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Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 
sau 75 ngày hạ đặt trái phép 

 
Cập nhật lúc: Thứ 4, 08:57, 16/07/2014 
VOV.VN - Lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trên biển cũng đã ghi 
nhận sự dịch chuyển của giàn khoan Hải Dương 981. 

Nghe bản tin thời sự sáng 16/7 

Sau hai tháng rưỡi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng kinh 
tế và thềm lục địa của Việt Nam, đêm qua (15/7), hãng tin Tân Hoa xã dẫn thông 
báo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho biết, giàn khoan 
Hải Dương-981 đã ngưng hoạt động khoan thăm dò ngoài khơi ở khu vực gần 
đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Hãng tin này khẳng định, giàn khoan Hải Dương 981 đã hoàn tất quá trình khoan 
thăm dò dầu khí ở khu vực ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và giàn 
khoan này sẽ được đưa vào hoạt động ở khu vực Lăng Thủy ở đảo Hải Nam. 

Tân Hoa xã cũng dẫn lời ông Khâu Trung Kiến, chuyên gia địa chất dầu khí 
thuộc Viện Kỹ thuật Trung Quốc cho rằng: Sở dĩ Trung Quốc cho rút giàn khoan 
Hải Dương 981 ra khỏi khu vực biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa 
của Việt Nam là để bảo vệ an toàn tính mạng cho công nhân Trung Quốc đang 
làm việc trên giàn khoan cũng như trang thiết bị  của giàn khoan này trong thời 
điểm mùa mưa bão đang bắt đầu ở Biển Đông. 

Ông này còn cho rằng: dù đã phát hiện có nguồn dầu ở khu vực Trung Quốc hạ 
đặt trái phép giàn khoan này trong vùng biển của Việt Nam nhưng tạm thời chưa 
cho khai thác vì Trung Quốc còn tổng hợp, phân tích và đánh giá những tài liệu 
tại khu vực này. 

Trước đó, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trên biển cũng đã ghi nhận 
sự dịch chuyển của giàn khoan Hải Dương 981. 

Trong chương trình thời sự sáng nay còn có các tin chính sau đây: 

Ngày 15/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính và 
Bộ Công thương về điều hành giá xăng. 
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