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Tóm tắt: Năm 2019 kỷ niệm 25 năm ngày Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển
(UNCLOS) 1982 có hiệu lực. Công ước là một trong những thành tựu quan trọng nhất
của luật pháp quốc tế và của Liên Hợp Quốc trong thế kỷ 20 và tiếp tục khẳng định vai
trò là “hiến pháp về biển và đại dương’’ trong thế kỷ 21. Bài viết khái quát các đóng góp
và phát triển của Công ước 1982 cũng như các thành quả thực thi Công ước của Việt
Nam như một công cụ hữu hiệu trong phát triển kinh tế và giải quyết các tranh chấp ở
Biển Đông.

-o0oNgày 16 tháng 11 năm 2019 thế giới kỷ niệm 25 năm ngày Công ước
Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 có hiệu lực. Công ước là
một trong những thành tựu quan trọng nhất của luật pháp quốc tế cũng
như của Liên Hợp Quốc trong thế kỷ 20 và tiếp tục khẳng định vai trò
“hiến pháp về biển và đại dương” của mình trong thế kỷ 21.
Hiến pháp về Biển và Đại dương
Công ước thể hiện cao nhất tính pháp điển hóa tập quán quốc tế và sự
phát triển tiến bộ của luật quốc tế trong lĩnh vực biển, do đó nhận được
sự thừa nhận rộng rãi và ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Đến ngày
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30/6/2019, công ước đã được phê chuẩn bởi 167 quốc gia và Liên minh
châu Âu (EU), có 150 nước là thành viên của Thỏa thuận về Áp dụng
Phần XI của Công ước ký năm 1994 và 90 nước gia nhập Công ước
về Quản lý các đàn cá xuyên biên giới và các đàn cá di cư xa năm
1995.[1]
Công ước bao trùm tất cả các không gian đại dương trên Trái đất, với
tất cả các tài nguyên sinh vật, phi sinh vật, và tất cả các tiện ích trên
biển. Từ nguyên tắc “Đất thống trị biển”, Công ước cho phép các quốc
gia ven biển mở rộng chủ quyền ra một vùng nước tiếp liền lãnh thổ với
tên gọi lãnh hải, rộng 12 hải lý. Các quốc gia ven biển có quyền chủ
quyền về mặt kinh tế và các quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh
tế và thềm lục địa. Vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý tính từ
đường cơ sở, còn thềm lục địa là sự kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất
liền ra biển cho tới rìa ngoài của lục địa, hoặc cho tới khoảng cách 200
hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính lãnh hải, nếu như rìa lục địa
không mở rộng tới khoảng cách đó. Trong khi thực hiện các quyền và
lợi ích của mình, quốc gia ven biển tôn trọng quyền qua lại không gây
hại trong lãnh hải cũng như các quyền tự do biển cả trong vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa mà các quốc gia khác đượng hưởng.
Công ước quy định một cách đầy đủ nhất chế độ pháp lý của các vùng
biển trên cơ sở cân bằng sự mở rộng các quyền chủ quyền và quyền tài
phán của quốc gia ven biển tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế tại Biển cả và Vùng đáy biển –
di sản chung của loài người.
Công ước quy định khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động ở đại
dương và biển, lần đầu tiên thiết lập một bộ quy tắc cho các đại dương
và xây dựng trật tự pháp lý mới trên biển đầy tiềm năng. Công ước
thiết lập và thúc đẩy chế độ pháp lý quản lý và bảo tồn tài nguyên biển,
bảo vệ môi trường biển một cách đồng bộ và hiệu quả trên cơ sở tiếp
cận tích hợp và lấy hệ sinh thái làm trung tâm. Sau Công ước, một loạt
sáng kiến trong các lĩnh vực này đã được triển khai. Sau Chương 17 của
Kế hoạch Hành động 21 Hội nghị LHQ về Môi trường và Phát triển năm
1992,[2] Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết 66/288 ngày 27 tháng
7 năm 2012 về “Tương lai chúng ta mong muốn”[3] công nhận rằng đại
dương, biển và vùng ven biển tạo thành một thành phần tích hợp và
thiết yếu của hệ sinh thái Trái đất; công nhận Công ước UNCLOS đã
cung cấp khung pháp lý cho việc bảo tồn và sử dụng bền vững các đại
dương và tài nguyên của chúng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển để
phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế bền
vững, bảo đảm an ninh lương thực và tạo sinh kế bền vững cũng như
công việc tốt, đồng thời bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường biển và
giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu. Nghị quyết 71/312 của
ĐHĐ LHQ ngày 6/7/2017 “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng
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ta”[4] kêu gọi hành động thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững 14:
Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển để
phát triển bền vững. Các quốc gia cam kết hành động để giảm tỷ lệ và
tác động của ô nhiễm đối với các hệ sinh thái biển, bao gồm thông qua
việc thực thi hiệu quả các công ước có liên quan được thông qua trong
khuôn khổ của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và theo dõi các sáng kiến có
liên quan, ví dụ như Chương trình Hành động toàn cầu Bảo vệ môi
trường biển khỏi các hoạt động trên đất liền. Qua đó dựa trên dữ liệu
khoa học thu thập được, phấn đấu đến năm 2025 có thể giảm đáng kể
các mảnh vụn biển, đặc biệt là rác thải nhựa, chất ô nhiễm hữu cơ khó
phân hủy, kim loại nặng và các hợp chất nitơ có nguồn gốc từ đất liền
cũng như từ quá trình vận chuyển trên biển.[5] Các nỗ lực đấu tranh
khắc phục tình trạng mực nước biển dâng cao, bao gồm việc Ủy ban
luật quốc tế trong năm 2019 đưa “Ảnh hưởng pháp lý của mực nước
biển dâng cao” vào chương trình nghiên cứu của mình[6], vẫn đang
được triển khai.
Ngăn chặn nạn đánh cá trái phép, không báo cáo và không theo quy
định (IUU) cũng là một mục tiêu xuất phát từ thực thi UNCLOS. IUU
ảnh hưởng tiêu cực đến nghề cá của thế giới và của mỗi quốc gia. IUU
tác động đến an toàn thực phẩm, có liên quan tới các tội phạm có tổ
chức xuyên quốc gia như buôn bán ma túy, hạn chế và bóp nghẹt các
hoạt động đánh bắt cá quy mô nhỏ của các quốc gia đang phát triển,
tiếp sức cho tham những, rửa tiền và gian lận thương mại. Lượng cá
đánh bắt phi pháp hàng năm được ghi nhận khoảng từ 11 đến 26 triệu
tấn, trị giá khoảng từ 11 đến 23,5 tỷ USD.[7] Trên cơ sở UNCLOS
và Hiệp định Thực hiện các Điều khoản của Công ước Luật biển của Liên
Hợp Quốc năm 1982 về Bảo tồn và quản lý Đàn cá xuyên biên giới và di
cư xa (UNFSA-1995), Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) đã phát triển
thêm nhiều văn bản mới như: Thỏa thuận Thúc đẩy việc tuân thủ các
Biện pháp bảo tồn và quản lý do tàu cá thực hiện ở trên biển cả 1995;
Bộ quy tắc ứng xử Nghề cá có trách nhiệm 1995; Kế hoạch Hành động
quốc tế nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và loại trừ nạn đánh cá trái
phép, không báo cáo và không theo quy định (IPOA – IUU) 2001; Hiệp
định của FAO về các Biện pháp Quản lý cảng nhằm phòng ngừa, ngăn
chặn và loại trừ nạn đánh cá trái phép, không báo cáo và không theo
quy định 2009, Bản Hướng dẫn tự nguyện về trách nhiệm của quốc gia
có tàu treo cờ 2014, và nhiều kế hoạch hành động quốc tế khác.
UNCLOS cũng đặt ra vấn đề liên kết với Công ước Đa dạng sinh học và
các văn bản pháp lý khác trong việc quản lý và bảo tồn đa dạng sinh
học biển, nhất là tại các vùng biển nằm ngoài phạm vi quyền tài phán
quốc gia (BBNJ). Theo quyết định X/2 của Hội nghị các bên tham gia
Công ước Đa dạng sinh học lần thứ mười, đến năm 2020, 10% các khu
vực ven biển và biển, nhất là các khu vực đặc biệt quan trọng đối với
các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, sẽ được bảo tồn thông
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qua quản lý hiệu quả và công bằng.[8] Tuy nhiên, đa dạng sinh học tại
các vùng biển nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia lại đang
thiếu khung pháp lý điều chỉnh. Các nước phát triển, với năng lực khai
thác vượt trội hơn so với các nước đang phát triển, đang thu được
những khoản lợi khổng lồ từ việc khai thác các nguồn tài nguyên ở các
vùng biển nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia, đặc biệt là các
nguồn gen sinh vật biển và các nguyên liệu dùng để chế tạo các loại
biệt dược. Trong khi việc khai thác và chia sẻ lợi ích từ tài nguyên
khoáng sản ở các đáy biển quốc tế được quản lý bởi Cơ quan Quản lý
Đáy biển Quốc tế (ISA), thì việc khai thác tài nguyên sinh vật ở Biển cả
lại chưa có một cơ chế quản lý tương tự. Điều này là do về mặt nguyên
tắc, vùng biển nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia là vùng biển
quốc tế, là nơi mà tất cả các quốc gia đều có quyền như nhau trong sử
dụng và khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 87 UNCLOS năm
1982: “Biển cả được để ngỏ cho tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có
biển”. Để tiếp tục phát huy vai trò của UNCLOS, từ tháng 6/2004 vấn đề
BBNJ bắt đầu được thảo luận tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ
LHQ) trong khuôn khổ Cuộc họp Tiến trình tư vấn không chính thức về đại
dương và luật biển (ICP). Trên cơ sở kết quả thảo luận tại ICP và Báo cáo
của Tổng thư kí Liên Hợp Quốc, một Nhóm Công tác đặc biệt (thành lập
2005 – 2014) và Ủy ban Trù bị về BBNJ (thành lập năm 2016 –
2017)[9] đang xây dựng một dự thảo Công ước quốc tế mới về bảo tồn
và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển nằm ngoài phạm vi quyền
tài phán quốc gia (BBNJ).
Công ước UNCLOS thiết lập chế độ nghiên cứu khoa học biển và chuyển
giao công nghệ biển, nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học biển
trong xóa đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, bảo
tồn môi trường và tài nguyên biển của thế giới, giúp hiểu, dự đoán và
ứng phó với các hiện tượng tự nhiên, thúc đẩy sự phát triển bền vững
của đại dương và biển, thông qua nâng cao kiến thức biển, duy trì nỗ
lực nghiên cứu và đánh giá kết quả giám sát, và áp dụng kiến thức đó
vào quản lý và ra quyết định. Hệ thống thông tin địa sinh học đại dương
đã ghi nhận 55 triệu hoạt động quan sát đối với hơn 120.000 loài sinh
vật biển và mô tả 321 khu vực có ý nghĩa về mặt sinh thái và sinh học.
Chương trình Đánh giá tổng hợp biển toàn cầu đầu tiên đã cung cấp
kiến thức khoa học về tình trạng môi trường biển một cách tổng hợp,
bao gồm các khía cạnh kinh tế xã hội.[10] Liên Hợp Quốc đã tuyên bố
Thập kỷ Khoa học Đại dương vì Phát triển bền vững (2021-2030) nhằm
hỗ trợ các nỗ lực đảo ngược chu kỳ suy giảm chất lượng biển và đặt ra
một khuôn khổ chung cho các bên liên quan trên đại dương trên toàn
thế giới, qua đó đảm bảo khoa học biển có thể hỗ trợ đầy đủ các quốc
gia trong việc tạo ra các điều kiện để phát triển bền vững đại dương.
Công ước UNCLOS bảo vệ quyền tự do hàng hải, an toàn trên biển,
cùng với Tổ chức Hàng hải quốc tế tạo ra môi trường thuận lợi cho giao
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thông hàng hải quốc tế. Công ước là cơ sở đấu tranh chống các tội
phạm trên biển, đặc biệt trấn áp cướp biển và cướp có vũ trang trên
biển. Theo điều 100 của Công ước, tất cả các quốc gia được yêu cầu
hợp tác ở mức độ tối đa nhất có thể trong việc trấn áp cướp biển. Sự
hợp tác quốc tế đã được thể hiện trong việc trấn áp cướp biển Xomali,
khu vực vịnh Guinea, cướp biển ở biển Đông Á và Đông Nam Á. Thỏa

thuận hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang ở châu Á
(ReCAAP) đã góp phần giảm 15% các sự cố cướp biển trong sáu tháng
đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017.[11]

Công ước UNCLOS thiết lập cơ chế mới hữu hiệu về giải quyết các tranh
chấp biển. Lần đầu tiên cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc thông
qua hòa giải và cơ chế trọng tài bắt buộc đã được thông qua và áp
dụng trên thực tế. Tòa trọng tài được thiết lập theo Phụ lục VII của
Công ước đã góp phần giải quyết tranh chấp về giải thích và áp dụng
điều 121.3 của Công ước tại Biển Đông năm 2016.[12] Một Tòa tương
tự đã được triển khai năm 2018 trong vụ Ucraina và Nga.[13] Hòa giải
bắt buộc theo Phụ lục V của Công ước lần đầu tiên được áp dụng thành
công trong vụ tranh chấp thềm lục địa giữa Đông Timor và Australia, từ
đó đưa đến Thỏa thuận biên giới biển giữa hai nước ký tháng
3/2018.[14] Các vụ việc giải quyết tranh chấp trước Tòa trọng tài của
Công ước (ITLOS) ngày càng đa dạng từ đánh cá, bảo vệ môi trường
biển, đến phân định biển. Đã có gần 30 vụ việc Tòa ITLOS đưa ra phán
quyết.[15]
Ngoài Tòa Trọng tài quốc tế về Luật biển, các tổ chức quốc tế riêng về
biển như Ủy ban Ranh giới thềm lục địa và Cơ quan Quản lý Đáy biển
Quốc tế do Công ước thiết lập đã góp phần duy trì sự tuân thủ các quy
định của Công ước trên các vùng biển đặc thù. Tới năm 2019, Cơ quan
Quản lý Đáy biển Quốc tế đã phê duyệt 29 kế hoạch thăm dò tài
nguyên khoáng sản biển và đã ký kết hợp đồng 15 năm với 27 nhà
thầu để thăm dò các quặng đa kim, quặng sunfua và các lớp vỏ
ferromanganese giàu coban.[16] Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa đã đưa
ra 30 khuyến nghị cho các hồ sơ đệ trình của một số quốc gia ven
biển.[17] Các bản tóm tắt các khuyến nghị này được công bố công khai
theo mục 11.3 của Phụ lục III của Quy tắc tố tụng của Ủy ban.
Công ước đã khuyến khích hợp tác khu vực và quốc tế trong quản lý, sử
dụng biển, bảo tồn và khai thác các tài nguyên biển, bảo vệ môi trường
biển, bảo đảm an toàn hàng hải và các lĩnh vực khác. Hội nghị hàng
năm của các nước thành viên Công ước Luật biển là cơ chế xem xét
phối hợp các phát triển ở cấp độ toàn cầu theo một chương trình nghị
sự hợp nhất về đại dương và luật biển. Tiến trình tư vấn không chính
thức mở rộng của Liên Hợp Quốc về Đại dương và Luật biển tạo điều
kiện trao đổi quan điểm giữa nhiều bên liên quan và cải thiện sự phối
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hợp và hợp tác giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế có thẩm
quyền.[18]
Thực thi UNCLOS tại Việt Nam
UNCLOS đã góp phần tạo nên một hình dạng mới của Việt Nam, quốc
gia có chiều dài bờ biển hơn 3200km hướng ra biển. Theo nguyên tắc
‘Đất thống trị biển”, chiều dài hướng ra biển sẽ cho phép quốc gia ven
biển mở rộng các vùng biển của mình được nhiều nhất. Việt Nam là
nước có tỷ lệ chiều dài bờ biển/diện tích biển hơn nhiều so với trung
bình của thế giới. Việt Nam là nước đầu tiên tuyên bố vùng đặc quyền
kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa trong khu vực Đông Nam Á, phê
chuẩn UNCLOS ngày 23/6/1994 trước khi Công ước có hiệu lực. Việt
Nam không chỉ giới hạn trong hình dạng hình chữ S của đất liền và đã
trở thành một quốc gia 2 phần biển 1 phần đất với hơn 700.000 km2
vùng biển (chưa tính đến vùng biển ở hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa).
Công ước UNCLOS đã thúc đẩy việc phát triển và hoàn thiện hệ thống
pháp luật biển của Việt Nam. Luật Biển Việt Nam 2012 có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2013. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là văn bản
quy định đầy đủ nhất các vấn đề liên quan đến biển Việt Nam như:
cách xác định, quy chế pháp lý các vùng biển của Việt Nam, vấn đề
thực thi quyền tài phán trên biển, vấn đề phát triển kinh tế biển… Về cơ
bản, những quy định của Luật Biển Việt Nam 2012 khá phù hợp và
tương thích với các quy định của UNCLOS. Trên cơ sở UNCLOS và Luật
Biển Việt Nam 2012, Việt Nam công bố và điều chỉnh hàng loạt các luật
chuyên ngành như Bộ Luật Hàng hải 1980, sửa đổi 2005, 2015; Luật
Dầu khí 1993 sửa đổi 2000, 2008, 2014; Luật Bảo vệ môi trường 1993,
sửa đổi 2014; Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Tài nguyên, môi trường
biển và hải đảo 2015 quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo
vệ môi trường biển và hải đảo, Luật Thủy sản 2003, sửa đổi 2017, Luật
Cảnh sát biển Việt Nam 2018, Luật Dân quân tự vệ 2009…và một loạt
các văn kiện liên quan như: Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày
06/3/2009 của Chính phủ về Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ
môi trường biển, hải đảo; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng
11 năm 2016 của Chính phủ Quy định về Xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 104/2012/NĐ-CP ngày
5/12/2012 của Chính phủ về Quy định đối với Tàu quân sự nước ngoài
đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số
102/2012/NĐ-CP quy định về Tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm
ngư, Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 về việc Công bố
tuyến hải hành và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam; Nghị
định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi
tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động
hàng hải; Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính
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phủ Quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải;
Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính
phủ Quy định Xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thuỷ nội địa,
vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam; Nghị định 67/2014/NĐ-CP
ngày 7/7/2014 về Một số chính sách phát triển ngành thủy sản: Nghị
định số 162/2003/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về Xử phạt vi phạm hành
chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 3/9/2015 về
Quản lý hoạt động trong khu vực biên giới biển, Nghị định 41/2016/NĐCP ngày 15/5/2016 về Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển
Việt Nam; Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg ngày 12/7/2007 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên
biển, Quyết định 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 về việc Phê duyệt
Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, Quyết định số
1037/QĐ-TTg ngày 24/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt
điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm
2020, định hướng đến năm 2030… Công ước cũng là động lực để Việt
Nam tham gia vào các Công ước quốc tế về biển. Việt Nam phê
chuẩn Thỏa thuận về thi hành phần XI của Công ước Luật biển ngày
27/4/2006 và là nước thứ 90 phê chuân Công ước về quản lý các đàn cá
xuyên biên giới và các đàn cá di cư xa ngày 18/12/2018. Việt Nam đã tham
gia 11 Công ước của Tổ chức hàng hải quốc tế, nhất là các công ước
IMO IMO-SOLAS (Công ước về An toàn sinh mạng con người trên biển,
Luân Đôn 1/11/1974), Công ước về Đường mớm nước, Công ước
MARPOL ngày 2/11/1973 về Phòng chống ô nhiễm biển, Công ước về
Giới hạn trách nhiệm dân sự của chủ tàu CLC 1992, Công ước về tạo
thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (FAL 65), Công ước về Tìm
kiếm, cứu nạn (SAR 79).
Công ước UNCLOS tạo cơ sở cho Việt Nam xây dựng chiến lược biển cho
riêng mình. Nếu Đại hội Đảng lần thứ IV năm 1976 chỉ đề cập một nền
kinh tế mới – kinh tế miền biển[19] thì Đại hội lần thứ VI của Đảng đã
xác định phát triển kinh tế biển là ngành kinh tế mũi nhọn của đất
nước: “Từng bước khai thác toàn diện các tiềm năng to lớn của kinh tế
biển, phát triển kinh tế ở hải đảo, làm chủ lãnh hải và thềm lục địa,
thực hiện chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế.”[20] Ngày
9/2/2007, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X
đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về Chiến lược biển Việt Nam đến
năm 2020 với mục tiêu tổng quát là đến năm 2020, phấn đấu đưa nước
ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững
chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần
quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, làm cho đất
nước giàu, mạnh. Sau 10 năm thực hiện, ngày 22/10/2018 Hội nghị lần
thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII ban hành Nghị quyết số
36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.[21] Việt Nam bước vào thời kỳ xây
dựng và thực thi Chiến lược biển một cách bài bản, nhằm mục tiêu sử
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dụng bền vững và bảo vệ tốt tài nguyên môi trường biển. Chiến lược
2030 – 2045 đưa ra các mục tiêu tổng quát: “Đưa Việt Nam trở thành
quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh
tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến
đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi
trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và
bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học
mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển
bền vững kinh tế biển.” Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là:
– Các chỉ tiêu tổng hợp: Các chỉ tiêu về quản trị biển và đại dương,
quản lý vùng bờ theo chuẩn mực quốc tế đạt mức thuộc nhóm nước
trung bình cao trở lên trên thế giới. Hầu hết các hoạt động phát triển
kinh tế – xã hội liên quan đến biển, đảo được thực hiện theo nguyên tắc
quản lý tổng hợp phù hợp với hệ sinh thái biển.
– Về kinh tế biển: Các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10%
GDP cả nước; kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65 –
70% GDP cả nước. Các ngành kinh tế biển phát triển bền vững theo các
chuẩn mực quốc tế; kiểm soát khai thác tài nguyên biển trong khả
năng phục hồi của hệ sinh thái biển.
– Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) của các tỉnh, thành phố
ven biển cao hơn mức trung bình của cả nước; thu nhập bình quân đầu
người của các tỉnh, thành phố ven biển gấp từ 1,2 lần trở lên so với thu
nhập bình quân của cả nước. Các đảo có người dân sinh sống có hạ
tầng kinh tế – xã hội cơ bản đầy đủ, đặc biệt là điện, nước ngọt, thông
tin liên lạc, y tế, giáo dục.
– Về khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển: Tiếp cận,
tận dụng tối đa thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và thuộc nhóm
nước dẫn đầu trong ASEAN, có một số lĩnh vực khoa học và công nghệ
biển đạt trình độ tiên tiến, hiện đại trên thế giới. Đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực biển, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ
biển có năng lực, trình độ cao.
– Về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng:
Đánh giá được tiềm năng, giá trị các tài nguyên biển quan trọng. Tối
thiểu 50% diện tích vùng biển Việt Nam được điều tra cơ bản về tài
nguyên, môi trường biển ở tỉ lệ bản đồ 1: 500.000 và điều tra tỉ lệ lớn ở
một số vùng trọng điểm. Thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số hoá về biển, đảo,
bảo đảm tính tích hợp, chia sẻ và cập nhật.
Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên
phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa trên biển. Ở các tỉnh,
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thành phố ven biển, 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt
được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 100% khu kinh tế,
khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch, xây dựng theo
hướng bền vững, sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu,
nước biển dâng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng các quy
chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường.
Quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo; tăng
diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển tới tối thiểu 6% diện tích tự
nhiên vùng biển quốc gia; phục hồi diện tích rừng ngập mặn ven biển
tối thiểu bằng mức năm 2000.
Năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, động đất, sóng thần, quan trắc,
giám sát môi trường biển, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bao gồm
cả thông qua việc ứng dụng công nghệ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo, đạt
trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Có biện pháp
phòng, tránh, ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, xâm nhập
mặn, xói lở bờ biển.
Tới năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển
bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan
trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước
công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ
động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực
về biển và đại dương.
Công ước UNCLOS đưa ra các yêu cầu thay đổi tổ chức bộ máy quản lý
và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Từ năm 1998,
nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quốc gia phòng ngừa và ứng cứu sự cố
tràn dầu được chuyển từ Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường sang
Uỷ ban quốc gia về Tìm kiếm, cứu nạn trên không và trên biển, giúp Ủy
ban này kiện toàn và mở rộng các hoạt động của mình trên khắp vùng
biển Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Từ 2007 các nhiệm vụ
của Bộ Thủy sản đã được tích hợp vào Bộ Nông nghiệp và phát triển
nông thôn, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam ra đời trong biên chế của
Bộ Tài nguyên và môi trường nhằm tăng cường thống nhất quản lý đa
ngành, đa chức năng. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực xây
dựng lực lượng Cảnh sát biển từ năm 1998. Trải qua các Pháp lệnh
1998, 2008 và Luật Cảnh sát biển 2018, lực lượng này lớn mạnh đủ sức
vươn ra thực thi pháp luật trên các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục
địa Việt Nam.[22] Bên cạnh Cảnh sát biển, Việt Nam đã tái phục hồi lực
lượng Kiểm ngư và Dân quân tự vệ biển, hỗ trợ cho Hải quân và Cảnh
sát biển trong nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền
và quyền tài phán trên biển.[23] Chủ trương này đã thể hiện tính đúng
đắn của mình trong việc phối hợp các lực lượng trên biển nhằm ngăn
cản các hoạt động phi pháp của tàu thuyền và dàn khoan nước ngoài
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xâm phạm vùng biển Việt Nam, đặc biệt trong các sự kiện dàn khoan
HD 981 năm 2014[24] và tàu Địa chất Hải dương 8 năm 2019[25] xâm
phạm các vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt
Nam theo quy định của UNCLOS.
Công ước UNCLOS làm cho Việt Nam không còn xa lạ với những vấn đề
quản lý biển thời sự, được cộng đồng thế giới quan tâm như IUU, BBNJ
hay xây dựng các khu bảo tồn biển, đấu tranh chống rác thải nhựa.
Chiến lược phát triển nghề cá xa bờ của Việt Nam phải đi đôi với việc
tôn trọng các quy định của FAO về quản lý và phát triển nghề cá biển
bền vững. Tháng 10/2017 Việt Nam trở thành nước thứ hai trong khu
vực bị EU “rút thẻ vàng” cảnh báo đối với hải sản khai thác từ các hành
vi đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tàu cá Việt Nam cũng liên tục bị các nước Indonesia, Malaysia, Thái Lan
áp dụng những biện pháp cứng rắn, tiêu hủy tàu, bắt người, phạt tiền,
gây căng thẳng cho công tác bảo hộ ngoại giao và quan hệ khu vực.
Việt Nam cũng đối mặt với tình trạng đánh bắt bất hợp pháp của tàu
thuyền nước ngoài trong vùng biển của mình. Luật Thủy sản 2017 với
những quy định mới về đấu tranh chống IUU được kỳ vọng giúp Việt
Nam khắc phục những khó khăn này.[26] Công ước 1982 đã mở rộng
quyền lợi của Việt Nam ra cả ngoài Biển Đông. Việt Nam có cơ hội và
cần tích cực tham gia xây dựng Công ước về Bảo tồn và sử dụng bền
vững Đa dạng sinh học biển nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc
gia. Việt Nam cũng cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc đăng ký và gia nhập
nhóm các nước khai thác đáy đại dương. Việt Nam đã có kế hoạch xây
dựng 15 khu bảo tồn biển và cần tích cực thúc đẩy mở rộng thêm các
khu vực bảo tồn biển khác. Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về
rác thải nhựa và đứng thứ năm về chịu tác động của mực nước biển
dâng cao, do đó càng cần hợp tác mạnh mẽ với các nước trong khu vực
và thế giới để giảm thiểu các rủi ro này.
Công ước UNCLOS 1982 là công cụ pháp lý hữu hiệu để Việt Nam đấu
tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền tài phán trên
biển. Cơ chế giải quyết tranh chấp mà Công ước trù định ngày càng cho
thấy tính ưu việt của mình. Tuân thủ nghiêm túc các quy định của Công
ước, Việt Nam là nước thành công nhất trong khu vực giải quyết các
tranh chấp biển với các công cụ đa dạng nhất. Việt Nam đã áp dụng
sáng tạo nguyên tắc công bằng trong phân định vùng đặc quyền kinh tế
và thềm lục địa với Thái Lan năm 1997, Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc
2000, phân định thềm lục địa với Indonesia năm 2003; phương thức
hợp tác cùng phát triển và hợp tác khai thác chung về nghề cá với
Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ 2004, với Malaysia năm 1995,
Campuchia năm 1982 và đang tiếp tục đàm phán giải quyết phân định
biển ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ hay phân định đặc quyền kinh tế
với Indonesia. Việt Nam ủng hộ quyền tài phán của Tòa trọng tài thành
lập theo Phụ lục VII của Công ước trong vụ Philippin kiện Trung Quốc ở
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Biển Đông năm 2016 và thể hiện sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp giải
quyết hòa bình đối với các tranh chấp trên biển ở Biển Đông với các
nước láng giềng. Các quy định và tinh thần của Công ước 1982 cũng
được thể hiện rõ trong quá trình xây dựng và thực thi Tuyên bố về cách
ứng xử của các bên ở Biển Đông và quá trình đàm phán Bộ quy tắc ứng
xử của các bên ở Biển Đông.
Công ước UNCLOS tăng cường cơ hội cho Việt Nam mở rộng năng lực
hợp tác từ nghiên cứu khoa học biển, đánh giá tài nguyên, bảo vệ môi
trường biển đến tổ chức các chuyến tuần tra chung trong Vịnh Bắc Bộ,
Vịnh Thái Lan hay phối hợp trấn áp cướp biển. Việt Nam cũng nâng cao
năng lực tìm kiếm cứu nạn của mình, trợ giúp các nước bạn như vụ tìm
kiếm máy bay MH 370 của Malaysia bị mất tích 2014 hoặc cứu trợ 22
thủy thủ Philippines bị đâm chìm tại Trường Sa năm 2019 và ngược lại
được các nước trợ giúp trong tìm kiếm ngư dân tàu thuyền bị bão tại
Biển Đông hay mất tích máy bay Su-30 và CASA năm 2016.
Trong một phần tư thế kỷ qua, Công ước UNCLOS đã cung cấp một
khung pháp lý toàn diện cho việc hợp tác sử dụng hòa bình và bền
vững các vùng biển, đại dương và tài nguyên biển. Công ước khẳng
định các vấn đề của biển và đại dương có liên quan chặt chẽ với nhau
và phải được giải quyết một cách tổng thể. Thực thi hiệu quả và toàn
diện các quy định của Công ước sẽ đưa nhân loại vượt qua các thách
thức, xây dựng một hành tinh xanh, hòa bình và thịnh vượng. Công ước
là công cụ pháp lý không thể thiếu cho các nước đang phát triển trong
đó có Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì một trật tự pháp lý biển công
bằng và phát triển bền vững.
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