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(Mạng Tân hoa và Mạng Đài hải ngày 30/3) “Hội thảo hải
dương hai bờ eo biển lần thứ nhất
” diễn ra từ ngày 29-30/3 tại Đài Loan. Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Cục Hải
dương quốc gia Trung Quốc Trần Việt tham dự Hội thảo nhấn mạnh, đảo Điếu Ngư
và quần đảo Nam Sa (Trường Sa) là chủ đề mà hai bờ có điểm đồng, bảo vệ chủ
quyền và quyền quản lý các vùng biển, hải đảo là những vấn đề rất quan trọng, hai
bờ cần cùng nhau hợp tác.

Hai bờ cũng có thể hợp tác trong các vấn đề khác như ảnh hưởng của công nghiệp
ven biển đối với môi trường biển, vấn đề rác thải ở vùng biển Hạ Môn và Kim Môn,
phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá môi trường sinh thái… Trần Việt chỉ rõ, Đại lục
và Đài Loan có vùng biển chung, phát triển lành mạnh và lâu dài môi trường hải
dương là liên quan đến dân sinh 2 bờ, bảo vệ có hiệu quả nguồn tài nguyên và môi
trường hải dương là trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử chung của 2 bờ, giới hải dương
học 2 bờ cần kề vai sát cánh thúc đẩy bảo vệ môi trường và giao lưu hợp tác hải
dương 2 bờ, tất sẽ tạo ra hạnh phúc cho đồng bào 2 bờ, đồng bào 2 bờ hợp sức lại
nhất định có thể đóng góp cho sinh thái hải dương thế giới và biến đổi khí hậu toàn
cầu. Hiện nay vẫn chưa có đề tài thảo luận rõ ràng, vẫn cần phải lắng nghe ý kiến
của học giả 2 bờ, sau đó mới tìm ra điểm chung, tìm phương hướng nỗ lực cho
tương lai. Về việc Phó Cục trưởng Cục Môi trường Đài Loan Khâu Văn Nhan nêu ý
tưởng xây dựng đảo Thái Bình (Ba Bình) thành công viên hòa bình quốc tế, khảo cổ
đáy biển Nam Hải (Biển Đông)… Trần Việt cho rằng hai bờ có thể hợp tác trong thời
gian tới.

Cũng liên quan đến quan hệ Trung Quốc –Đài Loan, Qũy eo biển Đài Loan tuyên
bố, hiệp thương lần thứ 2 “Hiệp định khung hợp tác kinh tế 2 bờ” tổ chức tại Đài
Bắc từ ngày 31/3 - 1/4. Đoàn đại biểu Đài Loan do Cục trưởng Cục mậu dịch Quốc
tế “Bộ Kinh tế” Hoàng Chí Bằng dẫn đầu. Hai bên sẽ trao đổi các quan điểm về các
những ngành được đưa vào danh sách ban đầu và nội dung của thỏa thuận thương
mại này. Theo đó, các sản phẩm trong danh sách trên sẽ được hưởng mức thuế
xuất khẩu ưu đãi theo thỏa thuận giữa hai bên. Đài Loan hy vọng cuộc hội đàm sắp
tới sẽ mang lại một thỏa thuận thương mại giữa hai bờ eo biển này, qua đó sẽ thúc
đẩy sự tăng trưởng và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân của hai bên.
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