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  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN * 

Tóm tắt: Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhiệt độ các đại dương trên khắp thế giới và dẫn đến 

hiện tượng mực nước biển dâng. Các quốc gia ven biển đang phải hứng chịu những tác động không 

mong muốn của mực nước biển dâng, trong đó có tác động đến hệ thống đường cơ sở của quốc gia. 

Mực nước biển dâng làm thay đổi địa hình bờ biển, bờ biển trở nên không ổn định, một số đảo và 

vùng đất ven biển bị ngập chìm... do đó, các điểm cơ sở và hệ thống đường cơ sở của quốc gia cũng bị 

ảnh hưởng. Để góp phần làm rõ các vấn đề này, bài viết sẽ tập trung nghiên cứu tác động của mực 

nước biển dâng đến cách xác định đường cơ sở của quốc gia ven biển, cả dưới góc độ pháp lí dựa trên 

các quy định của Công ước Luật biển năm 1982 và thực tiễn giải quyết của một số quốc gia. Bài viết 

cũng dự báo tác động của mực nước biển dâng đến hệ thống đường cơ sở của Việt Nam và đề xuất một 

số giải pháp để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích trên biển của Việt Nam phù hợp với pháp luật quốc tế.   

Từ khoá: Công ước luật biển 1982; đường cơ sở; nước biển dâng.  
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THE IMPACT OF RISING SEA-LEVEL ON DETERMINING THE BASELINE OF COASTAL 

COUNTRIES 

Abstract: Climate change is altering the ocean temperatures around the world and leading to a 

rise in sea-level. Coastal countries are suffering from the undesirable effects of rising sea-level, which 

has affected their baseline system. Rising sea-level changes the topography of the coasts, making them 

become unstable and submerging some islands and coastal landsAs a result, the basepoints and baseline 

system of the coastal state are also affected. In order to clarify these issues, the article will focus on 

studying the impact of rising sea-levelon determining the baseline of coastal countries, both from a legal 

perspective based on the Convention on the Law of the Sea 1982 and the practice of different countries. 

The article will also forecast the impact of rising sea-level on the Vietnamese baseline system and 

propose some solutions to protect Vietnam's maritime rights and interests under international law. 
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iện nay, mực nước biển dâng đã trở 

thành vấn đề mang tính toàn cầu có 

ảnh hưởng đến nhiều quốc gia và khu vực 

trên thế giới. Mực nước biển dâng là một 

trong những hậu quả của biến đổi khí hậu, có 

khả năng ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế 

toàn cầu, môi trường, an ninh và trật tự cả 

trên đất liền và trên biển. Dưới góc độ luật 

quốc tế, mực nước biển dâng cũng đang đặt 

ra nhiều vấn đề mang tính pháp lí. Công ước 

của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 

(UNCLOS 1982) được đàm phán và kí kết 

tại Hội nghị Luật biển lần thứ III (1973 -  
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