Mt tàu ánh cá ca Qung Ngãi va b tàu hi cnh ca Trung Quc âm chìm mi ây

C th, công hàm cho bit, liên quan n Công hàm s CML/14/2019 ngày 12.12.2019 và nhm phn hi trình cùng ngày ca
Malaysia gi y ban Ranh gii thm lc a; và Công hàm s CML/11/2020 ngày 23.3.2020 ca Phái oàn thng trc nc Cng hòa
Nhân dân Trung Hoa ti Liên Hp Quc gi Tng th ký Liên Hp Quc, Vit Nam bày t lp trng nht quán nh sau:
Vit Nam phn i các yêu sách ca Trung Quc ti các Công hàm trên. Các yêu sách này vi phm nghiêm trng ch quyn, quyn
ch quyn và quyn tài phán ca Vit Nam ti Bin ông.
Vit Nam có y chng c lch s và c s pháp lý khng nh ch quyn i vi qun o Hoàng Sa và qun o Trng Sa, phù hp vi các quy
nh ca lut pháp quc t.

Công hàm phn i ca Vit Nam trình lên Liên Hp Quc

Vit Nam khng nh Công c ca Liên Hp Quc v lut Bin 1982 (Công c) là c s pháp lý duy nht, quy nh toàn din và trit v phm
vi quyn c hng vùng bin gia Vit Nam và Trung Quc.
Theo ó, vùng bin ca các cu trúc luôn ni ti qun o Hoàng Sa và qun o Trng Sa phi c xác nh phù hp vi iu 121 (3) ca Công
c; các nhóm o ti Bin ông, bao gm qun o Hoàng Sa và qun o Trng Sa, không có ng c s c v bng cách ni lin các im ngoài
cùng ca các cu trúc xa nht; các bãi ngm, hoc cu trúc lúc chìm lúc ni không phi là i tng th c lãnh th và không có vùng
bin riêng.
Vit Nam phn i các yêu sách Bin ông vt quá nhng gii hn c quy nh ti Công c, trong ó có yêu sách quyn lch s, các yêu
sách này u không có giá tr pháp lý.
Lp trng nht quán ca Vit Nam v các vn nêu trên ã c khng nh trong nhiu vn bn lu hành ti Liên Hp Quc và các trình,
tuyên b gi các c quan quc t liên quan.
Phái oàn thng trc Vit Nam ti Liên Hp Quc ngh Tng th ký Liên Hp Quc lu hành Công hàm này n tt c các quc gia thành
viên Công c, cng nh tt c các thành viên ca Liên Hp Quc.
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