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I – TRÊN THỰC ĐỊA 

Thêm thông tin về vụ Hải Dương Địa Chất 8 được tiết lộ bởi các quan chức Việt Nam 

Trên tờ  The Wall Street Journal vừa đăng tải một bài báo với tựa đề: 

"Vietnam Told China to Get Out of Its Waters. Beijing’s Response: No, You Get Out." 

Bài báo, với nguồn tin từ các quan chức Việt Nam, đã xác nhận thông tin mà Dự án Đại Sự Ký                      
Biển Đông đã đưa trước đó. Đó là giàn khoan Hakuryu-5 rút về vì đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Cũng chung một nhận định với Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, giới chức năng Việt Nam đã cho                    
truyền thông quốc tế xem một bản đồ cho thấy sơ đồ đường đi của tàu Hải Dương Địa Chất 8 di                      
chuyển theo mô hình đường lưỡi bò như muốn khẳng định một yêu sách biển mà đã bị Phán                   
quyết Toà trọng tài vụ kiện Biển Đông bác bỏ. 

Các quan chức Việt Nam cũng thừa nhận, xét về tương quan lực lượng với Trung Quốc, Việt                  
Nam có nguồn lực ít hơn và tàu cũng nhỏ hơn. 

Trong suốt quá trình quan sát diễn biến trên bản đồ AIS vệ tinh cũng như tổng hợp từ nhiều                    
nguồn tin khác, chúng tôi đã nghĩ đến giả thuyết rằng có thể hầu hết lực lượng chấp pháp của                    
Việt Nam đã phải tập trung ở khu vực Bãi Tư Chính và lô 06.1 để bảo vệ hoạt động các giàn                      
khoan, và do đó không còn nhiều tàu để theo nhóm Hải Dương Địa Chất 8. Bởi vậy, những nỗ                    
lực ngăn cản nhóm tàu này hoạt động hầu như không có hiệu quả khi bị áp đảo bởi một số lượng                      
tàu hải cảnh Trung Quốc lớn và hiện đại, có tàu lớn hơn tàu chiến, với sự giúp đỡ của tàu dân                      
quân biển và các cơ sở đảo nhân tạo tiếp tế hậu cần. 

Mặt khác, bài báo trên tạp chí Phố Wall cũng cho biết lập trường của Rosnef, công ty điều hành                    
hoạt động ở lô khí 06.1. Rosnef cho biết những vấn đề liên quan đến tranh chấp lãnh thổ nằm                    
ngoài thẩm quyền của Rosnef, nhưng các hoạt động của Rosnef tuân thủ nghiêm ngặt luật quốc                 
tế. 

TS Nguyễn Hùng Sơn ở Viện Biển Đông bình luận với The Wall Street Journal: Trung Quốc                 
đang muốn thăm dò thái độ của Việt Nam và cộng đồng quốc tế qua các bước leo thang. "Nếu                    
chúng ta không chống lại, chúng ta sẽ lãnh những hậu quả nghiêm trọng. Trật tự toàn cầu sẽ vỡ                    
vụn từng mảnh". 

Đọc thêm:  

The Wall Street Journal: Vietnam Told China to Get Out of Its Waters. Beijing’s              
Response: No, You Get Out. 

https://www.wsj.com/articles/vietnam-told-china-to-get-out-of-its-waters-beijings-response-no-you-get-out-11572625722?fbclid=IwAR2tX816znLYmXjP1eX18GIQ83vCiMJLVoYK-liO42UipAOF_Xhw0OKM00E
https://www.wsj.com/articles/vietnam-told-china-to-get-out-of-its-waters-beijings-response-no-you-get-out-11572625722?fbclid=IwAR2tX816znLYmXjP1eX18GIQ83vCiMJLVoYK-liO42UipAOF_Xhw0OKM00E


Tàu khảo sát Nga nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 

Theo tin từ Viện Hàn Lâm khoa học Nga, nhóm 35 nhà khoa học Nga phối hợp với Việt Nam                    
trên con Tàu khảo sát biển "Viện sĩ Lavrentiev" đi khảo sát quốc tế thực hiện chuyến thứ 88 tại                    
vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ 25/10/2019. 

Đọc thêm: 

POIFEBRAS: 88-ой рейс НИС «Академик М.А. 

Vietnam+: China’s activities in East Sea violate int’l laws: Russian experts 

 

Một ngư dân Kiên Giang bị bắn chết trên biển 

Trong lúc đang đánh cá ở vùng biển có tọa độ 7015'N-108056'E thì bất ngờ tàu cá KG-90785TS                  
bị một chiếc tàu chưa rõ nước nào tấn công bằng súng. Ngư dân Nguyễn Ngọc Khởi, 23 tuổi,                   
trúng đạn chết. Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã báo cáo với UBND tỉnh                    
và đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục làm rõ vụ việc. 

Đọc thêm: 

Báo Tuổi trẻ:  1 ngư dân 23 tuổi bị tàu chưa rõ nước nào bắn chết trên biển 

Biên phòng: Một ngư dân Kiên Giang bị bắn chết trên biển 

 

‘Chiến hạm’ Trung Quốc quấy rối tàu Philippines ở gần bãi cạn Scarborough 

Một tàu Trung Quốc tự cho là tàu chiến của hải quân đã quấy rối một tàu thương mại của                    
Philippines gần bãi cạn Scarborough vào ngày 30 tháng 9, thông tin này vừa được thuyền trưởng                 
Manolo Ebora nói với tờ Rappler vào hôm 30-10. Đây là một bằng chứng cho thấy không chỉ tàu                   
chiến, mà tàu thương mại các nước cũng đang bị Trung Quốc ngăn cản tự do hải hành trên Biển                    
Đông. 

Đọc thêm: 

Rappler: EXCLUSIVE: Chinese ‘naval warship’ harasses Filipino-crewed ship near         
Scarborough Shoal 

Rappler: Lorenzana commends Filipino captain who defied ‘Chinese warship’ in West           
PH Sea 

https://www.poi.dvo.ru/node/942
https://en.vietnamplus.vn/chinas-activities-in-east-sea-violate-intl-laws-russian-experts/163047.vnp
https://tuoitre.vn/1-ngu-dan-23-tuoi-bi-tau-chua-ro-nuoc-nao-ban-chet-tren-bien-20191102182805437.htm?fbclid=IwAR0FG5U9fn4W55zAu0PUNSSdCJcJmcztd20AVrqBzAUTeoZjAwhLTmooIrA
http://www.bienphong.com.vn/mot-ngu-dan-kien-giang-bi-ban-chet-tren-bien/?fbclid=IwAR3-shvlRvxDKZMiIuuiqn0cyX0ukp9gUTmPRFbO7CEQgkNM4x0PecvwDrs
https://www.rappler.com/nation/243936-exclusive-chinese-naval-warship-harasses-filipino-crewed-ship-scarborough-shoal
https://www.rappler.com/nation/243936-exclusive-chinese-naval-warship-harasses-filipino-crewed-ship-scarborough-shoal
https://www.rappler.com/nation/244004-lorenzana-commends-filipino-captain-faced-chinese-warship-west-philippine-sea
https://www.rappler.com/nation/244004-lorenzana-commends-filipino-captain-faced-chinese-warship-west-philippine-sea


Trung Quốc sắp hạ thủy tàu sân bay đầu tiên “made in China” 

Tàu sân bay đầu tiên của Quân đội Trung Quốc (PLAN) được thiết kế và chế tạo trong nước,                   
Type 002 (CV-17) đang được chuẩn bị cho buổi lễ vận hành sau khi hoàn thành thành công tám                   
vòng thử nghiệm trên biển. Theo các sĩ quan của PLAN, tàu sân bay sẽ có thể chứa tới 32 máy                     
bay chiến đấu. Sau khi được đưa vào hoạt động, tàu sân bay dự kiến   sẽ phục vụ trong Hạm đội                    
Biển Bắc hoặc Biển Đông.  

Đồng thời, Đô đốc John C Aquilino, chỉ huy, Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho hay, không                   
có sự suy giảm nào trong hoạt động quân sự của Trung Quốc và việc xây dựng gia tăng của nó                     
được coi là mối đe dọa đối với tất cả các quốc gia trong khu vực. Sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ nói                       
rằng theo sáng kiến   Một vành đai Một con đường, Trung Quốc đã và đang tạo ra các căn cứ quân                    
sự dưới sự phát triển kinh tế và các cơ sở như vậy dự kiến   sẽ tăng trong tương lai gần. 

Đọc thêm: 

The Diplomat: China’s First Domestically Built Carrier Preps for Commissioning          
Ceremony 

Economic Times: China bases to bully neighbours: US Admiral 

 

II – DIỄN BIẾN ĐÀM PHÁN BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN BIỂN ĐÔNG (COC) 

Trung Quốc sử dụng COC gây áp lực lên các nước ASEAN 

Như chúng ta đã biết, vào ngày 3/8/2018, Ngoại trưởng của 10 quốc gia thành viên ASEAN cùng                  
người đồng cấp Trung Quốc đã loan báo sự đồng thuận về một Văn Bản Đàm Phán Dự Thảo Bộ                    
Quỵ tắc Ứng xử ở Biển Đông Duy Nhất làm cơ sở cho việc thông qua một Bộ Quy tắc Ứng xử                      
nhằm quản lý tranh chấp ở Biển Đông. Trong Văn Bản này, Việt Nam đã nêu ra những yêu cầu                    
cụ thể nhằm đảm bảo có được một COC thực chất và hiệu quả nhìn từ quan điểm của Việt Nam.                     
Trong đó có một điểm nhấn mới là danh sách 27 quy định những điều các quốc gia phải làm và                     
không được làm ở Biển Đông, bao gồm những đề xuất nhằm ngăn cản Trung Quốc không leo                  
thang thực địa, như các quốc gia cần tôn trọng các vùng biển được quy định và thiết lập phù hợp                     
với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, không được quân sự hoá và xây dựng trên bất                    
kỳ đảo nhân tạo nào, phong toả tàu chở lương thực hay luân chuyển nhân sự, tuyên bố Khu vực                    
Nhận diện Phòng không, và tiến hành các các cuộc mô phỏng tấn công tàu và máy bay của các                    
quốc gia khác... 

https://thediplomat.com/2019/10/chinas-first-domestically-built-carrier-preps-for-commissioning-ceremony/
https://thediplomat.com/2019/10/chinas-first-domestically-built-carrier-preps-for-commissioning-ceremony/
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/china-bases-to-bully-neighbours-us-admiral/articleshow/71813502.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst


Mới đây, theo một báo cáo chúng tôi nhận được, một vị quan chức đã cho biết là sau vòng thảo                     
luận đầu tiên bản thảo COC của các nước ASEAN và Trung Quốc, phía Việt Nam đã bỏ đi danh                    
sách "Những điều phải làm và không được làm” ở Biển Đông. Thông tin này sau đó đã bị bác bỏ                     
bởi nhiều nguồn tin khác nhau. 

Hiện chúng tôi đang tìm cách kiểm chứng thêm thực hư về thông tin trên. Với kinh nghiệm một                   
thời gian dài quan sát phát ngôn của các quan chức Đông Nam Á, chúng tôi e ngại, một cách rất                     
dè dặt, là thông tin mà vị quan chức trên tiết lộ có thể bị chính trị hoá.  

Điều nhiều nhà quan sát lo ngại là Việt Nam có thể bị đơn độc và gặp nhiều áp lực trên bàn đàm                       
phán. Theo tường thuật từ báo chí, Trung Quốc đã dùng COC gây áp lực đối với những quốc gia                    
lên tiếng về sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, cáo buộc quốc gia lên tiếng là muốn                    
cướp quyền điều khiển tiến trình đàm phán COC.  

Cụ thể, theo hãng tin AP dẫn nguồn tin từ hai nhà ngoại giao Đông Nam Á cho biết trong một                     
cuộc họp căng thẳng ở Việt Nam gần đây, các nhà ngoại giao Việt Nam đã đặt câu hỏi làm sao                     
cuộc đàm phán COC có thể tiến triển được khi các đội tàu đánh cá Trung Quốc được hộ tống bởi                     
lực lượng cảnh sát biển và hải quân Trung Quốc đang tràn vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam,                    
Philippines và Malaysia. Đáp lại, giới chức Trung Quốc trả lời rằng các thành viên ASEAN                
không nên cho phép “một quốc gia” - ám chỉ Việt Nam - chiếm quyền điều khiển (hijack) tiến                   
trình đàm phán COC. 

Văn Bản này sẽ còn trải qua hai vòng thảo luận trước khi tiến tới một Bộ Quy tắc cuối cùng về                      
Ứng xử ở Biển Đông. Philippines và Trung Quốc đều muốn COC nhanh chóng hoàn thành, dự                 
kiến vào năm 2021.  

Liệu Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông có thể trở thành một văn bản thực chất, quản lý được                     
tranh chấp Biển Đông, ngăn cản một cách hiệu quả sự hung hăng xâm lấn dần của Trung Quốc,                   
hay sẽ trở thành một sự trói buộc khiến Việt Nam bị giới hạn dư địa trong việc bảo vệ quyền lợi                      
hợp pháp của quốc gia ở Biển Đông là câu hỏi khiến nhiều nhà quan sát lo ngại.  

Đọc thêm: 

Carlyle A. Thayer: ASEAN, China and the South China Sea Code of Conduct 

Carlyle A. Thayer: Một Cái Nhìn Kỹ Hơn Dự Thảo Duy Nhất Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở                  
Biển Đông của ASEAN 

Lê Hồng Hiệp: Phân Tích Lập Trường của Việt Nam về Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển                  
Đông (COC) 

https://www.scribd.com/document/433161881/Thayer-ASEAN-China-and-the-South-China-Sea-Code-of-Conduct?fbclid=IwAR3HyJ2zwFxgd0QWZQu95xiZ9bp25VDkCS1DChZ1DE0vEloFphifid0Pe3g
https://daisukybiendong.wordpress.com/2018/08/05/mot-cai-nhin-ky-hon-du-thao-duy-nhat-bo-quy-tac-ung-xu-o-bien-dong-cua-asean/
https://daisukybiendong.wordpress.com/2018/08/05/mot-cai-nhin-ky-hon-du-thao-duy-nhat-bo-quy-tac-ung-xu-o-bien-dong-cua-asean/
https://daisukybiendong.wordpress.com/2019/04/14/phan-tich-lap-truong-cua-viet-nam-ve-bo-quy-tac-ung-xu-tren-bien-dong-coc/?fbclid=IwAR1a86o5ejNfB2P1X0asvx0ZDZuk7MJ3v6dpM_NSJvzZCx3nDoXH7ehv9u4
https://daisukybiendong.wordpress.com/2019/04/14/phan-tich-lap-truong-cua-viet-nam-ve-bo-quy-tac-ung-xu-tren-bien-dong-coc/?fbclid=IwAR1a86o5ejNfB2P1X0asvx0ZDZuk7MJ3v6dpM_NSJvzZCx3nDoXH7ehv9u4


AP News: Trump absent, ASEAN charts path for trade bloc led by China 

Manila Bulletin: PH looking forward to early completion of code of conduct in South 
China Sea 

Nikkei Asian Review: Beijing presses ASEAN anew for South China Sea code by 2021 

 

Thẩm phán Philippines Antonio Carpio: Trung Quốc sẽ ký COC sau khi cải tạo bãi cạn                
Scarborough 

Bắc Kinh từ lâu đã trì hoãn việc thông qua Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) vì nước này                      
vẫn chưa thực hiện một động thái nào trên bãi cạn Scarborough, theo Phó Chánh án Tòa tối cao                   
Philippines đã nghỉ hưu, ông Antonio Carpio cho biết hôm 28/10. 

Thêm vào đó, ông Carpio đặt câu hỏi về động cơ đằng sau tuyên bố trước đó của Trung Quốc                    
rằng họ muốn COC được ký trước năm 2022, cùng năm mà Tổng thống Rodrigo Duterte kết thúc                 
nhiệm kỳ vì không chắc liệu chính quyền tiếp theo có áp dụng chính sách tương tự ở Biển Tây                    
Philippines hay không. Ngoài ra, ông Carpio cũng lưu ý rằng: Trừ khi Bộ quy tắc ứng xử đưa ra                   
một bảo lưu rõ ràng, nếu không Bộ quy tắc ứng xử sẽ có nghĩa là tất cả các cuộc cải tạo trước                       
đây và xây dựng đảo của Trung Quốc sẽ được công nhận bởi các quốc gia tranh chấp khác. 

Đồng thời, ông Antonio Carpio đã đưa ra năm cách mà các quốc gia ASEAN có thể thực hiện                   
nhằm đối phó lại Trung Quốc ở Biển Đông và thi hành phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016.                    
Cụ thể gồm:  

(1) Ký kết một điều ước tuyên bố rằng các tranh chấp lãnh thổ ở Trường Sa sẽ được giải quyết                     
một cách hòa bình thông qua các cuộc đàm phán và thỏa thuận đặc biệt chấp nhận thẩm quyền                   
trọng tài theo luật pháp quốc tế 

(2) Tham gia vào một điều ước tuyên bố rằng các thực thể nổi khi thủy triều cao ở Trường Sa chỉ                      
tạo ra các vùng lãnh hải và không có thực thể nào trong số này tạo ra một vùng đặc quyền kinh tế                       
(EEZ) 

(3) Philippines, Việt Nam và Malaysia có thể phân định vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn và                  
thềm lục địa mở rộng ở Trường Sa 

(4) Ký một điều ước tuyên bố toàn bộ khu vực Trường Sa một khu bảo tồn biển quốc tế 

(5) Tiến hành tuần tra chung ngoài lãnh hải của các thực thể nổi khi thủy triều cao ở Trường Sa 

Đọc thêm: 

https://apnews.com/54d7c2a8bbf841669d32c7871b5ee8a5?fbclid=IwAR0ldy1Wsr9thwiGuXI1XqIGtDp8W3bME80hOCovDDVR6xSxNmj0BTZpFPk
https://news.mb.com.ph/2019/11/01/ph-looking-forward-to-early-completion-of-code-of-conduct-in-south-china-sea/?fbclid=IwAR3Zy1wdFmTi7T-CaPLYdfeuf31TpmHxAqxmub5xfiwKEX6kbvD9s53Pr40
https://news.mb.com.ph/2019/11/01/ph-looking-forward-to-early-completion-of-code-of-conduct-in-south-china-sea/?fbclid=IwAR3Zy1wdFmTi7T-CaPLYdfeuf31TpmHxAqxmub5xfiwKEX6kbvD9s53Pr40
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Beijing-presses-ASEAN-anew-for-South-China-Sea-code-by-2021


Philstar: China will sign South China Sea code after reclamation of Scarborough —             
Carpio  

Rappler: Carpio offers 5 ways ASEAN can counter Chinese intimidation in South China             
Sea 

 

III. PHÁT BIỂU CỦA CÁC QUAN CHỨC MỸ - TRUNG TRƯỚC THỀM CÁC HỘI              
NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael R. Pompeo: Thách thức mang tên Trung Quốc 

Ngày 30/10 vừa rồi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã có bài phát biểu quan trọng tại Viện                  
Hudson, với nội dung chính là những thách thức mà Trung Quốc đặt ra cho thế giới bởi cách                   
hành xử và tham vọng của quốc gia này. Một trong những thách thức mà ông đề cập tới là những                     
hành động hung hăng của Trung Quốc với những yêu sách biển và lãnh thổ "ngông cuồng" ở                  
Biển Đông và eo biển Đài Loan đang đe doạ trật tự quốc tế tự do và mở. 

Đọc thêm: 

Secretary Michael R. Pompeo: The China Challenge 

 

Người phát ngôn Trung Quốc phản pháo ông Pompeo 

Trước việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã có bài phát biểu tại Viện Hudson ở New York vào                   
hôm 30-10 và nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là thù địch với các giá trị của Mỹ và là thách                      
thức đối với Hoa Kỳ và thế giới. Ông Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc                   
đã nói: “Bài phát biểu của ông Pompeo, là một cuộc công kích vào Đảng Cộng sản Trung Quốc                   
và chính phủ Trung Quốc, tấn công vào mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân                   
dân Trung Quốc, cố tình bóp méo chính sách của Trung Quốc và nước ngoài và vạch trần hoàn                   
toàn định kiến chính trị đen tối của chính trị gia Hoa Kỳ. Kiểu nói này không phản ánh sự tự tin                      
và sức mạnh, mà bộc lộ sự kiêu ngạo và sợ hãi.” 

Đọc thêm: 

人民网-国际频道: 外交部回应美国务卿蓬佩奥消极言论:暴露的是傲慢与恐惧 

 

 

https://www.philstar.com/headlines/2019/10/28/1964050/china-will-sign-south-china-sea-code-after-reclamation-scarborough-carpio
https://www.philstar.com/headlines/2019/10/28/1964050/china-will-sign-south-china-sea-code-after-reclamation-scarborough-carpio
https://www.rappler.com/nation/243570-carpio-ways-asean-counter-chinese-intimidation-south-china-sea
https://www.rappler.com/nation/243570-carpio-ways-asean-counter-chinese-intimidation-south-china-sea
https://www.state.gov/the-china-challenge/
http://world.people.com.cn/n1/2019/1031/c1002-31431669.html


IV – BIỂN ĐÔNG TRONG CÁC HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH THÁNG 11 

Biển Đông sẽ được đề cập, nhưng mức độ đến đâu?  

Nước chủ nhà Thái Lan và ASEAN nói rằng tình hình Biển Đông được đề cập trong tuyên bố sẽ                    
được đưa ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ                      
14 mà Bangkok sẽ tổ chức từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11. Bên cạnh lãnh đạo của tất cả 10 quốc                       
gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, còn có sự tham dự của Thủ tướng Nhật                     
Bản Abe Shinzo, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc                
Cường. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - ông Antonio Guterres và Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ                  
Quốc tế (IMF) - bà Kristalina Georgieva cũng tham dự Hội nghị. 

Trước các hành động hung hăng của Trung Quốc kể từ tháng 7, các quốc gia có yêu sách ở Biển                     
Đông lo ngại có thể phải đối mặt với hành động tương tự hoặc trầm trọng hơn của Bắc Kinh                    
trong tương lai. Do đó, ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng các nhà lãnh đạo tại EAS có thể nêu ra                      
vấn đề về tình hình hiện tại trong EAS và kêu gọi sự kiềm chế, tôn trọng UNCLOS và tự do                     
Hàng hải.  

Tuy nhiên, theo Nikkei Asian Review, một dự thảo Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh                  
ASEAN - Trung Quốc chỉ “khen ngợi” tiến trình đàm phán COC mà không đề cập trực tiếp đến                   
các sự kiện gần đây làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, bao gồm sự kiện Trung Quốc đưa tàu                     
Hải Dương Địa Chất 8 và nhiều tàu hải cảnh xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.  

Theo giới chức Thái Lan, ASEAN sẽ sử dụng hội nghị thượng đỉnh này để thúc đẩy sự cân bằng;                    
theo đó, một mặt liên kết các kế hoạch cơ sở hạ tầng của khối với Sáng kiến Vành đai và Con                      
đường của Trung Quốc; mặt khác, thúc giục Mỹ, Nhật Bản và các cường quốc khác đầu tư vào                   
nhiều dự án khác trên toàn khối.  

Đọc thêm: 

Economic Times: EAS leaders to focus on South China Sea situation in November             
Summit, South China Sea: Chinese violation of territorial sovereignty rising concern in            
ASEAN 

VOA News: South China Sea, Free Trade Deal to Feature at Asian Leaders Summit 

Nikkei Asian Review: Beijing presses ASEAN anew for South China Sea code by 2021 

 

http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/71782023.cms
http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/71782023.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/south-china-sea-chinese-violation-of-territorial-sovereignty-rising-concern-in-asean/videoshow/71789744.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/south-china-sea-chinese-violation-of-territorial-sovereignty-rising-concern-in-asean/videoshow/71789744.cms
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/south-china-sea-free-trade-deal-feature-asian-leaders-summit
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Beijing-presses-ASEAN-anew-for-South-China-Sea-code-by-2021


Vị thế không chắc chắn của Mỹ ở Biển Đông 

Hoa Kỳ đã hạ cấp tham gia các hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương tại Bangkok                  
(Thái Lan), một động thái buộc các đối tác châu Á thất vọng lo ngại bởi ảnh hưởng mở rộng của                     
Trung Quốc. Các nhà ngoại giao châu Á nói rằng việc thiếu đại diện cấp cao nhất của Hoa Kỳ tại                     
Bangkok sẽ là một vấn đề đáng kể nếu không phải là sự thất vọng bất ngờ trong một khu vực                     
ngày càng lo ngại về ảnh hưởng mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc. 

Hãng tin AP cho hay, các nhà phân tích cho rằng sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump                    
cũng như việc hạ cấp người tham dự hội nghị lần này sẽ tạo đà cho Trung Quốc để tiếp tục mở                      
rộng ảnh hưởng trong khu vực.  

Theo Will Schrepferman bình luận trên trang Harvard International Review, vai trò của Mỹ ở               
Biển Đông bị ảnh hưởng lớn Mỹ không phải là thành viên của UNCLOS 1982. Vì Mỹ không thể                   
tuyên bố Nga và Trung Quốc vi phạm hiệp ước mà nước này không phải là một bên tham gia. 

Còn theo báo cáo của Daniel Kliman cùng cộng sự, Hoa Kỳ đã đặt cược chiến lược: Ấn Độ sẽ                    
quyết định định hình cán cân quân sự ở châu Á. Nếu Ấn Độ có thể duy trì lợi thế so với Trung                       
Quốc dọc biên giới Hy Lạp và duy trì sự thống trị của mình ở Ấn Độ Dương, thì những nỗ lực                      
của Mỹ để từ chối Bắc Kinh một phạm vi ảnh hưởng trong khu vực có nhiều khả năng thành                    
công hơn nữa như tầm nhìn của Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở được chia sẻ bởi                    
Washington và Delhi. Nếu Ấn Độ không nhận ra tiềm năng quân sự của mình, Hoa Kỳ sẽ bị                  
vướng vào giữa nhiều cam kết toàn cầu và khó có thể đảm bảo thập toàn. 

Đọc thêm: 

Reuters: U.S. set to disappoint Asia with downgraded delegation for Bangkok summits 

AP News: Trump absent, ASEAN charts path for trade bloc led by China 

Will Schrepferman: Hypocri-sea: The United States’ Failure to Join the UN Convention            
on the Law of the Sea 

Daniel Kliman cùng cộng sự: Imbalance of Power: India’s Military Choices in an Era of               
Strategic Competition with China  

 

Mỹ định nghĩa lại khái niệm Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương 

Theo bài viết của Ralph A. Cossa và Brad Glosserman “Defining and Refining the Indo-Pacific               
Concept [Xác định và hoàn thiện khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương”, trong hai năm qua, các                 

https://www.reuters.com/article/us-usa-asia/u-s-set-to-disappoint-asia-with-downgraded-delegation-for-bangkok-summits-idUSKBN1X9023
https://apnews.com/54d7c2a8bbf841669d32c7871b5ee8a5?fbclid=IwAR0ldy1Wsr9thwiGuXI1XqIGtDp8W3bME80hOCovDDVR6xSxNmj0BTZpFPk
https://hir.harvard.edu/hypocri-sea-the-united-states-failure-to-join-the-un-convention-on-the-law-of-the-sea-2/
https://hir.harvard.edu/hypocri-sea-the-united-states-failure-to-join-the-un-convention-on-the-law-of-the-sea-2/
https://drive.google.com/file/d/1SlxidGv4QpOwYIDh5-7VeNOsYnqG_Q35/view
https://drive.google.com/file/d/1SlxidGv4QpOwYIDh5-7VeNOsYnqG_Q35/view


quan chức Hoa Kỳ đã nghiên cứu về Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới. Ấn phẩm Chiến                  
lược Ấn Độ-Thái Bình Dương ngày 1/6 của Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp một số giải thích rõ                   
ràng và chứa nhiều chủ đề quen thuộc, bao gồm nhu cầu về sự hiện diện đáng tin cậy và tăng                     
cường các liên minh và quan hệ đối tác để bảo vệ một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở,                      
nơi có chủ quyền, độc lập, và toàn vẹn lãnh thổ được bảo vệ an toàn. Báo cáo cũng lưu ý thêm về                       
mối liên kết quan trọng giữa kinh tế, quản trị và an ninh.  

Có thể tải bài viết  tại đây .  

 

Ngoại trưởng Trung Quốc gặp gỡ các lãnh đạo ASEAN 

Tân Hoa Xã cho hay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 29-10 đã gặp gỡ các đại sứ                   
của 10 quốc gia thành viên ASEAN tại Trung Quốc tại Bắc Kinh. Hai bên nhất trí tăng cường                   
sức mạnh tổng hợp giữa Sáng kiến Vành đai và Con đường và Kế hoạch tổng thể về Kết nối                    
ASEAN 2025, tìm hiểu các cách để phát triển "quan hệ đối tác kinh tế xanh", tăng cường hợp tác                    
trong nền kinh tế kỹ thuật số và các lĩnh vực khác, làm sâu sắc hơn nữa mọi người mọi người                     
trao đổi, cố gắng kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong                    
năm, và duy trì chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do. 

Đọc thêm:  

Tân Hoa Xã: China, ASEAN agree to strengthen cooperation 

 

Các học giả Trung Quốc kêu gọi 'cùng tồn tại' với Mỹ 

Một nhóm gồm 37 học giả từ Trung Quốc và Hoa Kỳ đã cùng nhau đưa ra sáng kiến   về "Quan                     
hệ kinh tế Trung Quốc-Hoa Kỳ" vào hôm 27/10, nhấn mạnh sự cùng tồn tại cạnh tranh giữa hai                   
nước và nói rằng quan hệ kinh tế song phương đã đạt đến "bước ngoặt".  

Đọc thêm: 

Thời báo Hoàn Cầu:  Chinese, US scholars urge 'coexistence' 

 

https://drive.google.com/file/d/1BVG2QWde7goJCF5ptOQ0EKmLgT9xPiUR/view?usp=sharing
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/30/c_138513286.htm
http://www.globaltimes.cn/content/1168138.shtml


V – HỢP TÁC DẦU KHÍ PHILIPPINES – TRUNG QUỐC 

Bà Robredo: Trung Quốc phải công nhận quyền sở hữu của Philippines trước  

Bắc Kinh nên công nhận "quyền sở hữu và quyền chủ quyền" của Manila trước khi hai bên cùng                   
khai thác trữ lượng dầu khí bên dưới vùng biển của Philippines, Phó Tổng thống Leni Robredo                 
cho biết hôm thứ 28/10. Hồi tháng 8, Philippines và Trung Quốc đã đồng ý thành lập các nhóm                   
làm việc để xúc tiến các thỏa thuận dầu khí thương mại ở Biển Đông, nằm trong vùng đặc quyền                    
kinh tế của Manila.  

Đọc thêm: 

ABS-CBN: Robredo: China must recognize PH 'ownership' before joint exploration 

 

Ông Esperon: Philippines “có lãi” trong khai thác chung với Trung Quốc  

Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Hermogenes Esperon cho biết hôm 1/11, Manila có                
thể nhận được một phần lớn hơn nữa từ các cuộc thăm dò dầu khí chung với Trung Quốc và                    
bằng vốn của Trung Quốc. "60-40 là một chia sẻ đáng mong đợi nhưng nó không phải là cuối                   
cùng. Thậm chí Philippines có thể nhận lên tới 61 hoặc hơn". Theo ông Esperon, sự phân chia                  
này là "hơn cả công bằng", vì Trung Quốc sẽ "chi tiêu cho tất cả các hoạt động khai thác và                     
những thứ khác". 

Đọc thêm: 

CNN Philippines: PH share could go beyond 60% in China-funded joint exploration –             
Esperon 

GMA News: 60-40 sharing in joint oil exploration with China ‘fair,’ Esperon says 

 

Ông Locsin: Philippines cần dầu hơn Trung Quốc 

Ngoại trưởng Philippines Teddy Locsin đã phát biểu rằng: “Trung Quốc không cần dầu và khí                
đốt của Philippines. Nhưng chúng ta cần”. Và theo ông, Trung Quốc là nước duy nhất có thể                  
giúp phát triển nó vì Mỹ không quan tâm đến nguồn tài nguyên ở Biển Đông. 

Đọc thêm: 

Inquirer: Locsin: ‘China doesn’t need our oil and gas; we do’ 

 

https://news.abs-cbn.com/business/10/28/19/robredo-china-must-recognize-ph-ownership-before-joint-exploration
https://cnnphilippines.com/news/2019/10/25/esperon-philippines-china-joint-exploration-.html
https://cnnphilippines.com/news/2019/10/25/esperon-philippines-china-joint-exploration-.html
https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/712994/60-40-sharing-in-joint-oil-exploration-with-china-fair-esperon-says/story/
https://globalnation.inquirer.net/181583/locsin-china-doesnt-need-our-oil-and-gas-we-do


Philippines, Trung Quốc tổ chức cuộc họp đầu tiên về thỏa thuận thăm dò dầu khí 

Giới chức Philippines và Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp đầu tiên về vấn đề này tại Bắc Kinh                    
vào hôm 28/10. Việc thành lập chính thức của ban chỉ đạo chung liên chính phủ                
Philippines-Trung Quốc đưa hai nước đến gần hơn với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở                 
vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Philippines. Ngoài ra, giới chức Trung Quốc và               
Philippines cũng đang xem xét hợp tác về đánh bắt và nghiên cứu biển ở Biển Đông. 

Đọc thêm: 

Rappler: Philippines, China hold first meeting on oil, gas exploration deal 

Stratfor: China, Philippines: Countries Mull Cooperation on Fishing, Maritime Research          
in South China Sea 

 

Ông Putin chấp nhận lời mời sang thăm Philippines 

Tổng thống Putin sắp trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước                   
tới Philippines trong hơn 40 năm. Việc này diễn ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán song                  
phương quan trọng giữa Philippines  và Trung Quốc về thăm dò dầu chung trên Biển Đông. Thời               
điểm ông Putin sang thăm Philippines vẫn còn chưa ấn định song việc chấp thuận lời mời này ít                   
nhiều ảnh hưởng đến vị thế của Philippines trong cuộc đàm phán với Trung Quốc. 

Đọc thêm:  

South China Morning Post: Putin accepts Duterte invite, just before Manila-Beijing South            
China Sea oil talks. Coincidence? 

 

VI – BIỂN ĐÔNG TRONG KỲ HỌP THỨ TÁM QUỐC HỘI 

Việt Nam luôn sẵn sàng các phương án cao nhất bảo vệ chủ quyền, nhưng tướng quân đội                  
không chỉ tên đích danh Trung Quốc 

Sáng 30/10, các đại biểu Quốc hội bắt đầu 2 ngày thảo luận ở hội trường về kết quả kinh tế - xã                       
hội và ngân sách năm 2019; kế hoạch năm 2020. Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt                  
Khoa đề cập tới việc nhiều nước trên thế giới điều chỉnh chiến lược, tăng chi ngân sách quốc                  
phòng, tăng cường diễn tập thực binh quy mô vừa và lớn. Trong khi đó, tình hình biển Đông diễn                    
biến phức tạp, đe doạ tới an ninh khu vực, ảnh hưởng an toàn hàng hải quốc tế... Ông Khoa cho                     
hay, việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân,                    

https://www.rappler.com/nation/243727-philippines-china-first-meeting-oil-gas-exploration-deal
https://worldview.stratfor.com/situation-report/china-philippines-countries-mull-cooperation-fishing-maritime-research-south-china
https://worldview.stratfor.com/situation-report/china-philippines-countries-mull-cooperation-fishing-maritime-research-south-china
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3035217/putin-accepts-duterte-invite-just-manila-beijing-south
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3035217/putin-accepts-duterte-invite-just-manila-beijing-south


toàn quân, "chúng ta phải cảnh giác, tỉnh táo và sẵn sàng các phương án cao nhất với những tình                    
huống có thể xảy ra". 

Tuy nhiên khi nói về việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong                   
thời gian vừa qua, ông Khoa đã không nhắc tên trực tiếp Trung Quốc mà chỉ nói chung chung là                    
“nước ngoài". 

"Từ tháng 7 tới tháng 10, nước ngoài đưa lực lượng xuống phản đối hoạt động thăm dò dầu khí                    
của Việt Nam hết sức phi lý và không thể chấp nhận được. Ngoài ra, họ còn đưa tàu xuống khảo                     
sát và thăm dò, có thời điểm họ đưa tới 35 - 40 tàu theo hộ tống," ông Khoa nói. 

Đọc thêm: 

Vnexpress: Việt Nam luôn sẵn sàng 'các phương án cao nhất' bảo vệ chủ quyền   

 

Trung Quốc chưa giảm lòng tham trên Biển Đông  

Cũng tại kỳ họp sáng 30/10, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, các phương pháp                  
Việt Nam sử dụng trong thời gian vừa qua với phương châm vừa hợp tác vừa đấu tranh kiên                   
quyết, kiên trì, xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình không làm                    
giảm đi lòng tham của Trung Quốc. Theo đó, “rất nhiều ý kiến cử tri đã đề nghị đưa vụ việc ra                      
tòa án quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ kiện Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính, mà                   
chúng ta sẽ đưa toàn bộ các hoạt động Trung Quốc vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của                   
Việt Nam; xây dựng trái phép, quân sự hóa nhiều đảo, bãi đá trên Biển Đông trong suốt thời gian                   
qua. Khi có chính nghĩa của dư luận quốc tế, ngay cả nhân dân Trung Hoa sẽ hiểu sự phi lý của                      
chính quyền Trung Quốc, không thể phớt lờ lẽ phải hiển nhiên”, đại biểu Hiếu nói. 

Đọc thêm: 

Thanh Niên: Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu: Trung Quốc chưa giảm lòng tham trên Biển               
Đông 

 

VII – CHÍNH TRỊ NỘI BỘ CỦA TRUNG QUỐC 

Hội nghị lần IV Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 

Tân Hoa Xã cho hay, từ ngày 28/10, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 tổ                    
chức phiên họp toàn thể lần thứ tư. Ông Tập Cận Bình đã báo cáo về một số vấn đề lớn liên quan                       

https://vnexpress.net/thoi-su/viet-nam-luon-san-sang-cac-phuong-an-cao-nhat-bao-ve-chu-quyen-4004444.html
https://vnexpress.net/thoi-su/viet-nam-luon-san-sang-cac-phuong-an-cao-nhat-bao-ve-chu-quyen-4004444.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/dai-bieu-nguyen-lan-hieu-trung-quoc-chua-giam-long-tham-tren-bien-dong-1142861.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/dai-bieu-nguyen-lan-hieu-trung-quoc-chua-giam-long-tham-tren-bien-dong-1142861.html


đến cách duy trì và cải thiện hệ thống chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và thúc đẩy hiện đại                      
hóa hệ thống và năng lực quản trị của Trung Quốc. 

Hội nghị đã kết thúc và đã ra nghị quyết với tựa đề “Nghị quyết của Ủy ban Trung ương Đảng                     
Cộng sản Trung Quốc về các vấn đề quan trọng trong việc tuân thủ và cải thiện hệ thống chủ                    
nghĩa xã hội với đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng                     
lực quản lý” (中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理   
能力现代化若干重大问题的决定). Hiện giờ Toàn văn Nghị quyết chưa được công bố mà mới             
chỉ có thông cáo của Hội nghị. Lưu ý là bản dịch tiếng Anh, theo một số nhà quan sát Trung                     
Quốc nhận định, có thể khác với bản tiếng Trung.  

Thông cáo bằng tiếng Trung có thể xem  tại đây . 

Đọc thêm:  

South China Morning Post: Soul-searching for China’s Communist Party elite as they            
consider way ahead 

Tân Hoa Xã: 19th CPC Central Committee holds fourth plenary session 

Reuters: Amid crises, Xi seems set to uphold Party's rule at secretive China conclave,              
Chinese leadership says it will ensure Hong Kong's stability, prosperity  

Bloomberg: Xi Uses China’s Biggest Annual Meeting for Politics, Not Economy 

 

Sách của Tập Cận Bình về lãnh đạo của Đảng được xuất bản 

Cuốn sách chứa 70 bài giảng được trích từ các bài phát biểu và các tài liệu khác của Tập Cận                     
Bình trong khoảng thời gian từ tháng 11/2012 đến tháng 7/2019, một số trong đó được xuất bản                  
lần đầu tiên. Sách này được xuất bản nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với tất cả các                     
công việc là một phần quan trọng của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội với Đặc                    
điểm Trung Quốc cho Kỷ nguyên mới. 

Đọc thêm: 

新华网: 习近平同志《论坚持党对一切工作的领导》出版发行 

 

‘Đạo đức công dân’ kiểu Trung Quốc 

http://cpc.people.com.cn/n1/2019/1101/c64094-31431860.html
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3034761/soul-searching-chinas-communist-party-elite-they-consider-way
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3034761/soul-searching-chinas-communist-party-elite-they-consider-way
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/28/c_138509152.htm
https://www.reuters.com/article/us-china-politics-plenum-analysis-idUSKBN1X40UI
https://www.reuters.com/article/us-china-politics-idUSKBN1XA1A6
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-27/xi-uses-china-s-biggest-annual-meeting-for-politics-not-economy
http://www.xinhuanet.com/politics/2019-10/27/c_1125158596.htm


Tân Hoa Xã ngày 27/10 cho hay, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng                   
Nhà nước đã ban hành "Đề cương thực hiện xây dựng đạo đức công dân trong kỷ nguyên mới                   
[新时代公民道德建设实施纲要]. Theo đó, định nghĩa mới về một công dân kiểu mẫu là người              
có lòng trung thành kiên định với lòng tự hào dân tộc, giữ gìn truyền thống và trên hết là Chủ                     
tịch Tập Cận Bình, theo trang  The Globe and Mail. 

Đọc thêm: 

The Globe and Mail: China’s new moral guide elevates Xi over Mao, urges national pride               
over foreign influence 

Chính phủ CHND Trung Hoa: 中共中央 国务院印发《新时代公民道德建设实施纲      
要》 

 

VIII - TRUNG QUỐC VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

Trung Quốc muốn nắm vai trò lãnh đạo trong khoa học công nghệ của thế giới 

Tân Hoa Xã cho hay, Diễn đàn các nhà khoa học hàng đầu thế giới thứ hai (2019) đã được tổ                     
chức tại Thượng Hải vào ngày 29/10. Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng tới diễn đàn. 

Trong thư, ông Tập Cận Bình chỉ ra rằng khoa học và công nghệ là những hoạt động sáng tạo                    
tuyệt vời của nhân loại. Sự phát triển của khoa học và công nghệ phải có tầm nhìn toàn cầu và                     
nắm bắt nhịp đập của thời đại. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước trên thế giới để tăng                    
cường nghiên cứu khoa học, hợp tác chặt chẽ với nghiên cứu khoa học, thúc đẩy tiến bộ khoa                   
học và công nghệ và đáp ứng những thách thức của thời đại. 

Đọc thêm: 

Tân Hoa Xã: 习近平向第二届世界顶尖科学家论坛（2019）致贺信; President Xi      
sends congratulatory letter to World Laureates Forum; Shanghai to build community for            
top scientists 

 

Một số công bố nghiên cứu mới đáng chú ý của Trung Quốc 

Thứ nhất , một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu khoa học ở                    
đá Vành Khăn, công trình có tên “Polycyclic aromatic hydrocarbons in marine organisms from              
Mischief Reef in the South China sea: Implications for sources and human exposure             
[Hydrocarbon thơm đa vòng trong các sinh vật biển từ đá Vành Khăn ở biển Đông: Ý nghĩa đối                   

https://www.theglobeandmail.com/world/article-chinas-moral-guide-urges-national-pride-over-foreign-influence/
https://www.theglobeandmail.com/world/article-chinas-moral-guide-urges-national-pride-over-foreign-influence/
http://www.gov.cn/zhengce/2019-10/27/content_5445556.htm
http://www.gov.cn/zhengce/2019-10/27/content_5445556.htm
http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-10/29/c_1125165963.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/29/c_138512441.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/29/c_138512441.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/29/c_138512764.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/29/c_138512764.htm


với các nguồn sinh vật và sự phơi nhiễm của con người]”. Thông tin về bài nghiên cứu có thể                    
xem tại đây .  

Điều đáng chú ý là nghiên cứu được tiến hành ở Đá Vành Khăn, vốn là một thực thể chìm ở triều                      
cao đã được Toà trọng tài Vụ kiện Biển Đông kết luận là thuộc về vùng đặc quyền kinh tế của                     
Philippines.  

Tuy nhiên Trung Quốc không công nhận phán quyết của Toà và hiện đang chiếm đóng ở đây. 

Điều này khiến chúng ta liên tưởng tới hoạt động của tàu nghiên cứu địa chất Hải Dương Địa                   
Chất 8 từ tháng 7 đến tháng 10 vừa qua trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cũng rất có                      
thể Trung Quốc sẽ công bố các kết quả thu được dưới dạng nghiên cứu khoa học để khẳng định                    
cái gọi là “quyền chủ quyền" của họ. 

Các nhà nghiên cứu hải dương học Việt Nam có lẽ sẽ muốn để ý và theo dõi các công bố của                      
Trung Quốc. 

Thứ hai, một nhóm khác các nhà khoa học Trung Quốc cũng vừa công bố công trình                 
“Combining Landsat images with historic records to estimate the live coral cover of Luhuitou              
fringing reef in Northern South China Sea [Kết hợp hình ảnh Landsat với các ghi chép lịch sử để                   
ước tính độ phủ san hô sống của rạn san hô Lộc Hồi Đầu ở Bắc Biển Đông]. Thông tin về bài                      
nghiên cứu có thể xem  tại đây .  

Thứ ba, công trình có tên “Sedimentary characteristics of coral mud in the South China Sea                
during the reclamation process [Đặc điểm trầm tích của bùn san hô ở Biển Đông trong quá trình                  
cải tạo] cũng vừa được công bố. Thông tin về bài nghiên cứu xem tại đây. Công trình này đáng                    
chú ý vì đóng góp trực tiếp vào hành vi bồi đắp các đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển                     
Đông. 

Thứ tư, tại Hội thảo và giới thiệu công nghệ dầu khí của Hiệp hội kỹ sư dầu khí, 21-23 / 10,                      
Dubai, UAE, nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã có bài viết “Key Technologies and Practice                 
of Ultra-HTHP Drilling in South China Sea [Các công nghệ chính và thực hành khoan               
Ultra-HTHP ở Biển Đông]”. Thông tin về bài viết xem  tại đây . 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X19307714
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262885619301374
https://link.springer.com/article/10.1007/s00367-019-00600-3
https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-198549-MS


IX. PHÂN TÍCH/BÌNH LUẬN KHÁC 

Samantha Hoffman: Engineering global consent: The Chinese Communist Party's data-driven          
power expansion 

Andrew Erickson: Make China Great Again: Xi's Truly Grand Strategy 

 

 

Bản tin có sự hỗ trợ và biên tập của các thành viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 

 

https://drive.google.com/file/d/1GeFGxzJScSZcfIlLGT3U_uctcVhaqiE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GeFGxzJScSZcfIlLGT3U_uctcVhaqiE8/view?usp=sharing
https://warontherocks.com/2019/10/make-china-great-again-xis-truly-grand-strategy/
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