
tổ chức các Đội hoànG Sa và Bắc 
hải, hình thức Độc Đáo Duy nhất 
của Quá trình Xác LậP và thực thi 
chủ Quyền trên các vùnG Quần 
Đảo nGoài Biển ĐÔnG tronG các 
thế kỶ Xvii-Xviii

cuốn sách xưa nhất và ghi chép khá đầy 
đủ và cụ thể về các đội hoàng Sa, Bắc hải 
là Phủ biên tạp lục của nhà bác học Lê 
Quý Đôn viết vào năm 1776. Sách chép: 
“Phủ Quảng ngãi ở ngoài cửa biển xã 
an vĩnh huyện Bình Sơn có núi gọi là cù 
Lao ré...; phía ngoài nữa lại có đảo Đại 
trường Sa, trước kia có nhiều hải vật và 
những hoá vật của tàu, lập đội hoàng Sa 

để lấy, đi 3 ngày 3 đêm thì mới đến, là 
chỗ gần xứ Bắc hải.... trước họ nguyễn 
đặt đội hoàng Sa 70 suất, lấy người xã 
an vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm 
cứ tháng 2 nhận giấy sai đi, mang lương 
đủ ăn 6 tháng, đi bằng 5 chiếc thuyền 
câu nhỏ, ra biển 3 ngày 3 đêm thì đến 
đảo ấy. ở đây tha hồ bắt chim bắt cá 
mà ăn. Lấy được hoá vật của tàu, như 
là gươm, ngựa, hoa bạc, tiền bạc, hòn 
bạc, đồ đồng, khối thiếc, khối chì, súng, 
ngà voi, sáp ong, đồ sứ, đồ chiên, cùng 
là kiếm lượm vỏ đồi mồi, vỏ hải ba, hải 
sâm, hột ốc vân rất nhiều. Đến kỳ tháng 
8 thì về, vào cửa Eo, đến thành Phú Xuân 

để nộp, cân và định hạng xong, mới cho 
đem bán riêng các thứ ốc vân, hải ba, hải 
sâm, rồi lĩnh bằng trở về...

họ nguyễn lại đặt đội Bắc hải, không 
định bao nhiêu suất, hoặc người thôn tứ 
chính ở Bình thuận, hoặc người xã cảnh 
Dương, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai 
đi, miễn cho tiền sưu cùng các tiền tuần 
đò, cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc 
hải, cù lao côn Lôn và các đảo ở hà tiên 
tìm lượm vật của tàu và các thứ đồi mồi, 
hải ba, bào ngư, hải sâm, cũng sai cai đội 
hoàng Sa kiêm quản...

… tôi đã từng thấy một đạo công văn 

 GS.tS nGuyễn QuanG nGọc

việt naM có Bờ Biển Dài, với vùnG Biển rộnG. Biển và Đảo Suốt tiến trình Lịch Sử LuÔn LuÔn Giữ vị trí 
trọnG yếu tronG Đời SốnG kinh tế, chính trị, Xã hội của Đất nước. 

từ thời kỳ tiền Sử cho Đến nGày nay, con nGười ở các vùnG nội Địa việt naM Liên tục tiến ra chiếM 
Lĩnh, khai Phá, Sinh SốnG trên các Đảo, Quần Đảo. Bắt Đầu từ các thời Lý - trần - Lê, Biển ĐÔnG Đã 
trở thành chiến Lược Phát triển của Quốc Gia Đại việt. con ĐườnG Mở ManG Bờ cõi XuốnG Phía naM 
của Dân tộc việt naM cũnG ĐỒnG thời Là con ĐườnG tiến ra chiếM Lĩnh Biển, Đảo. Đây chính Là cơ Sở 
hết Sức Quan trọnG, Một Bước chuẩn Bị thiết yếu Để tronG Bối cảnh Lịch Sử Mới, các chính Quyền 
ĐànG tronG Đã thực hiện Được kỳ tích tuyệt vời Là Xác LậP và thực thi chủ Quyền ở hoànG Sa và 
trườnG Sa.

hoànG Sa, trườnG Sa: 

nhữnG tranG Sử Được viết BằnG Máu
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của quan chính đường huyện văn Xương 
Quỳnh châu gửi cho thuận hoá nói 
rằng: năm kiền Long thứ 18 (1753) có 
10 tên quân nhân xã an vĩnh đội cát 
Liềm (Cát Vàng?) huyện chương nghĩa 
phủ Quảng ngãi nước an nam ngày 
tháng 7 đến vạn Lý trường Sa tìm kiếm 
các thứ, có 8 tên lên bờ tìm kiếm, chỉ để 
2 tên giữ thuyền, bị gió đứt dây thuyền, 
giạt vào thanh Lan cảng, quan ở đấy xét 
thực, đưa trả về nguyên quán. nguyễn 
Phúc chu (Nguyễn Phúc Khoát?) sai cai 
bạ thuận hoá là thức Lượng hầu làm thư 
trả lời"1.

như vậy, thông qua một hệ thống các tư 
liệu gốc, khách quan, xác thực và có giá 
trị sử liệu cao, Lê Quý Đôn đã giớí thiệu 
tương đối đầy đủ vị trí, đặc điểm tự nhiên 
của hoàng Sa, trường Sa, cũng như cơ 
cấu tổ chức, chức năng và hoạt động của 
hai đội hoàng Sa, Bắc hải. 

Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789) là bộ 
chính sử do Quốc sử viện thời Lê - trịnh 
biên soạn, trong đó đoạn ghi chép về 
hoàng Sa, trường Sa trên căn bản không 
khác ghi chép của Lê Quý Đôn. ý nghĩa 
của Đại Việt sử ký tục biên chính là nó 
đã biến ghi chép khoa học, khách quan 
của Lê Quý Đôn thành một nội dung của 
bộ Quốc sử, chuyển tinh thần cơ bản của 
bản chép tay của Lê Quý Đôn thành bản 
khắc in chính thức trên danh nghĩa quốc 
gia.

Đại Nam thực lục tiền biên là phần đầu 
bộ chính sử của triều nguyễn được khởi 
soạn năm 1821, hoàn thành và khắc in 
năm 1844, có đoạn mô tả vạn Lý trường 
Sa và các đội hoàng Sa, Bắc hải không 
khác Phủ Biên tạp lục và Đại Việt sử ký 
tục biên.  

Toàn tập An Nam lộ của Đỗ Bá công 
Đạo soạn năm 1686, phần bản đồ phủ 
thăng hoa và phủ Quảng ngãi phía 
ngoài biển có vẽ Bãi Cát Vàng và ghi chú 
rõ mỗi năm đến tháng cuối đông chúa 
nguyễn đưa 18 chiếc thuyền đến đó 
nhặt vàng bạc. khoảng một thập kỷ sau, 
vị hoà thượng trung Quốc thích Đại Sán 
sau khi sang Đàng trong, trên đường trở 
về nước đã mô tả khá chi tiết về bãi cát 
vạn Lý trường Sa và cho biết: “các Quốc 
vương [Chúa Nguyễn] thời trước hàng 
năm sai thuyền đánh cá đi dọc theo các 

bãi cát, lượm vàng bạc khí cụ của các 
thuyền hư hỏng dạt vào”2.

thật ra từ thế kỷ Xvi trở về trước, các nhà 
hàng hải phương tây đã có nhiều ghi 
chép và vẽ bản đồ xác định vùng quần 
đảo giữa Biển Đông là Baixos de chapar 
(Bãi đá ngầm Chămpa) hay Pulo capaa 
(Đảo của Chămpa)3 và đoạn bờ biển 
tương đương với khu vực từ cửa biển 
Đại chiêm (Quảng Nam) đến cửa biển 
Sa kỳ (Quảng ngãi) được gọi là costa da 
Pracel (Bờ biển Hoàng Sa)4. như thế từ 
rất lâu đời các nhà hàng hải phương tây 
đã coi các quần đảo giữa Biển Đông có 
quan hệ hữu cơ với vùng bờ biển Đàng 
trong. Bước sang thế kỷ Xvii, số lượng 
tàu thuyền của người phương tây đi 
đến vùng biển này thường xuyên hơn và 
nhận thức của họ về các quần đảo giữa 
Biển Đông cũng phong phú và chính xác 
hơn. nhiều tư liệu chép đến các vụ đắm 
tàu ở Paracel được người Đàng trong ra 
tận nơi cứu hộ rồi đưa các nạn nhân về 
Quảng nam. chính quyền Đàng trong 
đã dành cho mình quyền giải quyết hậu 
quả và xử lý các hàng hoá tiền bạc trên 
các tàu bị đắm ở hoàng Sa. chính vì thế 
mà vào năm 1701, các giáo sĩ người Pháp 
trên tàu amphitrite khẳng định: “Paracel 
là một quần đảo thuộc về vương quốc 
an nam”5.

như thế các tư liệu đương đại của cả việt 
nam, trung Quốc và phương tây thế kỷ 
Xvii đều chép rất cụ thể, rõ ràng và thống 
nhất về sự hiện diện của đội hoàng Sa.

tuy nhiên cũng cần phải xác định rõ 
trong thế kỷ Xvii, đội hoàng Sa được đề 
cập đến sớm nhất vào thời điểm nào và 
trong nguồn sử liệu nào?

Sử sách nhà nguyễn đều chép thống 
nhất đội hoàng Sa được tổ chức ngay 
từ thuở quốc sơ, tức là từ thời các chúa 
nguyễn đầu tiên. tuy nhiên, sách cũng 
không xác định rõ là nguyễn hoàng hay 
nguyễn Phúc nguyên hoặc nguyễn Phúc 
Lan?

tại nhà thờ họ võ, phường an vĩnh (thôn 
Tây xã Lý Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng 
Ngãi) còn giữ được tờ đơn đề ngày 15 
tháng Giêng năm 1775, do hà Liễu là 
cai hợp phường cù Lao ré xã an vĩnh 
đứng tên xin chấn chỉnh lại đội hoàng 
Sa. Đơn cho biết: “nguyên xã chúng tôi 
xưa có hai đội hoàng Sa và Quế hương. 
vào năm tân Mùi (1631), Đốc chiến là 
võ hệ đã đệ đơn xin tâu được lập hai đội 
nữa là đội Đại Mạo hải Ba và đội Quế 
hương hàm với số đinh 30 người...”. 
tư liệu cho phép suy đoán lúc đầu chúa 
nguyễn chỉ cho tổ chức một đội hoàng 
Sa 70 suất, sau lập thêm đội Quế hương 
và đến năm 1631 lại có thêm hai đội Đại 
Mạo hải Ba và Quế hương hàm 30 suất 
nữa. 

năm 1636, người hà Lan được chúa 
nguyễn cho phép mở một thuơng điếm 
ở hội an, dưới quyền điều hành của 
abraham Duijcker. ngày 6-3, tại hội an 
chúa thượng nguyễn Phúc Lan đã tiếp 
Duijcker và nhân đó, Duijcker khiếu nại 
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việc “chiếc tàu mang tên Grootenbroeck 
bị đắm ở ngoài khơi bãi cát Paracels, 
đoàn thuỷ thủ đã được các người việt 
xứ Đàng trong cứu giúp, nhưng đồng 
thời cũng lấy đi tổng số tiền là 25.580 
réaux”. Ông có nhiệm vụ xin được bồi 
hoàn số tiền đó. chúa nguyễn Phúc Lan 
cho rằng “những việc đó xảy ra từ thời 
chúa trước (tức chúa Sãi Nguyễn Phúc 
Nguyên), không nên đề cập đến nữa, 
ngược lại, người hà Lan từ nay sẽ được 
hoàn toàn tự do mang hàng hoá đến 
buôn bán, được miễn thuế. nếu như sau 
này có tàu hà Lan bị đắm ở ngoài khơi 
thì sẽ không có chuyện tịch thu hàng hoá 
được cứu hộ nữa". Phải chăng những 
người việt cứu giúp tầu Grootenbroeck 
bị đắm ở hoàng Sa nói trên chính là 
người của đội hoàng Sa, và như vậy càng 
có cơ sở để khẳng định đội hoàng Sa chí 

ít đã xuất hiện từ đầu những năm 30 của 
thế kỷ Xvii, dưới thời chúa nguyễn Phúc 
nguyên (1613-1635).  

Bước sang thế kỷ Xviii, hoạt động chủ 
quyền của chúa nguyễn ở các vùng quần 
đảo giữa Biển Đông càng trở nên nhộn 
nhịp thu hút sự chú ý nhiều người trong 
nước và nước ngoài. tư liệu về chủ quyền 
của việt nam ở hoàng Sa và trường Sa, 
bên cạnh các tài liệu chính thức của nhà 
nước, của các địa phương còn có những 
ghi chép của các thương nhân, giáo sĩ, 
các nhà quân sự, các phái bộ ngoại giao 
nước ngoài và các học giả trong và ngoài 
nước. 

cũng đúng vào năm 1776, khi Lê Quý 
Đôn viết sách Phủ biên tạp lục khảo tả 
rất cụ thể về vị trí, đặc điểm tự nhiên 
của hoàng Sa, cũng như cơ cấu tổ chức, 

chức năng và hoạt động của đội hoàng 
Sa, thì ở quê hương của đội hoàng Sa, 
dân phường cù Lao ré làm đơn nói rõ 
đội hoàng Sa đã có lịch sử lâu đời và 
bên cạnh chức năng thu lượm hoá vật, 
hải vật còn có nhiệm vụ chiến đấu bảo 
vệ an toàn vùng biển đảo: “nguyên xã 
chúng tôi từ xưa đã có hai đội hoàng Sa 
và Quế hương... Bây giờ chúng tôi lập 
hai đội hoàng Sa và Quế hương như 
cũ gồm dân ngoại tịch, được bao nhiêu 
xin làm sổ sách dâng nạp, vượt thuyền 
ra các đảo, cù lao ngoài biển tìm nhặt 
các vật hạng đồng thiếc, hải ba, đồi mồi 
được bao nhiêu dâng nạp. nếu như có 
tờ truyền báo xảy ra chinh chiến, chúng 
tôi xin vững lòng ứng chiến với kẻ xâm 
phạm. Xong việc rồi chúng tôi lại xin tờ 
sai ra tìm báu vật cùng thuế quan đem 
phụng nạp...”6.

không chỉ thống nhất với các nguồn tư 
liệu chính thức của nhà nước mà nguồn 
tư liệu này còn gắn liền với các di tích và 
truyền thuyết ở địa phương như miếu 
hoàng Sa, những bến bãi đội hoàng Sa 
xuất phát, thậm chí cả những ngôi mộ 
giả, những nghĩa địa giả với những nghi 
lễ hết sức đặc biệt của làng quê đưa tiễn 
những người con quả cảm của mình đi 
làm nhiệm vụ ở hoàng Sa, trường Sa, 
nguyện dấn thân vào cõi chết vì một 
vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc: 
“hoàng Sa đi có về không/ Lệnh vua sai 
phái quyết lòng ra đi”.

triển khai hànG Loạt các hình 
thức thực thi chủ Quyền ở cả 
hoànG Sa và trườnG Sa tronG 
Gần trọn thế kỶ XiX 

Dưới thời nguyễn, những ghi chép về 
hoàng Sa, trường Sa phong phú, đa 
dạng với nhiều thông tin cụ thể trên cả 
hai khu vực tài liệu chính thức của vương 
triều và tài liệu của các học giả.

Bộ sách đồ sộ và có nhiều thông tin 
hơn cả về hoàng Sa, trường Sa là bộ 
Đại Nam thực lục Chính biên. trong hai 
thập kỷ đầu thế kỷ XiX, vua Gia Long đã 
nhiều lần quan tâm đến việc kiểm tra, 
kiểm soát hoàng Sa được sách ghi lại 
như: “sai mộ dân ngoại tịch lập làm đôi 
hoàng Sa” năm 1803; “sai đội hoàng Sa 
là bọn Phạm Quang ảnh ra đảo hoàng 
Sa thăm dò đường biển” năm 1815 và 
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năm 1816; nhận địa đồ đảo hoàng Sa từ 
thuyền Mã cao năm 1817...

hoạt động thực thi chủ quyền ở hoàng 
Sa, trường Sa của việt nam đã phát triển 
lên trình độ cao hơn dưới thời trị vì của 
vua Minh Mệnh. năm 1833, ông lập 
kế hoạch phái người ra hoàng Sa dựng 
miếu, lập bia và trồng cây. các năm 
1834, 1835, ông cho người ra dựng 
miếu, đền thờ thần, lập bia đá và xây 
bình phong ở khu vực toà miếu cổ. năm 
1836, ông quyết định hàng năm phái 
người ra hoàng Sa xem xét, đo vẽ tỉ mỉ và 
lập thành bản đồ các đảo, hòn, bãi cát. 
khi ra đo đạc ngoài hoàng Sa, đội thuỷ 
quân Phạm hữu nhật đã mang theo 10 
bài gỗ, trên mặt khắc dòng chữ “Minh 
Mệnh thứ 17, năm Bính thân, thuỷ quân 
chánh đội trưởng 
suất đội Phạm 
hữu nhật, vâng 
mệnh đi hoàng Sa 
trông nom đo đạc 
đến đây lưu dấu 
để ghi nhớ”. Liên 
tục từ năm 1834 
đến năm 1839 
vua Minh Mệnh 
thưởng công cho 
những người đi vẽ 
bản đồ ở ngoài đảo 
hoàng Sa về. Đối 
với những người 
không may gặp 
gió bão ngoài biển 
mà bảo toàn tính mạng trở về cũng có 
thưởng; còn những người không hoàn 
thành nhiệm vụ tuần phòng ngoài biển 
thì bị phạt nặng... 

Bên cạnh Đại Nam thực lục Chính biên, 
dưới thời Minh Mệnh, Quốc sử quán 
còn được giao nhiệm vụ biên soạn bộ 
Minh Mệnh chính yếu, trong đó quyển 
25 có chép nhiều vụ tầu đắm ở ngoài 
Biển Đông, trôi dạt vào bờ đã được cứu 
giúp chu đáo. chẳng hạn vào năm 1836 
thuyền buôn nước anh gặp gió bão ở 
hoàng Sa, tạm ghé vào hải phận tỉnh 
Bình Định, đã được nhà vua “sai quan 
tỉnh tuyên cáo chỉ dụ của triều đình 
cho họ nghe, đồng thời mở cuộc phát 
chẩn…”. Điều này không chỉ nói lên 
lòng nhân đạo cao cả của người việt, mà 
quan trọng hơn chính là nghĩa vụ, trách 

nhiệm cứu hộ trên biển của nhà nước và 
cư dân việt nam với tư cách là chủ nhân 
của vùng biển đảo này.

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là 
bộ sách do triều thần nhà nguyễn vâng 
mệnh vua ghi chép những việc làm của 
triều đình thuộc lục bộ về điển chương, 
pháp luật.... được hoàn thành trong 
khoảng thời gian từ năm 1843 đến năm 
1851. trong sách có đoạn chép về việc 
lập miếu, dựng bia, trồng cây ở hoàng 
Sa và khảo sát, đo vẽ bản đồ toàn bộ 
khu vực, về cơ bản không khác so với Đại 
nam thực lục chính biên. 

Quốc triều chính biên toát yếu là bộ sử 
trích các phần quan yếu của Đại nam 
thực lục chính biên, trong đó quyển iii có 

các đoạn chép về việc xây miếu và dựng 
bia, đo vẽ bản đồ và việc cứu hộ tàu anh 
bị mắc cạn ghé vào bãi biển Bình Định.

Lịch triều hiến chương loại chí của Phan 
huy chú là bộ bách khoa thư lớn nhất 
của thế kỷ XiX, được hoàn thành vào 
năm 1821 có phần Dư địa chí chép về bãi 
hoàng Sa và đội hoàng Sa cũng giống 
như Phủ biên tạp lục. 

Việt sử cương giám khảo lược là bộ sách 
địa lý lịch sử của nguyễn thông chép về 
vạn Lý trường Sa ngoài những đặc điểm 
địa lý, tự nhiên và dấu tích của người 
việt nam trên đảo hoàng Sa, ông còn 
nói khá cụ thể về đội hoàng Sa như việc 
tuyển đinh tráng các xã an vĩnh, an hải, 
thời gian tồn tại của đội hoàng Sa...

Đại Nam nhất thống chí do Quốc sử 
quán thời tự Đức biên soạn từ năm 
1865 đến năm 1882. hoàng Sa, trường 
Sa được giới thiệu trong quyển 8 (tỉnh 
Quảng Ngãi) phỏng theo Phủ biên tạp 
lục và những tư liệu tập hợp được trong 
Đại Nam thực lục. riêng đoạn cuối sách 
cung cấp thêm: “năm Minh Mệnh thứ 
16, sai thuyền công chở gạch đá đến đây 
xây đền, dựng bia đá ở phía tả đền để 
ghi dấu và tra hột các thứ cây ở ba mặt 
tả hữu và sau. Binh phu đắp nền miếu 
đào được lá đồng và gang sắt có đến hơn 
2.000 cân”.

nhiều công trình chuyên khảo hay những 
ghi chép khách quan của các quan chức, 
học giả đương thời khác cũng cung cấp 
thêm những thông tin có giá trị.

Sử học bị khảo của 
Đặng Xuân Bảng cũng 
chép “đảo hoàng Sa (ở 
giữa bể, thuộc huyện 
Bình Sơn (Quảng Ngãi), 
dài rộng vài nghìn 
dặm)”.

Bài thơ Vọng kiến Vạn 
Lý Trường Sa của Lý 
văn Phức có một đoạn 
chú dài viết khá cụ thể 
về khu vực biển đảo mà 
chính tác giả suýt mắc 
nạn. theo nguồn tài 
liệu này thì ngay từ đầu 
thế kỷ XiX, nhà nguyễn 

đã từng thuê các thuỷ thủ dày dạn kinh 
nghiệm và các phương tiện kỹ thuật hiện 
đại của phương tây trực tiếp dẫn dắt một 
số con thuyền vượt Biển Đông. Điều này 
cũng góp phần giải thích bản đồ khu 
vực biển đảo của việt nam tuy vẫn giữ 
phong cách vẽ truyền thống, nhưng đã 
sớm cập nhật những thông tin mới và độ 
chính xác cao của bản đồ hằng hải các 
nước phương tây đương đại.

cũng thuộc nguồn tài liệu thư tịch và có 
giá trị cao để khẳng định quá trình các 
nhà nước việt nam dưới thời nguyễn 
thực thi chủ quyền của mình ở hoàng 
Sa và trường Sa là các Châu bản triều 
Nguyễn. Qua nghiên cứu khảo sát 144 
tập của hai triều Minh Mệnh và thiệu 
trị, chúng tôi tìm ra được một số tư liệu 
là bằng chứng rõ ràng về quá trình thực 
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thi chủ quyền của các 
nhà nước phong kiến 
việt nam ở hai quần đảo 
này như bản dụ của vua 
Minh Mệnh (13/7/1835 
và 13/7/1837) về các 
đoàn đi công vụ ở 
hoàng Sa; các bản tấu 
của thủ ngự Đà nẵng 
về việc thuyền của Pháp 
mắc cạn ở hoàng Sa 
(21/6/1830); các bản tấu 
của Bộ công về việc phạt 
những người đi hoàng 
Sa không lập xong bản 
đồ (13/7/1837), về việc 
phái đoàn công vụ lên 
đường ra hoàng Sa 
nhưng do gặp gió lớn 
mà không xuất phát 
được... Đặc biệt có tờ 
tấu của Bộ công (21/6 
/1838) cho biết đoàn 
khảo sát hoàng sa trở về 
báo cáo đã đến được 25 
đảo (trong 3 sở), còn 1 sở 
hơi xa lại gặp gió lớn nên 
chưa tới được...

Dưới thời nguyễn bên 
cạnh việc triển khai đo 
vẽ thực tế ở hoàng Sa, 
trường Sa là việc nhà 
nước cho hoàn thành 
nhiều bộ bản đồ quan trọng, trong đó 
tiêu biểu nhất là Đại Nam nhất thống 
toàn đồ hoàn thành trong khoảng từ 
năm 1838 đến năm 1840 dưới thời 
vua Minh Mệnh. Quần đảo hoàng Sa, 
trường Sa trong bản đồ được vẽ chung 
thành một cụm hình lưỡi dao kéo dài 
gồm khoảng ba chục đảo lớn, trong đó 
hoàng Sa ở phía cực bắc được nối liền 
với vạn Lý trường Sa (tức Trường Sa) ở 
phía nam trong một chuỗi các đảo chưa 
có dấu hiệu phân tách. thật ra vào năm 
1830 cũng đã xuất hiện tấm Bản đồ vẽ 
theo phong cách này, nhưng đang còn ở 
dạng bản thảo và sau này thời thiệu trị 
có Đại Nam toàn đồ, dưới thời tự Đức có 
Đại Nam nhất thống toàn đồ (Nam Bắc 
kỳ hội đồ) là sự tiếp nối của phong cách 
vẽ bản đồ hiện đại.

Xuất hiện trước và sau Đại Nam nhất 

thống toàn đồ có khá nhiều bản đồ 
khác vẽ hoàng Sa, trường Sa vẫn theo 
phương pháp tryền thống như Nam Việt 
bản đồ, Thiên tải nhàn đàm, An Nam 
dư địa chí, Khải đồng thuyết ước, Nam 
Việt địa dư trích lục, Nam Việt địa đồ cựu 
lục... các bản đồ này tuy không cung cấp 
thông tin mới, nhưng lại xác nhận một 
thực tế là suốt trong thế kỷ XiX, hoàng 
Sa, trường Sa đã được đưa vào sách giáo 
khoa dạy cho học sinh hay dùng làm sách 
phổ biến kiến thức để mọi người dân việt 
nam ghi nhớ phần lãnh thổ không thể 
tách rời của nước việt nam thống nhất.

ngay từ khi mới bắt đầu thiết lập vương 
triều, nguyễn ánh tiếp tục công cuộc 
thám sát và phòng thủ biển nhằm củng 
cố chính quyền. Một người Pháp trở 
thành một đại thần trong triều là Jean 
Baptiste chaigneau (1769-1825) trong 
khi làm quan ở huế xác nhận: "Xứ Đàng 

trong mà Quốc vương 
ngày nay mang danh 
hiệu hoàng đế bao gồm 
xứ nam hà theo đúng 
nghĩa của nó, xứ Bắc hà, 
một phần vương quốc 
của cao Miên, một vài 
đảo có người ở không 
xa bờ biển và quần đảo 
hoàng Sa, gồm có những 
đảo nhỏ, bãi đá ngầm và 
mỏm đá không người ở. 
chỉ đến năm 1816 thì 
nhà vua hiện nay mới 
chiếm hữu được quần 
đảo này".

các tác giả phương tây 
lúc đó, trong các tác 
phẩm của mình, cũng 
đều công nhận chủ 
quyền pháp lý của các 
vua nhà nguyễn đối với 
quần đảo hoàng Sa.

Giám mục Jean Louis 
taberd người Pháp, 
người nhiều năm truyền 
giáo ở Đàng trong 
cho rằng: "Quần đảo 
Pracel… vào năm 1816, 
nhà vua đã tới long trọng 
cắm lá cờ của mình và đã 
chính thức giữ chủ quyền 
ở các bãi đá này, mà chắc 

là sẽ không có một ai sẽ tìm cách tranh 
giành với ông ta". Ông còn cho xuất bản 
cuốn Từ điển La Tinh An Nam và kèm 
theo tấm bản đồ An Nam đại quốc họa 
đồ, trong đó ở khoảng vĩ tuyến 170 bắc 
và kinh tuyến 1100 đông, bản đồ có vẽ 
một cụm các đảo nhỏ với dòng chữ ghi 
chú: Paracel Seu Cát Vàng.

tiến sĩ Gutzlaff, hội viên của hội địa lý 
hoàng gia Luân Đôn, biên soạn cuốn 
sách Geography of the Cochinchinese 
Empire cho biết: "chính phủ an nam 
nhận thấy lợi ích có thể đem lại được nếu 
như dựng lên một ngạch quan thuế và 
đã duy trì những thuyền đánh thuế và 
một đội quân nhỏ đồn trú ở tại chỗ để 
thu thuế đối với tất cả những ai đến đó, 
và để bảo vệ những dân chài của nước 
họ".
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năm 1850, M. a Dubois de Jancigny, cựu 
đại uý, phái viên của chính phủ Pháp ở 
trung Quốc và Đông Dương đã viết sách 
nói rõ: "chúng tôi chỉ muốn nhận xét 
rằng đã từ 34 năm nay, (tức là từ 1816 
đến 1850), quần đảo Paracels (mà những 
người An Nam gọi là Cát Vàng), thật là 
một chốn mê cung chằng chịt những 
hòn đảo nhỏ, đá ngầm và bãi cát thật 
sự đã làm những người đi biển kinh hãi 
và chỉ có thể kể đến trong số những địa 
điểm hoang vu cằn cỗi nhất của địa cầu, 
quần đảo do đã bị các người xứ Đàng 
trong chiếm giữ. chúng tôi không rõ họ 
đã có đặt một cơ sở nào không (có thể 
với mục đích là bảo vệ công việc đánh 
cá), nhưng chắc chắn rằng nhà vua Gia 
Long đã chủ tâm đính thêm đoá hoa độc 
nhất vô nhị đó vào chiếc vương miện của 
ông, bởi vì ông đã xét thấy cần thiết phải 
đi tới việc đích thân chiếm giữ lấy quần 
đảo đó, và chính vì thế mà năm 1816 
ông đã long trọng kéo lá cờ xứ Đàng 
trong lên mảnh đất đó".

trong những thập kỷ cuối thế kỷ XiX, 
khi Pháp tiến hành cuộc chiến tranh xâm 
lược việt nam, triều đình tự Đức không 
còn đủ sức chống lại đã lần lượt để mất 
chủ quyền về tay thực dân Pháp, trong 
đó có cả chủ quyền các vùng biển đảo. 
tuy nhiên vùng đất máu thịt của tổ tông 
vẫn là niềm thôi thúc các thế hệ con dân 
đất việt đấu tranh đến cùng để giành lại 
chủ quyền bằng mọi giá.

*

*    *

tư liệu về nguồn gốc, chức năng và hoạt 
động của các đội hoàng Sa và Bắc hải 
(trong đó đặc biệt là đội Hoàng Sa) càng 
ngày càng được tập hợp phong phú hơn, 
đa dạng hơn. chúng ta không chỉ biết 
về các đội hoàng Sa, Bắc hải trong chủ 
trương thành lập và chỉ đạo hoạt động 
của các chúa nguyễn, của vương triều 
tây Sơn và các vua nhà nguyễn, mà 
còn biết khá cụ thể các chủ trương ấy 
đã được chính quyền và nhân dân các 
địa phương tự giác chấp hành và thực 
hiện một cách đầy đủ và hết sức nghiêm 
chỉnh. Đây không chỉ dừng lại ở những 
văn bản chính thức của nhà nước và 
những hoạt động phong phú đa dạng ở 

các địa phương, mà còn được tập hợp 
trong những ghi chép của các học giả, 
các nhà chức trách việt nam, các thương 
nhân và giáo sĩ phương tây, thậm chí 
đến cả nhà sư trung Quốc đương đại, 
những người đã thông qua quan sát trực 
tiếp hay khảo cứu công phu từ những 
văn bản gốc về hoạt động của các đội 
hoàng Sa, Bắc hải mà ghi chép lại một 
cách khách quan, trung thực. 

tất nhiên các đội hoàng Sa và Bắc hải 
với chức năng chủ yếu là bảo vệ và khai 
thác các vùng quần đảo xa giữa Biển 
Đông, cũng có lúc thiên về công việc 
khai thác, cũng có lúc thiên về công việc 
bảo vệ, nhưng dù là thiên về chức năng 
nào thì cũng không thể thay thế được 

các đội thuỷ quân. vì thế trong lịch sử 
chủ quyền của việt nam ở hoàng Sa và 
trường Sa, có những lúc hoạt động của 
đội hoàng Sa rất nổi bật, nhưng cũng có 
những lúc bị lu mờ, thậm chí có khi bị 
ghép chung vào công việc của đội thuỷ 
quân. chúng ta từng biết có triều đình 
đã từng quyết định bãi bỏ đội hoàng Sa 
và chuyển công việc của đội hoàng Sa 
cho đội thuỷ quân, nhưng ngay sau đó 
họ lại phải tính chuyện tái lập... các đội 
hoàng Sa, Bắc hải dù hoạt động độc lập 
hay phụ thuộc vào đội thuỷ quân, thậm 
chí có là hoạt động dưới danh nghĩa của 
đội thuỷ quân đi nữa, thì cứ vẫn là một 
tổ chức độc đáo của các nhà nước việt 
nam thế kỷ Xvii, Xviii, XiX trong chủ 
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trương khẳng định chủ quyền của mình 
ở hoàng Sa và trường Sa mà không có 
bất cứ một quốc gia nào trong khu vực 
có được. 

Đến giữa thế kỷ XiX trước cuộc chiến 
tranh xâm lược của thực dân Pháp, mặc 
dù dân các đảo Lý Sơn, Phú Quý, các xã 
an vĩnh, an hải, Bình an... vẫn tiếp tục 
đi ra hoàng Sa, trường Sa thu lượm hoá 
vật, hải sản dâng nộp cho triều đình huế 
- nghĩa là vẫn thực hiện một chức năng 
của đội hoàng Sa, Bắc hải xưa, nhưng 
chức năng bảo vệ biển đảo đã chuyển 
hẳn cho các đội thủy quân. Đến khi triều 
đình huế thất thủ, không còn khả năng 
tổ chức lại quân đội, củng cố các đội 
thuỷ quân để bảo vệ trực tiếp kinh thành 
huế, thì đương nhiên họ cũng không 
còn khả năng khôi phục hoạt động của 
đội hoàng Sa, Bắc hải nữa. Sự chấm dứt 

hoạt động của đội hoàng Sa, Bắc hải, 
như thế, tuyệt nhiên không phải là do 
nhà nước phong kiến việt nam từ bỏ 
chủ quyền của mình trên các vùng quần 
đảo giữa Biển Đông.

tư liệu cho biết các nhà nước việt nam 
đã thực thi chủ quyền của mình ở hoàng 
Sa và trường Sa dưới các hình thức và 
biện pháp khác nhau như vãng thám 
kiểm tra kiểm soát, khai thác các hoá vật 
và hải sản, tổ chức thu thuế và cứu hộ 
tàu bị nạn, khảo sát, đo vẽ bản đồ, dựng 
miếu thờ, lập bia chủ quyền, dựng bài 
gỗ lưu dấu để ghi nhớ, trồng cây để cho 
người qua lại dễ nhận biết... Lực lượng 
ra làm nhiệm vụ ở hoàng Sa, trường Sa 
không chỉ có các đội hoàng Sa, Bắc hải, 
các đội thuỷ quân, Biền binh, vệ giám 
thành mà cả binh đinh, dân phu. Mỗi 
chuyến đi ra hoàng Sa trường Sa đều 

phải có quyết định của nhà nước dưới 
hình thức “tờ sai để thi hành công vụ” 
và nhiều khi chính nhà vua trực tiếp chỉ 
đạo việc quyết định cho thuyền ra khơi 
hay tạm dừng lại. Sau khi kết thúc công 
việc họ phải chạy thuyền thẳng về kinh 
đô để báo cáo tình hình, khai nộp hoá 
vật, hải vật. nhà vua thông qua Bộ công 
để kiểm tra, đánh giá và tuỳ mức độ 
đóng góp hay vi phạm mà luận công hay 
định tội, thưởng phạt công minh. những 
người hoàn thành nhiệm vụ đều được 
nhà nước cấp bằng xác nhận. công 
việc ở hoàng Sa và trường Sa là vô cùng 
gian nan nguy hiểm, nhiều trường hợp 
có đi mà không có về. thậm chí có khi 
người ta phải làm lễ truy điệu sống, làm 
đám tang trước để an ủi người đi. ý thức 
được đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với 
quê hương đất nước, nhiều người thản 
nhiên đi vào cái chết, tự giác coi đó là 
trách nhiệm của chính mình. trang lịch 
sử chủ quyền của việt nam ở hoàng Sa 
và trường Sa được viết bằng máu, được 
đánh đổi bằng cả cuộc đời của lớp lớp 
những con người như thế.

chủ quyền của việt nam ở hoàng Sa 
và trường Sa là một trong những trang 
đẹp nhất, bi hùng nhất của lịch sử hàng 
nghìn năm dựng nước và giữ nước của 
dân tộc việt nam ta, mà bất cứ người 
việt nam chân chính nào cũng cần phải 
biết trân trọng và gìn giữ, không chỉ cho 
hôm nay, mà còn cho muôn đời sau.
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