B Quc phòng M ra thông cáo ch trích Trung Quc can thip hot ng du khí ca Vit Nam i ngc cam kt ca Bc Kinh
Bin ông.

"Trung Quc gn ây ni li s can thip cng ch i vi hot ng du khí lâu i ca Vit Nam Bin ông. Hành ng ca Bc Kinh i ngc li cam kt
ca B trng Quc phòng Trung Quc Ngy Phng Hòa trong bài phát biu i thoi Shangri-La Singapore u nm nay rng Trung
Quc gn lin vi con ng phát trin hòa bình", thông cáo ngày 26/8 ca Lu Nm Góc cho hay.
Tuyên b c a ra trong bi cnh tàu kho sát a cht Hi Dng 8 và các tàu h tng ca Trung Quc tái xâm phm vùng bin Vit Nam
hôm 13/8. Trc ó, nhóm tàu này xâm phm vùng c quyn kinh t và thm lc a Vit Nam nam Bin ông t u tháng 7 và rút i hôm
7/8.
Ngi phát ngôn B Ngoi giao Lê Th Thu Hng cho bit Vit Nam ã nhiu ln giao thip vi Trung Quc, yêu cu rút tàu và không có
hành vi e da an ninh, hòa bình khu vc. Theo bà Hng, các lc lng chc nng tip tc bo v ch quyn và quyn tài phán ca Vit
Nam theo lut pháp quc t.
Theo B Quc phòng M, hành ng ca Trung Quc trái ngc tm nhìn ca M v mt khu vc n Dng - Thái Bình Dng t do, rng m, ni
tt c quc gia ln hay nh u c bo m ch quyn, không b ép buc và có th theo ui tng trng kinh t phù hp vi các quy tc, chun mc
quc t c công nhn.
"Trung Quc s không giành c lòng tin ca các nc láng ging và s tôn trng ca cng ng quc t bng vic duy trì các chin thut bt
nt. Các hành ng ca Trung Quc nhm ép buc các nc ASEAN, xây dng h thng quân s tn công và thc thi yêu sách hàng hi
bt hp pháp làm tng nghi ng nghiêm trng v uy tín ca Trung Quc", thông cáo nêu thêm.
B Quc phòng M khng nh Washington s tip tc h tr n lc ca các ng minh và i tác nhm m bo t do hàng hi và c hi kinh t trên
toàn n Dng - Thái Bình Dng.
B Ngoi giao M hôm 22/8 cng ra thông cáo bày t lo ngi sâu sc vic Trung Quc tip tc can thip vào các hot ng du khí lâu i
ca Vit Nam trong Vùng c quyn kinh t (EEZ) ca Vit Nam. Theo B Ngoi giao M, hành ng ca Trung Quc làm suy yu hòa
bình, an ninh khu vc và chng minh s coi thng ca Trung Quc i vi quyn ca các quc gia thc hin hot ng kinh t trong vùng c
quyn kinh t ca h.
Trc ó, nhiu quan chc, ngh s M cng ã bày t quan ngi v hot ng xâm phm vùng bin Vit Nam ca tàu Trung Quc. C vn An
ninh Quc gia M John Bolton hôm 20/8 khng nh Washington s sát cánh vi các nc chng li "hành vi cng ch và chin thut bt
nt, e da hòa bình và an ninh khu vc".
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