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Ngày 9-4, B Quc phòng M ã ra thông cáo khn cp v vic "tàu hi cnh Trung Quc âm chìm tàu cá Vit Nam", bày t s quan
ngi c bit v hành vi ca Trung Quc.
Thông cáo ng trên trang web B Quc phòng M nêu rõ: "B Quc phòng M c bit quan ngi v báo cáo v vic tàu hi cnh Trung
Quc va chm và âm chìm tàu cá Vit Nam trong vùng bin gn qun o Hoàng Sa (thuc ch quyn Vit Nam - PV) bin ông".
"C quan này nhn thy hành vi ca Trung Quc "i ngc li tm nhìn ca M v mt khu vc n Dng-Thái Bình Dng m và t do, ni tt c
quc gia - dù ln hay nh - u c m bo v ch quyn, không b cng ép, và c phát trin kinh t theo các quy nh và quy tc quc t ã c
chp nhn" - theo thông cáo.
B Ngoi giao M cam kt "tip tc ng h n lc ca các ng minh và i tác ca mình nhm m bo t do hàng hi và c hi kinh t toàn b khu
vc n Dng - Thái Bình Dng".

Thông cáo khn cp ca B Quc phòng M ngày 9-4 v vic "tàu hi cnh Trung Quc âm chìm tàu cá Vit Nam".

ng thi, B Quc phòng M nhc li mi nguy chung ca toàn th gii hin ti là i dch COVID-19.
M nhn mnh "tm quan trng ca nhng quy tc da trên trt t quc t" trong vic giúp các nc hp tác "gii quyt mi e da chung này mt
cách minh bch, tp trung và hiu qu".
Do ó, B Quc phòng M "kêu gi tt c các bên kim ch các hành ng có th gây bt n trong khu vc, làm sao nhãng các n lc toàn
cu i phó vi i dch hoc gây ra ri ro không cn thit dn ti các thit hi v ngi và ca".
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B Ngoi giao M cng cáo buc Bc Kinh ang li dng vic th gii tp trung chng i dch COVID-19 nhm áp t các yêu sách trái pháp
lut ca nc này trên bin ông.
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