:299]. Riêng ngọn hải đăng do Pháp xây dựng 

trước kia không sử dụng được nữa [271:302]. Một nhà nguyện cũng được dựng lên 

cho những người theo đạo Công giáo, được xây bằng gạch và lợp tôn. Cách nhà 

nguyện không xa là ba bốn nhà làm bằng tôn khá lớn, đây là cơ sở chế biến 

phosphate [397]. Chính quyền VNCH cũng dự định xây dựng một sân bay trực 

thăng tại Hoàng Sa song “vì các đảo quá nhỏ, không đủ lập chiều dài của một phi 

đạo ngắn nhất” nên thôi [104:16]. Mặc dù VNCH có đầu tư xây dựng tại Hoàng Sa 

hơn trước song chưa đáp ứng được nhu cầu của những người sống trên đảo, lại 

chẳng là gì so với Trung Quốc xây dựng tại đảo Phú Lâm cạnh đó. Một báo cáo mật 

cho biết cùng một thời điểm, Trung Quốc đã xây dựng: 50 cơ sở gồm nhà cửa, một 

cầu tàu dài khoảng 100 mét, tại đảo Linh Côn có 3 tàu hàng, 2 tàu kéo và 2 xà lan 

chở đầy vật liệu kiến trúc để thiết lập các cơ sở mới [228]. Từ đó, VNCH nhận định 

rằng “Bắc Kinh có thể đang bành trướng việc xây dựng các hòn đảo trên, để trở 

thành các căn cứ hải quân nhằm yểm trợ Hạm đội Trung Cộng hiện đang phát triển 

mạnh ở vùng biển Đông Nam Á” [228].  
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3.2.2. Hoạt động của đài khí tượng Hoàng Sa 

Thời gian này, Ty khí tượng Hoàng Sa (Station Pattle) trực thuộc Nha Khí 

tượng của VNCH8. Từ năm 1965 trở đi, người Mỹ cung cấp, viện trợ cho VNCH 

nhiều dụng cụ phục vụ công tác khí tượng, nên trạm khí tượng Hoàng Sa cũng được 

trang bị tốt hơn: “nhiều máy móc tối tân dùng để đo nhiệt độ, độ ẩm, vũ lượng, 

chứng phát (Piche) nhật chiếu (daily sunshine), vân lượng, sương mù, giông, tốc độ 

và chiều hướng gió trên quần đảo Hoàng Sa và những vùng lân cận” [104:15]. Một 

nhân chứng từng làm việc cho Nha khí tượng Hoàng Sa trong thời gian này, cho 

chúng tôi biết: Trạm có một máy phát điện nhưng chỉ phục vụ cho việc truyền tin 

khí tượng về đất liền. Toán khí tượng gồm có 5 người. Công việc của họ là cứ 

khoảng hai đến ba giờ là cho máy điện nổ, bơm một bong bóng lớn màu đỏ xong, 

thả bay lên không trung rồi dùng kính chuyên môn để đo tốc độ gió và biết hướng 

gió di chuyển. Họ cũng sử dụng một kính viễn vọng lớn để quan sát quanh đảo, tìm 

biết vùng nào có bão đang tập trung và di chuyển về hướng nào. Cứ khoảng hai đến 

ba giờ, họ lại lặp lại công việc đó và báo cáo về đất liền [401].  

Các chuyên viên khí tượng Hoàng Sa làm việc luân phiên nhau, cứ ba tháng 

thay đổi một lần, được các tàu hải quân chuyên chở và tiếp tế thường xuyên. Một số 

người làm việc tại Đài Khí tượng Hoàng Sa được nhắc tên trong các biên khảo 

trước năm 1975 như các ông: Ngô Tấn Phát, Nguyễn Văn Cúc... tác giả luận án này 

cũng đã được tiếp chuyện họ. Từ năm 1965 trở đi, do giá cả thị trường trong đất liền 

luôn tăng vọt, khiến cho sinh hoạt của các nhân viên khí tượng Hoàng Sa thêm khó 

khăn nên Giám đốc Nha Khí tượng kiến nghị phụ cấp thêm cho nhân viên khí tượng 

Hoàng Sa: "Mỗi khẩu phần được gia tăng thêm 148$ nữa” và xem đây là nhằm để 

giữ vững uy tín và chủ quyền quốc gia đối với quốc tế nên “không thể có sự suy bì 

hay tỵ nạnh nào của công chức khác trên toàn lãnh thổ VNCH" [91]. Đồng ý với 

quan điểm này, Tổng Giám đốc Nha ngân sách và Ngoại viện, cho rằng: Hiện ở 

Hoàng Sa, ngoài nhân viên khí tượng, còn có một đơn vị Địa phương quân trú đóng, 

các Địa phương quân này cũng có hưởng phần ẩm thực, một phần do đương sự chịu 

và một phần do Chính phủ giúp như: 

                                                 
8 Ty Khí tượng Hoàng Sa hoạt động từ năm 1939 đến năm 1944 phải tạm ngưng. Từ năm 1948 bắt đầu hoạt 

động lại mãi đến năm 1975. 
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 Bảng biểu do Nha Ngân sách và Ngoại viện ban hành về định mức bồi dưỡng 

cho các đương sự đang tòng sự tại quần đảo Hoàng Sa [91].  

Nhờ vậy, mức bồi dưỡng, trợ cấp cho nhân viên khí tượng Hoàng Sa cũng 

được xem xét, điều chỉnh theo hướng tăng lên. Tuy nhiên, giữa năm 1973, tình hình 

vật giá VNCH lại leo thang chóng mặt, làm ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống những 

người đang công tác tại Hoàng Sa, nhu cầu điều chỉnh lương và trợ cấp của đối 

tượng này trở nên cấp thiết. Công văn số 7023/GT-BĐ/TTK/HCL/PC4 ngày 03-9-

1973, của Tổng trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện gửi Tổng Thư ký Phủ Thủ tướng 

Sài Gòn đề nghị: “Tăng phụ cấp khẩu phần hàng ngày của nhân viên tùng sự tại Ty 

Khí tượng đảo Hoàng Sa từ 192$ lên 288$9 kể từ ngày 1-4-1973 (tăng 50%)”, “để 

bảo vệ sức khỏe cũng như để khích lệ tinh thần phục vụ của các công bộc quốc gia 

trên hải đảo hoang vu, cô lập cách xa bờ biển trên 400 cây số, nhằm xác nhận chủ 

quyền quốc gia đối với quốc tế trên hải đảo này” [93]. Theo tìm hiểu của chúng tôi, 

nhân sự Đài Khí tượng Hoàng Sa được cử ra thay ca mỗi lần gồm 4 người, có người 

được luân phiên ra Hoàng Sa hàng chục lần: “Ông Hiệp ra Hoàng Sa lần này là lần 

thứ 16, ông Nhường ra lần thứ 10, ông Tấn ra lần thứ 3, ông Võ ra lần đầu” 

[271:297]. Một trong các nhân chứng của Đài khí tượng Hoàng Sa hiện ở tại Đà 

Nẵng cho biết: Do đảo Hoàng Sa có vị trí quan trọng trong công tác dự báo thời tiết, 

lại nhờ có máy móc tối tân nên: “số liệu trên đảo gửi về thường rất chính xác trong 

công tác dự báo bão” [395].  

Sau khi Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Nha Khí 

tượng Hoàng Sa cũng bị họ chiếm và sử dụng. Ngày 18-9-1974, đại biểu Trung 

Quốc tại Hội nghị Khí tượng khu vực Châu Á họp tại Colombo đã tuyên bố đài khí 

tượng Việt Nam đặt trên đảo Hoàng Sa và được OMM đăng ký chính thức dưới số 

                                                 
9 Thời giá 1kg gạo tại VNCH vào năm 1974, là 80 đồng. 
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48860, thôi không hoạt động nữa và đề nghị OMM cho thay bằng trạm 59985 của 

Trung Quốc đặt tại đảo này [169:87-88]. Cần lưu ý rằng, các tổ chức quốc tế chuyên 

môn đều quy định trong Điều lệ của họ rằng, việc ghi tên một nước hoặc một vùng 

địa lý nào trên các bản đồ không có ý nghĩa là các tổ chức đó công nhận quy chế 

chính trị hoặc các biên giới của nước hoặc vùng địa lý đó, song Trung Quốc vẫn cứ 

đòi ghi cho bằng được để chứng tỏ họ có "chủ quyền” tại Hoàng Sa. Tuy nhiên, 

ngày 09-9-1975, đại biểu Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam tại 

Hội nghị Khí tượng thế giới, đã tiếp tục đăng ký Đài khí tượng Việt Nam tại quần 

đảo Hoàng Sa vào hệ thống SYNOP của Tổ chức Khí tượng quốc tế, với ký hiệu 

48.860 và tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa 

[341:118].  

3.2.3. Quy định về lãnh hải, khai thác hải sản và khảo sát khoa học  

 Thời gian này, VNCH nhận thấy Sắc lệnh ban hành năm 1936 về việc xử lý 

các ngư thuyền ngoại quốc vi phạm hải phận đánh cá tại Việt Nam do người Pháp 

ban hành nay không còn phù hợp (mức phạt quá nhẹ), nên các tàu đánh cá ngoại 

quốc thường xâm phạm hải phận VNCH, gây thiệt hại cho ngư dân và nguồn lợi hải 

sản quốc gia. Vì thế, các giới chức lãnh đạo của các Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Kinh tế, Nha Ngư nghiệp, Nha Công chánh... của VNCH thống nhất 

rằng: “Để thi hành các quyền hạn và thẩm quyền phù hợp với công pháp quốc tế, 

nay ấn định chiều rộng hải phận Việt Nam các đảo và cồn là 12 hải lý...” [36]. Vấn 

đề hải phận đã được cụ thể hóa bằng Sắc lệnh số 81-NG của Thủ tướng chính phủ 

VNCH ngày 27-5-1965, ấn định bờ biển Việt Nam thành hai khu vực: Một khu vực 

gọi là Khu vực phòng vệ trong giới hạn 03 hải lý kể từ bờ. Một khu vực gọi là Khu 

vực kế cận, kể từ ranh giới ngoài hải phận đến giới hạn 12 hải lý kể từ bờ.  

Về khai thác hải sản: Từ năm 1965 đến năm 1975, với trang thiết bị ngư lưới 

cụ, tàu cá công suất lớn, máy tầm ngư hiện đại do Mỹ tài trợ hoặc được mua từ 

phương Tây; nhất là sự hợp tác ngư nghiệp giữa VNCH với các nước, làm gia tăng 

số lượng ngư dân miền Trung đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa: Ngoài việc bắt cá, 

cua, sò, ốc, tôm, mực, “số lượng rong câu vớt được mỗi lần lên tới hàng trăm tấn” 

[104:42-43].... với đặc điểm chung là thứ nào cũng nhiều và khổng lồ nên các ngư 

dân Việt Nam đã bắt, vớt đem lên đảo Hoàng Sa lớn để phơi khô, sơ chế, rồi chuyển 

về đất liền xuất khẩu… Năm 1973, Bộ Nông nghiệp VNCH cho rằng: Hoàng Sa sẽ 

đem lại cho Việt Nam một nguồn lợi đáng kể, vô cùng quí báu cho nông dân Việt 

Nam, nhất là trong giai đoạn này Chính phủ đang tập trung nỗ lực để xây dựng một 

nền kinh tế hậu chiến, nên Bộ này đã có kế hoạch khai thác san hô và vỏ sò cho việc 

chế biến thực phẩm gia súc và ngành kỹ nghệ hải sản. Đồng thời, động viên ngư dân 
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đẩy mạnh đánh bắt cá tại đây, cũng như khai thác rùa biển, vì “mỗi đêm hàng trăm 

con vích lên đảo để gửi trong cát một ổ từ 400 đến 1.200 trứng. Thịt và trứng vích 

được nông dân Việt Nam rất ưa thích” [174]. Cá và rong câu tại Hoàng Sa tiếp tục 

là hấp lực lớn đối với ngư dân, kể cả ngư dân Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản: 

“các công ty ngư nghiệp của Tân Gia Ba, của Nhật Bổn và Trung Hoa thường 

quanh quẩn làm cá xa xa quần đảo Hoàng Sa, mỗi khi họ cần sự giúp đỡ như gạo, 

nước uống, họ vẫn tuân theo Công pháp Quốc tế lúc vào bờ và được ta đối xử tử tế” 

[234]. Tuy nhiên, lợi dụng sự xuất hiện của ngư dân nước mình tại Hoàng Sa, chính 

quyền Trung Quốc thường sử dụng vỏ bọc “ngư dân” để đưa lực lượng quân sự xâm 

nhập trái phép các đảo do VNCH quản lý. Ngày 11-8-1971, lúc 11 giờ, 14 ngư phủ 

đổ bộ bằng xuồng lên đảo Hoàng Sa, xuất phát từ hai tàu lớn đầu ngoài khơi. Đây là 

một toán người nhái, toàn đàn ông, có kính lặn lao đâm cá và các dụng cụ đánh cá 

khác, có quốc tịch THDQ mang theo hình Thống chế Tưởng Giới Thạch. Do 

“không có hành động khiêu khích gì khác, 15 người này đã được trả tự do và vị sĩ 

quan ra lệnh hai tàu này lập tức rời khỏi đảo Hoàng Sa hồi 12 giờ cùng ngày” 

[104:111]. Gần đến ngày hải chiến Hoàng Sa, sự xuất hiện của “ngư phủ” Trung 

Quốc càng đáng quan ngại hơn: “tàu Trung Quốc đến đánh bắt cá tại vùng biển đảo 

Hoàng Sa càng nhiều hơn. Khi tàu Hải quân VNCH tuần tra thì chúng chạy ra hải 

phận quốc tế, khi tàu Hải quân đi rồi thì chúng lại buông neo thả lưới quanh đảo. 

Anh em trên đảo thì chỉ có nhiệm vụ giữ đảo, còn đẩy đuổi ngư dân nước ngoài xâm 

phạm lãnh hải thì phương tiện lại không có, đành chịu thôi” [397].  

Về hoạt động khảo sát phosphate: Như đã trình bày ở phần trên, việc khai thác 

phốt pho tại Hoàng Sa bị đình trệ cùng với việc sụp đổ của chính quyền Ngô Đình 

Diệm song về khách quan cũng có những lý do sau: Tỷ lệ phosphate có trong phân 

không đều, các công ty không khai thác theo yêu cầu các chuyên gia là lựa nơi có 

nhiều phosphate để khai thác, nên thành phần phosphate kém chất lượng; đó là chưa 

kể kỹ thuật chế biến còn sơ sài (phân không đủ mịn để cho cây dễ hấp thụ, chất vôi 

trong phân không được nung); việc khai thác, chuyên chở gặp rất nhiều khó khăn do 

thời tiết, xa đất liền và vốn đầu tư quá khiêm tốn... Vì vậy, phân bón Hoàng Sa chủ 

yếu được sử dụng trong giới trồng mía ở Lái Thiêu [272:13].  

Sau năm 1970, nhu cầu phân bón của thị trường ở VNCH ngày càng lớn, giá 

phân ngoại nhập và trong nước lên cao, Công ty phân bón Việt Nam lại đặt vấn đề 

khai thác phosphate ở quần đảo Hoàng Sa nên VNCH khởi động lại việc khảo sát về 

trữ lượng phosphate tại Hoàng Sa và xúc tiến kế hoạch khai thác. Công ty Kỹ nghệ 

phân bón Đại Nam (Kyphadaco) của ông Đào Nhật Tiến đã khảo sát và kết luận 

rằng thành phần phosphate tại Hoàng Sa có phẩm chất tốt, đáp ứng được nhu cầu 
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phân bón tại miền Nam. Kết quả khảo sát của Tổng Nha Khoáng chất và Công Kỹ 

nghệ cho biết trữ lượng: Tại đảo Hoàng Sa, có từ 562 ngàn tấn đến 960 ngàn tấn, 

đảo Cam Tuyền, có từ 675 ngàn tấn đến 1.440.000 tấn, đảo Vĩnh Lạc, có từ 787.000 

tấn đến 1.200.000 tấn và đảo Duy Mộng, có khoảng 687.000 tấn [272:13].  

Tháng 8-1973, sáu tháng trước khi Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng 

Sa, một số kỹ sư hóa học, hầm mỏ Nam Việt Nam và Nhật Bản đã tổ chức một đợt 

điều tra trữ lượng phosphate tại quần đảo Hoàng Sa, từ ngày 11-08-1973 đến ngày 

23-08-1973, với sự trợ giúp kỹ thuật của Marubeni Corporation (Japan) [271:21]. 

Theo kết quả của đoàn khảo sát này, chỉ tính riêng các đảo trong nhóm phía tây nam 

(trong đó có đảo Hoàng Sa lớn), trữ lượng có thể lên tới 2.780.000 tấn [319:16]. 

Các hoạt động khảo sát trên, dù đem đến nhiều kết quả khả quan, cộng với nhu cầu 

phân bón khá lớn của VNCH lúc đó, song cũng không khởi động lại được một cách 

quy mô việc khai thác phosphate tại Hoàng Sa như mong muốn.  

 Về khảo sát dầu khí, từ đầu năm 1970 trở đi, qua điều tra, khảo sát khoa học, 

người Mỹ và VNCH tin rằng thềm lục địa Việt Nam, bao gồm Hoàng Sa và Trường 

Sa có nhiều dầu khí và khí đốt. Một tờ báo phương Tây lúc đó cho rằng: "Các trữ 

lượng dầu mỏ ở Trung Đông hiện nay, so với triển vọng dầu mỏ ở khu vực thềm lục 

địa của Biển Đông, chỉ bằng con tem dán trên mình con voi mà thôi" [134:76-77]. 

Về mặt chính trị, nhận định trên là một phần do ý đồ muốn đưa ra một miếng mồi 

hấp dẫn, để củng cố quyết tâm của Quốc hội và Chính phủ Mỹ tiếp tục kéo dài cuộc 

chiến tranh tại Việt Nam song nó cũng phản ánh phần nào tiềm năng dầu khí, khí 

đốt, đất hiếm của Việt Nam tại vùng biển này. Tuần san Phòng Thương mại Sài 

Gòn ngày 2-4-1971, ước tính rằng trữ lượng dầu ngoài khơi miền nam Việt Nam có 

thể chiếm 25% tổng số trữ lượng dầu dưới đáy Biển Đông [134:75]. Riêng quần đảo 

Hoàng Sa nếu tính ranh giới 200 hải lý thì khoảng giữa Hoàng Sa và đảo Hải Nam, 

mỏ khí đốt có trữ lượng 90 tỷ mét khối [256:260].  

Từ các cuộc điều tra, khảo sát nêu trên, đến tháng 12-1971, VNCH chia khu 

vực đặc nhượng xong và nhượng quyền khai thác vào tháng 7-1973 [400]. Qua hai 

đợt đấu thầu năm 1973 và năm 1974: “Chính phủ VNCH đã cấp dữ quyền đặc 

nhượng tìm kiếm và khai thác dầu lửa trong thềm lục địa cho một số công ty thuộc 

nhiều quốc tịch và có trình độ kỹ thuật cao” [280]. Đây cũng là một trong những 

nguyên nhân để Trung Quốc quyết chiếm Hoàng Sa từ tay của VNCH: “Từ khi nạn 

khan hiếm nhiên liệu trở nên một vấn đề quan trọng của thế giới, vùng biển Nam 

Hải được ghi nhận là nơi có nhiều hy vọng tìm ra mỏ dầu hỏa, thì quần đảo Hoàng 

Sa lại gây thêm nhiều sự lưu ý. Phải chăng, đó cũng là một trong các lý do khiến 

Trung Cộng đột ngột xâm lăng quần đảo Hoàng Sa bất chấp dư luận và quốc tế 
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công pháp” [272:13]. Ngoài việc khảo sát khoa học về dầu khí, phân bón, VNCH 

còn cấp phép để các nhà khoa học nghiên cứu sinh vật học tại Hoàng Sa: “Hiện vẫn 

có các nhà bác học Nhật khảo cứu động vật tại Hoàng Sa” [92].  

Để bảo vệ tài nguyên quốc gia trong vùng biển, dưới đáy biển và bảo vệ quyền 

lợi tài nguyên biển tại Hoàng Sa, VNCH xác quyết rằng: “Lòng đất, đáy biển của 

thềm lục địa với tất cả các tài nguyên thiên nhiên ở trong và trên đó nằm dưới phần 

ngoại hải, tiếp cận với lãnh hải của Việt Nam, được coi như một phần lãnh thổ quốc 

gia và do đó thuộc pháp quyền chuyên độc và chịu sự kiểm soát trực tiếp của Chính 

phủ Việt Nam Cộng hòa” và “ấn định hải phận ngư nghiệp của VNCH là 50 hải lý 

kể từ lãnh hải và quy định rằng, các tàu thuyền ngoại quốc không được vào đánh cá 

trong hải phận ấy, nếu không có sự cho phép của Chính phủ VNCH” [280]. Đồng 

thời cũng cảnh cáo rõ: “Ranh giới của phần thềm lục địa này đã được Chính phủ 

VNCH ấn định chiếu theo các quy ước, tiêu chuẩn Quốc tế và đã được công bố đầy 

đủ. Bởi vậy, Chính phủ VNCH coi là vô giá trị và vô hiệu lực mọi quyền đặc 

nhượng do một quốc gia khác cấp dữ lấn vào phần thềm lục địa của VNCH. Những 

công ty thụ thưởng quyền đặc nhượng trái phép ấy, phải gánh chịu mọi trách nhiệm 

và mọi rủi ro nếu họ tiến hành những công tác tìm kiếm và khai thác khoáng sản 

trên phần thềm lục địa của VNCH mà không có sự cấp quyền hợp lệ của Chính phủ 

VNCH” [280].  

3.3. Hoạt động bảo vệ Hoàng Sa của chính quyền VNCH từ năm 1965 đến 

năm 1975 

3.3.1. Sáp nhập xã Định Hải vào xã Hòa Long và bổ nhiệm các Phái viên 

hành chính  

Đến năm 1968, để thực hiện “tiết kiệm ngân sách”, theo đề xuất của tỉnh 

Quảng Nam tại phiên họp thường kỳ của Hội đồng tỉnh này ngày 6-11-1968, đề 

nghị sáp nhập xã Định Hải vào địa phận xã Hòa Long, thuộc quận Hòa Vang. Tỉnh 

này cũng đã xây dựng hồ sơ, đính kèm 10 bản đồ xã Hòa Long (bao gồm xã Định 

Hải sau khi sáp nhập), với đầy đủ vị trí, giới hạn... đệ trình lên chính quyền trung 

ương “ban hành văn kiện hợp thức hóa việc sát nhập xã Định Hải vào địa phận xã 

Hòa Long, quận Hòa Vang thuộc tỉnh Quảng Nam” [89]. Đề xuất trên được chính 

quyền Trung ương đồng ý bằng Nghị định số 709-BNV/HCĐP/26 ngày 21-10-1969 

[194]. Sở dĩ VNCH có động thái trên là nhằm hữu hiệu hóa guồng máy hành chính 

địa phương, tiết kiệm ngân sách, nhân viên song hơn hết là “Vì tình trạng đặc biệt 

về địa dư, về giao thông khó khăn, về dân số ít ỏi và không thường trực, nên xã 

Định Hải phải giải tán” [104:36-37], điều này không làm phương hại đến chủ quyền 

của VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa. Điều đáng nói là, việc sáp nhập xã Định 
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Hải vào xã Hòa Long lúc đó: “Đều không gặp sự phản đối của bất cứ quốc gia nào, 

kể cả Trung Quốc” [276]. Chúng tôi cũng đã có được tấm bản đồ với nhiều con dấu 

xác thực, vẽ xã Định Hải sau khi được sáp nhập vào xã Hòa Long, đây là một trong 

những đóng góp quan trọng của luận án này. 

Để trực tiếp cai quản quần đảo Hoàng Sa, từ năm 1965 đến năm 1974, chính 

quyền VNCH lần lượt bổ nhiệm chức danh PVHC (tức Đảo trưởng), phụ trách tổng 

quát mọi hoạt động an ninh, hành chính trên các đảo: Nghị định số 839/NV ngày 

25/4/1965, của Thủ tướng chính phủ VNCH về việc cử Thượng sĩ Bảo an là 

Nguyễn Châu, thuộc Tỉnh đoàn Bảo an Quảng Nam được cử giữ chức vụ PVHC 

thay thế Trung sĩ Trương Hữu Tư” [191]. Mỗi lần bổ nhiệm PVHC lại mỗi lần 

đương sự phải khai lý lịch bản thân và nhiều quy định có tính bắt buộc khác, nên để 

giảm sự phiền hà, từ ngày 6-7-1965, Bộ Nội vụ VNCH chủ trương: “miễn yêu cầu 

Vùng Chiến thuật trình lý lịch các PVHC và lý do thay thế các đương sự” [293]. 

Trong quá trình thực hiện luận án này, chúng tôi tìm thấy khá nhiều những nghị 

định bổ nhiệm PVHC cho Hoàng Sa như: Nghị định Số 142/BNV/NV/3, ngày 5-6-

1962, về việc bổ nhiệm chức vụ PVHC Thượng sĩ Phan Lan thay thế ông Võ Sang 

[186]. Theo qui định từ thời Đệ Nhất cộng hòa cho đến sau này, việc điều lực lượng 

ra giữ đảo và bổ nhiệm PVHC cách đều 3 tháng 1 lần. Vì vậy, Nghị định Số 

251/BNV/NV/3, ngày 14-9-1962 đã cử Thượng sĩ Huỳnh Bách, thay thế Thượng sĩ 

Phan Lan [187]. Đến ngày 9-11-1962, lại bổ nhiệm Thượng sĩ Hồ Xuân Kén thay 

thế Thượng sĩ Huỳnh Bách [188]. Nghị định Số 52/BNV/NV/3, ngày 13-2-1963, lại 

bổ nhiệm Thượng sĩ Nguyễn Mọn thay thế Thượng sĩ Hồ Xuân Kén [189], Nghị 

định số 264-PTT/ĐUHC ngày 20-12-1963, bổ nhiệm Trung sĩ nhất Trương Hữu Tư, 

thay thế thượng sĩ Đặng Bổn [190]. Sự vụ lệnh số 1387/V1CT/TQT/NV2 ngày 30-

01-1966, cử Trung sĩ Trần Chuân thay Trung sĩ nhất Phan Hề [266]. Bưu điệp số 

7130-V1CT/TQT/NV2 ngày 14-7-1966, của BTL/VI-CT/TQT bổ nhiệm PVHC 

Trung sĩ Phạm Cầu thay Trung sĩ Nguyễn Văn Thuấn [40]. Sau đó, ông Trần Chuân 

được cử thay thế ông Phan Hề [217]... Như vậy, với vị trí của các PVHC cho thấy 

sự quản lý trực tiếp, chặt chẽ và liên tục của chính quyền VNCH đối với quần đảo 

Hoàng Sa song trách nhiệm chính của họ vẫn là bảo vệ chủ quyền, đảm bảo cho các 

hoạt động hành chính thông suốt và giữ vững an ninh hàng hải tại quần đảo này. 

 3.3.2.Thực hiện việc canh gác, theo dõi, bắt giữ tàu nước ngoài xâm nhập  

Thời gian này, lực lượng Bảo an được đổi tên thành Địa phương quân, thì Địa 

phương quân của tiểu khu Quảng Nam phụ trách canh phòng, bảo vệ Hoàng Sa: “có 

một trung đội do Tiểu khu Quảng Nam điều động trấn đóng và 5 nhân viên thuộc 

Ty Khí tượng Hoàng Sa” [271:21] và chia nhiệm vụ chiếm đóng, canh giữ cụ thể 
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như sau: “Trung đội Địa phương quân Quảng Nam tại quần đảo Hoàng Sa được 

chia ra làm 3 tiểu đội, trấn thủ 3 đảo chính gồm: Đảo Hoàng Sa (Pattle) có 13 

người, đảo Quang Hòa (Duncan), 11 người, đảo Duy Mộng (Drummond), 11 người 

[393]. Lực lượng trên được bố trí theo 3 pháo đài phòng thủ, nhỏ, xây bằng xi-

măng, có lỗ châu mai hướng ra phía biển.  

Về việc bố trí lực lượng và vũ khí để canh giữ các đảo thuộc quần đảo Hoàng 

Sa, chúng tôi tiếp chuyện các nhân chứng từng sống, làm việc tại Hoàng Sa giai 

đoạn từ năm 1965 đến năm 1975, nhằm dựng lại một bức tranh tương đối hoàn 

chỉnh và sinh động dưới đây, qua đó cho ta thấy việc bảo vệ Hoàng Sa được chính 

quyền VNCH chú trọng đến mức nào trong thời gian này. Ông Trần Văn Sơn một 

Địa phương quân Quảng Nam cho biết: “Đơn vị tôi ra đảo Hoàng Sa và là lần thứ 

51, ngày 27-1-1973. Trung đội tôi được cử ra trấn giữ đảo Hoàng Sa lúc bấy giờ có 

36 người. Trung đội trưởng là Trung úy Đỗ Công Chương10, Trung đội phó là 

Trung sĩ Thái Quân. Chúng tôi thay phiên nhau trên vọng gác cả ngày lẫn đêm. 

Trên đảo có tất cả 4 vọng gác. Mỗi vọng gác phân công một người canh, mỗi người 

canh 2 tiếng đồng hồ, anh em được phân công luân phiên nhau canh gác cả ngày lẫn 

đêm” [398]. Về vũ khí, một nhân chứng khác cho biết: “Phía trên trần nhà đúc bê 

tông (Đài Khí tượng Hoàng Sa), được đặt 2 khẩu súng Đại liên 50 ly, 1 khẩu đã 

hỏng và 1 khẩu còn dùng được (năm 1969). Tất cả vật dụng cũng như súng ống và 

đạn dược thì Đảo trưởng cho lau chùi sạch sẽ, vô dầu mỡ và cất vào kho” [399]. Về 

chỗ ở thì: “Nơi trú ngụ của chúng tôi là một tòa nhà lớn xây rất kiên cố. Nhà xây 

cao, gồm một nhà lớn ở giữa và hai nhà ngang ở hai đầu dính vào nhau. Nơi hai nhà 

ngang có hai thang bằng sắt thẳng đứng để leo lên sân thượng, tại đây có một tháp 

hải đăng nhỏ (không sử dụng) và chúng tôi đã đặt một khẩu đại liên 50, có thể xoay 

quanh bốn phía biển. Để báo hiệu cho máy bay biết đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền 

của VNCH, trên mặt bằng sân thượng có vẽ bằng sơn, một lá quốc kỳ màu vàng ba 

sọc đỏ rất lớn” [393]. 

Như đã nói ở phần trên, từ năm 1965 trở đi, số lượng tàu nước ngoài kể cả ngư 

dân Trung Quốc xâm nhập Hoàng Sa giảm hẳn, chỉ sôi động trở lại ở đầu thập niên 

70, khi quan hệ của Mỹ - Trung dần nồng ấm lên song hoạt động thu thập tin tức 

tình báo của Trung Quốc không hề dừng lại. Năm 1967, một chiếc tàu lạ thả neo 

gần bờ, một nhóm 3 người Trung Quốc xuống ghe và vào đảo, họ xin gửi lại một 

người “bị bệnh” rất đáng ngờ. “Người bệnh” này “lân la cùng với anh em lính đi 

                                                 
10 Đỗ Công Chương sinh năm 1947, quê Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị, chỉ huy trung đội Địa phương quân 

Quảng Nam tại Hoàng Sa từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1973, bị bệnh chết tháng 11 năm 1973 (theo ông Đỗ 

Công Trình, sinh năm 1951 là em ruột Đỗ Công Chương). 
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lòng vòng quanh đảo, hắn quan sát mọi thứ kể cả những sinh hoạt hàng ngày trên 

đảo như một tên đi dò thám. Đúng hẹn, sau một tuần, chiếc tàu đó đã trở lại chở 

người Tàu bệnh này về” [393]. Khi Hoa Kỳ bắt đầu phát tín hiệu bình thường hóa 

quan hệ với Trung Quốc thì cường độ xâm nhập của các lực lượng quân sự giả dạng 

ngư dân của Trung Quốc tại Hoàng Sa mỗi ngày thêm ồ ạt và quyết liệt. Năm 1970, 

một bọn người không rõ quốc tịch lên bờ, xin lên đảo nghỉ ngơi, “bọn này đem theo 

một tấm giấy lớn, mở ra thì biết là một tấm bản đồ quần đảo Hoàng Sa” [271:313]... 

Chính sự hiện diện thường xuyên, liên tục đó, làm cho lực lượng bảo vệ đảo phải: 

“Ban đêm chúng tôi không canh gác ở pháo đài mà thay phiên nhau chia từng tiểu 

đội đi tuần tiễu dọc bờ biển bao quanh đảo” [104:49]. Ngày 11-8-1971, lúc 11 giờ, 

14 ngư dân Trung Quốc có đem theo hình của Tưởng Giới Thạch, đổ bộ bằng 

xuồng lên đảo Hoàng Sa, xuất phát từ hai tàu Trung Quốc neo tại ngoài khơi. Đơn 

vị Địa phương quân Quảng Nam đồn trú trên đảo Hoàng Sa, lập tức bắt giữ 14 

người này[104:111]. Cần lưu ý rằng, do Đài Loan là quốc gia thân hữu với VNCH, 

nên nhiều “ngư dân” Trung Quốc đã mượn danh THDQ (tức Đài Loan), bằng các 

biểu hiện dễ nhận thấy như cờ, ảnh của Tưởng Giới Thạch… nhằm che giấu hành 

tung của mình. Do Địa phương quân phương tiện eo hẹp, không có ca-nô đi tuần tra 

kiểm soát các đảo, nên họ chỉ trấn đóng trên đảo Hoàng Sa lớn (Pattle). Đó là chưa 

nói càng về sau, số lượng lính Bảo an đóng tại Hoàng Sa càng giảm, chỉ còn một 

trung đội, do một trung úy hoặc thiếu úy chỉ huy [271:315].  

Cùng với việc thu thập tin tức tình báo tại các đảo thuộc VNCH, Trung Quốc 

còn gia tăng xây dựng và đưa binh lính đến các đảo họ đã chiếm của Việt Nam 

trước đó: Bản thông tin tóm tắt (Central Intelligence Bulletin “CIB”), ngày 16-6-

1971, của CIA trình cho Tổng thống Mỹ cho biết: “Những đoàn công voa hải quân 

từ Yu-lin (Du Lâm) trên đảo Hải Nam hiện tới Hoàng Sa thường xuyên, nhất là 

Woody Island (đảo Phú Lâm), một trong những đảo lớn nhất trong nhóm. Bảo vệ 

đoàn tàu chủ yếu là tàu khu trục, là tàu chiến lớn nhất trong hạm đội Nam Hải của 

Trung Quốc” và Trung Quốc “đang xây một bến đậu, vét một con kênh, xây một 

cây cầu, và dựng nhiều tòa nhà mới trên đảo” [183]. Nếu thời điểm năm 1967, 

Trung Quốc có khoảng 150 người trên đảo Phú Lâm thì “Tới nay (1972), dân số này 

chắc chắn đã tăng, vì Trung Cộng đang cố gắng xây dựng thêm những cơ sở mới” 

[104:33]... Từ các số liệu về cơ sở hạ tầng, quân số, tàu chiến, nhất là lực lượng 

quân sự… của Trung Quốc hiện diện tại Hoàng Sa trong thời gian này cho ta thấy 

những gì VNCH đã làm được tại thời điểm này thật chẳng bõ bèn gì! Theo chúng 

tôi, đây là sai lầm của VNCH và sai lầm đó đã kéo dài quá lâu, đủ để Trung Quốc 

từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, điều nghiên tình hình, thu thập tin tức tình báo, 
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nhằm phục vụ ý đồ cưỡng chiếm Hoàng Sa sau này. Đây cũng là một bài học đắt 

giá trong việc bảo vệ chủ quyền trên biển một cách co cụm, các cơ sở hạ tầng không 

đạt được qui mô đủ để chống lại lý đồ cưỡng chiếm lãnh thổ của đối phương; xuất 

phát từ việc không huy động và thiếu các nguồn lực cần thiết để giữ vững trị an 

quốc gia, nhất là phần lãnh thổ xa đất liền. 

Trên mặt trận ngoại giao, từ năm 1965 đến năm 1975, Bộ Ngoại giao VNCH 

thường xuyên ra thông cáo chứng minh chủ quyền của mình trên hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa. Từ năm 1971 về sau thì càng thường xuyên, lời lẽ còn 

cương quyết hơn và họ đã tính đến việc đưa vấn đề ra Toà án quốc tế: “Theo Bộ 

Ngoại giao, giải pháp thích hợp nhất là đem vấn đề ra trước một cơ quan hòa giải 

Quốc tế, không bắt buộc là tòa án quốc tế La Hay, mà có thể là một đệ tam quốc gia 

đồng được đôi bên thỏa thuận” [230]. Đường lối ngoại giao của VNCH đối với 

Hoàng Sa, Trường Sa thời gian này chủ yếu là: “Minh chứng với quốc tế chủ quyền 

của VNCH trên các quần đảo, với các yếu tố pháp lý căn bản như: Đã chiếm đóng 

một lãnh thổ vô chủ có lịch sử chứng minh, với một hành vi quốc gia có tánh cách 

tiếp tục và đã thông tri cho Quốc tế” [229].  

Gần đến ngày "hải chiến Hoàng Sa" năm 1974, Trung Quốc sử dụng triệt để 

vỏ bọc “tàu cá" âm thầm chở đến hàng trăm "ngư phủ" (thực chất là quân đội chính 

quy Trung Quốc) cùng với vũ khí, đạn dượt nhằm áp sát quần đảo Hoàng Sa để chờ 

ngày khai hỏa. Việc làm đó đã không qua mắt được lực lượng bảo vệ quần đảo 

Hoàng Sa của VNCH, nhất là khi Trung Quốc giả mạo chứng cứ “đem vật liệu và 

hài cốt từ nơi khác lại, xây bốn ngôi mộ. Anh em liền đào vứt xuống biển vì họ vi 

phạm chủ quyền Việt Nam” [271:317]... Ngày 11-01-1974, Bộ Ngoại giao Trung 

Quốc bỗng nhiên lên tiếng mạo nhận chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa của VNCH. Ngay ngày hôm sau, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao 

VNCH đã bác bỏ sự đòi hỏi vô căn cứ đó: “Nhà cầm quyền Trung Cộng không 

những không rút lại sự đòi hỏi vô lý của mình, lại còn ngang nhiên xâm phạm vào 

lãnh thổ của VNCH bằng cách cho người và tàu bè xâm nhập vào vùng lãnh hải 

chung quanh các đảo Cam Tuyền (Robert), Quang Hòa (Duncan) và Duy Mộng 

(Drummond) thuộc quần đảo Hoàng Sa (Paracels Islands) của VNCH. Thậm chí 

bọn người này còn dám đặt chân lên các hòn đảo này, dựng chòi và kéo cờ của 

Trung Cộng, trắng trợn chà đạp lên chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt 

Nam Cộng hòa” [276]. Ngày 16-01-1974, Bộ Ngoại giao VNCH ra Tuyên bố nêu 

rõ: “Trước những sự vi phạm thô bạo đó, Chính phủ và nhân dân VNCH rất căm 

phẫn và quyết không dung thứ” [275].  
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Để tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế, Bộ Ngoại giao VNCH đã có công 

hàm gửi đến các thành viên ký kết Hiệp định Paris năm 1973, với lý lẽ rằng “hai 

nhóm đảo có tên là quần đảo Hoàng Sa (Paracels) và Trường Sa (Spratley) là một 

phần đất của toàn bộ lãnh thổ VNCH, không những vì vị trí lân cận với VNCH mà 

còn trên căn bản một sự hành xử chủ quyền quốc gia một cách liên tục và an hòa 

trong một thời gian lâu dài” và phản đối Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang 

“chuyển qua hành động quân sự, bằng cách gởi nhiều chiến hạm đến vùng liên hệ 

và đổ bộ binh sĩ lên các đảo Hoàng Sa” [105]. Trước “tình hình Hoàng Sa đã trở 

nên báo động”, Tổng thống VNCH chỉ đạo: “Bộ Ngoại giao làm tất cả mọi hành 

động còn làm được có tính cách quốc tế và pháp lý quốc tế, để xác nhận thêm lần 

chót chủ quyền của ta trên quần đảo Hoàng Sa, từ khía cạnh lịch sử đến Công pháp 

Quốc tế qua các hội nghị quốc tế… Thông báo ngay bằng mọi cách cho các quốc 

gia vi phạm; Phổ biến một cách long trọng và rộng rãi những hành động và tuyên 

cáo hoặc tuyên bố của Chính phủ ngay trong ngày hôm nay 16-01-1974. Đối với tàu 

và ghe lạ hiện có tại các đảo, Hải quân sử dụng tối đa luật lệ quốc tế và dẫn độ với 

mục đích đuổi đi. Nếu họ sử dụng vũ lực thì trả lời bằng vũ lực. Cho lính Hải quân 

đổ bộ lên Robert và Duncan, nhổ cờ lạ, cắm cờ Việt Nam, đuổi người lạ đi. Hải 

quân có nhiệm vụ ngăn ngừa mọi hành động cắm cờ và đổ bộ người lên các đảo còn 

lại, ví dụ như Drummond và Money. Hải quân, nếu cần, phải được tăng cường 

phương tiện để bảo vệ tối đa chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Crescent và bằng 

mọi hành động thích ứng khi cần” [37].  

3.3.3. Chiến đấu bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước sự xâm chiếm của Trung 

Quốc (1974)  

Ngày 16.1.1974, quân Trung Quốc quyết định gây hấn với lực lượng Hải quân 

VNCH và đụng độ đã xảy ra. Bản thông tin tóm tắt của CIA, ngày 18-1-1974 cho 

biết: “Trung Quốc và VNCH có thể đã giao tranh hôm 16-1, vì Trung Quốc chiếm 

đảo Robert Island (đảo Hữu Nhật). Sài Gòn cho biết là binh sĩ Nam Việt Nam bắn 

vào phía Trung Quốc, khi những người này dựng lều và cắm cờ trên đảo. Phía Nam 

Việt Nam cũng cho rằng, quân Trung Quốc đã đổ bộ xuống hai đảo nữa trong nhóm 

đảo Nguyệt Thiềm” [183]. Lúc này, Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt của VNCH 

đang cố đuổi 2 “tàu cá” Trung Quốc ra khỏi đảo, song chúng không chịu đi, “bọn 

lính Trung cộng trên tàu cá chửi sang ta bằng tiếng Tàu” [271: 317]. Trước sự xâm 

nhập trắng trợn của Trung Quốc, ngày 16-1-1974, Bộ Ngoại giao VNCH ra Tuyên 

bố lên án về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền VNCH và “sẽ cương quyết bảo vệ 

chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình và dành quyền thi hành mọi biện pháp 

thích nghi cho mục đích ấy” [17]...  
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Xin tóm lược về trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974 như sau: Mấy ngày 

trước khi chiến sự nổ ra, Trung Quốc cho các tàu đánh cá chạy vòng các đảo do 

VNCH kiểm soát. Khi những tàu này đến gần, lực lượng Địa phương quân VNCH 

mới biết ”tàu sơn màu ô liu, màu của quân đội!” [319:53-54]. Đến chiều ngày 18-1-

1974, (nhằm 26 tháng Chạp, sắp Tết Nguyên đán), hàng chục tàu quân sự cỡ nhỏ, 

ngụy trang tàu đánh cá, tiếp cận các đảo Hữu Nhật, Hoàng Sa lớn, Quang Hòa, và 

Duy Mộng của VNCH [340:51]. 

Trước tình thế bị uy hiếp, VNCH đã huy động lực lượng đến Hoàng Sa gồm: 

Tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ-5, là loại chiến hạm lớn nhất của hải quân 

VNCH, trang bị súng cỡ 127 ly (lớn nhất)11. Cùng Tuần dương hạm Lý Thường 

Kiệt HQ-1612, Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ-4 có nhiệm vụ yểm trợ phòng 

không và chống tàu ngầm13 và Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10, được trang bị các vũ 

khí chống tàu ngầm và 2 giàn thả thủy lựu đạn (depth charge) ở sân sau, 1 giàn 

phóng thủy lựu đạn loại Hedgehog ở sân trước14.  

Về phía Trung Quốc, có 11 chiếc tàu đủ loại, trong đó có 2 Hộ tống hạm 

chống tàu ngầm (Submarine Chaser) loại Kronstadt15 mang số 271 & 274 và 2 chiếc 

Trục lôi hạm (tàu rà mìn) loại T-43 mang số 389 & 396 trực tiếp tham chiến, có hỏa 

lực đáng kể16. Ngoài ra, còn có 2 Kronstadt mang số 281 và 282 tới sau trận hải 

chiến. Một tài liệu của Trung Quốc cho biết: Hạm đội Nam Hải phái hai Trục lôi 

hạm 396 và 389 thuộc Phân đội Trục lôi 10, căn cứ tại Quảng Châu và hai Hộ tống 

hạm loại Kronstadt 271 và 274 thuộc Phân đội chống Tiềm thủy đĩnh 73 tại căn cứ 

Yulin (Du Lâm). Ngoài ra, Quân khu Hải Nam còn phái 4 Đại đội bộ binh để chiếm 

đóng các đảo Vĩnh Lạc, Cam Tuyền và Quang Hòa. Căn cứ Hải quân Quảng Châu 

phái 2 chiến hạm Kronstadt 281 và 282 thuộc Phân đội chống tiềm thủy đĩnh 74, tới 

Hoàng Sa để tiếp ứng [389]. Về không quân, “Trung đoàn 22 không quân thuộc 

hạm đội Nam Hải cử 2 máy bay chiến đấu, bay trinh sát, tuần tra trên bầu trời cụm 

đảo Vĩnh Lạc, đồng thời yêu cầu không quân thuộc quân khu Quảng Châu cử một 

                                                 
11 Tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ-5 nguyên là tàu thuộc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ (USCG - US 

Coast Guard) tên là Castle Rock (WHEC 383), được giao cho Hải quân VNCH ngày 21-12-1971.  
12 Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16, nguyên thuộc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, từng mang tên là 

Chicoteague (WHEC 375), được giao cho Hải quân VNCH ngày 21-6-1972.  
13 Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ-4, nguyên là USS Forster DER 334 của hải quân Hoa Kỳ, được giao 

cho Hải quân VNCH ngày 25-9-1971.  
14 Hộ tống hạm này nguyên là USS Serene (MSF 300), là loại tàu chuyên được dùng để rà mìn ngoài đại 

dương (MSF - Mine Sweeper Fleet), được giao cho Hải quân VNCH vào tháng 1-1964, cùng với Hộ tống 

hạm Chí Linh. 

 15 Sáu chiếc Kronstadt đầu tiên của Hải quân Trung Quốc do Liên Xô chế tạo vào khoảng năm 1950 - 1953 

và chuyển giao vào năm 1956 - 1957. 
16 Trục lôi hạm T-43, do Liên Xô chế tạo và chuyển giao cho Trung Quốc vào khoảng năm 1954 - 1955.  
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bộ phận làm nhiệm vụ sẵn sàng chi viện” [172:30]. Xét về tương quan lực lượng, 

các chiến hạm phía VNCH kém về số lượng và vận tốc, nhưng hỏa lực mạnh hơn, 

tầm bắn hạn chế và không linh hoạt bằng; Nếu VNCH sử dụng không quân thì sẽ có 

ưu thế vượt trội hơn. Phía Trung Quốc có ưu điểm là tàu nhẹ, tốc độ nhanh, tầm bắn 

linh hoạt, trên chiến hạm có gắn hỏa tiễn, cùng nhiều tiềm thủy đĩnh trợ chiến, nhất 

là sự yểm trợ của máy bay Mig. 

Vào khoảng 23 giờ ngày 18-1, Đề đốc Lâm Ngươn Tánh ban hành Lệnh Hành 

quân Hoàng Sa 1 nhằm chiếm lại một cách hòa bình các đảo Hữu Nhật, Quang Hòa, 

Duy Mộng, Quang Ảnh. Tuy nhiên việc đổ quân không khả thi, vì muốn đánh bại 

quân Trung Quốc trên đảo mà chỉ đổ bộ một toán người nhái 9, 10 người thì khó mà 

thành công. Đến 9 giờ 30 sáng, ngày 19 tháng 1 nam 1974, Phó Đô đốc Hải quân 

Việt Nam Cộng hòa Hồ Văn Kỳ Thoại theo chỉ thị của tổng thống Nguyễn Văn 

Thiệu ra khẩu lệnh vắn tắt "khai hỏa" cho Đại tá Ngạc trên băng siêu tần số SSB 

(single side band).  

Đến 8 giờ 52 ngày 19-1-1974, thì lực lượng hành quân của VNCH ta tại 

Hoàng Sa được lệnh phản pháo tự vệ” [272]. Lúc 10 giờ 22 cùng ngày, 2 chiến hạm 

của VNCH là HQ-16 và HQ-10 liền tiến vào lòng chảo Hoàng Sa theo thế gọng 

kìm, nổ súng trước vào các tàu chiến Trung Quốc đang neo đậu trong khu vực này.  

Việc VNCH nổ súng để bảo vệ lãnh thổ tại Hoàng Sa có một vài ý kiến cho 

rằng quá vội vàng và thiển cận, ông Nguyễn Hữu Hạnh nguyên là Chuẩn tướng, phụ 

tá Tổng Tham trưởng mưu quân đội VNCH lúc đó cho rằng: “Đó là một sai lầm 

quan trọng của ông Thiệu: Phát động chiến tranh với nước ngoài mà không hề thông 

qua Quốc hội” [269]. Một bài báo lúc bấy giờ dẫn lời Trung tá Lê Trung Hiền cho 

biết: “Một quyết định nổ súng có thể xảy ra một cuộc chiến tranh tệ hại, do đó quyết 

định quan trọng này phải được cân nhắc cẩn thận” [17]. Trong khi đó, cựu Phó Đề 

đốc VNCH là Hồ Văn Kỳ Thoại giải thích rằng, chính ông Nguyễn Văn Thiệu ra 

lệnh nổ súng để bảo vệ Hoàng Sa, nhưng “tất cả các biện pháp ôn hòa không thành 

công, thì ông cho phép tôi dùng vũ lực để chứng minh chủ quyền của VNCH trên 

những đảo đó, các chiến hạm đã làm tất cả các biện pháp đó rồi nhưng không được, 

nên phải nổ súng” [378]. Điều này cho thấy việc sử dụng vũ trang là biện pháp cuối 

cùng, khi những đòi hỏi chính đáng của nhân dân và chính quyền VNCH không 

được đáp ứng; cho thấy lập trường vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, nhưng sẵn sàng 

dùng lực lượng vũ trang để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH. 

Theo chúng tôi, phân tích cả quá trình “lấn dần từng bước” mà Trung Quốc đã thực 

hiện tại Hoàng Sa cũng như những mưu đồ chiếm đất tương tự của họ trong lịch sử, 

thì dù VNCH có nhún mình cách nào, họ vẫn phát động cuộc “tiểu chiến tranh” để 
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chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa mà thôi. Bởi, theo một nhà báo có ảnh hưởng lớn 

trong chính trường VNCH lúc đó thì: “Về mặt chiến lược, hành động của Trung 

Cộng có tầm quan trọng gấp bội” [314].  

Đến nay, vẫn còn nhiều quan điểm trái ngược về việc ai nổ súng trước, phía 

Trung Quốc cho rằng, trong lúc “vờn nhau”, tàu VNCH lui về phía sau để giãn cách 

cự li nhằm tạo lợi thế cho hỏa pháo tác xạ thì tàu quân Trung Quốc đã truy kích để 

thu hẹp cự ly. Lúc này, tàu chiến VNCH đã đối mặt với tàu Trung Quốc “bằng pháo 

đuôi chứ không phải bằng chủ pháo, không phải ở vị trí đắc địa” nên “quân Nam 

Việt nổ súng trước”, nếu không “sẽ bị rơi vào góc chết của chủ pháo hạm đội” 384].  

Bị tấn công, một chiến hạm của Trung Quốc bị bốc cháy, các chiến hạm khác 

của họ mang số 281, 182 dồn sức đánh trả, làm cho chiến hạm Nhật Tảo của VNCH 

bị trúng đạn trên đài chỉ huy và hầm máy chính, Hạm trưởng Ngụy Văn Thà hy 

sinh. Sau hơn một giờ giao tranh, hai chiến hạm Trung Quốc bị chìm, hai chiếc khác 

bị bắn cháy. Bên lực lượng VNCH ngoài Hộ tống hạm Nhật Tảo bị chìm, còn có 

một số chiến hạm bị thương tổn, trong đó có một số binh sĩ bị bắt và mất tích.  

Lúc này, hai tàu chiến của Trung Quốc và nhiều tàu đổ bộ, cùng hai “tàu cá” 

tiến vào đảo Hữu Nhật. Lập tức, lực lượng Địa phương quân giữ đảo đã đồng loạt 

bắn ra bằng súng bộ binh. Các tàu lớn của Trung Quốc liền “bắn vào đảo này. Sau 

đó, anh em ở đảo Hoàng Sa (Pattle) mất liên lạc với đảo Hữu Nhật” [271: 318]... 

Tại đảo Quang Hòa thì “74 TQLC Việt Nam đổ bộ lên đảo, đã bị khoảng hai đại đội 

Trung Quốc bao vây” và “phía Nam Việt Nam báo tin có 3 TQLC bị giết và 2 bị 

thương và hiện đã rút lực lượng ra khỏi đảo” [387]. Chiều ngày 20-1-1974, quân 

Trung Quốc đã đổ bộ chiếm tất cả các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của VNCH 

[105].  

Phản ánh trận hải chiến này, một tài liệu của VNCH cho biết: “Ngày 19-01-

1974, hải lực Trung Cộng với các chiến hạm trang bị vũ khí tối tân tấn công lực 

lượng trú phòng và các chiến hạm VNCH tại quần đảo Hoàng Sa, thuộc lãnh thổ 

Việt Nam Cộng hòa, gây nhiều thiệt hại vật chất cho quân lực ta” [278]. Bức điện 

do Đại sứ Martin gửi về Nhà Trắng, đề ngày 20-1-1974, có đoạn: “Hải quân Trung 

Quốc với sự yểm trợ của 3 chiếc Mig, đã tấn công lực lượng VNCH đang đóng giữ 

trên các đảo Hữu Nhật, Quang Hòa và Hoàng Sa, đã buộc lực lượng VNCH rút lui, 

để lại khoảng 70 quân nhân, có khả năng bị Trung Quốc giết hoặc bắt làm tù binh”17 

[264:59].  

                                                 
17 Xem danh sách các quân nhân hy sinh và bị Trung Quốc bắt giữ tại Hoàng Sa ở phần Phụ lục. 
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Điều đáng nói là suốt cuộc hải chiến Hoàng Sa, VNCH đã không huy động lực 

lượng không quân, trong lúc Không đoàn 41 tại Đà Nẵng chịu trách nhiệm bảo vệ 

hải phận bao gồm cả Hoàng Sa, ngược lại không quân Trung Quốc có “19 phi cơ 

của Không lực Trung Cộng đã từng bay trong không phận của vùng này từ ngày 

trước, tham gia chiến trận và thả bom xuống các vị trí Việt Nam trên các đảo Hoàng 

Sa (Pattle), Cam Tuyền (Robert) và Vĩnh Lạc (Money) [105]. Ngày 20-1-1974, các 

phi cơ Mig của Trung Quốc tiếp tục xuất hiện và oanh tạc 3 đảo còn lại do VNCH 

đóng giữ [272]. Đáng ghi nhận là dù lực lượng ít, trang bị vũ khí thô sơ nhưng lực 

lượng Địa phương quân trông coi các đảo tại Hoàng Sa đã chiến đấu ngoan cường: 

“Đến khi binh sĩ Sài Gòn hết đạn, thì quân Trung Quốc mới chiếm được đảo. Chúng 

ném chất nổ vào từng căn phòng trong các nhà ở, phá hết mọi thứ trong nhà. Tất cả 

42 người Việt Nam gồm sĩ quan, binh lính và nhân viên trạm khí tượng” đều bị bắt 

[271:318].  

Ngay sau Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm, VNCH càng tăng cường bảo 

vệ quần đảo Trường Sa: “quân đội VNCH đột ngột đổ bộ hôm thứ Tư lên 1 đảo của 

nhóm Trường Sa” và “Hôm thứ Hai, chiến hạm VNCH phát giác 2 tàu đánh cá 

Trung Quốc cách đó (Trường Sa) 500 thước nhưng không có gì đáng tiếc xảy ra cả” 

[13].  

Những người bị bắt thì “chúng nhốt tất cả 42 người gom được trên đảo (gồm 

toán 7 người do chiến hạm HQ.16 thả lên đảo, 4 nhân viên khí tượng và trung đội 

Địa phương quân)” [271:318], họ buộc phải “xếp thành hai hàng, để bọn xâm lược 

chụp ảnh và hỏi cung” [319:53-54]. Trong số những người bị bắt có cả cố vấn Mỹ 

là Gerald Kosh. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng VNCH thì: “Ông Kosh, nguyên 

là đại úy bộ binh Mỹ, đã được cử nhiệm với tư cách dân sự; Tuần trước ông đã đi 

theo các tàu VNCH trong một cuộc dường như là tuần tiễu thường lệ” [19]. Dư luận 

lúc bấy giờ cho rằng, Kosh có mặt tại Hoàng Sa nhằm giúp việc đánh chiếm của 

Trung Quốc được “êm thấm”. Vì vậy, ngày 25-1-1974, người phát ngôn Bộ Quốc 

phòng Mỹ đề nghị Trung Quốc thả ngay ông này và “chúng tôi lấy làm tiếc là ông 

ấy đã có mặt trên một phần đất tranh giành” [273]. Một nhân chứng hiện sống tại 

Đà Nẵng cho chúng tôi biết: “Họ đưa chúng tôi đến Quảng Đông là đúng mùng Một 

Tết. Trong trại giam, chúng ép buộc chúng tôi phải viết giấy xác nhận “Hoàng Sa là 

của Trung Quốc” nhưng anh em cương quyết không viết” [400].  

Về những binh lính VNCH bị bắt giữ tại Hoàng Sa, dưới áp lực về ngoại giao 

và tổ chức Hồng Thập Tự quốc tế, Trung Quốc buộc phải trao trả, nhưng lại trao trả 

thành 2 đợt: Đợt thứ nhất vào ngày 31-01-1974: “Gồm 4 chiến sĩ VNCH và 1 người 

Mỹ tại Shumchun thuộc biên giới tỉnh Quảng Đông và Hương Cảng” [21]. Đợt thứ 
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hai, vào ngày 17-02-1974, có “43 tù binh VNCH” [154]. Trong số đó “có 13 hải 

quân, 23 chiến sĩ Địa phương quân, 4 chiến sĩ công binh và 3 nhân viên khí tượng 

thuộc Đài khí tượng Hoàng Sa18. Theo hãng tin AP, ngày 15-2-1974, thì “Trung 

Cộng sẽ thả 43 tù binh VNCH còn lại và bị bắt tại Hoàng Sa vào đầu tuần tới” [14]. 

Việc trao trả diễn ra tại Tân Giới giữa Hồng Kông và Trung Hoa lục địa” [24].  

Do tính phi nghĩa của cuộc cưỡng chiếm, Trung Quốc muốn trao trả tù binh 

càng yên lặng càng tốt, nên đã không cho các nhà báo tiếp cận các tù binh và quy 

định “Số người tiếp đón phái đoàn không quá 10” [11]. Ngược lại, VNCH muốn 

việc trao trả tù binh phải diễn ra công khai và được báo chí phản ánh tính “chính 

nghĩa” và là một “nạn nhân” của Trung Quốc trong sự kiện này, nên ngay khi họ về 

đến Sài Gòn “một buổi lễ tiếp đón vô cùng long trọng được tổ chức” với “sự tham 

dự các đoàn thể sinh viên, học sinh của các Hội đồng dân cử, các thân hào nhân sĩ” 

[25]. Đề đốc Trần Văn Chơn - Tư lệnh Hải quân VNCH đã trao Anh Dũng Bội tinh 

cho Trung tá Lê Văn Thứ, Hạm trưởng HQ.16 cùng một số sĩ quan, hạ sĩ quan và 

đoàn viên thủy thủ” [21]. Và, “để ghi ơn các anh hùng tử sĩ đã ngã xuống tại hải đảo 

Hoàng Sa trong chiến trận vừa qua, tên tuổi của một số anh hùng có thể sẽ được 

chính quyền chấp thuận cho đặt tên một số đường phố tại Thủ đô” [23].  

Cần nói thêm là, khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết tâm tái chiếm 

Hoàng Sa thì do người Mỹ đã thỏa hiệp với Trung Quốc, nên họ ra sức ngăn cản 

VNCH tái chiếm lại các đảo. Mật điện do Đại sứ của Mỹ tại VNCH là Martin gửi 

vào ngày 21-4-1974, cho biết: “Sáng nay, tôi nghe nói ông ta – tức Tổng thống 

Nguyễn Văn Thiệu – ra lệnh cho không lực VNCH ném bom quân Trung Quốc ở 

quần đảo Hoàng Sa. Việc đó phải ngưng lại” [264:60].  

Chính quyền VNCH lên án mạnh mẽ hành động cưỡng chiếm Hoàng Sa của 

Trung Quốc xem đây là hành động “vi phạm trầm trọng các nguyên tắc thông 

thường được chấp nhận bởi công pháp quốc tế và Hiến chương LHQ và cũng vi 

phạm trầm trọng Hiệp định Paris và Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam ký 

tại Paris ngày 2 tháng 3 năm 1973” [105]; đồng thời “yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên 

                                                 
18 Báo Tia Sáng ngày 19-02-1974 cho biết danh sách 43 người như sau: Hải quân: Lê Văn Dũng, Trịnh Văn 

Quý, Phan Văn Bắc, Đặng Văn Lâm, Thạch Cung, Nguyễn Văn Hội, Nguyễn Văn Thắng, Trần Quang 

Nghiêm, Trần Văn Chương, Phạm Văn Huy, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Ngọc Thanh, và thủy thủ Lư 

Chấn Hưng. Địa phương quân gồm: Phạm Hy, Hồ Ngọc Thạch, Phạm Trúc, Nguyễn Đức, Huỳnh Tiên, Hồ 

Phùng Cư, Trần Hồ, Nguyễn Phụng, Nguyễn Trung Văn, Phan Đăng Trinh, Lê Hiền, Lê Kim, Đặng Nhứt, 

Lê Lan, Lê Bé, Nguyễn Hoàng Linh, Phạm Bay, Lê Văn Ba, Đoàn Mười, Nguyễn Thành Như, Nguyễn 

Văn Gia, Huỳnh Văn Lang, Võ Văn Thắng. Thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu I: Phạm Văn Hồng, Võ Hà thuộc 

ngành Công binh Kiến tạo, Lê Văn Da và Đinh Hữu Đệ. Nhân viên khí tượng: Nguyễn Khiêm Nhượng, 

Đặng Hiền Võ và Nguyễn Văn Tấn. 
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Hiệp Quốc sử dụng những biện pháp khả thi và cần thiết nhằm điều chỉnh lại tình 

trạng vừa xảy ra kể trên tại Hoàng Sa” [17].  

Ngay sau khi cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của VNCH, các báo Trung 

Quốc nhất loạt đưa tin về cuộc "phản công tự vệ để thu hồi quần đảo Tây Sa về với 

tổ quốc", nổi bậc trên các báo Trung Quốc là tin trao trả những "tên lính Sài Gòn 

xâm lược" bị bắt trên đảo Tây Sa, tin “quần chúng nhân dân” Trung Quốc ở "Tây 

Sa" nô nức chuẩn bị thuyền ra biển, phát triển trồng cao lương trên đảo. Năm 1974, 

Trung Quốc cho xuất bản trường ca "Cuộc chiến đấu ở Tây Sa" ca ngợi chiến công 

của các "anh hùng" đã giải phóng quần đảo "Tây Sa"?! Rồi đến các bài "Chiến sĩ 

đánh trận Tây Sa tham gia phê Lâm, phê Khổng", "Xuân về trên đảo Tây Sa", "Bài 

ca chiến đấu từ tiền tuyến Nam Hải" hoặc "Một tấc không nhường, quét sạch kẻ thù, 

liên tục tác chiến" và "quyết tâm" bảo vệ "Tây Sa". Cùng lúc xuất hiện ngay tiểu 

thuyết "Người con Tây Sa" của Hạo Nhiên, tổ chức triển lãm lớn ở Bắc Kinh về 

"Quần đảo Tây Sa, một trong các đảo ở Nam Hải", với gần 100 ảnh màu. Đáng chú 

ý, triển lãm này giới thiệu các đồ gốm sứ, bia đá, tiền đồng cổ có niên đại đời 

Đường, đời Tống được khai quật trên quần đảo "Tây Sa"!? [134:112-114]. Để 

chứng minh “chủ quyền lâu đời” của Trung Quốc tại Hoàng Sa, họ bịa ra “sự tích” 

đàn bò Lý Chuẩn, trong một phóng sự truyền hình năm 1976 với lời bình: "Mấy con 

bò trước kia Lý Chuẩn đem đến đảo để làm giống thì nay đã thành đàn"?! [319:58-

60]. Sự thật ai cũng biết, Hoàng Sa quá bé để có thể nuôi bò thành đàn, một số lính 

VNCH trước đó đã đưa bò ra nuôi tại đảo Hoàng Sa lớn song hầu như ít khi thịt 

chúng, vì sử dụng thực phẩm biển là chủ yếu. Cùng với các hoạt động trên, Trung 

Quốc nhanh chóng xóa bỏ các di tích lịch sử có từ lâu đời của Việt Nam trên quần 

đảo Hoàng Sa, địa danh các đảo được “viết bằng chữ Trung Hoa” [21]. 

Như vậy, lực lượng bảo vệ của VNCH đã chiến đấu và hy sinh tại Hoàng Sa 

nhằm bảo vệ phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, trước ngoại xâm. Sự hy sinh 

của họ tiếp tục khẳng định, xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, 

theo đúng qui định của luật pháp Quốc tế là: "nếu bị cưỡng chiếm thì phải phản đối 

chính quyền mới cướp bằng võ lực đất của mình, để ngăn cản chính quyền mới này 

thủ đắc chủ quyền"19; đồng thời việc Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa 

của VNCH đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tại Khoản 4, 

Điều 2 qui định rằng các nước thành viên Liên Hiệp Quốc không được đe dọa dùng 

vũ lực hoặc dùng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của 

                                                 
19 Tinh thần đó càng quan trọng để chống lại luận cứ của Trung Quốc, khi họ viện dẫn Công hàm năm 1958 

của ông Phạm Văn Đồng để nói rằng ông Đồng đã công nhận chủ quyền Trung Quốc trên các lãnh hải, kể 

cả lãnh hải tính từ các đảo Hoàng Sa và Trường Sa.   
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nước khác. Nghị quyết 2625 ngày 24-10-1970, của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 

quy định rõ: “Lãnh thổ của một quốc gia không thể là đối tượng của một sự chiếm 

hữu từ một quốc gia khác sau khi dùng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Bất kỳ 

sự thụ đắc lãnh thổ nào đạt được bằng đe dọa hay sử dụng vũ lực sẽ không được 

thừa nhận là hợp pháp” [301]. Các nguyên tắc cơ bản đó, đều có trước khi Trung 

Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, nên việc sử dụng vũ lực để cướp lãnh 

thổ chắc chắn sẽ không bao giờ đưa đến việc xác lập chủ quyền cho Trung Quốc tại 

quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

3.3.4. Ý chí đấu tranh bảo vệ chủ quyền của nhân dân, chính quyền VNCH 

và quan điểm của các nước về vấn đề Hoàng Sa 

Ngay sau khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, ngày 21-1-1974, Bộ truởng Ngoại 

giao VNCH là Vương Văn Bắc đã gửi Điệp văn đến Liên Hiệp Quốc nêu rõ: "Quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một phần lãnh thổ của nước VNCH. Chủ quyền của 

nước chúng tôi trên các quần đảo ấy căn cứ trên lịch sử, địa lý và pháp lý chính 

đáng, cũng như trên thực tế hành chính và sở hữu, thực là một sự kiện không thể 

chối bỏ được" [277]. Đại Hội đồng tối cao Pháp viện VNCH cũng đã "Cực lực tố 

cáo trước dư luận quốc tế hành vi xâm lăng của Trung Cộng vi phạm trầm trọng chủ 

quyền lãnh thổ của VNCH. Khẩn thiết kêu gọi các đoàn thể luật gia trên thế giới, 

tích cực trợ giúp VNCH trong việc tái lập chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa” 

[277]. Ngày 14-02-1974, ba phát ngôn viên của chính phủ, quân sự, ngoại giao cùng 

đọc bản tuyên cáo nêu rõ: “Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là những phần bất 

khả phân của lãnh thổ VNCH. Chính phủ và nhân dân VNCH không bao giờ chịu 

khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên 

những quần đảo ấy. Chừng nào còn một hòn đảo thuộc phần lãnh thổ ấy của VNCH 

bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực, thì chừng ấy Chính phủ và nhân dân VNCH 

còn đấu tranh để khôi phục những quyền lợi chính đáng của mình” [281].  

Việc Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, làm cho VNDCCH rơi vào tình thế 

khó xử, bởi quyền lợi của quốc gia đang bị xâm hại, điều này được chính người 

Trung Quốc thừa nhận: “Tuy Bắc Việt đang đánh nhau với Nam Việt, nhưng khi 

chúng ta trừng phạt Nam Việt, trong lòng Bắc Việt chưa hẳn đã hài lòng” [384]. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ngày 26-1-1974, ra 

tuyên bố lập trường 3 điểm về việc giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ và 

ngày 14-2-1974, tuyên bố khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là 

một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam [35:36]. Tưởng cũng nên nói rõ hơn về những 

“khó xử” của VNDCCH khi Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, đài phát thanh 

BBC lúc đó đã nhận định rằng: “Cộng sản Bắc Việt hiện đang ở vào một cái thế khó 
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xử, đúng ra Cộng sản Bắc Việt phải lên tiếng ủng hộ VNCH nhân danh những 

người Việt Nam, nhưng nếu Bắc Việt làm như vậy sẽ khiến cho Trung Cộng phẫn 

nộ. Và cũng bởi sợ Trung Cộng sẽ thôi không cung cấp các nguồn tài trợ dành cho 

chiến tranh” [272:33]. Đồng quan điểm này và xem xét vấn đề dưới khía cạnh pháp 

lý, tác giả Monique Chemillier Gendreau cho rằng: “Hà Nội không thể trực diện 

chống lại việc đã rồi đó, một việc được thực hiện chống lại một chính phủ khác của 

Việt Nam và liên quan đến phần phía Nam mà Hà Nội không có thẩm quyền” 

[110:14]. Theo nhà nghiên cứu Dương Danh Dy thì: “Việc không nói để không ảnh 

hưởng tới sự nghiệp thống nhất đất nước thì rõ rồi. Nhưng việc không nói còn làm 

cho Ban lãnh đạo Trung Quốc chủ quan, nghĩ rằng VNDCCH coi nhẹ vấn đề biển 

đảo mà không tìm cách đánh chiếm luôn quần đảo Trường Sa nữa” [391]. Chính 

nhờ thấy rõ chân tướng của Trung Quốc từ sự kiện Hoàng Sa, nên khi giải phóng 

Miền Nam, VNDCCH đã quyết định giải phóng gấp Trường Sa, với tinh thần “phải 

làm nhanh, làm gọn, làm triệt để, nhưng phải khôn khéo. Có như thế mới tạo được 

bất ngờ, không ai kịp trở tay” vì “Nếu để chậm, có thể quân nước ngoài chiếm 

trước, vì hiện nay một số nước ngoài đang có ý đồ xâm chiếm” [114:179].  

Trên lĩnh vực ngoại giao, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc trong cuộc họp báo 

đặc biệt đã tố cáo những hành động vũ lực, xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc 

và tuyên bố “VNCH sẽ không chịu khuất phục bất cứ một áp lực nào để phải từ bỏ 

phần lãnh thổ này của quốc gia” [20]. Để làm được điều này, họ chủ trương “phải 

đạt được nhân tâm trong quốc nội và thế độc lập ngoại giao ở quốc ngoại” [12] 

nhưng cũng biết không thể dựa vào đồng minh Hoa Kỳ nên họ sẽ “trông cậy trước 

hết vào lực lượng của chính mình, để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ” [12]. Cùng 

lúc đó, Tổng thống VNCH cũng đã gửi văn thư tới các quốc gia trên thế giới để 

trình bày vụ cưỡng chiếm Hoàng Sa của Trung Quốc, đồng thời nêu rõ tính chính 

nghĩa của VNCH trong vấn đề này [12].  

Phản ứng của người dân miền Nam lúc đó cho thấy: “Tại hầu hết các tỉnh trên 

toàn quốc, dân chúng và các đại diện dân cử, đoàn thể tôn giáo, đảng phái, nghiệp 

đoàn, hiệp hội, đã lần lượt tổ chức mít tinh, hội thảo, tuần hành, ra quyết nghị để lên 

án đế quốc Trung Cộng và ủng hộ Chánh phủ VNCH trong mọi hành động nhằm 

thu hồi chủ quyền tại quần đảo này” [272:27]. Tuy nhiên, chính quyền VNCH chỉ 

cho phép biểu tình ở những tỉnh “trị an tốt”, “Riêng tại Đô thành Sài Gòn, tỉnh Gia 

Định, Thị xã Huế và Đà Nẵng, không nên tổ chức biểu tình” [232]. Tại Biên Hòa, 

nhân dân tổ chức mít tinh tại công trường Sông Phố vào ngày 29-1-1974, để lên án 

Trung Quốc trắng trợn chà đạp lên Hiến chương Liên Hiệp Quốc, bằng hành động 

xâm lăng vào lãnh thổ VNCH tại Hoàng Sa. Tại An Giang, tổ chức mít tinh tại 
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Công trường Trưng Vương, vào lúc 9 giờ ngày 7-2-1974, để phản đối và lên án 

Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Tại Sài Gòn, hàng chục ngàn người xuống đường 

phản đối Trung Quốc. Tại Đà Nẵng, Hội đồng Thị xã cùng các đoàn thể chính trị, 

nghiệp đoàn, hiệp hội, thanh niên, học sinh đại diện cho gần 500.000 dân chúng đã: 

“Cực lực tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước hành động xâm lăng trắng trợn 

và thô bạo của Trung Cộng vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam 

Cộng hòa. Khẩn khiết kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Tòa án Quốc tế, và các quốc gia yêu 

chuộng tự do trên thế giới hành động tích cực nhằm buộc Trung Cộng chấm dứt 

hành động xâm lăng và hỗ trợ mạnh mẽ cho VNCH thu hồi chủ quyền trên quần 

đảo Hoàng Sa” [252]. Tại Quảng Nam, đại diện các chính đảng, các đoàn thể nhân 

dân “Cực lực lên án hành động xâm lăng trắng trợn của Trung Cộng khi chúng dùng 

bạo lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa” [253].  

Chúng tôi được tiếp cận một mật thư của Tổng trưởng Dân vận - Chiêu hồi gửi 

Tổng thống Thiệu, đề ngày 22-3-1974 (có kèm băng ghi âm), cho biết: Văn phòng 

thông tin của chính quyền Sài Gòn tại Paris, đã có cuộc phỏng vấn cựu Thủ tướng 

Trần Văn Hữu về vấn đề Hoàng Sa, tại tư thất của ông. Ông Hữu cho biết: “Tôi vừa 

ngạc nhiên và vừa bi ai. Ngạc nhiên là vì việc bất ngờ, bi ai vì cuộc đổ máu rất tiếc 

giữa hai quân đội. Bất ngờ vì chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa đã được 

tôi công khai tuyên bố nơi Hội nghị Hòa bình với Nhựt năm 1951”, và “50 phái 

đoàn cường quốc im lặng nghe lời tuyên bố của Phái đoàn Việt Nam, tức là họ hoàn 

toàn công nhận, không gặp một quốc gia nào phản đối” [95]. Chúng tôi cũng sưu 

tầm được một tài liệu quý của ông Moshine Mohamedhay, một công dân Ấn kiều, 

là cựu công chức của Pháp đã phục vụ tại Hoàng Sa từ ngày 18-5-1939 đến 13-3-

1942, ông này cung cấp nhiều tài liệu trong hồ sơ cá nhân chứng minh hai quần đảo 

Paracels và Spratley thuộc Việt Nam từng do Pháp bảo hộ và cam kết “sẵn sàng đi 

Sài Gòn và trả lời bất cứ một cuộc phỏng vấn nào, để chứng minh hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền VNCH” [272:52-53].  

Người Việt ở nhiều nước trên thế giới cũng đã tổ chức các cuộc mít tinh, tuần 

hành, ra tuyên cáo, lập kiến nghị... phản đối Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa. Tại 

Tokyo, sinh viên Việt Nam du học ở Nhật đã lập một Ủy ban Tranh đấu Lâm thời 

Bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ VNCH, phát truyền đơn lên án Trung Quốc ở các nhà 

ga lớn, tuần hành ở các thành phố lớn tại Nhật. Người Việt định cư tại Pháp, Thụy 

Sĩ, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Tây Đức, Ý, Mã Lai Á, Ai Lao, Campuchia, Thái Lan... 

cũng có những phản ứng rất quyết liệt trước việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền 

lãnh thổ VNCH tại quần đảo Hoàng Sa [272:31]... 
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Tác giả luận án này cũng được tiếp cận hàng chục công hàm ngoại giao các 

nước, tỏ rõ lập trường ủng hộ VNCH về vấn đề Hoàng Sa. Hầu hết các quốc gia có 

quan hệ với VNCH đều phản đối việc dùng vũ lực và đề xuất nên xem xét vấn đề 

Hoàng Sa ở khía cạnh luật pháp quốc tế; nhiều nước đã tỏ thái độ ủng hộ hay ngầm 

ủng hộ chủ quyền của VNCH (vì sợ đụng chạm đến quan hệ với Trung Quốc). Thư 

phúc đáp của Quốc vương Lào có đoạn: “Tôi lấy làm tiếc rằng sự tranh chấp giữa 

hai hay nhiều quốc gia về vấn đề chủ quyền trên một lãnh thổ bằng tiếng súng” và 

đề nghị đưa vấn đề ra “một thẩm cấp pháp luật quốc tế (instance internationale de 

justice)” [237]. Tổng thống Juan Domingo (Argentina) cho rằng: “Argentina luôn 

luôn tán đồng những nguyên tắc và tôn chỉ của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, và 

đặc biệt những thẩm cấp chuyên dàn xếp hòa bình các cuộc tranh biện quốc tế” 

[308]. Đồng quan điểm đó, Tổng thống Hy Lạp bày tỏ: “Hy Lạp đương nhiên ủng 

hộ quan điểm rằng những vụ tranh chấp giữa các quốc gia nên được giải quyết bằng 

những phương cách hòa bình, Hy Lạp chống lại bất cứ việc sử dụng võ lực hoặc đe 

dọa dùng võ lực nào như là một phương cách giải quyết những tranh chấp như 

trường hợp những vụ lộn xộn đáng tiếc xảy ra cuối tháng Giêng vừa qua tại quần 

đảo Hoàng Sa” [312]. Tổng thống Guatemala nêu quan điểm: “Guatemala từng và 

sẽ chủ trương rằng không thể có hòa bình, trật tự và công lý khi mà sự toàn vẹn lãnh 

thổ và chủ quyền của các quốc gia không được tôn trọng, nhất là khi một nước lớn 

lăm le hoặc tìm cách chiếm đất đai của một nước nhỏ” [236]. Đại sứ toàn quyền Đại 

Hàn dân quốc tại VNCH thì: “Chúng tôi bày tỏ tình cảm của Ngài và lên án cuộc 

xâm lăng bằng võ lực của Trung Cộng”; Tổng thống Đại Hàn dân quốc tin tưởng 

vào “sự can đảm và quyết tâm của dân tộc Việt Nam ái quốc” [235]...  

Như đã nói ở phần trên, do bối cảnh quốc tế của gia đoạn lịch sử này, sự tác 

động của các nước lớn lên hai miền Nam – Bắc của Việt Nam là rất lớn, mà sự kiện 

Hoàng Sa cho thấy rõ điều này, bởi “Sự chạm trán này, liên quan đến sự kiểm soát 

về chiến lược và về kinh tế của gần hết biển Nam Hải” [132]. Do vậy vấn đề Hoàng 

Sa có tính chất quốc tế rộng lớn, tác động trực tiếp đến lợi ích của nhiều nước kể từ 

lúc đó cho đến ngày nay. Dưới đây, chúng tôi thử phân tích thái độ của Liên Xô và 

Mỹ, hai nước có tầm ảnh hưởng lớn đến quan hệ Quốc tế lúc bấy giờ. 

Ngay sau khi Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa, ngày 27-01-1974, tờ Sự 

Thật (Pravda), cơ quan ngôn luận của Đảng cộng cản Xô Viết cho rằng: “Hành 

động quân sự của Trung Quốc tại Hoàng Sa như một chủ trương bành trướng lãnh 

thổ và là một mối đe dọa cho các quốc gia Á Châu, việc sử dụng vũ khí để giải 

quyết tranh chấp đất đai không thể nào tha thứ được” [26]; Tờ này cũng cho rằng 

“Mao chủ tâm rắc mầm móng xáo trộn trong đời sống Quốc tế, với thâm ý phá hỏng 
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chính sách hòa hoãn và che đậy cảnh tranh quyền và khó khăn ngày càng tăng trong 

nội bộ” [27]. Hãng tin BBC, ngày 27-01-1974 phân tích: “Ngoài lý do kinh tế, chiến 

lược và chánh trị nội bộ, Trung Cộng đang khai thác tình trạng lệ thuộc của Đảng 

Cộng sản Bắc Việt và khó xử của Nga để chiếm đoạt Hoàng Sa” [272:30]. Lý do để 

Liên Xô phản đối mạnh mẽ Trung Quốc là bởi “Nga Sô chống hành động này của 

Trung Cộng, bởi dầu hỏa đã được khám phá ở phía Đông quần đảo Hoàng Sa” [22]. 

Đây thực sự là “tranh giành tài nguyên dưới đáy biển giữa Trung Cộng và nhóm tư 

bản quốc tế. Tất cả đều là những vấn đề lớn, có tầm quan trọng đặc biệt về chiến 

lược mà Trung Cộng phải đương đầu” [22].  

Về phía Hoa Kỳ, do đã thỏa hiệp với Trung Quốc nên họ không đồng ý để 

VNCH sử dụng các tàu chiến và máy bay đang có tại Đà Nẵng để tham chiến hoặc 

tấn công chiếm lại Hoàng Sa. Hải quân Hoa Kỳ được chỉ đạo là “tránh xa” và từ 

chối tiếp cứu những thủy thủ Việt Nam lâm nạn. Trước thái độ thờ ơ của Mỹ, để 

làm dịu phản ứng của dư luận, Bộ trưởng Ngoại giao VNCH thanh minh “việc yêu 

cầu Hoa Kỳ đưa Hạm đội VII can thiệp là hoàn toàn vô căn cứ ” [20]. Việc “không 

đứng về bên nào” của Mỹ càng đáng nghi ngờ hơn, khi có người Mỹ tên là Kosh 

theo tàu hải quân VNCH ra Hoàng Sa để bị bắt giữ như đã nói: “Đây là một nhân 

vật đặc biệt và bí hiểm, vừa làm việc cho Bộ Quốc phòng vừa làm việc cho Tòa Đại 

sứ. Tại sao ông ta lại “trùng hợp”, “ngẫu nhiên” có mặt ngay đúng vào ngày 19-1-

1974 tại Hoàng Sa?” [184:250]. 

Khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu viết thư “yêu cầu chánh phủ Hoa Kỳ hết 

lòng hỗ trợ chúng tôi về vật chất và chánh trị cần thiết”[390] để giải quyết vấn đề 

Hoàng Sa thì Hoa Kỳ lại tuyên bố công khai “không đứng về bên nào” [391]; thậm 

chí họ lại muốn “tìm cách lợi dụng việc vừa xảy ra, dù việc đó đáng tiếc; lợi dụng 

bằng cách tiến xa hơn trong những mục tiêu chung của Hoa Kỳ” [382]. Riêng Ngoại 

trưởng Kissinger thì xem “cuộc tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa như là một vấn đề 

ngoài lề, thậm chí là một điều bất lợi trong khung cảnh sự phối hợp với Trung Quốc 

để ngăn chặn Bắc Việt” [134:64]. Đó là lý do để Hạm đội VII của Mỹ đang ở Biển 

Đông, được nghiêm lệnh “không được có bất cứ hành động can thiệp nào” [134:64]. 

Hoa Kỳ chỉ giới hạn sự giúp đỡ VNCH trong việc sẽ cung cấp thông tin tình báo 

cho Đà Nẵng, Sài Gòn và Hoa Thịnh Đốn “về vấn đề Hoàng Sa (tức các di biến 

động của Trung Quốc)”[17]... 

Tiểu kết chương 3:  

Từ năm 1965, khi người Mỹ đưa quân vào miền Nam cũng là lúc VNCH được 

tăng cường thêm sức mạnh về hàng hải gồm các máy bay, chiến hạm, vũ khí, thiết 

bị... hiện đại, dĩ nhiên các phương tiện này lần lượt hiện diện tại Hoàng Sa để phục 
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vụ cho việc khai thác, bảo vệ quần đảo này. Từ cơ sở đó, chính quyền VNCH đã 

đẩy mạnh việc xây dựng các hạ tầng trên các đảo, phát triển các hoạt khai thác, 

nghiên cứu khoa học về khoáng sản, dầu khí, ngư nghiệp, sinh và động vật học... 

Tuy nhiên, xét về qui mô và tốc độ khai thác của VNCH tại các đảo do họ quản lý ở 

quần đảo Hoàng Sa thì thua rất nhiều so với Trung Quốc thực hiện tại đảo Phú Lâm 

ở cùng một thời điểm.  

Hoạt động bảo vệ trên các đảo tại quần đảo Hoàng Sa trong giai đoạn này 

được chuyển hẳn từ TQLC sang cho lực lượng Bảo an và sau đó là Địa phương 

quân, có sự phối hợp với hải quân ở vòng ngoài, cùng sự hiện diện của hải quân 

Hoa Kỳ. Nếu xét ở khía cạnh quản lý hành chính đơn thuần thì phương thức bảo vệ 

trên không có gì đáng bàn, song do Hoàng Sa có vị trí đặc biệt, xa đất liền, đi lại 

khó khăn, điều kiện sống trên đảo khắc nghiệt; cùng với việc không được tiếp vận 

kịp thời, lực lượng Địa phương quân trên các đảo không trang bị đủ mạnh như quân 

đội chính quy nên đã hạn chế khá nhiều phạm vi hoạt động và bao quát khắp các 

đảo. Trong khi đó, Trung Quốc luôn âm thầm và quyết liệt đẩy mạnh thu thập tin 

tức tình báo, điều nghiên tình hình quyết tâm chuẩn bị để đánh chiếm Hoàng Sa. Sự 

thỏa hiệp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dẫn đến việc Trung Quốc cưỡng chiếm 

Hoàng Sa của VNCH vào năm 1974, cho thấy VNCH lệ thuộc quá nhiều vào Hoa 

Kỳ, bị tác động của các mối quan hệ lợi ích giữa các nước lớn; Việc nội trị gặp 

nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh VNCH đang tìm mọi cách để chống lại khát 

vọng độc lập, thống nhất đất nước của nhân dân miền Nam do VNDCCH đang lãnh 

đạo, đã làm cho họ không chú trọng đúng mức việc xây dựng một chiến lược dài 

hơi, đủ mạnh để khai thác cũng như bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, đây là điều đáng 

chú ý trong giai đoạn lịch sử này. 
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CHƯƠNG 4 

 

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

 

4.1. Các hoạt động quản lý hành chính, khai thác và bảo vệ quần đảo 

Hoàng Sa của chính quyền VNCH là liên tục, thống thất, toàn diện và phù hợp 

với công pháp Quốc tế 

4.1.1. Công tác quản lý hành chính của chính quyền VNCH đối với quần 

đảo Hoàng Sa là liên tục, thống nhất, chặt chẽ hơn so với trước đó 

Chính quyền VNCH quản lý hành chính quần đảo Hoàng Sa bằng việc căn cứ 

vào Công pháp Quốc tế và Hiến pháp để ban hành các văn bản pháp quy như luật, 

nghị định, thông tư… liên quan đến các các hoạt động khai thác, bảo vệ quần đảo 

này một cách liên tục, thống nhất và chặt chẽ trong suốt quá trình tồn tại của mình.  

Thời Pháp thuộc, người Pháp ban hành hàng loạt các văn bản pháp quy về 

thành lập Đại lý Hoàng Sa, thu thuế, cấm đánh bắt cá trái phép, cấp phép để khai 

thác photsphat… đặt quần đảo này dưới sự quản lý của chính quyền các cấp của nhà 

Nguyễn và chính phủ Pháp. Ngày 15-6-1932, Pháp thiết lập một Đại lý hành chính 

ở quần đảo Hoàng Sa, xem nó là đơn vị hành chính ở xa tỉnh lỵ, do Phó Công sứ 

hoặc một sĩ quan Pháp phụ trách lực lượng quân đội trú đóng thay mặt Công sứ, 

trực tiếp cai quản. Đến năm 1938, vua Bảo Đại ký dụ sáp nhập Hoàng Sa vào địa 

hạt tỉnh Thừa Thiên [175]. Ngày 5-5-1939, Toàn quyền Đông Dương là Jules 

Brévié đã ra Nghị định thành lập hai sở Đại lý tại quần đảo Hoàng Sa là: Đại lý 

hành chính Nguyệt Thiềm và phụ cận, Đại lý hành chính An Vĩnh và phụ cận 

[110:154] để quản lý quần đảo này. 

Tiếp nối quá trình quản lý hành chính nêu trên, ngay từ khi “thâu hồi” Hoàng 

Sa từ người Pháp, chính phủ QGVN và sau đó là chính quyền VNCH đã lần lượt 

ban hành hàng loạt các văn bản pháp quy để quản lý, bảo vệ, khai thác quần đảo 

Hoàng Sa. Ngày 22-10-1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm quyết định sáp nhập 

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và gọi chung là Hoàng Sa, trực thuộc tỉnh Thừa 

Thiên20. Để quản lý hiệu quả hơn đối với quần đảo này, với Sắc lệnh số 174-NV 

ngày 13-7-1961, chính quyền VNCH quyết định thành một đơn vị hành chính cấp 

xã, bao gồm trọn quần đảo Hoàng Sa và đặt tên là xã Định Hải, trực thuộc quận Hòa 

Vang, tỉnh Quảng Nam [49]. Việc thành lập xã Định Hải trên cơ sở toàn bộ quần 

                                                 
20 Trên thực tế, Spartley là quần đảo Trường Sa. Có lẽ khi ban hành Sắc lệnh này, chính quyền Ngô Đình 

Diệm hiểu theo cách hai quần đảo là một, tức quần đảo Hoàng Sa bao gồm cả quần đảo Paracel và 

Spartley. Tuy nhiên, với cách hiểu này vẫn không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của Sắc lệnh này.  
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đảo Hoàng Sa cho thấy ý tưởng từng bước "hành chính hóa" việc khai thác, bảo vệ 

Hoàng Sa của chính quyền VNCH, là sự tiếp nối việc quản lý hành chính quần đảo 

này như trước kia, đồng thời là chủ trương đúng trong việc tiếp tục khẳng định chủ 

quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa theo Công ước Quốc tế lúc bấy giờ và cả sau 

này.  

Tiếp đó, đến năm 1969, do nhu cầu tinh gọn bộ máy hành chính, chính quyền 

VNCH quyết định sáp nhập xã Định Hải vào xã Hòa Long (thuộc huyện Hòa Vang, 

tỉnh Quảng Nam. Từ khi Hoàng Sa được sáp nhập vào xã Hòa Long (một xã có 

nhiều ngư dân đánh cá của huyện Hòa Vang lúc đó), nó trở thành một đơn vị hành 

chính “có dân”, cho thấy chính quyền VNCH đã chú ý đến việc đảm bảo cho các 

hoạt động “dân cử” và “dân nguyện” theo hiến pháp và pháp luật. Kể từ đó, công 

tác quản lý hành chính của xã Hòa Long đối với quần đảo Hoàng Sa tồn tại cho đến 

khi VNCH sụp đổ năm 1975. Điều đó cho thấy tính liên tục về quản lý hành chính 

đối với quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH, là sự tiếp nối tự nhiên đã có từ 

các vương triều phong kiến Việt Nam, đến thời thuộc địa, cũng như từ chính phủ 

QGVN, để rồi từ năm 1954 đến năm 1975, họ liên tiếp thực thi chủ quyền tại quần 

đảo này với sự quy chuẩn hơn nhiều. 

Việc chính quyền trung ương của VNCH huy động các bộ, ngành và tỉnh, 

thành liên quan vào việc quản lý hành chính đối với Hoàng Sa cho thấy sự thống 

nhất, chặt chẽ từ trung ương đến cấp cơ sở cho mục tiêu chung là bảo vệ, khai thác 

quần đảo Hoàng Sa. Điều này được thể hiện khi chính quyền Ngô Đình Diệm thành 

lập xã Định Hải trên cơ sở căn cứ vào các văn bản hành chính trước đó, tiếp thu gợi 

ý của Sở Pháp chánh Trung Việt về đề xuất sáp nhập Hoàng Sa vào Đà Nẵng hoặc 

Quảng Nam thay vì tỉnh Thừa Thiên Huế [64]. Để thực hiện điều này, chính quyền 

VNCH đã chỉ đạo các tỉnh liên quan như Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam và 

Quảng Ngãi (những địa phương từng liên quan đến Hoàng Sa trong lịch sử) để hỏi ý 

kiến, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng (kể cả tên gọi của đơn vị hành chính 

mới cho quần đảo này).  

Để tham mưu cho chính quyền trung ương, tòa hành chính các tỉnh trên đã 

tham vấn những nhân sĩ, trí thức, những người từng sống tại Hoàng Sa hoặc cử 

người ra tận quần đảo này, để nắm tình hình; Sau đó tổng hợp các thông tin, rồi kiến 

nghị với chính quyền Trung ương. Khi quyết định thành lập xã Định Hải, chính 

quyền VNCH đã giao cho tỉnh Quảng Nam trực tiếp cai quản trên thực tế song vẫn 

giao trách nhiệm cho Toà đô chính Đà Nẵng, nhất là Quân khu I và quân cảng Đà 

Nẵng có trách nhiệm phối hợp để đảm bảo việc tiếp vận, thông tin liên lạc; đồng 

thời cử một PVHC trực tiếp quản lý (cả về dân sự và quân sự) trên thực địa. Điều 
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này cho thấy sự thống nhất, chặt chẽ trong quản lý hành chính của VNCH từ trung 

ương đến địa phương, từ đất liền ra đến các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa là thông 

suốt và hiệu quả. 

Trong quản lý phần lãnh thổ đặc thù này, chính quyền VNCH có những chính 

sách ưu đãi, linh hoạt nhằm đảm bảo cho sự quản lý nhà nước một cách hiệu quả. 

Chức danh PVHC vừa quản lý về công tác dân sự, vừa đảm nhiệm về quân sự nên 

nhận nhiều ưu đãi đặc biệt hơn đối với mức hưởng cùng cấp của họ được hưởng tại 

đất liền. Để động viên, khích lệ những cán bộ, nhân viên khí tượng, lực lượng bảo 

vệ (là Bảo an và sau này là Địa phương quân đều nhận được mức lương tương 

đương với TQLC), họ được định kỳ cử ra công tác tại Hoàng Sa với nhiều chính 

sách thích hợp về lương, thưởng để yên tâm công tác, mỗi “binh sĩ chiếm đóng đảo 

Hoàng Sa được hưởng đặc ân như các binh sĩ quân đội (tức TQLC) hoặc cho hưởng 

một khoản phụ cấp đặc biệt hàng tháng là 500$00” [79]; Việc khai thác cũng được 

kêu gọi nước ngoài hợp tác, đầu tư. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng việc nâng đỡ 

cho lực lượng khai thác, bảo vệ trên các đảo tại quần đảo Hoàng Sa nhiều khi không 

được chú trọng đúng mức và kịp thời, nhất là mùa giông bão “nhiều sự trở ngại về 

việc liên lạc và tiếp tế cho binh sĩ chiếm đóng tại đảo” [81], hàng tiếp tế nhiều lần bị 

máy bay thả nhầm sang đảo Phú Lâm – nơi Trung Quốc chiếm đóng; Hay việc 

chậm điều chỉnh lương bổng cho lực lượng này, khi tình hình lạm phát trong nội địa 

tăng cao.  

Nhìn chung, công tác quản lý quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH là 

khá chặt chẽ giữa các bộ ngành từ trên xuống dưới cũng như liên bộ, tính chặt chẽ 

đó cho thấy vấn đề quản lý Hoàng Sa, Trường Sa ngoài việc tuân thủ hiến pháp, 

pháp luật theo qui định còn cho thấy tầm mức quan trọng của các phần lãnh thổ này 

đối với chính quyền VNCH.  

VNCH chia các cơ quan hành pháp thành 14 bộ, riêng Bộ trưởng tại Phủ Tổng 

thống có nhiệm vụ phụ tá Tổng thống về các công việc trong Phủ, kể cả vấn đề 

Hoàng Sa và Trường Sa. Tương tự, Thủ tướng VNCH thì có Phủ Thủ tướng, Văn 

phòng Phủ Thủ tướng chịu trách nhiệm tham mưu, ban hành các tài liệu liên quan 

đến trách nhiệm, quyền hạn của Thủ tướng VNCH, bao hàm cả những văn bản về 

vấn đề quần đảo Hoàng Sa. Như vậy, tất cả các hoạt động quản lý hành chính liên 

quan đến quần đảo Hoàng Sa, đều được Văn phòng Phủ Tổng thống, Văn phòng 

Phủ Thủ tướng tổng hợp, phối kiểm từ các địa phương, bộ, ngành liên quan trước 

khi trình lên cấp cao nhất. 

Chính cơ cấu quản lý nêu trên đã làm cho việc chỉ đạo của Trung ương đến 

các địa phương, bộ, ngành và sự phối hợp giữa các tổ chức đó với nhau hay với địa 
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phương được thể hiện rõ qua các hoạt động: thành lập đơn vị hành chính, khai thác 

kinh tế, bảo vệ, ngoại giao, nghiên cứu khoa học... đối với hai quần đảo Hoàng Sa, 

Trường Sa giúp cho việc điều hành thống nhất và chặt chẽ. Giữa các bộ trực tiếp 

liên quan đến việc quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa như: Bộ Nội vụ, Bộ 

Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chánh, Bộ Kinh tế, Bộ Thông tin 

và Thanh niên, Bộ Lao động, Bộ Canh nông, Bộ Công chánh và Giao thông... trong 

chức năng, nhiệm vụ được giao đều có trách nhiệm rõ ràng về vấn đề Hoàng Sa, bởi 

chính quyền Trung ương xem đây không đơn thuần có tính cách kinh tế hay chính 

trị đơn lẻ, mà đó là chủ quyền quốc gia. Ví như, việc ban hành các văn bản quản lý 

nhà nước đối với Hoàng Sa do Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp tham mưu, việc đấu tranh 

bảo vệ, tuyên bố chủ quyền về Hoàng Sa do Bộ Ngoại giao phụ trách, việc bảo vệ 

quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên thực địa do Bộ Quốc phòng và các tỉnh liên hệ 

phụ trách, việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại Hoàng Sa do Bộ Công chánh và Giao 

thông, việc tuyên truyền trong nhân dân chủ quyền về Hoàng Sa do Bộ Thông tin và 

Thanh niên (sau này là Bộ Thông tin), việc khai thác phosphate để sản xuất phân 

bón do các Bộ Tài chánh, Bộ Kinh tế và Bộ Canh nông phụ trách, phối hợp... Ngoài 

ra, còn có sự phối hợp giữa các bộ ngành liên quan đến ngoại viện, phối hợp với các 

tổ chức nước ngoài để nghiên cứu, khảo sát khoa học về hải dương học, dầu khí, 

sinh vật học; hay công tác tổ chức cứu hộ, hỗ trợ phát triển ngư nghiệp tại ngư 

trường truyền thống Hoàng Sa... tất cả đều có tính liên ngành. 

Nhìn chung, công tác quản lý hành chính, khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng 

Sa của chính quyền VNCH hơn hẳn so với các chính quyền thời kỳ trước năm 1954, 

về tính chặt chẽ trong quản lý, sự thống nhất trong điều hành, cả về qui mô và sự 

chuyên nghiệp trong các hoạt động khai thác và bảo vệ.  

4.1.2. Vai trò của chính quyền trung ương và trách nhiệm của địa phương 

trong việc quản lý quần đảo Hoàng Sa là bao quát, cụ thể và linh hoạt  

Nghiên cứu về các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa từ năm 

1954 đến năm 1975, không thể không đề cập đến vai trò của chính quyền trung 

ương và địa phương (nhất là tỉnh Quảng Nam và Tòa đô chính Đà Nẵng) trong việc 

quản lý quần đảo này. 

Từ các hoạt động khai thác và bảo vệ Hoàng Sa cho thấy chính quyền trung 

ương VNCH luôn chú trọng đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần đảo này luôn được giới chức cao nhất của chính 

quyền quan tâm chỉ đạo (và trực tiếp phát ngôn khi cần thiết) ở hầu hết các lĩnh vực 

quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế... với các chủ trương cụ thể, bao quát và linh 

hoạt.  
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Tiếp nối các tuyên bố chủ quyền cũng như những chỉ đạo về đối ngoại, quân 

sự, kinh tế của thời các vua Nguyễn, Toàn quyền Đông Dương, vua Bảo Đại hay 

Thủ tướng Trần Văn Hữu đối với Hoàng Sa, các lãnh đạo cấp cao của VNCH như 

Ngô Đình Diệm, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Văn Thiệu đều có những quyết sách 

quan trọng, cụ thể và kiên quyết để đấu tranh bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo 

Hoàng Sa song cũng hết sức linh hoạt trong việc tranh thủ dư luận Quốc tế và các 

quốc gia thân hữu, luôn tỏ ra kiên quyết với sự xâm lấn của Trung Quốc; đồng thời 

khá bao quát trong chỉ đạo các hoạt động an ninh hàng hải, khai thác kinh tế, bảo vệ 

các đảo... Từ các nguồn tài liệu nghiên cứu về Hoàng Sa, nhất là các văn bản hành 

chính được sản sinh ra trong giai đoạn này cho thấy ý chí, vai trò của chính quyền 

VNCH về bảo vệ chủ quyền biển đảo và quần đảo Hoàng Sa là xuyên suốt, liên tục; 

các hoạt động khai thác, bảo vệ Hoàng Sa luôn phù hợp với lợi ích quốc gia, không 

xung đột với Công ước Quốc tế.  

Ngay khi được người Pháp trao trả Hoàng Sa, chính quyền VNCH đã lập tức 

đưa lực lượng ra tiếp quản quần đảo này, nhằm “thâu hồi lại chủ quyền trên đảo 

Hoàng Sa” cũng như “tiếp thâu” những cơ sở vật chất, hạ tầng có trên các đảo 

[145]. Khi phát hiện Trung Quốc “đưa dân chài đến xâm chiếm các đảo Phú Lâm và 

Lin Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa” [360] lập tức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao VNCH 

là Vũ Văn Mẫu đã lên tiếng phản đối hành động xâm chiếm này, lập tức cử lực 

lượng ra trấn giữ các đảo còn lại và không ngừng lên án hành động “chiếm cứ bất 

hợp pháp” của Trung Quốc. Cùng với đó là cho “dựng bia, kéo cờ chủ quyền” tại 

Hoàng Sa [4:14] và “đặt lại bia chủ quyền trên đảo Hoàng Sa” [104:50], để khẳng 

định chủ quyền của VNCH đối với quần đảo này. 

Về quản lý hành chính, chính quyền trung ương VNCH luôn quan tâm đến 

công tác khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trên thực địa ở nhiều khía cạnh cụ 

thể. Vì vậy, trong các văn bản thành lập xã Định Hải mới có chuyện Tổng thống 

Ngô Đình Diệm đề nghị đặt tên cho đơn vị hành chính này "xã Hoàng Sa cho tiện!" 

[224]. Trong chủ trương khai thác, chính quyền trung ương có nhiều chính sách ưu 

đãi nhằm thu hút tư nhân, các tổ chức nước ngoài đầu tư vào Hoàng Sa với tinh thần 

“đặc biệt về phương diện chính trị… và đã được thượng cấp chấp thuận trên nguyên 

tắc” [78]. Vì vậy, khi nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc khai thác tại quần đảo 

Hoàng Sa thì chính quyền trung ương kịp thời cho ý kiến, tạo điều kiện tốt nhất để 

họ yên tâm sản xuất, như việc gia hạn đối với một công ty khai thác tại Hoàng Sa, 

đã được cố vấn Ngô Đình Nhu đồng ý trên nguyên tắc [287]. Để chỉ đạo một cách 

bao quát, toàn diện việc khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, chính quyền VNCH 

đã cho thành lập Ủy ban nghiên cứu việc khai thác quần đảo Hoàng Sa [300]. Ủy 
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ban này được phép thu thập dữ liệu về tiềm năng kinh tế, quân sự tại quần đảo 

Hoàng Sa để lên kế hoạch, trình chính quyền trung ương cho triển khai thực hiện 

[226]. Điều này cho thấy nhu cầu quản lý, khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của 

chính quyền VNCH đòi hỏi ngày càng rộng lớn và kịp thời; đồng thời cho thấy sự 

linh hoạt của họ trong việc quản lý quần đảo này. 

Thái độ của chính quyền VNCH là không khoan nhượng chủ quyền tại Hoàng 

Sa, Trường Sa đối với Trung Quốc song lại ứng xử linh hoạt, khôn khéo đối với các 

quốc gia, vùng lãnh thổ (dù có tranh chấp tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) 

nhưng lại là đồng minh chiến lược của họ như: Philippines, Đài Loan cùng dưới sự 

dẫn dắt của Hoa Kỳ [272]. Riêng Đài Loan thì “hai bên đã tránh nêu vấn đề tranh 

chấp ấy” [139]. Ngoài ra, lãnh đạo cấp cao của VNCH cũng đã hướng tới việc đưa 

vấn đề Hoàng Sa ra toà án Quốc tế [230] hoặc đã tính đến việc nhờ Hoa Kỳ đứng ra 

làm trung gian hòa giải “để chấm dứt sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Cộng” 

[139]. Khi Trung Quốc gia tăng lực lượng và cố tình xâm nhập các đảo thuộc quần 

đảo Hoàng Sa, đích thân Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao VNCH 

đã lên tiếng phản đối và có những chỉ đạo phù hợp với tình hình, nhất là việc ban 

hành các dự luật về “Hải phận Việt Nam”, Sắc luật ấn định lãnh hải Việt Nam về 

phương diện ngư nghiệp... nhằm khẳng định “các tàu thuyền ngoại quốc không 

được vào đánh cá trong hải phận ấy, nếu không có sự cho phép của Chính phủ 

VNCH” [280] và cuối cùng là ra lệnh dùng vũ lực để chống lại việc Trung Quốc 

xâm chiếm Hoàng Sa...  

Khi Trung Quốc bộc lộ rõ ý đồ xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa, chính Tổng 

thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã đích thân chỉ đạo: “Bộ Ngoại giao làm tất cả 

mọi hành động còn làm được có tính cách quốc tế và pháp lý quốc tế, từ khía cạnh 

lịch sử đến công pháp quốc tế qua các hội nghị quốc tế” đồng thời ra lệnh “Nếu họ 

sử dụng vũ lực thì trả lời bằng vũ lực” [37]. Khi đã sử dụng đến các biện pháp cuối 

cùng về ngoại giao và chấp pháp tại Hoàng Sa mà vẫn không hiệu quả, VNCH đã 

buộc phải sử dụng đến biện pháp chiến tranh để bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi chính 

đáng của mình, nên “phải nổ súng” [378]. Thậm chí khi Hoàng Sa đã bị Trung 

Quốc cưỡng chiếm hoàn toàn, chính quyền VNCH vẫn chỉ đạo Bộ Quốc phòng lên 

kế hoạch tái chiếm quần đảo này, Bộ Ngoại giao thì ban hành hàng loạt công thư, 

công hàm gửi cho các tổ chức của Liên Hiệp Quốc và các nước, phản đối hành động 

xâm chiếm của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi ủng hộ VNCH trong việc bảo vệ 

quyền lợi chính đáng của mình.  

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã viết thư đề nghị Tổng thống Mỹ “hết lòng 

hỗ trợ chúng tôi” để “dàn xếp êm đẹp việc tranh chấp quốc tế trong quần đảo 
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Hoàng Sa” [390]. Như vậy, chính quyền Trung ương và các giới chức cao cấp của 

VNCH luôn thể hiện lập trường nhất quán, kiên quyết để bảo vệ chủ quyền của 

VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa; cùng với việc thường xuyên chỉ đạo các bộ 

ngành phối hợp với nhau trong việc thực thi quyền chủ quyền đối với quần đảo này 

với nhiều giải pháp tổng hợp. Xét về khía cạnh bảo vệ chủ quyền một cách công 

khai và liên tục ở cấp cao nhất của một quốc gia đối với một phần lãnh thổ thì việc 

lãnh đạo cấp cao VNCH liên tiếp lên tiếng, có các chỉ đạo cụ thể đối với quần đảo 

Hoàng Sa cho thấy họ đã tiếp nối đầy đủ ý chí chủ quyền của các chính quyền Việt 

Nam trước kia; Những tuyên bố của họ trong các hoàn cảnh cụ thể, đã khẳng định 

sự thống nhất ý chí chủ quyền, củng cố niềm tin của người dân về chủ quyền quốc 

gia đối với phần lãnh thổ quan trọng này. 

Trong các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, vai trò phối hợp 

giữa các bộ ngành như: Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công chánh và Giao 

thông, Bộ Thông tin và Thanh niên, Bộ Tài chánh, Bộ Kinh tế và Bộ Canh nông... 

là khá đồng bộ và thống nhất.  

Chúng tôi dẫn ra đây một số hoạt động cho thấy sự phối hợp giữa các bộ, 

ngành trung ương của VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa: Trong khi tổ chức bảo vệ 

quần đảo Hoàng Sa, phát hiện Trung Quốc gia tăng đột biến việc xây dựng và đưa 

người ra ở tại đảo Phú Lâm và Linh Côn thì lập tức Bộ Quốc phòng VNCH yêu cầu 

các Bộ Kinh tế, Bộ Công chánh và Giao thông đề nghị “chỉ thị cho các cơ quan như 

Nha Khí tượng, Nha Ngư nghiệp, Viện Hải học... bành trướng cơ sở trên các đảo 

thuộc nhóm Hoàng Sa” [215]. Khi Trung Quốc thực hiện cưỡng chiếm Hoàng Sa 

thì ngày 14-02-1974, ba phát ngôn viên của Phủ Tổng thống, Bộ Quốc phòng và Bộ 

Ngoại giao VNCH đã cùng long trọng đọc bản tuyên cáo của Chính phủ VNCH nêu 

rõ: “Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là những phần bất khả phân của lãnh thổ 

VNCH. Chính phủ và nhân dân VNCH không bao giờ chịu khuất phục trước bạo 

lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên những quần đảo ấy” 

[281]. Đó là chưa kể, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Kinh tế 

trong việc kêu gọi đầu tư nước ngoài trong khai thác phosphate, cấp phép hợp tác 

nghiên cứu khoa học; hay sự phối hợp giữ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ 

Thông tin trong việc tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa...  

Nhìn chung dưới sự điều hành của chính quyền trung ương thông qua các bộ, 

ngành các hoạt động quản lý hành chính, khai thác kinh tế (cấp phép đánh cá, khai 

thác phosphate, thu thuế); hoạt động tuần tra, bảo vệ, cứu hộ; tổ chức nghiên cứu 

khoa học (về dầu khí, sinh vật biển, điểu học... tại Hoàng Sa)... dưới thời VNCH là 
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sự kế tục, tiếp nối của các chính quyền Việt Nam trước đó song được nâng lên mức 

cao hơn, bao quát, thống nhất, linh hoạt và chuyên nghiệp hơn.  

Trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với việc khai thác, bảo vệ Hoàng 

Sa cũng được phân định rõ ràng, về mặt quản lý nhà nước quần đảo này (xã Định 

Hải, sau này là xã Hòa Long) là đơn vị hành chính cấp cơ sở trực thuộc tòa hành 

chính Quảng Nam (việc quản lý hộ khẩu, kinh phí để hỗ trợ xây dựng các công trình 

trên đảo, cấp phép đánh cá, hỗ trợ ngư dân, cứu hộ…) kể cả công tác điều động 

nhân sự trực tiếp bảo vệ Hoàng Sa (là Bảo an, sau đó là Địa phương quân) là do 

Tỉnh đoàn Bảo an Quảng Nam phụ trách; Trong khi nhân sự phục vụ cho Nha khí 

tượng Hoàng Sa thì do Nha Khí tượng quốc gia chịu trách nhiệm.  

Như đã nói trình bày ở phần trên, Quảng Nam là một trong những địa phương 

có nhiều ngư dân có truyền thống bắt xa bờ từ lâu, cùng với Đà Nẵng và Quảng 

Ngãi là những nơi xuất phát điểm đến Hoàng Sa gần nhất, nên khi chính quyền 

Trung ương VNCH có ý giao quần đảo Hoàng Sa cho Quảng Nam quản lý thì tỉnh 

này đã “đồng ý nhận lãnh sự quản trị quần đảo Hoàng Sa” [292]. Tòa hành chính 

tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất rằng dù xét ở phương diện kinh tế, quần đảo 

Hoàng Sa không có triển vọng song lại là địa điểm này rất xung yếu, “thuộc về lãnh 

thổ quốc gia” [83] nên họ đã thực hiện khác tốt nhiệm vụ được giao. Khi chính 

quyền trương ương buộc phải “giản dị hóa bộ máy hành chính” tỉnh Quảng Nam 

cũng đã đề xuất sáp nhập xã Định Hải (quần đảo Hoàng Sa) vào xã Hòa Long, vì 

thấy không cần thiết phải có “một cơ sở chính quyền ấp riêng biệt” cho quần đảo 

này [89].  

Với trách nhiệm của mình, tỉnh Quảng Nam đã thường xuyên báo cáo cho 

chính quyền Trung ương về những hoạt động trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng 

Sa, nhất là việc giải quyết các vướng mắc trong sinh hoạt thường ngày như: Y tế, 

cứu thương, cứu trợ ngư dân gặp nạn, tiếp tế lương thực, cấp phép đánh cá và “các 

vấn đề cấp bách liên hệ đến sanh hoạt của dân cư tại đây” [282]. Vai trò quản lý của 

tỉnh này (có sự phối hợp với Đà Nẵng) cho thấy rõ nhất ở 2 lĩnh vực khai thác kinh 

tế và bảo vệ trên thực địa, trong đó có việc tạo điều kiện cho ngư dân xã Hòa Long 

đánh bắt tại ngư trường này [32], tạo điều kiện để các “chuyên gia kinh tế biển của 

Nhật” hợp tác đào tạo ngư dân [141]; Chu cấp một phần kinh phí để xây dựng các 

cơ sở hạ tầng trên các đảo tại quần đảo Hoàng Sa [69]; Thường xuyên điều động 

nhân sự ra bảo vệ các đảo, điều công nhân ra xây dựng, tu sửa các công trình dân 

sinh; phối hợp cùng Đà Nẵng cứu hộ ngư dân trong nước và nước ngoài gặp nạn tại 

Hoàng Sa, phóng thích các ngư dân nước ngoài xâm phạm trái phép tại Hoàng Sa 

[9]... Đặc biệt, khi quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép, tòa 
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tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng là một trong những địa phương phản đối mạnh mẽ 

nhất hành động xâm chiếm này [253]... Tất cả các hoạt động đó thể hiện sự thống 

nhất trong quản lý, chặt chẽ, sâu sát qua các hoạt động cùng sự phân công và phối 

hợp của cấp địa phương trong việc khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.  

Nghiên cứu về quá trình bảo vệ quần đảo Hoàng Sa từ thời Pháp thuộc đến 

thời VNCH cho thấy rằng, người dân Quảng Nam và Đà Nẵng thường xuyên hiện 

diện ở Hoàng Sa với tư cách là ngư dân, công chức, lực lượng bảo vệ... tại quần đảo 

này. Từ khi VNCH “tiếp thâu” quần đảo Hoàng Sa thì lực lượng Việt binh đoàn là 

người Quảng được cử ra trấn giữ đầu tiên. Tiếp đó Tỉnh đoàn Bảo An (sau đó là Địa 

phương quân Quảng Nam), lần lượt cử "1 trung đội bảo an thuộc Tỉnh đoàn bảo an 

Quảng Nam đóng tại 2 đảo Duncan và Drummond [88]; Tỉnh đoàn Bảo an Quảng 

Nam đã phối hợp với Thị đoàn Bảo an Đà Nẵng tổ chức điều chuyển lực lượng thay 

phiên nhau ra bảo vệ Hoàng Sa [81]. Thời điểm năm 1974, lực lượng Địa phương 

quân Quảng Nam có 3 trung đội, phân công trú đóng tại các đảo Hoàng Sa, Quang 

Hòa và Duy Mộng [393]... Xét về vai trò quản lý cũng như phối hợp với Bộ Quốc 

phòng và các địa phương liên quan trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ Hoàng Sa 

thì Tòa hành chính Quảng Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

4.2. Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác của chính quyền 

VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa là qui mô và toàn diện hơn so với trước 

4.2.1. Xây dựng các cơ sở hạ tầng qui mô, đảm bảo cho sự hoạt động khai 

thác và bảo vệ  

Các hoạt động khai thác, cấp phép đánh cá, thu thuế; bảo vệ, cứu hộ, khảo cứu 

khoa học... tại quần đảo Hoàng Sa dưới thời VNCH là sự kế tục, tiếp nối của các 

chính quyền Việt Nam trước đó song được nâng lên mức cao và đa dạng hơn, từ đó 

kéo theo nhu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo cũng qui mô hơn, với 

nhiều giải pháp tổng hợp song chặt chẽ trong quản lý, thống nhất trong điều hành.  

Việc xây dựng các cơ sở hạ tầng để phục vụ cho việc khai thác, bảo vệ quần 

đảo Hoàng Sa đã được các vua chúa Việt Nam thực hiện từ lâu như: nhà trú ẩn, 

giếng cổ, miếu thờ, bia chủ quyền, trồng cây để cảnh báo tàu thuyền... Dưới thời 

Pháp thuộc, người Pháp và các vua Nguyễn đã đẩy mạnh việc xây dựng các cơ sở 

hạ tầng trên các đảo nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế, tuần tra, bảo vệ quần 

đảo Hoàng Sa, bằng nhiều công trình kiên cố, hiện đại như: Trạm hải đăng, đài khí 

tượng, đài vô tuyến, cầu cảng, trại lính, kho, bãi chứa photsphat, bãi đỗ thủy phi 

cơ... cho thấy sự quan tâm đặc biệt của chính quyền thuộc địa. Tuy nhiên, dưới thời 

VNCH việc xây dựng các cơ sở hạ tầng tại Hoàng Sa hơn hẳn so với trước về qui 

mô cũng như công năng sử dụng. 
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Dưới thời Đệ Nhất VNCH, ngoài việc sử dụng lại các công trình do Pháp xây 

dựng, kể cả kho bãi, nhà làm việc của nha khí tượng... để phục vụ cho việc lưu trú 

của lực lượng bảo vệ thì chính quyền Ngô Đình Diệm đã đầu tư xây dựng hàng loạt 

cơ sở hạ tầng để khai thác phân chim, đường sá đi lại trên các đảo, các trại lính...; tu 

sửa lại cầu cảng, nâng cấp đường xe goòng chở photsphat; xây dựng thêm 3 dãy nhà 

kho mới và các dãy nhà ở cho công nhân; thiết lập các con đường để kết nối các vị 

trí xung yếu… Từ năm 1965 trở đi, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng qui mô 

hơn: 7 căn nhà “gạch ngói khang trang, với các công trình phụ như bếp, giếng, bể 

chứa nước mưa” [104:34]; Xây dựng mới nhiều hạng mục cho đài khí tượng (tháp 

phong lực kế, nhà làm việc cho nhân viên), thậm chí còn dự định thiết lập một sân 

bay tại đảo Hoàng Sa lớn… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến tranh, lại quá xa đất 

liền và kinh phí eo hẹp nên dù VNCH đã cố gắng rất nhiều song so với qui mô mà 

Trung Quốc xây dựng tại đảo Phú Lâm và Lin Côn chỉ chẳng là gì. Việc không chú 

trọng đúng mức xây dựng các cơ sở hạ tầng trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa 

(nhất là các công trình phòng thủ kiên cố cũng như các công trình dân sự) có thể 

hiểu được là do tình trạng chiến tranh mỗi ngày đang leo thang ở đất liền, vấn đề 

biển đảo lúc đó chưa thực sự nóng lên trên trường Quốc tế và khu vực; VNCH chưa 

nhận thấy hết ý đồ chiến lược của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Vì vậy, 

nếu xem xét khía cạnh xây dựng các công trình phục vụ dân sinh và bảo vệ lãnh thổ 

quốc gia theo yêu cầu thông thường thì những cơ sở do VNCH xây dựng hơn hẳn 

thời kỳ về qui mô, đảm bảo được những nhu cầu thiết yếu cho các hoạt động khai 

thác và bảo vệ tại quần đảo Hoàng Sa. 

4.2.2. Hoạt động khai thác khá đa dạng trên nhiều lĩnh vực 

Chính quyền VNCH đã khai thác hiệu quả vị trí, tiềm năng của quần đảo 

Hoàng Sa trong việc phục vụ phát triển đất nước về hàng hải, kinh tế biển và bảo vệ 

lãnh thổ từ phía biển. Các đảo của Hoàng Sa với các ngọn hải đăng, đài khí tượng, 

trạm vô tuyến... đã giúp VNCH giám sát con đường hàng hải Quốc tế đi qua khu 

vực này, cảnh báo thời tiết, bão biển, cuồng phong, hướng đạo tàu thuyền đi đúng 

quỹ đạo cho phép nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc, nhất là theo dõi, chặn đứng 

các ý đồ xâm lấn Hoàng Sa của các quốc gia khác... Đây có lẽ là mảng khai thác có 

giá trị và rõ nhất của chính quyền VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa lúc bấy giờ. 

Ngoài ra, tiếp tục các hình thức khai thác trước đó, nhất là tiến hành cấp phép khai 

thác photsphat, cho phép đánh cá, bắt rùa biển, vớt rong biển; thu thuế, tạo điều kiện 

cho nhiều đoàn chuyên gia nghiên cứu khoa học… tại quần đảo Hoàng Sa cho thấy 

chính quyền VNCH đã có cách tiếp cận đa dạng và chuyên nghiệp ở các lĩnh vực 

này.  
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Về hoạt động khai thác hải sản, chính quyền VNCH cấp phép tàu đánh cá Việt 

Nam thường xuyên hiện diện đánh bắt tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa, đồng 

thời cho phép các tàu cá Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản được đánh cá theo mùa 

và lưu trú tại Hoàng Sa song luôn được kiểm soát một cách chặt chẽ [256: 121]. 

Điểm khác biệt là, nếu là ngư dân Việt Nam thì được phép ngụ trên đảo bất cứ thời 

điểm nào thì ngư dân nước ngoài phải xin phép và chỉ khi có nhu cầu tránh bão 

hoặc gặp nạn. Nếu trước kia, ngư dân Việt Nam đánh bắt theo mùa thì lúc này họ 

hiện diện ở Hoàng Sa thường xuyên và nhiều hơn, ngoài đánh bắt cá, tôm, mực họ 

còn vớt rong biển, bắt con vích... đưa về đất liền chế biến, xuất khẩu; Họ còn khai 

thác san hô và vỏ sò cho việc chế biến thực phẩm gia súc và ngành kỹ nghệ hải sản 

[174]. Chưa có một thống kê cụ thể nào cho thấy số lượng tàu cá Việt Nam hiện 

diện ở vùng biển truyền thống này, song việc họ thường xuyên lui tới các đảo do 

VNCH quản lý để tiếp nước ngọt, trao đổi thực phẩm, thông tin với lực lượng bảo 

vệ các đảo cho thấy sự nhộn nhịp của hoạt động khai thác hải sản tại ngư trường 

Hoàng Sa, giúp ích rất nhiều trong hoạt động “tai mắt” cho chính quyền. 

Về hoạt động khai thác phosphate, nếu người Pháp cho Nhật khai thác 

phosphate tại Hoàng Sa đưa về Nhật mà Việt Nam “không được đồng nào”, phân 

làm ra từ sản phẩm này không để “bón cho đồng ruộng Việt Nam” thì dưới thời 

VNCH lượng phosphate thu được tại Hoàng Sa là dùng để chế biến phân bón, phục 

vụ sản xuất nông nghiệp trong nước. Nhận thấy việc đầu tư khai thác tại Hoàng Sa 

là có tính mạo hiểm, việc thu hồi vốn khó khăn đối với tư nhân, hơn nữa nếu chỉ do 

chính quyền thực hiện sẽ làm giảm sút tính “hoạt động dân sự” tại Hoàng Sa nên 

chính quyền VNCH đã có chính sách kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài hợp tác với các 

công ty trong nước và Công ty khai thác quần đảo Tây Sa do nhà nước quản lý để 

khai thác phosphate tại quần đảo này. Để làm được điều đó, họ đã có nhiều chính 

sách linh hoạt cũng như tạo điều kiện ưu đãi đặc biệt cho các nhà đầu tư [47], với 

mong muốn vừa đáp ứng nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp song cũng để 

gián tiếp khẳng định chủ quyền một cách hữu hiệu đối với quần đảo Hoàng Sa. Chủ 

trương đó là nhất quán của chính quyền VNCH, bởi “phương diện chính trị” của 

vấn đề [78]. Chính quyền VNCH còn khuyến khích vận chuyển phosphate bằng 

thuyền đánh cá “trong 6 tháng gió mùa đầu Xuân, không cần phải đặt căn cứ khai 

thác cố định và nên chở phosphate bằng thuyền buồm mới có lợi” [92], một mặt vừa 

để tiết kiệm chi phí song mặt khác lại hàm ý “dân sự hóa” việc hiện diện thường 

xuyên của người dân trong khai thác kinh tế tại Hoàng Sa.  

Như vậy, VNCH xem việc khai thác tại Hoàng Sa không đơn thuần là kinh tế, 

mà cao hơn nữa là vấn đề chính trị, là thực thi chủ quyền quốc gia thông qua hoạt 
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động kinh tế. Đây là một gợi ý thú vị cho chúng ta trong việc hợp tác đánh bắt hải 

sản và kêu gọi đầu tư, thăm dò và khai thác dầu khí, đất hiếm, băng cháy tại vùng 

biển này. Cần nói thêm rằng, sự cáo chung của hoạt động khai thác photsphat tại 

Hoàng Sa là việc khai thác, chuyên chở gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, xa đất 

liền, vốn đầu tư đòi hỏi lớn, khả năng chế biến không đạt yêu cầu kỹ thuật 

[272:13]… làm cho hoạt động này không mấy hiệu quả. Xét ở cùng thời điểm, 

Trung Quốc đã làm tốt hơn những hoạt động trên tại đảo Phú Lâm và Lin Côn mà 

họ chiếm đóng trái phép của Việt Nam trước đó [270:15].  

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, việc nghiên cứu khoa học tại quần đảo 

Hoàng Sa được người Pháp đặt ra từ khá sớm, sôi động nhất là thập niên 30 của thế 

kỷ XX. Chính quyền thuộc địa đã cấp phép để Viện Hải dương học Nha Trang và 

Sở Nghiên cứu Hải dương và Nghề cá Đông Dương tổ chức nhiều cuộc khảo sát hải 

dương học tại Hoàng Sa [356]. Tuy nhiên, phần nhiều các hoạt động này là hướng 

đến việc mở rộng nghề cá, khảo sát ngư trường và nguồn cá tại quần đảo này [358]. 

Quan điểm của chính quyền VNCH về việc khảo cứu khoa học tại Hoàng Sa là “đó 

cũng là một hình thức chiếm cứ thật sự tại các đảo không người” [92]. Tiếp tục các 

hoạt động trên song mở rộng hơn về ở nhiều lĩnh vực, từ năm 1954 đến năm 1975, 

chính quyền VNCH đã tổ chức hàng loạt những hoạt động nghiên cứu khoa học tại 

Hoàng Sa như: Khảo sát về trữ lượng phosphate tại 4 đảo chính: Hoàng Sa (Pattle), 

Quang Ảnh (Money), Hữu Nhật (Robert), Duy Mộng (Drummond)” [35:32]; Tổ 

chức nghiên cứu hải dương học tại Biển Đông và Hoàng Sa [256:344]; Phối hợp với 

Hoa kỳ và các nước để thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học Naga, mang lại 

nhiều kết quả khoa học về dầu khí và sinh vật biển; Tổ chức cuộc khảo sát quy mô 

lớn về: Hải dương vật lý học, Hải dương sinh lý học, Ngư nghiệp học, Khí tượng 

học, Địa chất học, Động vật học và Thực vật học [141]. Từ năm 1965 đến năm 

1975, chính quyền VNCH đã đẩy mạnh việc khảo sát, thăm dò tại Hoàng Sa không 

còn bó hẹp trên lĩnh vực như trước mà tập trung nghiên cứu về dầu khí, khí đốt 

[271:21] và động vật học (nhất là điểu học) tại các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa 

[92]... Điều đó cho thấy, nội dung, chuyên ngành khảo sát khoa học tại Hoàng Sa 

trong giai đoạn này phong phú, đa dạng và chuyên sâu hơn. Các hoạt động đó có ý 

nghĩa rất lớn đối với giới chức lãnh đạo VNCH trong việc tiếp cận nhiều thông tin 

về Hoàng Sa, cũng như giúp họ định hình rõ hơn chính sách khai thác, bảo vệ tại 

đây. Chính những kết quả nghiên cứu đó giúp chúng ta có thêm nhiều thông tin quý 

giá, để có cái nhìn đa diện, đầy đủ hơn về tiềm năng của Hoàng Sa cũng như vai trò 

của chính quyền VNCH, thậm chí có thể sử dụng các dữ liệu này để tham chiếu, 

nhằm kêu gọi hợp tác đầu tư tại quần đảo Hoàng Sa hiện nay.  
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Nhìn chung, nghiên cứu việc khai thác phosphate, ngư nghiệp, khảo sát dầu 

khí, nghiên cứu hải dương học… của VNCH tại quần đảo Hoàng Sa thì thấy rằng, 

các hoạt động trên chỉ dừng ở mức độ duy trì sự hiện diện thường xuyên, liên tục để 

khẳng định chủ quyền VNCH là chính; còn xét ở khía cạnh hiệu quả kinh tế thì họ 

không mấy thành công. Đây cũng là một ẩn dụ để cho thấy một khía cạnh khác của 

vấn đề trong việc khai thác tài nguyên tại Hoàng Sa của giai đoạn này. 

4.3. Hoạt động đấu tranh ngoại giao và tuyên truyền của chính quyền 

VNCH về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa là thường xuyên và liên tục  

4.3.1. Thường xuyên lên tiếng khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt 

Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại các diễn đàn, hội nghị ngoại 

giao trên thế giới 

Từ các vua và quan triều Nguyễn đến các Toàn quyền Đông Dương thời Pháp 

thuộc, cũng như Thủ tướng của chính phủ QGVN, tại Hội nghị hòa bình San 

Francisco [87] chính quyền cấp cao của VNCH, khi có điều kiện thì cả Tổng thống, 

Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành VNCH đều lên tiếng khẳng định, bảo vệ 

chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Trên mặt trận ngoại giao, VNCH đã có hàng loạt các hoạt động tiếp nối nhau 

để đấu tranh bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Ngay sau 

khi Trung Quốc lén lút đổ bộ chiếm đóng đảo Phú Lâm lập tức Bộ trưởng Ngoại 

giao VNCH là ông Vũ Văn Mẫu, đã lên án hành động trên và tuyên bố tái khẳng 

định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa [274]. Các đại sứ 

quán VNCH tại các nước, thường xuyên cung cấp thông tin về lịch sử chiếm hữ, 

khai thác và cai quản hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam cho các 

ngoại giao đoàn và hãng thông tấn nước ngoài [146], [141]… Thường xuyên tuyên 

bố công khai việc bắt giữ và phóng thích các tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền 

tại Hoàng Sa và Trường Sa, điều này làm cho công luận quốc tế thấy rõ tính chính 

nghĩa, chủ quyền hợp pháp của VNCH tại hai quần đảo trên. 

Bộ Ngoại giao VNCH thường xuyên có các công hàm, công thư, giác thư, 

điệp văn, thông cáo, tuyên cáo… về chủ quyền của mình đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa để phản đối sự mạo nhận chủ quyền và chiếm đóng trái phép 

của Trung Quốc [139]; Luôn tuyên bố (và lặp lại các tuyên bố chủ quyền của các 

triều đại, chính quyền Việt Nam trước đó) về Hoàng Sa, Trường Sa trên trường 

quốc tế, nhất là tại các cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc [17], Luôn 

tìm cách vận động các “quốc gia thân hữu” ủng hộ VNCH trong vấn đề Hoàng Sa, 

Trường Sa… Nghiên cứu ở góc độ này cho thấy, lời lẽ tuyên bố và phản đối các 

nước (kể cả Trung Quốc) của Bộ Ngoại giao VNCH là khá mềm mỏng, chủ tâm là 
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muốn minh chứng với quốc tế chủ quyền của VNCH đối với các quần đảo, dựa trên 

các yếu tố pháp lý Quốc tế căn bản [219]. Tuy nhiên khi quyền lợi quốc gia bị đe 

dọa, VNCH đã tỏ rõ thái độ không khoan nhượng đối với những đòi hỏi vô lý của 

Trung Quốc về Hoàng Sa, Trường Sa song vẫn giữ thái độ kìm chế, tìm kiếm tiếng 

nói chung đối với Philippines và THDQ [272], thậm chí đối với THDQ thì “hai bên 

đã tránh nêu vấn đề tranh chấp ấy” [139]… Từ năm 1972 về trước, việc tranh chấp 

chủ quyền đối với Hoàng Sa giữa VNCH và Trung Quốc vẫn trên tinh thần ngoại 

giao, với sự kìm chế đúng mực, không hề đe dọa vũ lực và sử dụng vũ lực [104:10-

11]. 

Từ khi chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ đến khi nền Đệ Nhị cộng hòa lên 

lãnh đạo quốc gia, tình hình nội an của VNCH cực kỳ bất ổn, các cuộc đảo chính, 

thanh trừng diễn ra liên miên, làm cho mặt trận ngoại giao về vấn đề Hoàng Sa, 

Trường Sa bị chững lại [104:107], điều đó đã tạo cơ hội để Trung Quốc đẩy mạnh 

tuyên truyền về “chủ quyền”, gia tăng xây dựng cơ sở hạ tầng, củng cố căn cứ quân 

sự tại các đảo Phú Lâm và Lin Côn... Tiếp nối ý tưởng của người Pháp trước đó, 

VNCH định đưa vấn đề Hoàng Sa ra Tòa hòa giải Quốc tế [230] hoặc nhờ Hoa Kỳ 

làm trung gian hòa giải [139]… Đây là các giải pháp cho thấy sự cố gắng của 

VNCH cũng như các chủ trương tích cực và phù hợp của họ song Trung Quốc đã 

không mấy quan tâm đến các giải pháp này.  

VNCH luôn biết cách tận dụng mọi diễn đàn để đấu tranh bảo vệ chủ quyền 

của mình đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Tại Hội nghị Bản đồ địa phương lần thứ 6, 

tháng 10 năm 1970, phái đoàn VNCH phản đối quyết liệt phái đoàn Trung Quốc khi 

họ trưng bày những hình ảnh sinh hoạt tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và 

Hội nghị đã đồng ý bác bỏ đề nghị trên của Trung Quốc [172:60]. Tại Hội nghị Luật 

Biển do Liên Hiệp Quốc tổ chức, ngày 20-1-1974, đại diện của VNCH đã tuyên bố 

Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời phản đối 

các nước láng giềng chiếm cứ bất hợp pháp [38:21]... 

Từ năm 1972 đến năm 1975, nhất là khi Trung Quốc gia tăng việc xâm nhập 

các đảo, thu thập tin tức tình báo, rồi dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa thì chính 

quyền VNCH đã tỏ rõ thái độ phản đối gay gắt, lời lẽ ngoại giao luôn cương quyết 

và dứt khoát, không khoan nhượng. Đỉnh điểm là khi Trung Quốc quyết định ra tay 

cưỡng chiếm Hoàng Sa thì Bộ Ngoại giao VNCH tuyên bố thẳng: “Chừng nào còn 

một hòn đảo thuộc phần lãnh thổ ấy của VNCH bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo 

lực, thì chừng ấy Chính phủ và nhân dân VNCH còn đấu tranh để khôi phục những 

quyền lợi chính đáng của mình” [281] và “Chính phủ và nhân dân VNCH rất căm 

phẫn và quyết không dung thứ” [275]. Giải quyết vấn đề Hoàng Sa trong tình thế 



 104 

Hoa Kỳ thỏa hiệp với Trung Quốc, chính quyền VNCH chủ trương rằng “Muốn bảo 

vệ chủ quyền, chính phủ phải đạt được nhân tâm trong quốc nội và thế độc lập 

ngoại giao ở quốc ngoại” [12]; đồng thời có hàng loạt những kêu gọi sự ủng hộ của 

dư luận thế giới [105]. Chính các hoạt động đó, đã làm cho nhiều quốc gia lên tiếng 

phản đối Trung Quốc và ủng hộ VNCH trong vấn đề Hoàng Sa, điều này cho thấy 

mảng đấu tranh bảo vệ chủ quyền đối với Hoàng Sa trên lĩnh vực ngoại giao là một 

bộ phận cấu thành và thống nhất trong ý chí bảo về chủ quyền lãnh thổ quốc gia của 

chính quyền VNCH lúc bấy giờ.  

4.3.2. Thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, canh gác và cứu hộ nhưng với 

quy mô còn nhỏ và yếu  

 Sự hiện diện của lực lượng bảo vệ của chính quyền Việt Nam qua các thời kỳ 

tại quần đảo Hoàng Sa là thường xuyên, liên tục: Thời Pháp thuộc, ngoài việc đưa 

lực lượng ra bảo vệ Hoàng Sa (chủ yếu là người Việt), người Pháp còn thường 

xuyên đưa tàu quân sự, tàu thu thuế đến tuần tra, bảo vệ Hoàng Sa theo định kỳ 

hoặc đột xuất [381]; lực lượng đồn trú bảo vệ tại Hoàng Sa luôn luôn có 1 trung đội, 

có lúc đưa tù chính trị của Việt Minh ra Hoàng Sa và huy động một số người vào 

việc canh giữ các đảo [8].  

Dưới thời VNCH, chính quyền trung ương chú trọng hơn việc bảo vệ hai quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên thực địa bằng các lực lượng quân đội chính quy và 

không chính quy. Từ việc đưa 1 trung đội TQLC cùng với một 1 trung đội Việt binh 

đoàn ra để tiếp quản Hoàng Sa, để rồi sau đó dần thay thế bằng lực lượng Bảo an 

thuộc tỉnh đoàn Quảng Nam với số lượng nhiều hơn nhằm phối hợp cùng với 

TQLC, do một thiếu úy TQLC chỉ huy chung [282]. Sự phân công nhiệm vụ phụ 

trách bảo vệ các đảo dưới thời VNCH cũng chuyên nghiệp hơn trước: Lực lượng 

Bảo an (sau đó là Địa phương quân) có trách nhiệm trực chiến trên các đảo, thường 

xuyên tuần tra, canh gác trên đảo, theo dõi di biến động của tàu bè các nước đi qua 

vùng biển này; lực lượng này được trang bị vũ khí cầm tay là chính, cùng với hệ 

thống các công sự ven bờ để phòng khi hữu sự, họ chủ yếu bảo vệ trên các đảo 

Duncan và Drummond [88]. Về phương tiện thì Bảo an được cấp các loại máy 

truyền như SCR 694 và SCR 300, vũ khí thì chủ yếu là súng cầm tay gồm: súng lục 

Mac 9, trung liên, tiểu liên Mat [108]; tuy nhiên thiết bị để theo dõi, giám sát cũng 

thiếu thốn, ống nhòm “không thể nhìn vào ban đêm” [67].  

Lượng lượng TQLC thì được giao nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài quanh các đảo 

bằng các chiến hạm, tàu chiến, được trang bị những loại vũ khí tối tân, cùng các 

trang thiết bị tuần thám, viễn thám, thám không hiện đại; một bộ phận TQLC cũng 

được phân công trú đóng thường xuyên trên hai đảo Pattle và Robert [88]. Về cơ sở 
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hạ tầng phục vụ cho việc bảo vệ Hoàng Sa mặc dù có nhiều tiến bộ hơn so với thời 

Pháp thuộc song vẫn chưa tương xứng với yêu cầu thực tế đặt ra, nhà cửa cho lực 

lượng bảo vệ vẫn còn khá tạm bợ; phương tiện tuần tra phải tận dụng một số ghe 

đánh cá thu được của ngư dân Trung Quốc [79]...  

Trong phối hợp, TQLC là lực lượng chính quy nên thường xuyên sử dụng tàu, 

thuyền để tuần tra, bảo vệ quanh các đảo thuộc Hoàng Sa cùng việc giám sát con 

đường hàng hải đi qua khu vực này; Lực lượng Bảo an (sau đó là Địa phương quân) 

thì có trách nhiệm tuần tra, canh gác, phòng chống sự đổ bộ trái phép của ngư dân 

và quân đội nước ngoài tại các đảo, lực lượng này chỉ được trang bị phương tiện 

tuần tiễu (xuồng, phao, pháo hiệu...), vũ khí khá thô sơ và ít. Theo sự phân công của 

Bộ Quốc phòng VNCH, nếu có tình thế nguy cấp, lực lượng hải quân, không quân 

ngoài việc tiếp tế, hỗ trợ thường xuyên sẽ lập tức có mặt để triển tác chiến tại 

Hoàng Sa cùng các lực lượng tại chỗ. VNCH cũng thường xuyên phối hợp cùng hải 

quân Hoa Kỳ trong việc tuần tra, canh giữ, trao đổi tin tức tình báo để bảo vệ Hoàng 

Sa. Từ việc phối hợp trên, VNCH đã tổ chức bảo vệ quần đảo Hoàng Sa khá hiệu 

quả, họ chặn bắt nhiều vụ xâm nhập, cũng như cứu hộ tại đây.  

Điều đáng lưu ý là, sau này lực lượng Bảo an được cử ra thay thế TQLC, theo 

lý lẽ của Bộ Quốc phòng VNCH là nếu có biến cố xảy ra tại Hoàng Sa thì khả năng 

tác chiến của 1 trung đội TQLC hoạt động đơn phương cũng không khác mấy 1 

trung đội Bảo an [209]. Điều này có thể đúng và phù hợp với chủ trương từng bước 

“dân sự hóa” việc bảo vệ Hoàng Sa của VNCH song lại cho thấy những hạn chế 

đáng tiếc: Nếu bảo vệ Hoàng Sa là lực lượng quân sự chính quy thì với tiềm lực và 

tính chuyên nghiệp của mình (có đầy đủ phương tiện tàu chiến, ca-nô đổ bộ, vũ khí 

tối tân, quân lực mạnh…) sẽ giúp việc đi tuần, bảo vệ các đảo bao quát, hiệu quả 

hơn [271:315]. Khi giao nhiệm vụ này cho Bảo an thì xét vào thời điểm đó, VNCH 

chỉ kiểm soát thường xuyên được các đảo thuộc nhóm Croissant, còn các đảo thuộc 

nhóm Amphitrite, mà ngay cả nhóm đảo này cũng như các đảo xa xôi, hiểm trở, do 

thiếu phương tiện nên Bảo an cũng ít khi lui tới [88]. Tình trạng “quân sự đó thật là 

lo ngại. Không có phương tiện kiểm soát các đảo, nên không biết những kẻ lạ làm gì 

trên đó. Đảo lại không có phương tiện truyền tin với các tàu (cờ, đèn hiệu...) nên 

muốn ra lệnh cho các tàu cũng không được” [271:315]. Việc trang bị cho lực lượng 

bảo vệ trực tiếp trên các đảo như trên, đã làm hạn chế sức chiến đấu, hỏa lực cần có 

cho lực lượng này khi lúc có xung đột vũ trang diễn ra, khi họ muốn hợp đồng tác 

chiến với lực lượng bảo vệ ở vòng ngoài thì cũng đành bất lực.  

Tư lệnh Quân đoàn 1 là Trung tướng Trần Văn Đôn cũng đã sớm nhận ra điều 

này “các đảo khác bỏ trống và ở ngoài tầm quan sát, nên Trung Cộng xem như vô 
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chủ và lợi dụng để xâm nhập” [90] song VNCH đã không có những thay đổi cụ thể 

nào. Sau này, lực lượng bảo an đổi tên thành Địa phương quân, giao cho Tiểu khu 

Quảng Nam phụ trách thì tỉnh này do kinh phí eo hẹp, nên việc huy động ca-nô, vũ 

khí… càng hạn chế hơn, Địa phương quân chỉ còn trấn đóng trên đảo Hoàng Sa lớn 

(Pattle). Càng về sau việc bảo vệ dường như chỉ được phó thác cho 1 trung đội Địa 

phương quân, số lượng cũng không đủ [271:315]. Sự phối hợp tuần tra, kết nối 

thông tin giữa các cơ quan mật vụ (tình báo, công an, nghiên huấn, phòng 2, an ninh 

quân đội) và các cơ quan hành chính thiếu thống nhất, “việc trao đổi tin tức hằng 

ngày cũng có nhiều bất cập” [53].  

Những hạn chế trên là do VNCH quá lệ thuộc vào bên ngoài, đất nước trong 

tình trạng có chiến tranh nên tiềm lực quân sự có hạn, lại thêm quần đảo quá rộng, 

nhiều đảo ở cách xa nhau hàng chục hải lý, lợi dụng cơ hội đó, Trung Quốc âm 

thầm đưa lực lượng quân sự giả dạng ngư dân, bất ngờ đổ bộ nhiều lần lên các đảo 

do VNCH kiểm soát. Những hạn chế trên đã được Bộ Quốc phòng VNCH nhiều lần 

chỉ ra và đề nghị được khắc phục (nhất là việc bổ sung lực lượng, phương tiện để 

bảo vệ, đề nghị tạo điều kiện hơn nữa cho ngư dân đánh bắt tại Hoàng Sa hay mỗi 

bộ ngành cần tăng cường các hoạt động của mình tại Hoàng Sa theo hiến định...) 

song tiếc thay, những đề xuất đó đã không được quan tâm đúng mức, để rồi VNCH 

đã phải trả giá bằng việc mất quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc. 

Như vậy so với thời Pháp thuộc, hoạt động tuần tra, canh gác và cứu hộ của 

chính quyền VNCH tại quần đảo Hoàng Sa hiệu quả hơn song do quần đảo khá 

rộng, tính cách biệt giữa các đảo hay các bãi cạn, đá ngầm với nhau khá xa; lực 

lượng bảo vệ trên các đảo không chính quy, phương tiện, vũ khí khá thô sơ đã 

không bao quát được cả quần đảo; sự phối hợp giữa lực lượng hải quân, TQLC và 

địa phương quân chưa xứng tầm và ăn ý… là những điểm yếu cốt tử, là sai lầm có 

tính chiến lược của VNCH trong giai đoạn này.  

Tuy nhiên với những gì có được, lực lượng bảo vệ của VNCH tại quần đảo 

Hoàng Sa đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, họ liên tiếp bắt giữ, xua đuổi nhiều 

tàu thuyền nước ngoài xâm phạm hải phận tại Hoàng Sa, cũng như làm tốt công tác 

cứu hộ tàu nước ngoài và ngư dân gặp nạn [9]. Tính hiệu quả trong việc bảo vệ 

quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH trong thời gian này, chỉ nên được xét 

trong tình trạng bình thường, không có xung đột vũ trang xảy ra trên biển. Khi Hoa 

Kỳ thỏa hiệp để Trung Quốc gia tăng áp lực và cưỡng chiếm Hoàng Sa của VNCH 

thì mọi việc đã đổi khác. Gần đến ngày hải chiến Hoàng Sa, mặc dù VNCH tăng 

cường lực lượng hải quân đến Hoàng Sa song khi lâm trận, do không được hỗ trợ 

đầy đủ của lực lượng đang chiếm đóng trên các đảo, nên các chiến hạm của VNCH 



 107 

đã không phát huy được tác dụng trong hợp đồng tác chiến. Khi quân Trung Quốc 

tràn lên chiếm đảo, sự phản kháng của lực lượng bảo vệ trên đảo nhanh chóng bị vô 

hiệu (dù có thừa can đảm nhưng do vũ khí thô sơ và thiếu thốn), họ đã chiến đấu 

đến viên đạn cuối cùng trước khi bị bắt [271:318]. Sự hy sinh của 75 binh lính 

VNCH tại Hoàng Sa năm 1974, cho thấy ý chí bảo vệ chủ quyền quốc gia của họ, 

đồng thời làm cho hành động dùng vũ lực xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc từ 

đó về sau mãi mãi không thể gột rửa được; bởi luật pháp quốc tế không bao giờ 

thừa nhận phần đất mà một quốc gia dùng vũ lực để cướp đoạt thành chủ quyền của 

quốc gia đó được. Đây cũng là chứng lý quan trọng về chủ quyền của Việt Nam đối 

với quần đảo Hoàng Sa.  

 4.3.3. Hoạt động tuyên truyền trong nhân dân về chủ quyền của VNCH đối 

với quần đảo Hoàng Sa là thường xuyên và đa dạng  

Xác định “không thể tiếp tục thụ động”, vì tình trạng thụ động tại Hoàng Sa, 

Trường Sa sẽ “rất bất lợi và nguy hiểm” [86] nên VNCH thường xuyên tuyên 

truyền trong nhân dân về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.  

Từ năm 1954 đến năm 1975, trên các báo, tạp chí, đài phát thanh của VNCH 

thường có tin, viết bài về địa dư, hải dương học, dầu khí, hoạt động bảo vệ, đời sống 

trên đảo... tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiều bộ, ngành VNCH tổ chức 

nói chuyện nội bộ về Hoàng Sa và Trường Sa [144], Việt Tấn Xã có nhiều bản tin 

về "Địa phương ký" (về Đảo Hoàng Sa, Đảo Trường Sa) [146] hay công bố lần lượt 

các cứ liệu lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa [144]. Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế 

VNCH trong các chuyên san của mình đều dành nhiều trang đăng tải về lịch sử, địa 

dư, tài nguyên, hoạt động bảo vệ tại Hoàng Sa. Cùng với đó, hàng trăm tờ báo như 

Độc Lập, Chính Luận, Tia Sáng, Điện Tín… liên tục đưa tin, cập nhật tình hình liên 

quan đến Hoàng Sa như: Việc ngư dân nước ngoài vi phạm lãnh hải, đánh bắt cá 

trái phép tại Hoàng Sa; ngư dân nước ngoài lén lút xâm nhập, dựng trại, cắm cờ 

nhân danh hoạt động đánh bắt cá; những vụ bắt giữ, xử lý, phóng thích ngư dân 

Trung Quốc, Đài Loan; hay kể về về những thứ ngon, thú lạ, chim cá khổng lồ ở 

Hoàng Sa… đều được đưa tin rộng rãi. 

Báo chí cũng gặp gỡ ngư dân, nhân viên khí tượng, các binh sĩ từng sống, 

công tác tại Hoàng Sa để tìm hiểu về các hoạt động của họ, qua đó nhắc nhở tinh 

thần, ý thức công dân của người dân đối với phần lãnh thổ thiêng liêng này. Chính 

quyền VNCH còn cho phép các địa phương, bộ, ngành tạo điều kiện để các nhà 

khoa học, nhà văn, nhà báo trực tiếp ra Hoàng Sa để tìm hiểu, sáng tác hoặc công bố 

kết quả nghiên cứu của mình... và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. Trên diễn đàn Quốc tế, VNCH cũng thường xuyên cung cấp thông tin, 
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tuyên bố chủ quyền, trả lời phỏng vấn về Hoàng Sa, Trường Sa cho các hãng tấn 

quốc tế lớn như: Sự Thật (Pravda), các hãng tin: VOA, AFP, BBC…  

Khi Trung Quốc ngày càng bộc lộ ý đồ cưỡng chiếm Hoàng Sa, nhất là sau vụ 

họ cưỡng chiếm Hoàng Sa thì hầu hết trên các báo, tạp chí đồng loạt có bài phản đối 

sự chiếm đóng trái phép của Trung Quốc. Nhiều tạp chí nghiên cứu chuyên sâu 

dành hẳn một chuyên đề cho vấn đề Hoàng Sa; Lãnh sự quán, đại sứ quán của 

VNCH trên toàn thế giới liên tiếp lên tiếng khẳng định chủ quyền, phản đối Trung 

Quốc; các tờ báo tại miền Nam, kể cả báo tư nhân cũng đăng nhiều tin, bài về vấn 

đề này. Nhìn chung, chính quyền VNCH đã chú trọng công tác tuyên truyền chủ 

quyền đi đôi với việc khai thác, bảo vệ tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhằm 

khẳng định đây là “những phần bất khả phân của lãnh thổ VNCH” [281]. Xét ở góc 

độ tuyên truyền về ý thức chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thì 

chính quyền VNCH đã làm tốt công tác này. 

4.3.4. Những hạn chế trong các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo 

Hoàng Sa của chính quyền VNCH  

Phải thừa nhận rằng, từ khi tiếp quản quần đảo Hoàng Sa, chính quyền VNCH 

đã có nhiều cố gắng trong việc khai thác, bảo vệ quần đảo này song trong quá trình 

đó cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. 

Trong khai thác quần đảo Hoàng Sa, chính quyền VNCH dù có sáng kiến kêu 

gọi hợp tác khai thác phosphate với tư nhân và nước ngoài song do tính cách rủi ro 

cao của lĩnh vực này, cũng như việc tạo điều kiện, khuyến khích của chính quyền về 

mặt chính sách và kinh phí chưa đủ đảm bảo để sinh lợi hiệu quả cho nhà đầu tư; đó 

là chưa nói lợi dụng chính sách “mậu dịch tương tiêu” cho Hoàng Sa, một số công 

ty và vài cá nhân trong chính quyền VNCH thời Ngô Đình Diệm đã làm méo mó 

chính sách này nhằm vụ lợi cho mình, làm cho việc khai thác luôn bị cầm chừng. 

Từ năm 1965 đến năm 1975, những hạn chế về cơ chế, chính sách cho việc khai 

thác tại Hoàng Sa cũng không được giải quyết thỏa đáng, mặc dù chính quyền 

VNCH có nhiều cố gắng song việc khởi động lại các dự án khai thác phosphate tại 

đây cũng không mấy kết quả. Về hoạt động đánh cá, mặc dù người Pháp đã từng 

nghĩ đến việc thành lập một cơ sở hậu cần nghề cá tại Hoàng Sa để phục vụ việc 

khai thác, đánh bắt cá, câu mực của ngư dân Việt Nam, song chính quyền VNCH 

cũng đã không làm gì cụ thể trong ý tưởng này nhằm hỗ trợ ngư dân, nên việc đánh 

bắt hải sản của ngư dân Việt Nam cơ bản vẫn “theo mùa” như trước. Công tác xây 

dựng, tu bổ các cơ sở hạ tầng trên các đảo nhằm phục vụ cho việc khai thác và bảo 

vệ dù có cố gắng song còn khá nhỏ bé và khiêm nhường… những hạn chế đó đã 
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làm cho việc quản lý hành chính, cũng như khai thác về mặt kinh tế đối với quần 

đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH không được như mong muốn.  

Về hoạt động bảo vệ, VNCH đã tiến xa hơn các chính quyền tiền nhiệm trong 

việc bảo vệ quần đảo Hoàng Sa về sự phân công, phân nhiệm, phối hợp giữa các lực 

lượng TQLC, Hải quân, Không quân, Bảo an (sau đó là Địa phương quân); đồng 

thời phối hợp với Hoa Kỳ trong việc tuần tra an ninh trên biển tại Hoàng Sa. Tuy 

nhiên, việc trang bị cho lực lượng trực tiếp bảo vệ trên các đảo (về vũ khí, tàu 

thuyền, thiết bị viễn thám, xuồng tuần tiễu…) là khá thô sơ, thiếu chính quy; các cơ 

sở phòng thủ trên các đảo (công sự, hầm, hào chiến đấu, vũ khí cỡ lớn… hầu như 

không có) và khá sơ sài nếu không nói là phó mặc cho lực lượng Bảo an/ Địa 

phương quân; việc bảo vệ cũng không đủ bao quát hết các đảo trong cả quần đảo, đã 

tạo điều kiện để Trung Quốc xâm nhập và chiếm đóng bất hợp pháp các đảo; sự 

phối hợp giữa Không quân, Hải quân, Địa phương quân bộc lộ những hạn chế rất rõ 

khi bị Trung Quốc tấn công: lực lượng trên mặt đất ở các đảo không đủ sức để hỗ 

trợ cho Hải quân ngoài khơi, lực lượng Không quân không xuất kích để oanh tạc 

đối phương, chi viện cho hải quân và địa phương quân… Đặc biệt, trong tình thế 

cam go, chính quyền VNCH đã không đủ dũng khí, quyết tâm chính trị để “làm trái 

lệnh Mỹ” trong việc phát động chiến tranh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa đến cùng 

trước sự xâm chiếm của Trung Quốc, mặc dù lực lượng hải quân, không quân của 

VNCH thừa khả năng để thực hiện điều này.  

Hạn chế có tính bao trùm trong việc khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa 

của chính quyền VNCH chính là việc họ lệ thuộc quá lớn vào Hoa Kỳ và đã không 

thấy được ý đồ của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, không có sự chuẩn bị 

cần thiết cho cuộc chiến tranh chống xâm lược trước một kẻ thù luôn lăm le tìm 

cách cưỡng chiếm lãnh thổ của mình, vì vậy cũng không có những đối sách phù hợp 

(ví như khi Trung Quốc phát động cưỡng chiếm Hoàng Sa mới cấp tốc cho lực 

lượng ra thiết lập một sân bay dã chiến để đổ quân nhưng đã quá muộn). Ngoài ra, 

chính việc dựa vào Hoa Kỳ nên khi nước này quyết định thay đổi chính sách (và 

thỏa hiệp với Trung Quốc) để “bán đứng đồng minh” thì VNCH nhanh chóng rơi 

vào trình trạng hụt hẫng, bị động trong đối phó với Trung Quốc tại quần đảo Hoàng 

Sa vào năm 1974. Chính việc “là đồng minh chiến lược của Mỹ” nhằm chống lại 

VNDCCH trong khát vọng thống nhất đất nước, VNCH đã không thể có được sự 

thống nhất cao về ý chí cũng như khả năng huy động các nguồn lực của cả dân tộc 

để khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa một cách hiệu quả, đó là những hạn chế 

dễ nhìn thấy của chính quyền VNCH. 
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4.4. Một số bài học kinh nghiệm 

4.4.1. Luôn có các giải pháp tổng hợp để khai thác và bảo vệ nhằm khẳng 

định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa 

Từ việc nghiên cứu các hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa qua 

các thời kỳ lịch sử cũng như dưới thời VNCH, cho thấy vai trò của nhà nước là chủ 

đạo, bao trùm và quyết định đến tính liên tục chủ quyền cũng như sự tồn vong của 

các vùng lãnh thổ xa bờ này của quốc gia. Vì vậy trong quản lý, chính quyền trung 

ương cần có một cái nhìn chiến lược cùng với những giải pháp tổng hợp mới mong 

đạt hiệu quả, sự quản lý của VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa là một ví dụ điển 

hình và sống động.  

Sau khi người Pháp chuyển giao quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho chính 

quyền VNCH thì họ tiến hành hàng loạt những hoạt động, giải pháp có tính tổng 

hợp để quản lý chúng một cách liên tục trên mọi phương diện, ở hầu hết các lĩnh 

vực: kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự, nghiên cứu khoa học, hợp tác song 

phương… nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo này. Các 

giải pháp tổng hợp đó bao gồm cả việc thành lập một đơn vị hành chính cho Hoàng 

Sa, bổ nhiệm chức PVHC (Đảo trưởng), cử lực lượng ra trực tiếp bảo vệ, cấp phép 

khai thác kinh tế, hợp tác khảo cứu khoa học, hợp tác khai thác phosphate, hợp tác 

với Hoa Kỳ trong lĩnh vực an ninh hàng hải, cấp phép đánh bắt cá, cứu hộ, cứu nạn 

trên biển; xây dựng, củng cố các cơ sở hạ tầng, tu bổ nha khí tượng phục vụ cho dự 

báo thời tiết, hướng dẫn hải hành và bảo vệ trên thực địa; liên tục lên tiếng để khẳng 

định chủ quyền và phản đối xâm phạm chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa; đẩy 

mạnh tuyên truyền trong nhân dân bằng các hình thức thơ, ca, bút ký, phóng sự, 

công bố kết quả khảo cứu về Hoàng Sa… Nhìn một cách tổng thể, với các giải pháp 

tổng hợp trên cho thấy: “VNCH luôn luôn có chủ tâm xem hai quần đảo Trường Sa 

và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của mình” [92].  

Trong hoàn cảnh hiện nay, mặc dù Trung Quốc vẫn đang tạm thời chiếm đóng 

quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, song bài học về quản lý hành chính nhà nước với 

nhiều giải pháp tổng hợp như trên vẫn còn nguyên giá trị. Bởi, thông qua các hoạt 

động quản lý hành chính, các bộ, ngành của trung ương; các ban, ngành của địa 

phương trực tiếp quản lý Hoàng Sa về mọi mặt, sẽ cho thấy ý chí chủ quyền của 

Việt Nam được thể hiện nhất quán từ trung ương đến địa phương là thường xuyên, 

liên tục và bao quát; ý chí đó được thể hiện rõ qua các văn bản hành chính, với 

những con dấu xác thực cho thấy ý chí chủ quyền và thực thi chủ quyền quốc gia 

thông qua công tác quản lý nhà nước, nhất là qua các hoạt động khai thác và bảo vệ 

tại Hoàng Sa (các văn bản hành chính là chứng cớ xác thực, sống động và là căn cứ 
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để xem xét tính chủ quyền theo qui định của Liên Hiệp Quốc). Qua các văn bản 

hành chính về Hoàng Sa mà luận án này trích dẫn, cho thấy chính quyền VNCH 

thực hiện khá hiệu quả vấn đề này. Hơn nữa, việc quản lý hành chính nhà nước đối 

với huyện Hoàng Sa hiện nay, ngoài việc phải thống nhất từ Trung ương, bộ, ngành 

đến chính quyền thành phố Đà Nẵng, nhất là UBND huyện Hoàng Sa về việc tuần 

tra, bảo vệ lãnh hải, bảo vệ con đường hàng hải và cứu hộ ngư dân, cấp phép đánh 

bắt cá, cấp phép khảo cứu khoa học, hợp tác khai thác dầu khí, đất hiếm… thì cần 

có sự “hợp đồng tác chiến” của nhiều lực lượng, ở hầu hết các lĩnh vực: kinh tế, 

chính trị, quân sự, ngoại giao, hợp tác song phương, đa phương... đây là một bài học 

chưa bao giờ cũ.  

Để làm được điều đó, cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện một cách đồng bộ các 

thể chế pháp lý về quản lý nhà nước đối với huyện đảo Hoàng Sa, tránh chồng chéo 

khi triển khai thực hiện giữa các ngành, các cấp. Muốn vậy, cần khẩn trương rà 

soát, xây dựng, ban hành các thể chế đặc thù, điều chỉnh riêng đối với các vấn đề 

liên quan đến công tác hành chính của UBND huyện Hoàng Sa như: Quản lý, khai 

thác, sử dụng, phát huy tài nguyên biển (nhất là khai thác khoáng sản, dầu khí, đất 

hiếm, thủy sản); các hoạt động vận tải biển, hàng hải, hoạt động nghiên cứu khoa 

học biển, cứu hộ, cứu nạn trên biển…. Bên cạnh đó cần làm tốt việc động viên tạo 

nhiều điều kiện (về vật chất, kỹ thuật, kỹ năng đi biển…) và bảo vệ ngư dân Việt 

Nam thường xuyên có mặt đánh cá tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa, bởi mỗi 

ngư thuyền là một “cột mốc sống chủ quyền” của quốc gia hiện nay; vai trò của lực 

lượng hải quân, cảnh sát biển và dân quân biển trong việc bảo vệ ngư dân, bảo vệ tự 

do hàng hải, bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam là vô cùng quan 

trọng. 

Cần đảm bảo tính pháp lý của huyện Hoàng Sa như là một đơn vị hành chính 

nhà nước cấp huyện đầy đủ, vừa thực thi vai trò quản lý nhà nước về lãnh thổ, vừa 

làm cơ sở để đấu tranh chính trị và ngoại giao, với đủ cả 3 yếu tố cấu thành là: diện 

tích tự nhiên, dân số và bộ máy quản lý nhà nước. Muốn vậy, cần nghiên cứu, xem 

xét thành lập một đơn vị hành chính có dân như chính quyền VNCH đã thực hiện 

đối với quần đảo Hoàng Sa (như xã Định Hải, sau đó là xã Hòa Long). Trên cơ sở 

đó tiến tới điều chỉnh, hình thành huyện đảo Hoàng Sa là đơn vị hành chính đặc biệt 

(theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương về mô hình chính quyền ở hải đảo) 

chuyên về hợp tác, phát triển kinh tế biển và hợp tác quốc phòng, gắn với đấu tranh 

bảo vệ chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền của Việt Nam trên Biển 

Đông. Chúng tôi kiến nghị rằng, có thể điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoàng 

Sa hiện nay trên cơ sở sáp nhập toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một số phường 
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thuộc quận Sơn Trà (có thể là phường Thọ Quang và Nại Hiên Đông, nơi có số ngư 

dân lớn nhất Đà Nẵng, thường xuyên đánh cá tại ngư trường Hoàng Sa) để hình 

thành huyện đảo Hoàng Sa mới (bao gồm dân số hai phường vừa nêu). 

4.4.2. Xác định biển đảo là địa bàn chiến lược, luôn sẵn sàng trong việc bảo 

vệ chủ quyền quốc gia, nhất là ở những thời điểm lịch sử có tính nhạy cảm  

Việt Nam là một quốc gia có không gian sinh tồn gắn liền với biển, vì vậy 

trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, biển đảo là một phần không thể thiếu. Đến Việt 

Nam từ phía biển (thường là những kẻ thù nguy hiểm nhất) nên các nước tư bản 

phương Tây, nhất là người Pháp và Mỹ luôn xem Biển Đông và Hoàng Sa, Trường 

Sa là địa bàn chiến lược, bởi theo họ nó sẽ là một hành lang quan trọng “bảo vệ các 

căn cứ hải quân, hàng không” [354]. Vì vậy, ngay sau khi thiết lập ách đô hộ tại 

Việt Nam, thực dân Pháp đã quản lý chặt chẽ Hoàng Sa, để cấp phép đánh cá, thu 

thuế, chống hải tặc, ngăn chặn buôn bán vũ khí, nha phiến và ngăn chặn sự xâm 

chiếm của các nước khác. Dưới thời VNCH, việc xem biển đảo là một địa bàn chiến 

lược vẫn không thay đổi, bởi theo họ biển đảo “đều có một địa vị quan trọng riêng 

biệt và khác nhau về phương diện quốc phòng và kinh tế, tùy theo vị trí, diện tích và 

tài nguyên của mỗi đảo" [86] nên các hoạt động khai thác và bảo vệ biển đảo của 

VNCH luôn được xem trọng, thường xuyên và liên tục.  

Cần phải thấu triệt rằng, để bảo vệ chủ quyền quốc gia tại các quần đảo Hoàng 

Sa, Trường Sa thì chính quyền Trung ương luôn phải tự đặt mình trong tình thế sẵn 

sàng chiến đấu, với một tiềm lực kinh tế, chính trị, quân sự đủ mạnh và tránh bị 

động, bất ngờ. Bởi, một bộ phận biển đảo của quốc gia một khi đã bị ngoại bang 

cưỡng chiếm thì rất khó để được khôi phục lại hiện trạng ban đầu, đây là bài học 

đau xót đối với VNCH cũng như chúng ta hiện nay. Từ sự kiện Trung Quốc cưỡng 

chiếm Hoàng Sa từ tay VNCH cho chúng ta một bài học đắt giá: Trung Quốc luôn 

chủ động, âm thầm thực hiện “lấn dần từng bước” và “chờ thời” để khi thời cơ đến 

là phát động một cuộc cuộc “tiểu chiến tranh” chớp nhoáng, để cướp đoạt lãnh thổ 

của Việt Nam (thường xảy ra khi Việt Nam có sự bất ổn chính trị trong nội bộ). Sự 

kiện Hoàng Sa năm 1974 diễn ra trong tình trạng đất nước bị chia cắt thành hai 

miền Nam – Bắc mà VNCH gọi là “bất hòa” [271:105], cùng với đó là tình thế sắp 

sụp đổ của họ. Trung Quốc luôn chọn thời điểm mà chính quyền Việt Nam mất 

cảnh giác nhất (thường vào dịp lễ, Tết...) để ra tay: Sự kiện Hoàng Sa (1974), chiến 

tranh biên giới phía Bắc (1979), sự kiện Gạc Ma (1988), Giàn khoan HD 981 

(2014)... cho thấy rõ kịch bản này. Đồng thời khi đã quyết định ra tay thì Trung 

Quốc thường hành động rất quyết liệt, lộ liễu, bất chấp luật pháp quốc tế và công 

luận thế giới, luôn tìm cách đặt dư luận thế giới vào tình thế đã rồi. Cũng cần phải 
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nhớ nằm lòng rằng vì quyền lợi quốc gia của mình, các nước lớn luôn thỏa hiệp 

nhau để chia chác, bán đứng “đồng minh”, “đồng chí” của họ, sự kiện Hoàng Sa 

cho thấy Mỹ đã bán đứng đồng minh VNCH và Bắc Kinh đã bán rẻ tình đồng chí 

với VNDCCH. Đó cũng là bài học “nhắc nhở mọi con dân Việt Nam ở nơi này hay 

bất cứ nơi nào khác, rằng hiểm hoạ từ phương Bắc đối với dân tộc Việt Nam vẫn 

còn tiếp tục đe doạ sự tồn vong của dòng giống Việt” [271: 321]… 

Ngày nay, con đường hàng hải Quốc tế đi qua quần đảo Hoàng Sa vẫn giữ vị 

trí vô cùng chiến lược, vì lợi ích của quốc gia và chủ quyền của dân tộc bắt buộc 

chúng ta phải thường xuyên hiện diện, chủ động để khai thác, bảo vệ vùng lãnh hải 

quan trọng này; đồng thời tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Để làm được điều 

đó, cần đẩy mạnh hoạt động khai thác, phát huy tiềm năng kinh tế biển, hỗ trợ và 

bảo vệ ngư dân bám biển tại ngư trường Hoàng Sa gắn với bảo vệ chủ quyền quốc 

gia trên Biển Đông. Cần có chính sách hỗ trợ ngư dân theo hướng hình thành các 

biên đội hậu cần nghề cá mạnh thông qua các tập đoàn, công ty nhà nước, doanh 

nghiệp cổ phần hoặc kêu gọi đầu tư nước ngoài. Thêm vào đó, cần thường xuyên 

hiện diện các lực lượng chấp pháp (hải quân, cảnh sát biển, dân quân biển), với 

trang thiết bị hiện đại nhằm bảo vệ, cứu hộ ngư dân, chống sự xâm nhập trái phép 

của tàu thuyền nước ngoài, ngăn chặn các hành vi đơn phương đe dọa, sử dụng vũ 

lực hay các hành vi làm thay đổi hiện trạng, xâm phạm an ninh, an toàn, tự do hàng 

hải tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.  

Như vậy, bài học về việc luôn xem biển đảo là một địa bàn chiến lược, sẵn 

sàng đặt đất nước trong tình trạng “có chiến tranh” tại các điểm nóng như Hoàng 

Sa, Trường Sa là nhiệm vụ có tính bắt buộc và hữu hiệu trong việc giữ gìn độc lập 

dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Thêm vào đó, cần thường xuyên cảnh giác các thế lực 

bên ngoài lợi dụng sự bất ổn trong nội bộ đất nước để xâm chiếm lãnh thổ; hết sức 

thận trọng, tỉnh táo trong chính sách đối nội và đối ngoại, bằng mọi giá không để 

quốc gia bị cô lập chính trị trên trường thế giới, bởi nếu không khéo sẽ rơi vào chiếc 

bẫy giăng sẵn của kẻ thù… 

4.4.3. Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ; khôn khéo, linh hoạt trong việc tìm 

kiếm sự đồng thuận, ủng hộ của Quốc tế; tăng cường hợp tác trong khai thác và 

bảo vệ biển đảo một cách hữu hiệu 

Nghiên cứu quá trình khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền 

VNCH có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định tính chủ quyền hợp pháp và sự 

liên tục “chiếm hữu thực sự” của Việt Nam đối với quần đảo này. Vì vậy, muốn bảo 

vệ lợi ích quốc gia thì luôn nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ; luôn có thái độ tôn 

trọng luật pháp Quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc trên cơ sở tôn trọng lợi ích 
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của các nước liên quan, tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác chiến lược, nhất là các 

nước trong khối ASEAN và các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới; đối xử 

công bằng, khéo léo với các nước có lợi ích chồng lấn hoặc tranh chấp tại Hoàng 

Sa, Trường Sa là một bài học lớn mà chúng ta có thể rút ra từ việc chính quyền 

VNCH để mất quần đảo Hoàng Sa.  

Chính quyền VNCH đã có nhiều chính sách phù hợp, hữu hiệu trong việc bảo 

vệ chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, khi họ dựa vào tính hợp hiến, 

hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền và vận dụng một cách hiệu quả công pháp 

quốc tế, trong khi vẫn tìm sự ủng hộ và đồng thuận của các nước trên thế giới, nhất 

là những nước lớn đồng minh song lại cố gắng tránh phải đối đầu cùng một lúc với 

các nước có tranh chấp chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa như: Đài Loan, Trung 

Quốc, Philipines… VNCH luôn tìm mọi cơ hội có thể tại các hội nghị, diễn đàn 

quốc tế để tuyên bố, tuyên xác “nhắc lại” chủ quyền của mình đối với quần đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa. Đối với Trung Quốc – quốc gia luôn tìm cách thôn tính 

Hoàng Sa, Trường Sa thì VNCH cực lực phản đối, lên án và sẵn sàng sử dụng vũ 

lực để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình; đối với các quốc gia thân hữu như 

Philipines và Đài Loan thì họ tìm cách “hòa hoãn”, chỉ lên tiếng khi cần thiết nhằm 

không làm hỏng quan hệ ngoại giao vốn có. Cùng với việc đấu tranh trên các diễn 

đàn Quốc tế cũng như đấu tranh trực diện với Trung Quốc, VNCH cũng đã vận 

dụng công pháp Quốc tế để hướng đến việc kiện Trung Quốc ra Toà án Quốc tế 

hoặc nhờ Hoa Kỳ trực tiếp làm trung gian hòa giải về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa. 

Đặc biệt, khi Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, chính quyền VNCH đã gửi hàng 

loạt công hàm, công thư cho lãnh đạo các nước trên thế giới để tìm kiếm sự ủng hộ 

về mặt ngoại giao, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án tính chất phi nghĩa của cuộc 

“tiểu chiến tranh” này. Từ những hoạt động đó của họ, chúng ta có cơ hội nhận rõ 

quan điểm của các nước về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, nhất là các cường quốc 

ủng hộ tính chính danh của Việt Nam đối với phần lãnh thổ thiêng liêng này.  

Qua hoạt động khai thác, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của VNCH cho thấy, 

VNCH đã vận dụng khéo léo các hợp tác quốc tế để bảo vệ chủ quyền tại quần đảo 

Hoàng Sa. Về kinh tế, họ kêu gọi đầu tư bên ngoài để khai thác phosphate (với 

Singapore), hợp tác với Nhật Bản trong việc khai thác ngư nghiệp, hợp tác với Hoa 

Kỳ trong tuần tra chung tại Biển Đông... Trên lĩnh vực khoa học, họ đã hợp tác với 

nhiều quốc gia như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thái Lan... để khảo sát hải dương học, dầu 

khí, điểu học... tại quần đảo Hoàng Sa. Thông qua các hợp tác nói trên, với sự hiện 

diện của các chuyên gia bên ngoài, cùng cơ sở vật chất, cũng như giá trị tinh thần 

đem lại từ những hợp tác đó, đã giúp khẳng định, củng cố chủ quyền của VNCH tại 
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quần đảo Hoàng Sa, tăng cường tính ren đe, cảnh tỉnh những quốc gia có ý đồ xâm 

chiếm quần đảo này. Đồng thời cần phải đấu tranh một cách mạnh mẽ, công khai, 

dựa theo công pháp Quốc tế và Luật biển để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại 

Hoàng Sa, đồng thời gia tăng sức mạnh mềm trong việc gìn giữ biển, đảo. 

Tiếp tục những hành xử chủ quyền trước kia, từ sau năm 1975 đến nay, chính 

quyền Việt Nam luôn tuyên bố chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động khai thác và bảo vệ 

chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa. Hiến pháp Việt Nam năm 1980 đã 

hiến định vùng biển và hải đảo, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền 

của Việt Nam. Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Luật An ninh quốc gia năm 2004, 

Luật Biển Việt Nam năm 2013 là những văn bản pháp lý quan trọng đặt nền móng 

cho việc quản lý, khai thác, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia 

trên biển, đảo. Theo quy định tại Điều 121 của Công ước Luật biển của Liên Hiệp 

Quốc (UNCLOS) năm 1982 về quy chế pháp lý của đảo, quần đảo có vùng biển 

riêng, việc quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa không chỉ được hiểu là 

quản lý phần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam mà còn phải quản lý các vùng 

nước xung quanh quần đảo này. Nhà nước phải tổ chức thực hiện việc quản lý các 

vùng nước này, một mặt nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán 

và các quyền lợi của Việt Nam trên biển, mặt khác giữ nguyên hiện trạng phần lãnh 

thổ (các đảo) đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, bảo vệ các vùng biển, ngăn 

chặn mở rộng tranh chấp ra các vùng nước xung quanh.  

Vì vậy, Việt Nam cần tăng cường các hoạt động đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ 

của cộng đồng quốc tế, thực thi luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên 

Hiệp Quốc và UNCLOS năm 198221 luôn cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, 

tự do hàng hải, giữ gìn hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên Biển Đông. 

Bên cạnh đó, cần hợp tác phát triển kinh tế biển tại Hoàng Sa nhằm vừa huy động 

nguồn lực bên ngoài để phát triển quy mô, năng lực cạnh tranh các ngành thủy sản, 

vận tải biển và dầu khí; tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc phòng và 

thu hút sự tham gia của các cường quốc có lợi ích từ tự do hàng hải, hàng không và 

lợi ích chiến lược trên Biển Đông như Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

                                                 
21 Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (United Nations Convention on the Law of the Sea hay 

UNCLOS) năm 1982, được thông qua ngày 30/4/1982 đánh dấu kết quả của 9 năm đàm phán của Hội nghị 

Luật Biển lần thứ 3 của Liên Hiệp Quốc (LHQ), từ năm 1973 đến năm 1982 nhằm xây dựng một văn kiện 

pháp lý quốc tế mới về biển và đại dương, phù hợp với lợi ích chung của các quốc gia. Công ước này đánh 

dấu sự hình thành một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của tất cả các 

quốc gia trong sử dụng biển, quản lý các nguồn tài nguyên biển và bảo tồn các nguồn tài nguyên này cho 

thế hệ mai sau. Đồng thời đặt ra cơ sở để xác định các vùng biển và căn cứ cho các quốc gia xác lập chủ 

quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển và tiến hành các hoạt động trên biển. 
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Australia... để tạo sự ủng hộ, đồng thuận của Quốc tế đối với chủ quyền của Việt 

Nam tại quần đảo Hoàng Sa.  

4.4.4. Cần xây dựng tiềm lực quân sự mạnh với sự kết hợp của các lực 

lượng đặc nhiệm (hải quân, cảnh sát biển và dân quân biển) tinh nhuệ, hiện đại; 

thường xuyên tuần tra, bảo vệ lãnh hải và hỗ trợ các hoạt động dân sự tại quần 

đảo Hoàng Sa 

Việt Nam có một dải bờ biển dài và rộng, với nhiều đảo, quần đảo nằm rải rác 

ven bờ hoặc ở khơi xa; hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nằm trên con đường 

hàng hải sôi động nhất thế giới, nên cần xây dựng một lực lượng hải quân, cảnh sát 

biển, dân quân biển hùng mạnh để bảo vệ lãnh thổ quốc gia, bảo vệ con đường hàng 

hải quốc tế và hỗ trợ các hoạt động khai thác kinh tế biển tại đây, là một nhiệm vụ 

vô cùng quan trọng và xuyên suốt.  

Từ năm 1954 đến năm 1975, được sự hỗ trợ của Hoa kỳ, VNCH đã xây dựng 

một lực lượng hải quân mạnh, hải quân VNCH thường được phân công, luân phiên 

nhau tuần tra, canh gác, bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chính lực lượng 

này giúp các đoàn khoa học khảo sát hải dương học, dầu khí; hỗ trợ doanh nghiệp 

trong việc khai thác phosphate, cứu hộ ngư dân, vận chuyển lương thực, thực phẩm 

cho lực lượng trực tiếp canh giữ trên đảo; bắt giữ, xua đuổi các tàu cá, tàu tuần 

duyên nước ngoài xâm phạm quần đảo Hoàng Sa… Được sự viện trợ của Hoa Kỳ, 

từ tàu thuyền đến vũ khí của hải quân VNCH lúc đó khá hiện đại; lực lượng chủ 

chốt của họ cũng được gửi đi đào tạo nhiều nước có nền tảng hải quân hùng mạnh 

như Anh, Pháp, Nhật, nhất là Mỹ… nên việc tác chiến trên biển và bảo vệ bờ biển 

là khá hữu hiệu. Đối với quần đảo Hoàng Sa, họ cho các chiến hạm thường xuyên 

tuần tra nhằm "thám sát, thăm dò thủy đạo các đảo tương tranh… để có cơ hội xác 

nhận với các quốc gia trên thế giới, chủ quyền của nước ta” [86].  

Trong trận hải chiến năm 1974 tại Hoàng Sa, hải quân VNCH không hề kém 

cạnh xét ở góc độ tàu thuyền, pháo hạm, vũ khí và tinh thần chiến đấu song họ đã 

thất bại do sự thỏa hiệp giữa Mỹ với Trung Quốc, nhất là chính quyền trung ương 

không dám quyết tâm làm “trái lệnh Mỹ”. Lực lượng hải quân của họ đã tác chiến 

trên biển nhưng không có sự hỗ trợ của không quân, sự phối hợp của lực lượng mặt 

đất trên các đảo (Địa phương quân), trong khi lực lượng này thì mỏng và chỉ có vũ 

khí thô sơ. Có thể nói, VNCH đã thành công về chiến thuật nhưng thất bại về chiến 

lược trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa trong 

giai đoạn này.  

Bài học cần rút ra từ việc VNCH để mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc cho 

thấy rằng: Khi những nước lớn bắt tay thỏa hiệp “trên lưng những nước nhỏ” hòng 
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đạt được lợi ích quốc gia của họ (trường hợp này là Hoa Kỳ muốn Trung Quốc giúp 

mình “rút chân ra khỏi vũng lầy Việt Nam”, Trung Quốc thì muốn thôn tính Hoàng 

Sa của VNCH); Khi quyết tâm chính trị của giới chức lãnh đạo cao cấp nhất của đất 

nước không đủ dũng khí để đương đầu với khó khăn, thử thách, lại đặt cược quyền 

lợi quốc gia vào sự trợ giúp của ngoại bang; cũng như chưa thấy hết được ý đồ 

xuyên suốt, liên tục và dai dẳng của Trung Quốc trong việc thôn tính lãnh thổ, chưa 

thực sự đặt trọng tâm chiến lược trong bảo vệ biển, đảo của đất nước; Tình trạng 

trong nước luôn bất ổn, nhất là các yếu kém của các nguồn lực quan trọng để đảm 

bảo cho việc bảo vệ quốc gia trước ngoại xâm, không huy động được sức mạnh 

tổng hợp của cả nước, của toàn dân cùng với đó là khả năng điều động chiến tranh 

trên biển không có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng hải quân, không 

quân, địa phương… là bài học lớn rút ra từ sự kiện này. 

Vì vậy, quyết tâm chính trị của lãnh đạo tối cao của đất nước, sự sáng suốt, 

linh hoạt trong điều hành quốc gia, không để bị động, bất ngờ; luôn ý thức độc lập, 

tự cường là nền móng vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, không thể đặt sự tồn vong của 

quốc gia vào tay kẻ khác; Đồng thời xây dựng một lực lượng hải quân đủ mạnh 

không chỉ là tàu chiến, vũ khí, khí tài mà còn cần có sự phối hợp, hợp đồng tác 

chiến giữa không quân và các lực lượng khác một cách linh hoạt, chuyên nghiệp. 

Từ đó cho thấy, để có được một lực lượng hải quân, cảnh sát biển mạnh, lực lượng 

biên phòng cần có sự hợp tác, trao đổi, mua bán các loại vũ khí, trang thiết bị hàng 

hải hiện đại trên thế giới; từng bước trang bị nhiều tàu chiến, chiến hạm với mức 

dãn nước lớn song quan trọng nhất vẫ là đạo tạo các lực lượng trên ngày càng chính 

quy, chuyên nghiệp… đó là nền tảng vững chắc để bảo vệ lãnh hải quốc gia. 

Ngày nay, hơn lúc nào hết, lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư của 

Việt Nam cần phải chủ động, linh hoạt, kịp thời trong việc thu hẹp khoảng cách địa 

lý, tăng cường tần suất tuần tra trên biển; phối hợp cùng các lực lượng chức năng 

trong ứng phó với các tình huống, sự cố trên biển của ngư dân, đặc biệt là các tình 

huống bị tàu nước ngoài xâm phạm hay cướp biển tấn công… Phải biến quần đảo 

Hoàng Sa trở hành một “vành đai” hợp tác đa phương, trong sự phát triển kinh tế và 

duy trì an ninh khu vực, ngõ hầu có thể đủ sức ngăn chặn các hành vi đơn phương 

đe dọa sử dụng vũ lực, làm thay đổi hiện trạng tại Hoàng Sa, bài học này vẫn còn 

nguyên tính thời sự của nó. 

4.4.5. Không ngừng tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với quần 

đảo Hoàng Sa 

Thông qua các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước, chính 

quyền VNCH liên tục tuyên truyền, khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của 
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Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và lên án mạnh mẽ những hành 

động gây hấn của Trung Quốc. Báo chí đương thời của VNCH đã cung cấp nhiều 

thông tin đa dạng, phong phú về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng 

Sa; chính quyền VNCH cũng tổ chức nhiều sinh hoạt học thuật, nghiên cứu khoa 

học về quần đảo Hoàng Sa và luôn đề cao tính chính nghĩa, cũng như quyết tâm của 

mình trong bảo vệ chủ quyền tại quần đảo này. 

Nghiên cứu công tác tuyên truyền của VNCH về quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa cho thấy, thông qua việc tuyên truyền về các hoạt động khai thác, bảo vệ 

quần đảo Hoàng Sa là để cho công luận thấy rõ “căn bản pháp lý vững chắc trên 

phương diện quốc gia và quốc tế”. Về khía cạnh quân sự thì để “Phô trương uy thế 

quốc gia bằng cách duy trì thường trực tại chỗ những thành phần lực lượng quân lực 

VNCH, có đủ khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các hải đảo”; về hành chính 

thì “để chứng minh hành động của quốc gia trên các quần đảo”, về kinh tế thì “tạo 

môi trường thuận lợi trong việc khai thác hải sản, hầu hấp dẫn dân chúng đến mưu 

sinh”, về ngoại giao thì “minh chứng với quốc tế chủ quyền của VNCH trên các 

quần đảo với các yếu tố pháp lý căn bản như đã chiếm đóng một lãnh thổ vô chủ có 

lịch sử chứng minh, với một hành vi quốc gia có tánh cách tiếp tục và đã thông tri 

cho quốc tế” [219]. Cho đến nay, công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của 

Việt Nam cũng không ngoài những mục tiêu này. 

Công tác tuyên truyền chủ quyền biển đảo không thể xa rời những mục tối 

thượng là: Bảo vệ từng mảnh đất thiêng liêng của cha ông để lại, bao gồm cả Hoàng 

Sa và Trường Sa. Để làm được điều này, cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền của 

Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cho học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân 

dân trong nước cũng như thế giới bên ngoài. Không ngừng phổ biến, cung cấp tài 

liệu để các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, các cá nhân và tổ chức, nhất 

là sinh viên và người Việt Nam ở nước ngoài về chủ quyền của Việt Nam tại quần 

đảo Hoàng Sa. Khuyến khích sinh viên, trí thức, học giả, chuyên gia Việt Nam và 

Quốc tế đầu tư nghiên cứu khoa học, sưu tầm tài liệu, làm luận án, luận văn, công 

bố các kết quả nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa trên các tạp chí uy tín của thế 

giới, trong các hội thảo quốc gia và Quốc tế. Cũng cần nhắc rằng: Hiện nay với chủ 

trương “ngoại giao học thuật”, Trung Quốc đã lập ra rất nhiều viện nghiên cứu 

trong nước, đồng thời cử các học giả đi nghiên cứu tại các trường đại học trên thế 

giới, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của 

Việt Nam, từ đó tạo ra các ấn phẩm nghiên cứu khoa học mang “màu sắc Trung 

Quốc” và phổ biến nó ra toàn thế giới. Chỉ tính từ năm 2012 đến năm 2015, Trung 

Quốc đã cho ra đời 945 luận văn, luận án; 231 bài đăng trong kỷ yếu khoa học về 
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Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Việt Nam [257:23-24], đây là điều rất đáng 

để chúng ta suy ngẫm.  

Thêm vào đó, Việt Nam cần nghiên cứu và tài trợ nghiên cứu sâu và hiệu quả 

hơn về việc vận dụng luật pháp, công pháp Quốc tế đối với vấn đề Hoàng Sa, việc 

tối cần hiện nay. Cần có sự phối hợp đa ngành trong việc tiếp tục hoàn thiện các 

luận cứ khoa học, chuẩn bị nguồn lực cho việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông 

và Hoàng Sa bằng các giải pháp pháp lý; lựa chọn Tòa án quốc tế về Luật biển để 

giải quyết tranh chấp vấn đề Hoàng Sa song phải tuân thủ, thực hiện nghiêm túc 

quyền và nghĩa vụ của một quốc gia thành viên đối với UNCLOS. Nên chăng cần 

có kế hoạch tổng rà soát, sưu tầm, tập hợp, hệ thống hóa và phân tích, đánh giá hệ 

thống tư liệu trong và ngoài nước liên quan đến chủ quyền của Việt Nam tại quần 

đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông nói chung, như chính quyền VNCH đã 

từng làm.  

Tiểu kết chương 4  

Từ năm 1954 đến năm 1975, trong quá trình tồn tại của mình, VNCH đã thay 

mặt quốc dân Việt Nam cai quản quần đảo Hoàng Sa với nhiều biện pháp tổng hợp 

về kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao… thông qua các hoạt động khai thác và 

bảo vệ quần đảo này.  

Nghiên cứu cho thấy rằng các hoạt động quản lý hành chính, khai thác và bảo 

vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH trong thời gian này là liên tục, thống 

nhất, toàn diện và phù hợp với công pháp Quốc tế. Trong đó chính quyền trung 

ương chú trọng việc phân công trách nhiệm, quyền hạn của các bộ, ngành, địa 

phương trong việc quản lý quần đảo Hoàng Sa cụ thể, rõ ràng; xây dựng cơ sở hạ 

tầng, hỗ trợ các hoạt động khai thác, trang bị các thiết bị cần thiết cho lực lượng bảo 

vệ; hoạt động ngoại giao là bộ phận cấu thành của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc 

gia, công tác tuyên truyền là thường xuyên và liên tục…  

Với những nội dung và kết quả đạt được qua các hoạt động khai thác và bảo 

vệ quần đảo Hoàng Sa trong giai đoạn này, chính quyền VNCH đã thực sự để được 

lại nhiều bài học có quán trọng về quản lý biển, đảo trong giai đoạn hiện nay và cả 

tương lai. Bài học lớn nhất là không thể dựa hẳn vào ngoại bang để bảo vệ lãnh thổ, 

chủ quyền quốc gia, đồng thời không ngừng xây dựng những lực lượng chấp pháp 

vững mạnh và chuyên nghiệp, công tác tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam 

đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cả trong nước và trên thế giới phải 

thường xuyên, liên tục; luôn tìm kiếm sự đồng thuận, ủng hộ của Quốc tế và tăng 

cường hợp tác trong khai thác nhằm bảo vệ hữu hiệu lãnh thổ, lãnh hải của Việt 

Nam.  
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KẾT LUẬN 

 

Hoạt động quản lý, khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền 

VNCH là qui mô, toàn diện có nhiều điểm mới hơn so với các thời kỳ trước. 

Trong trong một bối cảnh lịch sử vô cùng éo le và phức tạp, với những mối 

quan hệ quốc tế đan xen, chồng chéo lên nhau: Đất nước bị chia thành hai miền 

Nam – Bắc, với 2 thể chế chính trị khác nhau cùng tồn tại lại bị tác động bởi 2 phe 

xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa; VNCH hầu như dựa hẳn vào Hoa Kỳ, nhận sự 

bảo trợ của nước này và chống lại VNDCCH, đã làm cho họ không thể huy động 

đầy đủ sức mạnh của cả dân tộc trong việc khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa. 

Tuy nhiên, hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của VNCH, từ năm 

1954 đến năm 1975, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó khẳng định sự liên tục chủ 

quyền, sự kế tục và phát triển một cách có hệ thống các hoạt động khai thác, bảo vệ 

của Việt Nam trên thực địa đối với quần đảo Hoàng Sa từ các chính quyền trước đó; 

Qua đó cũng cho thấy ý chí thống nhất về ý chí về chủ quyền, quyền chủ quyền và 

quyền tài phán của Việt Nam đối với phần lãnh thổ thiêng liêng này.  

Ở khía cạnh khai thác, chính quyền VNCH đã thành công trong việc tiếp tục 

sử dụng vị trí chiến lược của Hoàng Sa trong việc dự báo thời tiết, hướng dẫn hải 

hành, đảm bảo an ninh đường biển; cũng như khai thác photsphat, đánh cá, khảo 

cứu dầu khí, hải dương học, thực vật học, điểu học… Các hoạt động trên đã làm gia 

tăng sự hiện diện về con người, về số lượng các cơ sở hạ tầng… tạo điều kiện để 

quản lý quần đảo Hoàng Sa như một đơn vị hành chính đặc thù. Sự ra đời đơn vị 

hành chính xã Định Hải (sau này là xã Hòa Long gồm cả quần đảo Hoàng Sa) cho 

thấy nhu cầu, cũng như ý chí “dân sự hóa” các hoạt động khai thác và bảo vệ tại 

Hoàng Sa, là “kéo Hoàng Sa về với đất liền” phù hợp với Công ước quốc tế, thể 

hiện rõ ý chí chủ quyền, thực thi chủ quyền ngay trên thực địa của VNCH đối với 

quần đảo này. Qua việc khảo cứu cho thấy qui mô, lĩnh vực và tầng suất các hoạt 

động khai thác là rất đáng kể ở hầu hết các lĩnh vực: Xây dựng, mở rộng cơ sở hạ 

tầng trên đảo; trang bị máy móc kỹ thuật hiện đại cho đài khí tượng, đài vô tuyến, 

cho hoạt động khai thác phosphate, khai thác hải sản, khảo sát khoa học; sự phân 

công các bộ, ngành và các lĩnh vực vừa cụ thể, vừa chuyên nghiệp hơn... so với 

trước đó. Đặc biệt, VNCH đã có chủ trương khá linh hoạt trong việc hợp tác quốc tế 

trên các lĩnh vực khai thác phosphate, khảo sát địa dư, hải dương học, dầu khí... tại 

Hoàng Sa với các nước Singapore, Hoa Kỳ, Nhật Bản, qua đó gián tiếp khẳng định 

ý chí chủ quyền và sự khai thác liên tục trên thực địa đối với quần đảo này. Điều đó 
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cho thấy sự kế tục chủ quyền, tính chính danh, chính nghĩa của Việt Nam hiện nay 

đối với quần đảo Hoàng Sa, dù chính quyền VNCH hiện không còn tồn tại.  

Các hoạt động bảo vệ Hoàng Sa của chính quyền VNCH bao gồm nhiều nội 

dung khác nhau như: điều động lực lượng quân sự (TQLC, Hải quân, Bảo an, Địa 

phương quân) ra trực tiếp bảo vệ các đảo nhằm đảm bảo an ninh hàng hải, chống 

xâm nhập, bắt giữ những người vi phạm hải phận, bảo vệ ngư trường truyền thống 

bằng các hoạt động tuần tra, canh gác, chặn bắt ngư dân nước ngoài xâm phạm bất 

hợp pháp, thực hiện cứu hộ tàu thuyền; phối hợp với hải quân Hoa Kỳ trong việc 

chia sẻ tin tức tình báo, tuần tra chung tại vùng biển này… Trên mặt trận ngoại giao 

VNCH thể hiện lập trường vừa mềm dẻo, vừa kiên quyết (như trao bằng công hàm, 

công thư, tuyên cáo phản đối Trung Quốc, THDQ về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa); 

tranh thủ sự bảo trợ, ủng hộ của Hoa Kỳ và các nước lớn song tránh làm “rạn nứt 

tình cảm” với các quốc gia thân hữu như Đài Loan và Philippines. Đỉnh điểm của 

hoạt động bảo vệ là hành động hy sinh của các binh lính VNCH tại Hoàng Sa năm 

1974, cho thấy ý chí chủ quyền, quyền lợi quốc gia của Việt Nam tại Hoàng Sa là 

không thể chối cãi; đồng thời cho thấy việc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa của 

Trung Quốc đã chà đạp lên Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, nên 

sẽ không bao giờ đưa đến cho họ chủ quyền đối với quần đảo này. Nếu lúc đó 

VNCH không kiên quyết hành động hoặc thỏa hiệp với Trung Quốc, sẽ vô cùng 

nguy hiểm và gây khó khăn cho việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền 

tài phán của Việt Nam từ đó cho đến mãi sau này. 

Hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH, 

từ năm 1954 đến năm 1975, đã bác bỏ thuyết phục cái gọi là “chủ quyền lịch sử” 

của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa.  

Theo tinh thần Hiệp định Genève, khi Việt Nam tạm thời bị chia thành hai 

miền Nam – Bắc thì các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đều thuộc sự cai quản của 

VNCH. Thực tế cho thấy, từ trước năm 1954, Trung Quốc không hề có chủ quyền 

và trú đóng trên thực địa bất cứ hòn đảo nào thuộc quần đảo Hoàng Sa. Chỉ đến 

năm 1956, lợi dụng sự bất ổn tại Việt Nam, Trung Quốc cho quân bí mật chiếm 

đóng hai đảo Phú Lâm và Lin Côn và đã gặp sự phản đối mạnh mẽ của chính quyền 

VNCH.  

Chính các hoạt động quản lý hành chính, khai thác và bảo vệ như: thành lập 

đơn vị hành chính, cử lực lượng ra trú đóng và bảo vệ thường xuyên, chặn bắt tàu 

thuyền Trung Quốc, Đài Loan xâm nhập trái phép, cho phép đánh bắt cá, hợp tác 

khai thác phosphate; hướng dẫn hải hành và cảnh báo tàu thuyền, dự báo thời tiết, 

cứu hộ, khảo cứu khoa học... của chính quyền VNCH tại Hoàng Sa cho thấy sự 
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chính danh, hợp pháp, hợp hiến và phù hợp với luật pháp Quốc tế; đồng thời bác bỏ 

một cách hiệu quả, thuyết phục những mạo nhận chủ quyền, đòi hỏi vô lý của Trung 

Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Những hoạt động bắt giữ và phóng thích ngư dân 

Trung Quốc, Đài Loan xâm nhập trái pháp tại quần đảo Hoàng Sa cùng với việc 

tuyên báo chủ quyền thường xuyên, liên tục của VNCH trên các diễn đàn quốc tế; 

những phát biểu phản đối công khai phản đối sự mạo nhận chủ quyền, xâm phạm 

của tàu thuyền Trung Quốc của chính quyền VNCH là cơ sở quan trọng, khẳng định 

chủ quyền liên tục, thống nhất của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.  

Từ xưa đến nay, Trung Quốc đã dựa vào nguyên tắc “chủ quyền lịch sử”, 

“danh nghĩa lịch sử” để khẳng định cái gọi là “chủ quyền” của mình tại Tây Sa 

(Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) theo cách nói của họ. Trung Quốc sử dụng các yếu 

tố được ghi nhận trong các tài liệu lịch sử (kể cả tài liệu giả mạo) để nói rằng: Người 

Trung Quốc đã xuống Biển Đông và khu vực các quần đảo này và đã phát hiện, khai 

thác, quản lý chúng. Luật pháp Quốc tế đã đề ra những nguyên tắc và quy phạm pháp 

luật xác lập chủ quyền lãnh thổ trên căn bản cơ sở thực tiễn như: “chiếm hữu thật sự”, 

“chủ quyền lịch sử”, “khoảng cách địa lý”… nhưng nguyên tắc “thụ đắc lãnh thổ quốc 

gia” mới là phương thức đánh giá một cách khách quan, khoa học đối với các quan 

điểm pháp lý do các bên tranh chấp chủ quyền nêu ra và trở thành nguyên tắc được thế 

giới thừa nhận, sử dụng rộng rãi. Đối với quần đảo Hoàng Sa, quá trình hoạt động, 

khai thác và sự kiện VNCH chiến đấu chống lại việc Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng 

chiếm quần đảo Hoàng Sa cho thấy sự bất hợp pháp, bất chấp luật pháp Quốc tế của 

Trung Quốc; đồng thời chứng minh cho thế giới thấy sự không chính danh của của 

họ, vì vậy sẽ không bao giờ cho họ có được chủ quyền đối với phần đất này của 

Việt Nam. Bởi từ năm 1954 đến năm 1975, qua hoạt động khai thác và bảo vệ của 

mình, VNCH mới là người “thụ đắc lãnh thổ quốc gia” thực sự đối với quần đảo 

Hoàng Sa.  

Các hoạt động khai thác và bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của 

chính quyền VNCH có ý nghĩa đặc biệt về mặt pháp lý và quản lý nhà nước đối với 

Việt Nam hiện nay  

Từ năm 1954 đến năm 1975, các hoạt động quản lý, khai thác, bảo vệ đối với 

Hoàng Sa, Trường Sa của VNCH là sự tiếp nối chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền 

tài phán của Việt Nam đối với hai quần đảo này, phù hợp với luật pháp Quốc tế và 

quy định của Hiệp định Genève 1954, cũng như hiến pháp VNCH, là cơ sở pháp lý 

quan trọng của Việt Nam hiện nay đối với quần đảo Hoàng Sa. Những hoạt động 

của chính quyền VNCH tại Hoàng Sa đã tuân thủ theo luật pháp Quốc tế ở các điểm 

căn bản: Tổ chức khai thác biển một cách có hệ thống; Tổ chức canh phòng, bảo vệ 
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và tổ chức các hoạt động kinh tế [169:48]. Các hoạt động đó được thể hiện trên tất 

cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, khoa học…  

Qua nghiên cứu hoạt động khai thác và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của chính 

quyền VNCH cho thấy vị trí, vai trò, quyền lợi quốc gia của Việt Nam đối với quần 

đảo này là vô cùng quan trọng, nó không chỉ ảnh hưởng đến không gian sinh tồn, 

sức mạnh trên biển của Việt Nam mà cả khu vực và thế giới. Vì lẽ đó, việc tranh 

chấp về quyền chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa hiện nay, không chỉ được giải 

quyết song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn phải dựa trên tinh thần 

đa phương (nhiều quốc gia có quyền lợi tại Biển Đông nhằm đảm bảo con đường 

hàng hải, hàng không Quốc tế đi qua khu vực này) trên tinh thần Hiến chương Liên 

Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS [43:1-12]. Trong bối cảnh 

Trung Quốc luôn từ chối đàm phán và thường xuyên gia tăng sức ép trong các cuộc 

đàm phán cũng như trên thực địa tại Hoàng Sa, làm cho quan hệ song phương giữa 

Trung Quốc – ASEAN, nhất là Trung Quốc – Việt Nam về vấn đề này trở nên khó 

khăn hơn [43:25-48]. Vì vậy, việc vận dụng một cách khéo léo những kinh nghiệm 

từ VNCH, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của dư luận thế giới, đề cao Hiến chương Liên 

Hiệp Quốc và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982; cùng với việc 

công nhận vai trò của VNCH trong việc cai quản các quần đảo Hoàng Sa, Trường 

Sa trong giai đoạn 1954 – 1975 và không ngừng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, 

xây dựng một lực lượng quốc phòng đủ mạnh, luôn là những bài học chưa bao giờ 

cũ đối với Việt Nam trong việc bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc hiện nay.  

Nghiên cứu đề tài “Hoạt động khai thác và bảo vệ chủ quyền quần đảo 

Hoàng Sa của chính quyền VNCH (1954 -1975)” chúng tôi cơ bản đã dựng lại một 

bức tranh khá toàn diện, với các sắc độ khác nhau về các hoạt động khai thác và bảo 

vệ quần đảo Hoàng Sa của chính quyền VNCH, song nhiều vấn đề không kém phần 

quan trọng liên quan đến đề tài như: Sự thật về sự thỏa hiệp giữa Hoa Kỳ với Trung 

Quốc trong vấn đề Hoàng Sa, sự hiện diện và xung đột lợi ích của các nước lớn 

xung quanh vùng biển này (nhất là Liên Xô, Hoa Kỳ và Trung Quốc), kết quả của 

những khảo sát hải dương học, dầu khí do VNCH chủ trì và phối hợp thực hiện... đã 

tác động và có ý nghĩa ra sao đối với VNCH lúc bấy giờ, cũng như đối với Việt 

Nam trong bối cảnh quốc tế ngày nay? Tiếc rằng, cho đến khi đề tài khép lại, những 

câu hỏi trên vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục 

theo đuổi và hy vọng có được kết quả khả quan hơn về những vấn đề này trong 

tương lai. 

 



 124 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ 

 

1.  Lưu Anh Rô, “Thủ đoạn “ngư phủ, tàu lạ” của Trung Quốc sử dụng để lấn dần 

từng bước, rồi thực hiện một cuộc “tiểu chiến tranh” cướp đoạt quần đảo Hoàng 

Sa của Việt Nam - Qua tài liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa 

(1954 - 1975)”, Viện Sử học, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 6 (458) – 2014, 

tr.11 - 18. 

2.  Lưu Anh Rô, “Quần đảo Hoàng Sa dưới thời Ngô Đình Diệm”, Viện Sử học, 

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 8 (460) - 2014, tr.52 – 59. 

3.  Lưu Anh Rô, “Hoàng Sa của Việt Nam - Qua tài liệu lưu trữ của chính quyền 

Việt Nam Cộng hòa (1954 - 1975)”, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tạp chí 

Xưa&Nay, “Đặc khảo Hoàng Sa & Trường Sa”, Số 449, tháng 7-2014. tr.72 - 77.  

4.  Lưu Anh Rô, “Quá trình thành lập đơn vị hành chính xã Định Hải (quần đảo 

Hoàng Sa) dưới thời Ngô Đình Diệm”, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế, 

Tạp chí Huế Xưa&Nay, Số 117(5-6) - 2013, tr.29 – 35.  

5.  Lưu Anh Rô, “Báo chí đưa tin về sự kiện Hoàng Sa vào mùa Xuân năm ấy – 

1974”, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế, Tạp chí Huế Xưa&Nay, Số 

124(7-8) - 2014, tr.111 – 116.  

6.  Lưu Anh Rô, “Một số tư liệu quý liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt 

Nam dưới thời Ngô Đình Diệm”, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, 

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Số 4(102) - 2013, tr.69 – 75.  

7.  Lưu Anh Rô, “Một số tài liệu Công Báo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa 

đề cập đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam”, Sở Khoa học và Công nghệ 

thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Số 175 - 2013, tr.37 – 39.  

8.  Lưu Anh Rô, “Đôi điều về người Đà Nẵng với quần đảo Hoàng Sa, Sở Khoa 

học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Số 196 

- 2017, tr.61 – 65.  

9.  Lưu Anh Rô, “Một số tư liệu về việc thành phố Đà Nẵng quản lý quần đảo 

Hoàng Sa (1945 – 1950)”. Tạp chí Lịch sử Đảng, Số 319 - tháng 6-2017.  

10.  Lưu Anh Rô, “Ý chí chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của giới chức lãnh đạo 

cao cấp Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Tạp chí Đại học Huế, (tháng 9-2017).  

11.  Lưu Anh Rô, “Trạm Khí tượng Hoàng Sa qua một số tài liệu và nhân chứng”, 

Tạp chí Lịch sử Quân sự, Số 316 - tháng 4.2018.  

12.  Lưu Anh Rô, “Vài nét về tài nguyên thiên nhiên tại quần đảo Hoàng Sa của 

Việt Nam”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Khoa học - Đại 

học Huế, Tập 15, số 3, 1/2020.  



 125 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

A. Tài liệu tiếng Việt  

1.  Việt Anh (2014), “Tư liệu Hán Nôm Việt Nam trong văn khố hải ngoại (Aix-en 

provence, Pháp)”, Hán Nôm, số 2 (123). 

2.  Đỗ Bang (1996), Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII, Nxb.TH - 

Hội KHLS Việt Nam. 

3.  Đỗ Bang (2003), “Những chiến công chống ngoại xâm vùng biển thời các chúa 

Nguyễn”, Huế Xưa & Nay, (57): 66 - 68. 

4.  Đỗ Bang (2012), "Quá trình khai thác kinh tế và thực thi chủ quyền ở quần đảo 

Hoàng Sa - Trường Sa dưới triều Nguyễn", Tạp chí Huế Xưa & Nay, số 114: 6-

18. 

5.  Đỗ Bang chủ biên (2014), Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo tổ quốc 

thế kỷ XIX, Nxb. Đà Nẵng. 

6.  Đỗ Bang chủ biên (2016), Hoàng Sa – Trường Sa chủ quyền của Việt Nam, 

Nxb. Đà Nẵng. 

7.  Đỗ Bang chủ biên (2017), Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử, Nxb. 

Văn hóa - Văn nghệ. 

8.  Báo cáo về quần đảo Hoàng Sa, ngày 17-10-1950, do ông Chế Viết Tấn – Bí 

thư Thành ủy Đà Nẵng ký. Lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. 

Tài liệu số: 051-01-0650.  

9.  Báo cáo của Thị trưởng Đà Nẵng, ngày 5-10-1960, gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

VNCH, về việc 26 tàu đánh cá của Trung Hoa Quốc gia và Đại Hàn vào núp 

bão tại bến Thương cảng Đà Nẵng. Hs.865, PTNTP. TTIV.  

10.  Báo cáo số 15/BC/B15 ngày 11-02-1974, Biểu tình vĩ đại phản đối hành động 

xâm lăng của Trung Cộng cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ và 

chủ quyền VNCH. HS. số 6370, PĐII–CH. TTII. 

11. Báo Điện Tín (1974), Chuyến đi đón 5 binh sĩ do Trung Cộng thả: cả phái đoàn 

bị giam lỏng ở sân bay Kaitak, Báo Điện Tín, số ra ngày 02-02-1974. TVQG 

12. Báo Điện Tín (1974), Ngoại trưởng Bắc đòi trao trả ngay 121 binh sĩ quân lực 

Việt Nam Cộng hòa bị Trung Cộng bắt giữ và bài: Chuyện đặc biệt mỗi ngày: 

Hoàng Sa - quần đảo của cá, chim và phốt phát, Báo Điện Tín, số ra ngày 06-

02-1974,. TVQG. 

13.  Báo Điện Tín (1974), Chiến hạm Đài Loan theo sát tàu VNCH, quân Việt Nam 

Cộng hòa đỗ bộ đụng đầu lính Phi, Báo Điện Tín, số ra ngày 8-02-1974. 

TVQG. 



 126 

14.  Báo Điện Tín (1974), Tù binh Hoàng Sa: ngày mai Trung Cộng thả hết 43 tù 

binh Việt Nam Cộng hòa, 1 chiếc boeing đi Hồng Kông tiếp nhận, Báo Điện 

Tín, số ra ngày 17-02-1974. TVQG. 

15.  Báo Điện Tín (1974), Mỹ giúp VNCH trinh sát Hoàng Sa - 43 tù binh bị Trung 

Cộng bắt đã về tới Sài Gòn, Báo Điện Tín, số ra ngày 19-02-1974. TVQG. 

16.  Báo Đại Đoàn Kết (2007), Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa và Trường 

Sa của Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số ra 

ngày 20-06-2007. 

17.  Báo Tia Sáng (1974), Vụ Hoàng Sa: Bộ Ngoại giao VNCH khẩn báo lên Liên 

Hiệp Quốc - Chiến hạm VNCH bám sát tàu Trung Cộng với hai đại bác chỉa 

thẳng, Báo Tia Sáng, số ra ngày 19-01-1974. TVQG.  

18.  Báo Tia Sáng (1974), Vụ quần đảo Hoàng Sa, một đơn vị VNCH đổ bộ lên phía 

Tây đảo Robert, Báo Tia Sáng, số ra ngày 19-01-1974. TVQG.  

19.  Báo Tia Sáng(1974), Hoa Kỳ yêu cầu Trung Cộng trả tự do cho người Mỹ có 

mặt trên Hoàng Sa lúc hải chiến, Báo Tia Sáng, số ra ngày 27-01-1974, ngày 

27-01-1974. TVQG. 

20.  Báo Tia Sáng (1974), Ngoại trưởng Bắc đòi trao trả ngay 121 binh sĩ quân lực 

VNCH bị Trung Cộng bắt giữ, Báo Tia Sáng, số ra ngày 27-01-1974, ngày 28-

01-1974. TVQG. 

21.  Báo Tia Sáng (1974), Sau vụ Hoàng Sa, Quân lực VNCH đặt trọng tâm vào nội 

lực bảo vệ Trường Sa - Phú Quốc, Báo Tia Sáng, số ra ngày 31-01-1974. TVQG.  

22.  Báo Tia Sáng (1974), Nhận diện thời cuộc: Vụ Hoàng Sa hé lộ, Báo Tia Sáng, 

số ra ngày 02-02-1974.TVQG. 

23.  Báo Tia Sáng (1974), Bộ Ngoại giao tặng các chiến sĩ Hải quân tham chiến đảo 

Hoàng Sa một triệu đồng, Báo Tia Sáng, số ra ngày 16-02-1974. TVQG. 

24.  Báo Tia Sáng (1974), Boeing 727 của H.K.VN sẽ đi Hồng Kông sáng 17-2 tiếp 

đón, Báo Tia Sáng, số ra ngày 18-02-1974. TVQG. 

25.  Báo Tia Sáng (1974), Diễn tiến cuộc trao trả 43 chiến sĩ Hoàng Sa và danh 

sách những người trở về đất mẹ, Báo Tia Sáng, số ra ngày 19-02-1974. TVQG. 

26.  Báo Sự Thật (Pravda) của Liên Xô (1974), Một vụ bành trướng lãnh thổ, Báo 

Sự Thật (Pravda), ngày 27-01-1974. Hs. 6376, PĐII–CH. TTII.  

27.  Báo Sự Thật (Pravda) của Liên Xô (1974), Mưu đồ của Mao trong vụ Hoàng 

Sa, Báo Sự Thật (Pravda), ngày 10-02-1974. Hs. 6376, PĐII–CH. TTII. 

28.  Bản ghi nhớ số 5NV/M, ngày 9-01-1952 cho Tổng thư ký Thủ tướng, Về việc 

sáp nhập Hoàng Sa vào Thị xã Đà Nẵng (tiếng Pháp). Hs.21187, PĐI–CH. 

TTII. 



 127 

29.  Bản Quyết nghị, ngày 26-01-1974, của Hội đồng tỉnh và các Chánh Đảng tại 

tỉnh Quảng Ngãi. Hs. 18348, PTTg. TTII. 

30.  Bài thuyết trình: Bối cảnh lịch sử quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền VNCH, 

ngày 16-2-1974, tại Hội thảo về các vấn đề du học sinh và quần đảo Hoàng Sa. 

Hs.6370, PĐII–CH. TTII. 

31.  Borri, C. (1998), Xứ Đàng Trong năm 1621, Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên 

và Nguyễn Nghị dịch, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh. 

32.  Bộ Cải cách điền địa và phát triển nông thôn, Nha Ngư nghiệp: Thống kê ngư 

nghiệp năm 1971. TTII. 

33.  Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới Quốc gia (2013), Tuyển tập các Châu bản 

triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa, Nxb. Tri Thức - Hà Nội. 

34.  Bộ Ngoại giao Việt Nam (1982), Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa 

bộ phận lãnh thổ của Việt Nam, Nxb. Sự Thật - Hà Nội. 

35.  Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới Quốc gia(2013), Chủ quyền của Việt Nam đối 

với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Nxb. Tri Thức - Hà Nội. 

36.  Biên bản số 6633/BNG/VHPL/PL ngày 02-12-1969, Phiên họp liên Bộ tổ chức 

tại Bộ Ngoại giao, Nghiên cứu và soạn thảo một dự luật quy định hải phận quốc 

gia. Hs.8657, PTTg. TTII. 

37.  Biên bản số 32/55 của phiên họp Hội đồng Nội các VNCH, ngày 16-01-1974. 

Hs.6375, PĐII-CH. TTII. 

38.  Biên bản số 32/55 ngày 30-01-1974, của Văn phòng Phủ Thủ tướng về phiên 

họp Hội đồng Nội các VNCH Về vấn đề Trung cộng đánh chiếm Hoàng Sa. 

Hs.6375, PĐII-CH. TTII. 

39.  Brice, M. (1996), Những yêu sách và đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở 

khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong Biển Đông, bản dịch, 

Nxb.CTQG. Hà Nội. 

40.  Bưu điệp số 7130-V1CT/TQT/NV2, ngày 14-7-1966 của BTL/VI-CT/TQT 

Hoàng Xuân Lãm gửi Bộ Nội vụ, Về việc đề cử Trung sĩ Phạm Cầu giữ chức 

vụ Đảo trưởng đảo Duncan kiêm phái viên hành chính xã Định Hải. Hs.6501, 

PTTg. TTII. 

41.  Bưu điệp số 513-V1CT/TQT/NV2 ngày 15/9/1967 của BTL/VI-CT/TQT Bưu 

điệp của Bộ Tư lệnh Vùng I chiến thuật gửi Bộ Nội vụ, Về việc đề cử phái viên 

hành chính làm việc tại quần đảo Hoàng Sa. Hs.6501, PTTg. 



 128 

42.  Bức thư của ký giả Như Phong, ngày 22-1-1974, Về việc cung cấp một số dữ 

kiện liên quan chủ quyền của VNCH đối với quần đảo Hoàng Sa. Hs.6366. ĐII-

CH. TTII. 

43.  Carlyle A. Thayer (2014), “Tranh chấp Hoàng Sa: Các vấn đề địa chiến lược và 

vai trò của luật pháp quốc tế trong việc tăng cường hợp tác”, in trong Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học Hoàng Sa – Trường Sa: Sự thật lịch sử. Đại học Đà Nẵng và 

Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức. Đà Nẵng ngày 19 – 21.6.2014, tr.1 – 12.  

44.  Renato Cruz De Castro (2014), Tranh chấp Hoàng Sa: Các vấn đề địa chiến lược 

và vai trò của luật pháp quốc tế trong việc tăng cường hợp tác, in trong Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học Hoàng Sa – Trường Sa: Sự thật lịch sử. Đại học Đà Nẵng và 

Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức. Đà Nẵng ngày 19 – 21.6.2014, tr.25-48. 

45.  Lê Tiến Công (2006), Tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển các tỉnh miền 

Trung dưới triều Nguyễn: thời kỳ 1802 - 1858, Luận văn thạc sĩ khoa học Lịch 

sử, ĐHKH Huế. 

46.  Công báo Việt Nam Cộng hòa 1954 (1954), Sắc lệnh số 38-QT ngày 16-6-1954 

của Quốc trưởng Bảo Đại chỉ định Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng” và “Sắc 

lệnh ngày 19-6-1954 của Quốc trưởng Bảo Đại giao toàn quyền về dân sự và 

quân sự cho Ngô Đình Diệm vì lý do vắng mặt ở Việt Nam, Sài Gòn. TTII.  

47.  Công báo Việt Nam Cộng hòa (1956), Nghị định số 232-KT ngày 1-8-1956 của 

Tổng thống Ngô Đình Diệm ban hành cho phép trích xuất ở quỹ quốc gia bù trừ 

hàng hóa xuất, nhập cảng một số 300.000 đồng để mua cầu cubies pontons 

dùng vào việc khai thác phốt phát tại đảo Paracels (Hoàng Sa), Sài Gòn. TTII.  

48.  Công báo Việt Nam Cộng hòa (1960), Nghị định số 60/010-NĐ/CC ngày 11-1-

1960 tái lập tại Nha giám đốc khí tượng một quỹ ứng trước để mua thực phẩm 

tiếp tế cho nhân viên Nha khí tượng tòng sự tại đảo Hoàng Sa Sài Gòn. TTII. 

49.  Công báo Việt Nam Cộng hòa (1965), Sắc lệnh số 81-NG của Thủ tướng chính 

phủ VNCH ngày 27-5-1965, ấn định: Một khu vực gọi là Khu vực phòng vệ 

trong giới hạn 03 hải lý kể từ bờ. Sài Gòn. TTII. 

50.  Công văn ngày 17-9-1951, của Giám đốc Sở Pháp chánh Trung Việt tại Huế, 

gửi chính phủ Quốc gia Việt Nam, về việc đề xuất sáp nhập Hoàng Sa vào Đà 

Nẵng. TTIV. 
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phủ tại Trung Việt về việc cứu hộ tàu cá Đài Loan. Hs. 865, PTNTP. TTIV.  
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PTNTP. TTIV.  

54.  Công văn ngày 23-12-1955, của Giám đốc Nha Cảnh sát và Công an Quốc gia 
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khu II kiêm Tư lệnh Quân Đoàn I, gửi ông Đại biểu Chính phủ Trung Nguyên 

Trung Phần. Hs.865, PTNTP. TTIV. 
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Phần gửi Giám đốc Nha Bảo an Trung nguyên Trung phần, về việc chiếm đóng 

đảo Duncan và Drumond thuộc quần đảo Hoàng Sa. Hs. 865, PTNTP. TTIV. 

71.  Công văn mật ngày 7-9-1959, của Bộ Nội vụ VNCH gửi ông Tổng Giám đốc 
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Trung nguyên Trung phần. Hs.865, PTNTP. TTIV. 
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Nẵng chiếm đóng hai đảo Duncan và Drumond. Hs.865, PTNTP. TTIV. 

82.  Công văn mật của Nha Tổng Giám đốc Bảo an, ngày 1-7-1960, về việc chỉ định 
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Giao thông và bưu điện gửi ông Tổng Thư ký Phủ Thủ tướng Sài Gòn về việc 
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17. Phụ lục 17: Nghị định số 709-BNV/HCĐP/26 ngày 21-10-1969, của Tổng 

trưởng Nội vụ về việc sáp nhập xã Định Hải vào xã Hòa Long, huyện Hòa 

Vang, tỉnh Quảng Nam. 

18. Phụ lục 18: Phiếu trình số 339/K.QNg ngày 14-7-1971 của Ủy Ban phối hợp 

tình báo quốc gia về hoạt động của Trung Quốc ở đảo Hoàng Sa. 

19. Phụ lục 19: Công văn số 235-BNG/ACTBD/M ngày 27-3-1972, của Tổng 

trưởng Ngoại giao gửi Thủ tướng Chính phủ Sài Gòn về việc xác nhận chủ 

quyền của VNCH đối với các quần đảo Hoàng Sa tức Tây Sa (Paracels) và 

Trường Sa (Spratley) tại miền Nam biển Nam Hải. 

20. Phụ lục 20: Phiếu trình số 144 PC1/1 ngày 04-4-1972 về việc xác nhận chủ 

quyền của VNCH đối với các quần đảo Hoàng Sa tức Tây Sa (Paracels) và 

Trường (Spratley) tại miền Nam biển Nam Hải. 

21. Phụ lục 21: Tuyên bố ngày 16-01-1974, về việc Trung Quốc vi phạm chủ 

quyền VNCH trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

22. Phụ lục 22: Công văn số 167/VP/M ngày 29-1-1974, của Bộ trưởng Ngoại giao 

VNCH gửi Thủ tướng Chính phủ VNCH về về công bố một tuyên cáo long 

trọng xác nhận chủ quyền của VNCH trên các đảo ngoài khơi Trung và Nam 

Việt Nam. 

23. Phụ lục 23: Tuyên cáo của Chính phủ VNCH về chủ quyền trên những hòn đảo 

ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam Cộng hòa. 

24. Phụ lục 24: Phiếu trình số 15-PTT/PTĐB/LLĐT.M ngày 01-02-1974, của Văn 

phòng Phụ tá Đặc biệt gửi Ngoại vụ Phủ Tổng thống về tình hình phản ứng vụ 

Hoàng Sa của Quốc hội và các tổ chức đoàn thể. 

25. Phụ lục 25: Phiếu trình số 11-PTT/PTĐB/LLĐT/M ngày 30-01-1974, về việc 

các tỉnh xin tổ chức biểu tình phản đối vụ Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa. 

26. Phụ lục 26: Quyết nghị ngày 26-01-1974 phản đối Trung Quốc xâm chiếm 

quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ VNCH tại Đà Nẵng. 

27. Phụ lục 27: Công văn của Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi gửi Tổng thống 

VNCH về việc ông Trần Văn Hữu phát biểu về vấn đề Hoàng Sa (phản đối 

Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa) và xin phép về Sài Gòn. 
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28. Phụ lục 28: Thư của Đức Giáo hoàng Paul VI về vụ Hoàng Sa (trong thư nêu 

rõ đã am tường về quan điểm của VNCH trong việc khẳng định chủ quyền đối 

với quần đảo Hoàng Sa). 

29. Phụ lục 29: Thư của Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ quan điểm về việc Trung 

Quốc xâm chiếm Hoàng Sa thuộc VNCH (1974). 

30. Phụ lục 30: Thư của Tổng thống New Zealand bày tỏ quan điểm về việc Trung 

Quốc xâm chiếm Hoàng Sa thuộc VNCH (1974). 

31. Phụ lục 31: Toàn cảnh đảo Hoàng Sa (Pattle) - nơi đồn trú của đơn vị Thủy 

quân lục chiến và sau này được lực lượng Bảo an thay thế năm 1959. 

32. Phụ lục 32: Đảo Hoàng Sa (Pattle) - Cầu đậu các xà lan của Công ty Hoàng Sa 

khai thác phốt phát năm 1959. 

33. Phụ lục 33: Đường ray chở photphat tại đảo Hoàng Sa lớn (Pattle). 

34. Phụ lục 34: Đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa - nơi đóng quân đồn trú 

của lực lượng Bảo an quân năm 1959. 

35. Phụ lục 35: Lực lượng Bảo an thay đổi đợt bảo vệ tại đảo Quang Hòa – 1959. 

36. Phụ lục 36: Lực lượng bảo vệ của VNCH bắt giữ ngư dân Trung Quốc xâm 

phạm tại đảo Quang Hòa (quần đảo Hoàng Sa) – 1959. 

37. Phụ lục 37: Ngày 26-2-1959, chính quyền VNCH quyết định thả các ngư phủ 

Trung Quốc bị bắt giữ. 

38. Phụ lục 38: Sự vụ lệnh về việc cử nhân viên Ty khí tượng công tác tại Hoàng 

Sa năm 1967. 

39. Phụ lục 39: Bảng quan trắc khí tượng của Nha khí tượng Hoàng Sa của VNCH. 

40. Phụ lục 40: Trung Quốc khai thác phosphate tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo 

Hoàng Sa của VNCH – 1970. 

41. Phụ lục 41: Nhân viên Trung Quốc vận chuyển phosphate ra tàu tại Phú Lâm 

thuộc quần đảo Hoàng Sa của VNCH – 1970. 

42. Phụ lục 42: Chủ tịch UBNDCM các đảo Tây Sa của Trung Quốc có mặt tại 

Hoàng Sa, ngay sau khi chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của VNCH (14-2-

1974). 

43. Phụ lục 43: Danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng hòa hy sinh tại Hoàng Sa 

1974.  
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1. Bản đồ huyện Hoàng Sa  

Nguồn: UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng   
 

 

2. Tên gọi các đảo, thực thể địa lý (tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung) tại quần đảo 

Hoàng Sa của Việt Nam 

Nguồn: Trích từ bản dịch tiếng Việt của tài liệu Sailing Directions Enroute - 

South China Sea and the Gulf of Thailand do Cục Tình báo Địa vệ tinh Quốc gia 

(National Geospatial-Intelligence Agency), Quân đội Mỹ, xuất bản năm 2011. 
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Tên 

tiếng 

Việt 

Tên tiếng 

Anh 

Tên tiếng 

Pháp 

Tên tiếng 

Trung 

(phiên 

âm Hán 

Việt) 

Tọa độ Đặc điểm địa lý 

Bãi 

Châu 

Nhai 

  
Banc du 

Bremen 

Tân Mê 

than 

16°19'6''B,  

112°25'4''Đ 

Nằm cách Đá 

Bông Bay 15 hải 

lý về phía Bắc; trải 

dài 14,5 hải lý 

theo hướng Đông 

Đông Bắc – Tây 

Tây Nam, nơi 

nông nhất là 11,4 

m ở gần đầu Tây 

Nam. Vào năm 

1954, có ghi nhận 

rằng bãi Châu 

Nhai mở rộng tiếp 

về hướng Tây. 

Bãi Gò 

Nổi 
    

Tây Độ 

than 

16°49'7''B,  

112°53'4''Đ 

Có độ sâu 23 m, 

sườn dốc đứng, và 

những chỗ sâu 146 

m hoặc hơn xung 

quanh nó. 

Bãi Ốc 

Tai Voi 
    

Tung Đảo 

than 

15°44′B,   

112°14′1''Đ   

Bãi 

Bình 

Sơn 

  
Banc de 

l’Iltis 

Ngân 

Lịch than 

16°46'6''B,  

112°13'2''Đ 

Có độ sâu từ 10,6 
đến 14.8 m, nằm 
cách đảo Phú Lâm 
7 hải lý về hướng 
Tây Nam. Bãi 
ngầm này dài 
khoảng 3 hải lý, 
rộng 1,5 hải lý, và 
có sườn khá dốc 
đứng. 

Bãi 

Quảng 

Nghĩa 

Jehangire 

Bank 

Banc 

Jehangire 

Trạm 

Hàm than 

16°19′4''B,  

112°41′1''Đ 

Cách 5 hải lý về 

phía Đông Đông 

Bắc của bãi Châu 

Nha. Bãi này gồm 

ba bãi đất không 

liền nhau, nơi 
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nông nhất là 1.8 m 

nằm ở phần Tây 

Nam của bãi Nam. 

Ngoài ra, độ sâu 

giữa các bãi đất rất 

thất thường. 

Bãi 

Thủy Tề 
    

Bắc Biên 

lang 

16°32'B,  

112°39'9''Đ   

Đảo 

Duy 

Mộng 

  
Île 

Drummond 

Tấn 

Khanh 

đảo 

16°27′6''B,  

111°35'3''Đ 

Phủ bởi cây ngập 

mặn và cây bụi, 

cao 3 m và nằm 

trên mũi Tây Nam 

của một rạn đá 

liên tục kéo dài 

khoảng 4 hải lý về 

hướng Đông Bắc, 

sau đó vòng 

khoảng 4 hải lý 

theo hướng Tây 

Bắc tới Cồn Quan 

sát (hay Bãi Xà 

Cừ, Observation 

Bank). 

Đảo 

Quang 

Hòa 

  Île Ducan 
Sâm 

Hàng đảo 

16°26'9''B,  

111°42'7''Đ 

Nhóm đảo Quang 

Hoà thực ra là hai 

đảo san hô nhỏ nối 

với nhau qua một 

bờ cát ngầm và 

được bao quanh 

bởi một rạn san hô 

sườn dốc đứng. 

Nó nằm trên sừng 

Đông Nam của 

lưỡi liềm và nằm 

tách rời với đảo 

Duy Mộng 

(Drummond 



 158 

Island) về phía 

Đông bởi kênh đi 

vào phá phía Đông 

Nam, kênh này 

sâu, có chiều rộng 

khoảng 1,5 hải lý. 

Một mỏm đá, với 

độ sâu ít hơn 1,8 

m, nằm gần phía 

Đông Nam của 

đảo phía Đông. 

Đảo 

Linh 

Côn 

    Đông đảo 
16°40'3''B,  

112°43'6''Đ 

Là đảo cực Đông 

của quần đảo 

Hoàng Sa. Nằm 

cách tuyến đường 

chính Hồng Kông-

Singapore 40 hải 

lý về phía Tây. 

Đảo này cao 5 m 

và phủ bởi cây 

bụi, chiều dài 

khoảng 1,25 hải 

lý, và được bao 

quanh bởi một rạn 

đá lúc chìm lúc 

nổi. Đầu Đông 

Bắc của hòn đảo 

có một tháp, mặt 

Đông Bắc của hòn 

đảo dốc. Theo báo 

cáo nước có thể 

tìm thấy trên đảo 

Linh Côn và đảo 

này là một mục 

tiêu radar tốt. 
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Đảo 

Trung 
  Île du Milieu Trung đảo 

16°57′6''B,  

112°19′1''Đ 

Nằm về phía Đông 

Nam của đảo Bắc 

Đảo 

Quang 

Ánh 

  Île Money 
Kim 

Ngân đảo 

16°27'B,  

111°30'8''Đ 

Cao 6 m và bao 

phủ bởi cây bụi, 

nằm ở đầu Tây 

của một rạn đá 

được ngăn cách 

với sừng Tây Nam 

của lưỡi liềm bằng 

một kênh rộng 

khoảng 1,5 hải lý. 

Một số cồn cát 

nhỏ nằm phía 

Đông đảo Quang 

Ảnh trên cùng một 

rạn đá. Có thông 

tin rằng đảo này là 

một mục tiêu ra đa 

tốt. 

Đảo Bắc     Bắc đảo 
16°58'B,  

112°18'3''Đ 

Nằm cách đảo Cây 

2 hải lý về hướng 

Đông Đông Nam 

phía bên kia kênh 

Zappe. Một rạn đá 

kéo dài gần 0,5 hải 

lý theo hướng Tây 

Bắc từ đảo Bắc và 

4 hải lý theo 

hướng Đông Nam. 

Có một số toà nhà 

nhỏ trên đảo. 

Đảo 

Hoàng 

Sa 

  
Île Pattle 

island 

San Hô 

đảo 

16°32'B,  

111°36'7''Đ 

Cao 9 m, bao phủ 

bởi cây bụi và cây 

ngập mặn. Một rạn 

đá bao quanh hòn 
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kéo dài khoảng 1,7 

hải lý về hướng 

Đông Bắc. Ở mỗi 

bên rạn đá này có 

một kênh thông 

thoáng. Tàu 

thuyền có thể ghé 

vào bờ lúc triều 

thấp trong phần 

lõm trên cạnh 

Nam của đảo, lưu 

ý tránh những tảng 

đá gần bờ. Có một 

toà nhà lớn 3 tầng 

ở trung tâm đảo và 

một toà nhà lớn 

khác gần phía 

Đông. Trên đỉnh 

toà nhà phía Tây 

là một tháp khung 

với một cán cờ. 

Có một ngọn tháp 

dễ thấy đứng cách 

các toà nhà 

khoảng 0,1 hải lý 

về phía Tây Tây 

Nam và một ngôi 

đền dễ thấy nằm 

trên đầu cực Tây 

Nam của đảo. Còn 

có một trạm khí 

tượng và một 

giếng nước cung 

cấp nước cho đảo 

Hoàng Sa. Một 
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cầu tàu bằng đá 

dài 183 m có thể 

sử dụng cho 

thuyền nhỏ và bắc 

từ cạnh Đông của 

hòn đảo ra biển, 

kết thúc với đầu 

nhỏ hình chữ T. 

Một toà nhà màu 

đỏ nằm ở đầu gốc 

cầu tàu. Độ sâu 

dọc theo mặt của 

của đầu chữ T là 

từ 1,5 đến 2.7 m 

lúc triều cao. Khí 

hậu tại đảo Hoàng 

Sa dễ thay đổi sau 

một cơn mưa, lúc 

đó có hơi độc bốc 

lên từ các lớp 

phân chim. 

Đảo 

Hữu 

Nhật 

Roberts 

Island 

Île Robert 

island 

Cam 

Tuyền 

đảo 

16°30′3''B,   

111°35′3''Đ 

Nằm cách đảo 

Hoàng Sa 2 hải lý 

về phía Tây Nam. 

Đảo này cao 8 m, 

bao quanh bởi một 

rạn đá, và được 

thảm thực vật bao 

phủ. Có một tháp 

quan sát lồ lộ ở 

đầu phía Nam của 

hòn đảo. Có thể 

ghé bờ phía Đông 

và có thể lấy nước 

giếng ngọt ở đây. 
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Đảo Đá   Île Rocheuse 
Thạch 

đảo 

16°50′9''B,   

112°20′5''Đ   

Đảo 

Nam 
    Nam đảo 

16°57′B,   

112°19′7''Đ 

Nằm về phía Đông 

Nam của đảo Bắc 

Đảo 

Cây/Đảo 

Cù Mộc 

  Île à l’Arbre 
Triệu 

Thuật đảo 

16°59'B, 

112°15'9''Đ 

Nằm cách cồn cát 

Tây 4 hải lý về 

phía Đông và cách 

cực Đông của rạn 

đá khoảng 1 hải 

lý. Đảo này được 

phủ bởi các bụi 

cây ngập mặn, bao 

quanh bởi một bãi 

biển cát trắng, và 

có một cây cọ dừa 

ở gần trung tâm. 

Đảo Phú 

Lâm 

Wooded 

Island 
Île Boisée 

Vĩnh 

Hưng đảo 

16°50'2''B, 

112°20'Đ 

Nằm cách đảo Cây 

9 hải lý về hướng 

Nam Đông Nam 

trong nhóm An 

Vĩnh, là đảo cực 

nam và lớn nhất 

của nhóm này. 

Đảo này có chiều 

dài khoảng 1 hải 

lý, nhiều cây, và 

bao quanh bởi một 

bãi biển cát trắng. 

Phân chim được 

vận chuyển đi từ 

đảo này. Có 2 

phao neo nằm gần 

phía Bắc của đảo 

Phú Lâm. Lân cận 

khu cư ngụ trên 
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đảo có một tháp 

vuông, hai ngôi 

đền, một trạm khí 

tượng, và một số 

tòa nhà lớn. Về 

phía Nam của hòn 

đảo có một đài 

quan sát và bốn 

ăng-ten roi nằm 

cách tháp khoảng 

0,3 hải lý về phía 

Bắc của đài quan 

sát này. Một hải 

đăng chiếu từ một 

tháp xây bằng đá 

tròn màu trắng với 

các viền màu đen. 

Tàu thuyền có thể 

ghé vào bờ ở phía 

Tây Nam đảo Phú 

Lâm. Một dây cáp 

trên không nối đảo 

này với đảo Đá ở 

phía Đông Bắc. 

Có những chỗ sâu 

14,6 m cách đảo 

Phú Lâm 5 hải lý 

về hướng Nam 

Đông Nam. 

Đảo Ba 

Ba 
    

Áp Công 

đảo 

16°33'8''B, 

111°41'5''Đ   

Đảo Ốc 

Hoa 
    

Toàn Phú 

đảo 

16°34'B,  

111°40'Đ   

Đảo 

Quang 
    

Quảng 

Kim đảo 

16°27′B,   

111°42′Đ   
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Hòa Tây 

Nhóm 

An Vĩnh 
  

Groupe de 

L’Amphitrite 

Tuyên 

Đức quần 

đảo 

16°53'B,  

112°17'Đ 

Là cụm gồm các 

đảo, rạn đá và bãi 

cạn ở cực Đông 

Bắc quần đảo 

Hoàng Sa. Nó 

gồm hai phần 

được ngăn cách 

bởi một kênh sâu, 

rộng 3,5 hải lý. 

Phần Bắc có hai 

rạn đá chính bị cắt 

đôi bởi kênh 

Zappe. Và còn có 

một số đảo nhỏ 

nằm trên hai rạn 

đá này. Phần Nam 

bao gồm Đảo Phú 

Lâm (Woody 

Island) và Đảo 

Hòn Đá (Rocky 

Island), cùng nằm 

trên một rạn đá. 

Nhóm 

Lưỡi 

Liềm/ 

Nhóm 

Trăng 

Khuyết/ 

Nhóm 

Nguyệt 

Thiềm 

  
Groupe du 

Croissant 

Vĩnh Lạc 

quần đảo 
  

Gồm một số đảo 

cát nhỏ thấp và rất 

nhiều rạn đá tạo 

thành một lưỡi 

liềm mở về phía 

Nam. Chúng nằm 

cách nhóm An 

Vĩnh 45 hải lý về 

phía Tây Nam. 

Các đảo chính 

được bao phủ bởi 

thảm thực vật dày 
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và có thể nhìn thấy 

được từ khoảng 

cách xa 10 hải lý. 

Đầm phá, được 

bao bọc một phần 

bởi các đảo và rạn 

đá, có diện tích 

khoảng 20 hải lý 

vuông và làm nơi 

trú sóng gió thích 

hợp cho hầu hết 

các loại tàu. 

Quần 

đảo 

Hoàng 

Sa 

Paracels / 

Parachel 
Les Paracels 

Tây Sa 

quần đảo 

16°40'B,  

112°20'Đ 

Được tạo thành 

bởi Nhóm An 

Vĩnh (Amphitrite), 

Nhóm Trăng 

Khuyết/Nguyệt 

Thiềm (Crescent), 

và một số đảo và 

các rạn san hô rời 

bên ngoài nằm về 

phía Tây tuyến 

đường chính Hong 

Kong - Singapore. 

Các đảo nhỏ có độ 

cao thấp, một số 

được phủ với cây 

hoặc thảm thực 

vật. Trong điều 

kiện thời tiết tốt, 

tàu thuyền qua lại 

trong khu vực này 

không mấy khó 

khăn miễn phải 

luôn quan sát kỹ, 
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tốt nhất là từ cột 

buồm. Sóng đổ 

thường được nhìn 

thấy trên các rạn 

đá và các mỏm đá 

trên mặt nước. 

Khuyến khích sử 

dụng radar vì có 

nhiều xác tàu nằm 

mắc cạn trên các 

rạn đá xung quanh 

dễ nhận thấy bởi 

radar. Trong điều 

kiện thời tiết xấu, 

trừ khi phải kiếm 

chỗ neo đậu, nên 

tránh Hoàng Sa. 

Các dòng chảy nói 

chung tương ứng 

với gió mùa, 

nhưng nếu có gió 

nhẹ thì thay đổi 

hướng liên tục khi 

chảy qua các rạn 

đá với tốc độ lên 

đến 2 hải lý/giờ. 

Dù có chỗ neo 

đậu, phần lớn là 

mở trống và chỉ 

được bảo hộ sơ sài 

khi ở hướng khuất 

gió của các đảo. 

Đá Hải 

Sâm 
  

Récif 

Antilope 

Linh 

Dương 

tiêu 

16°28'B, 

111°35'5''Đ 

Có phần nổi trên 

thủy triều thấp, tạo 

thành sừng Tây 



 167 

Nam của lưỡi 

liềm. Có một cồn 

cát nhỏ nằm ở đầu 

cực Đông Nam 

của rạn đá này. 

Lối vào phá, nằm 

giữa đảo Quang 

Hoà và rạn đá Sơn 

Dương, sâu và có 

chiều rộng khoảng 

5 hải lý. Cách đảo 

Quang Hoà 3,5 hải 

lý về phía Tây có 

một mảng san hô 

sâu 3,7 m và cách 

2,8 hải lý về phía 

Tây có một mảng 

san hô sâu 8,5 m. 

Đá Lồi   
Écueil de la 

Découverte 

Hoa 

Quang 

tiêu 

16°15'B, 

111°41'Đ 

Có hình dạng của 

một đảo san hô 

vòng lớn nằm cách 

Đá Chim Yến 20 

hải lý về phía Tây 

Tây Nam. Bãi đá 

này có sườn dốc 

đứng và được 

đánh dấu bởi 

những xoáy nước 

lớn. Không có nơi 

nào của bãi đá này 

sâu hơn 3,7 m và 

có một số mỏm đá 

nổi lên trên mặt 

nước. Tàu thuyền 

có thể đi vào phá 
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qua các kênh ở 

phía Bắc và Nam 

của Đá Lồi, kênh 

ở phía Bắc hẹp 

hơn. Ở phía Nam 

của bãi đá có một 

chiếc thuyền bị 

mắc kẹt còn nằm ở 

đó. 

Đá 

Bông 

Bay 

  
Récif de 

Bombay 

Lăng hoa 

tiêu 

16°02'B,  

112°30Đ 

Nằm cách bãi 

Rạch Lấp 

(Carnatic Shoal) 

47 hải lý về phía 

Tây Nam, gồm 

một rạn đá dốc 

bao kín hoàn toàn 

một phá. Phá có 

đáy cát và các chỗ 

sâu từ 29 đến 33 

m. Trên rạn đá có 

nhiều mỏm đá nổi 

khoảng 0,6 m khi 

triều thấp. 

Cồn Cát 

Trung 
    

Trung sa 

châu 

16°57′B,  

112°19′Đ 

Nằm về phía Đông 

Nam của đảo Bắc 

Đá Bắc   
Récif du 

Nord 
Bắc tiêu 

17°06'B, 

111°30'8''Đ 

Là nơi nguy hiểm 

nằm xa nhất về 

phía Tây Bắc của 

quần đảo Hoàng 

Sa. Rạn đá này dài 

khoảng 7 hải lý 

theo trục Đông 

Tây của nó, nơi 

rộng nhất cỡ 2,5 

hải lý, và có sườn 
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dốc đứng. Đá lởm 

chởm trên mặt 

nước xung quanh 

rìa của rạn đá và 

có khi có thể nghe 

thấy sóng đổ trên 

rạn đá từ khoảng 

cách xa đáng kể. 

Một lối đi lại cho 

tàu thuyền ở phía 

Tây Nam của rạn 

đá được đánh dấu 

trên cạnh phía 

Đông của nó.  

Đá Bắc được báo 

cáo là một mục 

tiêu radar tốt, có 

thể do radar nhận 

thấy được các 

sóng đổ và xác tàu 

trên rạn đá này. 

Cồn Cát 

Bắc 
    

Bắc sa 

châu 

16°56′B,   

112°20′Đ   

Cồn 

Quan 

Sát (Bãi 

Xà Cừ) 

  
Banc des 

Observations 
Ngân dự 

16°34'9''B, 

111°42'9''Đ 

Tạo thành đầu cực 

Bắc của nhóm 

Trăng Khuyết. Đó 

là một cồn cát trên 

một rạn đá dài 

khoảng 2 hải lý 

theo theo trục 

Đông Nam-Tây 

Bắc. Một rạn đá 

tách biệt kéo dài 

khoảng 3,2 hải lý 

về phía Tây Tây 
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Nam từ đầu Bắc 

của rạn đá chính. 

Khu vực của phá 

giữa phần lõm của 

rạn đá tách biệt 

này và rạn đá trải 

dài theo hướng 

Đông Bắc và Tây 

Bắc của đảo Duy 

Mộng có nhiều 

chỗ chướng ngại 

dưới đáy. 

Đảo 

Bạch 

Quy 

Passo 

Keah 

Récif Passu 

Keah 

Bàn 

Thạch dự 

16°03'5''B, 

111°46'9''Đ 

Là một cồn cát 

nằm ở cực Tây 

của một bãi ngầm 

sườn dốc đứng dài 

5 hải lý theo 

hướng Đông-Tây. 

Đảo này cách Đá 

Lồi 8 hải lý về 

phía Nam. 

Hòn 

Tháp 
  La Pyramide 

Cao Tiêm 

thạch 

16°34'8''B, 

112°38'6''Đ 

Cao 5 m, có dạng 

hình nón, nằm 

cách đảo Linh Côn 

7,2 hải lý về 

hướng Tây Nam. 

Khi nhìn từ xa, 

hòn đảo nhỏ này 

có thể bị nhầm lẫn 

với thuyền mành. 

Nằm cách Hòn 

Tháp 6,5 hải lý 

Tây Tây Nam có 

mảng đá (patch) 

sâu 12 m và một 
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mảng khác sâu 

16,5 m cách 10 hải 

lý Tây Tây Nam, ở 

gần khu vực Bắc 

của Bãi Thủy Tề 

(Neptuna Banks). 

Một mảng khác 

sâu 20 m ở khoảng 

2 hải lý Nam Tây 

Nam của mảng có 

độ sâu 16,5 m nói 

trên. 

Cồn Cát 

Nam 
    

Nam sa 

châu 

16°55'B, 

112°20'5''Đ 

Nằm về phía Đông 

Nam của đảo Bắc 

Đảo Tri 

Tôn 
  Île Triton 

Trung 

Kiến đảo 

15°47'2''B, 

111°11'8''Đ 

Là địa điểm nguy 

hiểm ở cực Tây 

Nam của quần đảo 

Hoàng Sa. Đó là 

một cồn cát cao 

khoảng 3 m và 

đường kính không 

quá 1 hải lý. Bãi 

đá ngầm xung 

quanh có sườn dốc 

đứng, với độ sâu 

tối đa là 1,8 m; nó 

trải dài khoảng 1 

hải lý về phía Bắc 

và Đông Bắc, và 

khoảng 0.5 hải lý 

về các hướng 

khác. Đảo này là 

nơi chim sinh sản. 

Năm 1986, theo 

báo cáo có một tòa 
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nhà hình vuông 

màu trắng ở gần 

trung tâm đảo. 

Đá 

Chim 

Én/ Đá 

Chim 

Yến 

Vuladdore 

Reef 

Écueil 

Vuladdore 

Ngọc 

Trác tiêu 

16°20'8''B, 

112°02′6''Đ 

Nằm cách Đá 

Bông Bay 35 hải 

lý về phía Tây 

Bắc. Bãi đá này 

dài 7 hải lý, rộng 

hơn 2 hải lý, và có 

một số mỏm đá 

nổi trên mặt nước. 

Có những lúc sóng 

biển tràn vào bãi 

rất dữ dội. 

Cồn cát 

Tây 
  Banc Ouest 

Tây sa 

châu 

16°58′9''B, 

112°12′3''Đ 

Là một đảo cát 

thấp (cay) nằm 

gần cực Tây của 

rạn đá ở cực Bắc. 

 

  

 

 

 



 173 

3. Quần đảo Hoàng Sa theo khảo sát của Đức năm 1881-1883 

Nguồn: Hồ sơ 18129. Phông Đệ Nhất VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. 
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4. Các đảo Cam Tuyền, Vĩnh Lạc thuộc quần đảo Hoàng Sa được 

phái đoàn thủy văn ở Đông Dương khảo sát và vẽ năm 1938. 

Nguồn: Hồ sơ 18129. Phông Đệ Nhất VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. 
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5. Bản đồ sáp nhập xã Định Hải (quần đảo Hoàng Sa) vào xã Hòa Long, 

huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam (1969). 

Nguồn: Bản đồ kèm theo Nghị định số 709-BNV/HCĐP/26 ngày 21-10-1969 cỉa 

Tổng trưởng Nội vụ về việc sáp nhập xã Định Hải vào xã Hòa Long, Hòa Vang, 

Quảng Nam. Hồ sơ 8654. Phông Phủ Thủ tướng VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc 

gia II. 
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6. Dụ số 10 ngày 29-2 năm Bảo Đại thứ 13 chuẩn sáp nhập 

quần đảo Hoàng Sa vào tỉnh Thừa Thiên năm 1938. 

Nguồn: Nam Triều Quốc ngữ công báo, 1939, số 8, tr. 223. Tài liệu lưu 

Hồ sơ 21187. Phông Đệ Nhất VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. 
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7. Nghị định số 3282 do Toàn quyền Đông Dương Jules Brévié ký ngày 5-5-1939, 

về việc thành lập hai sở đại lý trên quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh 

Thừa Thiên là: Đại lý hành chính Nguyệt Thiềm và phụ cận và Đại lý hành 

chính An Vĩnh và phụ cận. 

Nguồn: Hồ sơ 21187. Phông Đệ Nhất VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. 
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8. Báo cáo tình hình quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) của 

Thành ủy Đà Nẵng ngày 17-10-1950 do Bí thư Chế Viết Tấn ký. 

Nguồn: Phông Trung kỳ, Kho Lưu trữ Trung ương Đảng, 

Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội. Tài liệu số: 051-01-0650. 
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9.Công văn số 17-VP/PC/M ngày 7-1-1952, của Thủ hiến Trung Việt gửi Thủ 

tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam. 

Nguồn: Hồ sơ 21187. Phông Đệ Nhất VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. 
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10. Công văn số 217/BPTT/VP/M/C5 ngày 6-2-1957, của Bộ trưởng 

Phủ Tổng thống gửi Bổ trưởng, phụ tá quốc phòng. 

Nguồn: Hồ sơ 4552. Phông Đệ Nhất VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. 

 



 181 

11. Công văn số 231-VP/QP/M ngày 29-1-1957 của Bộ trưởng, Phụ tá quốc 

phòng gửi ông Bộ trưởng tại Phủ Tổng thống Sài Gòn về việc canh phòng đảo 

Hoàng Sa 

Nguồn: Hồ sơ 4552. Phông Đệ Nhất VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. 
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12. Phiếu trình số 157/BTM/3/HQ/539.M ngày 03-11-1958 của Tổng Tham mưu 

trưởng Hải quân gửi Tổng Tham mưu trưởng Quân lực VNCH về việc tiếp tế đại 

đội TQLC trú đóng tại Hoàng Sa 

Nguồn: Hồ sơ 5325. Phông Phủ Thủ tướng VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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13. Phiếu trình số 0369/TTM/P3/2, Bộ Quốc phòng đã tái đề nghị đưa  

bảo an ra thay thế quân đội tại quần đảo Hoàng Sa, cùng đảo Côn Sơn và Phú 

Lợi. 

Nguồn: Hồ sơ 2052. Phông Đệ Nhất VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 

 

 

 

 

 

 

 

 



 184 

14.  Phiếu trình số 4002 ngày 6-3-1961, về việc bắt một ghe chở 9 ngư dân Trung 

Quốc cập bến tại đảo Hoàng Sa 

Nguồn: Hồ sơ 6810. Phông Đệ Nhất VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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15. Sắc lệnh số 174-NV ngày 13-7-1961, của Tổng thống 

Việt Nam Cộng hòa về việc thành lập xã Định Hải 

(quần đảo Hoàng Sa) thuộc quận Hòa Vang, Quảng Nam. 

Nguồn: Hồ sơ 31905. Phông Phủ Thủ tướng VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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16. Tờ trình số 5/TTP/NKH/0/M ngày 08-01-1964, của Tổng Giám đốc 

Nha kế hoạch gửi Thủ tướng Chính Phủ về việc nghiên cứu 

khai thác quần đảo Paracels. 

Nguồn: Hồ sơ 9578. Phông Phủ Thủ tướng VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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17. Nghị định số 709-BNV/HCĐP/26 ngày 21-10-1969, của Tổng trưởng Nội vụ 

về việc sáp nhập xã Định Hải vào xã Hòa Long, huyện Hòa Vang, Quảng Nam. 

Nguồn: Hồ sơ 8654. Phông Phủ Thủ tướng VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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18. Phiếu trình số 339/K.QNg ngày 14-7-1971, của Ủy Ban phối hợp tình báo 

quốc gia về hoạt động của Trung Quốc ở đảo Hoàng Sa. 

Nguồn: Hồ sơ 6359. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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19. Công văn số 235-BNG/ACTBD/M ngày 27-3-1972, của Tổng trưởng 

Ngoại giao gửi Thủ tướng Chính phủ Sài Gòn về việc xác nhận chủ quyền 

của VNCH đối với các quần đảo Hoàng Sa tức Tây Sa (Paracels) 

và Trường Sa (Spratley) tại miền Nam biển Nam Hải. 

Nguồn: Hồ sơ 5948. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 

 



 190 

20. Phiếu trình số 144 PC1/1 ngày 04-4-1972, về việc xác nhận chủ quyền 

của VNCH đối với các quần đảo Hoàng Sa tức Tây Sa (Paracels) 

và Trường (Spratley) tại miền Nam biển Nam Hải. 

Nguồn: Hồ sơ 8652. Phông Phủ Thủ tướng VNCH. 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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21. Tuyên bố ngày 16-01-1974, về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền 

VNCH trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Nguồn: Hồ sơ 4617. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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22. Công văn số 167/VP/M ngày 29-1-1974, của Bộ trưởng Ngoại giao 

VNCH gửi Thủ tướng Chính phủ VNCH về về công bố một tuyên cáo  

long trọng xác nhận chủ quyền của VNCH trên các đảo 

ngoài khơi Trung và Nam Việt Nam. 

Nguồn: Hồ sơ 6360. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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 194 

23. Tuyên cáo của Chính phủ VNCH về chủ quyền trên những hòn đảo 

ở ngoài khơi bời biển Việt Nam Cộng hòa. 

Nguồn: Hồ sơ 6360. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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24. Phiếu trình số 15-PTT/PTĐB/LLĐT.M ngày 01-02-1974 của Văn phòng Phụ 

tá Đặc biệt gửi Ngoại vụ Phủ Tổng thống về tình hình phản ứng vụ Hoàng Sa 

của Quốc hội và các tổ chức đoàn thể. 

Nguồn: Hồ sơ 4617. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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25. Phiếu trình số 11-PTT/PTĐB/LLĐT/M ngày 30-01-1974, về việc các tỉnh xin 

tổ chức biểu tình phản đối vụ Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa. 

Nguồn: Hồ sơ 6370. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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26. Quyết nghị ngày 26-01-1974, phản đối Trung Quốc xâm chiếm 

quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ VNCH tại Đà Nẵng 

Nguồn: Hồ sơ 6370. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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27. Công văn của Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi gửi Tổng thống VNCH về 

việc ông Trần Văn Hữu phát biểu về vấn đề Hoàng Sa (phản đối Trung Quốc 

xâm chiếm Hoàng Sa) và xin phép về Sài Gòn. 

Nguồn: Hồ sơ 557B. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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28. Thư của Đức Giáo hoàng Paul VI về vụ Hoàng Sa 

(trong thư nêu rõ đã am tường về quan điểm của VNCH trong việc 

khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa). 

Nguồn: Hồ sơ 6372. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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29. Thư của Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ quan điểm 

về việc Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa thuộc VNCH (1974). 

Nguồn: Hồ sơ 6372. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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30. Thư của Tổng thống New Zealand bày tỏ quan điểm 

về việc Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa thuộc VNCH (1974). 

Nguồn: Hồ sơ 6372. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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31. Đảo Hoàng Sa (Pattle) - nơi đồn trú của đơn vị Thủy quân lục chiến 

và sau này được lực lượng Bảo an thay thế năm 1959. 

Nguồn: Hồ sơ 4552. Phông Đệ Nhất VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 

 



 204 

32. Đảo Hoàng Sa (Pattle) - Cầu tàu đậu các xà lan của 

Công ty Hoàng Sa khai thác phốt phát năm 1959. 

Nguồn: Hồ sơ 4552. Phông Đệ Nhất VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 

 

 

33. Đường ray chở photphat tại đảo Hoàng Sa lớn (Pattle). 

Nguồn: Hồ sơ 4552. Phông Đệ Nhất VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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34. Đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa - nơi đóng quân 

đồn trú của Bảo an sau này là Địa phương quân (năm 1959). 

Nguồn: Phông Ảnh tư liệu. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 

   

 

35.  Lực lượng Bảo an thay đổi đợt bảo vệ tại đảo Quang Hòa – 1959. 

Nguồn: Phông Ảnh tư liệu. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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36. Lực lượng bảo vệ bắt giữ ngư dân Trung Quốc xâm phạm tại đảo Quang Hòa 

(quần đảo Hoàng Sa) – 1959. 

Nguồn: Phông Ảnh tư liệu. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 

 

 

 

37. Ngày 26-2-1959, chính quyền VNCH quyết định thả các ngư phủ Trung Quốc 

bị bắt giữ tại Hoàng Sa.  

Nguồn: Phông Ảnh tư liệu. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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38. Sự vụ lệnh về việc cử nhân viên Ty khí tượng công tác tại Hoàng Sa năm 

1967. 

Nguồn: Hồ sơ 658. Phông Bộ Giao thông Vận tải VNCH. 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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39. Bảng quan trắc khí tượng của Nha khí tượng Hoàng Sa của VNCH. 

Nguồn: Hồ sơ 3768. Phông Thủy lâm VNCH. 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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40. Trung Quốc khai thác phosphate tại đảo Phú Lâm (Hoàng Sa - 1970) 

Nguồn: Hình kèm theo Phiếu đệ trỉnh số 339/K.QNg ngày 14-7-1974 của Ủy ban 

tình báo quốc giá trình Tổng thống VNCH về hoạt động của Trung Quốc ở quần 

đảo Hoàng Sa. Hồ sơ 6359. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 

 

 

41. Nhân viên Trung Quốc vận chuyển phosphate ra tàu tại Phú Lâm 

Nguồn: Hình kèm theo Phiếu đệ trình số 339/K.QNg ngày 14-7-1974 của Ủy ban 

tình báo quốc giá trình Tổng thống VNCH về hoạt động của Trung Quốc ở quần 

đảo Hoàng Sa. Hồ sơ 6359. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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42. Chủ tịch UBNDCM các đảo Tây Sa của Trung Quốc có mặt tại Hoàng Sa 

ngay sau khi cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của VNCH  (14-2-1974). 

Nguồn: Hình kèm theo Phiếu đệ trỉnh số 339/K.QNg ngày 14-7-1974 của Ủy ban 

tình báo quốc giá trình Tổng thống VNCH về hoạt động của Trung Quốc ở quần 

đảo Hoàng Sa. Hồ sơ 6359. Phông Đệ Nhị VNCH. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
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43. Danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng hòa hy sinh tại Hoàng Sa 1974. 
Nguồn: Báo Thanh Niên Online, số ra ngày 9.1.2014  
(https://thanhnien.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-chien-hoang-sa/danh-sach-cac-quan-nhan-
viet-nam-cong-hoa-hi-sinh-trong-hai-chien-hoang-sa-1974-5837.html) 

 

STT Chức vụ Họ tên Đơn vị 

1 Trung sĩ Cơ khí Trần Văn Ba HQ-10 

2 Hạ sĩ Cơ khí Phạm Văn Ba HQ-10 

3 Hải quân đại úy Vũ Văn Bang HQ-10 

4 Hạ sĩ Cơ khí Trần Văn Bảy HQ-10 

5 Thượng sĩ nhất quản nội trưởng 

Trọng pháo 

Châu HQ-10 

6 Trung sĩ nhất Vô tuyến Phan Tiến Chung HQ-10 

7 Hạ sĩ Giám lộ Nguyễn Xuân Cường HQ-10 

8 Hạ sĩ Điện khí Trần Văn Cường HQ-10 

9 Trung sĩ Bí thư Trần Văn Đảm HQ-10 

10 Hạ sĩ nhất Vận chuyển Nguyễn Thành Danh HQ-4 

11 Hạ sĩ Vận chuyển Trương Hồng Đào HQ-10 

12 Hạ sĩ nhất đoàn viên Trần Văn Định HQ-10 

13 Trung úy Người nhái Lê Văn Đơn Người nhái 

14 Hạ sĩ Cơ khí Nguyễn Văn Đông HQ-10 

15 Hải quân trung úy Phạm Văn Đông HQ-10 

16 Hải quân trung úy Nguyễn Văn Đồng HQ-5 

17 Trung sĩ Trọng pháo Đức HQ-10 

18 Thủy thủ nhất Trọng pháo Nguyễn Văn Đức HQ-10 

19 Trung sĩ Thám xuất Lê Anh Dũng HQ-10 

20 Hạ sĩ Quản kho Nguyễn Văn Duyên HQ-16 

21 Thượng sĩ Ðiện tử (truy phong 

chuẩn úy) 

Nguyễn Phú Hảo HQ-5 

22 Hạ sĩ Ðiện khí Nguyễn Ngọc Hòa HQ-10 

23 Hạ sĩ Giám lộ Nguyễn Văn Hoàng 

(nhỏ tuổi nhất) 

HQ-10 

24 Hải quân trung úy Cơ khí Vũ Ðình Huân HQ-10 

25 Hạ sĩ Trọng pháo Phan Văn Hùng HQ-10 

26 Thượng sĩ nhất Ðiện khí  Võ Thế Kiệt HQ-10 

27 Thượng sĩ Vận chuyển Hoàng Ngọc Lễ (cao 

tuổi nhất) 

HQ-10 

28 Thủy thủ nhất Thám xuất Phạm Văn Lèo HQ-10 
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STT Chức vụ Họ tên Đơn vị 

29 Thượng sĩ nhất Cơ khí  Phan Tấn Liêng HQ-10 

30 Hạ sĩ Trọng pháo Nguyễn Văn Lợi HQ-10 

31 Thủy thủ nhất Cơ khí Dương Văn Lợi HQ-10 

32 Hạ sĩ Người nhái Ðỗ Văn Long Người nhái 

33 Trung sĩ Ðiện khí Lai Viết Luận HQ-10 

34 Hạ sĩ nhất Cơ khí Ðinh Hoàng Mai HQ-10 

35 Hạ sĩ nhất Trọng pháo Nguyễn Quang Mến HQ-10 

36 Hạ sĩ nhất Cơ khí Trần Văn Mộng HQ-10 

37 Trung sĩ Trọng pháo  Nam HQ-10 

38 Thủy thủ nhất Trọng pháo Nguyễn Văn Nghĩa HQ-10 

39 Trung sĩ Giám lộ Ngô Văn Ơn HQ-10 

40 Hạ sĩ Phòng tai Nguyễn Văn Phương HQ-10 

41 Thủy thủ nhất Phòng tai Nguyễn Hữu Phương HQ-10 

42 Thượng sĩ nhất Trọng pháo Nguyễn Ðình Quang HQ-5 

43 Thủy thủ nhất Trọng pháo Lý Phùng Quy HQ-10 

44 Trung sĩ Cơ khí Phạm Văn Quý HQ-10 

45 Trung sĩ Trọng pháo Huỳnh Kim Sang HQ-10 

46 Hạ sĩ nhất Vận chuyển Ngô Sáu HQ-10 

47 Trung sĩ Cơ khí Nguyễn Tấn Sĩ HQ-10 

48 Thủy thủ Trọng pháo Thi Văn Sinh HQ-10 

49 Trung sĩ Vận chuyển Ngô Tấn Sơn HQ-10 

50 Hạ sĩ nhất Vận chuyển Lê Văn Tây HQ-10 

51 Hải quân thiếu tá - Hạm trưởng 

(truy phong trung tá) 

Ngụy Văn Thà HQ-10 

52 Hải quân đại úy Hàng hải-

Thương thuyền 

Huỳnh Duy Thạch HQ-10 

53 Hạ sĩ Trọng pháo Nguyễn Văn Thân HQ-10 

54 Thủy thủ Điện tử Thanh HQ-10 

55 Hải quân trung úy Ngô Chí Thành HQ-10 

56 Hạ sĩ Phòng tai Trần Văn Thêm HQ-10 

57 Hạ sĩ Phòng tai Phan Văn Thép HQ-10 

58 Hạ sĩ nhất Vận chuyển Lương Thanh Thú HQ-10 

59 Thượng sĩ Điện tử Thọ HQ-10 

60 Thủy thủ nhất Vô tuyến Phạm Văn Thu HQ-10 

61 Thủy thủ nhất Điện tử Ðinh Văn Thục HQ-10 

62 Trung sĩ Giám lộ Vương Thương HQ-10 
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STT Chức vụ Họ tên Đơn vị 

63 Thủy thủ (?) Người nhái Nguyễn Văn Tiến Người nhái 

64 Hải quân thiếu tá - Hạm phó Nguyễn Thành Trí HQ-10 

65 Trung sĩ Trọng pháo Nguyễn Thành Trọng HQ-10 

66 Hạ sĩ Vận chuyển Huỳnh Công Trứ HQ-10 

67 Thượng sĩ Người nhái Ðinh Hữu Từ Người nhái 

68 Trung sĩ Quản kho Nguyễn Văn Tuân HQ-10 

69 Thủy thủ nhất Cơ khí Châu Túy Tuấn HQ-10 

70 Biệt hải Nguyễn Văn Vượng HQ-4 

71 Hải quân trung úy Nguyễn Phúc Xá HQ-10 

72 Trung sĩ Trọng pháo Nguyễn Vĩnh Xuân HQ-10 

73 Trung sĩ Ðiện tử Nguyễn Quang Xuân HQ-10 

74 Trung sĩ Điện khí Trần Văn Xuân HQ-16 

75 Trung sĩ pháo Phạm Ngọc Đa 

(Trung sĩ Phạm Ngọc 

Đa không trực tiếp 

hy sinh trong trận 

chiến mà mất trong 

quá trình trôi dạt 

trên biển ba ngày sau 

khi tàu HQ-10 chìm 

ngày 22-1-1974) 

HQ-10 

 

 

 


