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Kính thưa các vị khách quý,
Thưa Quý bà, Quý ông,
Thay mặt Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam – đơn vị
đồng Tổ chức – tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu
đã tới dự Hội thảo Quốc tế “Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển
trong Khu vực” lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.
Thưa các Quý vị,
Từ xa xưa Biển Đông đã có tầm quan trọng đặc biệt về kinh tế và
chiến lược vì nơi đây có nhiều tuyến hàng hải quan trọng hàng đầu đi qua và
chứa đựng nhiều tài nguyên biển đa dạng và phong phú. Ngày nay, trong
thời kỳ hội nhập và toàn cầu hoá, tầm quan trọng của Biển Đông đã vượt
khỏi phạm vi khu vực và thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia khác, song
song với xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển tiếp tục tồn tại mang tính
chất chủ đạo trong quan hệ quốc tế đương đại. Nhận thức được cục diện này
và ý thức được sự phức tạp của tình hình ở Biển Đông, các bên liên quan về
cơ bản đều nỗ lực phấn đấu vì hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Do
vậy, trong thập kỷ qua chúng ta đã chứng kiến những tiến bộ nhất định
trong nỗ lực hợp tác nhằm kiềm chế căng thẳng và tìm giải pháp hoà bình
cho những tranh chấp ở Biển Đông. Cụ thể là Tuyên bố ASEAN năm 1992
về Biển Đông, Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002
giữa ASEAN và Trung Quốc - bước đầu tiên trong quá trình tiến tới xây

dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông - và Thoả thuận Thăm dò Địa chấn
giữa Trung Quốc, Việt Nam và Phi-líp-pin năm 2005.
Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là những tranh chấp về chủ quyền lãnh
thổ giữa nhiều bên liên quan không hề thuyên giảm ở Biển Đông. Ngược lại,
những diễn biến gần đây , nhất là các hành động khẳng định chủ quyền về
mặt pháp lý, kèm theo đó là những hành vi đơn phương nhằm tăng cường sự
kiểm soát thực địa, tranh chấp các nguồn năng lượng và tài nguyên đã làm
cho tình hình thêm phức tạp.
Trong bối cảnh đó, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, đảm bảo tự
do hàng hải, bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên, cũng như
hợp tác cứu hộ, cứu nạn ngư dân trong khu vực Biển Đông …đòi hỏi các
bên liên quan phải cùng nhau hành động và tìm ra các giải pháp hữu hiệu
nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của tình hình. Nói cách khác, tăng
cường hợp tác, tìm kiếm các phương thức giải quyết tranh chấp và xử lý các
thách thức để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông ngày càng trở nên
cấp thiết hơn bao giờ hết.
Thưa các Quý vị,
Việc tăng cường hợp tác vì an ninh, hoà bình và phát triển ở Biển
Đông rất cần tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của giới học giả trong và
ngoài khu vực. Sự hiện diện tại Hội thảo này của những nhà nghiên cứu
hàng đầu về Biển Đông, những học giả nổi tiếng về uy tín khoa học và lập
trường khách quan là một minh chứng về mối quan tâm của giới chúng ta
đối với tương lai của biển Đông. Tôi tin rằng tại diễn đàn này, mỗi chúng ta
đều sẵn sàng chia sẻ những kết quả nghiên cứu chuyên sâu về Biển Đông
nhằm góp phần nâng cao không chỉ hiểu biết của giới học giả chúng ta, mà
cả nhận thức của giới hoạch định chính sách và của công chúng về các vấn
đề liên quan đến Biển Đông để từ đó thúc đẩy nỗ lực của các bên trong khu
vực với mục đích duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông vì lợi ích của mỗi
bên liên quan và vì hòa bình, an ninh và phát triển của cả khu vực.

Theo tinh thần đó, Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật gia
Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất với chủ đề “Biển Đông:
Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong khu vực.” Đây là một diễn đàn
hoàn toàn mang tính khoa học với những mục tiêu :
- Hình thành mạng lưới các nhà nghiên cứu về Biển Đông để chia sẻ
quan điểm, cách tiếp cận, các kết quả nghiên cứu về Biển Đông từ nhiều góc
độ tiếp cận khác nhau như khoa học pháp lý, chính trị và quan hệ quốc tế . . .
- Chia sẻ các đánh giá, phân tích hệ luỵ đối với hoà bình và an ninh
khu vực trước những diễn biến mới đây ở Biển Đông.
- Ở mức cao hơn, đề xuất, kiến nghị việc xây dựng những cơ chế hợp
tác trong các lĩnh vực chức năng và các khả năng giải pháp đối với các tranh
chấp ở Biển Đông.
Thưa các quý vị,
Tình hình Biển Đông còn diễn biến phức tạp và có nguy cơ đe doạ tới
hoà bình và ổn định trong khu vực. Mặt khác, mọi người đều thừa nhận rằng
giải pháp cuối cùng cho các tranh chấp ở Biển Đông chắc chắn không thể
đạt được trong ngày một ngày hai. Chính vì thế, mọi sáng kiến hay hành
động vì hoà bình và ổn định ở Biển Đông đều đáng trân trọng và hoan
nghênh. Tôi tin rằng giới hoạch định chính sách cũng như công luận đang
trông chờ vào những ý kiến mang tính chất khoa học, khách quan cũng như
thực tế của chúng ta tại Hội thảo này. Và tôi cũng mong rằng những ý kiến
này sẽ chứa đựng tính gợi mở cho các bên liên quan trong việc tìm cơ chế
giải quyết những tranh chấp và các vấn đề còn tồn tại.
Hội thảo sẽ xoay quanh 3 cụm nội dung chính:
1.

Tầm quan trọng của Biển Đông đối với hoà bình và an ninh khu
vực; vị trí của Biển Đông trong chiến lược của các quốc gia liên
quan.

2.

Nguồn gốc và diễn biến tình hình các tranh chấp hiện nay từ các
góc độ pháp lý, chính trị và quan hệ quốc tế; đánh giá về hệ luỵ
đối với an ninh và hoà bình khu vực của những diễn biến mới đây
trên Biển Đông.

3.

Đánh giá về hiệu quả của các cơ chế hiện có trong khu vực nhằm
kiềm chế căng thẳng gia tăng và thúc đẩy hợp tác; chia sẻ các mô
hình hợp tác hiệu quả; đề xuất các biện pháp thiết thực nhằm tăng
cường lòng tin và đề xuất các cơ chế giải quyết các tranh chấp
giữa các bên liên quan.

Phương thức thảo luận là thẳng thắn, khách quan, xây dựng và cầu thị.
Trên tinh thần đó, tôi xin trân trọng khai mạc Hội thảo “Biển Đông:
Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực.”
Xin chúc sức khoẻ tất cả các quý vị, và chúc Hội thảo của chúng ta đạt
được kết quả như mong đợi.
Xin trân trọng cảm ơn./.

