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Chử Đình Phúc công tác ở Viện Nghiên cứu Trung Quốc, thuộc Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam, hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sỹ chuyên ngành 
lịch sử tại Đài Loan và là cộng tác viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 
 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông – The South China Sea Chronicle Initiative 
(SCSCI) là một dự án phi lợi nhuận, phi chính trị với sứ mệnh xây dựng các 
biên niên sự kiện, tổng hợp và hệ thống hoá tư liệu, thông tin về các chủ đề 
quan trọng của tranh chấp Biển Đông theo tiêu chuẩn khoa học, đa chiều. Mục 
đích của Dự án nhằm góp phần cung cấp tư liệu và một bức tranh tổng thể và 
hệ thống về diễn tiến tranh chấp Biển Đông, giúp các nhà phân tích và hoạch 
định chính sách có thể hiểu được thực sự bản chất tranh chấp và có những đánh 
giá, giải pháp đúng đắn, đem lại công bằng và hoà bình, hướng tới an ninh và 
hợp tác bền vững trong khu vực. 

Website: https://daisukybiendong.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/daisukybiendong/ 

Email: sukybiendong@gmail.com 
 

Các ấn phẩm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông không nhất thiết thể hiện quan 
điểm của tất cả thành viên và cộng tác viên, hay các nhà tài trợ Dự án Đại Sự 
Ký Biển Đông. Bản quyền các ấn phẩm thuộc về các tác giả, dịch giả và Dự án 
Đại Sự Ký Biển Đông. Mọi sự sử dụng lại hay trích dẫn phải ghi rõ nguồn và 
dẫn link tới bài gốc trên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Sử dụng cho mục đích 
thương mại phải được sự đồng ý bằng văn bản của Dự án Đại Sự Ký Biển 
Đông.  
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PHẦN I: HỆ THỐNG TƯ LIỆU LỊCH SỬ ĐÀI LOAN CÓ LIÊN QUAN 
ĐẾN YÊU SÁCH CHỦ QUYỀN TRÊN BIỂN ĐÔNG 

 

Trong quan hệ quốc tế hiện nay, vấn đề Biển Đông là một đề tài nóng bỏng, thu hút sự 
quan tâm của cộng đồng quốc tế, một vấn đề có ảnh hưởng to lớn đến hòa bình và an 
ninh ở khu vực châu Á cũng như toàn thế giới. “Vấn đề Biển Đông” là chỉ những tranh 
chấp chủ quyền trên khu vực Biển Đông (các đảo và vùng biển bao quanh) giữa các nước 
xung quanh vùng biển này. Quần đảo Hoàng sa, quần đảo Trường Sa và các vùng biển 
bao quanh hai quần đảo hiện đang là nơi tranh chấp chủ quyền giữa các nước và lãnh thổ 
là Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Những năm gần 
đây, cuộc tranh chấp chủ quyền và quyền lợi trên Biển Đông gia tăng gây nên tình hình 
căng thẳng, phức tạp tại vùng biển này. Vấn đề Biển Đông trở thành vấn đề thời sự trong 
quan hệ quốc tế. Chính vì tầm quan trọng, tính chất phức tạp và nhạy cảm của nó, cho 
nên vấn đề chủ quyền trên Biển Đông đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của đông đảo 
các học giả trong nhiều lĩnh vực như sử học, địa lý học, luật học, quan hệ quốc tế, kinh tế 
học... Mục đích nghiên cứu của học giả mỗi nước chủ yếu là để chứng minh cho chủ 
quyền của quốc gia mình đối với các đảo và vùng biển trên Biển Đông và phản bác lại 
luận điểm của đối phương. Vì thế công tác nghiên cứu về chủ quyền Biển Đông đều được 
chính phủ các nước khuyến khích, ủng hộ. Bên cạnh Trung Quốc là nước có tiềm lực lớn, 
đã và đang ráo riết đầu tư cho các nghiên cứu về Biển Đông, tình hình nghiên cứu của 
các nước khác, trong đó có Đài Loan cũng rất đáng quan tâm. Bài viết này trên cơ sở tổng 
thuật tình hình nghiên cứu của các học giả Đài Loan, hệ thống hóa một số tư liệu quan 
trọng có liên quan đến yêu sách chủ quyền Biển Đông của phía Đài Loan. Những nghiên 
cứu này có thể được phân chia thành các lĩnh vực dựa trên nội dung, chủ đề nghiên cứu là: 
lịch sử địa lý, pháp luật, quan hệ quốc tế và các lĩnh vực khác. 

 

I. Những nghiên cứu về lịch sử, địa lý 

Những nghiên cứu của Đài Loan về phương diện này, chủ yếu tập trung vào khảo cứu 
lịch sử các đảo ở Biển Đông, những ghi chép về việc hành xử chủ quyền lãnh thổ của 
Trung Hoa Dân quốc trước đây đối với khu vực này, mục đích chủ yếu của những nghiên 
cứu về lịch sử địa lý của Đài Loan là đưa ra những chứng cứ lịch sử và lý giải theo quan 
điểm về chủ quyền có lợi cho họ. Từ những năm 1950 và liên tục cho đến những năm gần 
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đây, ở Đài Loan đều có những nghiên cứu về lịch sử địa lý Biển Đông, những công trình 
tiêu biểu có thể kể đến như: “Nam Hải chư đảo địa lý chí lược” (南海諸島地理志略) 

của Trịnh Tư Ước xuất bản năm 1947: “Nghiên cứu vùng biển ở Biển Đông của nước ta” 
(我國南海海疆研究) do Ủy ban Nghiên cứu thiết kế Quang phục Đại lục xuất bản năm 

1979; “Chủ quyền và tài nguyên khoáng sản ở Biển Đông: lịch sử và pháp luật” (南海的

主權與礦藏：歷史與法律) của Phó Côn Thành xuất bản năm 1981; “Quá trình hải 

quân tuần tra vùng biển quần đảo Trường Sa” (海軍巡弋南沙海疆經過) do Đài Loan 
Học Sinh thư cục xuất bản năm 1984; “Chủ quyền các đảo ở Biển Đông và xung đột 
quốc tế” (南海諸島主權與國際衝突) của Trần Hồng Du xuất bản năm 1987; Ngụy 
Quốc Ngạn, Lưu Bình Muội với “Nghiên cứu cổ hải dương học vùng biển thuộc biển 
Nam Trung Quốc và xung quanh Đài Loan” (中國南海及台灣周邊海域古海洋學研究) 

xuất bản năm 1995; “Lược sử kinh doanh các đảo ở Biển Đông của nước ta” (我國經營

南海諸島史略) của Thang Hy Dũng xuât bản năm 2013... Trong những nghiên cứu của 
mình, các học giả Đài Loan đã ra sức thu thập một nguồn tư liệu lớn về lịch sử, địa lý, để 
giải thích, chứng minh cho quan điểm là từ xưa Trung Quốc đã có chủ quyền đối với 
Biển Đông cũng như hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chính phủ Trung Hoa Dân 
quốc (Đài Loan) là nước kế thừa và tiếp tục thực thi chủ quyền với vùng lãnh thổ, lãnh 
hải đó. Có thể tóm tắt nội dung một số công trình tiêu biểu như: 

 

“Nam Hải chư đảo địa lý chí lược” (南海諸島地理志略) của Trịnh Tư Ước, 

chuyên viên của Bộ Nội chính, cuốn sách này nằm trong bộ “Phương vực tùng thư” của 
Bộ Nội chính Trung Hoa Dân quốc, phát hành lần đầu năm 1947 ở Bắc Kinh, sau đó 
được tái bản nhiều lần vào các năm 1959, 1980... ở Đài Loan. Đây là cuốn sách được 
phát hành công khai với danh nghĩa chính phủ Trung Hoa Dân quốc, nội dung sách trình 
bày khái quát về các đảo ở Biển Đông, bao gồm địa chất địa hình (chương 2), khí tượng 
khí hậu (chương 3), lịch sử thám hiểm các đảo (chương 4), sản vật kinh tế (chương 5), giá 
trị địa lý (chương 6) và lịch sử (chương 7). Trong sách có vẽ bản đồ hình chữ U với 11 
đoạn, đề cập đến sự kiện năm 1947, Bộ Nội chính Trung Hoa Dân quốc tái thẩm định tên 
gọi, bản đồ các quần đảo và các đảo, bãi đá, bãi cát ở khu vực phụ cận và đưa ra bảng đối 
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chiếu tên gọi cũ và mới của các đảo ở Biển Đông do Bộ Nội chính công bố.1 Một số học 
giả Đài Loan và cả Trung Quốc đánh giá cuốn sách “là chứng cứ có sức thuyết phục 
mạnh mẽ cho chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc đối với các đảo ở Biển 
Đông và là tài liệu quan trọng có tính cương lĩnh, tính quyền uy”!?2  

 

Cuốn “Quá trình hải quân tuần tra vùng biển quần đảo Trường Sa” (海軍巡弋南

沙海疆經過)3 do Đài Loan Học Sinh thư cục xuất bản năm 1984 tại Đài Bắc ghi chép về 
sự kiện cuối năm 1946, một viên Thượng tá của Quân đội Quốc Dân đảng là Diêu Nhữ 
Ngọc nhận lệnh của cấp trên thực hiện nhiệm vụ tuần tra khu vực quần đảo Trường Sa. 
Đoàn tuần tra này bao gồm 4 tàu chiến có tên là Thái Bình, Trung Nghiệp, Vĩnh Hưng và 
Trung Kiến, chở theo nhân viên của các đơn vị như Bộ Quốc phòng, Bộ Nội chính, Tổng 
bộ Không quân, chính quyền tỉnh Quảng Đông và các nhân viên kỹ thuật trắc lượng, tiến 
hành các hoạt động thăm dò, đo đạc, dựng bia đá và đóng giữ trên đảo Ba Bình thuộc 
quần đảo Trường Sa. Cuốn “Nam Hải phong vân: Nghiên cứu thảo luận hải vực và vấn 
đề liên quan” 4 của Dương Tác Châu, nội dung gồm 7 chương, ở Chương I có giới thiệu 
về đặc điểm địa lý của quần đảo Trường Sa, Chương II đưa ra những chứng cứ lịch sử và 
cho rằng quần đảo Trường Sa do người Trung Quốc phát hiện và đặt tên sớm nhất, do 
người Trung Quốc khai thác đầu tiên. Họ Dương cũng cho rằng các chính quyền Trung 
Hoa trong các thời kỳ đã quản lý và hành xử về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa 
sớm nhất, đồng thời đưa ra những sử liệu, bằng chứng khảo cổ mới phát hiện (cho tới 
thời điểm đó) để chứng minh rằng Trường Sa thuộc lãnh thổ Trung Hoa. Trong cuốn sách 
của mình, Dương Tác Châu tự thuật rằng bản thân đã đến nhiều nước, bỏ công sưu tập 
công phu một nguồn sử liệu phong phú gồm nhiều thứ tiếng như Hán, Anh, Pháp, Nhật, 
Việt... để luận chứng rằng người Trung Quốc phát hiện quần đảo Trường Sa từ thời Hán!? 
Cuốn “Nam Hải hải dương học”, Trần Trấn Đông, giáo sư Khoa Khoa học biển, Đại học 
Quốc lập Trung Sơn (Cao Hùng) xuất bản năm 2001 là một công trình nghiên cứu về địa 
																																																													
1 Trịnh Tư Ước, 1959, Nam Hải chư đảo địa lý chí lược, Dương Minh sơn trang, Đài Bắc (鄭資約, 1959, 南海諸

島地理志略 , 陽明山莊, 台北), tr 82. 
2 http://blog.sina.com.cn/s/blog_7395bb730102vpz8.html 
3 Đài Loan Học Sinh thư cục, 1984, Quá trình hải quân tuần tra vùng biển quần đảo Trường Sa, Đài Bắc (台灣

學生書局, 1984, 海軍巡弋南沙海疆經過，台北) 
4 Dương Tác Châu, 1993, Nam Hải phong vân: Nghiên cứu thảo luận hải vực và vấn đề liên quan, Chính Trung 
thư cục, Đài Bắc (楊作洲, 1993, 南海風雲  : 海域及相關問題的探討 , 正中書局, 臺北) 
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lý Biển Đông. Họ Trần cho rằng trong khi khẳng định chủ quyền của Đài Loan đối với 
Biển Đông thì cần phải có hiểu biết sâu sắc về môi trường vùng biển này, nếu dân chúng 
có hiểu biết đầy đủ về môi trường sinh thái sẽ tăng thêm ý thức bảo vệ chủ quyền. Trần 
Trấn Đông cũng cho rằng trước khi muốn khai thác Biển Đông cần phải nghiên cứu đầy 
đủ về việc khai thác hệ thống sinh vật và phi sinh vật ở Biển Đông.5 

 

Trần Hồng Du, giáo sư Đại học Đạm Giang, có hai cuốn sách đáng chú ý về Biển 
Đông là “Chủ quyền và xung đột quốc tế ở các đảo trên Biển Đông”6 và “Phát hiện, khai 
phát và xung đột quốc tế ở các đảo trên Biển Đông” 7, trình bày tương đối toàn diện về 
chủ quyền, khai thác tài nguyên dầu khí và tình hình xung đột quốc tế ở Biển Đông theo 
quan điểm của học giới Đài Loan. Trong các sách của mình, Trần Hồng Du đã giới thiệu 
một cách tổng quan về hoàn cảnh địa duyên của Biển Đông (vị trí địa lý các đảo, tính 
chất quan trọng về chiến lược, việc thăm dò khai thác dầu khí). Về lịch sử phát hiện các 
đảo ở Biển Đông, họ Trần lấy mốc năm 1883 để phân chia làm hai thời kỳ: từ năm 1883 
trở về trước là thời kỳ vùng biển này chuyên thuộc về Trung Quốc, thời kỳ từ 1883 trở về 
sau là thời kỳ các thế lực bên ngoài can thiệp vào khu vực biển này. 
 

Ngoài ra, nhiều bài viết trên các tạp chí nghiên cứu của học giả Đài Loan cũng đưa ra 
quan điểm về lịch sử, địa lý Biển Đông theo cách nhìn của họ. Tiêu biểu có: Vương Cân 
Dịch với “Sơ lược lịch sử các quần đảo ở Biển Đông” (南海群島簡史) (1958); Phó Côn 

Thành với “Chứng cứ về mặt chủ quyền các đảo, bãi đá trong vùng biển có tính lịch sử ở 
Biển Đông hiện do Trung Quốc chiếm đóng” (中國現占得南海歷史性水域內島礁領域

主權之證據) (1994); Vùng biển mang tính lịch sử và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông 

( 歷史性水域與南海領土爭議) của Tống Yên Huy (1994); “Lịch sử Trung Quốc phát 

hiện các đảo ở Biển Đông” (中國發現南海諸島史) của Trần Hồng Du (1995); “Bình 

luận về khảo chứng sử địa các quần đảo ở Biển Đông” (南海諸群島史地考證淺論) của 

																																																													
5 Trần Trấn Đông, 2001, Khoa học biển Biển Đông, Bột Hải đường văn hóa cổ phần hữu hạn công ty, Đài Bắc (陳

鎮東, 2001, 南海海洋學 , 渤海堂文化股份有限公司, 臺北) 
6 Trần Hồng Du, 1987, Chủ quyền và xung đột quốc tế ở các đảo trên Biển Đông, Công ty sự nghiệp văn hóa Ấu 
Sư, Đài Bắc (陳鴻瑜, 1987, 南海諸島主權與國際衝突 , 幼獅文化事業公司, 臺北,幼獅 1987) 
7 Trần Hồng Du, 1997, Phát hiện, khai phát và xung đột quốc tế ở các đảo trên Biển Đông, Quốc lập Biên dịch 
quán, Đài Bắc (陳鴻瑜, 1997, 南海諸島之發現、開發與國際衝突 , 國立編譯館, 臺北) 
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Hà Thúc Nhàn (1996); “Điều tra sơ bộ khảo cổ học đảo Đông Sa và đảo Ba Bình Trường 
Sa” (東沙島與南海太平島的考古學初步調查) của Trần Trọng Ngọc ( 1997); “Bình 

luận bốn giai đoạn người Trung Quốc đến phát hiện vùng biển Biển Đông” (論中國人向

南海海域發現的四個階段) (1998) của Trần Thiên Điền (1998); “Lịch sử thay đổi biên 

cương Hoa Nam thời cận đại đến nay” (近代以來華南邊疆的歷史變遷) của Liêu 
Dương (2011); “Sự phát hiện các đường hàng hải, đảo và bãi đá ở Biển Đông thời kỳ 
đầu” (早期南海航路與島礁之發現) của Trần Hồng Du (2013)... 
 

Trong bài “Điều tra sơ bộ khảo cổ học đảo Đông Sa và đảo Ba Bình Trường Sa” Trần 
Trọng Ngọc, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan đã tường thuật kết 
quả điều tra khảo cổ học do bản thân mình tiến hành ở khu vực quần đảo Đông Sa và đảo 
Ba Bình (Trường Sa). Trần Trọng Ngọc trình bày rằng cá nhân mình đã tiến hành điều tra 
khảo sát đối với môi trường và quá trình phát triển kinh tế ở hòn đảo này, đã thu thập 
được nhiều tư liệu khảo cổ, trong đó có mộ của người Trung Quốc thời Thanh8. Cũng 
Trần Trọng Ngọc trong bài “Bình luận về 4 giai đoạn phát triển hướng ra Biển Đông của 
Trung Quốc” 9 thông qua việc dẫn dụ những tư liệu, khái quát rằng trong hơn 2000 năm 
lịch sử, sự phát triển của người Trung Quốc ở Biển Đông bao gồm 4 thời kỳ kế tiếp nhau: 
1, Thời kỳ hưng khởi của giao thông đường biển (bắt đầu từ đời Tần Hán); 2, Thời kỳ 
nhận thức về các đảo ở Biển Đông (đời Tống, Nguyên); 3, Thời kỳ hoạt động hàng hải 
hưng thịnh (đầu thời Minh) và 4, Thời kỳ khuyếch trương mở rộng và sáp nhập các đảo 
vào bản đồ Trung Quốc (đời Minh, Thanh). Trần Thiên Điền trong bài “Đền miếu trên 
các đảo ở Biển Đông” 10, lập luận rằng hoạt động của người Trung Quốc ở khu vực Biển 
Đông có lịch sử trên 2000 năm, kể từ thời Minh, Thanh, vùng biển thuộc các quần đảo 
Hoàng Sa, Trường Sa đã trở thành vùng hoạt động thường xuyên của những ngư dân 

																																																													
8 Trần Trọng Ngọc, 1997, Điều tra sơ bộ khảo cổ học đảo Đông Sa và đảo Ba Bình Trường Sa, Tập  san Viện 
Nghiên cứu Lịch sử Ngôn ngữ Viện Nghiên cứu Trung ương, quyển 69, số 2 (陳仲玉, 1997, 東沙島與南海太平島

的考古學初步調查 , 中央研究院歷史語言研究所集刊, 68 卷 2 期) 
9 Trần Trọng Ngọc, 1998, Bình luận về 4 giai đoạn phát triển hướng ra Biển Đông của Trung Quốc, Quản san 
Phân quản Đài Loan Thư viện Quốc lập Trung ương, quyển 4, số 4, tr 85-89 (陳仲玉, 1998, 論中國人向南海發

展的四個階段 , 國立中央圖書館臺灣分館館刊, 第 4 卷第 4 期, 頁 85-89) 
10 Trần Thiên Điền, 2001, Đền miếu trên các đảo ở Biển Đông, Tập san Viện Nghiên cứu Dân tộc học Viện Nghiên 
cứu Trung Ương, số 89 ( 陳千田，2001，南中國海諸島上的祠廟，中央研究院民族學研究所集刊，89期) 
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Trung Quốc, những ngư dân này trong quá trình thực hành những hoạt động tín ngưỡng 
của mình đã xây dựng nhiều đền miếu trên các hòn đảo ở Biển Đông. Trần Thiên Điền 
còn nhấn mạnh rằng dựa vào những nghiên cứu thực địa và tư liệu thành văn, tiến hành 
thống kê số lượng các đền miếu có trên các đảo thì chỉ phát hiện có các đền miếu của 
người Trung Quốc mà không có của nước khác?! 
 

Liêu Dương lại cho rằng bắt đầu từ Chiến tranh Nha phiến, trải qua chiến tranh Trung-
Pháp, Trung-Nhật với sự thất bại của nhà Thanh đã dẫn đến việc giao thông ở vùng biên 
cương Hoa Nam bị trở ngại, do đó Trung Quốc mất đi quyền quản lý hoàn toàn đối với 
vùng biển này. Thời kỳ Quốc Dân đảng còn thống trị Đại lục mặc dù cũng coi trọng hải 
quyền, nhưng sau thắng lợi của chiến tranh chống Nhật kế tiếp là nội chiến Quốc- Cộng 
khiến cho chính phủ Quốc Dân đảng không có tâm sức để quan tâm đến chủ quyền ở 
Biển Đông. Sau khi Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, trong các trường 
hợp và điều kiện khác nhau đã nhiều lần tuyên bố các đảo ở Biển Đông từ cổ đến nay là 
lãnh thổ của Trung Quốc, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo 
và vùng biển phụ cận ở Biển Đông. Trong mấy chục năm gần đây, nguồn tài nguyên tự 
nhiên phong phú ở Biển Đông đã khởi phát tham vọng của các nước xung quanh và họ đã 
chiếm đoạt một số đảo và bãi đá. Họ Liêu nhận định nguyên nhân của điều này, một là 
biên cương Hoa Nam – vùng Biển Đông vẫn chưa được phân giới và ổn định, hai là sự 
phát triển dị thường thiên về phía lục địa của cương vực thời cổ đại của Trung Quốc đã 
hạn chế sự trưởng thành về hải quyền của nước này, ba là quan điểm về cương vực truyền 
thống của Trung Quốc vẫn chưa chuyển biến sang quan điểm an ninh cương vực phi 
truyền thống hiện nay, quan niệm về cương vực mới của nước này vẫn chưa hoàn toàn 
được xây dựng. 11 
 

Trần Hồng Du trong bài viết  “Sự phát hiện các đường hàng hải, đảo và bãi đá ở Biển 
Đông thời kỳ đầu” 12, thảo luận về sự phát hiện của các tuyến hàng hải ở Biển Đông, cùng 
với đó là sự phát hiện các quần đảo trên vùng biển này. Họ Trần trình bày rằng những ghi 
																																																													
11 Liêu Dương, 2011, Lịch sử thay đổi biên cương Hoa Nam thời cận đại đến nay, Trung Quốc biên chính, số 
187 (廖楊，2011, 近代以來華南邊疆的歷史變遷 , 中國邊政, 187 期) 
12 Trần Hồng Du, 2013, Sự phát hiện các đường hàng hải, đảo và bãi đá ở Biển Đông thời kỳ đầu, Học báo Lịch 
sử Đại học Quốc lập Chính trị, tr 25-92  (陳鴻瑜, 2013, 早期南海航路與島礁之發現 , 國立政治大學歷史學報, 

第 39 期，頁 25-92) 
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chép thành văn sớm nhất về các tuyến hàng hải ở Biển Đông là vào thế kỷ II TCN đến thế 
kỷ I, khi đó tính năng của tàu thuyền có hạn do kỹ thuật đóng tàu chưa phát triển nên các 
tuyến hàng hải chỉ men theo bờ biển. Vì thế các tuyến hàng hải chủ yếu là ven theo bờ 
biển Trung Quốc, bán đảo Đông Dương, bán đảo Mã Lai, bán đảo Ấn Độ chứ chưa đi 
qua giữa Biển Đông. Đến thế kỷ III khi phát hiện ra quần đảo Hoàng Sa và cho đến thế 
kỷ V khi kỹ thuật đóng tàu thuyền phát triển, tàu thuyền có thể đi từ Quảng Châu đến đảo 
Java. Đến thế kỷ X, kỹ thuật đóng tàu thuyền càng trở nên tiên tiến, giúp thuyền đi xa 
hơn nên thế kỷ XIII người Trung Quốc phát hiện quần đảo Trung Sa, thế kỷ XV phát 
hiện quần đảo Đông Sa và thế kỷ XVI phát hiện quần đảo Trường Sa. Trong bài viết tác 
giả cũng có sử dụng một số bản đồ của phương Tây và Trung Quốc để chứng minh cho 
luận điểm những quần đảo này đều do người Trung Quốc phát hiện ra đầu tiên. Cũng 
nhằm mục đích chứng minh cho chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo ở Biển 
Đông có lịch sử lâu đời Tô Vân Phong cố đưa ra những mối quan hệ về lịch sử và địa 
duyên giữa đảo Hải Nam với các quần đảo ở Biển Đông. Theo họ Tô “có thể chứng thực 
quan hệ giữa đảo Hải Nam với Biển Đông, tự nhiên cũng có thể chứng minh quan hệ của 
Biển Đông với Trung Quốc”.13  Trần Giá Dự lại sử dụng những tư liệu của quân đội để 
nghiên cứu lịch trình kinh lược các quần đảo ở Biển Đông của chính quyền Quốc Dân 
đảng giai đoạn từ sau khi chiến tranh chống Nhật (1945) đến trước khi nội chiến Quốc - 
Cộng kết thúc (1949) và cũng đi đến kết luận rằng về lịch sử, địa lý hay luật pháp quốc tế 
các quần đảo ở Biển Đông và vùng biển xung quanh đều thuộc chủ quyền của Trung Hoa 
Dân quốc. 14 Trong nghiên cứu về lịch sử ra đời của “đường chữ U”, Thang Hy Dũng đã 
dựa vào những tư liệu chính thống của chính phủ Trung Hoa Dân quốc, trình bày khá tỉ 
mỉ lịch sử quá trình hình thành “đường chữ U” từ năm 1946 đến 1956 và việc đưa đến 
những tranh cãi giữa các nước xung quanh nó. Thang Hy Dũng cố chứng minh rằng việc 
hình thành “đường chữ U” là kết quả của quá trình Đài Loan tiếp nhận các đảo ở Biển 
Đông từ phía Nhật Bản năm 1946, khi đó để tiện cho công tác tiếp nhận các đảo Bộ Nội 

																																																													
13	Tô Vân Phong, 1994, Từ quan điểm Nam Hải bàn về chủ quyền quy thuộc ở Biển Biển, Quản san Phân quản 
Đài Loan Thư viện Quốc lập Trung Ương, quyển 1, số 1, tr 57-64 ( 蘇雲峰, 1994, 從南海觀點論南海主權歸屬 , 

國立中央圖書館台灣分館館刊, 第 1 卷第 1 期, 頁 57-64) 
14 Trần Giá Dự, 2013, Bước đầu thảo luận lịch trình xây dựng các đảo ở Biển Đông của nước ta sau khi kháng 
chiến thắng lợi đến trước khi chính phủ di chuyển sang Đài Loan- Trọng tâm nghiên cứu hồ sơ quân đội, Học 
báo Hoàng Phố, số 65 (陳駕譽, 2013 抗戰勝利後迄政府遷臺前我國建設南海諸島歷程初探 - 以國軍檔案

為中心 ,  黃埔學報, 第六十五期)	
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Chính Trung Hoa Dân quốc đã cho tiến hành vẽ bản đồ vị trí các đảo ở Biển Đông có 
đường chữ U với 11 đoạn.15  
 

Bên cạnh việc đưa ra những chứng cứ lịch sử, địa lý để khẳng định chủ quyền của Đài 
Loan ở Biển Đông, các học giả Đài Loan cũng đưa ra một số quan điểm phản bác lại chủ 
trương về chủ quyền của các nước khác. Tiêu biểu có Trần Hồng Du trong bài “Bình luận 
về tư liệu có liên quan đến quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa mà phía Việt 
Nam đưa ra”16 đã tiến hành phản bác lại những chứng cứ lịch sử có liên quan đến chủ 
quyền của hai quần đảo trên Biển Đông mà phía Việt Nam đã đưa ra. 
 

Tóm lại, những nghiên cứu về lịch sử, địa lý của các học giả Đài Loan có thể chia làm hai 
bộ phận: bộ phận thứ nhất sử dụng, phân tích các chứng cứ lịch sử để chứng minh rằng 
các thư tịch cổ của Trung Quốc đều có những ghi chép liên quan về đặc điểm địa lý các 
đảo ở Biển Đông, ngư dân Trung Quốc từng hoạt động trong thời kỳ lịch sử dài ở vùng 
biển này, trên các đảo cũng còn sót lại những bằng chứng về lịch sử, khảo cổ, mục đích 
để chứng minh cho chủ quyền của họ ở Biển Đông; bộ phận thứ hai là những nghiên cứu 
cho rằng từ thời cận đại đến nay các nhà nước Trung Hoa đã có những hành xử về chủ 
quyền lãnh thổ trên Biển Đông như khai thác, quản lý và bảo vệ chủ quyền.  

 

II. Những nghiên cứu về pháp luật 

Nội dung chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu này của phía Đài Loan là vận dụng luật pháp 
quốc tế để chứng minh cho chủ quyền của họ ở Biển Đông, đặc biệt là biện minh cho sự 
tồn tại và tính pháp lý của đường chữ U. Giống như các học giả Trung Quốc, các nghiên 
cứu của Đài Loan cũng tiến hành luận giải những văn bản luật pháp quốc tế (Công ước 
luật biển năm 1982 và các luật pháp quốc tế có liên quan) theo hướng có lợi cho họ, một 
mặt luận chứng về những căn cứ pháp lý quốc tế để chứng minh Đài Loan có chủ quyền 

																																																													
15	Thang Hy Dũng, 2015, Sự hình thành và tranh cãi về đường chữ U ở Biển Đông của Trung Hoa Dân quốc 
(1946-1956), Hội thảo thường niên về Nghiên cứu khu vực Đông Nam Á của Đài Loan, Đại học Quốc lập Thanh 
Hoa, Tân Trúc (湯熙勇，2015, 中華民國南海 U 型線的形成與爭議（1946-1956） , 2015台灣的東南亞區域

研究年度研討會，國立清華大學，新竹)	
16 Trần Hồng Du, 2001, Bình luận về tư liệu có liên quan đến quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa mà 
phía Việt Nam đưa ra, Nghiên cứu Người Hoa hải ngoại và Đông Nam Á, quyển 1, kỳ 4 (陳鴻瑜，2001，對越南

提出擁有南沙群島及西沙群島之有關文獻的評論，海華與東南亞研究，1卷4期)  
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đối với các quần đảo ở Biển Đông, mặt khác họ cũng giải thích, vận dụng luật pháp quốc 
tế để phản bác lại quan điểm về chủ trương chủ quyền của các nước có liên quan, trong 
đó có Việt Nam. Một số công trình tiêu biểu trong lĩnh vực này là:  Chủ quyền và tài 
nguyên khoáng sản ở Biển Đông: lịch sử và pháp luật (南海的主權與礦藏：歷史與法

律) của Phó Côn Thành (1981);  Luật biển quốc tế và Trung Quốc (國際海洋法與中國) 

của Trần Hồng Du (1991); Nam Hải phong vân: Nghiên cứu thảo luận hải vực và vấn đề 
liên quan (南海風雲 : 海域及相關問題的探討) của Dương Tác Châu (1993); “Công 

ước biển quốc tế và tranh chấp ngư quyền” (國際海洋法與漁權之爭) (1994) và “Nghiên 

cứu địa vị pháp luật Biển Đông” (南(中國)海法律地位之研究) của Phó Côn Thành 
(1995); Kinh vĩ tuyến và pháp lý trong tranh chấp lãnh thổ các đảo ở Biển Đông: Kiêm 
luận vấn đề chủ quyền các đảo ở Điếu Ngư Đài thuộc Biển Hoa Đông (南海諸島領土爭

端之經緯與法理—兼論東海釣魚台列嶼之主權問題) của Du Khoan Tứ (2000); Trung 
Quốc và vấn đề Biển Đông (中國與南中國海問題) của Phó Côn Thành, Từ Bỉnh Hòa 

(2007); “Bàn về luật biển quốc tế: Phân giới hải vực và vùng biển ngư nghiệp chung” 
(國際海洋法論：海域劃界與公海漁業) của Liêu Văn Chương (2008)… 
 

Trong cuốn “Nam Hải phong vân: Nghiên cứu thảo luận hải vực và vấn đề liên quan”, ở 
chương II (Chủ quyền về mặt chứng cứ pháp lý), Dương Tác Châu lập luận rằng về 
phương diện luật pháp quốc tế, việc có được lãnh thổ thông qua các phương thức là 
chiếm hữu trước tiên, chinh phục, chuyển nhượng, hiệu lực trong thời gian nhất định..., 
mà điều kiện của “chiếm hữu trước tiên” là “chiếm hữu” và “thiết lập quyền quản lý”. 
Dựa vào đó Dương Tác Châu đưa ra những chứng cứ để khẳng định rằng người Trung 
Quốc đều có sự “chiếm hữu” và “thiết lập quyền quản lý” đối với các quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa từ rất sớm mà không hề gián đoạn, do đó về phương thức “chiếm hữu trước 
tiên” và có hiệu lực trong thời gian nhất định, họ đều có sơ sở để khẳng định chủ quyền 
của ở các quần đảo này.17 Phó Côn Thành trong “Nghiên cứu địa vị pháp luật Biển Đông” 
18, thảo luận vấn đề chủ quyền ở Biển Đông từ phương diện luật pháp quốc tế trên quan 
điểm của Đài Loan. Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 1947, lần đầu tiên khi chính phủ Trung 
																																																													
17 Dương Tác Châu, 1993, Nam Hải phong vân: Nghiên cứu thảo luận hải vực và vấn đề liên quan, Nxb Chính 
Trung thư cục, Đài Bắc (楊作洲, 1993, 南海風雲  : 海域及相關問題的探討 , 正中書局, 臺北), tr 111-136 
18 Phó Côn Thành, 1995, Nghiên cứu địa vị pháp luật Biển Đông, Công ty hữu hãn tin tức Nhất Nhị Tam, Đài Bắc 
(傅崑成, 1995，南 (中國 )海法律地位之研究，一二三資訊有限公司, 台北) 
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Hoa Dân quốc chính thức công bố “Đường chữ U” cho đến đầu những năm 1990, chưa 
có công trình nghiên cứu nào đưa ra biện minh chi tiết về tính chất pháp luật của vùng 
nước bên trong đường chữ U này. Nội dung cuốn sách của Phó Côn Thành chính là 
nghiên cứu địa vị pháp luật của vùng nước bên trong đường chữ U và các đảo trong phạm 
vi đường này. Trong sách này Phó Côn Thành cố gắng đưa ra những bằng chứng về lịch 
sử và luật pháp quốc tế để biện minh cho quan điểm của mình. Cụ thể là chủ trương của 
người Trung Quốc đối với vùng nước Biển Đông, về mặt pháp luật có thể chia thành 3 
tầng cấp: Tầng cấp thứ nhất là tất cả Biển Đông là biển nửa kín, các nước có thể dựa theo 
Điều 123 Công ước Liên Hợp Quốc về biển, tiến hành hợp tác về tài nguyên, môi trường, 
hàng hải và nghiên cứu khoa học trong vùng biển này. Tầng cấp thứ 2 tức là “vùng nước 
có tính lịch sử” của Trung Quốc trong đường chữ U, trong đường này Trung Quốc trên 
cơ sở chứng cứ lịch sử, được hưởng các quyền lợi ưu tiên. Tầng cấp thứ 3 là ở quần đảo 
Hoàng Sa, Trường Sa và “vùng nước quanh quần đảo” được vẽ ra từ đường cơ sở, Trung 
Quốc có chủ quyền hoàn toàn, nhưng không va chạm với quyền thông hành quá cảnh của 
các nước khác. Mục đích của Phó côn Thành là dựa vào những luật pháp quốc tế có liên 
quan để phân tích và phản bác lại những yêu cầu chủ quyền của các nước có tranh chấp ở 
Biển Đông, chứng minh rằng Trung Quốc từ xưa đến nay đã có chủ quyền không thể 
tranh cãi ở khu vực này, yêu cầu chủ quyền của các nước có liên quan như Việt Nam, 
Philippines là vi phạm luật pháp quốc tế. 
 

Du Khoan Tứ, Giáo sư Luật học ở Đại học Quốc gia Đài Loan, trong cuốn “Kinh vĩ tuyến 
và pháp lý trong tranh chấp lãnh thổ các đảo ở Biển Đông: Kiêm luận vấn đề chủ quyền 
các đảo ở Điếu Ngư Đài thuộc Biển Hoa Đông”19, trong phần I của sách đã lần lượt thảo 
luận các vấn đề liên quan đến Biển Đông, đó là: Bối cảnh thời đại và hiện trạng tranh 
chấp lãnh thổ các đảo ở Biển Đông; Luận cứ của các nước có tranh chấp đối với chủ 
trương lãnh thổ các đảo ở Biển Đông; Các hội nghị trong nước và quốc tế về tranh chấp 
lãnh thổ các đảo ở Biển Đông; Địa vị pháp luật và tính chất pháp lý của đường chữ U; 
Vấn đề pháp lý khi cùng nhau khai thác ở khu vực có tranh chấp chủ quyền; Đánh giá về 
khả năng hợp tác giữa Đài Bắc và Hà Nội trong hợp tác tiến hành nghiên cứu khoa học 
biển ở quần đảo Trường Sa; So sánh lập trường và chính sách của hai bờ trong vấn đề chủ 
																																																													
19 Du Khoan Tứ, 2000, Kinh vĩ tuyến và pháp lý trong tranh chấp lãnh thổ các đảo ở Biển Đông: Kiêm luận 
vấn đề chủ quyền các đảo ở Điếu Ngư Đài thuộc Biển Hoa Đông, Quốc lập Biên dịch quán, Đài Bắc (俞寬賜 , 

2000, 南海諸島領土爭端之經緯與法理—兼論東海釣魚台列嶼之主權問題 , 國立編譯館臺北) 
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quyền các đảo ở Biển Đông; Phương thức giải quyết tranh chấp lãnh thổ các đảo ở Biển 
Đông... Họ Du đã đưa ra nhận định đáng chú ý về đường chữ U khi cho rằng đường này 
không phải là đường cơ sở lãnh hải, vùng biển nằm trong đường này không phải là vùng 
nội thủy hoặc lãnh hải càng không phải là “vùng nước mang tính lịch sử” (歷史性水

域).20 Đồng thời Du Khoan Tứ cũng đưa ra khái niệm về “đường cơ sở thẳng” （直線基

線）để giải thích địa vị pháp lý của đường chữ U. Thế nhưng Hứa Sũng Vĩ trong luận 
văn thạc sĩ của mình khi dựa vào những sự kiện phát sinh trong lịch sử để so sánh những 
căn cứ pháp luật của các quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, trong phần thảo 
luận đến đường chữ U đã nhận định rằng địa vị pháp luật của vùng nước bên trong đường 
chứ U vẫn chưa được chính phủ Đài Loan giới định một cách minh bạch, vì thế khi đàm 
phán với các nước có liên quan phía Đài Loan rất khó có thể xác định bản chất của vấn đề 
tranh chấp. 21  
 

Cũng thảo luận địa vị pháp lý của “đường chữ U”, Lương Minh Hoa đưa ra kết luận 
“đường chữ U” không phải là “đường cơ sở” cũng không phải là “đường lãnh hải hoặc 
vùng đặc quyền kinh tế” và cũng không thể dùng đường này để đưa ra chủ trương “quyền 
lợi mang tính lịch sử” mà chỉ là “đường quy thuộc của các đảo”. Ý nghĩa pháp luật của 
“đường quy thuộc của các đảo” là để biểu thị các đảo, bãi đá... trong đường này đều 
thuộc phạm vi lãnh thổ của một nước, còn địa vị pháp luật của vùng biển trong đường 
này thì dựa vào địa vị pháp luật của các đảo và quần đảo trong (đường) đó mà xác định 
chứ không liên quan gì đến “đường quy thuộc”.22 Quan điểm của họ Lương như trên là 
tóm tắt nội dung luận văn thạc sĩ năm 1999, trong luận văn của mình, tác giả trình bày 
chủ trương, khái niệm của Đài Loan về “vùng nước mang tính lịch sử”, bên cạnh việc 
đưa ra những bình luận về chủ trương, khái niệm này, luận văn cũng phân tích ý nghĩa 
pháp luật của đường chữ U và địa vị pháp luật của vùng nước trong đường chữ U, sau đó 
																																																													
20 Du Khoan Tứ, 2000, Kinh vĩ tuyến và pháp lý trong tranh chấp lãnh thổ các đảo ở Biển Đông: Kiêm luận 
vấn đề chủ quyền các đảo ở Điếu Ngư Đài thuộc Biển Hoa Đông, tr 76-79 
21 Hứa Sùng Vĩ, 2013, Tranh chấp chủ quyền các đảo và bãi đá ở Biển Đông và định vị chủ trương vùng nước 
của đường chữ U, Luận văn Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Pháp luật biển Đại học Quốc lập Hải dương Đài Loan (許崇

瑋, 2013, 南海島礁主權爭議及 U 字形水域主張之定位 , 碩士論文, 國立臺灣海洋大學海洋法律研究所) 
22	Lương Minh Hoa, 2014, Phân tích địa vị pháp lý của “đường 9 đoạn” ở Biển Đông, Hội thảo thường niên 

Nghiên cứu khu vực Đông Nam Á của Đài Loan năm 2014 , Đài Bắc (梁銘華, 2014, 南海「九斷線」法律地位

分析 , 2014年台灣的東南亞區域研究年度研討會, 台北) 
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đưa ra khái niệm “vùng nước mang tính lịch sử đặc thù” (特殊歷史性水域).23 Tống 
Thừa Ân thông qua phân tích chủ trương vùng nước trong đường chữ U của Trung Quốc 
đại lục lại đi đến kết luận Trung Quốc kiên trì chủ trương rằng nước này ít nhất là có chủ 
quyền quyền lợi với nguồn tài nguyên và quyền quản lý chuyên thuộc đối với vùng nước 
trong đường chữ U, nhưng nếu Trung Quốc áp dụng nguyên tắc “lục địa chi phối biển” 
thì phạm vi đường chữ U sẽ không lớn như nước này chủ trương.24 
 

Trần Hy Kiệt trong luận văn thạc sĩ của mình lại đưa ra bảng so sánh về những chứng cứ 
chủ quyền của các quốc gia có tranh chấp ở Biển Đông như sau: 25 

  
Quốc gia             Chủ trương chủ quyền    Chứng cứ chủ quyền 

Đài Loan  
Chủ trương có chủ quyền với toàn bộ các 
đảo ở Biển Đông, bao gồm Hoàng Sa, 
Trường Sa, Đông Sa 

Chủ quyền lịch sử 

Trung 
Quốc 

Chủ trương có chủ quyền với toàn bộ các 
đảo ở Biển Đông, bao gồm Hoàng Sa, 
Trường Sa, Đông Sa 

Chủ quyền lịch sử 

Việt Nam 
Chủ trương có chủ quyền với hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa 

Chủ quyền lịch sử và 
nguyên tắc quốc gia 

kế thừa 

Philippine 
Chủ trương có chủ quyền với một số đảo, 
bãi đá thuộc Trường Sa 

Chiếm lĩnh đất vô chủ 
trước, nguyên tắc liền kề  

và điều ước cương giới 

																																																													
23 Lương Minh Hoa, 1998, Từ luật pháp quốc tế thảo luận chủ trương “vùng nước mang tính lịch sử”, Luận 
văn Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Đại học Đạm Giang (梁銘華, 1998，從國際法論我國南海『歷史

性水域』之主張 , 碩士論文, 淡江大學東南亞研究所) 
24 Tống Thừa Ân, 2013, Chủ trương vùng nước ở Biển Đông của Trung Quốc- Kiêm luận vai trò của luận cứ 
có tính lịch sử, Hội thảo học thuật kỷ niệm giáo sư Khâu Hồng Đạt, Đài Bắc (宋承恩，2013, 中國在南海的水域
主張－兼論歷史性論據的角色，紀念丘宏達教授學術研討會, 台北) 
25 Trần Hy Kiệt, 2004, Từ quan điểm của luật pháp quốc tế phân tích tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và 
chính sách Biển Đông của Trung Hoa Dân quốc, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc lập Chính Trị (陳希傑, 2004, 

從國際法觀點分析南海主權爭端與中華民國的南海政策 , 碩士論文，國立政治大學) 
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Malaysia 
Chủ trương có chủ quyền với một số đảo, 
bãi đá thuộc Trường Sa 

Một số đảo Trường Sa 
thuộc thềm lục địa nước 
này 

Brunei  
Chủ trương có chủ quyền với bãi cạn 
Louisa và vùng đặc quyền kinh tế thuộc khu 
vực tranh chấp 

Một số đảo Trường Sa 
thuộc thềm lục địa nước 
này 

 
Trần Hồng Du trong bài viết “Vấn đề lãnh thổ quy thuộc của Quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa trong Hòa ước San Francisco”26 đã tiến hành thảo luận những vấn đề về chủ 
quyền hai quần đảo được quy định trong Hòa ước năm 1952. Bài viết trình bày năm 1939 
Nhật Bản chiếm lĩnh các quần đảo ở Biển Đông, sau khi Nhật Bản bại trận đầu hàng, 
quân đội Trung Hoa Dân quốc đã tiếp nhận sự đầu hàng của quân Nhật ở Hoàng Sa, 
Trường Sa và tiến hành chiếm giữ, quản lý các quần đảo này. Ngày 8 tháng 9 năm 1951 
Hòa ước San Francisco được ký kết và có hiệu lực 1 năm sau đó. Trong 1 năm này chủ 
quyền của Trung Hoa Dân quốc đối với hai quần đảo vẫn có hiệu lực, khi Hội nghị San 
Francisco diễn ra, đề án về tuyên bố chủ quyền với hai quần đảo này của Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa và Việt Nam Cộng hòa đều bị phản đối hoặc không được thảo luận đến. 
Từ đó tác giả này kết luận rằng cho đến ngày Hòa ước San Francisco và Hòa ước Trung- 
Nhật cùng có hiệu lực ngày 28 tháng 4 năm 1952, Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan) là 
nước luôn duy trì chủ quyền đối với hai quần đảo này, các nước lợi dụng thời gian 1 năm 
khi 2 hòa ước này chưa có hiệu lực để tham gia vào tranh chấp các quần đảo ở Biển Đông 
đều là không dựa trên cơ sở pháp lý nào cả. 
 

Lưu Thiên Khởi trong sách của mình lại viện dẫn 3 án lệ về phân xử tranh chấp lãnh thổ 
của Toà án quốc tế về chủ quyền quy thuộc của đảo Pulau Ligitan và đảo Pulau Sipadan 
giữa Indonesia và Malaysia năm 2002, tranh chấp lãnh thổ và vùng biển ở biển Caribe 
giữa Nicaragua và Honduras năm 2007 và chủ quyền quy thuộc của Pedra Branca, 
Middle Rocks và South Ledge giữa Singapore và Malaysia năm 2008. Cuốn sách đã trình 
bày việc tòa án áp dụng quyền chiếm hữu có hiệu lực như thế nào và xem xét hành vi và 
luận điểm liên quan của những nước tham gia các vụ kiện và sử dụng các luận điểm và 
																																																													
26 Trần Hồng Du, 2011, Vấn đề lãnh thổ quy thuộc của Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong Hòa ước San 
Francisco, Tạp chí Quý san của Quỹ Viễn Cảnh, Số 4 Quyển 12, tr. 1-50 (陳鴻瑜, 2011,舊金山和約下西沙和南

沙群島之領土歸屬問題 , 遠景基金會季刊 / Prospect Quarterly, 12卷4期 (Vol.12, Issue 4), pp.1-50) 
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phán quyết của toàn án để so sánh luận điểm của Trung Quốc và Đài Loan đối với chủ 
trương chủ quyền các đảo ở Biển Đông, hành vi của hai phía đối với các đảo ở Biển 
Đông có phù hợp với điều kiện chiếm hữu có hiệu lực không.27Cũng xuất phát từ góc độ 
luật quốc tế, lấy “Công ước luật biển Quốc tế”, những phán quyết quốc tế trong thời gian 
gần đây và học thuyết của các nhà luật học để phân tích sự lựa chọn chiến lược đối với 
các đảo ở Biển Đông, Úc Thụy Lân nhận định sẽ xuất hiện những luận điểm khác biệt với 
quan điểm truyền thống khi xem đảo Ba Bình có vị trí chiến lược tốt nhất. Mặc dù Đài 
Loan chiếm đóng đảo Ba Bình được xem là lớn nhất và thích hợp cho việc cư trú của con 
người, có thể đưa ra chủ trương về thềm lục địa và vùng biển đặc quyền kinh tế, nhưng 
nếu tiến hành phân giới với các đảo xung quanh thuộc quyền khống chế của các nước 
khác thì sẽ thành hòn đảo không có lãnh hải và vị trí địa lý của đảo này lại là một bất lợi 
với Đài Loan. 28 
 

Tóm lại, phần lớn những nghiên cứu của phía Đài Loan về luật học đều nhằm mục đích 
chứng minh rằng đường chữ U để đánh dấu “quyền sở hữu có tính lịch sử” là “một sự 
thực khách quan tồn tại trong thời gian dài”. Họ cho rằng cho dù từ góc độ khảo sát sự 
thật lịch sử hay từ lý giải trong quy định của luật pháp quốc tế hiện đại, phía họ đều có 
chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những 
nghiên cứu của Đài Loan đối với chủ quyền ở Biển Đông về pháp luật pháp lý đều nhằm 
chứng minh cho chủ quyền của họ ở Biển Đông trên cả ba nguyên tắc thủ đắc lãnh thổ, 
bao gồm: 1, Nguyên tắc phát hiện: người Trung Quốc “phát hiện” các đảo ở Biển Đông 
đầu tiên, vì vậy mà đương nhiên có chủ quyền đối với các đảo này và Trung Quốc so với 
tất cả các nước khác đều có đầy đủ chứng cứ lịch sử chứng minh cho sự “phát hiện” này. 
2, Nguyên tắc chiếm hữu trước tiên: các đảo ở Biển Đông trước khi được Trung Quốc 
phát hiện là “đất vô chủ”, sau khi bị người Trung Quốc phát hiện ra, trải qua các triều đại, 
chính quyền đều tiến hành khai thác và hành xử quyền quản lý đối với những đảo đó. 3, 
Nguyên tắc chiếm hữu tạm thời: dựa theo nguyên tắc của luật pháp quốc tế, vấn đề của 
																																																													
27 Lưu Thiên Khởi, 2013, Hành động của hai bờ liên quan đến chủ trương chủ quyền các đảo có tranh chấp ở 
Biển Đông: trọng tâm thảo luận nguyên tắc thống trị có hiệu lực trong luật pháp quốc tế, Trí Tri học thuật xuất 
bản, Đài Bắc (劉千綺, 2013, 兩岸有關南海爭議島嶼主權主張之作為：以國際法中有效統治原則之探討

為核心 , 致知學術出版,台北) 
28 Úc Thụy Lân, 2014, Từ khả năng hiệu lực trong phân giới các đảo ở Biển Đông thảo luận sự lựa chọn chiến 
lược của nước ta ở Biển Đông, Tạp chí Quốc phòng, quyển 29, số 1 (郁瑞麟, 2014, 從島嶼在海洋劃界中的可

能效力探討我國在南海諸島的戰略選項 , 國防雜誌, 第29卷第1期) 
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quần đảo Trường Sa có liên quan đến 3 thời kỳ pháp luật: một là pháp luật khi phát sinh 
thực tế pháp lý là “phát hiện”, “quản lý”, “hành xử chủ quyền”...; hai là thực thi pháp luật 
khi phát sinh tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa; ba là thực thi pháp luật khi 
đang giải quyết tranh chấp. Những thời kỳ này lần lượt có liên hệ với luật pháp trước thế 
kỷ 18 trở về trước, luật pháp quốc tế sau những năm 50 của thế kỷ XX và luật pháp quốc 
tế hiện tại và tương lai.  

 
III. Những nhân tố quốc tế, khu vực ảnh hưởng đến vấn đề Biển Đông 

Xuất phát từ góc độ quan hệ quốc tế để phân tích và nghiên cứu về Biển Đông là một lĩnh 
vực lớn khác trong nghiên cứu Biển Đông của học giới Đài Loan. Về tổng thể, nghiên 
cứu về phương diện các nhân tố quốc tế, khu vực có thể chia làm hai bộ phận: thứ nhất là 
nghiên cứu ảnh hưởng của các nước lớn đối với tình hình Biển Đông, thứ hai là nghiên 
cứu quan hệ giữa các quốc gia có tranh chấp trong khu vực. 
 

III.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các nước lớn đối với tình hình Biển Đông 

Những công trình nghiên cứu về lĩnh vực này phần lớn tập trung vào nghiên cứu ảnh 
hưởng, tác động nhân tố các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga... đối với vấn 
đề Biển Đông. 
 

Về nhân tố nước Mỹ, Dương Chí Hằng trong “Nước ta cần phải có chiến lược Biển 
Đông” 29 nhận định, nhìn nhận từ về góc độ quân sự, nước Mỹ dường như đang có ý mở 
một lỗ hổng lớn ở Đông Nam Á, về mặt chiến lược mà nói, là một hình thức vận dụng để 
giảm bớt áp lực ở phía Đông Bắc Á. Nhưng nước Mỹ cũng không muốn thấy một bá 
quyền sẽ xuất hiện ở khu vực Biển Đông, dùng lực lượng quân sự để uy hiếp các nước 
trong vùng, hoặc dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ. Việc có 
xuất hiện một bá quyền có ý định sử dụng vũ lực ở trong khu vực hay không sẽ ảnh 
hưởng đến những cam kết về những hiệp định an ninh của Mỹ và các quốc gia trong vùng, 
như điều ước về tương trợ an ninh Mỹ-Phi, Mỹ- Thái... Trong khi đó, Lâm Chính Nghĩa 
cho rằng “bắt đầu từ thập kỷ 1990”, do sự phát triển nhanh chóng của quan hệ kinh tế 
thương mại giữa Mỹ và các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương, nước Mỹ bày tỏ thái 
độ vô cùng quan tâm đối với tự do hàng hải ở Biển Đông. Hơn nữa, sau khi Chiến tranh 

																																																													
29 Dương Chí Hằng..., 1996, Nước ta cần phải có chiến lược Biển Đông, Nxb Nghiệp Cường, Đài Bắc (楊志恒等

著, 1996, 我國應有的南海戰略 , 業強出版社， 業強, 臺北) 
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lạnh kết thúc, sự triệt thoái của Liên Xô và Mỹ tạo thành khoảng trống quyền lực ở khu 
vực Đông Nam Á, thế lực cường quyền khu vực là Trung Quốc mới trỗi dậy mong muốn 
lấp vào khoảng trống quyền lực  ở đây, buộc Mỹ chuyển sự chú ý vào khu vực Biển 
Đông vốn tiềm tàng nhiều vấn đề an ninh. Từ đó đã dần thay đổi thái độ đối với vấn đề 
Biển Đông, nước Mỹ chủ trương các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần giải 
quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.30 
 

Tôn Quốc Tường trong sách “Lập trường và chính sách của Mỹ, Nhật đối với vấn đề 
Biển Đông”, nhận định lập trường và thái độ cơ bản của nước Mỹ đối với vấn đề Biển 
Đông là giải quyết hòa bình tranh chấp, yêu cầu các bên tranh chấp kiềm chế, phản đối sử 
dụng vũ lực, không can dự vào chủ quyền của nước có tranh chấp, ủng hộ “Tuyến bố 
Manila” năm 1992 của ASEAN, ủng hộ Công ước luật biển của Liên Hợp Quốc.31 Trần 
Lập Cường cho rằng, trong việc Trung Quốc tích cực khuyếch trương lực lượng quân sự 
ở Biển Đông, vấn đề chủ quyền ở Biển Đông là một trong những động cơ của hành động 
này, vì thế khiến cho các nước xung quanh Biển Đông cũng tích cực phát triển lực lượng 
quân sự. Vì thế Mỹ liệt khu vực này vào danh sách một trong số ít khu vực bất ổn trên thế 
giới, đồng thời quan tâm mật thiết đến tình hình phát triển cân bằng quyền lực ở khu vực 
này để đề phòng nguy cơ bùng nổ chiến tranh32. Tống Yên Huy trong “Phản ứng của 
nước Mỹ đối với chủ trương về vùng biển mang tính lịch sử của các nước xung quanh 
Biển Đông”, cho rằng từ năm 1979 đến nay, nước Mỹ thông qua việc thực hiện “Phương 
án tự do hàng hải”, trong phản ứng của nước này đối với “chủ trương về vùng biển mang 
tính lịch sử của các nước xung quanh Biển Đông” là một khi việc thực hiện tự do hàng 
hải và quyền lợi hàng không bị Trung Quốc và các nước khác gây trở ngại, nước Mỹ sẽ 
có những phản ứng cứng rắn. Đồng thời tác giả cho rằng nếu như nước Mỹ gia nhập 
Công ước Luật biển 1982, thì việc áp dụng những hành động phản đối của Mỹ đối với 
																																																													
30 Lâm Chính Nghĩa, 1996, “Tình hình Biển Đông và chiến lược ngoại giao quốc phòng Đài Loan cần có” Ủy 
ban Khảo hạch Nghiên cứu phát triển Viện Hành chính ấn hành, Đài Bắc (林正義著, 南海情勢與我國應有的外

交國防戰略 , 行政院研究發展考核委員會編印, 臺北) 
31 Tôn Quốc Tường, 1998, Lập trường và chính sách của Mỹ, Nhật đối với vấn đề Biển Đông, Báo cáo thành quả 
kế hoạch nghiên cứu chuyên án vấn đề Biển Đông do Bộ Nội chính tài trợ, Bộ Nội chính, Đài Bắc (孫國祥, 1998, 

美日對南海問題之立場與政策，內政部獎助南海問題專案研究計畫成果報告，內政部,台北) 
32 Trần Lập Cường, 1999, Từ tranh chấp Biển Đông bàn về chủ trương bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của Đài 
Loan, Tạp chí Quốc phòng, quyển 15, số 1, tr 69-79 (陳立強 , 1999, 從南海紛爭，論我維護主權與利益之

道 ,  國防雜誌, 第 15 卷第 1 期，頁 69-79) 
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chủ trương vượt ra khỏi quyền hạn ở Biển Đông của các nước, mới càng có sức thuyết 
phục và tính chính đáng.33 
 

Về nhân tố Nhật Bản, Lý Minh Tuấn trong “Phân tích chính sách của Nhật Bản đối với 
việc xử lý xung đột ở Biển Đông”, nhận định từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Nhật 
Bản nhận ra rằng một quốc gia hoàn toàn có thể khống chế khu vực này là không thể, hơn 
nữa sự tăng cường hiệp thương, đối thoại giữa các các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia, 
các nước lớn và các nước trong khu vực cùng nhau ổn định cục diện chính trị kinh tế khu 
vực là trạng thái thường xuyên, Nhật Bản cũng thể nghiệm sâu sắc tình hình này. Quan 
điểm của Nhật Bản đối với vấn đề Biển Đông thể hiện ở các điểm chủ yếu sau: 1. Nhật 
Bản hoàn toàn không có bất cứ lập trường nào đối với chủ quyền các đảo ở Biển Đông có 
liên quan về mặt pháp luật; 2. Nhật Bản không muốn thấy tình hình căng thẳng trong khu 
vực gia tăng hoặc bùng phát xung đột quân sự, ảnh hưởng hòa bình ổn định ở Đông Nam 
Á; 3. Nhật Bản chủ trương các nước có tranh chấp dùng phương thức hòa bình hiệp 
thương để tìm cách giải quyết vấn đề; 4. Nhật Bản nhấn mạnh rằng nước này theo luật 
pháp quốc tế được hưởng quyền tự do hàng hải ở Biển Đông mà không chịu sự cản trở và 
khống chế của các nước có tranh chấp chủ quyền các đảo ở Biển Đông. 34 
 

Về nhân tố Trung Quốc, Hoàng Kỳ Lâm trong luận văn thạc sĩ của mình sử dụng lý luận 
hải quyền và cân bằng quyền lực để thảo luận trong xung đột ở Biển Đông Trung Quốc 
đóng một vai trò mang tính then chốt. Sự trỗi dậy về ý thức biển của Trung Quốc dẫn đến 
sự chuyển biến về chiến lược của nước này. Luận văn cũng trình bày việc Trung Quốc 
mở rộng thế lực ở khu vực Biển Đông như thế nào và thảo luận mục tiêu chiến lược, hành 
vi thực tế trong tranh chấp tài nguyên của Trung Quốc, sự khuyếch trương hải quân và 
thủ đoạn vận dụng chiến lược ở Biển Đông của nước này.35 Phan Ngạn Hào cũng vận 
																																																													
33	Tống  Yên Huy, 1998, Phản ứng của nước Mỹ đối với chủ trương về vùng biển mang tính lịch sử của các 
nước xung quanh Biển Đông (thượng), Vấn đề và Nghiên cứu, quyển 37, số 10, tr 1-21 (宋燕輝, 1998, 美國對南

海周邊國家歷史性水域主張之反應 , (上), 問題與研究, 第 37 卷第 10 期, 頁 1-21)	
34 Lý Minh Tuấn, 1997, Phân tích chính sách của Nhật Bản đối với việc xử lý xung đột ở Biển Đông, Song 
nguyệt san chính sách quốc gia, số 171 (李明峻, 1997, 日本對南海衝突處理之政策研析 , 國家政策雙月刊, 第 

171 期)	
35	Hoàng Kỳ Lâm, 1998, Nghiên cứu phân tích nhân tố Trung Quốc trong vấn đề xung đột Biển Đông, Luận 

văn Thạc sĩ, Viện Đại lục Đại học Quốc lập Đông Hoa (黃祈霖, 1998,南海衝突問題之中共因素分析研究 , 碩

士論文, 國立東華大學大陸所)  
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dụng lý luận hải quyền tập trung thảo luận về sự phát triển của lực lượng vũ trang trên 
biển của Trung Quốc (bao gồm hải quân và các tổ chức chấp pháp trên biển) và đi đến 
nhận định rằng ảnh hưởng của sự mở rộng lực lượng này sẽ làm gia tăng xung đột về lợi 
ích trên biển giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á có tranh chấp ở Biển Đông.36 
 

Trần Vĩnh Khang, Địch Văn Trung tập trung thảo luận sâuvấn đề Trung Quốc hiện đại 
hóa hải quân. Việc Trung Quốc hiện đại hóa hải quân đã trở thành sự uy hiếp mang tính 
tiềm tại đối với an ninh ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trong tình hình Trung Quốc 
không loại trừ việc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ, việc nước này tiến 
hành hiện đại hóa hải quân đã gia tăng sự lo ngại của các nước trong khu vực. Đồng thời 
hai học giả này cũng dự báo trong tương lai cùng với sự lớn mạnh không ngừng của lực 
lượng hải quân Trung Quốc, lực lượng hải quân của nước này sẽ có những ảnh hưởng rõ 
ràng trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, an ninh của những nước trong khu vực sẽ 
đứng trước những thách thức nghiêm trọng.37 Quách Thiêm Hán cũng có cùng quan điểm 
tương tự, nhưng lại đi sâu thảo luận giá trị chiến lược của Biển Đông đối với Trung Quốc 
để phân tích ý đồ chiến lược của nước này ở Biển Đông.38 

 
III.2. Nghiên cứu quan hệ giữa các quốc gia có tranh chấp trong khu vực 

Nội dung các nghiên cứu này trình bày về các mối quan hệ song phương và đa phương có 
liên quan đến vấn đề Biển Đông: 
 

Trong các quan hệ song phương liên quan vấn đề Biển Đông, quan hệ Việt Nam – Trung 
Quốc được chú ý hơn cả. Trần Vân trong sách “Tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc 
và Việt Nam: Một suy nghĩ chiến lược về Biển Đông”, xuất bản năm 2012 tại Đài Bắc với 

																																																													
36 Phan Ngạn Hào, 2012, Từ diễn biến lí luận hải quyền thảo luận sự phát triển và ảnh hưởng của lực lượng vũ 
trang trên biển của Trung Cộng hiện nay, Luận án Tiến sĩ, Sở Nghiên cứu Tôn Trung Sơn và Trung Quốc Đại lục 
Viện Khoa học xã hội Đại học Văn hóa Trung Quốc (潘彥豪，2012，從海權理論的演變討論當代中共海洋

武力的發展與影響，博士論文，中國文化大學社會科學院中山與中國大陸研究所) 
37 Trần Vĩnh Khang, Địch Văn Trung, 1998, Ảnh hưởng của việc Trung Quốc hiện đại hóa hải quân đối với an 
ninh châu Á Thái Bình Dương, Nghiên cứu trung Quốc đại lục, quyển 42, số 7, tr 1-24 (陳永康, 翟文中, 1998, 中

共海軍現代化對亞太安全之影響 , 中國大陸研究, 第 42 卷第 7 期，頁 1-24) 
38 Quách Thiêm Hán, 2011, Xem xét ý đồ chiến lược quân sự ở Biển Đông của Trung Quốc, Song nguyệt san 
Học thuật hải quân, quyển 55, số 6 (郭添漢, 2011, 中共南海軍事戰略意涵的檢視，海軍學術雙月刊, 第四十

五卷, 第六期) 
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mục đích trình bày một số quan điểm không phải là chủ lưu ở Đài Loan và đưa ra một số 
đối sách ứng phó. Tuy nhiên, đó lại là những quan điểm sai trái khi họ Trần cho rằng: khu 
vực Biển Đông không phải là khu vực nhỏ, nó có liên quan đến khu vực rộng lớn bằng 
nửa châu Âu, có liên hệ đến 9 quốc gia và 530 triệu dân (năm 2009, không tính dân số 
Trung Quốc), Việt Nam là nhân tố quan trọng trong vấn đề Biển Đông. Năm 1950, hai 
nước thiết lập quan hệ ngoại giao, tuy nhiên, những năm 60, 70 của thế kỷ 20, người Việt 
Nam với sự bảo trợ của Mỹ thừa lúc lực lượng hải quân Trung Quốc còn yếu, xâm chiếm 
các đảo của Trung Quốc và chiếm đóng cho đến hiện nay?!39 Cũng đề cập đến tranh chấp 
Việt – Trung, Thái Trí Toàn và Vương Tú Trí nhận định: thời gian gần đây xung đột ở 
Biển Đông giữa Trung Quốc với Việt Nam là quyết liệt nhất, mặc dù vấn đề biên giới 
trên bộ và vịnh Bắc Bộ giữa hai nước đã được giải quyết thông qua đàm phán, nhưng vấn 
đề Biển Đông vẫn chưa được giải quyết. Hai nước có cùng hình thái ý thức hệ, thể chế 
chính trị, kinh tế giống nhau, đáng lẽ phải kết thành nước anh em, nhưng quan hệ giữa 
hai nước lại không được thân thiết như vậy. Hiện nay trong tranh chấp Biển Đông hai 
nước không chỉ tăng cường sức mạnh quân sự mà về ngoại giao tích cực phát triển quan 
hệ liên minh với các nước, đặc biệt là Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ. Sau cùng họ dự báo 
khả năng phát triển của tranh chấp Trung-Việt trong tương lai rằng khả năng hai nước sử 
dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp là tương đối thấp.40 
 

Về các nước khác, Triệu Hồng đề cập đến xu hướng phát triển quan hệ giữa Trung Quốc 
và Philippines trong bối cảnh giữa hai nước có tranh chấp lãnh thổ. Mặc dù quan hệ hai 
nước tiếp tục được cải thiện nhưng Philippines vẫn lo lắng về một Trung Quốc đang trỗi 
dậy sẽ đưa đến những bất ổn trong khu vực, cùng với đó là sự gia tăng tâm lý cảnh giác 
với Trung Quốc, tình hình Biển Đông cũng ngày càng thêm căng thẳng.41 Cụ thể hơn, 

																																																													
39 Trần Vân, 2012, Tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam: Một suy nghĩ chiến lược về Biển 
Đông, Công ty cổ phần hữu hạn văn hóa Xuân Thủy đường, Đài Bắc (陳雲, 2012, 中越南海之爭：南中國海戰

略思考之一，春水堂文化股份有限公司，台北) 
40	Thái Chí Toàn, Trương Tú Trí, 2015, Thảo luận tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam, Tạp 
chí Quốc phòng, quyển 30, số 1 (蔡志銓 ; 張秀智, 2015, 中越南海爭端之探討 , 國防雜誌, 第三十卷第一期)	
41 Triệu Hồng, 2013, Triển vọng quan hệ Trung Quốc và Philipine dưới tranh chấp Biển Đông, Bình luận Chính 
trị toàn cầu, số 43, tr 23-40 (趙洪, 2013, 南海爭端下中國與菲律賓關係前景 , 全球政治評論,  第43期, 頁.23-
40 
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Dương Hạo42 và Cao Thiếu Phàm, Lý Văn Đường43 lại thảo luận tranh chấp ở khu vực 
bãi cạn Scarborough giữa Trung Quốc và Philippine trong thời gian gần đây và ảnh 
hưởng của tranh chấp này đối với chính sách Biển Đông của Trung Quốc.  
 

Bên cạnh mối quan hệ song phương, những mối quan hệ đa phương liên quan đến vấn đề 
Biển Đông cũng được các học giả Đài Loan đề cập đến và thảo luận khá nhiều. Lâm 
Chính Nghĩa trong “Diễn đàn khu vực ASEAN với biện pháp xây dựng lòng tin ở Biển 
Đông” cho rằng, đối với Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Biển Đông là chủ đề ưu tiên 
có quan hệ mật thiết đến an ninh khu vực, và chính sách ráo riết có tính kế hoạch của 
Trung Quốc ở Biển Đông có gặp phải trở ngại hay không thì còn phải quan sát.44 Lý 
Lệnh Đồ trong bài viết “ASEAN với tranh chấp Biển Đông”, cho rằng tranh chấp chủ 
quyền ở Biển Đông đã tồn tại từ những năm 30 của thế kỷ XX, sau đó cùng với việc phát 
hiện nguồn tài nguyên dầu mỏ và tầm quan trọng về đường giao thông, vị trí địa chiến 
lược khiến cho tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp, ngày nay cùng với sự phát triển 
của hoàn cảnh chính trị, kinh tế thế giới càng khiến cho khu vực Biển Đông có thể trở 
thành điểm bùng nổ của xung đột, ảnh hưởng đến an ninh ở khu vực châu Á- Thái Bình 
Dương.45 Vương Quán Hùng lại đưa ra ý kiến rằng trong vấn đề cùng nhau khai thác, trên 
phương diện hợp tác ngư nghiệp, bởi vì tầng diện của nó tương đối không liên hệ nhiều 
đến vấn đề chủ quyền nên trong lĩnh vực này, khả năng tiến hành hợp tác giữa các nước 
có liên quan là rất cao.46 Thẩm Khắc Cần cho rằng trong xu thế toàn cầu hóa, trong vấn 
đề Biển Đông, việc các nước trong khu vực đều mong muốn hợp tác toàn diện về kinh tế, 
giải quyết hòa bình tranh chấp, cùng nhau hợp tác khai thác tài nguyên là một xu thế của 

																																																													
42 Dương Hạo, 2012, , Ảnh hưởng của sự bùng phát lại xung đột ở Bãi cạn Scarborough đối với chiến lược 
Biển Đông của Trung Quốc, Tân xã hội chính sách song nguyệt san, số 22 ( 楊昊，2012，黃岩島衝突再起對

中國南海戰略的影響，新社會政策雙月刊，第 22 期) 
43	Cao Thiếu Phàm, Lý Văn Đường, 2013, Tranh chấp bãi cạn Scarborough và sự chuyển biến trong chính sách 
Biển Đông của Trung Quốc, Thông tấn Nghiên cứu Á Thái, số 11 (高少凡、李文堂，2012，黃岩島爭執與中

國南海政策之轉變，亞太研究通訊，第 11 期) 
44	Lâm Chính Nghĩa, 2000, Diễn đàn khu vực ASEAN với biện pháp xây dựng lòng tin ở Biển Đông, Song 
nguyệt san Chính sách quốc gia, tr 21-55	
45 Lý Lệ Đồ, 1994, ASEAN với tranh chấp Biển Đông, Song châu san Chính sách Quốc gia, số 96 (李勵圖, 1994, 

東協與南海爭議 , 國家政策雙周刊, 96 期) 
46 Vương Quán Hùng, 2003, Tranh chấp các đảo ở Biển Đông và hợp tác chung về nghề cá, Tin tức Tú Uy, Đài 
Bắc (王冠雄, 2003, 南海諸島爭端與漁業共同合作 , 秀威資訊, 台北)	
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thời đại.47 Cùng quan điểm với Thẩm Khắc Cần, trong luận văn thạc sĩ của mình, Trần 
Hựu Đình xuất phát từ lý luận quốc tế quan để nghiên cứu tính chất có thể của việc hợp 
tác ở khu vực Biển Đông, đưa ra quan điểm rằng để xây dựng cơ chế hợp tác xử lý hòa 
bình vấn đề Biển Đông, giảm bớt nguy cơ xung đột quân sự cần thông qua chế độ hóa, 
minh bạch hóa, sự tin tưởng chính trị lẫn nhau giữa các bên…48 

 
IV. Những nghiên cứu về chủ trương, chính sách của Đài Loan và các nước đối với 
vấn đề Biển Đông  

Bời vì tình hình Biển Đông trong những năm gần đây trở thành vấn đề nóng bỏng trong 
quan hệ quốc tế của hòn đảo này, vì vậy từ những năm 90 của thế kỷ XX có ngày càng 
nhiều học giả Đài Loan tập trung nghiên cứu đối sách của Đài Loan và các nước trong 
vấn đề Biển Đông.  
 

IV.1. Chủ trương, chính sách của Đài Loan 

Về chủ trương chủ quyền ở Biển Đông của Đài Loan, học giả Du Khoan Tứ cho rằng về 
lịch sử và pháp luật, từ năm 1950 trở về trước, cả hai bờ (Đài Loan và Trung Quốc Đại 
lục) đều có cùng nhận định rằng chủ quyền ở Biển Đông thuộc về Trung Quốc, nhận thức 
chung này được thể hiện ở 4 phương diện49: Thứ nhất, cả Đài Loan và Trung Quốc đại 
lục đều cho rằng các quần đảo ở Biển Đông vốn là “đất vô chủ” (terra nullius) và người 
Trung Quốc phát hiện sớm nhất, hiện trên các quần đảo này còn nhiều dấu tích lịch sử, 
khảo cổ học của người Trung Quốc. Thứ hai, các chính quyền của Trung Quốc từ thế kỷ 
XIII đến trước Chiến tranh thế giới thứ hai đã có một thời kỳ dài thực hiện chức năng nhà 
nước đối với các quần đảo này. Thứ ba, trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai, mặc 
dù các quần đảo này lần lượt bị các cường quốc phương Tây và Nhật Bản xâm chiếm, 
nhưng chiếm đóng các quần đảo này là quân đội Nhật Bản đã đầu hàng Trung Hoa Dân 
quốc, từ đó nước này khôi phục chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông từng bị Nhật Bản chiếm 
																																																													
47	Thẩm Khắc Cần, 2009, Tường thuật và bình luận về tranh chấp chủ quyền các đảo ở Biển Đông, Đài Loan 
Học sinh thư cục, Đài Bắc (沈克勤 , 2009, 南海諸島主權爭議述評，台灣學生書局，台北)	
48	Trần Hựu Đình, 2014, Phân tích tính chất có thể của cơ chế xử lý hòa bình ở Biển Đông, Luận văn Thạc sĩ, 
Đại học Quốc lập Đông Hoa (陳宥廷, 2014, 南海和平治理機制之可行性分析 , 碩士論文, 國立東華大學)	
49	Du Khoan Tứ, 1995, So sánh lập trường và chính sách của hai bờ đối với vấn đề chủ quyền Biển Đông, Lý 

Luận và chính sách, quyển 9, số 4 (俞寬賜, 1995, 比較兩岸對南海主權問題之立場與政策 , 理論與政策, 9卷4

期)	
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đóng trước đó. Thứ tư, kể từ sau Thế chiến 2, nước này liên tục thi hành một loạt biện 
pháp chính sách, bao gồm 1946-1947 cử chiến hạm đến tuần tra ở các quần đảo Hoàng 
Sa, Trường Sa, phái quân đội đến đóng giữ, nhập cách quần đảo này vào bản đồ tỉnh 
Quảng Đông, thành lập “Khu hành chính các quần đảo Đông Sa, Trường Sa”; năm 1949 
lại đưa các đảo vào “Khu hành chính đặc biệt Hải Nam”, đồng thời đặt tên và vẽ lại bản 
đồ các đảo. Kể từ sau 1950, bởi vì tình hình đất nước phân liệt và đối đầu hai bờ, Trung 
Hoa Dân quốc ở Đài Bắc tiếp tục truyền thống vốn có, thi hành chức năng nhà nước ở 
Biển Đông. 
 

Ngự Chí cho rằng trong thế kỷ 21 vấn đề Biển Đông vẫn là một trong những điểm nóng 
xung đột ở khu vực Đông Á, hiện nay mặc dù các nước có tranh chấp đã tự kiềm chế, và 
đã không xảy ra những sự kiện xung đột lớn, mặc dù vẫn có sự đối đầu quân sự và xung 
đột trên quy mô nhỏ. Cũng có thể do các bên kiềm chế mà đạt được sự thỏa thuận, nhưng 
gác lại tranh chấp chủ quyền hoặc kiềm chế xung đột hoàn toàn không thể giải quyết 
tranh chấp hay hóa giải xung đột.50 Liêu Văn Chương cho rằng tài nguyên biển phong 
phú, khi mà vùng lục địa dần bị khai thác hết thì tài nguyên biển càng có vai trò quan 
trọng. Vì thế việc phân định biên giới trên biển trở thành chủ đề quan trọng về mặt chính 
trị và kinh tế của thế giới hiện nay. Các đảo vì vị trí và diện tích lớn nhỏ khác nhau nên 
có tính chất khác nhau và có thể có được hiệu lực toàn bộ, hiệu lực bộ phận và vô hiệu 
lực. Đối với vùng biển có nguồn tài nguyên phong phú, các nước ven biển cùng đưa ra 
chủ trương quyền lợi mà tạo thành vùng chồng lấn, tạm thời nên gác bỏ vấn đề chủ quyền 
mà áp dụng mô thức “cùng nhau khai thác” để cho phép các nước có liên quan đều được 
hưởng lợi từ nguồn tài nguyên biển.51  
 

“Nước ta cần phải có chiến lược Biển Đông” của Dương Chí Hằng và cộng sự là một 
cuốn sách khá quan trọng trong lĩnh vực này. Cuốn sách là tập hợp những bài viết của các 
																																																													
50	Ngự Chí, 1995, Gác tranh chấp không thể giải quyết vấn đề chủ quyền- phân tích tranh chấp Trường Sa 
giữa Trung Quốc và Philippines thời gian gần đây, Nghiên cứu Trung Cộng, quyển 29, số 5, tr 32-38 (馭志, 1995, 

擱置爭議不能解決主權問題—析近期中共與菲律賓的南沙爭端 , 中共研究, 第29卷第5期, 頁32-38) 

	
51 Liêu Văn Chương, 2008, Bàn về luật biển quốc tế: Phân giới hải vực và vùng biển ngư nghiệp chung, Dương 
Trí văn hóa sự nghiệp cổ phần hữu hạn công ty, Tân Bắc (廖文章, 2008, 國際海洋法論：海域劃界與公海漁業 , 

揚智文化事業股份有限公司, 新北市) 
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chuyên gia học giả Đài Loan tại hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu chính sách quốc gia 
tổ chức, nội dung phân tích về chiến lược trên Biển Đông như: “Chiến lược Biển Đông 
của các nước châu Á Thái Bình Dương” (Dương Chí Hằng), “Chính sách Biển Đông của 
Trung Hoa Dân quốc” (Lâm Chính Nghĩa), “Phân tích và kiến nghị về chính sách Biển 
Đông của nước ta (Đài Loan)” (Tôn Quang Dân), “Từ tranh chấp Biển Đông và mô thức 
vận hành của Diễn đàn khu vực ASEAN đánh giá hạn chế và cơ hội trong chính sách 
hướng Nam của Đài Loan” (Nhan Kiến Phát)... Sách này chỉ ra rằng chiến lược của Đài 
Loan ở Biển Đông cần có hai nội dung chính: Một là duy trì an toàn đường hàng hải ở 
khu vực này để đảm bảo về nhu cầu nhập khẩu năng lượng và các tuyền hàng hải thương 
mại của Đài Loan; hai là kiên quyết bảo vệ cương thổ ở quần đảo Đông Sa và đảo Ba 
Bình ở Trường Sa, từ đó bảo vệ được chủ quyền của Đài Loan ở Biển Đông. Các tác giả 
của cuốn sách này còn cho rằng trong những năm gần đây khi vấn đề Biển Đông trở 
thành điểm nóng tiềm tàng những xung đột ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương, chiến 
lược này nhận được sự coi trọng của các nước trong khu vực, hơn nữa hoạt động của các 
nước xung quanh Biển Đông đưa đến những thách thức, chính sách Biển Đông của Đài 
Loan đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng và cần phải điều chỉnh.52 
 

Lâm Chính Nghĩa thông qua phân tích chính sách, sức mạnh quân sự của các nước có 
tranh chấp ở Biển Đông cho rằng trong khi các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển 
Đông ngày càng đổi mới về mặt quốc phòng để cạnh tranh nguồn tài nguyên biển và củng 
cố chủ quyền các đảo đã chiếm lĩnh, và trong tình hình Đài Loan đang tích cực theo đuổi 
việc cân bằng chính sách Đại lục và chính sách hướng Nam, thì chiến lược ngoại giao và 
quốc phòng của hòn đảo này đang đứng trước thử thách mới. Nếu như Đài Bắc thi hành 
chính sách cứng rắn ở Biển Đông để đối chọi lại với các quốc gia khác trong khu vực, có 
thể sẽ ảnh hưởng đến xung đột giữa Đài Loan với các nước Đông Nam Á có liên quan, 
tức là có thể tạo thành phản ứng mạnh mẽ hơn của các nước có tranh chấp, khiến cho Đài 
Loan không thể đạt được mục tiêu chính sách “kiên định duy trì chủ quyền ở Biển Đông”. 
Họ Lâm nhận định nếu Đài Loan áp dụng một chiến lược ngoại giao, quốc phòng cần 

																																																													
52 Dương Chí Hằng..., 1996, Nước ta cần phải có chiến lược Biển Đông, Nxb Nghiệp Cường, Đài Bắc (楊志恒等

著, 1996, 我國應有的南海戰略 , 業強出版社， 業強, 臺北) 
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bằng ở Biển Đông thì sẽ không khiến cho tình hình Biển Đông căng thẳng, ảnh hưởng 
đến lợi ích an ninh quốc gia của hòn đảo này. 53 

 

Tống Yên Huy trong bài “Hội nghị Biển Đông và sự tham gia của Đài Loan: nhìn lại và 
triển vọng” nhìn lại 6 lần “Hội nghị Biển Đông” diễn ra từ năm 1990 đến 1996 và sự 
tham gia của Đài Loan. Trong bài viết tác giả nhận xét mục đích của “Hội nghị Biển 
Đông” là thông qua sự đối thoại của các nước có liên quan, chuyển hóa xung đột tiềm tại 
ở khu vực thành khả năng hợp tác trong vùng, đồng thời thông qua tiến hành quá trình 
đối thoại để ngăn chặn sự phát sinh xung đột, nhằm duy trì sự hòa bình và ổn định trong 
khu vực. Sự tham gia của Đài Loan gặp phải những khó khăn còn chờ xử lý các vấn đề 
như hai bờ có thể tham gia hội nghị với địa vị ngang bằng, hai bờ có thể áp dụng lập 
trường chính sách thống nhất ... Tống Yên Huy đã đánh giá nhưng thành quả và hạn chế 
của hội nghị, thảo luận những nan đề mà Đài Loan gặp phải khi tham gia hội. Ngoài việc 
đánh giá triển vọng trong tương lại của “Hội nghị Biển Đông”, bài viết cũng đưa ra 
những kiến nghị đối với Đài Loan khi tham gia vào những Hội nghị Biển Đông tới.54  
 

Trần Lệ Đồng trong “Tranh chấp vùng biển Đài Loan”55, cho rằng Đài Loan bốn bề bao 
quanh bởi biển cả, với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền, về chủ quyền vùng 
biển, chủ quyền quyền lợi tài nguyên biển và quyền quản lý có tranh chấp với các nước 
Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines và các quốc gia khác, trong đó có tranh chấp về chủ 
quyền các đảo ở Biển Đông. Để giải quyết các tranh chấp trên trước hết chính quyền Đài 
Loan phải xác định rõ ràng việc kiên trì định vị độc lập chủ quyền quốc gia, sau đó mới 
dựa theo Công ước biển năm 1982 và các luật pháp quốc tế liên quan mới có thể giải 
quyết hòa bình các tranh chấp. Tô Tiến Cường trong “An ninh biển Đài Loan và cải cách 
quốc phòng”, trình bày các vấn đề về hoàn cảnh và chính sách quốc phòng của Đài Loan, 
sách lược và dự toán quốc phòng, Quốc gia hóa quân đội, cải cách và giáo dục quân sự... 
																																																													
53 Lâm Chính Nghĩa, 1996, Tình hình Biển Đông và chiến lược ngoại giao quốc phòng Đài Loan cần có, Ủy ban 
Khảo hạch Nghiên cứu phát triển Viện Hành chính ấn hành, Đài Bắc (林正義著, 南海情勢與我國應有的外交

國防戰略 , 行政院研究發展考核委員會編印, 臺北) 
54	Tống Yên Huy, 1996, Hội nghị Biển Đông và sự tham gia của Đài Loan: nhìn lại và triển vọng, Vấn đề và 
nghiên cứu, quyển 32, số 2 (宋燕輝, 1996, 南海會議與中華民國之參與：回顧與展望 , 問題與研究, 32卷2期)	
55 Trần Lệ Đồng, 2004, Tranh chấp vùng biển Đài Loan, Quý san luật pháp quốc tế Đài Loan, quyển 1, số 2, tr 
113-118 (陳荔彤, 2004, 台灣之海域紛爭 , 臺灣國際法季刊, 1卷2期, 頁113-118) 
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cùng với đó, trên cơ sở đánh giá xung đột tiềm tàng của Trung Quốc Đại lục mà đưa ra 
chiến lược cải cách quốc phòng của Đài Loan.56 Trần Hy Kiệt lại nhận định hạn chế lớn 
nhất trong chính sách của Đài Loan về Biển Đông là người quyết định tối cao xưa nay 
vẫn chưa thể nghiệm, nhận thức được tính chất quan trọng của vấn đề Biển Đông đối với 
hòn đảo này, Đài Loan trong vấn đề có mối quan hệ thiết thân này có nguy có bị gạt ra 
ngoài. Vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề có thể thi hành chính sách mà là vấn đề ý 
chí hành động, hành động tích cực có thể không chắc chắn đạt được kết quả như mong 
muốn, nhưng bị động tiêu cực chắc chắn sẽ mất hết. Họ Trần cũng cho rằng nếu Đài 
Loan không có những chính sách hữu hiệu cụ thể mà chỉ dừng lại ở giai đoạn thảo luận 
trên giấy, trong khi các quốc gia có tuyên bố chủ quyền khác đang tích cực hành động ở 
khu vực này thì Đài Loan sẽ không thể tránh khỏi nguy cơ bị gạt ra rìa trong vấn đề Biển 
Đông. 57 Trong khi đó Tống Yên Huy chủ trương “Chính sách Biển Đông của nước ta 
(Đài Loan) cần phải lấy bảo vệ chủ quyền Biển Đông, tăng cường khai thác và quản lý 
Biển Đông, tích cực xúc tiến hợp tác giữa các nước ở Biển Đông, đồng thời dùng phương 
thức hòa bình xử lý tranh chấp ở Biển Đông làm mục tiêu”.58 Từ góc độ chiến lược, Trần 
Gia Nhân lại tiến hành thảo luận chiến lược quốc gia về Biển Đông mà Đài Loan cần có 
để có thể giúp Đài Loan có được chiến lược Biển Đông tối ưu trong bối cảnh tình hình 
khu vực vùng biển này ngày càng bất lợi cho Đài Loan.59  
 

Một trong những nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực này là của Tống Cát Phong60, trong 
sách này họ Tống cho rằng bề ngoài thì xung đột ở Biển Đông xem ra là tranh chấp về 
chủ quyền và tài nguyên, thực ra lợi ích chiến lược trong tính toán của nước lớn mới là 

																																																													
56	Tô Tiến Cường, 1995, An ninh biển Đài Loan và cải cách quốc phòng, Nhà xuất bản Nghiệp Cường, Đài Bắc 
(蘇進強, 1995, 台海安全與國防改革 , 業強出版社, 台北) 
57	Trần Hy Kiệt, 2004, Từ quan điểm của luật pháp quốc tế phân tích tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và 
chính sách Biển Đông của Trung Hoa Dân quốc, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc lập Chính Trị (陳希傑,	2004,	

從國際法觀點分析南海主權爭端與中華民國的南海政策 ,	碩士論文，國立政治大學)	
58	Tống Yên Huy, 2000, Bước đầu thảo luận chính sách Biển Đông của chính phủ mới của Đài Loan, Tân thế kỷ 
tri khố luận đàm, số 10 （宋燕輝, 2000, 初探台灣新政府的南海政策，新世紀智庫論壇，第 10 期） 
59	Trần Gia Nhân, 2012, Chiến lược quốc gia ở Biển Đông của nước ta, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc lập Chính 
trị (陳嘉仁 , 2012, 我國在南海的國家戰略 , 碩士論文, 國立政治大學) 
60 Tống Cát Phong, 2012, Chiến lược hải quân của Đài Loan trong tranh chấp ở Biển Đông, Tin tức Tú Uy, Đài 
Bắc (宋吉峰 , 2012, 南海衝突下的台灣海軍戰略秀威資訊，台北) 
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điểm mấu chốt chi phối diễn biến của tình hình. Đồng thời họ Tống xuất phát từ quan 
điểm địa chiến lược để phân tích những nhân tố mang tính kết cấu của xung đột Biển 
Đông, trình bày lợi ích chiến lược của Mỹ, Trung Quốc, ASEAN và Đài Loan, dự đoán 
mô hình chiến lược trong xung đột ở Biển Đông là thời cơ chiến lược của hải quân Đài 
Loan, cho rằng Đài Loan phải tích cực xây dựng vai trò và quyền phát ngôn trong vấn đề 
Biển Đông mới có thể tận dụng địa vị và ưu thế chiến lược của hòn đảo này. Tào Hùng 
Nguyên thì chủ trương, để tránh khỏi nguy cơ bị Trung Quốc gạt ra rìa trong vấn đề Biển 
Đông, chính quyền Đài Loan ngoài việc cần phải tăng cường công tác phòng thủ và xây 
dựng ở đảo Ba Bình, còn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biện pháp này về đối nội 
có thể đạt được nhận thức chung, về đối ngoại cũng có thể để các nước có tuyên bố chủ 
quyền hiểu rõ về lập trường của Đài Loan.61 	

 

Về chính sách trong quan hệ hai bờ, tiêu biểu có “Báo cáo đánh giá tình hình khu vực 
Biển Đông năm 2010” 62 do học giả Đài Loan Lưu Phục Quốc và học giả Trung Quốc 
Ngô Sĩ Tồn đồng chủ biên, đây là công trình đầu tiên về Biển Đông do học giả hai bờ 
cùng hợp tác xuất bản. Cuốn sách là tập hợp những bài viết của các học giả ở các cơ quan 
nghiên cứu chủ yếu về Biển Đông của hai bên như Đại học Chính trị, Viện Nghiên cứu 
Trung ương của Đài Loan, Viện Nghiên cứu Biển Đông (Hải Nam) của Trung Quốc. Báo 
cáo này cho rằng cần phải tăng cường hợp tác giữa hai bờ trong vấn đề Biển Đông, xây 
dựng sự tin tưởng chính trị và sự hợp tác mang tính thực tế về Biển Đông giữa hai bờ, 
thúc đẩy cơ chế phối hợp quân sự và hợp tác khai thác phát triển nguồn tài nguyên dầu 
mỏ ở Biển Đông. Không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, Phan Triệu Dân nhận định 
trong chủ trương chính sách đối với Biển Đông thái độ của Đài Loan là rõ ràng nhưng 
hành động lặng lẽ và nhất là không chủ trương hợp tác với Trung Quốc. Theo họ Phan, 
nguyên nhân Đài Loan không hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông là: sự vừa 
hợp tác vừa cạnh tranh về chiến lược ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Mỹ, sự nghiêng 

																																																													
61	Tào Hùng Nguyên, Từ quan điểm SWOT thảo luận hành động cần có ở Biển Đông của nước ta, Luận đàm sự 
vụ biển lần thứ 7: An ninh Biển Đông và sự vụ biển trong tình hình mới, Sở Tuần tra bờ biển Viện Hành chính (曹雄

源, 2012, 從 SWOT 的觀點論我國南海應有之作為 , 第七屆海洋事務論壇：新情勢下南海安全與海洋事務, 

行政院海岸巡防署) 
62	Lưu Phục Quốc, Ngô Sĩ Tồn chủ biên, 2011, Báo cáo đánh giá tình hình khu vực Biển Đông năm 2010, Trung 

tâm Quan hệ Quốc tế, Đại học Chính trị, Đài Bắc (劉復國、吳士存主編, 2011,  2010 年南海地區形勢評估報告，

政大國關中心，台北)	
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lệnh về phía Trung Quốc trong sự phát triển của hai bờ, những khó khăn trong nội bộ Đài 
Loan và sự không tin tưởng của Đài Loan đối với Trung Quốc. 63	

 

Tóm lại, có thể chia những nghiên cứu về đối sách của Đài Loan thành hai bộ phận: thứ 
nhất là những đối sách trong bối cảnh quốc tế chung, thứ hai là những đối sách trong 
quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan.  
 

IV.2. Trong những nghiên cứu về chính sách Biển Đông của các quốc gia khác, các học 
giả Đài Loan đặc biệt tập trung nghiên cứu chính sách của Trung Quốc. Lý Chí Cương  
trong luận văn thạc sĩ của mình, nhận định Trung Quốc là cường quyền mới nổi ở khu 
vực, quốc gia này tự cho rằng Biển Đông về mặt lịch sử hay pháp lý đều thuộc về mình. 
Bởi vì yêu cầu chiến lược quốc gia và sự thèm khát nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát 
triển kinh tế nên nước này có dã tâm lớn đối với Biển Đông, dùng sức mạnh để can thiệp 
vào tranh chấp Biển Đông, khiến cho tình hình khu vực trở nên căng thẳng. Mô thức của 
Trung Quốc trong việc xử lý vấn đề Biển Đông có thể là đàm phán hòa bình, cùng nhau 
khai thác mà cũng có thể là mô thức dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp. 64Liêu Văn 
Trung trong bài “Từ quan điểm của Trung Quốc thảo luận vấn đề Biển Đông và Trường 
Sa” 65đánh giá rằng về phía Trung Quốc mà nói, toàn bộ Trường Sa hiện nay đồng thời 
tồn tại tình trạng phân chia vùng biển và tranh chấp các đảo quy thuộc, trong đó vấn đề 
đảo quy thuộc là vấn đề quan trọng nhất, bởi vì có được đảo là có được vùng biển xung 
quanh, và khi có được vùng biển rồi thì có được nguồn tài nguyên biển (bao gồm tài 
nguyên dầu mỏ), vì vậy thông qua các biện pháp hữu hiệu để giải quyết chủ quyền quy 
thuộc của các đảo vẫn là tiêu điểm của vấn để. Quách Thiêm Hán cho rằng chính sách 
của Trung Quốc đối với tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở khu vực là thường sử dụng 

																																																													
63	Phan Triệu Dân, 2014, Phân tích so sánh chủ trương chính sách Biển Đông của hai bờ, Tọa đàm “Tình hình an 
ninh và quan hệ hai bờ” do Trung tâm Hòa bình toàn cầu và Nghiên cứu chiến lược Đại học Trung Hưng tổ chức 
ngày 17 tháng 10 năm 2014 (潘兆民,2014, 兩岸南海政策主張的比較分析 , 中興大學全球和平與戰略研究中

心主辦「南海安全情勢與兩岸關係」座談會，2014 年 10 月 17 日) 
64	Lý Chí Cương, 2003, Mô thức có thể trong xử lý vấn đề Biển Đông của Trung Quốc, Luận văn Thạc sĩ, Đại 
học Quốc lập Trung Sơn (李志剛, 1992, 中共處理南海爭端的可能模式 , 碩士論文, 國立中山大學)  	
65	Liêu Văn Trung, 1997, Từ quan điểm của Trung Quốc thảo luận vấn đề Biển Đông và Trường Sa, Nghiên 

cứu Trung Cộng, quyển 30, số 5, tr 79-114 (廖文中, 1997, 從中共觀點看南海與南沙問題 , 中共研究, 第 30 卷

第 5 期, 頁 79-114)	
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chính sách “5 nguyên tắc chung sống hòa bình”, “chủ quyền tại ngã, gác lại tranh chấp, 
cùng nhau khai thác”. Nhưng đó chỉ là chiêu bài nhằm giảm bớt xung đột về lãnh thổ một 
cách tạm thời để ổn định tình hình, một khi lực lượng quân sự của Trung Quốc phát triển 
đến trình độ có thể đối đầu với các cường quốc thì thái độ của nước này đối với vấn đề 
chủ quyền lãnh thổ sẽ có xu hướng trở nên cứng rắn hơn. Và cùng với sự trỗi dậy của 
Trung Quốc, chiến lược Biển Đông của nước này sẽ thay đổi. 66 Phó Côn Thành lại xuất 
phát từ góc độ lịch sử khi đưa ra nhận định: Trung Quốc luôn nhìn nhận chủ quyền các 
đảo ở Biển Đông là vùng biển mang tính lịch sử của Trung Quốc.67 Và giải thích rằng 
Trung Quốc tại sao kiên quyết không sử dụng phương thức pháp luật để giải quyết vấn đề 
Biển Đông khiến cho vấn đề này trở thành tranh chấp mang tính chính trị là vì phía Trung 
Quốc tin vào việc các chứng cứ lịch sử của họ như văn vật, phát hiện khảo cổ học… để 
khẳng định họ có chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông.68  
 

Trương Nghị Phong trong “Nghiên cứu khả năng hành động của Trung Quốc đối với vấn 
đề Biển Đông”69 cho rằng chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông hiện này là “chia để 
trị, lấn dần từng bức”, đối tượng tấn công trong thời gian trước mắt là Việt Nam và 
Philippines, đồng thời với việc giương cao chiêu bài “gác lại tranh chấp, cùng nhau khai 
thác, hòa bình hiệp thương giải quyết vấn đề” sẽ để chính quyền địa phương như Hải 
Nam, Quảng Đông xuất đầu lộ diện, không ngừng mở rộng việc bành trướng vùng biển 
này. Về mặt quân sự thì với các nước có vị trí địa lý gần như Việt Nam, Philipines, khả 
năng Trung Quốc sử dụng vũ lực càng cao. Trong tranh chấp ở Biển Đông, khả năng có 
thể phát sinh đụng độ vũ trang trong thời gian tới bao gồm: 1, Mô thức Gạc Ma: giống 
như hải chiến Trường Sa năm 1988 giữa Trung Quốc và Việt Nam, đối tượng tấn công 

																																																													
66	Quách Thiêm Hán, 2012, Chiến lược Biển Đông sau khi Trung Quốc trỗi dậy, Song nguyệt san Học thuật hải 
quân, số 2, quyển 46 ( 郭添漢，2012 中共崛起後的南海戰略，海軍學術雙月刊，46 卷 2 期)	
67	Phó Côn Thành, 1994, Chứng cứ về mặt chủ quyền các đảo, bãi đá trong vùng biển có tính lịch sử ở Biển 
Đông hiện do Trung Quốc chiếm đóng (thượng), Tạp chí Đại lục, quyển 89, số 1 (傅崑成, 1994, 中國現占得南

海歷史性水域內島礁領域主權之證據（上）, 大陸雜誌, 89 卷 1 期)	
68	Phó Côn Thành, 1995, Nghiên cứu địa vị pháp luật Biển Đông, Công ty hữu hãn tin tức Nhất Nhị Tam, Đài Bắc 
(傅崑成, 1995，南 (中國 )海法律地位之研究，一二三資訊有限公司, 台北)	
69 Trương Nghị Phong, 1997, Nghiên cứu khả năng hành động của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông, trong 
“Tiền đồ của Trung Quốc và quan hệ hai bờ”, Phong Vân luận đàm xuất bản xã, Đài Bắc (張毅豐, 1997, 中國對南

中國海的可能行動之研究 , “中國前途與兩岸關係”, 風雲論壇出版社, 台北), tr 350-365 
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của Trung Quốc giới hạn là bộ đội Việt Nam; 2, Mô thức hải chiến Hoàng Sa: Trung 
Quốc sẽ lấy cớ “bảo vệ ngư dân” tiến quân vào vùng tranh chấp và lợi dụng thời cơ xâm 
chiếm các đảo do phía Việt Nam quản lý; 3, Mô thức đánh chiếm toàn bộ các đảo do Việt 
Nam quản lý ở Trường Sa, với mô thức này Trung Quốc sử dụng lực lượng hải quân 
hùng hậu, bước đầu đánh chiếm các đảo do Việt Nam quản lý, dùng vũ lực hoặc uy hiếp 
để ngăn cản Việt nam khai thác tài nguyên dưới biển, sau đó ép buộc các nước không 
dám hợp tác với Việt Nam trong việc khai thác nguồn tài nguyên biển ở khu vực lân cận. 
Từ Bản Khâm trong bài “Tư tưởng chiến lược và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông”  
trên “Đông Nam Á quý san” lại chỉ ra trong 3 tình huống sau đây phát sinh Trung Quốc 
mới sử dụng vũ lực: 1, Khi Trung Quốc cảm thấy rằng lợi ích cốt lõi quốc gia đang bị kẻ 
địch thách thức nghiêm trọng, như thời kỳ chiến tranh Triều Tiên 1950-1953; 2, Khi 
Trung Quốc cảm thấy chủ quyền và an nguy trong nước gặp phải uy hiếp như trong 
Chiến tranh Trung-Ấn 1962; 3, Khi kẻ địch không nhượng bộ trước sự cảnh cáo của 
Trung Quốc như trong hải chiến Hoàng Sa năm 1974, và chiến tranh biên giới Trung- 
Việt năm 1979.70 Quách Thiêm Hán từ quan điểm về mô thức chiến lược, thảo luận trong 
mục tiêu, phương pháp và thủ đoạn quân sự trong chiến lược Biển Đông, cách thức Trung 
Quốc sử dụng vũ lực quân sự như thế nào để đạt được mục tiêu chiến lược. Họ Quách 
cũng dự báo một khi lực lượng quân sự của nước này đạt đến trình độ ngang bằng với các 
cường quốc, thái độ của Trung Quốc đối với vấn đề chủ quyền sẽ càng cứng rắn hơn.71  
 

Ngoài Trung Quốc, chính sách Biển Đông của các nước có liên quan cũng được các học 
giả Đài Loan quan tâm nghiên cứu. Lâm Chính Nghĩa trong bài viết của mình đã tổng 
hợp chính sách và hành động của 6 nước (Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam, 
Trung Quốc và Đài Loan) có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trong 10 năm từ 1993 đến 
2003.72 Có thể nói trong số các quốc gia Đông Nam Á, chính sách Biển Đông của Việt 
Nam được nhiều học giả Đài Loan quan tâm nghiên cứu hơn cả. Hạ Vi Văn trong luận 

																																																													
70 Từ Bản Khâm, 1997, Tư tưởng chiến lược và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông, Đông Nam Á quý san, 
quyển 2, số 4 (徐本欽, 1997, 中共對南海的戰略思想與利益 ,東南亞季刊, 第 2 卷第 4 期), tr 12 
71	Quách Thiêm Hán, 2012, Chiến lược Biển Đông sau khi Trung Quốc trỗi dậy, Song nguyệt san Học thuật hải 
quân, số 2, quyển 46 ( 郭添漢，2012 中共崛起後的南海戰略，海軍學術雙月刊，46 卷 2 期) 
72 Lâm Chính Nghĩa, 2003, Hành động của những nước có yêu cầu chủ quyền với các đảo ở Biển Đông 10 năm 
gần đây, Á Thái Nghiên cứu luận đàm, số 19, tr 1-11 (林正義, 2003,十年來南海島嶼聲索國實際作法, 亞太研究

論壇, 第 19 期, 頁 1-11) 
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văn thạc sĩ của mình cho rằng trong thời kỳ sau Chiến tranh lạnh, Việt Nam tích cực phát 
triển kinh tế, đặc biệt là lợi dụng vốn nước ngoài để khai thác các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên ở Biển Đông như dầu mỏ, khí thiên nhiên, khiến cho Việt Nam trở thành nước xuất 
khẩu dầu mỏ lớn thứ ba ở Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam cũng tích cực xây dựng các 
công trình kinh tế và quân sự trên các đảo Việt Nam chiếm giữ. Việc Việt Nam đề xuất 
báo cáo về đường thềm lục địa của các đảo lên Ủy ban thềm lục địa Liên Hợp quốc đã 
gây ra sự phản đối của Trung Quốc, Đài Loan và Philippines. Hạ Vi Văn cũng cho rằng 
vai trò của Biển Đông ngày càng có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc phòng và sự 
phát triển kinh tế của Việt Nam, luận văn xuất phát từ các phương diện vị trí địa lý, lãnh 
thổ các đảo, bãi đá, tài nguyên thiên nhiên… thảo luận chính sách của Việt Nam ở khu 
vực Biển Đông thời kỳ sau Chiến tranh lạnh.73 Khương Cao Sinh cho rằng Việt Nam sẽ 
dùng chính sách mời gọi các nước trên thế giới đến thăm dò, khai thác tài nguyên ở Biển 
Đông để thi hành chính sách cân bằng giữa các nước lớn, từ đó có thể củng cố tính hợp 
pháp về chủ quyền ở Biển Đông. 74 Vương Côn Nghĩa lại lấy tiến trình Việt Nam tiến ra 
Biển Đông làm chủ đề để phân tích nguyên nhân hình thành tranh chấp chủ quyền Biển 
Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc với ba thời kỳ: thời kỳ Chiến tranh lạnh, thời kỳ sau 
Chiến tranh lạnh và thời kỳ từ sau năm 2010, đồng thời phân tích sự chuyển biến trong 
chiến lược biển và quá trình tiến hành kinh doanh Biển Đông trong từng thời kỳ của Việt 
Nam.75 Luận văn thạc sĩ của Hoàng Kiến Minh lại tiến hành so sánh chính sách Biển 
Đông của Trung Quốc và Việt Nam. Nội dung luận văn trình bày rằng trong số các quốc 
gia có tuyên bố chủ quyền đối với Biển Đông, Việt Nam tuyên bố có chủ quyền toàn bộ 
đối với Hoàng Sa và Trường Sa, chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Trung Quốc 
trong tranh chấp Biển Đông, năm 2010 khi Việt Nam đảm nhận chức chủ tịch ASEAN đã 
tích cực quốc tế hóa vấn đề Biển Đông để xây dựng chiến lược cân bằng với các nước lớn 
nhằm đối phó với Trung Quốc và có được sự chủ động về ngoại giao. Phía Trung Quốc 

																																																													
73	Hạ Vi Văn, 2010, Chính sách Biển Đông của Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranh lạnh, Luận văn Thạc sĩ, Viện 

Nghiên cứu châu Á Đại học Đạm Giang (夏薇雯, 2010, 後冷戰時期越南之南海政策 , 碩士論文, 淡江大學亞洲

研究所) 
74 Khương Cao Sinh, 2011, Ý nghĩa và ảnh hưởng của chính sách Biển Đông của Việt Nam hiện nay, Tạp chí 
Quốc phòng, quyển 26 số 2 (姜高生, 2011, 現況越南南海政策之意涵與影響 , 國防雜誌，26卷2期) 
75	Vương Côn Nghĩa, 2014, Từ chiến lược Biển Đông quan sát chính sách Biển Đông của Việt Nam, Quý san 

Nghiên cứu Quốc tế Đài Loan, quyển 10, số 4, tr 179-191 (王崑義, 2014, 從海洋戰略看越南的南海政策 , 台灣

國際研究季刊, 第 10 卷第 4 期, 頁 179-191) 
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vẫn áp dụng chính sách “chủ quyền thuộc ngã, gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác” 
nhưng ra sức phát triển lực lượng quân sự ở Biển Đông, đồng thời kiên trì nguyên tắc 
“phản đối sự can dự của các quốc gia ngoài khu vực” và “hiệp thương song phương” để 
có được ưu thế lớn nhất.76 
 

Một quốc gia khác không thể không nhắc đến khi nghiên cứu về tranh chấp Biển Đông là 
Philippines, các tiêu biểu có “Chính sách Biển Đông của Philippine” của Diệp Châu 
Luân77 và “Chính sách Biển Đông của Philippine: 2007-2012” của Tiêu Quân Như78. 
Diệp Châu Luân trên cơ sở trình bày một số các hoạt động chủ yếu trên Biển Đông của 
Philippines, tập trung phân tích chính sách Biển Đông của nước này trên ba phương diện 
mở rộng lãnh thổ trên các đảo, bãi đá ở Trường Sa, khai thác dầu khí và tài nguyên nghề 
cá và các hoạt động quân sự trên Biển Đông. Tiêu Như Quân phân tích sau sự kiện Đá 
Vành Khăn (Mischief Reef) chính sách Biển Đông của Philippines có những chuyển biến 
lớn, phản ánh trên các lĩnh vực chính sách quốc phòng, ngoại giao và kinh tế. Về quốc 
phòng tích cực tiến hành hiện đại hóa quân đội để đối phó với những xung đột có thể xảy 
ra một khi có tranh chấp với Trung Quốc. Về ngoại giao Philippines thông qua ASEAN 
quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, gâp áp lực ngoại giao buộc Trung Quốc chấp thuận COC, 
đồng thời lôi kéo các nước lớn vào trong khu vực để kiềm chế Trung Quốc. Về kinh tế, 
Philippines từng tiến hành kế hoạch hợp tác thăm dò ở Biển Đông với Trung Quốc với 
mong muốn đạt được những hợp tác có tính chất thể chế với nước này.  

 

V. Nhận xét 

Từ những điểm luận khái lược hệ thống các tư liệu của Đài Loan có liên quan đến yêu 
sách chủ quyền ở Biển Đông trên đây chúng ta có thể phân chia những nghiên cứu của 

																																																													
76	Hoàng Kiến Minh, 2011, Nghiên cứu phân tích so sánh chính sách Biển Đông của Trung Quốc đại lục và 
Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia và Đại lục, Đại học Chính trị (黃建銘, 2011, 中國

大陸與越南南海政策之比較研析 , 碩士論文, 政治大學國家安全與大陸研究所) 
77	Diệp Châu Luân, 2008, Chính sách Biển Đông của Philippine, Luận văn Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Đông Nam 
Á Đại học Đạm Giang (葉州論，2008，菲律賓之南海政策，碩士論文，淡江大學東南亞研究所) 
78	Tiêu Quân Như, 2012, Chính sách Biển Đông của Philippine: 2007-2012, Luận văn Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu 

Chính trị quốc tế Đại học quốc lập Trung Hưng (蕭君如，2012，菲律賓的南海政策：2007-2012， 碩士論文，

國立中興大學國際政治研究所) 

https://daisukybiendong.wordpress.com/



32	
	

Đài Loan thành ba thời kỳ sau: 1, Thời kỳ 1949-1987: các nghiên cứu của Đài Loan chủ 
yếu tập trung vào lĩnh vực địa lý, lịch sử; 2, Thời kỳ 1988-1992: các nghiên cứu chủ yếu 
tập trung vào lĩnh vực tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ (pháp lý); 3, Thời kỳ 1993 – đến 
nay: các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chiến lược (hợp tác và xung đột) và 
quan hệ quốc tế trên Biển Đông. 
 

Giống như Trung Quốc Đại lục, quan điểm của học giả Đài Loan về vấn đề Biển Đông 
đều cho rằng Đài Loan có chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông, các nước xung quanh 
xâm chiếm chủ quyền và lợi ích của họ ở khu vực này và gây ra tình trạng căng thẳng. Vì 
vậy, những nghiên cứu về lịch sử, địa lý và pháp luật có liên quan đến Biển Đông của Đài 
Loan đều nhằm mục đích đưa ra những bằng chứng để chứng minh rằng Đài Loan (Trung 
Hoa Dân quốc) có chủ quyền đối với các quần đảo ở Biển Đông và vùng biển xung quanh, 
đồng thời đề ra những đối sách để giải quyết vấn đề Biển Đông theo quan điểm của họ. 
Có thể nói những nghiên cứu này là khá liên tục trong thời gian tương đối dài và có vai 
trò nhất định trong việc hoạch định chính sách của Đài Loan đối với vấn đề Biển Đông. 
Bên cạnh đó, do địa vị chính trị đặc biệt của hòn đảo này chịu tác động và ảnh hưởng của 
quan hệ hai bờ, quan hệ Mỹ- Trung nên những nghiên cứu chiến lược và quan hệ quốc tế 
liên quan đến vấn đề Biển Đông cũng là một lĩnh vực được nhiều học giả Đài Loan quan 
tâm nghiên cứu.  
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PHẦN II: DANH MỤC MỘT SỐ TƯ LIỆU CỦA ĐÀI LOAN CÓ 
LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ QUYỀN TRÊN BIỂN ĐÔNG 

(Danh mục gồm 3 phần: sách; tạp chí, kỷ yếu hội thảo; luận văn, luận án và được sắp xếp 
theo trình tự thời gian xuất bản) 

I. SÁCH 

1, Chu Tổ Hựu, 1956, Biển Trung Quốc, Trung Hoa văn hóa xuất bản sự nghiệp ủy viên 
hội, Đài Bắc (朱祖佑, 1956, 中國海洋 ,中華文化出版事業委員會, 臺北)  

2, Trịnh Tư Ước, 1959, Nam Hải chư đảo địa lý chí lược, Dương Minh sơn trang, Đài 
Bắc (鄭資約, 1959, 南海諸島地理志略 , 陽明山莊, 台北)  

3, Phí Tín (Gabriel Ferrand), Phùng Thừa Quân dịch, 1962, Khảo sát tuyến hàng hải ở 
Côn Luân và Biển Đông thời cổ đại, Thương vụ ấn thư quán, Đài Bắc (費瑯撰，馮承鈞

譯 , 1962,崑崙及南海古代航行考，台北)  

4, Trương Diệc Thiện, 1974, Đế quốc Minh và chiến lược Biển Đông, Quốc lập Phiên 
dịch quán, Đài Bắc (張奕善, 1974, 明帝國與南海政略，國立翻譯官，台北)  

5, Hội Công tác Thanh niên Ủy ban Trung ương Quốc dân Đảng Trung Quốc, 1974, Vấn 
đề các quần đảo ở Biển Đông, Đài Loan Thương vụ ấn thư quán, Đài Bắc (中國國民黨

中央委員會青年工作會, 1974, 南海諸群島問題 , 台灣商務印書館, 臺北)  

6, Hứa Sùng Hao, 1975, Quỳnh Nhai chí lược, Đài Loan Học sinh thư cục, Đài Bắc ( 許

崇灝, 1975, 瓊崖誌略 , 台灣學生書局, 台北)  

7, Trương Diệc Thiện, 1976, Khảo sát các đoàn sứ giải ngoại giao đến Biển Đông của 
đế quốc Minh, Khoa Lịch sử Đại học Quốc lập Đài Loan, Đài Bắc ( 張奕善, 1976, 明帝

國南海外交使節考，國立台灣大學歷史系，台北)  

8, Thi Thúy Phong, 1978, Nam Hải kịch ngân, Thời báo Văn hóa, Đài Bắc ( 施 翠 峰 , 

1978, 南海屐痕 , 時報文化, 台北)  

9, Lý Nguyên Bình, 1979, Nam Hải huyết lệ, Thanh niên chiến sĩ báo, Đài Bắc (李元平, 
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1979, 南海血淚，青年戰士報，台北)  

10, Trương Quân Chương, 1979, Biên cương và quốc phòng Trung Quốc, Công ty sự 
nghiệp văn hóa Lê Minh, Đài Bắc (蔣君章, 1979, 中國邊疆與國防 , 黎明文化事業公司, 

台北)  

11, Nguyễn Thiên Thù, 1979, Nam Hải huyết thư, Đại học Phùng Giáp, Đài Trung (阮天

仇, 1979, 南海血書，逢甲大學，台中)  

12, Ủy ban Nghiên cứu thiết kế Quang phục Đại lục, 1979, Nghiên cứu vùng biển ở Biển 
Đông của nước ta, Đài Bắc (光復大陸設計研究委員會, 1979, 我國南海海疆研究 , 

臺北)  

13, Chu Kiến Dân, 1980, Đông Nam Á lạ kỳ và phát triển, Đài Loan Thương vụ ấn thư 
quán, Đài Bắc (朱建民 , 1980, 東南亞奇異與發展，台灣商務印書館，台北)  

14, Phó Côn Thành, 1981, Chủ quyền và tài nguyên khoáng sản ở Biển Đông: lịch sử 
và pháp luật, Công ty sự nghiệp văn hóa Ấu Sư, Đài Bắc (傅崑成, 1981, 南海的主權與

礦藏：歷史與法律，幼獅文化事業公司，台北)  

15, Phù Tuấn, 1982, Quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, Nxb Thế Kỷ, Đài Bắc ( 符 俊 , 

1982, 南海四沙群島，世紀出版社，台北)  

16, Phòng Tư liệu Thư viện Nghiên cứu thực tiễn cách mạng, 1983, Quần đảo Trường 
Sa, Nxb Thiên Nhất, Đài Bắc (革命實踐研究院圖書資料室編, 1983, 南沙群島 , 天一出

版社, 臺北)  

17, Thẩm Thế Lương, 1983, Địa vị chiến lược của Biển Đông, Phân hội thành phố Cao 
Hùng Học hội Chiến lược Trung Hoa xuất bản (沈世良，1983，南中國海的戰略地位 ,

中華戰略學會高雄市分會出版)  

18, Đài Loan Học Sinh thư cục, 1984, Quá trình hải quân tuần tra vùng biển quần đảo 
Trường Sa, Đài Bắc (台灣學生書局, 1984, 海軍巡弋南沙海疆經過，台北)  

19, Nghiêm Như Dục (đời Thanh), 1985, Dương phòng tập yếu, Đài Loan Học sinh thư 
cục, Đài Bắc (嚴如煜 (清), 1985, 洋防輯要 , 臺灣學生書局, 臺北)  

https://daisukybiendong.wordpress.com/



41	 

20, Phân quán Đài Loan Thư viện Quốc lập Trung ương, 1985, Triển lãm tài liệu, văn 
kiện về các quần đảo ở Biển Đông: củng cố hải cương bảo vệ quốc thổ, Đài Bắc (國立

中央圖書館台灣分館著, 1985, 南海諸群島文獻資料展覽：鞏固海疆保衛國土， 

台北)  

21, Vương Chi Xuân (đời Thanh), 1985, Quốc triều nhu viễn ký, Đài Loan Học sinh thư 
cục, Đài Bắc (王之春 (清), 1985, 國朝柔遠記 , 臺灣學生書局, 臺北) 

22, Trần Hồng Du, 1987, Chủ quyền và xung đột quốc tế ở các đảo trên Biển Đông, 
Công ty sự nghiệp văn hóa Ấu Sư, Đài Bắc (陳鴻瑜, 1987, 南海諸島主權與國際衝突 , 

幼獅文化事業公司, 臺北,幼獅 1987) 

23, Vương Cung Trợ Đạo Đường, 1988, Nam Hải du ký, Khai Thái  thiện thư tạp chí xã, 
Cao Hùng (王宮助道堂, 1988, 南海遊記 , 開泰善書雜記社，高雄) 

24, Tô Kế Khanh, 1989, Nam Hải quân trầm lục, Thương vụ ấn thư quán, Đài Bắc ( 蘇

繼卿, 1989, 南海鈞沉錄，台灣商務印書館，台北) 

25, Trần Hồng Du, 1991, Luật biển quốc tế và Trung Quốc, Công ty hữu hãn tin tức 
Nhất Nhị Tam, Đài Bắc (陳鴻瑜, 1991, 國際海洋法與中國 , 一二三資訊有限公司, 台

北)  

26, Hứa Trường Hưởng, 1991, Chủ quyền các quần đảo ở Biển Đông và xung đột quốc 
tế, Đài Bắc (許長享, 1991, 南海群島主權與國際衝突 , 台北)  

27, Trần Hồng Du, 1992, Chính phủ và chính sách ngoại giao của các nước Đông Nam 
Á, Bột Hải đường văn hóa cổ phần hữu hạn công ty, Đài Bắc (陳鴻瑜, 1992, 東南亞各

國政治與外交政策，渤海堂文化股份有限公司, 台北)  

28, Dương Tác Châu, 1993, Nam Hải phong vân: Nghiên cứu thảo luận hải vực và vấn 
đề liên quan, Nxb Chính Trung thư cục, Đài Bắc (楊作洲, 1993, 南海風雲 : 海域及相關

問題的探討, 正中書局, 臺北)  

29, Trương Duy Nhất, 1994, Khai thác tài nguyên và bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, 
Ủy ban Nghiên cứu tài nguyên đất đai Thư viện Phan Thị, Đài Bắc (張維一, 1994, 南海

資源開發與主權維護 , 潘氏圖書館土地資源研究委員會, 台北)  
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30, Phó Côn Thành, 1994, Công ước Biển Liên Hợp Quốc và phụ lục đầy đủ, Tam Dân 
thư cục, Đài Bắc (傅昆成, 1994，聯合國海洋法公約暨全部附件, 三民書局，台北)  

31, Phó Côn Thành, 1994, Công ước biển quốc tế và tranh chấp ngư quyền, Công ty 
hữu hãn tin tức Nhất Nhị Tam, Đài Bắc (傅昆成 (1994), 國際海洋法與漁權之爭 , 一二

三資訊有限公司, 台北)  

32, Phương Lực Hành, Lý Kiện Toàn, 1994, Báo cáo thư điều tra nghiên cứu môi 
trường sinh thái Biển Đông, Bảo tàng Sinh vật hải dương quốc gia, Đài Bắc (方力行、

李健全，1994，南海生態環境調查研究報告書，國立海洋生物博物館，台北)  

33, Lý Chuẩn, Thẩm Bằng Phi, Trương Chấn Quốc, Lăng Thuần Thanh, 1995, Tuần hải   
ký, Báo cáo điều tra quần đảo Hoàng Sa, Nam Sa hành, Vấn đề biên  cương  của 
Trung Quốc hiện nay, Đài Loan Học sinh thư cục, Đài Bắc (李準, 沈鵬飛,張振國,凌純

聲, 1995, 巡海記 /調查西沙群島報告書 /南沙行 /中國今日之邊疆問題 , 臺灣學生

書局， 台北)  

34, Cục Biên dịch Lịch sử Chính trị Bộ Quốc phòng dịch, 1995, Tập hợp tình hình Biển 
Đông, Bộ Quốc phòng Trung Hoa Dân quốc, Đài Bắc (國防部史政編譯局譯, 1995，南

海情勢彙集，中華民國國防部, 台北)  

35, Tô Tiến Cường, 1995, An ninh biển Đài Loan và cải cách quốc phòng, Nhà xuất bản 
Nghiệp Cường, Đài Bắc (蘇進強, 1995, 台海安全與國防改革 , 業強出版社, 台北)  

36, Ngụy Quốc Ngạn, Lưu Bình Muội, 1995, Nghiên cứu cổ hải dương học vùng biển 
thuộc biển Nam Trung Quốc và xung quanh Đài Loan, Ủy ban Khoa học quốc gia Viện 
Hành chính, Đài Bắc (魏國彥、劉平妹, 1995, 中國南海及台灣周邊海域古海洋學研

究 , 行政院國家科學委員會, 台北） 

37, Phó Côn Thành, 1995, Nghiên cứu địa vị pháp luật Biển Đông, Công ty hữu hãn tin 
tức Nhất Nhị Tam, Đài Bắc (傅崑成, 1995，南(中國)海法律地位之研究，一二三資

訊有限公司, 台北) 
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38, Ủy ban Nghiên cứu thiết kế Bộ Ngoại giao, 1995, Tập hợp hồ sơ các đảo ở Biển 
Đông của Bộ Ngoại Giao, Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân quốc, Đài Bắc (外交部研究設

計委員會,1995, 外交部南海諸島檔案彙編  , 中華民國外交部, 台北市) 

39, Diêu Gia Văn, 1995, Nam Hải thập quốc xuân thu, Đại Thôn văn hóa xuất bản công 
ty, Đài Bắc (姚嘉文, 1995，南海十國春秋，大村文化出版公司, 台北) 

40, Khoa Lịch sử Đại học Quốc lập Chính trị, 1995, Biển Đông và hội thảo học thuật về 
Biển Đông: Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và Trung Quốc, không 
rõ nơi xuất bản (國立政治大學 歷史學系, 1995, 南海暨南海學術研討會：越南與中

國的西沙和南沙群島 , 出版地不詳)  

41, Dương Chí Hằng..., 1996, Nước ta cần phải có chiến lược Biển Đông, Nxb Nghiệp 
Cường, Đài Bắc (楊志恒等著, 1996, 我國應有的南海戰略 , 業強出版社， 業強, 臺北) 

42, Lâm Chính Nghĩa, 1996, Tình hình Biển Đông và chiến lược ngoại giao quốc phòng 
Đài Loan cần có, Ủy ban Khảo hạch Nghiên cứu phát triển Viện Hành chính ấn hành, Đài 
Bắc (林正義著, 南海情勢與我國應有的外交國防戰略 , 行政院研究發展考核委員會

編印, 臺北) 

43, Trương Văn Nhân, 1996, Nghiên cứu vấn đề chủ quyền các đảo ở Biển Đông của 
Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân quốc, Đài Bắc (張文仁, 1996，外交部南

海諸島主權問題研究，中華民國外交部,台北) 

44, Tổ Trợ giúp phổ biến Phân quán Đài Loan Thư viện Quốc lập Trung ương, 1996, Biên 
bản Hội thảo Biển Đông và Học thuật về Biển Đông, Phân quán Đài Loan Thư viện 
Quốc lập Trung ương, Đài Bắc (國立中央圖書館臺灣分館推廣輔導組, 1996, 海南暨南

海學術研討會實錄 , 國立中央圖書館臺灣分館, 臺北)  

45, Tổ Trợ giúp phổ biến Phân quán Đài Loan Thư viện Quốc lập Trung ương, 1996, Biên 
bản Tọa đàm trao đổi hợp tác tư liệu Biển Đông, Phân quán Đài Loan Thư viện Quốc 
lập Trung ương, Đài Bắc (國立中央圖書館臺灣分館推廣輔導組, 1996, 海南資料交換

合作座談會實錄 , 國立中央圖書館臺灣分館, 臺北)  
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46, Tổ Trợ giúp phổ biến Phân quán Đài Loan Thư viện Quốc lập Trung ương, 1996, Kỷ 
yếu Hội thảo Biển Đông và Học thuật về Biển Đông, Phân quán Đài Loan Thư viện 
Quốc lập Trung ương, Đài Bắc (國立中央圖書館臺灣分館推廣輔導組, 1996, 海南暨南

海學術研討會論文集 , 國立中央圖書館臺灣分館, 臺北) 

47, Trần Hồng Du, 1997, Phát hiện, khai phát và xung đột quốc tế ở các đảo trên Biển 
Đông, Quốc lập Biên dịch quán, Đài Bắc (陳鴻瑜, 1997, 南海諸島之發現、開發與國

際衝突 , 國立編譯館, 臺北) 

48, Trần Hồng Du, 1997, Tập hợp pháp luật và điều ước về hải vực của các nước Đông 
Nam Á, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á Đại học Quốc lập Quốc tế Ký Nam xuất bản, 
Huyện Nam Đầu (陳鴻瑜, 1997, 東南亞各國海域法律及條約彙編 , 國立暨南國際大

學東南亞研究中心出版，南投縣) 

49, Long Thôn Nghê, 1998, Nghiên cứu sách lược và quy hoạch việc kinh doanh các đảo ở 
Biển Đông, Viện Nghiên cứu tổng hợp Đài Loan (龍村倪, 1998，經營南海諸島之策略及規劃

研究，台灣綜合研究院) 

50, Tôn Quốc Tường, 1998, Lập trường và chính sách của Mỹ, Nhật đối với vấn đề 
Biển Đông, Báo cáo thành quả kế hoạch nghiên cứu chuyên án vấn đề Biển Đông do Bộ 

Nội chính tài trợ, Bộ Nội chính, Đài Bắc (孫國祥, 1998, 美日對南海問題之立場與政策， 

內政部獎助南海問題專案研究計畫成果報告，內政部,台北) 

51, Du Khoan Tứ, 2000,) Kinh vĩ tuyến và pháp lý trong tranh chấp lãnh thổ các đảo ở 
Biển Đông: Kiêm luận vấn đề chủ quyền các đảo ở Điếu Ngư Đài thuộc Biển Hoa 

Đông, Quốc lập Biên dịch quán, Đài Bắc (俞寬賜 , 2000, 南海諸島領土爭端之經緯與  

法理—兼論東海釣魚台列嶼之主權問題 , 國立編譯館臺北 

52, Trần Trấn Đông, 2001, Khoa học biển Biển Đông, Bột Hải đường văn hóa cổ phần 
hữu hạn công ty, Đài Bắc (陳鎮東, 2001, 南海海洋學 , 渤海堂文化股份有限公司, 臺北) 

53, Thái Chính Văn, Ảnh hưởng của sự phát triển tình hình Biển Đông đối với an ninh 
quốc gia và quan hệ ngoại giao của nước ta, Ủy ban Khảo hạch nghiên cứu phát triển	
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Viện Hành chính, Đài Bắc (蔡政文, 2001, 南海情勢發展對我國國家安全及外交關

係影響 , 行政院研究發展考核委員會, 台北) 

54, Phù Cầm, Trần Tuấn, 2002, Sông núi của đảo Hải Nam và kế hoạch khai thác  phát 
triển, Sử quán huyện Nghi Lan, Nghi Lan (符琴 , 陳俊, 2002, 海南島 ft 嶺河流及開發
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