HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC

PHẦN 1
DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG
1. ĐOÀN HỮU TRUNG. Ngư dân không một ngày xa biển // Tin tức. 2014. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 7. Số 117
Từ ngày 1/5/2014, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương
981 được hộ tống bởi nhiều tàu, có tàu vũ trang và máy bay quân sự đi vào vùng
biển Việt Nam, hạ đặt trái phép giàn khoan này trong thềm lục địa và vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam. Bất chấp việc Trung Quốc có những hành động
ngang ngược và thường xuyên gây khó khăn cản trở những ngư dân vẫn không
chùn bước. Những chiếc tàu đánh bắt cá vẫn thẳng tiến ra các ngư trường Hoàng
Sa; vừa là tiếp nối cuộc mưu sinh, vừa thể hiện quyết tâm bảo vệ vùng biển đảo
thiêng liêng của Tổ quốc.
2. Phản ứng về thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc : Thời sự quốc tế
// Nhân dân. - 2014. - Ngày 5 tháng 5. - Tr 7. Số 21411
Ngày 2/5, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc đã đưa giàn
khoan Hải Dương 981 vào định vị khoan tại vị trí có tọa độ 15 029' vĩ bắc,
111012' kinh đông, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm trong vùng
đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Việc làm này của Tổng công ty
Dầu khí Hải Dương Trung Quốc đã xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài
phán của Việt Nam theo quy định của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.
3. Phản ứng về thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc : Thời sự quốc tế
// Nhân dân. - 2014. - Ngày 5 tháng 5. - Tr 8. Số 21411
Trích câu trả lời của ông Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt
Nam với phóng viên về thông báo hàng hải ngày 3/5/2014 của Cục Hải sự Trung
Quốc nói rằng, giàn khoan HD-981 tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí có
tọa độ 15029'58" vĩ bắc - 111012'06" kinh đông từ ngày 2/5 đến 15/8/2014.
4. T.HẢI. Tàu Trung Quốc lại hung hăng rượt đuổi đâm hỏng tàu cá
ngư dân Lý Sơn tại Hoàng Sa // Lao động. - 2014. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 6. Số
105
Ngày 8/5, ông Lê Khuân, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Vĩnh,
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong lúc khai thác hải sản tại ngư
trường Hoàng Sa, tàu cá QNg96416 TS, do ngư dân Nguyễn Văn Lộc, ở thôn
Tây, xã An Vĩnh là thuyền trưởng kiêm chủ tàu đã bị tàu hải quân Trung Quốc
rượt đuổi, đâm trực diện làm tàu cá suýt chìm, vụ đâm làm hư hỏng be mạn và
ca bin tàu cá.
5. ĐAN HẠ, MAI HÀ. Trung Quốc tăng cường tàu quân sự quanh giàn
khoan // Thanh niên - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 3. Số 134
Ngày 13/5, ngày thứ 12 hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trên
vùng biển Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục huy động thêm nhiều tàu, có cả tàu
quân sự để bảo vệ giàn khoan trái phép, xâm phạm vùng biển chủ quyền nước
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ta. Tổng cộng, trong ngày 13/5, Trung Quốc đã huy động đến 86 tàu tham gia
bảo vệ giàn khoan đang xâm phạm trái phép.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 2470).
6. THANH NIÊN. Trung Quốc chặn tàu tiếp tế lương thực, thuốc men //
Thanh niên. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 4. Số 134
Ngày 13/5, ông Đoàn Thanh Lâm, đại diện Chi đội kiểm ngư 3 cho biết,
trong ngày 12/5, các tàu Trung Quốc đã ngăn cản tàu của Việt Nam tiếp tế lương
thực, thực phẩm, thuốc men cho các tàu đang làm nhiệm vụ đẩy đuổi giàn khoan
Hải Dương-981 của Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa Việt Nam.
7. HOÀNG SƠN. Tường thuật của phóng viên Thanh niên từ Hoàng Sa:
Cảnh sát biển VN kiên cường làm nhiệm vụ // Thanh niên. - 2014. - Ngày 14
tháng 5. - Tr 5. Số 134
Phóng viên Hoàng Sơn, Báo Thanh niên tường thuật từ tàu cảnh sát biển
CSB 4033 đang có mặt gần khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981
trái phép.
8. LONG NGUYỄN, THANH XUÂN. Tàu Trung Quốc đã bớt hung
hăng // Nông thôn ngày nay. - 2014. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 2. Số 117
Ngày 15/5, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho
biết "Trong ngày, số tàu Trung Quốc tại khu vực giàn khoan hạ đặt trái phép đã
tăng lên 99 tàu. Trung Quốc vẫn ở thế bị động do tập trung bảo vệ giàn khoan,
khi tàu cá và tàu chấp pháp của Việt Nam tiếp cận giàn khoan thì ngăn cản và
sẵn sàng va chạm với các tàu của Việt Nam. Những va chạm giữa tàu của Trung
Quốc với các tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam đã giảm so với những ngày
trước".
9. T.T. Trung Quốc tăng số tàu khu vực giàn khoan lên đến 126 chiếc //
Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 3. Số 137
Tại cuộc họp chiều 16/5, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục
trưởng Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết:
Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư, số tàu của Trung Quốc đã tăng thêm gần
30 chiếc so với ngày 15/5 và tính đến chiều 16/5, số tàu này đã lên đến 126
chiếc, ngoài ra còn có các loại máy bay tuần thám vây quanh. Ngoài tổ chức đội
tàu cản phá tàu chấp pháp phía Việt Nam, tàu cá của ngư dân Việt Nam đang
khai thác trong vùng biển này trở thành mục tiêu mới và liên tục bị tàu cá vỏ sắt
Trung Quốc đâm va.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động xã hội, số 59; Pháp luật
Việt Nam, số 137; Thanh niên, số 137).
10. VĂN SƠN (Tường thuật trực tiếp từ Hoàng Sa). Tàu Trung Quốc tiếp
tục các hành động hung hãn // Tin tức. - 2014. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 5. Số
117
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Phóng viên TTXVN có mặt nhiều ngày qua trên tàu kiểm ngư Việt Nam tại
khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 cho biết: Các tàu Kiểm ngư
và Cảnh sát biển Việt Nam, cơ quan chức năng hợp pháp của Việt Nam đã thực
hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển của đất nước mình. Tuy nhiên,
các tàu của Trung Quốc đã liên tiếp tổ chức đâm va và phun vòi rồng vào các
tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam, không cho những tàu này tổ chức
tuyên truyền Công ước biển quốc tế đã công nhận chủ quyền biển của Việt nam.
11. T.T. Tàu Trung Quốc tiếp tục vây ép và phun nước vào tàu chấp
pháp của Việt Nam // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 3. Số 137
Theo báo cáo tình hình diễn biến tại hiện trường thực địa của Cục Kiểm
ngư, Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Trung cho biết, khi các tàu Kiểm ngư Việt
Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 ở khoảng cách 7 hải lý liền bị 13 tàu
của phía Trung Quốc vây quanh và phun nước vào tàu chấp pháp của Việt Nam.
12. LONG NGUYÊN, THANH XUÂN. Tàu Trung Quốc hung hăng, tàu
Việt Nam không nao núng // Nông thôn ngày nay. - 2014. - Ngày 17 tháng 5. Tr 2+3. Số 118
Ngày 16/5, dù các tàu của Trung Quốc hung hăng hơn nhưng các lực lượng
chấp pháp của Việt Nam vẫn kiên trì, không nao núng, đấu tranh bảo vệ chủ
quyền biển đảo của Tổ quốc.
13. TRẦN MAI. Đêm kinh hoàng trên biển // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 19
tháng 5. - Tr 4. Số 130
Đêm 16 rạng sáng 17/5, khi đang đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa của
Việt Nam, tàu cá QNg90205TS của anh Nguyễn Tấn Hải, xã Bình Châu, huyện
Bình Sơn, Quảng Ngãi đã bị tàu kiểm ngư Trung Quốc tấn công, khiến 2 ngư
dân bị thương.
14. PHẠM ANH, NGUYỄN HUY. Tàu Trung Quốc vây ép, đâm va tàu
ngư dân Việt Nam // Tiền phong. - 2014. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 5. Số 118
Ngày 17/5, Trung Quốc duy trì quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981
trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam gần 120 tàu, trong đó có tàu
chiến, tàu khu trục tên lửa, tàu tuần tiễu tấn công nhanh, tàu dầu khí, tàu cá vỏ
sắt. Đáng chú ý nhất là 2 hai tàu tên lửa tấn công nhanh. Hai ngư dân Quảng
Ngãi đã bị đánh đập và bị phá tàu ở khu vực đảo Phú Lâm.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 138).
15. HÀ KHỔNG (Tổng hợp). Trung Quốc gia tăng những hành động sai
trái tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam // Công an nhân
dân. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 8. Số 3219
Theo ông Nguyễn Văn Chung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư thuộc Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 17/5, số lượng tàu của Trung Quốc
quanh khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 là 119 chiếc thì đến
chiều 18/5, con số này đã là 134 chiếc. Phía Trung Quốc không có dấu hiệu hạ
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nhiệt khi tàu của họ liên tục tỏ thái độ hung hăng, gây hấn với tàu Cảnh sát biển
Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 140).
16. TỬ YẾN. Chiêu bài mới của Trung Quốc để bảo vệ giàn khoan trái
phép // Giao thông. - 2014. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 3. Số 80
Ngày 18/5, số tàu cá của Trung Quốc tại khu vực giàn khoan trái phép là
134 tàu, đã tăng thêm 15 tàu, chủ yếu là tàu cá vỏ gỗ cản trở hoạt động của tàu
cá ngư dân Việt nam.
17. LUCY NGUYỄN. Trung Quốc tạm ngưng một phần trao đổi song
phương // Thanh niên. - 2014. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 5. Số 139
Trong cuộc họp báo ngày 18/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Hồng Lỗi tuyên bố nước này sẽ tạm ngưng một số kế hoạch trao đổi song
phương với Việt Nam vì bầu không khí hiện tại, theo wedsite Bộ Ngoại giao
Trung Quốc.
18. NHÓM PV. Tiếp tục ngang ngược : Trung Quốc gây hấn trên biển
Đông // Đất Việt. - 2014. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 2. Số 20
Việc Trung Quốc ngang ngược đặt trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm
lục địa của Việt Nam tiếp tục dấy lên cơn chấn động địa chính trị. Bấp chấp dư
luận, luật pháp quốc tế, cường quốc đang trỗi dậy này tiếp tục cuộc phiêu lưu
đẩy nấc thang căng thẳng lên tầm mức đặc biệt nghiêm trọng.
19. NGUYỄN MINH. Máy bay chiến đấu Trung Quốc bay gần tàu Việt
Nam // Tiền phong. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 140
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, ngày 19/5,
Trung Quốc vẫn duy trì trên 90 tàu các loại bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981.
Các tàu cá vỏ sắt Trung Quốc đã cơ động gần nhóm tàu cá vỏ gỗ của ngư dân
Việt Nam và sẵn sàng đâm va. Ngoài ra máy bay chiến đấu của Trung Quốc
cũng bay gần tàu của Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 119; Thanh niên, số
140).
20. NGUYỄN KIỂM. Trung Quốc tiếp tục gia tăng số lượng tàu // Quân
đội nhân dân. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 8. Số 19078
Ngày 19/5, Cục Kiểm ngư cho biết, trong ngày 19/5, có 136 tàu Trung
Quốc xuất hiện tại khu vực xung quanh vị trí hạ đặt trái phép giàn khoan Hải
Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (tăng 2 chiếc so với
ngày 18/5).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông nghiệp Việt Nam, số
100).
21. KHÁNH TÙNG. Trung Quốc tổ chức ba lớp tàu bảo vệ giàn khoan
trái phép // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 140
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Theo tìm hiểu của phóng viên báo chí Việt Nam có mặt tại nơi Trung Quốc
đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 thuộc đảo Tri Tôn, Hoàng Sa, Đà
Nẵng, hiện nay, Trung Quốc huy động đến 3 lớp tàu bảo vệ, hộ tống giàn khoan
này.
22. MY LĂNG. Tàu Trung Quốc đâm va, phun nước gây hư hỏng tàu
VN // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 3. Số 131
Lúc 8g08, ngày 19/5, các tàu cảnh sát biển Việt Nam đang thực hiện nhiệm
vụ tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc ra khỏi vùng biển của Việt Nam trên
hướng tây nam - nam tây nam của giàn khoan Hải Dương 981 đã bị ba tàu Trung
Quốc áp sát và sử dụng súng phun ước gây hư hỏng tàu của Việt Nam.
23. TRÀ CÂU. Quảng Ngãi: Đã có trên 7 tàu cá ngư dân bị tàu Trung
Quốc tấn công, cướp tài sản. // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. Tr 2. Số 3219
Ngày 19/5, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An
Hải, huyện đảo Lý Sơn cho biết, có thêm 1 tàu cá trong Nghiệp đoàn nghề cá An
Hải bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá, cướp tài sản.
24. N.YẾN. Tàu Trung Quốc hung hăng ngăn cản tàu chấp pháp Việt
Nam tiếp cận giàn khoan phi pháp // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 20
tháng 5. - Tr 1. Số 3219
Ngày 19/5, tại Hà Nội, trong buổi trao đổi với báo chí về tình hình và diễn
biến trong ngày 19/5 xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 mà phía
Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục
Kiểm ngư, ông Nguyễn Văn Trung cho biết, các tàu làm nhiệm vụ bảo vệ chủ
quyền của Việt Nam đã tiếp cận được khu vực giàn khoan ở vị trí cách khoảng 5
hải lý.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 139).
25. NGUYỄN ĐĂNG LÂM. Vững tin vươn khơi, bảo vệ chủ quyền biển
đảo : Ngư dân vươn khơi, bám biển // Tin tức. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 6.
Số 119
Mặc dù phía Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan trái phép vào vùng
biển Việt Nam, nhưng những ngày này, ngư dân Quảng Ngãi vẫn quyết tâm tiếp
tục vươn khơi bám biển để làm giàu từ biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của
Tổ quốc.
26. MAI CHU ANH. Vững vàng bám biển, bảo vệ chủ quyền // Quân đội
nhân dân. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 7. Số 19078
Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và đưa nhiều
tàu, máy bay các loại hoạt động trên vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của
Việt Nam, ngăn cản các tàu làm nhiệm vụ thực thi pháp luật của Việt Nam,
khiến dư luận trong nước và quốc tế hết sức bất bình. Mặc dù phải đối mặt với
nhiều hiểm nguy, khó khăn, vất vả, nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát
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biển Việt Nam vẫn luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, tôn trọng
luật pháp Quốc tế, bám trụ kiên cường, sát cánh cùng cả nước đấu tranh với
những hành vi sai trái của Trung Quốc.
27. THANH XUÂN. Tàu kiểm ngư tiếp cận gần hơn giàn khoan : Tin tức
// Nông thôn ngày nay. - 2014. - Ngày 22 tháng 5. - Tr 2. Số 122
Ngày 21/5, mặc dù các tàu cá của Trung Quốc sẵn sàng đâm va vào tàu cá
của ngư dân ta nhưng ghi nhận của lực lượng kiểm ngư, tàu cá của ngư dân Việt
Nam vẫn kiên cường tham gia hoạt động sản xuất và đấu tranh bảo vệ ngư
trường quanh khu vực cách giàn khoan 6-7 hải lý. Lực lượng tàu của Trung
Quốc đã giảm 1 tàu so với ngày trước xuống còn 137 tàu.
28. MY LĂNG. Tàu kiểm ngư Việt Nam tiến gần vào giàn khoan : Nhật
ký Hoàng Sa // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 22 tháng 5. - Tr 3. Số 133
"Ngày 21/5, ngoài việc bố trí các tàu bảo vệ trên nhiều hướng, Trung Quốc
đã tăng cường 2-3 tàu kéo loại lớn trên mỗi hướng. Các tàu này luôn cơ động
tiếp cận và sẵn sàng phun nước, đâm và vào các tàu của ta"- Bộ tư lệnh Cảnh sát
biển Việt Nam cho biết lúc 17g ngày 21/5. Các tàu chấp pháp của ta tiếp tục
kiển trì tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách từ 5,5-6,5 hải lý, yêu cầu Trung Quốc
rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 142).
29. NGUYỄN MINH. Tàu Trung Quốc áp sát, máy bay lượn lờ chụp ảnh
// Tiền phong. - 2014. - Ngày 22 tháng 5. - Tr 3. Số 142
Từ 8h38 phút đến 9h20 phút ngày 21/5, tàu Cảnh sát biển Việt Nam phát
hiện máy bay trinh sát của Trung Quốc bay xung quanh khu vực tàu Cảnh sát
biển để quay phim, chụp ảnh các lực lượng của ta đang làm nhiệm vụ trên biển.
30. NGUYỄN ĐĂNG. Ngư dân đảo Lý Sơn vững vàng bám biển Hoàng
Sa // Sức khỏe và đời sống. - 2014. - Ngày 25 tháng 5. - Tr 4. Số 82
Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam
và cách hành xử hung hăng, hiếu chiến đầy bạo lực của tàu Trung Quốc với tàu
cá của ngư dân cũng như các tàu của Việt Nam đang làm nhiệm vụ chấp pháp
trên biển là những thông tin nổi sóng trong những ngày qua liên tục được cập
nhập sau mỗi chuyến tàu đầy cá trở về từ Hoàng Sa. Mặc dù vậy, tàu cá của các
ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cùng với hàng trăm, hàng nghìn
tàu cá của các ngư dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định... vẫn quyết
tâm bám biển.
31. K.H. Trung Quốc tiếp tục gây hấn trên Biển Đông // Khoa học và
Phát triển. - 2014. - Ngày 29/5-4 tháng 6. - Tr 9. Số 22
Về diễn biến tình hình tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trên vùng
biển Việt Nam từ ngày 7/5 đến 22/5, đại diện lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
cho biết, Trung Quốc thường xuyên duy trì từ 74-137 tàu các loại và các máy
bay trong đó có cả máy bay quân sự.
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32. THU HÀ. Lực lượng kiểm ngư tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981
khoảng 2,8 hải lý // Lao động. - 2014. - Ngày 31 tháng 5. - Tr 1. Số 124
Cục Kiểm ngư cho biết: Số tàu Trung Quốc trong ngày 30/5 duy trì 117 tàu
và vẫn sử dụng máy bay hoạt động ở nam giàn khoan. Trong ngày, lực lượng
kiểm ngư di chuyển từ khu vực đông nam giàn khoan và cách giàn khoan 5-6 hải
lý thì bị nhóm tàu Trung Quốc tổ chức áp sát, vây ép. Tuy nhiên, tàu kiểm ngư
Việt Nam vẫn tiếp cận giàn khoan thực hiện công tác tuyên truyền, trước tinh
thần kiên quyết của lực lượng kiểm ngư đã tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách
gần nhất từ trước tới nay với khoảng cách 2,8 hải lý để thực hiện nhiệm vụ.
33. PHẠM ANH. Tàu Trung Quốc âm mưu cô lập tàu cá Việt Nam //
Tiền phong. - 2014. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 5. Số 152
Ngày 31/5, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho hay, các tàu cá của Trung Quốc
đã tăng bao vây, khóa chặt nhóm tàu cá của Việt Nam với ý đồ cô lập, phân tán
lực lượng di chuyển của ta. Theo Cục Kiểm ngư, Trung Quốc đang duy trì
quanh khu vực giàn khoan 120-125 tàu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 152).
34. PHAN HẬU. Giàn khoan Hải Dương 981 có dấu hiệu dịch chuyển //
Thanh niên. - 2014. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 5. Số 153
Cục Kiểm ngư cho biết, trong ngày 1/6, giàn khoan Hải Dương 981 của
Trung Quốc có dấu hiệu dịch chuyển, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam vẫn tăng
cường giám sát chặt chẽ để xác minh chính xác khả năng này.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 2478).
35. TRUNG HIẾU. Tàu Trung Quốc điên cường đâm thủng tàu Cảnh sát
biển VN // Thanh niên. - 2014. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 5. Số 153
Chiều 1/6, diễn biến căng thẳng bất ngờ diễn ra khi tàu Trung Quốc số hiệu
46105 đã điên cuồng phun nước và tăng tốc đâm thủng tàu Cảnh sát biển VN
2016.
36. NGUYỄN KIỂM. Trung Quốc vẫn duy trì hơn 120 tàu quanh giàn
khoan Hải Dương 981 // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 8.
Số 19091
Ngày 1/6, Cục Kiểm ngư cho biết, Trung Quốc vẫn duy trì số lượng
khoảng 120-125 tàu các loại quanh giàn khoan Hải Dương 981, ngoài ra Trung
Quốc có 1 máy bay chiến đấu hoạt động tại khu vực giàn khoan ở độ cao 1000m
nhằm uy hiếp các tàu Việt Nam. Lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam vẫn duy
trì thực hiện hoạt động đấu tranh cường độ cao, đồng thời yêu cầu các tàu hộ
tống và giàn khoan của Trung Quốc phải rút ra khỏi vùng biển Việt Nam, chấm
dứt hành vi xâm phạm chủ quyền.
37. Uy hiếp trên không // Thanh niên. - 2014. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 5. Số
153
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Ở một diễn biến khác, các tàu Trung Quốc số hiệu 32, 45014, 1123, 46102,
2166 với tốc độ cao điên cuồng uy hiếp các tàu kiểm ngư Việt Nam số hiệu
70770 và 769. Cùng lúc đó, hai máy bay cánh bằng của Trung Quốc số hiệu
PMF-VA 843 và V586 xuất hiện để gây áp lực trên không.
38. MINH QUANG, HỮU KHÁ. Tàu Trung Quốc mở rộng tầm truy cản
lên 18 hải lý // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 4. Số 145
Ngày 2/6, các tàu Việt Nam tiếp tục tiến vào giàn khoan Hải Dương 981,
khu di chuyển được 1 hải lý thì tàu Trung Quốc lao ra truy cản.
39. NGUYỄN KIỂM. Trung Quốc tăng cường hoạt động của máy bay
quân sự // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 8. Số 19092
Thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, ngày 2/6, ở khu vực giàn khoan Hải
Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam, Trung Quốc tăng cường
máy bay với cường độ hoạt động nhiều hơn nhằm thực hiện trinh sát, đồng thời
uy hiếp lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 154; Công an nhân
dân, số 3233; Lao động, số 126; Nông thôn ngày nay, số 132; Tiền phong, số
154; Tuổi trẻ, số 145).
409. P.HẬU, HIỂN CỪ. Tàu cá Việt Nam liên tục bị ngăn cản, vây ép //
Thanh niên. - 2014. - Ngày 4 tháng 6. - Tr 5. Số 155
Ngày 3/6, Cục Kiểm ngư cho biết Trung Quốc vẫn duy trì từ 110-115 tàu
các loại làm nhiệm vụ cảnh giới và bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, ngăn cản
lực lượng chấp pháp Việt Nam tiến vào làm nhiệm vụ.
41. PHẠM ANH. Tiếp tục theo dõi sát dịch chuyển giàn khoan 981 //
Tiền phong. - 2014. - Ngày 4 tháng 6. - Tr 5. Số 155
Ngày 3/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, giàn khoan Hải Dương 981
đang ở trạng thái định tại tọa độ 15o33'36'N; 111o34'11''E. ở vị trí này, giàn
khoan đã có sự dịch chuyển nhỏ so với vị trí neo trước đó (27/5).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 155; Nông thôn
ngày nay, số 133).
42. SƠN DUÂN. TQ thừa nhận tấn công tàu VN // Thanh niên. - 2014. Ngày 4 tháng 6. - Tr 5. Số 155
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 3/6 đã thừa nhận việc tàu nước
này dùng vòi rồng tấn công một tàu kiểm ngư và gây hư hại cho một tàu Cảnh
sát biển của Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 155).
43. THANH TUẤN. Lượng lớn tàu cá vỏ sắt Trung Quốc uy hiếp tàu cá
Việt Nam // Tin tức. - 2014. - Ngày 5 tháng 6. - Tr 3. Số 133
Ngày 4/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết: Trung Quốc vẫn duy trì lực
lượng khoảng 110-115 tàu. Ngoài ra có 1 máy bay trinh sát hoạt động trong khu
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vực giàn khoan Hải Dương 981. Các tàu của Trung Quốc vẫn tiếp tục có hành
động ngăn cản quyết liệt và đâm va, phun vòi rồng vào lực lượng Kiểm ngư Việt
Nam, ngăn không cho tàu của Việt Nam tiến gần khu vực giàn khoan.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 156; Nông thôn
ngày nay, số 134; Tuổi trẻ, số 147).
44. CHI LINH. Tàu Trung Quốc quyết liệt ngăn cản, phun vòi rồng vào
tàu Kiểm ngư và uy hiếp tàu cá của Việt Nam // Công an nhân dân. - 2014. Ngày 5 tháng 6. - Tr 8. Số 3235
Ngày 4/6, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, tàu Kiểm ngư Việt
Nam tiếp tục tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao, phản đối và yêu cầu
Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam, phạm vi
hoạt động cách giàn khoan 7-9 hải lý. Mặt khác, các tàu cá Việt Nam vẫn tổ
chức khai thác thủy sản, đấu tranh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái
phép trong khu vực phía Tây Nam giàn khoan, cách giàn khoan này khoảng 2025 hải lý.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19094).
45. MINH QUANG, HỮU KHÁ. Tàu Trung Quốc 3 lần đâm tàu kiểm
ngư : Nhật ký Hoàng Sa // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 5 tháng 6. - Tr 4. Số 147
Ngày 4/6, hai tàu Trung Quốc đã tấn công, dùng vòi rồng xịt nước và đâm
vào tàu kiểm ngư KH22 gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu này. Trung Quốc sử
dụng chiến thuật mở đường cho tàu Việt Nam tiến vào giàn khoan rồi cho tàu
khóa đuôi để bao vây các tàu của Việt Nam nhằm tấn công.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 128).
46. PHẠM ANH. Trung Quốc dùng thủ đoạn mới: Rọi đèn pha và tấn
công vòng rồng vào tàu Việt Nam // Tiền phong. - 2014. - Ngày 6 tháng 6. - Tr
4. Số 157
Ngày 5/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc tăng thêm 2 tàu
quân sự vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981, đồng thời dùng thủ đoạn mới
là ban đêm bố bí một tàu dùng đèn pha rọi và một tàu khác tấn công vòi rồng
vào tàu Kiểm ngư Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19095; Tin
tức, số 134).
47. THU THỦY. Trung Quốc tăng cường 2 tàu quân sự ở phía Tây Nam
giàn khoan Hải Dương 981 // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 6 tháng 6. Tr 2. Số 157
Ngày 5/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc vẫn duy trì lực
lượng khoảng 110-115 tàu. Bên cạnh đó, Trung Quốc duy trì một máy bay trinh
sát và tăng cường tàu quân sự, tàu vỏ sắt ngăn cản quyết liệt tàu Kiểm ngư Việt
Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3236; Công
lý, số 91).
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48. TUYẾT MAI, TRÀ GIANG. Thêm 2 tàu cá Lý Sơn bị Trung Quốc
tấn công // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 2. Số 148
Ngày 5/6, tàu cá QNg 96029 của ngư dân Lê Túc cùng 10 lao động đã về
đến đảo Lý Sơn sau khi bị tàu Trung Quốc tấn công tối 3/6. Thiết bị trên tàu hư
hỏng hoàn toàn. Trước đó, ngày 4/6, tàu cá QNg96110 của ngư dân Huỳnh
Công Nhiệm cùng 11 lao động cũng về đến đảo sau khi bị tàu Trung Quốc cướp
tài sản trên tàu.
49. TRÚC QUỲNH (Lược ghi). 24 tàu chấp pháp Việt Nam bị tàu Trung
Quốc đâm hỏng // Tiền phong. - 2014. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 5. Số 157
Từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, các tàu
Trung Quốc đã đâm va, gây hư hỏng cho 24 tàu thực thi pháp luật của Việt
Nam, trong đó có 19 tàu kiểm ngư và 5 tàu cảnh sát biển, khiến 12 kiểm ngư
viên bị thương.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 134; Nông thôn ngày
nay, số 135).
50. PHẠM ANH. Tàu Trung Quốc treo "quả lê" trước mũi để tăng lực
đâm húc // Tiền phong. - 2014. - Ngày 7 tháng 6. - Tr 5. Số 158
Ngày 6/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, lực lượng chấp pháp Việt
Nam phát hiện tàu cá của Trung Quốc có treo "quả lê" phía dưới vạch món nước
và có chân vịt mũi. Trong ngày, Trung Quốc duy trì khoảng 110-115 tàu, nhóm
tàu cá Trung Quốc liên tục ngăn cản, đẩy ép, ném đá, chai lọ sang tàu Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19096;
Pháp luật Việt Nam, số 158; Đại đoàn kết, số 158).
51. Đ.BÌNH, M.QUANG. Xuất hiện "tàu chuyên dụng" đâm va của
Trung Quốc : Nhật ký Hoàng Sa // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 7 tháng 6. - Tr 4. Số
149
Ngày 6/6, hoạt động của tàu Trung Quốc tại khu vực hạ đặt giàn khoan Hải
Dương 981 bớt hung hăng hơn do sóng to, các tàu ít di chuyển. Tuy nhiên, tại
địa điểm cách nơi giàn khoan hạ đặt khoảng 40 hải lý về phía tây nam, cách đất
liền 110 hải lý, tình hình căng thẳng hơn khi gần 50 tàu hải cảnh và tàu cá Trung
Quốc ngăn cản tàu cá Việt Nam hoạt động đánh bắt trên ngư trường truyền
thống Hoàng Sa.
52. Đ.BÌNH. Tàu Trung Quốc đâm tàu kiểm ngư : Nhật ký Hoàng Sa //
Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 8 tháng 6. - Tr 4. Số 150
Cục Kiểm ngư cho biết, ngày 7/6, tàu kéo Trung Quốc số 281 đã đâm trực
tiếp vào mạn trái tàu kiểm ngư KN635 của Việt Nam. Số lượng tàu Trung Quốc
ngày 7/6 tăng lên 120 chiếc các loại.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3238; Bưu
điện Việt Nam, số 69; Tiền phong, số 159).
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53. T.HÀ. Tàu cá Trung Quốc có biểu hiện manh động // Lao động. 2014. - Ngày 9 tháng 6. - Tr 7. Số 131
Ngày 8/6, tàu cá Trung Quốc với khoảng 35-40 chiếc tiếp tục được sự hỗ
trợ của 2 tàu hải cảnh, ngày càng hung hăng, manh động sẵn sàng tấn công tàu
kiểm ngư và tàu cá Việt Nam hoạt động quanh khu vực.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 160).
54. ĐÌNH QUANG. Tàu cá Trung Quốc ngày càng manh động // Giao
thông. - 2014. - Ngày 9 tháng 6. - Tr 3. Số 92
Tối 8/6, Cục Kiểm ngư cho biết, tàu cá Trung Quốc có biểu hiện manh
động hơn, đẩy ép tàu cá Việt Nam khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống
cách xa giàn khoan 38-40 hải lý. Trong ngày, Trung Quốc vẫn duy trì hơn 120
tàu và 1 máy bay Y-8 hoạt động trinh sát.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19098).
55. T.T. 6 tàu chiến cùng hơn 100 tàu các loại của Trung Quốc bảo vệ
giàn khoan Hải Dương 981 // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 10 tháng 6. - Tr 5.
Số 161
Ngày 9/6, theo đại diện của Cục Kiểm ngư Việt Nam, tại khu vực Trung
Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam,
Trung Quốc đã tăng số tàu chiến quanh khu vực giàn khoan lên 6 chiếc. Cùng
với đó, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng trên 100 tàu, tổ chức thành từng nhóm,
sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng để ngăn chặn tàu Kiểm ngư và tàu cá Việt Nam
hoạt động trên khu vực.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19099;
Thanh niên, số 161; Tuổi trẻ, số 152; Tiền phong, số 161; Công an nhân dân, số
3240; Nông thôn ngày nay, số 138; Tin tức, số 137; Lao động, số 132; Bưu điện
Việt Nam, số 70).
56. ĐỨC BÌNH. Giàn khoan 981 lại có dấu hiệu dịch chuyển : Nhật ký
Hoàng Sa // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 11 tháng 6. - Tr 5. Số 153
Theo Cục Kiểm ngư, ngày 10/6, Trung Quốc duy trì khoảng 119 tàu các
loại, 3 máy bay trinh sát Y-8 hoạt động quanh khu vực giàn khoan ở độ cao 300500m và 1 máy bay chiến đấu. Trong ngày 10/6, lực lượng kiểm ngư quan sát
thấy giàn khoan 981 "có dấu hiệu di chuyển không ổn định theo hướng đông
đông nam".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 162; Giao thông, số
93; Nông thôn ngày nay, số 139; Nông nghiệp Việt Nam, số 116; Lao động, số
133; Thanh niên, số 162).
57. NGUYỄN KIỂM. Trung Quốc cố tình tạo đâm va để vu cáo các tàu
Việt Nam // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 6. - Tr 8. Số 19100
Cục Kiểm ngư cho biết, ngày 10/6, tàu cá Trung Quốc với khoảng 43 chiếc
được sự hỗ trợ của 2 tàu Hải cảnh đã hung hăng, manh động, tiếp tục vây ép,
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chủ động vượt lên trước và chạy máy lùi vào tàu cá của ngư dân ta nhằm vu
khống tàu cá Việt Nam đâm vào tàu cá Trung Quốc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 138; Pháp luật Việt
Nam, số 162).
58. NGUYỄN KIỂM. Tàu cá Việt Nam quyết bám ngư trường truyền
thống // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 12 tháng 6. - Tr 8. Số 19101
Theo tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, ngày 11/6, tại khu vực hạ đặt trái
phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, Trung Quốc duy trì
khoảng 113 tàu các loại, sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng tấn công các tàu Việt
Nam đang thực hiện nhiệm vụ.
59. ĐÌNH QUANG. Tàu Trung Quốc hú còi uy hiếp tàu cá Việt Nam //
Giao thông. - 2014. - Ngày 16 tháng 6. - Tr 2. Số 96
Ngày 15/6, phía Trung Quốc vẫn duy trì 36-40 tàu hải cảnh, 30 tàu vận tải
và tàu kéo, 45-50 tàu cá, 6 tàu quân sự. Các tàu Trung Quốc bám sát các tàu
kiểm ngư và chủ động ngăn cản các tàu của ta từ xa, sẵn sàng đâm va, ngăn cản
các tàu kiểm ngư hoạt động ở khu vực cách giàn khoan 8-10 hải lý.
60. THỦY CÔNG. Tàu Trung Quốc vẫn hung hăng áp sát, sẵn sàng đâm
va, uy hiếp tàu Việt Nam // Giáo dục và thời đại. - 2014. - Ngày 17 tháng 6. - Tr
3. Số 144
Ngày 16/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, đến nay tàu hải cảnh, tàu kéo
Trung Quốc vẫn hung hăng bám sát, chủ động ngăn cản các tàu Việt Nam từ xa.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19106)
61. ĐÌNH QUANG. Phát hiện máy bay Trung Quốc hạ cánh xuống giàn
khoan // Giao thông. - 2014. - Ngày 18 tháng 6. - Tr 3. Số 97
Ngày 17/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, vào lúc 9h30 cùng ngày lực
lượng kiểm ngư đã phát hiện 1 máy bay trực thăng của Trung Quốc hạ cánh
xuống giàn khoan Hải Dương 981.
62. MINH TRÍ. Trung Quốc âm mưu gì khi điều giàn khoan thứ 2 tới
Biển Đông? // Đất Việt. - 2014. - Ngày 23 tháng 6. - Tr 4. Số 25
Ngày 18/6, đúng thời điểm Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì
tới Hà Nội, có các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam kể từ sau vụ
giàn khoan Hải Dương 981, thì một số nguồn tin từ Cơ quan Hải sự Hải Nam
thuộc Cục Hải sự Trung Quốc tiết lộ: nước này đang triển khai một giàn khoan
nước sâu khác ở Biển Đông.
63. T.HÀ. Trung Quốc kéo giàn khoan thứ 2 vào Biển Đông : Theo dòng
sự kiện // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 20 tháng 6. - Tr 11. Số 171-173
Đó là giàn khoan Nam Hải số 9, được lai dắt từ tọa độ 17 độ 38 vĩ Bắc, 110
độ 12 phút kinh Đông tới vị trí có tọa độ 17 độ 14 phút 6 vĩ Bắc, 109 độ 31 phút
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kinh Đông trên Biển Đông. Đây là giàn khoan thứ hai mà Trung Quốc kéo tới
Biển Đông kể từ ngày 1/5 tới nay, xâm phạm biển Việt Nam.
64. Đ.BÌNH, T.TUẤN, M.LOAN, H.GIANG. Theo dõi sát sao giàn khoan
Nam Hải 9 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 20 tháng 6. - Tr 4. Số 162
Ngày 19/6, thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, tư lệnh Cảnh sát biển Việt
Nam cho biết, Cảnh sát biển đã, đang và sẽ theo dõi sát sao giàn khoan Nam Hải
số 9 được Cục Hải sự Trung Quốc thông báo điều giàn khoan này tới Biển
Đông.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 171).
65. ĐĂNG NAM, ĐỨC BÌNH. Tàu cá Trung Quốc xâm phạm ngư
trường Việt Nam : Nhật ký Hoàng Sa ngày thứ 51 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 20
tháng 6. - Tr 4. Số 162
Ngày 19/6, tàu cảnh sát biển 4033 đã phát hiện có hơn 45 tàu cá vỏ thép
của Trung Quốc ngang nhiên đánh bắt cá ở khu vực chỉ cách đảo Lý Sơn chừng
146 hải lý, ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
66. PHẠM ANH. Trung Quốc vẫn duy trì 115 tàu quanh giàn khoan 981
// Tiền phong. - 2014. - Ngày 20 tháng 6. - Tr 2. Số 171
Ngày 19/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, chưa thấy giàn khoan Hải
Dương 981 có dấu hiệu dịch chuyển. Các tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt
Nam tiếp tục cơ động vào vùng biển cách giàn khoan 9-10 hải lý để đấu tranh,
tuyên truyền thực thi pháp luật.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 146).
67. T.T. Tàu quét mìn lớp T43 mới của Trung Quốc gần giàn khoan //
Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 20 tháng 6. - Tr 2. Số 171-173
Đây là lần đầu tiên phát hiện tàu quân sự loại quét mìn lớp T43 của Trung
Quốc mới đang thả trôi gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ở khoảng cách
gần 19 hải lý.
68. NY. Giàn khoan Hải Dương 981 vẫn không di chuyển // Công an
nhân dân. - 2014. - Ngày 22 tháng 6. - Tr 2. Số 3252
Ngày 21/6, thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, theo quan sát thì hiện vị trí
giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép vẫn có vị trí không
đổi.
69. ĐỘC LẬP. Tàu Trung Quốc hung hăng đâm tàu cảnh sát biển VN //
Thanh niên. - 2014. - Ngày 22 tháng 6. - Tr 5. Số 173
Ngày 21/6, thời tiết khu vực biển Hoàng Sa trời âm u, rất khó khăn cho
việc quan sát. Các tàu hộ tống của Trung Quốc bảo vệ giàn khoan đã liên tục áp
sát, cản trở việc thực thi pháp luật của tàu Việt Nam.
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70. MY LĂNG, ĐỨC BÌNH. Tàu Trung Quốc tiếp tục vây ép tàu Việt
Nam : Nhật ký Hoàng Sa ngày thứ 54 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 23 tháng 6. - Tr
4. Số 165
Trong ngày 22/6, tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 vẫn có 133 - 137
tàu Trung Quốc các loại để bảo vệ giàn khoan. Các tàu Trung Quốc thường
xuyên có hành động ngăn cản, ép hướng, tăng tốc độ bám sát các tàu của ta (chỉ
cách khoảng 30m) và chúng sẵn sàng đâm va, phun nước vào các tàu của Việt
Nam khi tiến gần vào giàn khoan.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 174; Quân đội
nhân dân, số 19111; Tiền phong, số 174; Thanh niên, số 174).
71. MẠNH THƯỜNG. Cận cảnh tàu kiểm ngư bị 7 tàu Trung Quốc đâm
bẹp // Tiền phong. - 2014. - Ngày 25 tháng 6. - Tr 4. Số 176
Ngày 23/6, tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam bị 7 tàu Trung Quốc đâm mạnh
khiến nhiều phần biến dạng, thủng khoang máy chính, nước biển tràn vào, 2
kiểm ngư viên bị thương.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 175; Tiền
phong, số 175; Tin tức, số 149; Lao động, số 144; Tuổi trẻ, số 166; Nông nghiệp
Việt Nam, số 125; Pháp luật Việt Nam, số 175).
72. NGUYỄN KIỂM. Các tàu Việt Nam kiên trì thực hiện nhiệm vụ //
Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 25 tháng 6. - Tr 8. Số 19114
Ngày 24/6, thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, tại khu vực hạ đặt trái phép
giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, Trung Quốc duy trì
khoảng 102-108 tàu các loại, dàn hàng ngang, sử dụng tốc độ cao áp sát tàu của
lực thực thi pháp luật Việt Nam nhằm ngăn cản, vây ép, đâm va, phun nước (có
lúc chỉ cách tàu ta từ 10-12m).
73. PHẠM ANH. Tàu Trung Quốc tiếp tục vây ép // Tiền phong. - 2014. Ngày 25 tháng 6. - Tr 4. Số 176
Ngày 24/6, Trung Quốc dùng nhiều tàu, tổ chức thành nhóm từ 5-10 tàu, bố
trí thành đội hình vòng cung, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 10-11 hải
lý, để ngăn cản tàu Việt Nam tiếp cận.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 176; Thanh
niên, số 176, Tin tức, số 150).
74. TÂM LỤA. Trung Quốc bố trí đội hình 3 vòng trước giàn khoan :
Nhật ký Hoàng Sa ngày thứ 57 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 26 tháng 6. - Tr 3. Số
168
Ngày 25/6, khi đang cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 13 hải lý,
nhóm tàu thực thi pháp luật của Việt Nam ở phía nam tay nam giàn khoan nhận
lệnh cơ động tiến vào gần giàn khoan. Các tàu của Trung Quốc vẫn xếp theo
hình rẻ quạt và bố trí ba vòng bảo vệ giàn khoan.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 151; Quân đội nhân
dân, số 19115; Nông nghiệp Việt Nam, số 127; Tiền phong, số 177).
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75. PHẠM ANH. Hai máy bay chiến đấu Trung Quốc lượn ở giàn khoan
981 // Tiền phong. - 2014. - Ngày 27 tháng 6. - Tr 2. Số 178
Ngày 26/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, vị trí giàn khoan 981 vẫn
chưa có dấy hiệu dịch chuyển. Xuất hiện 2 máy bay chiến đấu lượn ở khu vực
giàn khoan 981.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động, số 147).
76. T.T. Tàu Việt Nam vẫn bị tàu Trung Quốc vây ép // Đại đoàn kết. 2014. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 4. Số 179
Ngày 27/6, Cục Kiểm ngư cho biết, các tàu Hải cảnh, Hải giám, Hải tuần,
tàu vận tải và tàu kéo của Trung Quốc tiếp tục tổ chức dàn thành hàng ngang,
đồng loạt tăng tốc độ, hú còi, vây ép, ngăn cản và sẵn sàng đâm va khi các tàu
của ta tiến gần giàn khoan Hải Dương 981 để thực thi pháp luật.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Bưu điện Việt Nam, số 78;
Công an nhân dân, số 3268).
77. ĐỨC BÌNH. Tàu Trung Quốc vẫn rất hung hăng : Nhật ký Hoàng Sa
ngày thứ 60 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 29 tháng 6. - Tr 3. Số 171
Báo cáo nhanh của Cục Kiểm ngư chiều 28/6 cho biết, Trung Quốc vẫn
duy trì số lượng lớn các tàu với 110-114 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan. Các
tàu Trung Quốc vẫn rất hung hăng, sẵn sàng đâm va các tàu của ta.
78. PHẠM ANH. Tàu Trung Quốc tạo "gọng kìm" chặn ép tàu Việt Nam
// Tiền phong. - 2014. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 2. Số 181
Ngày 29/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc đã huy động
nhiều tàu chia làm 2 lớp, tạo thành "gọng kìm" áp sát, chặn ép tàu thực thi pháp
luật của Việt Nam tiến gần giàn khoan 981.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19119;
Tuổi trẻ, số 172).
79. P.HẬU. Trung Quốc đưa thêm 8 tàu đến hiện trường // Thanh niên. 2014. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 5. Số 181
Ngày 29/6, Cục Kiểm ngư cho biết so với ngày 28/6, Trung Quốc đã đưa
thêm khoảng 8 tàu đến hiện trường giàn khoan. Cụ thể, Trung Quốc đang có
khoảng 116-122 tàu.
80. ĐỨC BÌNH. Tàu kiểm ngư kiên trì bám trụ : Nhật ký Hoàng Sa ngày
thứ 62 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 5. Số 173
Ngày 30/6, vị trí giàn khoan Hải Dương 981 không thay đổi. Phía Trung
Quốc duy trì 114-120 tàu các loại. Trong ngày, các tàu Kiểm ngư của ta vẫn
hoạt động ở khu vực cách giàn khoan 11 hải lý, tiếp tục thực hiện các đợt tiếp
cận giàn khoan. Các tàu cá của ta cũng vẫn tiếp tục bám trụ, hoạt động đánh bắt
thủy sản bình thường tại khu vực ngư trường Hoàng Sa truyền thống, cách giàn
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khoan 42-44 hải lý, bất chấp sự quấy phá, ngăn cản thường xuyên của tàu Trung
Quốc.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 182; Đại đoàn
kết, số 182; Quân đội nhân dân, số 19120; Công an nhân dân, số 3261; Tin tức,
số 155).
81. THANH XUÂN. 120 tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan // Nông thôn
ngày nay. - 2014. - Ngày 2 tháng 7. - Tr 15. Số 157
Ngày 1/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục
dùng lực lượng tàu lớn để ngăn cản, ép hướng các tàu thực thi pháp luật của Việt
Nam. Phía Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng tàu lớn với khoảng 114-120 tàu
các loại bảo vệ quanh khu vực giàn khoan.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19121;
Giao thông, số 105; Tin tức, số 156; Công an nhân dân, số 3262).
82. TTXVN. Tàu cá Việt Nam vẫn bị cản trở trái phép // Quân đội nhân
dân. - 2014. - Ngày 3 tháng 7. - Tr 8. Số 19122
Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư, ngày 2/7, Trung Quốc vẫn duy trì 114120 tàu các loại bảo vệ giàn khoan. Các tàu Trung Quốc thường xuyên bám sát
ngăn cản, ép hướng tàu cá Việt Nam, không cho tàu cá Việt Nam tiến gần vào
khu vực giàn khoan.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 106; Tin tức, số
157).
83. ĐỨC CƯỜNG. Trung Quốc bắt giữ tàu cá và 6 ngư dân trên vùng
biển Việt Nam // Nông thôn ngày nay. - 2014. - Ngày 4 tháng 7. - Tr 15. Số 159
Ngày 3/7, khi đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam thì tàu cá QNg94912 TS của ông Võ Đạt, ở thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, tỉnh Quảng Ngãi
bị nhiều tàu của hải quân Trung Quốc vây bắt và đưa tàu cá QNg-94912 TS
cùng với 6 ngư dân về phía Trung Quốc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 185).
84. MY LĂNG. Tàu kiểm ngư 630 bị tàu quét mìn Trung Quốc uy hiếp :
Nhật ký Hoàng Sa ngày thứ 65 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 4 tháng 7. - Tr 3. Số
176
Ngày 3/7, theo quan sát của tàu cảnh sát biển 8003, khu vực xung quanh
giàn khoan ở hướng nam tây nam Trung Quốc vẫn duy trì số lượng 70 tàu cá
loại. Đặc biệt Trung Quốc đã đưa tàu quét mìn số hiệu 842 đến để trinh sát nắm
tình hình và uy hiếp tàu kiểm ngư 630 của ta.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19123).
85. P.HẬU. Trung Quốc đưa thêm 2 tàu quân sự đến hiện trường //
Thanh niên. - 2014. - Ngày 4 tháng 7. - Tr 5. Số 185
Ngày 3/7, Cục Kiểm ngư cho biết, Trung Quốc đang duy trì khoảng 114119 tàu cá loại chia lớp bảo vệ xung quanh giàn khoan. Đặc biệt, Trung Quốc đã
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điều thêm 2 tàu quân sự và hiện đang có tổng cộng 7 tàu quân sự hiện diện ở
vùng biển này.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 107; Đại đoàn
kết, số 185; Tiền phong, số 185).
86. T.T. Tàu Trung Quốc vẫn hung hăng ngăn cản tàu Việt Nam // Đại
đoàn kết. - 2014. - Ngày 5 tháng 7. - Tr 3. Số 186
Ngày 4/7, tại Hà Nội, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết, phía Trung Quốc
vẫn tiếp tục có những hành động hung hăng, dùng lực lượng lớn tiến hành ngăn
cản quyết liệt các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam, không cho tiếp cận
khu vực giàn khoan. Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 116 tàu các loại bảo vệ
giàn khoan.
87. MY LĂNG. Trung Quốc điều nhiều máy bay ra thực địa : Nhật ký
Hoàng Sa ngày thứ 66 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 5 tháng 7. - Tr 4. Số 177
Ngày 4/7, các tàu Trung Quốc nới rộng khoảng cách bảo vệ giàn khoan ra
xa hơn và thu hẹp cự ly với các tàu Việt Nam hơn những ngày trước. Trong
ngày, Trung Quốc nhiều lần đưa máy bay ra khu vực giàn khoan.
88. NGUYỄN KIỂM. Tàu Kiểm ngư Việt Nam tổ chức nhiều đợt tiếp cận
giàn khoan Hải Dương 981 // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 6 tháng 7. - Tr
8. Số 19125
Ngày 5/7, các tàu Kiểm ngư của ta tiếp tục tổ chức nhiều đợt cơ động, tiếp
cận giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam để tuyên truyền, đấu tranh yêu cầu
Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển thuộc chủ
quyền của Việt Nam.
89. PHAN HẬU. Tàu Trung Quốc o ép tàu cá VN // Thanh niên. - 2014. Ngày 6 tháng 7. - Tr 5. Số 187
Ngày 5/7, Cục Kiểm ngư cho biết, Trung Quốc đang duy trì khoảng 110115 tàu các loại bảo vệ giàn khoan và tiếp tục ngăn chặn, ép hướng tàu của Việt
Nam.
90. MY LĂNG. Máy bay Trung Quốc bay sát tàu Việt Nam : Nhật ký
Hoàng Sa ngày thứ 68 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 7 tháng 7. Tr 4. Số 179
Ngày 6/7, các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam tiếp tục thực thi
nhiệm vụ cách giàn khoan 10-12 hải lý. Các tàu Trung Quốc tập trung gần giàn
khoan hơn so với những ngày trước đó và truy cản quyết liệt khi các tàu Việt
Nam tiến vào gần làm nhiệm vụ. Trong ngày, một máy bay Trung Quốc xuất
hiện ở hướng nan tây nam giàn khoan và di chuyển về phía các tàu thực thi pháp
luật của Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19126; Giao
thông, số 108).
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91. NGUYỄN KIỂM. Nhiều tàu của Trung Quốc dàn hàng ngang uy
hiếp tàu Kiểm ngư Việt Nam // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 8 tháng 7. Tr 8. Số 19127
Ngày 7/7, theo quan sát của Cục Kiểm ngư Việt Nam, tại khu vực Trung
Quốc hạ đặt giàn khoan, 1 máy bay trực thăng bay xung quanh giàn khoan. Các
tàu trung quốc dàn thành hàng ngang, đồng loạt tăng tốc áp sát, hú còi, ngăn cản
các tàu Kiểm ngư của Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 162;
Công an nhân dân, số 3268; Tuổi trẻ, số 180; Tin tức, số 161).
92. PHẠM ANH. Trung Quốc dùng máy bay trinh sát điện tử "lượn"
trên tàu Việt Nam // Tiền phong. - 2014. - Ngày 9 tháng 7. - Tr 2. Số 190
Ngày 8/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua Trung Quốc dùng
máy bay trinh sát dạng điện tử "lượn" trên đội tàu Việt Nam. Trung Quốc duy trì
106 tàu các loại bảo vệ giàn khoan. Trong ngày, các tàu kiểm ngư của ta vẫn cơ
động tiếp cận giàn khoan ở cự ly 10-11 hải lý để đấu tranh, thực thi pháp luật.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 109; Công an
nhân dân, số 3269; Tuổi trẻ, số 181).
93. ĐỨC BÌNH. Trung Quốc tăng cường ngăn cản các tàu cá của ngư
dân Việt Nam : Nhật ký Hoàng Sa ngày thứ 71 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 10
tháng 7. - Tr 4. Số 182
Ngày 9/7, Cục Kiểm ngư cho biết phía Trung Quốc đưa thêm tàu hải cảnh,
tàu vận tải ra khu vực các tàu cá của ngư dân Việt Nam để ngăn cản các tàu cá
của ta. Trung Quốc duy trì khoảng 103-110 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19129;
Tin tức, số 163; Giao thông, số 110; Tiền phong, số 191).
94. ĐỨC BÌNH. Lại xuất hiện máy bay Trung Quốc : Nhật ký Hoàng Sa
ngày thứ 72 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 11 tháng 7. - Tr 4. Số 183
Báo cao nhanh của Cục Kiểm ngư ngày 10/7 cho biết, Trung Quốc đã điều
máy bay cánh bằng số hiệu CMS-B3808 bay ba lượt ngay phía trên khu vực các
tàu Việt Nam hoạt động ở độ cao chỉ 200-300m. Tại khu vực giàn khoan Trung
Quốc vẫn duy trì khoảng 103 tàu các loại thường xuyên bám sát, ngăn cản, ép
hướng các tàu cá Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 192; Công an
nhân dân, số 3271; Thanh niên, số 192; Tin tức, số 164; Tiền phong, số 192;
Quân đội nhân dân, số 19130; Giao thông, số 111).
95. THU PHƯƠNG. Trung Quốc duy trì 6 tàu quân sự ở giàn khoan //
Tin tức. - 2014. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 3. Số 165
Ngày 11/7, phía Trung Quốc duy trì 6 tàu quân sự tới khu vực giàn khoan
981, trong ngày, Trung Quốc duy trì khoảng 103-110 tàu cá loại tham gia bảo vệ
giàn khoan, thường xuyên bám sát, chặn ép, không cho các tàu cá của ngư dân
tiến vào gần khu vực giàn khoan.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19131).
96. ĐỨC BÌNH. Máy bay Trung Quốc vẫn lượn lờ ở khu vực các tàu Việt
Nam : Nhật ký Hoàng Sa ngày thứ 74 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 13 tháng 7. - Tr
4. Số 185
Ngày 12/7, một máy bay Trung Quốc bay 4 lượt, ở độ cao 200-300m trên
khu vực các tàu Việt Nam đang hoạt động. Còn tại khu vực giàn khoan, Trung
Quốc duy trì khoảng 105 tàu các loại thường xuyên tăng tốc, áp sát, ngăn cản
các tàu của ta. Trước hành vi sai trái của Trung Quốc, các tàu của Việt Nam vẫn
bình tĩnh, kiên trì bám hiện trường thực hiện nhiệm vụ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 194; Tiền phong, số
194; Quân đội nhân dân, số 19132).
97. HOÀNG NAM. Một tàu cá Quảng Bình bị phía Trung Quốc bắt giữ
// Tiền phong. - 2014. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 5. Số 194
Ngày 12/7, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng bình
xác nhận, tàu cá QB 93256TS gồm 7 ngư dân ở xã Quảng Phú, huyện Quảng
Trạch bị phía Trung Quốc bắt giữ và đang ở một cảng tại đảo Hải Nam.
98. THU PHƯƠNG. Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu đến khu vực
giàn khoan // Tin tức. - 2014. - Ngày 14 tháng 7. - Tr 3. Số 166
Ngày 13/7, thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, trong ngày, Trung Quốc đã
điều máy bay chiến đấu đến khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương
981. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn duy trì 110-115 tàu các loại tham gia bảo vệ
giàn khoan.
99. ĐỨC BÌNH. Các tàu Trung Quốc áp sát tàu Việt Nam : Nhật ký
Hoàng Sa ngày thứ 76 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 15 tháng 7. - Tr 4. Số 187
Ngày 14/7, trong ngày không phát hiện máy bay Trung Quốc bay quanh
khu vực. Trên biển, các tàu Trung Quốc lại tiếp tục các hành động áp sát tàu của
ta ở cự ly gần. Các tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn hoạt động đánh bắt thủy
sản tại khu vực ngư trường truyền thống ở vùng biển Hoàng Sa, cách giàn khoan
42-45 hải lý.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19134;
Tin tức, số 167; Thanh tra, số 43; Tiền phong, số 196; Thanh niên, số 196)
100. HÀ BÌNH. Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan 8 hải lý : Nhật ký
Hoàng Sa ngày thứ 77 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 16 tháng 7. - Tr 4. Số 188
Ngày 15/7, Trung Quốc đã dịch chuyển giàn khoan 981 đi 8 hải lý về phía
đảo Hải Nam (Trung Quốc) và duy trì 70-75 tàu ở lại tham gia bảo vệ giàn
khoan. Các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đang tiếp tục theo dõi sự
dịch chuyển cảu giàn khoan 981 và các tàu hộ tống của Trung Quốc.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động, số 163; Nông thôn
ngày nay, số 169, 170; Thanh niên, số 197; Nhà báo và Công luận, số 29; Người
cao tuổi, số 114; Lao động xã hội, số 85; Tin tức, số 169; Đại đoàn kết, số 198;
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Tiền phong, số 198; Nhân dân, số 21484; Nông nghiệp Việt Nam, số 142; Lao
động, số 164; Tuổi trẻ, số 189).
101. L.THANH. Trung Quốc thả 13 ngư dân Việt Nam // Tuổi trẻ. - 2014.
- Ngày 16 tháng 7. - Tr 4. Số 188
Trợ lý cục trưởng Cục lãnh sự, trưởng phòng bảo hộ công dân và pháp
nhân Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Quảng cho biết: "Theo thông tin từ
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, phía Trung Quốc đã thả 13 ngư dân Việt
Nam. Hiện số ngư dân trên đang trên đường về nước theo tàu cá QB 93256".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 197; Tiền
phong, số 197; Quân đội nhân dân, số 19135; Tin tức, số 168; Nông thôn ngày
nay, số 169; Giao thông, số 113; Thanh niên, số 197).
102. XUÂN THI. Quảng Bình: Đón 13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ
trở về // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 17 tháng 7. - Tr 3. Số 198
Ngày 16/7, tại cửa Lạch Roòn, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh
Quảng Bình, tàu cá mang số hiệu QB92356TS đã cập bến đưa theo 13 ngư dân
bị Trung Quốc bắt giữ về trong niềm không xiết của những người thân.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21484).
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PHẦN 2
DƯ LUẬN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ LÊN ÁN TRUNG QUỐC
* Ở VIỆT NAM
1. Kiên quyết phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa
Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 7 tháng 5. - Tr 7. Số 21413
Ngày 4/5, Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán
Trung Quốc tại Hà Nội trao Công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Bộ
Ngoại giao Trung Quốc. Nội dung Công hàm nhấn mạnh hoạt động của giàn
khoan HD-981 và tàu Trung Quốc đã "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền,
quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa,
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cũng như đã vi phạm
nghiêm trọng các thỏa thuận giữa Lãnh đạo hai nước, tinh thần và lời văn của
Tuyên bố DOC, các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế"; yêu cầu Trung
Quốc rút ngay giàn khoan...
2. Phản ứng về thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc // Nhân dân. 2014. - Ngày 5 tháng 5. - Tr 7. Số 21411
Ngày 4/5, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có thư gửi Chủ tịch và Tổng
Giám đốc Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc kịch liệt phản đối hành động
xâm phạm và kiên quyết yêu cầu dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp
và rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
3. Kiên quyết phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa
Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 7 tháng 5. - Tr 8. Số 21413
Ngày 6/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có
cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về việc giàn
khoan HD-981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động tại khu vực thuộc lô dầu
khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam từ ngày 1/5 đến nay.
4. PV. Việt Nam kiên quyết bảo vệ các quyền lợi chính đáng phù hợp luật
pháp quốc tế; yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan HD-981 cùng các tàu
ra khỏi thềm lục địa // Nhân dân. - 2014. - Ngày 8 tháng 5. - Tr 8. Số 21414
Ngày 7/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế về việc Trung
Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam. Hàng trăm phóng
viên của các hãng thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã tham dự sự kiện
này, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Trần Duy
Hải; Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình; Phó Tư lệnh, Tham mưu
trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam Ngô Ngọc Thu, cùng đại diện lãnh
đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt
Nam.
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5. Cực lực phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động bất
hợp pháp tại vùng biển Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. - 2014. - Ngày
10 tháng 5. - Tr 4. Số 21416
Ngày 9/5, hàng nghìn ngư dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ
chức mít tinh phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981
trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
6. Cực lực phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động bất
hợp pháp tại vùng biển Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. - 2014. - Ngày
10 tháng 5. - Tr 8. Số 21416
Ngày 9/5, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam họp báo ra Tuyên bố về việc
Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa của Việt Nam.
7. Nhiều tổ chức, đoàn thể phản đối hành động ngang ngược của Trung
Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 5. Tr 4. Số 21417
Ngày 10/5, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã gửi thư tới Chủ
tịch Hội Nhà báo toàn Trung Quốc, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước diễn biến
căng thẳng hiện nay trên Biển Đông do việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn
khoan Hải Dương - 981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự đến
vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
8. PV VÀ TTXVN. Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh phản
đối // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 8. Số 21417
Ngày 10/5, Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh đã tổ chức mít tinh phản đối việc
Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa của Việt Nam. Hàng nghìn người dân TP đã tham gia buổi mít tinh.
9. Nhiều tổ chức, đoàn thể phản đối hành động ngang ngược của Trung
Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 5. Tr 4. Số 21417
Tối 10/5, tại buổi họp báo về thành công của Đại lễ Vesak 2014, trả lời câu
hỏi của các phóng viên đề nghị cho biết ý kiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
về hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào khu vực
nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thượng
tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp
quốc (Vesak) 2014 nhấn mạnh: Đây là việc làm sai trái, không phù hợp với luật
pháp quốc tế, gây phức tạp thêm tình hình, đe dọa đến an ninh và an toàn hàng
hải trên Biển Đông, không có lợi cho hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực
và trên thế giới.
10. PV VÀ TTXVN. Nhiều tổ chức đoàn thể phản đối hành động ngang
ngược của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam // Nhân dân. - 2014. Ngày 11 tháng 5. - Tr 8. Số 21417
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Ngày 10/5, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã gửi thư tới Hiệp hội nhân dân
Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam
- Trung Quốc thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gửi điện tới
Hội trưởng Hội hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam bày tỏ sự quan ngại và bất
bình của nhân dân Việt Nam về việc Trung Quốc đưa và hạ đặt giàn khoan Hải
Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, huy
động nhiều tàu đi cùng, trong đó có cả tàu hộ vệ tên lửa, gây căng thẳng ở Biển
Đông...
11. Nhiều tổ chức, đoàn thể phản đối hành động ngang ngược của
Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11
tháng 5. - Tr 4. Số 21411
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc đưa
giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam, có hành động uy hiếp các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam, đe
dọa các tàu làm nhiệm vụ của Việt Nam.
12. Việt Nam đề nghị ASEAN tăng cường đoàn kết, yêu cầu Trung Quốc
tuân thủ luật pháp quốc tế // Nhân dân. - 2014. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 1. Số
21418
Trích bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao
ASEAN 24 với việc đề nghị ASEAN tăng cường đoàn kết, yêu cầu Trung Quốc
tuân thủ luật pháp quốc tế.
13. PV. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi xâm phạm chủ
quyền của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 8. Số 21418
Ngày 11/5, tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam thuộc Liên
hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức họp báo ra Tuyên bố phản đối việc
Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tới dự có nguyên Phó Chủ tịch nước,
Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Bình; đại diện Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đông đảo cơ quan thông tấn báo chí.
14. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi xâm phạm chủ
quyền của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 4. Số 21418
Ngày 11/5, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra Tuyên bố phản đối hành vi của
Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt
Nam ở Biển Đông.
15. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi xâm phạm chủ
quyền của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 4. Số 21418
Ngày 11/5, tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Liên
đoàn Lao động tỉnh và Nghiệp đoàn nghề cá tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với
UBND huyện Thăng Bình tổ chức mít tinh phản đối hành động ngang ngược của
Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.
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16. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền hợp
pháp của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 8. Số 21419
Ngày 12/5, tại Hà Nội, Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á-Phi-Mỹ
La tinh thuộc Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam ra tuyên bố phản đối
việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển
Việt Nam.
17. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền hợp
pháp của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Ngày 12/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ra Tuyên bố
cực lực phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong
vùng biển Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Người tiêu dùng, số 61).
18. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền hợp
pháp của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Ngày 12/5, Hiệp hội chủ tàu Việt Nam đã ra thông báo phản đối việc Trung
Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế
và thềm lục địa của Việt Nam.
19. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền hợp
pháp của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Ngày 12/5, Lãnh đạo sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh đã mời đại diện Tổng
Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh đến để phản đối về việc Trung
Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm
lục địa của Việt Nam.
20. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền hợp
pháp của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Ngày 12/5, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội khoa học lịch
sử, Hội nghề cá TP Đà Nẵng tổ chức mít tinh phản đối việc Trung Quốc đặt trái
phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam.
21. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền hợp
pháp của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Ngày 12/5, tại Cần Thơ, khoảng 2.000 người dân TP Cần Thơ tham dự mít
tinh và diễu hành trên các tuyến phố phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn
khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 2470).
22. PV VÀ TTXVN. Các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài bày tỏ sự
quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan ở vùng biển
Việt Nam : Yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt hành động
vi phạm // Nhân dân. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 4. Số 21420
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Ngày 13/5, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, toàn thể phụ
nữ Việt Nam vô cùng bất bình trước hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải
Dương-981 của Trung Quốc, hành động này làm tổn thương sâu sắc tình hữu
nghị giữa nhân dân, đặc biệt là phụ nữ hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã và
đang nỗ lực cùng nhau xây đắp.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 2470).
23. Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về hòa
bình tại Biển Đông // Nhân dân. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 8. Số 21420
Trước hành động Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981
trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, bất chấp luật pháp
quốc tế, ngày 13/5, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo
Việt Nam đã ra Thông điệp về hòa bình tại Biển Đông gửi lãnh đạo, tăng, ni,
phật tử Phật giáo trên thế giới và Hòa thượng Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung
Hoa.
24. PV VÀ TTXVN. Các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài bày tỏ sự
quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan ở vùng biển
Việt Nam : Yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt hành động
vi phạm // Nhân dân. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 4. Số 21420
Ngày 13/5, đại diện Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cho biết: Cộng đồng
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển thuộc Hiệp hội cực lực phản
đối Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào thềm lục địa
của Việt Nam, vi phạm trắng trợn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
25. PV VÀ TTXVN. Các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài bày tỏ sự
quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan ở vùng biển
Việt Nam : Yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt hành động
vi phạm // Nhân dân. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 4. Số 21420
Ngày 13/5, tại thôn Hà Thôn, Nghiệp đoàn đánh cá xã Bảo Ninh, TP Đồng
Hới, tỉnh Quảng Bình và đông đảo ngư dân địa phương mít tinh phản đối Trung
Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa của Việt Nam.
26. P.V. Bằng chứng quốc tế quan trọng khẳng định chủ quyền của Việt
Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa // Văn hóa. - 2014. - Ngày 14
tháng 5. - Tr 2. Số 2470
Ngày 13/5, tại Hà Nội, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về
"Tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ,
ấn phẩm liên quan chủ quyền biển, đảo Việt Nam", Bộ Thông tin và Truyền
thông đã tổ chức Lễ tiếp nhận và công bố bộ Atlas thế giới, xuất bản ở Bruxelles
1827, trong đó có một số tư liệu bản đồ có giá trị quan trọng góp phần khẳng
định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tài nguyên và Môi trường, số 39;
Làng nghề Việt, số 19; Thanh niên, số 134; Tiền phong, số 134; Nhân dân, số
21420).
27. PV. Tuyên truyền tình hình biển, đảo cho cán bộ công đoàn TP Hồ
Chí Minh // Nhân dân. - 2014. - Ngày 15 tháng 5. - Tr 1. Số 21421
Chiều 14/5, tại TP Hồ Chí Minh, gần 300 cán bộ công đoàn, Đoàn Thanh
niên, đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất của Khu chế xuất Linh Trung 1,
Linh Trung II, KCN Bình Chiểu và Khu công nghệ cao đã tham dự buổi tuyên
truyền về tình hình biển, đảo do Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh và Đảng
ủy các Khu chế xuất - KCN TP tổ chức.
28. T.LINH. Hội Nhà văn Việt Nam gửi thư phản đối Trung Quốc // Tài
nguyên và Môi trường. - 2014. - Ngày 15 tháng 5. - Tr 8. Số 39
Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đã gửi thư cho bà
Thiết Ngưng, Chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc về việc nước này đã đưa giàn
khoan trái phép vào vùng biển Việt Nam.
29. HẠ ANH. Thu thập chữ ký gửi Ủy ban Hòa bình thế giới : Tin tức //
Nông thôn ngày nay. - 2014. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 5. Số 117
Trang wed Http://hoabinhchobiendong.com/ vừa được ra đời do một nhóm
tri thức trẻ Việt Nam khởi xướng sau sự kiện ngày 1/5 Trung Quốc chính thức
đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam với những âm mưu chính trị và kinh tế
được tính toán kỹ lưỡng. Chương trình "Hòa bình cho biển đông" đưa ra mục
tiêu thu thập ít nhất 10.000 chữ ký từ động đồng để chuyển tải thông điệp đến
các đại sứ quán, các tổ chức phi chính phủ...
30. MINH THẮNG, MINH HẢI. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ngăn
chặn kịp thời các hành vi kích động, phá hoại : Không có nước nào ủng hộ
Trung Quốc // Nông thôn ngày nay. - 2014. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 3. Số 117
Ngày 15/5, tại buổi tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng cho biết: Về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép
trên vùng biển Việt Nam, chúng ta đã hết sức kiềm chế, chân thành bày tỏ mọi
thiện chí, sử dụng mọi kênh đối thoại để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút
ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam cực lực phản đối và kiên quyết bảo vệ chủ quyền
quốc gia...
31. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh điện
đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị // Nhân dân. - 2014. Ngày 16 tháng 5. - Tr 1. Số 21422
Chiều 15/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có
cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc
điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh một lần nữa
bày tỏ kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải
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Dương-981 và các tàu đang xâm phạm trái phép vùng biển thuộc chủ quyền,
quyền chủ quyền và quyền tài pháp của Việt Nam...
32. LÊ XUÂN. Mít tinh phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của
Trung Quốc // Văn hóa. - 2014. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 4. Số 2471
Ngày 15/5, hàng ngàn sinh viên Trường ĐH Nha Trang, TP Nha Trang,
tỉnh Khánh Hòa đã mít tinh phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải
Dương 981 tại vùng biển Việt Nam.
33. PV. Công nhân tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn
khoan Hải Dương 981 // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 2.
Số 3216
Ngày 16/5, khoảng gần 5.000 công nhân của Công ty TNHH Hong Fu Việt
Nam và Hông Mỹ, thuộc tập đoàn Hồng Phúc (đóng tại khu công nghiệp Hoàng
Long, TP Thanh Hóa) đã đồng loạt xuống đường mang cờ Tổ quốc thực hiện
cuộc tuần hành quy mô lớn cùng nhiều biểu ngữ với các nội dung phản đối
Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 137).
34. H.GIANG. Việt Nam đang xem xét các khả năng khởi kiện Trung
Quốc // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 5. Số 137
Ngày 16/5, tại hội nghị thông tin về tình hình biển Đông và cơ sở pháp lý
bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên các vùng biển do các chi hội trực thuộc Hội
Luật gia Việt Nam tổ chức, TS.Nguyễn Kim Ngân - Trưởng Bộ môn Công pháp
quốc tế (Đại học Luật Hà Nội) cho biết "Với những căn cứ hiện có của Việt
Nam và các quy định pháp luật quốc tế, kinh nghiệm của Phillipines thì Việt
Nam có thể kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài quốc tế".
35. BẢO TRUNG. Bộ trưởng Trần Đại Quang điện đàm với Bộ trưởng
Bộ Công an Trung Quốc // Tin tức. - 2014. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 5. Số 118
Ngày 17/5, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại quang, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ
Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn về vấn đề liên quan đến Biển Đông.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21425; Quân đội
nhân dân, số 19077).
36. THÀNH LUÂN. Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật TPHCM:
Trí thức Trung Quốc cần lên tiếng bảo vệ công lý // Đại đoàn kết. - 2014. Ngày 19 tháng 5. - Tr 5. Số 139
Ngày 18/5, Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã tổ
chức buổi họp mặt, phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải
Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Khoa học phổ thông, số 17).
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37. NGUYỄN TUẤN (Ghi). Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII: Quốc hội
bàn vấn đề Biển Đông // Tiền phong. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 140
Tại họp báo chiều 19/5, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng
Quốc hội cho biết, vấn đề biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc hạ đặt trái
phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam là nội dung quan
trọng tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: VOV, số 40; Tin tức, số 119;
Tài nguyên và Môi trường, số 40; Công an nhân dân, số 3219; Đại đoàn kết, số
140; Thanh niên, số 140; Đại biểu nhân dân, số 140; Người cao tuổi, số 80; Lao
động, số 114; Tuổi trẻ, số 131; Nhân dân, số 21426; Pháp luật Việt Nam, số 140;
Nông thôn ngày nay, số 120; Nông nghiệp Việt Nam, số 100; Tiền phong, số
137).
38. NHÓM PV. Chung sức vì biển đảo quê hương // Tiền phong. - 2014. Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 140
Ngày 19/5, đồng loạt các trường ĐH, CĐ tại Đà Nẵng tổ chức mít tinh
phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển
Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 140; Tuổi trẻ, số
131; Nhân dân, số 21426).
39. THÙY LINH. Điền Quang: Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức mít
tinh phản đối Trung Quốc // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. Tr 4. Số 140
Ngày 19/5, hơn 2000 cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng Sư
phạm Quảng Trị đã tổ chức mít tinh phản đối hành động ngang ngược của Trung
Quốc trên biển Đông.
40. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động sai trái tại vùng biển
Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 21426
Ngày 19/5, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa
dân tộc Việt Nam tổ chức gặp mặt phản đối việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương
981 của Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam.
41. HUY THỊNH. Tin vắn // Tiền phong. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 2.
Số 140
Ngày 19/5, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Czech-Việt ra tuyên bố cực lực phản
đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt
Nam, yêu cầu rút ngay giàn khoan cùng tất cả các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển
này.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Công an nhân dân, số 3219; Nhân
dân, số 21426).
42. T.HẰNG. Khắp nơi phản đối Trung Quốc // Thanh niên. - 2014. Ngày 20 tháng 5. - Tr 5. Số 140
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Ngày 19/5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ra tuyên bố phản đối
Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo:Nhân dân, số 21426; Đại đoàn kết,
số 138).
43. THỨC HÀ (Tổng hợp). Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết
một lòng! // Bảo vệ pháp luật. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 3. Số 40
Ban Chấp hành TW Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng
cường đoàn kết, nhất trí, đồng tâm hiệp lực cả nước một lòng vượt qua mọi khó
khăn thử thách, kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng
thời phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất
nước.
44. HOÀNG DĨNH. Hội NCT tỉnh Quảng Ninh: Sát cánh cùng với Đảng,
chính quyền bảo vệ chủ quyền biển đảo // Người cao tuổi. - 2014. - Ngày 20
tháng 5. - Tr 2. Số 80
Theo dõi hành động ngang ngược của Trung Quốc ngày càng gia tăng,
NCT tỉnh Quảng Ninh phẫn nộ và cực lực lên án, yêu cầu Trung Quốc rút ngay
giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam, thực hiện đúng Công
ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc là một thành viên.
45. Người nước ngoài ở Việt Nam cũng xuống đường phản đối Trung
Quốc // Người đưa tin. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 3. Số 60
Trong những ngày vừa qua, hòa chung với lòng yêu nước, tinh thần quyết
tâm bảo vệ vùng biển đảo Tổ quốc của người dân Việt Nam, nhiều người nước
ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam cũng xuống đường ủng hộ Việt Nam
trong vấn đề Biển Đông.
46. PQ. Họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông // Khoa học và phát
triển. - 2014. - Ngày 29/5-4 tháng 6. - Tr 8. Số 22
Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức Họp báo Quốc tế về tình
hình Biển Đông với sự tham gia của nhiều đơn vị như ủy ban Biên giới Quốc
gia, Cảnh sát biển Việt Nam, Kiểm ngư Việt Nam, đại diện Tập đoàn Dầu khí
quốc gia Việt Nam và đại diện Bộ Ngoại giao.
47. TRƯỜNG PHONG. Tọa đàm Tình hình biển Đông và hành động của
chúng ta // Tiền phong. - 2014. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 3. Số 152
Ngày 31/5, tại trụ sở báo Tiền phong diễn ra tọa đàm Tình hình biển Đông
và hành động của chúng ta.
48. GIA TÙNG. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tại Shangri-La // Tiền
phong. - 2014. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 14. Số 152
Tại phiên họp toàn thể thứ 3 của Đối thoại Shangri-La 2014 ngày 31/5, tại
Singapore, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt
Nam đề nghị Trung Quốc lập tức rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng
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biển Việt Nam, cùng đàm phán để giữ được hòa bình, ổn định và quan hệ hữu
nghị giữa hai nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 152).
49. NGHINH XUÂN. Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi nông dân toàn thế
giới lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 // Quân đội
nhân dân. - 2014. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 8. Số 19092
Ngày 2/6, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức mít tinh đồng
thời ra Tuyên bố phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương
981 trong vùng biển Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21440; Công an
nhân dân, số 3233; Lao động, số 126; Nông thôn ngày nay, số 132).
50. PV. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam yêu cầu Trung Quốc
"hành xử văn minh" : Biển đảo trong lòng dân // Tin tức. - 2014. - Ngày 5
tháng 6. - Tr 8. Số 133
Ngày 4/6, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối
Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt
Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giáo dục và thời đại, số 134;
Nhân dân, số 21442; Công an nhân dân, số 3235; Quân đội nhân dân, số 19094;
Pháp luật Việt Nam, số 156).
51. HÀ DUNG. Họp báo Quốc tế lần thứ 3 về Biển Đông: Việt Nam thiện
chí, Trung Quốc ngày càng hung hăng // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 6
tháng 6. - Tr 3. Số 157
Ngày 5/6, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức họp báo quốc tế lần thứ 3 để
thông tin về những diễn biến mới nhất trên Biển Đông trong thời gian qua.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Sức khỏe và đời sống, số 89;
Công an nhân dân, số 3236; Tuổi trẻ, số 148; Lao động, số 129; Nhân dân, số
21443; Nông thôn ngày nay, số 135; Văn hóa, số 2480).
52. THU LOAN. Tiếp tục gửi công hàm phản đối Trung Quốc tới các
nước // Tiền phong. - 2014. - Ngày 7 tháng 6. - Tr 12. Số 158
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, phái đoàn Đại diện Thường trực Việt
Nam bên cạnh Cơ quan LHQ, tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc
tế khác tại Geneva ngày 5/6 gửi công hàm lần 2 cho phái đoàn đại diện thường
trực các nước tại Geneva và các tổ chức quốc tế đóng tại Thuỵ Sĩ kiên quyết bác
bỏ những luận điệu vu cáo, bịa đặt của phía Trung Quốc.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 135; Pháp luật Việt
Nam, số 158; Giáo dục và thời đại, số 136).
53. H.M.A. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội gửi thư tới Nghị viện các
nước: Đề nghị ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam về Biển Đông //
Lao động. - 2014. - Ngày 9 tháng 6. - Tr 1. Số 131
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Ngày 6/6, Chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội đã có thư gửi Chủ tịch
UB Đối ngoại Nghị viện các nước, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới
và các tổ chức liên nghị viện khác thông báo về tình hình Trung Quốc vi phạm
chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông, đồng thời chính thức đề nghị nghị viện các
nước ủng hộ lập trường chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông nghiệp Việt Nam, số 114;
Bưu điện Việt Nam, số 69; VOV, số 46).
54. L.NGUYÊN, H.HOAN. Đoàn viên công đoàn, người lao động cả
nước hướng về Biển Đông: Trí tuệ, nhiệt huyết - sức mạnh vô song của lòng
yêu nước // Lao động. - 2014. - Ngày 9 tháng 6. - Tr 1. Số 131
Ngày 7/6, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt
cho giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn cả nước ra Tuyên bố phản đối
Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam.
55. HOÀNG ANH TUẤN. Người Hoa tại TP Hồ Chí Minh phản đối
Trung Quốc // Tin tức. - 2014. - Ngày 7 tháng 6. - Tr 2. Số 135
Cộng đồng người Hoa tại TP Hồ Chí Minh luôn ghi nhận và tin tưởng vào
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Hoa cũng như
ủng hộ các chủ trương, giải pháp hòa bình mà Việt Nam đã đấu tranh phản đối
Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt
Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 158; Pháp luật
Việt Nam, số 158; Nhân dân, số 21444).
56. PV. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và đàm phán //
Sức khỏe và đời sống. - 2014. - Ngày 20 tháng 6. - Tr 16. Số 97
Ngày 18/6, tại Hà Nội, trong cuộc gặp giữa hai Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo
hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam tiếp tục khẳng định
mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và yêu cầu Trung
Quốc rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam, ngồi vào bàn đàm
phán.
57. L.BÌNH. Yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan trở lại vùng
biển Việt Nam // Đại đoàn kết, số 198. - 2014. - Ngày 17 tháng 7. - Tr 3. Số 198
Liên quan đến việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981,
ngày 16/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ và
yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan Hải Dương 981 quay trở lại hoặc bất
cứ giàn khoan nào khác vào hoạt động trong vùng biển của Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhà báo và công luận, số 29;
Người cao tuổi, số 114; Tiền phong, số 198; Tin tức, số 169; Lao động xã hội,
số 85; Nông thôn ngày nay, số 170; Tuổi trẻ, số 189; Công an nhân dân, số
3277).
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*QUỐC TẾ
58. Thủ tướng Nhật Bản: Trung Quốc hung hăng gây căng thẳng trong
khu vực : Nhân vật trong ngày // Lao động. - 2014. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 2. Số
105
Tại trụ sở của NATO ở Brussels (Bỉ), Thủ tướng Nhật Bản - ông Shinzo
Abe cho rằng, tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng, xuất phát từ những
tuyên bố chủ quyền đơn phương của Trung Quốc, buộc các nước trong khu vực
phải tăng cường cảnh giác trước mọi động thái của nước này.
59. Cộng đồng quốc tế lên án Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh
tế, thềm lục địa của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 4. Số
21417
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun kêu gọi các bên liên quan kìm chế, giải
quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình, thông qua đối thoại và phù hợp luật
pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương LHQ.
60. Cộng đồng quốc tế lên án Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh
tế, thềm lục địa của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 8. Số
21417
Trả lời phỏng vấn Đài Chanel News Asia, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc
gia Đông - Nam Á (ASEAN) Lê Minh Lương tuyên bố, việc Trung Quốc đưa
giàn khoan Hải Hương - 981 vào vùng biển Việt Nam và cho tàu Trung Quốc
đâm vào tàu Việt Nam tại khu vực giàn khoan là "cực kỳ nghiêm trọng". Ông
kêu gọi ASEAN cầm sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), đồng
thời thúc đẩy để Trung Quốc cam kết đóng góp vào sự phát triển của COC,
trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông.
61. Cộng đồng quốc tế lên án Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh
tế, thềm lục địa của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 8. Số
21417
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo, việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào khu vực
Biển Đông là hành động mang tính khiêu khích và gây mất ổn định khu vực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ G.xa-ki nhấn mạnh: "Các hành động này
không được phép xảy ra trong khu vực tranh chấp". Tiếp theo các tuyên bố riêng
rẽ của Thượng nghị sĩ G.Mác-kên và Hạ nghị sĩ E.Pha-lê-ô-ma-va-ê-ga, ngày
9/5, một nhóm các Thượng nghị sĩ có thế lực của Đảng Cộng hòa và đảng Dân
chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã ra tuyên bố chung lên án việc
Trung Quốc liên tiếp có những hành động gây căng thẳng ở Biển Đông.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 105).
62. Cộng đồng quốc tế lên án Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh
tế, thềm lục địa của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 4. Số
21417
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Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố chung khẳng định tự do hải quan tại Biển
Đông không được cản trở, đồng thời kêu gọi sự hợp tác trong bảo đảm an ninh
của các tuyến đường biển và tăng cường an ninh hàng hải.
63. Cộng đồng quốc tế lên án Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh
tế, thềm lục địa của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 4. Số
21417
Ngày 9/5, người phát ngôn của Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối
ngoại của Liên hiệp châu Âu (EU) đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại liên quan
hoạt động của giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc, cảnh báo các hành
động đơn phương có thể ảnh hưởng tới an ninh trong khu vực.
64. Cộng đồng quốc tế lên án Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh
tế, thềm lục địa của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 4. Số
21417
Ngày 10/5, Tổng thống Phi-li-pin B.A-ki-nô đã hối thúc lãnh đạo các quốc
gia Đông - Nam Á đối phó với mối đe dọa từ những tuyên bố chủ quyền liên
tiếp đối với hầu hết Biển Đông của Trung Quốc.
65. Cộng đồng quốc tế lên án Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh
tế, thềm lục địa của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 4. Số
21417
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Y.Xư-ga đã bày tỏ quan ngại sâu sắc
về tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực vì việc khai thác bất hợp pháp
của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản
Ph.Ki-si-đa nhấn mạnh, Tô-ki-ô coi vụ việc mới nhất này là một phần trong
hàng loạt hoạt động hàng hải đơn phương và khiêu khích của Trung Quốc.
66. Cộng đồng quốc tế lên án Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh
tế, thềm lục địa của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 4. Số
21417
Học giả các nước Nga, I-ta-li-a, Ấn Độ, Xin-ga-po cũng lên án việc Trung
Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam là một bước leo thang
nghiêm trọng và tạo ra "một kịch bản vô cùng nguy hiểm" đối với khu vực.
67. Cộng đồng quốc tế lên án Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh
tế, thềm lục địa của Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 4. Số
21417
Nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới như: AP (Mỹ), AFP (Pháp), Roitơ (Anh), DPA (Đức)... cùng các tờ báo có uy tín đã đồng loạt thông tin về việc
các tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào tàu Việt Nam. Các báo cũng đánh giá
hành vi này của Trung Quốc là "một trong những bước đi khiêu khích nhất" có
thể dẫn đến những xung đột nghiêm trọng hơn".
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68. Dư luận quốc tế lên án Trung Quốc trắng trợn vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự Quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 8. Số 21418
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư phụ trách quan hệ quốc tế Đảng Cộng sản Achen-ti-na (PCA) H.Crây-nét kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng nguyên tắc chung sống
hòa bình, luật pháp quốc tế và nhất là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng vùng kinh tế đặc quyền và tự
do hàng hải trên Biển Đông.
69. Dư luận quốc tế lên án Trung Quốc trắng trợn vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự Quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 8. Số 21418
Tổng Thư ký Hội hữu nghị Anh - Việt (BVFS) L.An-đi-xơ đã gửi thư tới
Đại sứ Trung Quốc tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Lưu Hiểu Minh bày tỏ
sự quan ngại trước việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu hộ tống vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
70. Dư luận quốc tế lên án Trung Quốc trắng trợn vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự Quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 4. Số 21418
Chiều 11/5, hơn 500 kiều bào và người Việt Nam đang sinh sống, học tập
và làm việc tại Nhật Bản tổ chức tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn
khoan trái phép tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tham
gia tuần hành còn có rất nhiều người Nhật Bản ủng hộ Việt Nam.
71. Dư luận quốc tế lên án Trung Quốc trắng trợn vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự Quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 4. Số 21418
Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ra tuyên bố phản đối Trung Quốc xâm
phạm chủ quyền Việt Nam.
72. Dư luận quốc tế lên án Trung Quốc trắng trợn vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự Quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 4. Số 21418
Tại Mát-xcơ-va, Hội Người Việt Nam tại LB Nga đã gửi thư ngỏ về vấn đề
Biển Đông đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, cực lực lên án hành động gây
hấn của Trung Quốc và tố cáo báo chí Trung Quốc đưa tin xuyên tạc tình hình,
khiêu khích, kích động tâm lý hận thù dân tộc.
73. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 8. Số 21419
Ngày 11/5, tại Pháp, Tướng Đ.Sép-phe, nguyên Tùy viên quân sự Pháp tại
Việt Nam và Trung Quốc, nguyên cố vấn Bộ Quốc phòng Pháp và là một nhà
nghiên cứu có uy tín về Biển Đông, nhận định rằng, hành động đưa giàn khoan
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vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc đã vượt
quá các quyền hạn của mình và vi phạm chủ quyền của Việt Nam.
74. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 8. Số 21419
Ngày 11/5, tại LB Nga, ông A.Xve-tốp, chuyên viên Hội đồng Đối ngoại
Nga cho rằng, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 tại thềm lục
địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành động được lên kế hoạch từ
trước.
75. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Ngày 11/5, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long hoan nghênh tuyên bố
chung của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN về tình hình nghiêm trọng hiện nay
ở Biển Đông
76. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Ngày 11/5, khoảng 5.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học
tập ở mọi miền nước Đức đã tập trung tại khu vực Quảng trường Pốt-xđam ở
trung tâm thủ đô Béc-lin để bày tỏ tình đoàn kết, hướng về Việt Nam và phản
đối hành động của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại
thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông.
77. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Ngày 11/5, Hội du học sinh Việt Nam tại TP Men-bơn, Ô-xtrây-li-a đã ra
tuyên bố kiên quyết phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.
78. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Ngày 11/5, hơn 2.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập
tại CH Séc tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Pra-ha để phản đối việc
Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc chủ
quyền của Việt Nam.
79. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 8. Số 21419
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Ông V.Cô-lô-tốp, Trưởng bộ môn lịch sử các nước phương Đông thuộc Đại
học tổng hợp Xanh Pê-téc-bua, nhấn mạnh sự bành trướng của Trung Quốc ở
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang gây căng thẳng, làm phương hại lòng tin
trong khu vực.
80. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Ngày 12/5, phóng viên TTXVN tại Luân Đôn cho biết, trong một tuyên bố
của Bộ Ngoại giao Anh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao H.Xvai-ơ khẳng định:
Việt Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh
tế và thềm lục địa của Việt Nam đã khiến căng thẳng leo thang trên Biển Đông.
Chính phủ Anh ủng hộ tuyên bố của EU và đã nêu vấn đề này với Chính phủ
Trung Quốc ở cấp Bộ trưởng, kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tìm cách hạn
chế căng thẳng leo thang.
81. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Ngày 12/5, Nhật Bản đã bày tỏ ủng hộ các nhà lãnh đạo ASEAN kêu gọi
kiềm chế và giảm leo thang căng thẳng ở Biển Đông sau khi Trung Quốc hạ đặt
trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
của Việt Nam.
82. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Tại Ô-xtrây-li-a, tờ Người đưa tin Xít-ni buổi sáng số ra ngày 11/5 dẫn lời
người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Ô-xtrây-li-a kêu gọi các bên
liên quan kìm chế và chấm dứt các hành động có thể khiến căng thẳng gia tăng.
83. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Tại Đức, ngày 12/5, Tiến sĩ G.Vin, một chuyên gia về Đông-Nam Á thuộc
Viện Khoa học và chính trị Đức (SWP) đã phê phán hành động của Trung Quốc
hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của
Việt Nam.
84. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Tại Cam-pu-chia, Chủ tịch Tổng hội người Cam-pu-chia gốc Việt Nam cho
biết, những ngày qua, Việt kiều tại Cam-pu-chia đều lo lắng theo dõi tình hình
quê hương, bà con Việt kiều coi hành động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

36

HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC

trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
85. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Tại Rô-ma, I-ta-li-a, đông đảo Việt kiều và lưu học sinh, sinh viên Việt
Nam đang sinh sống và học tập tại nước này cũng phản đối mạnh mẽ hành động
vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Hội Sinh viên Việt Nam tại I-ta-li-a
dự kiến tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 17/5 tới.
86. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp
(UEVP) đã ra thông cáo kêu gọi sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập
tại Pháp đoàn kết một lòng, cùng người dân trong nước hướng về Biển Đông,
lên án mạnh mẽ hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam
và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
87. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 4. Số 21419
Ngày 12/5, Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Xin-ga-po đã gửi
thư tới các nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ phẫn nộ trước việc Trung Quốc hạ đặt
giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng biển Việt Nam, đồng thời khẳng định cộng
đồng người Việt Nam tại Xin-ga-po sẵn sàng về nước, cùng đồng bào góp sức
xây dựng và bảo vệ nước nhà.
88. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 8. Số 21420
Ngày 12/5, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố chỉ trích việc Trung Quốc hạ đặt
giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của
Việt Nam là hành động khiêu khích.
89. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 7. Số 21420
Ngày 13/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a đã tổ chức gặp gỡ, chia sẻ
thông tin với cộng đồng người Việt Nam tại đây về những diễn biến mới nhất
liên quan đến vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng
đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam.
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90. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 7. Số 21420
Ngày 13/5, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã phản đối hành vi của
Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh
tế và thềm lục địa của Việt Nam và khẳng định tình đoàn kết với đồng bào trong
nước.
91. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 7. Số 21420
Ngày 13/5, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a đã ra thông cáo phản
đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu vũ trang và
máy bay hộ tống vào vùng biển Việt Nam.
92. TTXVN. Ủy ban ASEAN tại Nam Phi họp trao đổi tình hình biển
Đông // Tài nguyên và Môi trường. - 2014. - Ngày 15 tháng 5. - Tr 16. Số 39
Ngày 13/5, tại thủ đô Pretoria, Ủy ban các nước ASEAN tại Nam Phi
(APC) đã tổ chức họp cấp Đại sứ nhằm trao đổi về tình hình căng thẳng tại Biển
Đông dưới sự chủ tọa của Đại sứ Việt Nam Lê Huy Hoàng, Chủ tịch đương
nhiệm của Ủy ban.
93. THỤY MIÊN. Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Trung Quốc gây hấn //
Thanh niên. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 19. Số 134
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thẳng thừng chỉ trích Trung Quốc gây hấn khi
đưa giàn khoan Hải Dương-981 và nhiều tàu hộ tống vào vùng biển Việt Nam.
94. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 7. Số 21420
Hội Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Mỹ đã ra thông cáo báo chí cực lực
phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
95. Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam : Thời sự quốc tế // Nhân dân. 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 7. Số 21420
Tờ Finacial Times (Anh) số ra ngày 12/5, nhận định việc Trung Quốc đặt
trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục
địa của Việt Nam đã châm ngòi cho những phản ứng rất mạnh mẽ từ phía Việt
Nam.
96. TRƯỜNG SƠN. 16 tổ chức phi chính phủ quốc tế lên án hành động
làm căng thẳng ở Biển Đông // Thanh niên. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 4.
Số 134
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16 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam đã ra
Tuyên bố chung phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng
biển Việt Nam.
97. HẠ ANH (Tổng hợp). Đe dọa không giải quyết tình hình Biển Đông :
Tin tức // Nông thông ngày nay. - 2014. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 5. Số 117
Ngày 14/5, Nhà Trắng đã ra thông cáo kêu gọi dùng đối thoại giải quyết
căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam, sau khi Trung Quốc ngang nhiên đưa
giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển Việt Nam và tấn công tàu Cảnh sát
biển Việt Nam
98. Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN ra tuyên bố phản đối // Nông thôn
ngày nay. - 2014. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 5. Số 117
Ngày 15/5, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - ASEAN đã ra tuyên bố
kiên quyết phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng
biển Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, đề nghị Trung Quốc rút ngay giàn khoan
và các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam, không tái diễn
những hành động tương tự trong tương lai.
99. Kêu gọi giải quyết căng thẳng tại Biển Đông thông qua đối thoại //
Nhân dân. - 2014. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 4. Số 21423
Ngày 16/5, tại Phnôm Pênh, khoảng 200 người Việt Nam đại diện cho cộng
đồng người Cam-pu-chia gốc Việt đang làm ăn, sinh sống tại Cam-pu-chia đã tổ
chức mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981
trong vùng biển Việt Nam.
100. Người nước ngoài biểu tình ủng hộ Việt Nam, phản đối Trung Quốc
// Người đưa tin. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 3. Số 60
Ngày 16/5, hơn 200 người dân Philippines và Việt Nam đã tổ chức một
cuộc tuần hành tại Thủ đô Manila để đòi Trung Quốc rút giàn khoan, tàu chiến
ra khỏi vùng biển Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 137; Pháp luật Việt
Nam, số 137).
101. PV. Phó Tổng thống Mỹ lên án hành động khiêu khích của Trung
Quốc trên Biển Đông // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 16. Số
137
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng
quân đội Trung Quốc tại Washington đã thẳng thắn chỉ trích hành động của Bắc
Kinh trên Biển Đông là hành động "khiêu khích và nguy hiểm".
102. NHÓM PV TTXVN TẠI NƯỚC NGOÀI. Việt kiều hướng về biển
đảo quê hương // Tin tức. - 2014. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 16. Số 118
Ngày 17/5, hơn 300 học sinh, sinh viên và kiều bào Việt Nam đang sinh
sống, học tập và làm việc tại Bỉ đã biểu tình trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc
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tại Brussels để phản đối việc Bắc Ninh hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương
981 trên vùng thềm lục địa, đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
103. KHÁNH DUY. Trung Quốc và sự sai lầm của "Nước cờ giàn
khoan" // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 15. Số 138
Việc Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 ngay trong vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam, được giới chuyên gia nhìn nhận là "nước cờ" chính
trị ngày càng vấp phải nhiều chỉ trích gay gắt của cộng đồng quốc tế.
104. ĐẶNG HÀ, PHẠM THẢO (Tổng hợp). Hoạt động phản đối Trung
Quốc của người Việt Nam ở nước ngoài // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày
20 tháng 5. - Tr 8. Số 3219
Ngày 18/5, tại London, khoảng 1.000 người Việt Nam đang sinh sống, học
tập và làm việc tại nhiều vùng, miền của nước Anh cùng với người thân và bạn
bè của mình đã tập trung tại khu vực đối diện trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc tổ
chức buổi biểu tình phản đối mạnh mẽ hành động của Trung Quốc và yêu cầu
Bắc Kinh phải rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế
và thềm lục địa của Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21426).
105. ĐẶNG HÀ, PHẠM THẢO (Tổng hợp). Hoạt động phản đối Trung
Quốc của người Việt Nam ở nước ngoài // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày
20 tháng 5. - Tr 8. Số 3219
Ngày 18/5, hàng trăm người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở khu
vực thủ đô Washington, bang Virginia, bang Maryland, các vùng phụ cận cùng
một số bạn bè quốc tế đã tập trung tại Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô
Washington biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc phải
rút giàn khoan Hải Dương 981 ngay lập tức.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 140; Nhân dân, số
21426; Nông thôn ngày nay, số 120; Quân đội nhân dân, số 19078).
106. ĐẶNG HÀ, PHẠM THẢO (Tổng hợp). Hoạt động phản đối Trung
Quốc của người Việt Nam ở nước ngoài // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày
20 tháng 5. - Tr 8. Số 3219
Ngày 18/5, gần 100 kiều bào, thanh niên, sinh viên Việt Nam, cũng như
một số bạn bè quốc tế đã tập trung trước Phái đoàn đại diện ngoại giao Trung
Quốc tại thành phố New York, Mỹ để phản đối hành động của Bắc Kinh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 140; Nhân dân, số
21426).
107. ĐẶNG HÀ, PHẠM THẢO (Tổng hợp). Hoạt động phản đối Trung
Quốc của người Việt Nam ở nước ngoài // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày
20 tháng 5. - Tr 8. Số 3219
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Trong 2 ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam
tại Australia cũng đã tổ chức biểu tình rầm rộ trước Đại sứ quán Trung Quốc tại
thủ đô Canberra và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thủ đô Melbourne.
108. TTXVN. Hướng về biển, đảo quê hương // Quân đội nhân dân. 2014. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 8. Số 19077
Ngày 18/5, Tại Ăng-gô-la, Hội người Việt Nam tổ chức gặp mặt nhằm
phản đối các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông và tổ chức
quyên góp, gửi thư, quà tặng các chiến sĩ Cảnh sát biển và kiểm ngư trong nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21426).
109. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động sai trái tại vùng biển
Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 8. Số 21426
Ngày 18/5, cộng đồng người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc trên
khắp Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc họp mặt để phản đối Trung Quốc hạ đặt
giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam.
110. KHÁNH DUY (Tổng hợp). Mỹ, châu Âu quan ngại về hành vi
ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày
19 tháng 5. - Tr 16. Số 139
Quan chức nhiều nước và chuyên gia quốc tế đang bày tỏ quan ngại về tình
hình trên Biển Đông, đồng thời lên án những hành động phi pháp, gây căng
thẳng của Trung Quốc khi hạ giàn khoan trên vùng biển Việt Nam.
111. NHÓM PV TTXVN TẠI NƯỚC NGOÀI. Việt kiều hướng về biển
đảo quê hương // Tin tức. - 2014. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 16. Số 118
Cộng đồng người Việt tại Mêxicô, hòa nhịp với nhân dân cả nước và bạn
bè trên thế giới, mạnh mẽ lên án hành động sai trái và ngang ngược của phía
Trung Quốc; bày tỏ tinh thần sẵn sàng cùng quân dân cả nước bảo vệ chủ quyền
của Việt Nam tại Biển Đông.
112. NHÓM PV TTXVN TẠI NƯỚC NGOÀI. Việt kiều hướng về biển
đảo quê hương // Tin tức. - 2014. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 16. Số 118
Gần 2.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp,
cùng các bạn bè Pháp yêu chuộng hòa bình và công lý đã hưởng ứng lời kêu gọi
của "Collectif Vietnam" - tổ chức tập hợp tất cả các hội, đoàn của người Việt
Nam tại Pháp, tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô Paris chống lại các hành động
xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc, bày tỏ tình cảm hướng về Việt
Nam, đoàn kết với nhân dân Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 138)
113. MAI TIẾN DŨNG (Tổng hợp). Trung Quốc đang sai lầm nghiêm
trọng // Nông thôn ngày nay. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 3. Số 120
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Ngày 19/5, liên quan đến việc Trung Quốc có hành động gây hấn trên Biển
Đông, báo chí nước ngoài tiếp tục nhận định, đây là bước đi sai lầm nghiêm
trọng của Trung Quốc.
114. ĐÔNG HẢI, MAI DŨNG. Biểu tình lên án Trung Quốc ở Mỹ //
Nông thôn ngày nay. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 2. Số 120
Tại Slovakia, hàng nghìn người Việt từ người già đến các cháu thiếu niên
học sinh ở khắp các vùng miền trên lãnh thổ này đã tập trung trước Đại sứ quán
Trung Quốc tại Slovakia để biểu tình bày tỏ lòng yêu nước và phản đối nhà cầm
quyền Trung Quốc.
115. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động sai trái tại vùng biển
Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 21426
Tại CH Síp, hơn một nghìn người, gồm người lao động Việt Nam, bạn bè
quốc tế đã tham gia tuần hành và tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ
đô Ni-co-xa, đọc kháng thư phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại
vùng biển Việt Nam.
116. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động sai trái tại vùng biển
Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 21426
Đại sứ quán Nam Phi tổ chức gặp mặt với chủ đề "Kỷ niệm lần thứ 124
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng về Hoàng Sa và Trường Sa thân
yêu" với sự tham gia của đông đảo người Việt đang sinh sống, làm việc và học
tập tại Nam Phi cùng một số bạn bè quốc tế.
117. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động sai trái tại vùng biển
Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 8. Số 21426
Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Cham-pa-xắc của Lào đã gửi tâm thư
tới Đảng, Nhà nước, chiến sĩ và nhân dân trong nước, bày tỏ phẫn nộ về những
hành động khiêu khích của phía Trung Quốc, đi ngược truyền thống láng giềng
hữu nghị giữa hai nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 140).
118. HÀ NHÂN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dung hội đàm với Tổng thống
Philippines Benigno S.Aquino: Quan ngại sâu sắc tình hình đặc biệt nguy
hiểm ở biển Đông // Tiền phong. - 2014. - Ngày 22 tháng 5. - Tr 2. Số 142
Ngày 21/5, tại buổi họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng cho biết, Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Philippines cùng chia sẻ
quan ngại sâu sắc về tình hình đặc biệt nguy hiểm hiện nay ở biển Đông trước
việc Trung Quốc tiến hành nhiều hành động vi phạm luật pháp quốc tế, Công
ước của LHQ về Luật Biển năm 1982, xâm phạm nghiêm trọng vùng biển của
các quốc gia ven biển.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 122).
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119. LÊ KIÊN. Quốc hội phản đối hành động sai trái của Trung Quốc //
Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 22 tháng 5. - Tr 2. Số 133
Tối 21/5, Văn phòng Quốc hội đã phát đi bản thông cáo số 2 của kỳ họp
thứ 7, cho biết "Quốc hội thảo luận (tại đoàn) về tình hình biển Đông, việc
Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và
vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chủ trương và giải pháp của Việt Nam".
120. PHẠM BÌNH MINH. Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan: 20
cuộc giao thiệp, Trung Quốc vẫn ngoan cố // Văn hóa. - 2014. - Ngày 21 tháng
5. - Tr 2. Số 2473
Trả lời phóng viên báo chí, Phó Thủ tưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm
Bình Minh cho biết: Dứt khoát Việt Nam đấu tranh yêu cầu Trung Quốc phải rút
giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam...
121. BÌNH GIANG. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn
Bloomberg: Bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình // Tiền phong. - 2014.
- Ngày 1 tháng 6. - Tr 3. Số 152
Ngày 30/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn hãng tin
Bloomberg của Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 5 tháng đầu năm
2014 và vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong
vùng biển Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ: "Việt Nam đã và sẽ làm hết sức để bảo
vệ chủ quyền vùng biển của mình bằng biện pháp hòa bình, vì độc lập, chủ
quyền của Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Đấu tranh phát
lý theo luật pháp quốc tế là một biện pháp hòa bình. Lãnh đạo Việt Nam đang
cân nhắc giải pháp này".
122. Nga ủng hộ Việt Nam giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông //
Thanh niên. - 2014. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 23. Số 152
Trong cuộc gặp Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh ngày 30/5, Thứ
trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết, Moscow luôn tin tưởng và
coi trọng quan hệ với Hà Nội. Nga cũng theo dõi sát sao tình hình biển Đông
"Vì vậy chúng tôi ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam giải quyết vấn đề bằng biện
pháp hòa bình. Chúng tôi phản đối những hành động có thể gây mất ổn định
trong khu vực".
123. THỤC MINH. Mỹ lên án Trung Quốc gây bất ổn ở biển Đông //
Thanh niên. - 2014. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 24. Số 152
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 31/5 tố cáo Trung Quốc có
"nhiều hành động gây bất ổn ở biển Đông" đồng thời cam kết hỗ trợ các quốc
gia yếu hơn.
124. ANH VŨ VÀ TTXVN. Lên án Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng
chủ quyền biển, đảo của Việt Nam // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 2
tháng 6. - Tr 8. Số 19091
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Ngày 31/5, cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam tại thủ đô Ôt-taoa, các thành phố Môn-re-an, Tô-rôn-tô của Canada đã tuần hành và tập trung
trước trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada nhằm phản đối Trung Quốc vi
phạm nghiêm trọng chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 154).
125. BTV. Việt Nam gửi Công hàm phản đối Trung Quốc lên Tổng Thư
ký LHQ // Tiền phong. - 2014. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 15. Số 152
Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ đã gửi thư cho Tổng
Thư ký LHQ Ban Ki Moon đề nghị lưu hành Công hàm của Bộ Ngoại giao Việt
nam gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phản đối việc Trung Quốc không chấm dứt
các hoạt động vi phạm củ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng
đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Công ước LHQ về Luật biển
năm 1982.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 152).
126. TRỌNG KHA. Người Việt ở Hồng Kông viết huyết thư phản đối
Trung Quốc // Thanh niên. - 2014. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 4. Số 153
Ngày 1/6, khoảng hơn 300 người Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại
Hồng Kông tiếp tục biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn
khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam và các hành động xâm phạm
khác. Đặc biệt, theo TTXVN, hơn 50 người đã dùng máu viết một bức tâm thư
yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Bức
huyết tâm thư sẽ được gửi lên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3233).
127. PHẠM THANH PHẢ. Người Việt ở Na Uy tuần hành phản đối
Trung Quốc // Văn hóa. - 2014. - Ngày 4 tháng 6. - Tr 14. Số 2479
Ngày 1/6, tại quảng trường trước trụ sở Quốc hội Na Uy ở Thủ đô Oslo,
200 người Việt ở Na Uy đã tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn
khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.
128. ĐÀ GIANG. Tiếp tục thông báo với Liên Hiệp Quốc tình hình Biển
Đông // Giáo dục và thời đại. - 2014. - Ngày 5 tháng 6. - Tr 3. Số 134
Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: Ngày 2/6, tại Trụ sở Liên
Hiệp Quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại
diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã gặp Phó Tổng Thư ký Liên
Hiệp Quốc thông báo về những diễn biến tới nay liên quan đến việc Trung Quốc
hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 156; Người cao
tuổi, số 90; Nhân dân, số 21442; Quân đội nhân dân, số 19094; Đại đoàn kết, số
156; Pháp luật Việt Nam, số 156; Khoa học và phát triển, số 23).
129. DOANH TOẠI. G7 bàn về biển Đông // Thanh niên. - 2014. - Ngày 4
tháng 6. - Tr 20. Số 155
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Hội nghị các nước G7 sẽ thảo luận tình hình biển Đông và nhiều khả năng
ra tuyên bố về các hành vi gây hấn của Trung Quốc.
130. KHÁNH DUY. G7 ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về Biển Đông // Đại
đoàn kết. - 2014. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 16. Số 157
Ngày 5/6, lãnh đạo các nước G7 đã ra Tuyên bố bày tỏ quan ngại về Biển
Đông và Hoa Đông, kêu gọi các bên không sử dụng vũ lực và giải quyết tranh
chấp bằng biện pháp hòa bình.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 157; Tiền
phong, số 157; Thanh niên, số 157).
131. TTXVN. Người Việt tại LB Nga hướng về biển đảo Tổ quốc //
Thanh niên. - 2014. - Ngày 9 tháng 6. - Tr 5. Số 160
Ngày 8/6, hơn 1.000 người Việt tại LB Nga đã tiến hành mít tinh phản đối
Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt
Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 161; Pháp luật
Việt Nam, số 161).
132. Việt kiều tại Anh tiếp tục phản đối Trung Quốc // Tin tức. - 2014. Ngày 11 tháng 6. - Tr 16. Số 138
Ngày 8/6, Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc
tại Anh một lần nữa đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc phản đối việc
Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt
Nam.
133. P.V. Tuần hành tại Mêhicô phản đối Trung Quốc // Văn hóa. - 2014.
- Ngày 27 tháng 6. - Tr 14. Số 2489
Ngày 25/6, Viện Hữu nghị và hợp tác Mêhicô - Việt Nam đã tuần hành
trước trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Mêhicô để phản đối Trung Quốc
hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam.
134. PV. Chung sức vì biển đảo quê hương // Nhân dân. - 2014. - Ngày 10
tháng 7. - Tr 8. Số 21477
Trước hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc tại Biển
Đông, Hội người Việt tại Ăng-gô-la đã tổ chức tập trung hòa bình phản đối
những hành động vi phạm luật pháp quốc tế của phía Trung Quốc...
135. Mỹ ra nghị quyết kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan, trả lại
nguyên trạng Biển Đông // Tuổi trẻ đời sống. - 2014. - Ngày 14 tháng 7. - Tr 5.
Số 303
Ngày 10/7, với 100% phiếu thuận Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị
quyết mã số S.RES.412 về tình hình Biển Đông. Nghị quyết kêu gọi Trung
Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và các lực lượng trên biển gắn với giàn
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khoan này, kìm chế trong việc có các hành động phiêu lưu trên biển và trả Biển
Đông lại nguyên trạng như trước ngày 1/5/2014.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 193; Thanh
niên, số 193; Đại đoàn kết, số 193; Nông thôn ngày nay, số 166).
136. Người Việt tại Hiroshima (Nhật Bản) tuần hành phản đối Trung
Quốc : Theo dòng sự kiện // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 15 tháng 7. - Tr 4. Số
196
Ngày 13/7, hơn 200 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh
Hiroshima và các tỉnh lân cận cùng bạn bè Nhật Bản đã xuống đường tuần hành
phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.
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PHẦN 3
CHUNG SỨC VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
1. TRUNG PHƯƠNG. Các nhà đầu tư chứng khoán hỗ trợ các kiểm ngư
viên bị thương // Lao động. - 2014. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 2. Số 105
Phản ánh việc một số nhà đầu tư chứng khoán trao tiền ủng hộ các kiểm
ngư viên bị thương do đụng độ với tàu Trung Quốc.
2. NGỌC TÁNH. Vinamilk: ủng hộ 1 tỷ đồng bảo vệ chủ quyền Biển
Đông : Tin thời sự // Lao động xã hội. - 2014. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 3. Số 59
Ngày 12/5, Công ty cổ phần sữa Vinamilk đã trao 1 tỷ đồng ủng hộ tới cán
bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển
đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Kinh tế nông thôn, số 20).
3. T.THÀNH. Chủ tịch nước thăm hỏi ngư dân bị nạn // Đại đoàn kết. 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 15. Số 134
Ngày 13/5, thông tin từ UBND tỉnh quảng Ngãi, kịp thời động viên tinh
thần các ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời
thăm hỏi và động viên đến tập thể tàu cá QNg 96416 TS (Thôn Tây, xã An
Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị tàu Trung Quốc tấn công tại vùng biển
Hoàng Sa của Việt Nam.
4. NGUYỄN TÚ. Hỗ trợ động viên lực lượng kiểm ngư VN // Thanh niên.
- 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 13. Số 134
Ngày 13/5, Văn phòng đại diện Báo Thanh niên tại miền Trung đã trao số
tiền 330 triệu đồng cho bạn đọc đóng góp cho Chi đội kiểm ngư 3, quận Sơn
Trà, TP Đà Nẵng.
5. L.ANH. Công đoàn viên chức TP Hồ Chí Minh phát động nhắn tin
ủng hộ Trường Sa, Hoàng Sa // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr
15. Số 134
Ngày 13/5, trong lễ phát động "Tháng công nhân" và khai mạc ngày hội
văn hóa do Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức; Công đoàn Viên chức
TP Hồ Chí Minh đã phát động trong toàn thể các bộ, công chức, viên chức,
người lao động thành phố nhắn tin ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 2470).
6. X.THI. Nghiệp đoàn nghề cá Bảo Ninh (Quảng Bình) quyết tâm bảo
vệ ngư trường // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 15. Số 134
Ngày 13/5, Liên đoàn Lao động TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phối hợp
với xã Bảo Ninh phát động các đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá ở xã Bảo Ninh
lên đường khai thác mùa vụ mới. Với đội tàu hơn 100 chiếc hoạt động, ngư dân
xã Bảo Ninh quyết tâm bám biển, bám ngư trường, đồng hành cùng Chính phủ
bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và biển của Việt Nam.
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7. PV VÀ CTV. Tặng quà Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam // Nhân
dân. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 4. Số 21420
Ngày 13/5, Công đoàn ngành Giao thông vận tải đã trích 600 triệu đồng từ
quỹ "Quỹ xã hội - từ thiện" do cán bộ, công nhân viên ngành đóng góp, ủng hộ
các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam tham gia
bảo vệ chủ quyền trên biển của Tổ quốc.
8. PV VÀ CTV. Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo
Trường Sa // Nhân dân. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 1. Số 21420
Ngày 13/5, tại cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), Quân chủng Hải quân tổ
chức lễ xuất quân của tàu HQ 996 đưa đoàn công tác gồm các cơ quan TW và
các địa phương lên đường ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa và nhà
giàn DK1.
9. Tiếp tục đồng lòng hướng về Biển Đông // Thanh niên - 2014. - Ngày
14 tháng 5. - Tr 13. Số 134
Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Thanh niên, ngày 13/5, nhiều bạn đọc,
doanh nghiệp, trường học... đã bày tỏ tấm lòng và tiếp tục ủng hộ các lực lượng
đang làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển Đông.
10. M.TOÀN. Hơn 31 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân đánh bắt vùng biển Hoàng
Sa, Trường Sa // Văn hóa. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 5. Số 2470
31,5 tỉ đồng là số tiền được tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ cho 325 tàu chuyên
khai thác hải sản trên vùng biển xa (Hoàng Sa, Trường Sa).
11. T.HUYỀN. Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ lực lượng cảnh
sát biển và ngư dân // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 15. Số 134
Thông tin từ Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Lê Viết Chữ,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện Quỹ hỗ trợ ngư dân, Tỉnh Đoàn, Hội
Cựu chiến binh và Hội Phụ nữ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ
cho Vùng Cảnh sát biển 2, đóng tại Cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng
Nam và ngư dân huyện Lý Sơn có phương tiện đánh bắt bị hư hỏng do tàu
Trung Quốc tấn công.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 2470).
12. TRẦN MẠNH TUẤN. Tăng cường sức chiến đấu cho Cảnh sát biển
// Văn hóa. - 2014. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 5. Số 2470
Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí đã trao tặng Vùng cảnh sát biển
3 chiếc xuồng cao tốc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tuần tiễu đường biên, quanh
đảo với trị giá 12 tỉ đồng.
13. PV. Giúp ngư dân yên tâm bán biển, sản xuất // Nhân dân. - 2014. Ngày 15 tháng 5. - Tr 3. Số 21421
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn số 1448/BNNTCTS gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc động viên ngư dân yên
tâm bám biển, sản xuất.
14. PV. Nhiều cơ quan, đơn vị thăm, tặng quà lực lượng Cảnh sát biển
và Kiểm ngư Việt Nam // Nhân dân. - 2014. - Ngày 15 tháng 5. - Tr 1. Số 21421
Chiều 14/5, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an Đà Nẵng
cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng
Chi đội Kiểm ngư số 3 và Cảnh sát biển Việt Nam số tiền 50 triệu đồng.
15. ANH HIẾU. Bộ Công an trao tặng 1 tỉ đồng cho lực lượng Cảnh sát
biển, Kiểm ngư Việt Nam // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 17 tháng 5. - Tr
3. Số 3216
Ngày 16/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đoàn công tác Bộ
Công an do Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây
dựng lực lượng CAND, Giám đốc Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Bộ Công an đã đến
thăm hỏi, động viên, tặng quà số tiền 1 tỉ đồng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
Việt Nam và Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt
Nam.
16. 1.200 thầy cô giáo, học sinh xếp hình Tổ quốc // Tuổi trẻ. - 2014. Ngày 17 tháng 5. - Tr 13. Số 128
Ngày 16/5, 1.200 thầy cô giáo, học sinh Trường THPT Phan Huy Chú đã
có mặt đông đủ trong màu áo xanh và áo mang màu cờ Tổ quốc. Lễ chào cờ
được tiến hành sau khi thầy cô và học sinh xếp thành hình Tổ quốc với hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa màu đỏ rực được bao bọc bằng đường viền hình trái
tim màu xanh. Ngoài ra trường cũng tổ chức quyên góp quỹ mang tên "Tấm
lòng gửi ra biển đảo thân thương".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động xã hội, số 59; Pháp luật
Việt Nam, số 137).
17. Q.HOA. Công đoàn Bộ VHTTDL trao tặng 420 triệu đồng cho Cảnh
sát biển và Kiểm ngư Việt Nam // Văn hóa. - 2014. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 2.
Số 2472
Ngày 16/5, Công đoàn Bộ VHTTDL đã đến thăm và trao tặng lực lượng
Cảnh sát biển Việt Nam 250 triệu đồng và lực lượng Kiểm ngư Việt Nam 170
triệu đồng.
18. MẠNH HÙNG. Công ty Truyền tải điện 2: Chung sức bảo vệ Biển
Đông // Công thương. - 2014. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 13. Số 60
Ngày 16/5, tại TP Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 đã ủng hộ
105.700.000 đồng hưởng ứng chương trình "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển
Đông" do Báo Tuổi trẻ phát động.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21425).
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19. ĐÌNH MƯỜI. Vinasun ủng hộ 7 tỉ đồng đóng ca nô tuần tra cao tốc //
Thanh niên. - 2014. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 5. Số 138
Ngày 17/5, Công ty cổ phần ánh Dương Việt Nam (Vinasun) tổ chức lễ
công bố ủng hộ 7 tỉ đồng đóng ca nô tuần tra cao tốc tặng Cảnh sát biển Việt
Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21424).
20. TTXVN. Trao quà của Chủ tịch nước tặng các lực lượng Cảnh sát
biển và Kiểm ngư Việt Nam // Người cao tuổi. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 2.
Số 80
Ngày 18/5, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ nhiệm
Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã tới thăm hỏi, động viên và trao
quà của Chủ tịch nước tặng chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng
Cảnh sát Biển và lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ
quyền tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 2472; Đại đoàn kết, số
139; Tin tức, số 118; Lao động, số 113; Sức khỏe và đời sống, số 79; Tuổi trẻ,
số 130; Giao thông, số 80; Nông thôn ngày nay, số 119; Quân đội nhân dân, số
19077; Nhân dân, số 21425; Nông nghiệp Việt Nam, số 99; Pháp luật Việt Nam,
số 139).
21. T.S. Các cần thủ hướng về biển đảo // Văn hóa. - 2014. - Ngày 19
tháng 5. - Tr 2. Số 2472
Ngày 18/5, 110 cần thủ tranh tài tại Giải vô địch Hiệp hội Câu cá thể thao
Việt Nam đã tham gia ủng hộ Quỹ Trường Sa, do Trung ương MTTQ Việt Nam
phát động.
22. HOÀNG LAM. Động viên ngư dân bám biển // Tiền phong. - 2014. Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 140
Ngày 19/5, Bí thư TW Đoàn Nguyễn Long Hải cùng Tỉnh Đoàn Thanh Hóa
đến phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, thăm hỏi, động viên ngư dân trẻ vươn
khơi bám biển.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 140).
23. XUÂN LAM, VÕ HÀ. Biển cả là quê hương // Tài nguyên và Môi
trường. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 9. Số 40
Khi ngư trường đang "dậy sóng", triệu trái tim nơi đất liền ngày ngày nau
náu chờ tin vùng "biển động". Hẳn nhiên những ngư dân miền Trung cả đời bám
biển, không thể ngồi yên, nay lại gấp rút đạp sóng, vươn khơi...
24. NHÓM PV. Chung sức vì biển đảo quê hương // Tiền phong. - 2014. Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 140
Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với một số đơn vị phát động chiến
dịch chung sức vì biển đảo quê hương từ ngày 19/5 đến 18/7.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các các báo: Tin tức, số 119; Công an
nhân dân, số 3219; Tuổi trẻ, số 131; Nhân dân, số 21426; Quân đội nhân dân, số
19078).
25. Biển Đông luôn ở trong tim // Thanh niên. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. Tr 13. Số 140
Ngày 19/5, nhiều bạn đọc tiếp tục đến tòa soạn báo Thanh niên ủng hộ
chương trình Hướng về biển Đông, tiếp sức cho các lực lượng đang làm nhiệm
vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo.
26. PV. Cả nước hướng về biển, đảo Tổ quốc // Nhân dân. - 2014. - Ngày
20 tháng 5. - Tr 8. Số 21426
Ngày 19/5, Tỉnh đoàn và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị phối hợp
tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Hướng về biển đảo thân yêu".
27. KHÁNH HUYỀN. Trao tặng hệ thống loa cho lực lượng cảnh sát
biển // Tiền phong. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 15. Số 140
Ngày 19/5, Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) đã trao tặng hệ thống
loa tuyên truyền đặc biệt cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với trị giá 3 tỷ
đồng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21426).
28. HIỀN CỪ. Trao tiền cho 2 ngư dân vừa trở về từ Hoàng Sa // Thanh
niên. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 13. Số 140
Ngày 19/5, tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, đại diện Báo Thanh niên
trao số tiền 40 triệu đồng cho 2 ngư dân bị lực lượng kiểm ngư Trung Quốc tấn
công bị thương.
29. KIM ANH. Triển lãm về Trường Sa, Hoàng Sa // Tiền phong. - 2014.
- Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 140
Ngày 19/5, Bảo tàng Lâm Đồng triển lãm hơn 100 hình ảnh, hiện vật thuộc
nhiều giai đoạn lịch sử thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo
Trường Sa và Hoàng Sa. Triển lãm kéo dài đến ngày 19/8.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 140; Đại biểu nhân
dân, số 140; Lao động, số 114; Nhân dân, số 21426).
30. TRANG HẠ. Trường Quốc Học chào cờ hướng về biển đảo // Đại
đoàn kết. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 5. Số 140
Ngày 19/5, trường THPT Quốc Học Huế đã tổ chức kỷ niệm sinh nhật Bác
và tuyên truyền về Biển Đông cho giáo viên và học sinh nhà trường trong giờ
chào cờ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 140).
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31. CL. Gần 3 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Chung sức bảo vệ biển
Đông của Việt Nam" : Tin tức - sự kiện // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 20
tháng 5. - Tr 1. Số 3219
Ban Chấp hành Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủ sản Việt Nam
(VASEP) vừa phát động chương trình "Chung sức bảo vệ biển Đông của Việt
Nam" kéo dài đến hết ngày 31/5. Đến ngày 19/5 đã có 36 doanh nghiệp, doanh
nhân hoạt động trong ngành Thủy sản đóng góp 2,909 tỷ đồng.
32. NHÓM PV. Chung sức vì biển đảo quê hương // Tiền phong. - 2014. Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 140
Ngày 19/5, Thành Đoàn Cần Thơ phát động đóng góp ủng hộ các chiến sĩ
Hải quân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa, Trường
Sa.
33. TT. Học sinh Hà Nội hướng về biển đảo // Tài nguyên và môi trường.
- 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 8. Số 40
Ngày 19/5, hơn 700 học sinh trường THPT Hà Nội Amsterdam đã mở đầu
buổi lễ bế giảng năm học bằng hoạt động ngoại khóa ý nghĩa mang tên "Hướng
về biển đảo". Buổi học được tổ chức với ý nghĩa thể hiện tình yêu đất nước, một
lòng hướng về biển Đông. Trong buổi hoạt động ngoại khóa, các học sinh trong
trường đã xếp hình tạo thành dãi chữ S bản đồ Việt Nam có đầy đủ hai quần đảo
Trường Sa, Hoàng Sa và đảo Phú Quốc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 140).
34. NHÓM PV. Chung sức vì biển đảo quê hương // Tiền phong. - 2014. Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 140
Ngày 19/5, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên các dân tộc thành phố Buôn
Mê Thuột giao lưu với chủ đề "Tuổi trẻ Buôn Mê Thuột chung tay bảo vệ chủ
quyền biển đảo Việt Nam".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 120; Quân
đội nhân dân, số 19078).
35. Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển // Tin tức. - 2014. - Ngày 20
tháng 5. - Tr 4. Số 119
Ngày 19/5, đại diện Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi đến thăm hỏi,
động viên, hỗ trợ tiền 2 ngư dân bị lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đánh trọng
thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3219).
36. BẢO AN. Vận động viên Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc // Tin
tức. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 11. Số 119
Ngày 19/5, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã trang trọng
tổ chức lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại buổi lễ,
ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm đã phát động ủng hộ các cán bộ,
chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa và Trường Sa.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 114).
37. TRANG HẠ. Tặng cờ Tổ quốc và chân dung Bác Hồ, Đại tướng Võ
Nguyên Giáp cho ngư dân Thừa Thiên Huế // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 20
tháng 5. - Tr 5. Số 140
Ngày 19/5, tại Hải đội 2 thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế, hơn 700
học sinh, đoàn viên thanh niên và đông đảo và con ngư dân thị trấn đã đến tham
dự và bày tỏ tinh thần hướng về biển đảo cùng ý chí bảo vệ chủ quyền vùng biển
Tổ quốc. Tại buổi lễ, đại diện Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế kết
hợp cùng với huyện đoàn Phú Vang đã trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc và 20 ảnh
Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho bà con ngư dân thị trấn Thuận An ra
khơi bám biển.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 140; Pháp luật Việt
Nam, số 140; Tiền phong, số 140; Nông thôn ngày nay, số 120; Nông nghiệp
Việt Nam, số 100).
38. PV. Cả nước hướng về biển, đảo Tổ quốc // Nhân dân. - 2014. - Ngày
20 tháng 5. - Tr 4. Số 21426
Trong buổi lễ chào cờ sáng thứ hai đầu tuần (19/5), tất cả các trường
THPT, THCS trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định đồng loạt tổ chức tuyên truyền
về biển, đảo.
39. NGUYỄN NAM. Tổng công ty Phát điện 2 góp hơn 2,6 tỉ đồng //
Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 9. Số 131
Ngày 19/5, tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, đã diễn ra
lễ khởi công dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1- giai đoạn 1. Dịp này, Tổng
công ty Phát điện 2 đã trao 2.659.099.000 đồng đóng góp cho chương trình
"Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông".
40. M.K. XWS ủng hộ 100 triệu đồng giúp ngư dân, kiểm ngư và cảnh
sát biển VN // Thanh niên. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 4. Số 140
Ngày 19/5, Công ty TNHH xử lý chất thải rắn VN (VWS) trao 100 triệu
đồng ủng hộ ngư dân, lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam, thông
qua Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh.
41. T.H. Ngành Du lịch chung tay góp phần giữ gìn biển đảo // Văn hóa.
- 2014. - Ngày 21 tháng 5. - Tr 3. Số 2473
Ngày 19/5, cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tổng cục Du lịch
đã quyên góp được 50 triệu đồng ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư
Việt Nam.
42. KHÁNH NGUYÊN. Nghệ sĩ cùng hướng về biển đảo // Bảo hiểm xã
hội. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 10. Số 40
Trong những ngày cả nước đều hướng về biển Đông, dõi theo từng diễn
tiến của vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại
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vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nhiều nghệ sĩ đã có
những hành động thiết thực thể hiện tình yêu quê hương đất nước, cổ vũ tinh
thần những con người đang ngày đêm bám biển, bám đảo...
43. Q.H. Những tấm lòng vàng hướng về Hoàng Sa // VOV. - 2014. Ngày 20 tháng 5. - Tr 3. Số 40
Trong những ngày qua, tập thể cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn FLC
đã quyên góp số tiền hơn 1 tỉ đồng để ủng hộ tới các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát
biển Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
44. TT. Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2014 // Tài nguyên và Môi trường.
- 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 8. Số 40
900 sinh viên ưu tú ở mọi miền Tổ quốc đã cảm nhận sâu sắc tình yêu quê
hương, biển đảo với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi tham gia vào các
hoạt động ý nghĩa trên đảo Phú Quốc trong chương trình "Sinh viên với biển đảo
Tổ quốc 2014"
45. PV. Tập đoàn khách sạn Mường Thanh ra Trường Sa tặng quà chiến
sỹ // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 7. Số 3219
Trong khuôn khổ chuyến công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa nhằm thăm
hỏi, khích lệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đạo thuộc huyện Trường Sa, ông
Dương Thanh Phương, Phó Giám đốc khách sạn Mường Thanh Nha Trang, đại
diện cho Tập đoàn khách sạn Mường Thanh, đã tham gia cùng đoàn công tác để
tặng quà và thăm hỏi quân và dân huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
46. CAO XUÂN LƯƠNG. Tấm bản đồ đặc biệt // Đại đoàn kết. - 2014. Ngày 20 tháng 5. - Tr 5. Số 140
Phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển
Việt Nam, học sinh trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
đã có hành động thiết thực hướng về biển đảo bằng việc cho ra đời một tấm bản
đồ Tổ quốc đặc biệt, chiều dài 1,1m, chiều rộng 80cm. Đây là mô hình học tập,
là bản đồ hình chữ S của đất nước Việt Nam cùng hai quần đảo Trường Sa và
Hoàng Sa.
47. LAN ANH, VÕ HÀ. Yên lòng người giữ biển // Tài nguyên và Môi
trường. - 2014. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 8. Số 40
Trong khi các chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển
đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nơi điểm nóng Hoàng Sa thì nơi hậu phương đang
có những người vợ chịu thương, chịu khó, một tay gánh vác việc nhà để các anh
yên tâm bám biển.
48. HÀ ANH. LĐLĐ TP Hà Nội: Tiếp nhận 150 triệu đồng DN ủng hộ
chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" : Tấm lòng vàng // Lao
động. - 2014. - Ngày 31 tháng 6. - Tr 2. Số 124
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Ngày 30/5, lãnh đạo Cty cổ phần Ao Vua và Cty cổ phần vật tư thiết bị dầu
khí Việt Nam đã đến trụ sở LĐLĐ TP Hà Nội để ủng hộ chương trình "Nghĩa
tình Hoàng Sa, Trường Sa" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.
49. ANH THƯ. Ngành y tế cùng ngư dân bám biển // Tiền phong. - 2014.
- Ngày 1 tháng 6. - Tr 12. Số 152
Ngày 31/5, tại huyện đảo Lý Sơn, Ban chỉ đạo về y tế biển đảo, Bộ Y tế
phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn tổ chức phát động
"Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển". Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chủ trì lễ phát động.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 152; Văn hóa,
số 2478).
50. NGUYỄN TÚ. Học sinh hướng về Hoàng Sa - Trường Sa // Thanh
niên. - 2014. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 5. Số 152
Ngày 31/5, hàng ngàn học sinh tham gia "Ngày hội chào hè 2014" tại Nhà
thiếu nhi TP Đà Nẵng do Hội đồng Đội TP Đà Nẵng tổ chức với nhiều hoạt
động hướng về Hoàng Sa - Trường Sa.
51. HOÀNG QUÂN. TP.HCM: Tăng ni và phật tử hướng về biển, đảo Tổ
quốc // Văn hóa. - 2014. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 4. Số 2478
Ngày 1/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đại lễ
cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông với sự tham gia của khoảng 3.000 tăng ni,
phật tử.
52. N.LÊ. Đồng Nai: Hơn 300 bạn trẻ xếp hình bản đồ Việt Nam // Văn
hóa. - 2014. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 5. Số 2478
Ngày 1/6, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hơn 350 đoàn viên Đoàn Thanh
niên Sở VHTTDL Đồng Nai đã biểu thị tinh thần yêu nước, đoàn kết và phản
đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam bằng
cách xếp đội hình tập luyện theo hình bản đồ Việt Nam với đầy đủ hình ảnh về 2
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong dịp này, cũng quyên góp và trao số
tiền hơn 8,1 triệu đồng ủng hộ chương trình "Góp sức bảo vệ chủ quyền biển
đảo Việt Nam".
53. Đ.HUYỀN. 5,5 tỉ đồng Vì biển đảo thân yêu // Văn hóa. - 2014. Ngày 2 tháng 6. - Tr 2. Số 2478
5,5 tỉ đồng là số tiền được các nhà tổ chức và cá nhân đóng góp trực tiếp để
chung tay bảo vệ biển đảo quê hương theo lời kêu gọi từ chương trình nghệ
thuật Vì biển đảo thân yêu do Bộ VHTTDL và Đài truyền hình Việt Nam phối
hợp tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 30/5.
54. ANH ĐÀO (Thực hiện). 10.000 tỉ đồng cho ngư dân đóng tàu lớn đã
sẵn sàng // Lao động. - 2014. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 3. Số 126
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Bên hành làng kỳ họp Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói sẽ dành
ra một nguồn vốn khoảng 10.000 tỉ đồng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân đóng mới và
cải hoán những tàu hiện có để đảm bảo công suất cao hơn, độ chắc an toàn của
tàu lớn hơn để đảm bảo đánh bắt xa bờ.
55. KG. Giáo dục Kiên Giang chung sức vì biển đảo // Đại biểu nhân dân.
- 2014. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 4. Số 154
Hưởng ứng chương trình Chung sức vì biển đảo quê hương, ngành giáo dục
Kiên Giang đã phát động phong trào hướng về Trường Sa, Hoàng Sa bằng
những hành động thiết thực và ý nghĩa.
56. Ủng hộ Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân // Nhân dân. - 2014. Ngày 3 tháng 6. - Tr 5. Số 21440
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương vừa ủng hộ ngư dân,
lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư số tiền 400 triệu đồng.
57. NHƯ TRANG. Vinataba tặng 1 tỷ đồng cho lực lượng Cảnh sát biển
Việt Nam // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 14. Số 154
Hơn 13.000 cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
đã đóng góp và trao tặng số tiền 1 tỷ đồng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt
Nam.
58. P.V. MB tặng 2 tỷ đồng cho Cảnh sát biển // Tiền phong. - 2014. Ngày 3 tháng 6. - Tr 10. Số 154
Ngày 2/6, tại văn phòng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng
Lê Công, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội thay mặt cho cán bộ,
nhân viên MB trao tặng số tiền 2 tỷ đồng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
59. KIM THOA, MAI PHƯƠNG. Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội:
Giảm sự lệ thuộc đối với Trung Quốc về kinh tế : Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa
XIII // Người cao tuổi. - 2014. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 3. Số 88
Tại phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội ngày 2/6, các đại biểu Quốc
hội nhất trí đầu tư nâng cao tiềm lực quốc phòng, hỗ trợ cho ngư dân đóng tàu
vươn khơi bảo vệ chủ quyền biển, đảo và yêu cầu Chính phủ có kịch bản ứng
phó giảm sự lệ thuộc đối với Trung Quốc về kinh tế...
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 132;
Lao động, số 126; Thanh niên, số 154; Pháp luật Việt Nam, số 154; Tiền phong,
số 154).
60. Ủng hộ Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân // Nhân dân. - 2014. Ngày 3 tháng 6. - Tr 5. Số 21440
Ngày 2/6, các công nhân Hợp tác xã trục vớt, đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ
An (Sơn Trà, Đà Nẵng) đã trục vớt thành công tàu các ĐNa 90152 của bà
Huỳnh Thị Như Hoa trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng bị
tàu Trung Quốc đâm chìm chiều 26/5 lên bờ.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 154; Nông thôn
ngày nay, số 132; Pháp luật Việt Nam, số 154; Thanh tra, số 31).
61. L.X. Công nhân nhắn tin ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa // Văn hóa. 2014. - Ngày 4 tháng 6. - Tr 5. Số 2479
Ngày 2/6, hơn 1.200 công nhân lao động thuộc Tổng Công ty Khánh Việt
đã nhắn tin ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" do Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động (mỗi tin nhắn ủng hộ 18.000 đồng).
62. Ủng hộ Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân // Nhân dân. - 2014. Ngày 3 tháng 6. - Tr 5. Số 21440
Ngày 2/6, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận 66,4 triệu đồng ủng hộ
Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" do Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam phát động.
63. T.HÀ. Cộng đồng người Việt ở Ba Lan trao tặng 300 triệu đồng ủng
hộ lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển // Đại đoàn kết. - 2014. Ngày 5 tháng 6. - Tr 3. Số 156
Ngày 3/6, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan đã trao tặng 300
triệu đồng ủng hộ lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam tham gia bảo
vệ chủ quyền trên biển.
64. Hướng về ngư dân // Thanh niên. - 2014. - Ngày 4 tháng 6. - Tr .18 Số
155
Ngày 3/6, thông qua Hội Nghề cá TP Đà Nẵng, Đoàn thanh niên Tổng cục
Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) phối hợp với Trường Đại học Y
Hà Nội, Đoàn Thanh niên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trao 120 hộp
thuốc cứu thương, 100 áo phao, hơn 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Đà Nẵng.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 155).
65. PV. Công ty CP Đồng Tâm ủng hội ngư dân 1 tỷ đồng // Thời báo
Doanh nhân. - 2014. - Ngày 5 tháng 6. - Tr 2. Số 21
Công ty CP Đồng Tâm đã đến Báo Người Lao động trao 1 tỷ đồng cho
chương trình "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa".
66. PV. EVN ủng hộ 500 triệu đồng giúp ngư dân bám biển // Thời báo
Doanh nhân. - 2014. - Ngày 5 tháng 6. - Tr 2. Số 21
Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ủng hộ 500 triệu đồng dành tặng những
ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vẫn bám biển và một số ngư dân có tàu cá bị tàu
Trung Quốc tấn công.
67. HUỲNH KIÊN. Kon Tum: Gần 1,5 tỷ đồng ủng hộ chiến sĩ làm
nhiệm vụ tại Hoàng Sa // Tiền phong. - 2014. - Ngày 5 tháng 6. - Tr 3. Số 156
Ngày 4/6, Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum phát động chương trình "Chung
tay góp sức vì biển đảo quê hương". Sau lễ phát động, các tổ chức, cá nhân đã
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đóng góp gần 1,5 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên vùng
biển Hoàng Sa.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21442).
68. PHƯƠNG LAN. TTXVN ủng hộ 100 triệu đồng cho chương trình
"Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" // Tin tức. - 2014. - Ngày 5 tháng 6. - Tr 3.
Số 133
Ngày 4/6, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo
Thông tấn xã Việt Nam đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ tấm lòng vàng ủng
hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa".
69. PV. Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương // Nhân dân. - 2014. Ngày 6 tháng 6. - Tr 8. Số 21443
Ngày 5/6, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức gặp mặt, động viên, hỗ trợ
chủ tàu cùng 10 ngư dân trên tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại
vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam ngày 26/5.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 157; Nông
thôn ngày nay, số 135).
70. PV. Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương // Nhân dân. - 2014. Ngày 6 tháng 6. - Tr 8. Số 21443
Ngày 5/6, tại cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng
Nam, UBND tỉnh đã tổ chức lễ đón hơn 150 ngư dân hoàn thành nhiệm vụ đánh
bắt hải sản, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 157).
71. PV. Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương // Nhân dân. - 2014. Ngày 6 tháng 6. - Tr 4. Số 21443
Ngày 5/6, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức quyên góp, ủng hộ 500 triệu
đồng vào chương trình Chung sức bảo vệ Biển Đông.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 157; Nông
nghiệp Việt Nam, số 114).
72. PV. Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương // Nhân dân. - 2014. Ngày 6 tháng 6. - Tr 4. Số 21443
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định đã trao 170 triệu đồng tặng
cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
73. PV. Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương // Nhân dân. - 2014. Ngày 6 tháng 6. - Tr 4. Số 21443
Ngày 5/6, tại Hải Phòng, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí phối
hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức lễ bàn giao, hạ thủy xuồng
Trường Sa (ký hiệu CQ-01), trị giá 3,5 tỷ đồng.
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74. PV. Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương // Nhân dân. - 2014. Ngày 6 tháng 6. - Tr 4. Số 21443
Ngày 5/6, các đơn vị khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã trao
450 triệu đồng tặng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần bảo vệ chủ
quyền quốc gia.
75. PV. Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương // Nhân dân. - 2014. Ngày 6 tháng 6. - Tr 4. Số 21443
Ngày 5/6, tại Đà Nẵng, ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Đà
Nẵng phối hợp với Hội Khuyến học TP Đà Nẵng tổ chức trao 30 suất học bổng
tặng các học sinh là con cán bộ, nhân viên lực lượng kiểm ngư, ngư dân bám
biển và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 135).
76. VÂN ANH. TP.HCM hỗ trợ 2 tỉ đồng cho Chi đội Kiểm ngư 3 // Pháp
luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 2. Số 157
Ngày 5/6, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh đã đến thăm,
động viên và trao số tiền hỗ trợ 2 tỷ đồng cho Chi đội Kiểm ngư 3 (thuộc Kiểm
ngư Việt Nam đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 157).
77. PHẠM VĂN. Hỗ trợ ngư dân bám biển // Thanh niên. - 2014. - Ngày
7 tháng 6. - Tr 18. Số 158
Ngày 6/6, Vietinbank Quảng Ngãi, Báo An ninh thủ đô và Công ty CP biarượu-nước giải khát Hà Nội đã ra thăm, trao 240 triệu đồng cho các ngư dân Lý
Sơn đang bám biển Hoàng Sa và Trường Sa.
78. BÙI CHIẾN, HẢI NAM. Ngân hàng Kiên Long ủng hộ 2,5 tỉ đồng
cho lực lượng bảo vệ biển đảo // Thanh niên. - 2014. - Ngày 11 tháng 6. - Tr 13.
Số 162
Ngày 10/6, tại tòa soạn Báo Thanh niên, Ngân hàng TMCP Kiên Long
chính thức ký kết biên bản thỏa thuận ủng hộ lực lượng bảo vệ biển Đông số
tiền 2,5 tỉ đồng.
79. BP. Trao quà động viên Cảnh sát Biển và ngư dân // An ninh biên
giới. - 2014. - Ngày 15 tháng 6. - Tr 3. Số 24
Ngày 12/6, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học
bổng Vừ A Dính đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho chủ tàu và 10 ngư
dân tàu cá ĐNa 90152 của bà Huỳnh Thị Như Hoa bị tàu Trung Quốc đâm chìm
khi đang đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa. Bà Trương Mỹ Hoa cũng đến thăm
hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Cảnh sát biển và Chi đội
số 3 Chi cục Kiểm ngư Vùng 2, mỗi đơn vị 340 triệu đồng.
80. PV. Chung sức vì biển đảo quê hương // Nhân dân. - 2014. - Ngày 20
tháng 6. - Tr 8. Số 21457
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Ngày 19/6, lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã trao 350
triệu đồng ủng hộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để động viên cán bộ, chiến sĩ đang
ngày đêm kiên cường bám trụ, dũng cảm đấu tranh, kiên quyết bảo vệ chủ quyền
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
81. PV. Chung sức vì biển đảo quê hương // Nhân dân. - 2014. - Ngày 20
tháng 6. - Tr 5. Số 21457
Nhằm hỗ trợ Cảnh sát biển, Kiểm ngư thực thi pháp luật trên Biển Đông và
bà con ngư dân vươn khơi, bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ
quốc, đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã phát động quyên góp, ủng
hộ Quỹ "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo" hơn 2,3 tỷ đồng.
82. PV. Chung sức vì biển đảo quê hương // Nhân dân. - 2014. - Ngày 20
tháng 6. - Tr 5. Số 21457
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã đến thăm và trao hai tỷ đồng tặng Bộ Tư
lệnh Hải quân.
83. PV. Gặp mặt 20 gia đình chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư : Chương
trình giao lưu "Tổ quốc gọi tên mình" // Nhân dân. - 2014. - Ngày 24 tháng 6. Tr 8. Số 21461
Ngày 23/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt 20 gia đình cán bộ, chiến sĩ
cảnh sát biển, kiểm ngư tiêu biểu.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 175; Pháp luật
Việt Nam, số 175; Tin tức, số 145; Tuổi trẻ, số 166; Quân đội nhân dân, số
19113; Thanh niên, số 175; Đại đoàn kết, số 175; Đại biểu nhân dân, số 175;
Giáo dục thời đại, số 151; Gia đình và xã hội, số 76; Người cao tuổi, số 101).
84. VÂN ANH. Hướng về biển, đảo quê hương // Quân đội nhân dân. 2014. - Ngày 25 tháng 6. - Tr 6. Số 19114
Ngày 24/6, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao số tiền 600 triệu
đồng ủng hộ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam.
85. ANH VŨ. Chính phủ bàn giải pháp ứng phó tình hình biển Đông //
Thanh niên. - 2014. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 5. Số 182
Ngày 30/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ
họp phiên thường kỳ tháng 6/2014 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng và
bàn các biện pháp ứng phó với Trung Quốc trên biển Đông...
86. THÂN HOÀNG. Bàn giao tàu kiểm ngư hiện đại nhất Việt Nam //
Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 5. Số 173
Ngày 30/6, công ty đóng tàu Hạ Long đã tổ chức lễ bàn giao tàu KN781 con tàu lớn và hiện đại nhất Việt Nam cho lực lượng kiểm ngư.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 182; Tin tức, số
155; Thanh niên, số 182; Đại đoàn kết, số 182).
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87. N.KHÁNH. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Cảnh sát biển và
Kiểm ngư // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 2 tháng 7. - Tr 2. Số 183
Ngày 1/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm các lực lượng Cảnh
sát biển và Kiểm ngư Việt Nam. Chủ tịch nước đã lắng nghe chia sẻ của 14
trong số 60 kiểm ngư vừa trở về từ hiện trường.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19121;
Sức khỏe và đời sống, số 104; Nông nghiệp Việt Nam, số 131; Pháp luật Việt
Nam, số 183; Công an nhân dân, số 3262; Nhân dân, số 21469).
88. TIẾN DŨNG. Chủ tịch nước thăm ngư dân Đà Nẵng và lực lượng
Kiểm ngư // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 3 tháng 7. - Tr 2. Số 19122
Ngày 2/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, tặng quà 25 chủ
tàu cá của Đà Nẵng kiên cường đánh bắt hải sản, tham gia bảo vệ chủ quyền trên
vùng biển Hoàng Sa. Cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm, tặng quà Chi
đội Kiểm ngư số 3.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 158; Đại đoàn kết,
số 184; Thanh niên, số 184; Giao thông, số 107; Giáo dục thời đại, số 159; Nông
nghiệp Việt Nam, số 133).
89. V.V.T. Đóng mới 32 tàu cho cảnh sát biển và kiểm ngư // Tuổi trẻ. 2014. - Ngày 4 tháng 7. - Tr 3. Số 176
Ngày 3/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp thường trực
Chính phủ quyết định phương án phân bổ, sử dụng 16.000 tỉ đồng hỗ trợ ngư
dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu và trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát
biển và kiểm ngư.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 185; Lao động,
số 153; Văn hóa, số 2492).
90. T.K. Tin vắn // Giao thông. - 2014. - Ngày 7 tháng 7. - Tr 2. Số 108
Ngày 6/7, Bộ Trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát
cùng đoàn công tác đã về thăm, tặng quà ngư dân xã biển Bình Châu, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 162).
91. CÔNG KHANH. Thủ đô luôn sát cánh cùng cảnh sát biển, kiểm ngư
Việt Nam // Tiền phong. - 2014. - Ngày 9 tháng 7. - Tr 12. Số 190
Ngày 8/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang
Nghị đã đến thăm và tặng quà Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư Việt
Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 191;
Nhân dân, số 21476; Quân đội nhân dân, số 19128).
92. MẠNH DŨNG. Kiều bào đồng lòng hướng về biển đảo quê hương //
Lao động xã hội. - 2014. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 3. Số 83
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

61

HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Belarus
đã trao tặng 4.000 USD cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư đang làm
nhiệm vụ đấu tranh với Trung Quốc bảo vệ vùng biển chủ quyền quần đảo
Hoàng Sa của Việt Nam.
93. NHƯ NGỌC. Tặng quà ngư dân Quảng Ngãi // Tin tức. - 2014. Ngày 14 tháng 7. - Tr 3. Số 166
Ngày 12/7, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng
cùng Đoàn công tác của Thành ủy, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã
thăm, tặng quà cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Lý Sơn
và xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) tỉnh Quảng Ngãi.
94. L.V. Cộng đồng người Việt tại Thuỵ Sĩ tặng 50 triệu đồng lực lượng
Kiểm ngư Việt Nam // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 16 tháng 7. - Tr 7. Số
3276
Ngày 15/7, đại diện cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ đã trao tặng số tiền
50 triệu đồng hỗ trợ lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.
95. MAI XUÂN TÙNG. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW trao Bộ Tư
lệnh Hải quân 1 tỷ đồng // Tiền phong. – 2014. – Ngày 17 tháng 7. – Tr 2. Số
198
Ngày 16/7, tại Hải Phòng, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Tư đã đến thăm hỏi, tặng quà và trao số tiền 1 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Quân
chủng Hải quân Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21484; Nông
nghiệp Việt Nam, số 142; Công an nhân dân, số 3277).
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