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Thủy quân nhà Nguyễn bắt đầu năm
1816 đi cắm cột mốc, dựng bia chủ
quyền tại Hoàng Sa & Trường Sa theo
phương cách Phương Tây
* Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học
Từ thời các chúa Nguyễn, đầu thế kỷ XVII, khai thác Biển Đông, kinh
tế biển cũng như sự bảo vệ Biển Đông đã được các chính quyền thời ấy rất
quan tâm.
Ở Đàng Trong có nhiều cảng biển nhô ra xa Biển Đông, gần con
đường hàng hải quốc tế qua lại, rất thuận lợi cho các tầu thuyền quốc tế thời
bấy giờ cập bến, đồng thời tiếp thu được truyền thống người Chăm vốn giỏi đi
biển. Khi có biến động Phong trào Tây Sơn, hệ thống đồn, các chức quan
trông coi các cửa biển, các quan thủ ngự kiểm soát an ninh ngoài biển do các
chúa Nguyễn lập ra có nhiều biến động, nhiều nhóm cướp biển hoành hành,
việc khai thác biển, đánh bắt xa bờ đôi khi bị đình đốn như đội Hoàng Sa, đội
Bắc Hải, sau người dân phải tự xin chính quyền mới: Tây Sơn cho phép hoạt
động trở lại.
Từ năm 1773, Tây Sơn chiếm được cảng Qui Nhơn rồi tiến lên phía
Quảng Nam, kiểm soát đến Bình Sơn ( Bến Ván), Quảng Ngãi, nơi có cửa
biển Sa Kỳ và Cù Lao Ré ( Đảo Lý Sơn), cái nôi của đội Hoàng Sa từ đầu thế
kỷ XVII đã bắt đầu khai thác Biển Đông, đánh bắt xa bờ.
Chỉ trong vài năm bị đình đốn, ngày 15 tháng giêng năm Cảnh Hưng
thứ 36 ( 1775) cai hợp Hà Liễu ở phường Cù Lao Ré ( đảo Lý Sơn) thuộc xã
An Vĩnh ( đất liền ), huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã làm đơn xin với chính
quyền Tây Sơn xin lập lại hai đội Hoàng Sa và Quế Hương, sẵn sàng vượt
thuyền ra các cù lao ngòai biển tìm nhặt nạp các vật hạng đồng, thiếc, hải ba,
đồi mồi và sẵng sáng ứng chiến chống kẻ xâm phạm.
Như thế chỉ hai năm sau quân Tây Sơn kiểm soát Qui Nhơn, Quảng
Ngãi, dân phường An Vĩnh ( đảo Lý Sơn), cai hợp Hà Liễu đã đứng tên xin
tái lập đội Hoàng Sa và đội Quế Hương như cũ. Thời gian này chính quyền
Tây Sơn mới thành lập, không rõ đã có quyết định ngay cấp lương thực 6
tháng như lệ cũ cho dân binh Hoàng Sa hay chưa. Chỉ biết chắc chắn một điều
rằng vào năm sau, năm 1776, Lê Quí Đôn vào Phú Xuân viết Phủ Biên Tạp
Lục đã quan tâm đến đội Hoàng Sa ở Quảng Ngãi. Mãi đến năm 1778,
Nguyễn Nhạc mới tự xưng hoàng đế và từ đó mới có chính quyền Tây Sơn
hoàn chỉnh. Hiện nay người ta chỉ mới phát hiện vào năm Thái Đức thứ 9 (
1786), ngày 14 tháng 2ÂL chính quyền Tây Sơn ra quyết định sai phái Hội
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đức hầu, cai đội Hoàng Sa cưỡi bốn chiếc thuyền câu vượt biển ra thẳng
Hoàng Sa cùng các xứ cù lao ngoài biển.
Qua các văn bản trên ta thấy rất rõ chính quyền Tây Sơn mà người phụ
trách dân binh với chức Thái phó, một chức quan lớn trong triều đã quan tâm
đến việc khai thác các sản vật quí như vàng bạc, đá quí và vũ khí đại bác, tiểu
bác ( tất cả chỉ có ở các tầu bị đắm ở quần đảo Hoàng Sa) trong khi trong đơn
của dân ở Cù Lao Ré chỉ đề cập đến đồng, thiếc là cùng và các hải sản hải ba,
đồi mồi. Chính quyền Tây Sơn còn yêu cầu các thuyền ( 4 thuyền câu theo
thông lệ) đội Hoàng Sa phải mang biển hiệu thủy quân, song lại nhắc nhở
không được lấy danh nghĩa thủy quân mà làm càn, bắt nạt dân làm muối,
đánh cá . Ngoài đội Hoàng Sa là đội dân binh làm kinh tế biển xa bờ, người
ta còn thấy thời Tây Sơn còn rất nhiều đội khác khai thác kinh tế biển Đông,
như ở Cù Lao Ré làm theo thời trước đã lập như đội Quế Hương, đội Đại Mạo
Hải Ba và đội Quế Hương Hàm với số đinh 30 người..
Các đội khai thác Biển Đông như đội Hoàng Sa, đội Quế Hương, đội
Đại Mạo Hải Ba, đội Quế Hương Hàm không những có nhiệm vụ kinh tế mà
còn như lời hứa của dân Phường Cù Lao Ré, do Cai hợp Hà Liễu đứng tên,
sẵn sàng ứng chiến với kẻ xâm phạm mỗi khi có truyền báo xảy ra chinh
chiến. Điều này chắc chính quyền Tây Sơn phải tán thưởng, vì dân binh sẵn
sàng nhập cuộc trong cuộc chiến. Các người phục vụ các đội đều gọi là quân
nhân .
Riêng đội Hoàng Sa đứng đầu là cai đội hay đội trưởng lại thường là
kiêm cai thủ cửa biển Sa Kì cũng như kiêm quản cai cơ thủ ngự. Chức quan
cai cơ thủ ngự phụ trách thu thuế, an ninh trên biển, chống hải tặc, cướp biển.
Như thế việc khai thác kinh tế biển luôn kết hợp với nghĩa vụ quân sự, chống
cướp biển, bảo vệ Biển Đông. Sự kết hợp này do các chúa Nguyễn chủ trương
từ lâu khi ở đất liền xây dựng loại lính đồn điền, khNn hoang, tay cầm gươm,
tay cầm cuốc đi mở cõi và cũng từ lâu các chính quyền Đại Việt có chính
sách “ngụ binh ư nông”.

I.

VUA GIA LONG TIẾP TỤC CHO DÂN
BINH KHAI THÁC BIỂN ĐÔNG

Đến khi Nguyễn Ánh đánh bại được Tây Sơn, thống nhất đất nước, tuy
bận lo việc nội trị, song vẫn tiếp tục quan tâm đến việc khai thác biển
cũng như an ninh trên biển.Chỉ một năm sau khi lên ngôi Hoàng đế ,
tháng 7 năm Quý hợi ( 1803), vua Gia Long đã cho lập lại đội Hoàng
Sa. Đại Nam Thực Lục Chính Biên, đệ nhất kỷ, q. 12 viết: “ Lấy Cai cơ
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Võ Văn Phú làm Thủ ngự cửa biển Sa Kỳ, sai mộ dân ngoại tịch lập
làm đội Hoàng Sa”.
Sau chiến tranh kết thúc vài năm, việc chính vua Gia Long cử cai cơ
Võ văn Phú làm thủ ngự cửa biển Sa Kỳ, tái lập đội Hoàng Sa mà lại chỉ lấy
dân ngoại tịch là việc đáng cho ta chú ý. Tại sao vậy? Võ Văn Phú chính là
Phú Nhuận hầu trong tờ kê trình của Phú Nhuận hầu ngày 1 tháng 10 năm Gia
Long thứ hai (1803) ( hiện cất giữ ở nhà thờ họ Võ ở Cù Lao Ré -. đảo Lý
Sơn). Trong tờ kê trình trên đã ghi rõ là Khâm sai cai thủ cửa biển Sa kỳ kiêm
Cai cơ thủ ngự quản Hoàng Sa. Chỉ lấy dân ngoại tịch bởi thời Tây Sơn lấy
dân nội tịch là chủ yếu, còn dân ngoại tịch chỉ lấy thêm.Nên nếu chỉ lấy dân
ngọai tịch sẽ dễ có người chưa đi lính Hoàng Sa thời Tây Sơn hơn.
Rõ ràng ở Cù Lao Ré có rất nhiều chức quan đương quyền ghi niên
hiệu Cảnh Thịnh tất phải là những chức quan Đại đô đốc, đô đốc đã đựợc
chính quyền Tây Sơn phong vì đã làm nhiệm vụ ở đội dân binh Hoàng Sa.
Như chúng ta đã biết ngay cả giặc biển Tề Ngôi cũng đã được Tây Sơn phong
Thống tướng để sử dụng lực lượng đánh nhau với quân Nguyễn Ánh.
Chính vì thế, khi Tây Sơn sụp đổ, quê hương cái nôi của đội Hoàng Sa
trong buổi giao thời hai triều đại đã gặp khủng hoảng về chính quyền quản lý
phường hay làng, đến nỗi chức cai đình không còn ai thiết lo và phường
không còn bộ máy cắt cử, phải nhờ đến cai thủ cửa biển Sa Kỳ cắt cử cai đình
như đã trình bày ở trên. Người giữ chức cai đình lại là người trong tộc họ
quan cai thủ, nên nể mà nhận lời. Khi nhận chức cai đình cũng là lo việc sai
dịch công tư trong làng. Trong thời buổi mới này lại rất cần những loại
người như Ông Võ Văn Khiết vừa thẳng thắn, thanh liêm, cần mẫn…
Cũng nhờ Ông Khiết, mẫu người rất cần thiết cho giai đoạn mới của
xứ sở, cái nôi của đội Hoàng Sa đã sớm ổn định tình hình. Tháng giêng năm
Ất hợi (1815), vua Gia Long đã quyết định “ sai bọn Phạm Quang Ảnh thuộc
đội Hoàng Sa ra Hoàng Sa xem xét đo đạc thủy trình”.( ĐNTLCB, đệ nhất
kỷ, q.50, tờ 6a).
Thời Tây Sơn, Nhà Thanh bên Trung Quốc tìm mọi cách dẹp yên bọn
hải tặc mà chưa có cách nào hiệu quả, có gửi hịch cho Tây Sơn tìm bắt, song
Tây Sơn cứ lờ đi. Trong khi Nguyễn Ánh thì ngược lại, lúc bắt được nhiều
thuyền của hải tặc Tề Ngôi, quần thần lại tâu với Nguyễn Vương nên sai Ngô
Nhân Tịnh đi sứ và đưa thuyền hải tặc bắt được giao cho Nhà Thanh làm quà
hữu hảo.
Đến khi Gia Long lên ngôi, đã hợp tác chặt chẽ với Nhà Thanh trừ hải
tặc,
Năm 1807, khi bọn hải tặc Thái Khiên, Chu Phần bị truy nã, quan
Tổng Đốc Lưỡng Quảng đã gửi thư qua quan Tổng trấn Bắc Thành ( Thăng
Long) nói thuyền hải tặc đều mũi xanh cột buồm đỏ, chạy qua đó thì bắt cho.
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Nguyễn văn Thành tâu lên, vua Gia Long hạ lệnh cho quan địa phương duyên
hải từ Quảng Đức ( Huế) trở ra Bắc đều phái binh thuyền đi tuần xét.
Trong khi ấy bọn hải tặc người Việt chạy sang Quảng Đông bị quan
quân Nhà Thanh bắt trao cho Việt Nam, Như tháng 12 năm canh Ngọ (
(1810), bọn cựu thần nhà Lê Lê Du, An Ôn Bích tụ họp với bọn hải tặc
Trương Bảo Tử, Trịnh Nhất Tảo bị quan quân nhà Thanh bắt được đã bị Tổng
đốc Lưỡng Quảng lúc bấy giờ sai đưa trả về cho Việt Nam. Nhưng bọn Lê Du
thác cớ xin ở lại, lại được cho ở kho Đại Hữu trong thành tỉnh Quảng đông.
Bọn lái buôn người Thanh là Trương Tiến Thắng cho Tống trấn Bắc Thành
biết rõ. Tổng trấn Bắc Thành Nguyễn văn Thành đã gửi thư cho Tổng Đốc
Lưỡng Quảng yêu cầu : một là trao trả cho Việt Nam, hai là quản thúc nghiêm
nhặt, chớ để sinh việc chống lại triều đình nhà Nguyễn,,. Quan Tổng Đốc tỉnh
Quảng Đông đã cho gông cổ rồi đưa bọn Lê Du hơn 30 người về Bắc Thành
trị tội.
Các quan thủ ngự các cửa biển như cửa biển Sa Kỳ kết hợp với đội
Hoàng Sa vẫn giữ nhiệm vụ chống hải tặc như truớc .

II. Năm 1816,Gia Long lần đầu tiên cho thủy
quân cùng với đội Hoàng Sa cùng đi xem xét và đo
đạc thủy trình ở Hoàng Sa”.( ĐNTLCB, đệ nhất kỷ, q.52).
Cho tới cuối thời Tây Sơn, đầu thời Nguyễn, dân xã An Vĩnh ở đất liền
hay ờ Cù Lao Ré vẫn là quê hương đi đầu làm kinh tế biển. Rất tiếc truyền
thống kinh tế biển, khai thác Biển Đông không được phát huy đúng mức. Từ
năm 1816, Nhà Nguyễn dùng thủy quân khai thác, quản lý biển Đông. Tuy
bắt đầu theo cách thức của người Phương Tây thời đó lo cắm cột mốc, dựng
bia xác định chủ quyền ở Hoàng Sa & Trường Sa, song không tiếp tục khai
thác biển, phát triển kinh tế biển như đội Hoàng Sa, đội Bắc Hải… Những
cảng biển cũng dần dần bị bỏ phế trong đó có Hội An. Nền kinh tế Việt Nam
lại trở về “nền kinh tế đường sông”, ngoại thương không còn phát triển như
thời Chúa Nguyễn xưa. Đó cũng là điều thiệt thòi, bất lợi đối với Việt Nam
cho đến tận ngày nay.
Tröôùc khi leân ngoâi hoaøng ñeá 1802, Nguyeãn Aùnh cuõng ñaõ ñöôïc anh em
Dayot giuùp ño ñaïc haûi trình ôû Bieån Ñoâng trong ñoù coù vuøng quaàn ñaûo Tröôøng Sa
hay Hoøang Sa noùi chung .
Luùc ñaàu ñoäi Hoaøng Sa coù traùch nhieäm xem xeùt ño ñaïc thuûy trình nhö thôøi
Gia Long, thaùng gieâng, naêm AÁt Hôïi (1815), Phaïm Quang Aûnh, thuoäc ñoäi Hoaøng
Sa ñöôïc leänh ra ñaûo Hoaøng Sa xem xeùt ño ñaïc thuûy trình. Phaïm Quang AÛnh hieän
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ñöôïc thôø taïi töø ñöôøng toäc hoï Phaïm (Quang) taïi thoân Ñoâng, xaõ Lyù Vónh, xöa laø

phöôøng hay hoä An Vónh taïi huyeän ñaûo Lyù Sôn ( Cuø Lao Reù).
Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, đệ nhất kỷ, quyển 52, từ năm
1816 vua Gia Long đã bắt đầu cho thủy binh đi công tác Hoàng Sa cùng với
đội dân binh Hoàng Sa ở Quảng Ngãi đi ra Hoàng Sa xem xét và đo đạc thủy
trình.
Dân phu cùng đi chính là những dân phu giỏi hải trình đi Hoàng Sa. Sở
dĩ vua Gia Long bắt đầu cho thuỷ binh đi Hoàng Sa vì có các sĩ quan người
Phương Tây trong thời chiến tranh với Tây Sơn rất quan tâm đến vấn đề quản
lý Biển Đông
Nhöõng ngöôøi Phaùp coäng taùc vôùi vua Gia Long, Minh Maïng nhö
Chaigneau, giaùm muïc Taberd ñaõ vieát raát roõ veà nhöõng haønh ñoäng cuûa vua Gia
Long nhö Chaigneau ñaõ vieát trong hoài kyù “Le meùmoire sur la Cochichine" “Chæ
ñeán naêm 1816, ñöông kim hoaøng ñeá ñaõ chieám höõu quaàn ñaûo aáy” hay giaùm muïc
Taberd vieát: “Chính laø vaøo naêm 1816 maø Ngaøi (vua Gia long) ñaõ long troïng treo
taïi ñoù laù côø cuûa xöù Ñaøng Trong. Gutzlaff naêm 1849 ñaõ cho bieát chính quyeàn Vieät
Nam thôøi Gia Long ñaõ thieát laäp moät traïi quaân nhoû ñeå thu thueá vaø baûo trôï ngöôøi
ñaùnh caù Vieät Nam ". Nhöõng ngöôøi Phöông Taây treân khoâng phaûi laø nhöõng nhaø
nghieân cöùu neân chæ ghi nhaän söï kieän tröôùc maét, ñöông xaûy ra, chöù khoâng bieát quaù
khöù töø laâu vieäc thöïc thi chuû quyeàn cuûa Vieät Nam nhö theá naøo ôû Hoaøng Sa. Ñaïi
Nam Thöïc Luïc Chính Bieân, ñeä nhaát kyû, quyeån 50 ñaõ ghi cheùp hoaït ñoäng cuûa ñoäi
Hoaøng Sa ñeå xem xeùt, ño ñaïc thuûy trình do Phaïm Quang Aûnh laøm ñoäi tröôûng vaøo
naêm 1815. Ñeán naêm 1816, vua Gia Long laàn ñaàu tieân ban leänh cho thuûy quaân
vôùi söï höôùng daãn cuûa daân binh ñoäi Hoaøng Sa ñi xem xeùt, ño ñaïc thuûy trình ôû quaàn
ñaûo Hoaøng Sa (Ñaïi Nam Thöïc Luïc Chính Bieân, ñeä nhò kyû, quyeån 52).
Chính hoaït ñoäng laàn ñaàu tieân cuûa thuûy quaân naøy ñaõ ñaùnh daáu moác thôøi
gian raát quan troïng veà vieäc taùi xaùc laäp vaø thöïc thi chuû quyeàn cuûa Vieät Nam treân
quaàn ñaûo Hoaøng Sa, neân ñaõ khieán cho nhöõng ngöôøi Phöông Taây nhö Chaigneau
hay sau naøy laø Taberd khaúng ñònh vua Gia Long ñaõ chính thöùc xaùc laäp chuû quyeàn
cuûa mình nhö ñaõ noùi treân. Thöïc ra söï kieän naêm 1816 chæ ñaùnh moác laø Hoaøng Ñeá
Gia Long söû duïng thuûy quaân thay vì chæ coù ñoäi Hoaøng Sa xem xeùt, ño ñaïc thuûy
trình , khai thaùc haûi vaät nhö tröôùc.
Sang thôøi Nhaø Nguyeãn, nhaát laø töø thôøi Minh Maïng, thuûy quaân haøng naêm
lieân tuïc ñaõ thaønh leä ñeàu ñaën ra Hoaøng Sa, Tröôøng Sa ñi vaõng thaùm, ño ñaïc thuûy
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trình, caém coät moác, döïng bia chuû quyeàn, vaø caùc hoaït ñoäng khaùc treân quaàn ñaûo
Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa. …

III. CAÙC HOÏAT ÑOÄNG CUÛA THUÛY QUAÂN
TRIEÀU ÑÌNH VIEÄT NAM THÖÏC THI LIEÂN
TUÏC VAØ HOØA BÌNH ÔÛ QUAÀN ÑAÛO HOÀNG SA
& TRÖÔØNG SA
3.1 Caùc hoaït ñoäng ño ñaïc thuûy trình, veõ baûn ñoà veà ø

Tröôøng Sa
Sang ñeán ñôøi Minh Maïng, vieäc ño ñaïc thuûy trình chuû yeáu giao cho thuûy
quaân coù traùch nhieäm vaø thueâ thuyeàn cuûa daân và người lái thuyền ở Quảng Ngãi
höôùng daãn haûi trình.
Ñaïi Nam Thöïc Luïc Chinh Bieân, ñeä nhò kyû, quyeån 165 : “Xem töø naêm nay veà sau,
moãi khi ñeán haï tuaàn thaùng gieâng, choïn phaùi thuûy quaân bieàn binh vaø giaùm thaønh
ñaùp moät chieác thuyeàn oâ nhaèm thöôïng tuaàn thaùng hai thì ñeán Quaûng Ngaõi, giao
cho 2 tænh Quaûng Ngaõi, Bình Ñònh, thueâ 4 chieác thuyeàn cuûa daân höôùng daãn ra xöù
Hoaøng Sa”.
Ño ñaïc thuûy trình hay haûi trình laø ño ñaïc ñöôøng ñi ngoaøi bieån. Ñaây laø moät
trong nhöõng nhieäm vuï chæ ñaïo cuûa Boä Coâng coát ñeå ñaûm baûo an toaøn cho caùc
thuyeàn beø ñi treân bieån trong ñoù coù vuøng bieån Hoaøng Sa noùi chung, Tröôøng Sa noùi
rieâng . Vieäc ño ñaïc thuûy trình vaø sau ñoù veõ baûn ñoà ôû Hoaøng Sa noùi chung,
Tröôøng Sa noùi rieâng do Boä Coâng chæ ñaïo cuøng vôùi thuûy quaân phoái hôïp vôùi giaùm
thaønh,vôùi ñòa phöông Quaûng Ngaõi vaø ñoäi Hoaøng Sa.
Moãi laàn ñi ño ñaïc phaûi choïn ñöôïc thôï laùi coù naêng löïc, bieát ñöôïc caùc nôi
ñöôøng bieån noâng saâu, khoù deã, caùt ngaàm, ñaù moûm maø traùnh, coøn phaûi bieát laáy nuùi
naøo laøm chuaån, bieát chieàu trôøi, tieát gioù ñeå chuyeån phöông höôùng, neân tieán hay
döøng. Theo saùch Khaâm Ñònh Ñaïi Nam Hoäi Ñieån Söï Leä, quyeån 220 cuûa trieàu
Nguyeãn thì Boä Coâng taâu raèng ngöôøi naøo möôøi phaàn am hieåu thoâng thaïo thì cho
vaøo haïng öu, thaïo taùm chín phaàn laø haïng bình, thaïo naêm saùu phaàn laø haïng thöù,
chaâm chöôùc baøn ñinh, ai ñaùng ñeà baït boå nhieäm laøm chaùnh ñoäi tröôûng, ngoaïi uûy
ñoäi tröôûng, ai ñaùng caáp tieàn gaïo gaáp ñoâi... thì keâ saùch taâu roõ ñôïi chæ gia aân.
Nhöõng lôøi duï vaø baøn ñöôïc chuaån y nhö sau: "Thô laïi thuûy sö thì cöûa bieån hieåm hay

6

7

deã, xem gioù, troâng khí trôøi, nghieân nuùi, doø nöôùc, nhìn kieám tìm höôùng, nhôù roõ ñòa
caàu, ai ñöôïc möôøi phaàn am hieåu thoâng thuoäc laø haïng öu, ai ñöôïc taùm chín phaàn laø
haïng bình, ai ñöôïc coù naêm saùu phaàn laø haïng thöù. Caùc teân dö haïng öu maø nguyeân
laø chaùnh ñoäi tröôûng thì ñeà baït boå nhieäm laøm cai ñoäi, nguyeân laø ñoäi tröôûng thì ñeà
baït boå nhieäm laøm chaùnh ñoäi tröôûng suaát ñoäi, ai laø ngoaïi uûy ñoäi tröôûng thì ñeà baït
boå nhieäm laøm ñoäi tröôûng, gaëp khi coù khuyeát thì öu tieân boå nhieäm ngay" .
Khaâm Ñònh Ñaïi Nam Hoäi Ñieån Söï Leä, quyeån 220 cuõng cheùp: “Nhö trong moät
naêm, sai phaùi ñöôøng beå nhieàu laàn, ñöôïc xong xuoâi oån thoaû caû, hoaëc trong moät laàn
maø ñi ngoaïi quoác, cuõng laø khoâng phaùi ra ngoaïi quoác maø haèng gaëp soùng gioù khaùc
thöôøng, thuyeàn raát nguy khoán, maø töï mình chuû trì tieán ngöøng phaûi toát, roát cuoäc
ñöôïc xong xuoâi yeân oån thì ñeàu laø haïng öu. Phaøm trong naêm aáy sai phaùi ñöôøng beå
hai laàn, khoâng cöù xa gaàn, ñöôïc xong xuoâi yeân oån caû thì laø haïng bình. Sai phaùi
ñöôøng beå moät laàn xong xuoâi yeân oån laø haïng thöù. Phaùi ñi khoâng ñöôïc xong xuoâi yeân
oån laø haïng lieät” .
Treân ñaây laø quy ñònh chung cho thuyû quaân ñi bieån vaø thuûy quaân ñi ñeán
Tröôøng Sa noùi rieâng, Hoaøng Sa noùi chung vöøa laø dòp ñeå khaûo haïch vaø cuõng laø dòp
luyeän taäp thuûy quaân, caên cöù vaøo ñoù maø thöôûng phaït. Coù theå ñoái vôùi vieäc ño ñaïc ôû
Hoaøng Sa, thöôûng phaït ñaëc bieät hôn. Vì theá töø thôøi vua Minh Maïng naêm thö 17,
vieäc phaùi thuûy quaân ra Hoaøng Sa noùi chung, Tröôøng Sa noùi rieâng haøng naêm raát
ñeàu ñaën. Cuõng coù khi vì gioù baõo phaûi ñình laïi, sau laïi tieáp tuïc. Tyû nhö naêm Thieäu
Trò thöù 5 (1845) coù duï chæ cuûa vua Thieäu Trò ñình hoaõn, ñeán naêm Thieäu Trò thöù 6
(1846) cuõng cho ñình hoaõn do Boä Coâng taâu xin hoaõn. Sau ñoù ñeán thôøi Töï Ñöùc
khoâng coøn ghi cheùp trong söû saùch nöõa bôûi theo phaøm leä saùch Ñaïi Nam Thöïc Luïc
Chính Bieân thôøi Töï Ñöùc nhöõng vieäc ñaõ thaønh leä roài khoâng coøn cheùp nöõa.
Thôøi gian ñi vaõng thaùm ño ñaïc ôû Hoaøng Sa noùi chung, Tröôøng Sa noùi rieâng
thì baét ñaàu trieàu Nguyeãn theo leä khôûi ñi vaøo muøa Xuaân, (keå töø kinh thaønh Hueá
ñeán Quaûng Ngaõi), song cuõng tuøy naêm sôùm treã khaùc nhau. Töø kinh thaønh Hueá,
thuyû quaân tôùi Quaûng Ngaõi nghæ ngôi vaø chuaån bò cuõng maát moät thôøi gian ñaùng keå .
Nhö naêm Minh Maïng 19 (1838) luùc ñaàu aán ñònh khôûi haønh haï tuaàn thaùng 3, nhöng
vì gioù Ñoâng noåi leân lieân tuïc keøm theo möa lôùn, tôùi haï tuaàn thaùng 4 vaãn chöa khôûi
haønh ñöôïc . Luùc ñaàu keá hoaïch tính ño ñaïc giaùp voøng Hoaøng Sa töø haï tuaàn thaùng
3 ñeán haï tuaàn thaùng 6 laø hoaøn taát coâng vieäc. Sau duø coù ñi treã, thôøi gian hoaøn taát
thaùng 6 vaãn khoâng thay ñoåi.
Neáu chaäm treã maø coù lyù do chính ñaùng thì khoâng sao, song neáu tuøy tieän thì
bò phaït, hay laøm khoâng chu taát cuõng bò phaït. Neáu hoaøn taát toát ñeàu ñöôïc thöôûng.
Trong khi naêm Minh Maïng thöù 16 (1835) , cai ñoäi Phaïm Vaên Nguyeân treân ñöôøng
coâng taùc ñi Hoaøng Sa veà chaäm treã, ñaõ coù chæ giao Boä Coâng trò toäi vaø bò phaït 80
tröôïng, song cho phuïc chöùc cai ñoäi . Toäc hoï Phaïm Vaên hieän coù nhaø thôø hoï vaø
laêng moä toäc hoï ôû thoân Ñoâng xaõ Lyù Vónh (tröôùc ñaây laø phöôøng An Vónh). Hieän coù
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haøng traêm haäu dueä ñang soáng taïi huyeän ñaûo Lyù Sôn. Caùc vieân giaùm thaønh Traàn
Vaên Vaân, Nguyeãn Vaên Tieän, Nguyeãn Vaên Hoaèng veõ hoaï ñoà Hoaøng Sa chöa chu
taát cuõng bò phaït moãi ngöôøi 80 tröôïng. Song cuøng ñi chuyeán naøy nhöõng ngöôøi
trong ñoäi Hoaøng Sa nhö Voõ Vaên Huøng (toäc hoï Voõ hieän coøn töø ñöôøng ôû thoân Taây,
xaõ Lyù Vónh, xöa laø phöôøng An Vónh, thuoäc huyeän ñaûo Lyù Sôn), Phaïm Vaên Sanh
(hieän hoï Phaïm Vaên coøn töø ñöôøng vaø khu "laêng" moä ôû thoân Ñoâng, xaõ Lyù Vónh,
huyeän ñaûo Lyù Sôn) höôùng daãn, ño haûi trình vaát vaû, ñöôïc thöôûng moãi ngöôøi 1 quan
tieàn Phi Long ngaân tieàn vaø bình theä, daân phu 2 tænh Quaûng Ngaõi vaø Bình Ñònh ñi
theo cuõng ñöôïc thöôûng moãi ngöôøi 1 quan tieàn. Cuõng theá vaøo naêm Minh Maïng 18
(1837), do khôûi haønh chaäm treã, nhöõng ngöôøi ñöôïc kinh phaùi nhö thuûy sö suaát ñoäi
Phaïm Vaên Bieän, tænh phaùi höôùng daãn Voõ Vaên Huøng, Phaïm Vaên Sanh (laàn tröôùc
ñöôïc thöôûng) ñeàu bò phaït. Trong khi caùc daân binh hai tænh Quaûng Ngaõi vaø Bình
Ñònh ñi theo vaãn ñöôïc thöôûng 2 quan tieàn . Nhöõng chi tieát treân ñaõ minh hoaï raát
huøng hoàn vieäc thöïc thi chuû quyeàn cuûa Vieät Nam trong vieäc ño ñaïc thuûy trình vaø
veõ baûn ñoà.
Nhieäm vuï ño ñaïc ôû Hoaøng Sa noùi chung, Tröôøng Sa noùi rieâng ñöôïc qui
ñònh cuõng raát roõ raøng coù ghi trong Ñaïi Nam Thöïc Luïc Chính Bieân ñeä nhò kyû quyeån
165 cuõng nhö Khaâm Ñònh Ñaïi Nam Hoäi Ñieån Söï Leä , quyeån 221 nhö sau:
“Khoâng cöù ñaûo naøo, cöûa beå naøo thuyeàn chaïy ñeán, seõ ño nôi aáy chieàu daøi, chieàu
ngang, beà cao, beà roäng, chu vi bao nhieâu, raø beân bôø nöôùc beå noâng hay saâu. Coù caùt
ngaàm, ñaù moûm hay khoâng, ôû tình theá hieåm trôû hay bình thöôøng, xem ño toû töôøng veõ
thaønh ñoà baûn, chieáu khi khôûi haønh, do cöûa beå naøo ra beå, troâng phöông höôùng naøo
maø laùi ñeán nôi aáy, cöù theo ñöôøng thuûy ñaõ ñi khaáu tính öôùc ñöôïc bao nhieâu daëm
ñöôøng? laïi ôû choán aáy troâng vaøo bôø beå ñoái thaúng laø tænh haït naøo? vaø phöông höôùng
naøo? Öôùc löôïng caùch bôø bao nhieâu daëm ñöôøng? Ghi noùi minh baïch trong hoaï ñoà
ñeå veà trình leân. Laïi töø naêm nay trôû veà sau, moãi khi ñeán haï tuaàn thaùng gieâng, chieáu
theo leä aáy maø laøm”.
Nhö theá vieäc ño ñaïc phaûi keát hôïp vôùi vieäc veõ hoaï ñoà maø chuyeân vieân veõ
hoaï ñoà laïi laø caùc vieân giaùm thaønh .
Vieäc ño ñaïc ñeå veõ baûn ñoà veà Hoaøng Sa noùi chung, Truôøng Sa noùi rieâng
döôùi trieàu Nguyeãn ñaõ ñöôïc baét ñaàu töø thôøi Gia Long 14 (1815), song ñeán ñôøi
Minh Maïng môùi ñöôïc thuùc ñaåy maïnh. Naêm Minh Maïng thöù 16 (1835) caùc vieân
giaùm thaønh Traàn Vaên Vaân, Nguyeãn Vaên Tieán, Nguyeãn Vaên Hoaøng veõ hoaï ñoà
Hoaøng Sa noùi chung, Tröôøng Sa noùi rieâng, chöa chu taát ñaõ bò phaït moãi ngöôøi 80
tröôïng nhö ñaõ neâu treân. Taáu cuûa Boä Coâng vaøo naêm Minh Maïng thöù 17 (1836)
cuõng chæ veõ ñöôïc moät nôi vaø cuõng chöa bieát roõ neân laøm theá naøo.
Theo duï vua Minh Maïng ngaøy 13 thaùng 7 naêm thöù 18 (1837), thuûy quaân ñi
Hoaøng Sa veõ thaønh ñoà baûn 11 nôi, tuy nhieân chöa ñöôïc chu ñaùo laém. Theo Taáu
Boä Coâng ngaøy 21 thaùng 6 Minh Maïng thöù 19 (1838), thuûy quaân ñeä trình sau khi
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ño ñaïc 3 nôi vôùi 12 hoøn ñaûo ñaõ veõ ñöôïc 4 böùc ñoà baûn, 3 böùc veõ rieâng vaø 1 böùc veõ
chung , song cuõng chöa veõ roõ raøng laém , Boä Coâng phaûi yeâu caàu veõ laïi tinh vi hôn.
Kyõ thuaät ño ñaïc vaø veõ baûn ñoà Hoaøng Sa noùi chung, Tröôøng Sa noùi rieâng
cuûa Vieät Nam vaøo thôøi kyø nhaø Nguyeãn tuy coù kyõ, chu ñaùo hôn tröôùc, song vaãn
coøn laïc haäu so vôùi kyõ thuaät taân tieán cuûa Phöông Taây luùc baáy giôø, nhaát laø chöa xaùc
ñònh ñöôïc toaï ñoä theo kinh ñoä vaø vó ñoä treân toaøn ñòa caàu. Vì theá, caùc haûi ñoà tuy
coù nhieàu chi tieát, song khoâng phaûi chæ coù haûi ñoà laø coù theå ñi bieån chính xaùc maø
luùc naøo cuõng caàn ñeán nhöõng ngöôøi töøng traûi ñaõ töøng laùi thuyeàn ñeán caùc vuøng bieån
ñaõ ñi qua. Caùc haûi ñoà veà Hoaøng Sa noùi chung, Tröôøng Sa noùi rieâng voán ñöôïc caùc
giaùm thaønh veõ hoaëc ñöôïc löu ôû veä giaùm thaønh, hoaëc ôû thuûy quaân vaø Boä Coâng.
Raát tieác qua cuoäc binh bieán ngaøy 4 - 7 - 1885 vaø cuoäc chieán tranh choáng thöïc daân
Phaùp vaøo naêm 1946, kinh thaønh bò ñoát phaù, ñaõ khoâng coøn giöõ laïi nhöõng taäp baûn
ñoà quùi giaù veà Hoaøng Sa noùi chung, Tröôøng sa noùi rieâng ñaõ ñöôïc veõ raát kyõ löôõng.
Chuùng ta chæ bieát chaéc töø naêm 1838 thuûy quaân trieàu Minh Maïng ñaõ vẽõ ñöôïc moät
baûn ñoà chung.

3.2 Caùc hoaït ñoäng caém coät moác, bia chuû quyeàn ñeå

xaùc laäp chuû quyeàn cuûa Vieät Nam treân quaàn ñaûo Hoaøng
Sa vaø Tröôøng Sa töø ñaàu theá kyû XIX.
Sang theá kyû XIX, sau khi leân ngoâi hoaøng ñeá, thieát laäp trieàu Nguyeãn, laáy
nieân hieäu Gia Long vaøo naêm 1802, Nguyeãn Aùnh ñaõ baét ñaàu tieáp tuïc taùi laäp chuû
quyeàn treân quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa baèng caùc hoaït ñoäng cuûa ñoäi Hoaøng
Sa , ñoäi Baéc haûi trong thôøi gian ñaàu vaø cuûa thuûy quaân.
Löïc löôïng thuûy quaân laøm nhieäm vuï xaùc laäp vaø thöïc thi chuû quyeàn naøy laø
moät “löïc löôïng ñaëc nhieäm” goàm kinh phaùi, tænh phaùi vaø daân binh ñòa phöông
trong coù daân binh ñoäi Hoaøng Sa. Kinh phaùi ñöùng ñaàu laø thuûy quaân cai ñoäi hay
thuûy quaân chaùnh ñoäi tröôûng chæ huy cuøng vôùi löïc löôïng thuûy quaân laáy trong veä
thuûy quaân ñoùng ôû kinh thaønh hay ôû cöûa Thuaän An. Ngoaøi thuûy quaân kinh phaùi coøn
caùc vieân giaùm thaønh trong veä giaùm thaønh, laø nhöõng chuyeân vieân veõ baûn ñoà nhö
ñaõ trình baøy ôû treân. Tænh phaùi laø caùc vieân chöùc ôû tænh Quaûng ngaõi coù nhieäm vuï
phoái hôïp vôùi kinh phaùi trong coâng taùc höôùng daãn, cung caáp daân coâng, lo xaây
döïng, ñoàng thôøi coøn ñieàu ñoäng binh daân ôû tænh Quaûng Ngaõi, Coù khi goàm caû daân
binh tænh Bình Ñònh nhö trong chuyeán coâng taùc naêm 1835 vaø 1837 ñaõ daãn treân
ñaây.
Nhieäm vuï cuûa “ löïc löôïng ñaëc nhieäm” luoân ñöôïc hoaøng ñeá Vieät Nam theo
saùt vaø ra chỉ duï cuï theå nhaát laø döôùi trieàu vua Minh Maïng, Thieäu Trò, cho ta thaáy
nhieäm vuï cuûa löïc löôïng ñaëc nhieäm naøy quan troïng ñeán chöøng naøo.
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Cuõng chính vua Minh Maïng ra chæ duï noùi roõ vieäc laøm cuï theå cuûa töøng
chuyeán ñi. Tyû nhö naêm Minh Maïng thöù 17 (1836), Boä Coâng taâu trình leân vua veà
chuyeán vaõng thaùm Hoaøng Sa cuûa thuûy quaân, chính ñoäi tröôûng Phaïm Höõu Nhaät,
vua Minh Maïng pheâ söûa (chaâu caûi) : “Baùo gaáp cho Quaûng Ngaõi thöïc thuï ngay,
giao cho teân aáy (Phaïm Höõu Nhaät) nhaän bieân" vaø roài vua Minh Maïng laïi pheâ
(chaâu pheâ): “Thuyeàn naøo ñi ñeán ñaâu, caém moác tôùi ñoù ñeå löu daáu”.
Cuõng chính vua Minh Maïng theo doõi caùc chuyeán ñi coâng taùc Hoaøng Sa vaø
ñaõ nhieàu laàn ra chæ duï thöôûng phaït. Thöôøng daân binh ñoäi Hoaøng Sa Quaûng Ngaõi,
Bình Ñònh luoân ñöôïc thöôûng 1 hay 2 quan tieàn vaø mieãn thueá veà söï cöïc khoå vaát vaû
theo ñoaøn. Coøn caùc vieân chæ huy nhö cai ñoäi, chaùnh suaát ñoäi, caùc vieân chöùc tænh
phaùi maø chaäm treã ñeàu bò toäi.
Caùc chuyeán ñi coâng taùc ôû Hoaøng Sa cuõng ñöôïc toå chöùc chuaån bò kyõ löôõng.
Chæ ñaïo ôû treân coù Hoaøng ñeá vaø Boä Coâng, thi haønh coù veä thuûy quaân laø chính phoái
hôïp vôùi veä giaùm thaønh, vaø tænh Quaûng Ngaõi, Bình Ñònh.
Thôøi gian chuaån bò, töø naêm Minh Maïng thöù 17 (1836) Ñaïi Nam Thöïc Luïc
Chính Bieân, ñeä nhò kyû, quyeån 154 coù ghi roõ: “Xem töø naêm nay veà sau, moãi khi ñeán
haï tuaàn thaùng gieâng, choïn phaùi thuûy quaân bieàn binh vaø giaùm thaønh ñaùp 1 chieá c
thuyeàn oâ, nhaèm thöôïng tuaàn thaùng hai thì ñeán Quaûng Ngaõi, giao cho 2 tænh
Quaûng Ngaõi, Bình Ñònh thueâ 4 chieác thuyeàn cuûa daân höôùng daãn ra xöù Hoaøng
Sa”. Nhö thôøi gian haøng naêm chuaån bò töø haï tuaàn thaùng gieâng (thaùng 2 döông
lòch) ñeán thöôïng tuaàn thaùng hai (thaùng 3 döông lòch) thì coù maët ôû Quaûng Ngaõi, ñeå
sang thaùng 3 aâm lòch (thaùng 4 döông lòch) laø luùc bieån yeân nhaát thì khôûi haønh ñi
Hoaøng Sa .
Thuyeàn oâ laø thuyeàn sôn ñen töø muõi ñeán laùi daøi 4 tröôïng thöôùc, roäng 8
thöôùc 4 taác, 3 thöôùc 2 taác, 30 coïc cheøo . Töø thôøi Minh Maïng thöù 15 (1834), coù chæ
duï caùc tænh coù vuøng bieån nhö tænh Quaûng Ngaõi neân ñoùng hai ba chieác thuyeàn
nhanh, cöù moä daân ven bieån sung laøm thôï laùi, thuûy thuû, moãi thuyeàn caàn ñuû treân
döôùi 20 ngöôøi, laøm thuûy binh thuoäc tænh khi gaëp vieäc khaån caáp ñeå tuaàn tieãu, thoâng
baùo, vaän taûi cho nhanh. Thuyeàn nhanh naøy cuõng theo qui thöùc hình daùng thuyeàn
Ñieáu haûi daøi 4 tröôïng thöôùc 5 taác, roäng 1 tröôïng 5 thöôùc 5 phaân, saâu 5 thöôùc 1
taác.
Töø Quaûng Ngaõi, phaûi thueâ 4 chieác thuyeàn cuûa daân. Ñoù laø loaïi thuyeàn caâu,
song nheï vaø nhanh hôn, nhoû hôn thuyeàn Ñieáu haûi thuoäc thuûy quaân ôû caùc tænh
trong ñoù coù tænh Quaûng Ngaõi. Sôû dó phaûi thueâ vì thuyeàn cuûa daân binh ñoäi Hoaøng
Sa voán nhanh nheï, deã daøng caëp ñoå boä vaøo ñaát lieàn, deã daøng traùnh neù caùc baõi
ngaàm, caùc thuûy thuû laïi quaù quen thuoäc, chöa keå thuyeàn ít ngöôøi mang löông thöïc
cung caáp cho saùu thaùng deã daøng hôn, vaø vieäc baét chim, ñaùnh caù ñeå töï cung öùng
caáp döôõng cuõng khoâng coøn laø vaán ñeà lôùn, ñeå coù thôøi giôø laøm vieäc, ñi thu löôïm haûi
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vaät quùi, laáy haøng hoaù, suùng oáng töø taøu ñaém. Taøi lieäu khoâng cho bieát roõ thuyeàn oâ
coù ñi theo ra Hoaøng Sa hay khoâng. Song ít nhaát löïc löôïng thuûy quaân treân coù 4
chieác thuyeàn caâu. Cuõng coù naêm ñi 5 thuyeàn thì coù theå caû thuyeàn oâ khi löïc löôïng
thuûy quaân ñaëc nhieäm naøy ñaõ keát hôïp vôùi coâng taùc cuûa ñoäi Hoaøng Sa. Vaø nhö vaäy
sau naøy ngöôøi ta khoâng thaáy söû saùch noùi nhieàu veà ñoäi Hoaøng Sa nöõa, vì löïc löôïng
thuûy quaân ñaëc nhieäm naøy trôû thaønh chuû yeáu vaø thöôøng xuyeân cuûa nhaø nöôùc Vieät
Nam, vaø ñoäi Hoaøng Sa mang tính daân söï caøng ngaøy caøng ñaäm neùt hôn, chuû yeáu
hoaït ñoäng veà lôïi loäc tö nhaân, veà kinh teá maø thoâi.
Ñeán ñôøi vua Minh Maïng, thuyû quaân môùi ñöôïc toå chöùc thaät qui cuû coù nhieäm
vuï ngoaøi vieäc ño ñaïc thuûy trình, veõ baûn ñoà coøn coù caém coät moác, döïng bia chuû
quyeàn quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa. Ñaïi Nam Nhaát Thoáng Chí, quyeån 6 ñaõ
ghi cheùp raèng tröôùc naêm Minh Maïng thöù 16, nhaø vua sai quaân lính ra döïng bia ñaù
laøm daáu ñaõ thaáy coù nôi phía Taây Nam ñaûo coù ngoâi coå mieáu, khoâng bieát kieán thieát
vaøo thôøi ñaïi naøo vaø coù bia khaéc boán chöõ “Vaïn Lyù Ba Bình”. Nhö theá tröôùc thôøi
Minh Maïng ñaõ coù vieäc khaéc bia, döïng mieáu chuøa roài.
Ñeán naêm Minh Maïng thöù 14 (1833), vua Minh Maïng ñaõ chæ thò cho Boä
Coâng sang naêm Minh Maïng thöù 15 (1834) phaùi ngöôøi ra döïng bia chuû quyeàn . Ñaïi
Nam Thöïc Luïc Chính Bieân ñeä nhò kyû, quyeån 165 cuõng ñaõ cheùp raát roõ töø naêm
Minh Maïng thöù 17 (1836), Boä coâng taâu vua cöù haèng naêm cöû ngöôøi ra Hoaøng Sa
ngoaøi vieäc ño ñaïc thuûy trình, veõ baûn ñoà vaø coøn caém coät moác, döïng bia.
Taäp taáu cuûa Boä Coâng ngaøy 12 thaùng 2 naêm Minh Maïng 17 (1836) vôùi lôøi
chaâu pheâ cuûa vua Minh Maïng cuõng ñaõ neâu raát roõ: “Moãi thuyeàn vaõng thaùm Hoaøng
Sa phaûi ñem theo 10 taám baøi goã (coät moác) daøi 4, 5 thöôùc, roäng 5 taác". Ñaïi Nam
Thöïc Luïc Chinh Bieân, ñeä nhò kyû, quyeån 6 coøn ghi roõ : “Vua Minh Maïng ñaõ y theo
lôøi taâu cuûa Boä Coâng sai suaát ñoäi thuûy quaân Phaïm Höõu Nhaät ñöa binh thuyeàn ñi,
ñem theo 10 caùi baøi goã döïng laøm daáu moác. Moäi baøi goã daøi 5 thöôùc roäng 6 taác vaø
daøy 1 taác, maët baøi khaéc nhöõng chöõ:
“ Minh Maïng Thaäp Thaát Nieân Bính Thaân thuûy quaân chaùnh ñoäi tröôûng suaát ñoäi
Phaâm Höõu Nhaät phuïng meänh vaõng Hoaøng Sa töông ñoà chí thöû, höõu chí ñaúng tö (tôø
25b)”.
( Naêm Minh Maïng thöù 17, naêm Bính Thaân, thuûy quaân chaùnh ñoäi tröôûng suaát ñoäi
Phaïm Höõu Nhaät, vaâng meänh ra Hoaøng Sa xem xeùt ño ñaïc, ñeán ñaây löu daáu ñeå ghi
nhôù).
Moãi naêm coät moác ñeàu khaéc roõ nieân hieäu, naêm, chöùc vuï, hoï teân vieân chæ
huy “löïc löôïng thuûy quaân ñaëc nhieäm”, ñöôïc phuïng meänh ra Hoaøng Sa vaø ghi daáu
ñeå nhôù. Neáu chæ tính söû saùch coù ghi roõ teân nhöõng ngöôøi chæ huy ñoäi thuûy quaân ñaëc
nhieäm cuûa caùc naêm cuï theå thôøi Minh Maïng nhö cai ñoäi thuyeàn Phaïm Vaên
Nguyeân naêm Minh Maïng thöù 16 (1835), chaùnh ñoäi tröôûng suaát ñoäi Phaïm Höõu
Nhaät naêm Minh Maïng thöù 17 (1836), thuûy sö suaát ñoäi Phaïm Vaên Bieän naêm Minh
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Maïng thöù 18 (1837), thì soá ñaûo ñöôïc ñaùnh moác cuõng raát ñaùng keå. Moãi thuyeàn 10
baøi goã. Moãi naêm 4,5 thuyeàn coù theå caém moác toái ña 40, 50 coät moác taïi caùc ñaûo,
song raát khoù toång keát toång coäng treân thöïc teá caém coät moác ñöôïc bao nhieâu ñaûo.

3.3 Xaây döïng chuøa mieáu vaø troàng caây taïi quaàn ñaûo

Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa.
Caùc vò vua chuùa Vieät Nam, nhaát laø thôøi vua Minh Maïng raát quan taâm ñeán
vieäc döïng chuøa mieáu vaø troàng caây taïi quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa. Naêm
Minh Maïng thöù 16 (1835), vua ñaõ chuaån y lôøi taâu cuûa Boä Coâng cho tænh Quaûng
Ngaõi caát mieáu Hoaøng Sa moät gian theo theå cheá nhaø ñaù . Vieäc döïng mieáu naøy theo
Ñaïi Nam Thöïc Luïc Chính Bieân ñeä nhò kyû, quyeån 154, ñaõ cho bieát roõ naêm Minh
Maïng thöù 15 (1834) ñaõ khoâng thöïc hieän vieäc xaây döïng mieáu nhö döï kieán maø ñeán
maõi ñaàu thaùng 6 muøa haï, naêm Minh Maïng thöù 16 (1835), vua Minh Maïng ñaõ cöû
cai ñoäi thuûy quaân laø Phaïm Vaên Nguyeân ñem lính vaø giaùm thaønh cuøng phu thuyeàn
hai tænh Quaûng Ngaõi, Bình Ñònh chuyeân chôû vaät lieäu ñeán döïng mieáu caùch toaø
mieáu coå 7 tröôïng. Beân traùi mieáu, phía tröôùc mieáu xaây bình phong. Möôøi ngaøy
laøm xong vieäc chôù khoâng nhö caùc ñoaøn khaùc coù nhieäm vuï laâu daøi hôn.
Thöôøng ba maët mieáu Hoaøng Sa beân traùi, beân phaûi vaø ñaèng sau ñeàu troàng
caùc loaïi caây. Theo Vieät Söû Cöông Giaùm Khaûo Löôïc cuûa Nguyeãn Thoâng, thì caùc
quaân nhaân ñeán ñaûo thöôøng ñem nhöõng haït quaû thuûy nam maø raûi ôû trong vaø ngoaøi
mieáu, mong cho moïc caây ñeå tìm daáu maø nhaän. Nhö theá caây troàng ôû Hoaøng Sa chuû
yeáu troàng baèng caùch gieo haït, quaû chöù khoâng troàng theo kieåu troàng loaïi caây con.
Ñoù cuõng hôïp lyù vì mang caây con ra bieån ñi treân thuyeàn nhoû nhö theá cuõng khoù
khaên, khoù baûo döôõng ñöôïc caây soáng ñeå maø troàng. Thôøi gian hoaït ñoäng haøng naêm
cuûa thuûy quaân vaøo cuoái muøa khoâ, keùo daøi sang muøa möa nhieàu thaùng trôøi, raát
thuaän lôïi cho vieäc gieo haït troàng caây. YÙ cuûa vua Minh Maïng sai troàng caây cuõng
cho raèng gaàn ñaây thuyeàn buoân thöôøng bò haïi, neân troàng caây cuõng coát laøm daáu deã
nhaän ra ñaûo maø traùnh thuyeàn bò tai naïn ñaâm vaøo ñaûo.

Song theo Dụ ngày 18 tháng 7 năm Minh Mạng thứ 16(1835), Vua
Minh Mạng giao Bộ Công phạt cai đội Hoàng Sa Phạm Văn Nguyên và
thưởng dân binh Võ văn Hùng, Phạm văn Sanh. Như thế có nghĩa có thể năm
1835 hay chính năm 1834 thủy binh đi Hoàng Sa có dân binh và cai đội
Hoàng Sa đi cùng. Và như thế từ năm 1816 đến năm 1835 vẫn còn sự kết hợp
giữa thủy binh và dân binh đội Hoàng Sa phối hợp hoạt động.
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IV. Söï khaúng ñònh chuû quyeàn
Hoaøng Sa, Tröôøng Sa cuûa vua chuùa,
trieàu ñình Vieät Nam vaø quaûn lyù
haønh chaùnh cuûa Vieät Nam.
4.1. Söï khaúng ñònh chuû quyeàn Hoaøng Sa, Tröôøng Sa

cuûa vua chuùa, trieàu ñình Vieät Nam
Trong khi taïi Trung Quoác chöa coù taøi lieäu naøo noùi roõ vua, trieàu ñình Trung
Quoác khaúng ñònh chuû quyeàn cuûa mình ôû Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa, thì taøi lieäu
chính söû cuûa Vieät Nam cho thaáy vua vaø trieàu ñình Vieät Nam ñaõ nhieàu laàn khaúng
ñònh Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa laø thuoäc laõnh haûi Vieät Nam. Caùc taøi lieäu chính thöùc
cuûa nhaø nöôùc Vieät Nam, cuûa trieàu ñình Vieät Nam nhö Ñaïi Nam Thöïc Luïc Chinh
Bieân, Ñaïi Nam Hoäi Ñieån Söï Leä, Chaâu Baûn Trieàu Nguyeãn, Ñaïi Nam Nhaát Thoáng
Chí ñaõ ghi nhaän raát roõ raøng raèng hoaøng ñeá Vieät Nam, trieàu ñình Vieät Nam luoân
khaúng ñònh Hoaøng Sa noùi chung, Tröôøng Sa noùi rieâng thuoäc veà cöông vöïc maët
bieån Vieät Nam.
Tyû nhö naêm Bính Thaân, nieân hieäu Minh Maïng thöù 17 (1836) (naêm Ñaïo
Quang thöù 16 ñôøi Nhaø Thanh) Boä Coâng taâu leân vua : “Xöù Hoaøng Sa thuoäc cöông
vöïc maët bieån nöôùc ta raát laø hieåm yeáu ( Ñaïi Nam Thöïc Luïc Chính Bieân, ñeä nhò kyû,
quyeån 165). Ngaøy 20 thaùng 12 naêm Thieäu Trò thöù 7 (1847) phuùc taáu cuûa Boä Coâng
cuõng ñaõ khaúng ñònh : “Haøng naêm, vaøo muøa xuaân, theo leä phaùi binh thuyeàn vaõng
thaùm Hoaøng Sa thuoäc haûi cöông nöôùc nhaø ...” (taäp Chaâu Baûn Thieäu Trò taäp 51,
trang 235). Saùch Ñaïi Nam Nhaát Thoáng Chí cuûa Quoác Söû Quaùn trieàu Nguyeãn cuõng
ñaõ cheùp moät caùch roõ raøng : “Phía Ñoâng (tænh Quaûng Ngaõi) chaïy ngang ñeán ñaûo
caùt :ñaûo Hoaøng Sa, lieàn vôùi bieån xanh ...”

4..2 Vieäc quaûn lyù haønh chaùnh cuûa caùc chính quyeàn
Vieät Nam taïi quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa.
Trong suoát thôøi chuùa Nguyeãn, quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa laø moät,
luoân ñöôïc quaûn lyù haønh chaùnh bôûi Thöøa Tuyeân Quaûng Nam döôùi danh nghóa Nhaø
Leâ hay Quaûng Nghóa hay Ngaõi luùc laø phuû, khi laø traán trong thöïc teá töï trò cuûa Xöù
Ñaøng Trong, tuøy theo thôøi kyø lòch söû. Bôûi töø khi Nguyeãn Hoaøng trôû laïi traán thuû
Thuaän Quaûng (naêm 1600) cho tôùi khi chuùa Nguyeãn Phuùc Khoaùt (1738-1765)
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xöng vöông naêm 1744, treân danh nghóa chuùa Nguyeãn vaãn laø quan traán thuû Thöøa
tuyeân Quaûng Nam cuûa Ñaïi Vieät, do vua Leâ trò vì .
Nhö theá moïi haønh ñoäng xaùc laäp chuû quyeàn cuûa caùc chuùa Nguyeãn vaãn döôùi
danh nghóa nöôùc Ñaïi Vieät. Nhö theá, treân thöïc teá töï trò treân, Phuû Quaûng Nghóa coù
huyeän Bình Sôn (tröôùc ñoù laø huyeän Bình Döông) quaûn lyù xaõ An Vónh. Toaûn Taäp
Thieân Nam Töù Chí Loä Ñoà Thö hay Toaûn Taäp An Nam Loä ñaõ ghi "Baõi Caùt Vaøng
(Hoaøng Sa) trong phuû Quaûng Nghóa". Phuû Bieân Taïp Luïc cuûa Leâ Quùi Ñoân cheùp
"Hoaøng Sa ôû phuû Quaûng Nghóa (thuoäc dinh Quaûng Nam) huyeän Bình Sôn, xaõ An
Vónh" Ñòa Dö Chí cuûa Phan Huy Chuù cheùp "Hoaøng Sa ôû traán Quaûng Nghóa".
Sang thôøi Taây Sôn töø 1773, phuû Quaûng Nghóa ñöôïc ñaët teân thaønh phuû Hoaø Nghóa.
Sang thôøi Nhaø Nguyeãn, naêm 1801, Hoaø Nghóa ñaõ ñöôïc goïi laïi vôùi teân
Quaûng Nghóa, (cuøng nghóa vôùi Ngaõi ñoïc cheäch). Taïi phuû Quaûng Nghóa ngoaøi vieân
tuaàn phuû, khaùnh lyù coøn coù moät vieân chính hoä lyù, moät vieân ñeà laõnh, moät vieân kyù
luïc, moät vieân cai phuû vaø moät vieân thö kyù.
Sau Quaûng Nghóa trôû thaønh traán, roài tænh. Naêm 1829, tieáp tuïc quaûn lyù xaõ
An Vónh. Daàn daàn xaõ An Haûi phía Baéc cöûa bieån Sa Kyø cuõng cung caáp lính Hoaøng
Sa. Daân hai laøng hay xaõ An Vónh, An Haûi di daân ra Cuø Lao Reù laäp 2 phöôøng An
Vónh vaø An Haûi maø Nguyeãn Thoâng goïi laø hai hoä An Vónh, An Haûi. Ñeán ñaàu trieàu
Nguyeãn, khi daân hai phöôøng Cuø Lao Reù phaùt trieån, xin taùch khoûi hai laøng cuõ ôû ñaát
lieàn trôû thaønh nôi cung caáp chính daân binh cho ñoäi Hoaøng Sa. Chính Phaïm Quang
Aûnh ñöôïc cöû laøm ñoäi tröôûng ñoäi Hoaøng Sa naêm 1815 laø ngöôøi thoân An Vónh ôû
ñaûo Cuø Lao Reù, nay thuoäc thoân Ñoâng, xaõ Lyù Vónh thuoäc huyeän ñaûo Lyù Sôn.
Nhieàu taøi lieäu nhö Vieät Söû Cöông Giaùm Khaûo Löôïc cuûa Nguyeãn Thoâng vaø Ñaïi
Nam Nhaát Thoáng Chí cuûa Quoác Söû Quaùn Trieàu Nguyeãn ñaõ xaùc nhaän ñaûo Hoaøng
Sa noùi chung, Tröôøng Sa noùi rieâng thuoäc tænh Quaûng Ngaõi. Hoaøng Sa laø nôi hieåm
yeáu vaø roäng lôùn, neân phuû roài traán roài tænh Quaûng Nghóa laø ñôn vò haønh chaùnh luoân
tröïc tieáp can thieäp vaøo nhöõng hoaït ñoäng coù ñònh kyø haøng naêm cuûa ñoäi daân binh
Hoaøng Sa ñeå coù phöông tieän toát vaø ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu cuûa chính quyeàn
trung öông ôû Phuù Xuaân goïi laø chính dinh, thuû phuû cuûa xöù Ñaøng Trong hay kinh ñoâ
cuûa Trieàu Nguyeãn sau naøy.
Hieän nay chöa coù baèêng chöùng naøo quyeàn quaûn haït haønh chaùnh cuûa Tröôøng
Sa ñöôïc giao veà cho Bình Thuaän hoaëc Gia Ñònh - Ñoàng Nai, maëc duø Bình Thuaän
coù nhieäm vuï cung caáp nhaân söï cho Ñoäi Baéc Haûi, cuõng gioáng nhö caùc nôi khaùc nhö
Bình Ñònh vaãn cung öùng nhaân söï cho Ñoäi Hoøang Sa. Vuøng bôø bieån Quaûng Ngaõi
nhoâ ra Bieån Ñoâng xa nhaát laïi coù daân Cuø Lao Reù raát gioûi ñi bieån; cöûa bieån Sa kyø ôû
Quaûng Ngaõi luoân ñöôïc boá trí chöùc quan lôùn nhö chöùc “Khaâm sai cai thuû”û kieâm
kieâm chöùc thuû ngöï vaø kieâm quaûn ñoäi Hoaøng Sa. Ñoù cuõng caùch quaûn lyù Bieån
Ñoâng hieäu quaû cuaû thôøi baáy giôø cuûa Chuùa Nguyeãn cuõng nhö cuûa Nhaø Nguyeãn.
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Kết luận:
1. Như thế suốt hơn hai thế kỷ, từ đầu thế kỷ XVII thời các chúa
Nguyễn đến nửa đầu thế kỷ XIX thời Nhà Nguyễn, đội dân binh Hoàng Sa
kiêm quản đội Bắc Hải đã làm nhiệm vụ khai thác biển, quản lý biển đảo Biển
Đông.
2. Từ năm 1816 thuỷ quân được giao nhiệm vụ xác lập và thực thi chủ
quyền theo phương cách Phương Tây , đúng theo pháp lý quốc tế thời đó.
3. Thời nào cũng vậy Việt Nam luôn tuân thủ pháp lý quốc tế về xác lập
và thực thi chủ quyền về biển đảo và có đầy đủ chứng cứ lịch sử từ chính sử
chép cụ thể đến các văn bản nhà nước như Châu bản của Triều đình nhà
Nguyễn cũng như các văn bản chính quyền địa phương như tờ lệnh , tờ tư, tờ
bằng cấp như mới phát hiện ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điều này
không hề có ở các nước khác trước năm 1909 khi chính quyền Quảng Đông (
Trung Quốc) bắt đầu tranh chấp khi ấy Việt nam bi mất chủ quyền , bị Pháp
cai trị và khi đó Chính quyền Quảng Đông cho Hoàng Sa là đất vô chủ. Mọi
bằng chứng sau này đưa ra đều vô căn cứ , hoặc suy diễn hoặc bày đặt không
có thực.
Quan điểm chủ yếu của những nhà nghiên cứu Việt Nam về vấn đề chủ
quyền tại Hoàng Sa & Trường Sa là Việt Nam đã chiếm hữu thật sự, hoà bình
và liên tục. Chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo ấy là không có gì để
tranh cãi.
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