Ti bui hp báo thng k ca B Ngoi giao Vit Nam din ra chiu 3-12, Ngi phát ngôn B Ngoi giao Lê Th Thu Hng ã
nêu rõ quan im ca Vit Nam khi tr li câu hi ca phóng viên liên quan n vic ài Loan (Trung Quc) tp trn bn n
tht xung quanh o Ba Bình, thuc qun o Trng Sa ca Vit Nam hôm 24-11.
Ngi phát ngôn B Ngoi giao Lê Th Thu Hng
"Nh ã nhiu ln khng nh, vic ài Loan (Trung Quc) t chc din tp bn n tht xung quanh o Ba Bình, thuc qun o
Trng Sa ca Vit Nam là xâm phm nghiêm trng ch quyn lãnh th ca Vit Nam i vi qun o này, e da hòa bình, n
nh, an toàn, an ninh hàng hi, gây cng thng và làm phc tp thêm tình hình Bin ông. Vit Nam kiên quyt phn i
và yêu cu ài Loan (Trung Quc) không c tin hành hot ng din tp trái phép nêu trên cng nh lp li các vi phm
trong tng lai", bà Lê Th Thu Hng nhn mnh.
V ng thái khác ca Trung Quc trên Bin ông trong thi gian gn ây nh khôi phc các chuyn tàu du lch n khu
vc qun o Hoàng Sa ca Vit Nam, ngi phát ngôn B Ngoi giao khng nh, mi hot ng ti qun o Hoàng Sa và Trng
Sa nu không có s cho phép ca Vit Nam là vi phm ch quyn ca Vit Nam, vi phm lut pháp quc t và không có
giá tr pháp lý. Vit Nam yêu cu Trung Quc tôn trng ch quyn ca Vit Nam i vi hai qun o Hoàng Sa và Trng Sa,
hy b và chm dt vic t chc các chuyn du lch ra qun o Hoàng Sa ca Vit Nam, cng nh các hành ng có th gia
tng cng thng, làm phc tp tình hình.
Ngi phát ngôn Lê Th Thu Hng nêu rõ: "Mt ln na, Vit Nam khng nh có y bng chng lch s và c s pháp lý
khng nh ch quyn ca Vit Nam i vi hai qun o Hoàng Sa và Trng Sa, phù hp vi lut pháp quc t".
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