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I – TRÊN THỰC ĐỊA 

Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan  

Kênh Fox News cho hay, tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Chancellorsville                 
(CG-62) đã thực hiện quá cảnh qua Eo biển Đài Loan như thường lệ vào hôm 12/11. Việc quá                   
cảnh qua Eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ trong việc thực hiện chiến lược Ấn                   
Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, theo Trung tá Reann Mommsen - người phát ngôn                 
Hạm đội 7 của Hoa Kỳ.  

Đọc thêm: 

Fox News US warship sails through Taiwan Strait in message to China 

 

Trung Quốc thử nghiệm  tàu tự hành "Hải Kình 2000” 

Gần đây, tàu tự hành “Hải Kình 2000” được phát triển bởi Viện Khoa học Tự động Thẩm                  
Dương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã bắt đầu được đưa vào vận hành thử                  
nghiệm. Tàu tự hành “Hải Kình 2000” nặng khoảng 200 kg và có tuổi thọ thiết kế không dưới                   
một tháng, phạm vi hoạt động không dưới 2000 km và tốc độ tối đa là 2 hải lý trên giờ.  

 

Ảnh: Tàu tự hành “Hải Kình 2000”. Nguồn: 中国科学院 

中国科学院: 沈阳自动化所轻型长续航力AUV“海鲸2000”海试首破2000公里 
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Hải quân Mỹ, Nhật, Australia và Canada tập trận chung ngoài khơi Philippines 

Zing dẫn nguồn từ Hải quân Hoa Kỳ và Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản cho biết, lực                    
lượng Hạm đội 7 của Mỹ và Nhật Bản cùng hai nước Australia và Canada vừa mới tham gia                   
cuộc diễn tập thường niên nhằm tăng khả năng hợp tác phản ứng với các tình huống khủng                  
hoảng hoặc ngoài dự tính có thể xảy ra ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. 
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"Mọi thứ chúng tôi làm ở Hạm đội 7 đều giúp thúc đẩy và củng cố mục tiêu duy nhất là thúc                      
đẩy an ninh và ổn định trên toàn khu vực", phó đô đốc Bill Merz, chỉ huy Hạm đội 7, cho                     
biết. 

Đọc thêm: 

Zing: Hải quân Mỹ, Nhật, Australia và Canada tập trận chung trên biển 

 

II - HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO CỦA VIỆT NAM 

Việt Nam kỷ niệm 25 năm UNCLOS có hiệu lực 

Ngày 14/11, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Công ước của Liên hợp quốc về Luật                    
Biển năm 1982 (UNCLOS) có hiệu lực và Việt Nam trở thành thành viên UNCLOS, theo báo                 
Thế giới & Việt Nam . 

Tham dự Lễ Kỷ niệm có gần 200 đại biểu bao gồm đại diện các Bộ, ngành chủ chốt liên quan                     
đến việc thực thi UNCLOS, một số Đại sứ và đại diện ngoại giao đoàn tại Hà Nội và hơn 100                     
đại biểu đến từ 22 thành viên ARF tham dự Hội thảo Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) về                   
vận dụng UNCLOS và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức                   
đang nổi trên biển, được tổ chức trong các ngày 13-14/11. 

Phát biểu và chủ trì Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã khẳng                  
định vai trò của Công ước trong việc duy trì trật tự trên biển, khai thác, sử dụng và bảo tồn                     
biển và đại dương suốt 25 năm qua. Với 320 Điều và 9 Phụ lục điều chỉnh mọi hoạt động trên                     
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https://news.zing.vn/hai-quan-my-nhat-australia-va-canada-tap-tran-chung-tren-bien-post1013129.html


biển và đại dương, UNCLOS 1982 được coi là “Hiến pháp về biển và đại dương”, là cơ sở                  
pháp lý cho mọi hoạt động sử dụng và hợp tác về biển ở cấp độ quốc gia, khu vực và thế                      
giới.  

Đọc thêm: 

Báo Thế giới và Việt Nam: Kỷ niệm 25 năm UNCLOS 1982 có hiệu lực và Việt Nam                  
trở thành thành viên UNCLOS 

 

Bình luận: Việt Nam cần 'đấu tranh' nhiều hơn ở Biển Đông 

Derek Grossman trên trang The Diplomat cho rằng, việc Trung Quốc rút tàu Hải dương địa               
chất 8 ra khỏi vùng biển Việt Nam chưa hẳn là một thắng lợi dành cho Hà Nội. Tàu Hải                    
Dương Địa Chất 8 đã chỉ rút đi sau khi giàn khoan Hakuryu-5 kết thúc hoạt động tại lô 06.1                    
trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

Theo ông Grossman, chiến lược vừa hợp tác vừa đấu tranh của Hà Nội dường như đã thiếu                  
hiệu quả trong thời gian này. Trước một Bắc Kinh ngày càng hung hăng, có lẽ đã đến lúc Việt                   
Nam cần cân nhắc việc hiệu chỉnh lại để cho phép nhiều cuộc đấu tranh nhiều hơn hợp tác. 

Đồng thời, ông Grossman cho rằng, Hà Nội có thể xem xét nâng cao mối quan hệ với                  
Washington lên tầm đối tác chiến lược và tăng cường  mạng lưới  quan hệ quốc phòng với các                
nước ASEAN, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ. 

Đọc thêm: 

Derek Grossman: Vietnam Needs to ‘Struggle’ More in the South China Sea 

 

III - VAI TRÒ CỦA MỸ Ở BIỂN ĐÔNG 

Ông Esper “cố gắng” giữ châu Á là trung tâm 

Chỉ mới bốn tháng trong nhiệm kỳ của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã và                  
đang thực hiện chuyến đi thứ hai tới châu Á thăm Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Việt                  
Nam. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhận định rằng, quan hệ với Việt Nam còn khá mới mẻ nhưng                   
ngày càng thân thiết hơn. 

Đọc thêm: 

AP News: Pentagon chief tries to keep Asia in focus with second trip 

Defence: Esper Indo-Pacific Trip Highlights U.S. Emphasis on Alliances 
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https://www.defense.gov/explore/story/Article/2014257/esper-indo-pacific-trip-highlights-us-emphasis-on-alliances/


Bình luận: Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ chưa có các bước đi cụ thể 

Brahma Chellaney trên Project Syndicate cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald              
Trump muốn xây dựng một trật tự dựa trên luật lệ và dân chủ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương,                   
nhưng dường như không biết làm thế nào. Nếu Mỹ không sớm tìm được câu trả lời và đưa ra                   
chính sách châu Á của mình với sức mạnh chiến lược, việc kìm hãm Trung Quốc sẽ chỉ trở                   
nên khó khăn hơn. 

Còn Gregory B. Poling trên trang War On The Rocks cho rằng, Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình                 
Dương nhằm thúc đẩy một bộ ba lợi ích chính nhưng chỉ mới cung cấp định hướng chiến                  
lược cho một vấn đề: tạo ra các lựa chọn thay thế cho Sáng kiến Vành đai và Con đường của                     
Trung Quốc. Chiến lược tiếp tục củng cố các quan điểm của Hoa Kỳ trên Biển Đông nhưng                 
dường như không chắc chắn làm thế nào để làm tốt điều đó. Và trong khi khăng khăng rằng                  
các đối tác và các tổ chức là quan trọng để chiến lược thành công, thì lại bị cản trở bởi các                      
chính sách thương mại và thiếu cam kết đối với kiến trúc khu vực. Nói cách khác, Chiến lược                  
Ấn Độ-Thái Bình Dương vẫn là một tập hợp những khát vọng mà vẫn không có chiến lược                  
bao trùm rõ rệt. 

Đọc thêm: 

Brahma Chellaney: America’s Feeble Indo-Pacific Strategy 

Gregory B. Poling: For lack of a strategy: the free and open Indo-Pacific 

 

IV - CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC 

Trung Quốc ban hành cương yếu giáo dục lòng yêu nước 

Tân Hoa Xã cho hay, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước                   
hôm 12/11 đã công bố một cương yếu thúc đẩy giáo dục lòng yêu nước trong thời đại mới. 

Theo đó, giáo dục lòng yêu nước trong thời đại mới cần được hướng dẫn bởi chủ nghĩa Mác -                    
Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý thuyết Đặng Tiểu Bình, lý thuyết ba đại diện, triển vọng                  
về phát triển khoa học và tư tưởng chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới của Trung Quốc.                   
Theo đó, cương yếu nhấn mạnh vai trò của tư tưởng Tập Cận Bình đối với chủ nghĩa xã hội                    
mang đặc sắc Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới trong nhằm trang bị cho toàn Đảng Cộng                  
sản Trung Quốc và giáo dục nhân dân. 

Theo giải thích của giới chức Trung Quốc, tự thân quá trình xây dựng cương yếu này là một                   
quá trình tuyên truyền quần chúng, huy động quần chúng và giáo dục quần chúng. 

"Cương yếu" có sáu bộ phận và 34 điều, có thể tạm chia thành ba phần. Phần thứ nhất bao                   
gồm các yêu cầu chung và nội dung cơ bản của giáo dục lòng yêu nước trong thời đại mới.                    
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Phần thứ hai bao gồm các nhóm đối tượng, phương tiện và bối cảnh của việc giáo dục lòng                   
yêu nước trong thời đại mới. Phần thứ ba là bảo đảm triển khai việc giáo dục lòng yêu nước                    
trong thời đại mới. 

Toàn văn đề cương yếu xem  tại đây . 

Đọc thêm: 

Xinhuanet: China unveils outline for strengthening patriotic education; 加强新时代爱        
国主义教育 凝聚奋进新时代实现民族复兴的磅礴伟力——中央宣传部负责人就 
《新时代爱国主义教育实施纲要》答记者问 

 

Phân tích: Mỹ nên lo sợ một Trung Quốc rối loạn 

Michael Beckley trên tạp chí Foreign Affair cho rằng sự hung hăng của Bắc Kinh biểu lộ sự                  
tuyệt vọng. Khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc sẽ làm cho nó mất khả năng trở thành một                   
đối thủ cạnh tranh với Hoa Kỳ trong dài hạn. Trong quá khứ, khi các cường quốc đang phải                  
chịu những khủng hoảng, họ trở nên đàn áp hơn ở trong nước và hung hăng hơn ở nước                   
ngoài. Trung Quốc dường như trên đà tuột dốc. 

Đáng chú ý, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua cũng không đưa ra                  
giải pháp cho các vấn đề về cách chấm dứt các cuộc biểu tình ở Hồng Kông hay chiến tranh                    
thương mại với Mỹ. Theo đó, tình hình của Trung Quốc sẽ ngày càng hỗn loạn, và Mỹ nên lo                    
sợ về điều này. 

Đọc thêm: 

Michael Beckley: The United States Should Fear a Faltering China: Beijing’s           
Assertiveness Betrays Its Desperation 

Minxin Pei: Chinese Communist Party plenum offers no solutions to Xi's problems 

 

Phân tích: Truyền thông điệp cấp chiến lược của Trung Quốc 

Truyền thông (communication) là một công cụ phổ quát dùng để thay đổi hành vi, thậm chí                 
cả tư tưởng và những ưu tiên của người khác. Do đó, truyền thông điệp  (messaging) là một                
phương tiện chủ chốt của sức mạnh và quản trị nhà nước. Bằng cách này hay cách khác, các                   
nhà nước thường đưa ra thông điệp nhằm gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư của chính                  
mình và thế giới bên ngoài. Nhưng chỉ có một số ít có nhận thức và đầu tư cho quyền lực                     
của  truyền thông điệp cấp chiến lược (strategic messaging) nhiều như nước Cộng hoà nhân             
dân (CHND) Trung Hoa. 
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Lối đưa thông điệp chiến lược của Bắc Kinh đã giúp định hình cách bên ngoài nhận thức về                   
Trung Quốc, phổ biến những quan điểm có tác dụng hỗ trợ cho chính sách của Trung Quốc,                  
và tạo ra một sân chơi bất bình đẳng có lợi cho Trung Quốc. Được trang bị một năng lực                    
truyền thông điệp khổng lồ, CHND Trung Hoa có những lợi thế không thể phủ nhận được khi                  
cạnh tranh chiến lược với Hoa Kỳ.  

Đọc thêm: 

Alexander L. Vuving: Truyền Thông Điệp Cấp Chiến Lược của Trung Quốc: Định             
Nghĩa, Phương Thức, và Cách Đáp Trả 

 

V - QUAN HỆ TRUNG QUỐC VÀ CÁC NƯỚC 

Hy Lạp - Trung Quốc ký 16 thỏa thuận hợp tác 

Nhân chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hy Lạp, hai nước hôm 11/11                  
đã ký kết 16 thỏa thuận trong các lĩnh vực bao gồm năng lượng, nông nghiệp, du lịch và                   
cảng. 

Cũng trong dịp này ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc và Hy Lạp là “đối tác tự                   
nhiên”, vì đã tạo ra sáng kiến Vành đai và Con đường. Hai nước sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh                   
vực và tăng cường vai trò trung chuyển của Cảng Piraeus ở Cosco để mở rộng thương mại                  
song phương và đầu tư vào năng lượng, giao thông vận tải và lĩnh vực ngân hàng. 

Đọc thêm: 

Bloomberg: Greece, China Sign 16 Deals in Sectors Including Energy 

Reuters: China, Greece agree to push ahead with COSCO's Piraeus Port investment 

新华社: 习近平同希腊总统帕夫洛普洛斯会谈 

 

Trung Quốc can thiệp vào chính trị nội bộ nước khác 

Truyền thông Zimbabwe cho hay, Trung Quốc nói với Tổng thống Zimbabwe nên từ chức               
hoặc nghỉ hưu. Cụ thể, chính phủ và lãnh đạo Trung Quốc đã nói với ông Mnangagwa rằng                  
thời gian rời nhiệm sở của ông đã đến và ông nên nghỉ hưu hoặc từ chức, hoặc có nguy cơ                     
phải đối mặt với hành động chính trị không xác định từ Bắc Kinh. 

Một thành viên của Dự án Đại sự ký Biển Đông bình luận, đối với nước yếu, Trung Quốc có                    
thể can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ. Còn đối với nước lớn, Bắc Kinh tinh vi và kín                     
đáo hơn, ví dụ như can thiệp qua các hoạt động vận động hậu trường, mua chuộc quan chức,                   
chiến tranh thông tin can thiệp vào bầu cử. 
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https://daisukybiendong.wordpress.com/2019/11/13/truyen-thong-diep-cap-chien-luoc-cua-trung-quoc-dinh-nghia-phuong-thuc-va-cach-dap-tra/
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https://www.reuters.com/article/us-greece-china/china-greece-agree-to-push-ahead-with-coscos-piraeus-port-investment-idUSKBN1XL1KC
http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/11/content_5451007.htm


Đọc thêm: 

My zimbabwe news: Mnangagwa who was told to retire or resign by China in trouble,               
army to remove him from office soon 

 

Báo cáo: Đòn bẩy kinh tế của Trung Quốc 

Bài viết này phân tích việc Trung Quốc cho nước ngoài vay vốn. Theo đó, vai trò mở rộng                   
của Trung Quốc trong tài chính toàn cầu được ghi nhận và hiểu rõ. Trong những thập kỷ qua,                   
Trung Quốc đã xuất khẩu số vốn kỷ lục sang phần còn lại của thế giới. Nhiều trong số các                    
luồng tài chính này không được báo cáo cho IMF, BIS hoặc Ngân hàng Thế giới. Các khoản                  
nợ giấu mặt của Trung Quốc đặc biệt quan trọng đối với khoảng ba chục quốc gia đang phát                   
triển và làm sai lệch đánh giá rủi ro trong cả giám sát chính sách và định giá thị trường của nợ                      
công. 

Số liệu của báo cáo cũng cho thấy Lào và Campuchia là hai nước nợ Trung Quốc nhiều nhất                   
Đông Nam Á. Chúng ta đã thấy Campuchia rất tích cực trong việc cản trở ASEAN thống nhất                  
tuyên bố chung lên án mạnh mẽ hơn các hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.  

Đọc thêm: 

Sebastian Horn, Carmen Reinhart and Christoph Trebesch (2019), China’s Oversea          
Lending, Kiel Institute for the World Economy, No. 2132, ISSN 1862–1155 

 

Rủi ro gián điệp trong thỏa thuận giữa quân đội Philippines với Telco do Trung Quốc                
hậu thuẫn 

Theo báo Rappler, quân đội Philippines đang mở cửa cho sự xâm nhập của chính phủ Trung                 
Quốc thông qua việc hợp tác với công ty viễn thông Telco có vốn đầu tư từ Trung Quốc, bất                    
chấp cảnh báo về gián điệp. 

Đọc thêm: 

Rappler: Experts warn of spying risk in AFP deal with China-backed telco 

 

Camera “made in China” tràn lan khắp nước Mỹ 

Tờ The Wall Street Journal cho hay, công ty có 42% vốn từ chính phủ Trung Quốc đã bán                   
các thiết bị theo dõi căn cứ cho quân đội Hoa Kỳ, đường phố Memphis, làm dấy lên mối lo                    
ngại về an ninh mạng. 
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https://www.myzimbabwe.co.zw/news/55865-mnangagwa-who-was-told-to-retire-or-resign-by-china-in-trouble-army-to-remove-him-from-office-soon.html
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https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/244539-experts-warn-spying-risk-military-contract-china-backed-telco


Cảnh sát Memphis sử dụng các camera giám sát đường phố để truy quét tội phạm. Quân đội                 
Mỹ cũng sử dụng chúng để giám sát một căn cứ ở Missouri và nhiều nơi khác quan trọng của                    
nước Mỹ cũng sử dụng camera từ Trung Quốc. 

Tất cả các thiết bị được sản xuất bởi một công ty Công nghệ kỹ thuật số Hàng Châu có 42%                     
vốn từ chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, thiết bị trên cũng được Trung Quốc dùng để theo dõi                   
trên 1.4 tỷ công dân của họ. 

Đọc thêm: 

Dan Strumpf, Natasha Khan and Charles Rollet: Surveillance Cameras Made by           
China Are Hanging All Over the U.S. 

 

Vùng dậy tâm lý chống Trung Quốc ở Campuchia 

Nguồn tiền và nhân lực Trung Quốc đổ vào Campuchia nhanh chóng trong những năm gần                
đây đã khiến một số người dân địa phương phẫn nộ với Trung Quốc. Phe đối lập Campuchia                 
bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng chính trị ngày càng tăng của Trung Quốc, vì sợ rằng trang sử bi                     
thảm của nhà nước cầm quyền Khmer Đỏ sẽ lặp lại.  

Người phát ngôn của chính phủ Campuchia nói với đài VOA rằng lịch sử sẽ cho Campuchia                 
cơ hội để chứng tỏ bản thân. Các nhà phân tích tin rằng lịch sử của Campuchia có thể cho                   
phép người Campuchia có thái độ thận trọng hơn khi phải đối mặt với quyết định trong cuộc                  
đua lớn Mỹ-Trung hôm nay. 

Đọc thêm: 

VOA: 龙之所及: 中国人涌入柬埔寨引发反华情绪 

 

VI - PHÂN TÍCH/ BÌNH LUẬN 

Nikolai Patrushev: An ninh của Nga trong thế giới hiện đại 

Thư ký của Hội đồng Bảo an Nga, ông Nikolai Patrushev, đã có một bài viết được công bố                   
vào ngày 11-11 trong tờ Rossiyskaya Gazeta của chính phủ. Bài viết có nội dung về quân đội                  
Nga, đánh giá mối đe dọa kinh tế và chính trị lâu dài (đến năm 2035), cũng như các vấn đề                     
liên quan đến hoạch định chiến lược. Theo đó, Điện Kremlin đã có kế hoạch cho cuộc đối đầu                   
dài hạn trong cuộc cạnh tranh toàn cầu với Washington 

Đọc thêm: 

Российская Газета, Николай Патрушев: Безопасность России в современном        
мире 
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Điện toán lượng tử có thể là một “quả bom” địa chính trị 

Cuối tháng trước, Google đã xác nhận rằng một loại công nghệ đặc biệt được gọi là "máy                
điện toán lượng tử" đã thực hiện một kỳ tích tuyệt vời. Chỉ trong vài phút, nó đã xoay sở để                    
thực hiện một phép tính mà các siêu máy tính mạnh nhất thế giới phải thực hiện hàng nghìn                   
năm. Theo đó, cuộc đua phát triển các máy tính này đang diễn ra, cuộc chiến giành "quyền                 
lực lượng tử", một ngày nào đó cũng có thể có ý nghĩa địa chính trị rất lớn. 

“Điện toán lượng tử” là một cách tính toán nhanh hơn nhiều so với những gì máy tính hiện                   
nay đang làm dựa trên hệ nhị phân. 

Mỹ, Trung Quốc, Nga và các nước khác đang chạy đua để tung ra các chiến lược quốc gia,                
trau dồi tài năng và bơm tiền vào các dự án máy tính lượng tử. Các cường quốc kỳ vọng rằng                    
máy tính lượng tử có khả năng cách mạng hóa cách các nhà khoa học tạo ra các loại thuốc                    
hoặc vật liệu mới, có thể tăng cường sức khỏe và nền kinh tế quốc gia Nhưng quan trọng hơn                    
nhiều so với tất cả là bất cứ ai có thể chế tạo một máy tính lượng tử đủ mạnh đều có thể sử                        
dụng nó để  bẻ khóa tất cả các mật mã bảo mật . 

Đọc thêm: 

Kevin Allison: Why quantum computing could be a geopolitical time bomb 

 

Lập luận có thể có của Trung Quốc ở Bãi Tư Chính 

Mark J. Valencia trên trang Eurasia Review đã đưa ra một số lập luận mà Trung Quốc có thể                   
sử dụng liên quan đến những căng thẳng ở bãi Tư Chính.  

Theo ông Valencia, trước tiên, về mặt kỹ thuật, phán quyết về tình trạng pháp lý của các cấu                   
trúc Trường Sa không áp dụng trực tiếp cho Hoàng Sa. Hơn nữa, khả năng áp dụng của phán                  
quyết Biển Đông vẫn còn gây tranh cãi đối với các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Có một                    
số vùng biển mà Mỹ tuyên bố là tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế và các thềm lục địa                     
mở rộng từ các cấu trúc tương tự như ở Trường Sa. Do đó, chính Mỹ cũng muốn thấy phán                   
quyết bị đảo ngược. Hoàn toàn có khả năng một vụ việc khác trong một bối cảnh khác sẽ                  
được áp dụng quy tắc khác. 

Ông Valencia cũng lập luận rằng, giả sử Trung Quốc có chủ quyền với cấu trúc lớn thứ tư                   
trong Trường Sa –đảo Trường Sa Lớn, nằm cách phía đông bắc của bãi Tư Chính khoảng 200                  
hải lý và bị Việt Nam chiếm đóng. Quy chế pháp lý của đảo Trường Sa Lớn không được Hội                   
đồng trọng tài xem xét. Do đó, nó có thể tạo ra vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục                      
địa kéo dài tới 350 hải lý từ các đường cơ sở hợp pháp.  
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Đồng thời ông Valencia cũng dẫn một báo cáo của Mỹ , trong đó thể hiện Việt Nam sử dụng                   
đường cơ sở quá mức nhằm mở rộng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình ở khu                     
vực này xa hơn mức cho phép của UNCLOS.  

Ngoài ra, ông Valencia cũng phủ nhận ý nghĩa của nguyên tắc công bằng trong việc phân                 
định biển. Ông cho rằng, vì Trung Quốc có nhu cầu lớn hơn về tài nguyên dựa trên dân số lớn                    
hơn. Do đó theo ông Valencia, Chừng nào chưa rõ quy chế pháp lý của đảo Trường Sa Lớn                  
và cho đến khi xác định được ranh giới, khu vực này đang bị tranh chấp và theo vụ                   
Guyana-Suriname, không một quốc gia nào nên đơn phương tiến hành khai thác. 

Bên cạnh đó, ông Valencia cho rằng Trung Quốc cũng có thể lập luận rằng Hoàng Sa thuộc                  
về Trung Quốc, rằng chúng là những hòn đảo tạo ra một vùng đặc quyền kinh tế và một thềm                    
lục địa kéo dài tới 350 hải lý, kéo dài đến bãi Tư Chính. 

Ông Valencia cũng cho rằng nếu Việt Nam đưa vấn đề ra trọng tài, trước tiên phải thuyết                  
phục được hội đồng xét xử rằng họ có thẩm quyền. Hội đồng trọng tài vụ kiện giữa Trung                  
Quốc-Philippines đã đưa ra một cách giải thích khá hẹp thẩm quyền. Do đó, trong một bối                
cảnh khác có thể quyết định là khác nhau. 

Ông Valencia cũng nêu ra một thỏa thuận song phương Trung Quốc-Việt Nam quy định về                
tranh chấp liên quan đến biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, hai bên sẽ giải quyết chúng                  
thông qua các cuộc đàm phán và tham vấn thân thiện.  

Đọc thêm: 

Mark J. Valencia: The 'Vanguard Bank' Disputes: What Might China Argue? 

 

Có phải là một rủi ro cho Mỹ khi Trung Quốc nắm giữ hơn 1 nghìn tỷ USD nợ Mỹ? 

CSIS cho hay, nhiều người lo ngại về những ảnh hưởng của Mỹ đối với đòn bẩy kinh tế của                    
Trung Quốc. Tuy nhiên, sự e ngại này bắt nguồn từ sự hiểu lầm về nợ công và về cách các                    
quốc gia có được quyền lực từ các mối quan hệ kinh tế của họ. Việc mua nợ công của nước                    
ngoài là một giao dịch bình thường giúp duy trì sự cởi mở trong nền kinh tế toàn cầu. Do đó,                    
cổ phần của Trung Quốc trong nợ của Mỹ có nhiều ràng buộc hơn là ảnh hưởng chia rẽ đối                    
với quan hệ song phương giữa hai nước. 

Trên thực tế, chính Mỹ là chủ nợ lớn nhất của chính mình, với 70% tổng số nợ được giữ bởi                     
các tổ chức tài chính trong nước Mỹ.  

Đọc thêm: 

CSIS: Is it a risk for America that China holds over $1 trillion in U.S. debt? 
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VII - NGHIÊN CỨU CỦA TRUNG QUỐC VỀ BIỂN ĐÔNG 

Tang, M., Spatial Dataset of the Islands and Reefs Occupied by Vietnam in the South               
China Sea ,  

Journal of Global Change Data & Discovery, 2018.2 (2):210-214, DOI:          
10.3974/geodp.2018.02.14. 

Trong công trình này, Trung Quốc nghiên cứu về các điểm đảo mà Việt Nam đang đóng quân                  
ở quần đảo Trường Sa. Theo đó, các cuộc điều tra và nghiên cứu địa chất hiện đại của Trung                    
Quốc về Biển Đông bắt đầu từ những năm 1980, chủ yếu tập trung vào môi trường địa lý tự                    
nhiên, địa mạo rạn san hô, lịch sử địa chất lưu vực hồ quang, phân tích bán định lượng về giá                     
trị kinh tế, chính trị và tự nhiên của quần đảo Trường Sa và nghiên cứu địa chất. Tính toán giá                    
trị chiến lược và phân tích tiềm năng phát triển dựa trên các thông số địa lý như vị trí, kích                     
thước và độ sâu của nước. Theo tác giả, các kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ cho việc khẳng                   
định các quyền và lợi ích trên biển của Trung Quốc và giải quyết tranh chấp Biển Đông. 

 

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