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I – TRÊN THỰC ĐỊA 

Hải quân Trung Quốc sử dụng tàu dân sự để tiếp tế cho tàu chiến 

Thời báo Hoàn cầu ngày 16/11 cho hay, Hải quân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận sử                    
dụng một con tàu dân sự để tiếp tế cho tàu chiến, đây được coi là một cách tiếp cận mới để tạo                       
điều kiện cho các tàu chiến hoạt động ở vùng biển xa xôi.  

Đồng thời, báo này cũng nhận định: Trung Quốc có một lượng lớn tàu dân sự trên một loạt các                    
tuyến hàng hải. Chúng có tiềm năng lớn trong việc tăng cường khả năng hậu cần trên biển và lợi                   
ích kinh tế và quân sự là rất đáng chú ý. 

Thời báo Hoàn cầu 16/11:  Chinese PLA Navy uses civilian ship to supply warships 

 

Bắc Kinh kêu gọi Mỹ ngừng 'phô trương cơ bắp' ở Biển Đông 

Đài CNN ngày 18/11 cho hay, trong khuôn khổ hội nghị ADMM+, Bộ trưởng Quốc phòng Trung                 
Quốc nói với người đồng cấp Hoa Kỳ Mark Esper rằng Washington phải ngừng "phô trương cơ                 
bắp" ở Biển Đông. 

Hai Bộ trưởng đã thảo luận một loạt các vấn đề - bao gồm tình trạng bất ổn chính trị ở Hong                      
Kong và tình trạng Biển Đông, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết. 

Đáp lại động thái trên của Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cho biết hôm                   
19/11 rằng Hoa Kỳ đang tiến hành nhiều cuộc tuần tra ở Biển Đông để gửi tín hiệu đến Trung                    
Quốc, theo tờ  South China Morning Post cùng ngày. 

Chỉ huy Reann Mommsen, phát ngôn viên của Hạm đội Bảy của Hải quân Hoa Kỳ, nói với hãng                   
tin Reuters: Ngày 20/11, con tàu chiến đấu duyên hải Gabrielle Giffords đã di chuyển trong                
phạm vi 12 hải lý của đá Vành Khăn. Hôm 21/11, khu trục hạm Wayne E. Meyer đã thách thức                    
yêu cầu xin phép của Trung Quốc khi thực hiện đi qua không gây hại ở quần đảo Hoàng Sa. 

Đọc thêm: 

CNN 18/11: Beijing tells US to stop 'flexing muscles' in South China Sea as it sends new                 
carrier 

South China Morning Post 19/11: US Navy sends littoral combat ships to ‘bolster attack              
strength in South China Sea’ 
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China Daily 19/11: Defense minister: No independence move by island will be tolerated 

Reuters 20/11: U.S. warships sail in disputed South China Sea, angering China 

 

Indonesia xây dựng căn cứ quân sự biên phòng gần Biển Đông 

Tờ The Jakarta Post ngày 19/11 cho hay, Indonesia đang lên kế hoạch củng cố biên giới bằng                  
cách thiết lập ba trụ sở mới của Quân đội Indonesia (TNI) xung quanh các mặt trận phía bắc và                    
phía đông, bao gồm cả quần đảo Riau để theo dõi những diễn biến của tranh chấp Biển Đông ở                    
quy mô lớn hơn.  

Chính quyền quần đảo Riau đã dành một khu đất ở thủ phủ tỉnh Tanjung Pinang để xây dựng căn                    
cứ cho Bộ Tư lệnh Khu vực phòng thủ chung I, một quan chức cấp cao cho biết. Có tổng cộng                    
40 ha đất đang được chuẩn bị cho căn cứ chỉ huy và nhà ở. Việc xây dựng sẽ được bắt đầu vào                      
năm tới, quyền thống đốc của quần đảo Riau - ông Isdianto – cho hay. Trụ sở hoạt động chung                   
mới sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự của Indonesia trong khu vực.  

Đọc thêm: 

The Jakarta Post 19/11: Indonesia to build frontier military HQ near South China Sea 

 

Tư lệnh hải quân Pháp: Chúng ta đến Biển Đông vì 'luật biển' có nguy cơ bị xâm phạm 

Tờ Economic Times ngày 19/11 dẫn lời Đô đốc Hải quân Pháp, ông Oliverhe Prazuck, nói tại                 
New Delhi, "Tôi không nghĩ rằng Hải quân Trung Quốc có thể che giấu bất cứ điều gì về tham                    
vọng toàn cầu của họ. Có nhiều hành vi khác nhau ở Biển Đông. […] Chúng ta đến đó vì luật                     
biển quốc tế có nguy cơ bị xâm phạm ở khu vực này.” 

"Chúng tôi đã đến đó, chúng tôi vẫn sẽ đến đó, và chúng tôi sẽ tiếp tục đến đó và chúng tôi tiếp                       
tục, bằng hành động của mình, hỗ trợ tự do hàng hải ... Cơ sở chính trị hành động của chúng tôi                      
là trong lĩnh vực hàng hải", ông Prazuck nói thêm. 

Đọc thêm: 

Economic Times 19/11: We often go to South China Sea as international 'law of the sea'                
is at risk there:French Navy Chief 

 

https://daisukybiendong.wordpress.com/

https://www.chinadaily.com.cn/a/201911/19/WS5dd2fff4a310cf3e3557830e.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-southchinasea-military-idUSKBN1XV2NS
https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/19/indonesia-to-build-frontier-military-base-near-south-china-sea.html
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/we-often-go-to-south-china-sea-as-international-law-of-the-sea-is-at-risk-therefrench-navy-chief/articleshow/72120924.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/we-often-go-to-south-china-sea-as-international-law-of-the-sea-is-at-risk-therefrench-navy-chief/articleshow/72120924.cms


Nga, Việt Nam tổ chức diễn tập cứu hộ chung ở Biển Đông 

Vnexpress ngày 19/11 cho hay, tàu cứu hộ của hải quân Nga, Igor Belousov, sẽ cùng các tàu Việt                   
Nam tham gia các cuộc tập trận ở Biển Đông vào tháng tới. 

"Theo kế hoạch năm 2019 được Bộ Quốc phòng Nga phê chuẩn để phát triển mối quan hệ với                   
quân đội nước ngoài, tàu cứu hộ của Hạm đội Thái Bình Dương, Igor Belousov sẽ tham gia cuộc                   
tập trận chung giữa Nga và Việt Nam để hỗ trợ thủy thủ đoàn tàu ngầm gặp nạn dưới đáy biển",                     
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết hôm 19/11. 

Igor Belousov là một trong những tàu cứu hộ tàu ngầm hiện đại nhất của Nga, và được đưa vào                    
sử dụng năm 2015. Nó dài gần 107 mét và có lượng giãn nước hơn 5.000 tấn và thủy thủ đoàn                     
96. Nó có thể chứa 120 người được cứu. 

Đọc thêm: 

Vnexpress 19/11: Russia, Vietnam to hold joint rescue drills in South China Sea 

 

Ấn Độ, Singapore, Thái Lan tổ chức tập trận hàng hải ba bên hàng năm 

Tờ The Free Press Journal ngày 20/11 cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã có                 
cuộc hội đàm rộng rãi với người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen vào hôm 20/11 tại Ấn Độ,                   
trong đó hai bên đã đồng ý tiến hành cuộc tập trận trên biển ba bên liên quan đến Singapore, Ấn                     
Độ và Thái Lan hàng năm từ năm tới. 

Cuộc tập trận trên biển Singapore-Ấn Độ-Thái Lan (SITMEX) đầu tiên được tổ chức ở biển                
Andaman vào tháng 9 như một phần của an ninh và an toàn của các tuyến đường biển Ấn                   
Độ-Thái Bình Dương. 

"Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi muốn tăng                    
cường hơn nữa các cuộc tập trận và các cuộc tập trận trên biển trong khu vực theo học thuyết của                     
chúng tôi về SAGAR (An ninh và tăng trưởng cho tất cả trong khu vực)", ông Singh nói trong                   
khi đưa ra thông báo tại kết luận của Đối thoại Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ-Singapore (DMD)                  
lần thứ 4. 

Đọc thêm: 

The Free Press Journal 20/11: India, Singapore, Thailand to hold trilateral maritime            
exercise annually 
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Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đến Hải Nam 

Xem video tại đây . 

Theo trang Defence News đăng ngày 22/11, tàu sân bay Type 001A là tàu sân bay đầu tiên mà                
Trung Quốc chế tạo nội địa. Con tàu này đi sau tàu Liêu Ninh, vốn là tàu sân bay cũ của Liên Xô                      
Varyag, mà Trung Quốc đã mua và tân trang lại.  

Type 001A khác với Liêu Ninh, bao gồm sàn máy bay được điều chỉnh một chút cũng như sự                   
khác biệt về cách bố trí cầu và cảm biến. Tuy nhiên, cả hai tàu sân bay đều chở máy bay chiến                     
đấu chính của Trung Quốc J-15. 

Tàu sân bay Type 001A sau khi đi qua eo biển Đài Loan đã cập cảng căn cứ hải quân Yulin trên                   
đảo Hải Nam hôm 19/11. 

Đọc thêm: 

Defence News 22/11: Satellite images reveal location of China’s first locally built aircraft             
carrier 

 

Trung Quốc sớm lên kế hoạch cho tàu sân bay thứ 3 

Thời báo Hoàn Cầu ngày 21/11 cho hay, các nhà quan sát quân sự Trung Quốc hy vọng tàu sân                    
bay thứ hai của nước này sẽ sớm tham gia phục vụ hải quân. Trong khi đó, tàu sân bay thứ ba                      
của nước này đang được chế tạo tại Thượng Hải, đứng đầu là một kỹ sư 39 tuổi - Jin Yi'nan -                      
giáo sư tại Đại học Quốc phòng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.  

Thời báo Hoàn Cầu cũng cho rằng, sức trẻ của đội ngũ kỹ sư đóng tàu sẽ mang đến cho tàu sân                      
bay “made in China” nhiều sự đột phá trong công nghệ. 

Đọc thêm: 

Thời báo Hoàn Cầu 21/11:  39-year-old heads China’s 3rd carrier construction 

 

II - BIỂN ĐÔNG TRONG HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG ASEAN (ADMM             
VÀ ADMM+) 

ASEAN gặp riêng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc 

Báo Tuổi trẻ ngày 18/11 cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) đã chính               
thức khai mạc hôm 17/11 tại Bangkok, Thái Lan dưới sự chủ trì của đại tướng Prawit                 
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Wongsuwan, Phó Thủ tướng Thái Lan. Nhiều vấn đề gai góc và nhạy cảm của khu vực đã được                   
nêu trong hội nghị lần này. Đáng chú ý, trước khi bắt đầu Hội nghị, các Bộ trưởng Quốc phòng                    
của ASEAN có một cuộc gặp riêng với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và trực                  
tiếp nêu ra những quan ngại đối với tự do hàng hải trên Biển Đông. 

Việt Nam sẽ tiếp nhận chức Chủ tịch ADMM và ADMM+ từ Thái Lan sau khi kết thúc Hội nghị                    
ADMM+ lần thứ 6 vào ngày 18/11. Việc tham gia các hội nghị của đoàn đại biểu quân sự cấp                    
cao Việt Nam lần này thể hiện sự tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam vào các lĩnh                     
vực hợp tác trong khuôn khổ ADMM và ADMM+. 

Đọc thêm: 

Báo Tuổi Trẻ 18/11:   ASEAN gặp riêng Trung Quốc về vấn đề Biển Đông 

 

Phát biểu của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch 

Phát biểu trong Hội nghị, báo Info Net ngày 17/11 dẫn lời Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: “Một ví dụ                    
dễ thấy nhất là những căng thẳng trên Biển Đông vừa qua là do có những hành động đơn                   
phương, không tôn trọng lợi ích hợp pháp và chính đáng của các nước khác, không phù hợp với                   
luật pháp và chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 đã                     
dẫn đến nguy cơ đe dọa hòa bình ổn định khu vực và thu hút được sự quan tâm của nhiều nước                      
ngoài khu vực”. 

Đồng thời, ông Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh thực thi và gìn giữ nghiêm túc luật pháp quốc tế là                    
trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia trong và ngoài khu vực.  

Đọc thêm: 

Báo Info Net 17/11: Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề cập vấn đề Biển Đông tại Hội nghị                  
ASEAN 

 

Phát biểu bên lề Hội nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia 

Tờ Malay Mail ngày 17/11 cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu cho biết:                
“Chúng tôi đã đồng ý tiến hành cuộc tập trận trên biển [với Trung Quốc] thứ hai. Tuy nhiên,                  
chúng tôi đã không thảo luận chi tiết về việc nó sẽ được tổ chức ở đâu và khi nào”. Khi được hỏi                       
liệu cuộc tập trận trên biển có trở thành sự kiện thường niên hay không, ông Mohamad cho biết                   
điều đó vẫn chưa được quyết định. 
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Bên cạnh đó, ông Mohamad Sabu cho rằng: Biển Đông không nên là nơi xung đột giữa các siêu                   
cường trên thế giới, mà nên tiếp tục là nơi an toàn, cởi mở và tự do thương mại, theo tờ The                      
Malaysian Reserve. 

“Tất cả các quốc gia siêu cường nên tôn trọng hòa bình ở Biển Đông và đảm bảo các lối đi                     
thương mại bằng việc không có tàu chiến và không tạo ra căng thẳng sẽ đe dọa bất kỳ quốc gia                     
nào trong khu vực”, ông Mohamad cho hay. 

Đọc thêm: 

Malay Mail 17/11: Asean, China agree to another maritime exercise, says Mohamad Sabu 

The Malaysian Reserve 21/11: South China Sea not a place for super powers’ tussle 

 

Phát biểu bên lề Hội nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore 

Trang The Edge Markets ngày 18/11 dẫn quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng                
Eng Hen cho biết, cuộc tập trận trên biển do các quốc gia thành viên ASEAN với sự tham gia                    
của Trung Quốc và Hoa Kỳ phản ánh sự hợp tác thiết thực trong việc tăng cường tính trung tâm                    
của ASEAN trong kiến   trúc an ninh khu vực. 

Ngoài ra, các thành viên ASEAN vẫn lạc quan rằng họ có thể đưa ra một bộ quy tắc ứng xử COC                      
thực chất và hiệu quả trên Biển Đông vào năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng                  
Hen nói rằng việc phát triển bộ quy tắc ứng xử là rất quan trọng nhằm giảm thiểu khả năng xảy                     
ra tai nạn và sự cố trong vùng biển tranh chấp, theo Channel News Asia ngày 18/11. Tuy nhiên,                   
cũng theo ông Ng, bộ quy tắc ứng xử phải thực chất, hiệu quả và tuân thủ luật quốc tế. Đây là                      
những nguyên tắc có tính nền tảng để xây dựng nội dung Bộ quy tắc ứng xử.  

Đồng thời tờ The Independent ngày 19/11 cũng cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen                 
thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các lực lượng quân sự Asean trong bối cảnh căng thẳng                    
đang gia tăng ở Biển Đông. 

“Chúng tôi đã nỗ lực tập trận đa phương và thực sự, chúng tôi đã thực hiện 18 cuộc tập trận                     
chống khủng bố”, Bộ trưởng Ng nói khi trả lời các câu hỏi trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc                   
phòng Asean (ADMM). 

Đọc thêm: 

The Edge Markets 18/11: Maritime exercise strengthens ASEAN centrality in regional           
security 
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Channel News Asia 18/11: ASEAN members optimistic about 2021 target for South            
China Sea code of conduct 

The Independent 19/11: Ng Eng Hen: Push for multilateral military exercises to counter             
terrorism 

 

Tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị 

Tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Asean một ngày tại Bangkok                  
ghi nhận rằng: "Chúng tôi nhận thấy rằng các mối đe dọa và thách thức an ninh ở châu Á-Thái                    
Bình Dương là xuyên biên giới và có sự gia tăng về tần suất và mức độ nghiêm trọng", theo tờ                     
Bangkok Post ngày 19/11. Do đó, các bên kêu gọi "các quốc gia trong khu vực tăng cường hợp                   
tác thiết thực để tìm ra những cách bền vững để ngăn chặn và giải quyết các mối đe dọa an ninh                      
chung này".  

Xem toàn văn tuyên bố chung  tại đây . 

Đọc thêm: 

Bangkok Post 19/11: Asean, partners' defence chiefs warn of growing security threats 

 

Hợp tác quốc phòng Myanmar – Trung Quốc hậu ADMM+ 

Theo trang Global New Light of Myanmar ngày 22/11, một phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng                 
Myanmar đã sang Quế Lâm (Trung Quốc)  tham dự một cuộc tập trận chống khủng bố chung của                  
ADMM-Plus (Chương trình VIP) được tổ chức tại Trường huấn luyện Fenglin ở Quế Lâm sáng                
hôm 21/11 và hai bên đã có cuộc hội đàm tăng cường sự hợp tác quốc phòng giữa Myanmar và                   
Trung Quốc. 

Đọc thêm: 

Global New Light of Myanmar 22/11: Senior General attends ADMM-Plus (VIP           
Program) in People’s Republic of China 
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Trung Quốc, ASEAN tăng cường quan hệ trong cuộc tập trận chống khủng bố 

Kênh ECNS của Trung Quốc ngày 21/11 cho hay, một cuộc tập trận đạn thật đã được tổ chức                   
hôm 20/11 giữa ASEAN và Trung Quốc về nhiệm vụ chống khủng bố tại Quế Lâm (Trung                 
Quốc). 

Theo đó, hơn 800 sĩ quan và binh sĩ từ 18 quốc gia và Trung tâm Quân y ASEAN đã tham gia                      
cuộc tập trận nhằm cải thiện các quy trình chỉ huy và hoạt động chung do Nhóm công tác của các                     
chuyên gia soạn thảo về chống khủng bố của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN. 

Đọc thêm: 

ECNS 21/11: China, ASEAN boosting ties in counterterror drill 

 

III - CHỦ TRƯƠNG CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG 

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng trả lời họp báo quốc tế 

Báo Thế giới và Việt Nam ngày 18/11 cho hay, Trả lời phóng viên tại buổi họp báo quốc tế về                     
Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban                
Quốc gia ASEAN 2020 nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam đối với Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển                   
Đông (COC) và về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, việc đảm nhiệm vai trò “kép”, bao gồm Chủ tịch ASEAN                 
2020 và thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021                 
đương nhiên sẽ khiến ASEAN vất vả hơn với khối lượng công việc lớn hơn nhưng hai vai trò                   
này có sự bổ trợ cho nhau rất tốt. Theo Thứ trưởng, đây là cơ hội rất đáng quý đối với Việt Nam. 

Về vấn đề Biển Đông, Thứ trưởng nhấn mạnh, vấn đề này được các nước trong khu vực và quốc                    
tế quan tâm. Các nước trong khu vực và quốc tế quan tâm tới Biển Đông với khoảng 5 nội dung:                     
Hòa bình ổn định; Tự do, an toàn đi lại hàng hải, hàng không; Tuân thủ pháp luật, tuân thủ                    
Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng COC; Tình hình trên thực địa; Tình                    
hình hoạt động của ngư dân, cả về hoạt động đánh cá của ngư dân và công tác bảo hộ cho ngư                      
dân. 

Do vậy, trong thời gian tới, nếu xuất hiện vấn đề liên quan tới 5 nội dung nói trên thì vấn đề quan                      
tâm đó sẽ được phản ánh trên bàn hội nghị, có thể tại cả ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên hợp                     
quốc. 
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Trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến triển trong đàm phán COC, được bắt đầu từ tháng 3/2018.                    
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, đến nay, ASEAN và Trung Quốc đã kết thúc vòng rà                  
soát thứ nhất. Vừa qua, tại các cuộc họp tại Đà Lạt, COC đã đạt được kết quả tốt, chuẩn bị bước                      
vào vòng đàm phán thứ hai. 

“Có thể nói, COC đang là một chương trình nghị sự ưu tiên của ASEAN và Trung Quốc. Hai bên                    
đều xác định muốn đẩy nhanh tiến trình COC nhất có thể. Tuy nhiên, các ưu tiên, lợi ích và sự                     
quan tâm của các bên còn có sự khác biệt, do vậy, cần thêm thời gian để thương lượng. Các bên                     
đều nhận thức được tầm quan trọng của COC. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam                   
cũng sẽ đóng góp vào đẩy nhanh tiến trình COC, dành thêm thời gian cho đàm phán cũng như                   
tìm ra cách thức phù hợp để đàm phán một cách hiệu quả hơn, đạt được chất lượng cao hơn trong                     
năm 2020. Hiện nay, Philippines, nước điều phối quan hệ ASEAN – Trung Quốc, chủ trì đàm                 
phán với Trung Quốc về COC. Do đó, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Philippines để đẩy                   
nhanh tiến trình này trong năm 2020. Chúng tôi hy vọng và sẽ nỗ lực để có thể hoàn tất vòng                     
đàm phán thứ 2 trong năm nay”, Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Về RCEP, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 vừa                   
qua ở Bangkok, Thái Lan, 15/16 nước đã đạt được thống nhất và tuyên bố kết thúc đàm phán                   
RCEP. Đây là một kết quả đáng khích lệ. Hội nghị cũng đã dành thêm thời gian cho Ấn Độ để                     
cân nhắc xem có tham gia RCEP hay không. Việt Nam rất mong Ấn Độ xem xét và có quyết                    
định phù hợp với lợi ích chung và với lợi ích của Ấn Độ. 

Theo Thứ trưởng, với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ làm tất cả những gì có thể                     
để thúc đẩy các bên hoàn tất RCEP, tiến hành các công việc tiếp theo như rà soát pháp lý, các                     
vấn đề kỹ thuật còn lại, đồng thời phối hợp, trao đổi thêm với Ấn Độ về quyết định của nước                     
này. Việt Nam rất ủng hộ và sẽ làm hết sức mình để RCEP có thể ký kết năm 2020. 

Đọc thêm: 

Báo Thế giới và Việt Nam: Chủ tịch ASEAN 2020: Dành thêm thời gian cho COC, nỗ                 
lực ký RCEP 

 

Việt Nam - Trung Quốc hội đàm về các lĩnh vực hợp tác biển ít nhạy cảm 

Thông tấn xã Việt Nam ngày 21/11 cho hay, Tổ công tác Việt Nam - Trung Quốc về hợp tác ở                     
các khu vực ít nhạy cảm hơn trên biển đã tổ chức vòng đàm phán thứ 13 tại Thành phố Hồ Chí                      
Minh vào ngày 19 và 20/11. 
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Đoàn Việt Nam do Nguyễn Mạnh Đông, Vụ trưởng Vụ Biển thuộc Ủy ban biên giới quốc gia                  
của Bộ Ngoại giao. Phía Trung Quốc được lãnh đạo bởi Yang Renhuo, một đại diện cho các vấn                  
đề biên giới và biển tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc. 

Trong buổi làm việc, hai bên đã xem xét việc thực hiện các dự án đã ký kể từ vòng đàm phán thứ                       
12. Họ đánh giá cao những thành tựu đạt được, khẳng định rằng sự hợp tác đã giúp tăng cường                   
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và duy trì hòa bình, ổn định                    
và an ninh trên biển. 

Hai bên đồng ý rằng vòng đàm phán thứ 14 của nhóm làm việc Việt Nam - Trung Quốc về hợp                     
tác ở các khu vực ít nhạy cảm hơn trên biển sẽ diễn ra vào nửa đầu năm 2020. Thời gian và địa                       
điểm của sự kiện sẽ được thảo luận thông qua kênh ngoại giao. 

Đọc thêm: 

Vietnam Plus 21/11: Vietnam, China hold talks on less sensitive marine cooperation            
areas 

 

Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp nhập khẩu cảnh giác với hàng hóa vi phạm chủ                 
quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 

Theo website của Bộ Công thương Việt Nam, trong thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp đã                  
nhập khẩu hoặc tạm nhập vào Việt Nam một số loại hàng hóa có hình ảnh hoặc mang nội dung                    
bản đồ "đường lưỡi bò". Các doanh nghiệp vi phạm hiện đang bị các cơ quan quản lý Nhà nước                   
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) ngày 23/11 khuyến cáo các doanh nghiệp: 

- Rà soát các hợp đồng, văn bản pháp lý giao kết với đối tác bán hàng nước ngoài để đảm bảo                      
hàng hóa nhập khẩu không gắn, cài đặt, sử dụng các thiết bị, tài liệu, hình ảnh vi phạm chủ                    
quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Việt Nam. 

- Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hàng hóa trước khi nhập khẩu, tạm nhập vào lãnh thổ Việt Nam,                    
đảm bảo không gắn, cài đặt, sử dụng các thiết bị, tài liệu, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ,                     
biên giới quốc gia của Việt Nam. 

- Đối với các mặt hàng có nguy cơ cao (ấn phẩm, bản đồ, địa cầu, thiết bị hiển thị, thiết bị sử                       
dụng phần mềm, ...), doanh nghiệp cần đề nghị người bán có văn bản cam kết không gắn, cài đặt,                    
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sử dụng các thiết bị, tài liệu, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Việt                     
Nam. 

Đọc thêm: 

Bộ Công Thương Việt Nam 23/11: Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp nhập              
khẩu cảnh giác với hàng hóa vi phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 

 

IV - PHÁT NGÔN CỦA TRUNG QUỐC VỀ HOA KỲ 

Ngày 19/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Cảnh Sảng - đã trả lời nhiều câu                    
hỏi của các phóng viên; trong đó, câu hỏi về phản ứng với những phát biểu của ông Esper trong                    
chuyến công du đến châu Á là rất đáng chú ý: 

Hỏi: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Esper cho biết trong cuộc họp với các đối tác ASEAN vào                   
ngày 17/11 rằng các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là mối đe dọa đối với các nước                    
khác và ASEAN không thể cho phép Trung Quốc thao túng COC. Quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành                   
các hoạt động tự do hàng hải thường xuyên nhất ở Biển Đông trong năm nay trong 25 năm, có ý                     
nghĩa đặc biệt trong bối cảnh các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc tại đây. Xin hỏi ông có                     
một nhận xét gì về điều này? 

Trả lời: Trong một thời gian dài, Hoa Kỳ đã cố tình phá vỡ hòa bình và ổn định ở Biển Đông                      
bằng cách khuấy động rắc rối và tạo ra sự chia rẽ. Các nước trong khu vực đã nhận thức sâu sắc                      
về điều đó. 

Với những nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước ASEAN, tình hình ở Biển Đông nói chung                   
ổn định và không có vấn đề gì với tự do hàng hải. Tại Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc -                     
ASEAN lần thứ 22 vừa kết thúc, các bên hài lòng và được truyền cảm hứng từ những tiến bộ đạt                     
được trong các cuộc đàm phán COC. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước ASEAN để                  
vượt qua những xáo trộn và thúc đẩy các cuộc tham vấn theo lịch trình dựa trên sự đồng thuận.                    
Trung Quốc và các nước ASEAN có sự tự tin, khôn ngoan và khả năng biến Biển Đông thành                   
một biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác, và duy trì hòa bình và ổn định lâu dài ở khu vực này. 

Điều đó nói rằng, như câu ngạn ngữ Trung Quốc, "Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng". Với                  
lý do "tự do hàng hải", Mỹ thường xuyên gửi các tàu quân sự và máy bay tới khu vực này để                      
khiêu khích trong vùng lãnh hải của các quốc gia khác hoặc các cuộc tập trận chung để uốn cong                    
cơ bắp quân sự. Sự xâm phạm có chủ ý của Hoa Kỳ là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển                      
Đông và nỗ lực gieo rắc bất hòa là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định khu vực. 
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Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ nắm bắt động lực tích cực trong khu vực, tôn trọng và hỗ trợ nỗ lực                      
ổn định của các nước trong khu vực và ngừng thực hiện các động thái thiếu trách nhiệm và                   
không phổ biến làm suy yếu hòa bình và ổn định ở Biển Đông. 

Nguồn: Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, Foreign Ministry            
Spokesperson Geng Shuang's Regular Press Conference on November 19, 2019 

 

V - CHỦ TRƯƠNG CỦA MỸ Ở BIỂN ĐÔNG 

Milley: Ấn Độ - Thái Bình Dương là 'nỗ lực chính' của Quân đội Hoa Kỳ 

Theo website của Bộ tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương Hoa Kỳ hôm 14-11, các khả năng của                    
quân đội Hoa Kỳ được phân bổ cho khu vực minh họa rằng Ấn Độ-Thái Bình Dương là trọng                   
tâm, là nỗ lực chính của quân đội Hoa Kỳ, theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân                    
tại Tokyo – ông Milley. 

"Đó là ưu tiên số 1 trong khu vực của quân đội Hoa Kỳ", Milley nói. Hoa Kỳ là một cường quốc                      
toàn cầu, theo ông, có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc. Ở châu Âu, Hoa Kỳ tin tưởng vào                    
liên minh NATO để giúp bảo vệ lợi ích của Mỹ, ông Milley nói. Ở Thái Bình Dương, các đồng                   
minh hiệp ước song phương - Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Úc và New Zealand -                  
là nền tảng cho các nỗ lực ngoại giao, kinh tế, chính trị và quân sự của Mỹ, ông Milley nói thêm. 

Đọc thêm: 

Bộ tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương Hoa Kỳ: Milley Describes Indo-Pacific Region as                
U.S. Military's 'Main Effort' 

 

Cố vấn an ninh quốc gia mới của Mỹ: Biển Đông không phải lãnh thổ Trung Quốc mà là                   
vùng biển quốc tế 

Tờ The Washington Times ngày 18/11 cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia mới của Tổng thống                  
Trump, ông Robert O'Brien, bác bỏ yêu sách Đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, cho                  
rằng không có cơ sở pháp lý hay lịch sử nào cho yêu sách này.  

Ý tưởng của Trung Quốc rằng chỉ cần đưa hải quân tới chiếm vùng đặc quyền kinh tế hay lãnh                    
hải của các quốc gia khác là không đúng và không công bằng. Trung Quốc là một quốc gia giàu                    
có và hùng mạnh. Không cần phải tăng thêm sự giàu có hay quyền lực của mình bằng tổn hại của                     
các nước hàng xóm nghèo và nhỏ hơn.  
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Đọc thêm: 

The Washington Times 18/11: New national security chief rejects China's charges of U.S.             
role in Hong Kong unrest 

 

Esper: Mỹ không tìm kiếm Chiến tranh Lạnh với Trung Quốc 

Tờ Washington Post ngày 20/11 cho hay, trong một cuộc họp bên lề một cuộc họp thường niên                  
của các bộ trưởng quốc phòng Đông Nam Á, ông Esper đã đối mặt với Bộ trưởng Quốc phòng                   
Trung Quốc Ngụy Phương Hòa. Trước khi gặp các bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Hàn                
Quốc, ông Esper đã kêu gọi các đồng minh của Hoa Kỳ hợp tác để đẩy lùi các hành vi đe dọa và                       
ép buộc của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. 

“Chúng tôi không phải là những người tìm kiếm Chiến tranh Lạnh. Tất cả những gì chúng tôi                 
đang yêu cầu là Trung Quốc tuân theo các quy tắc, sống theo các quy tắc quốc tế, sống theo các                     
cam kết và nghĩa vụ”, ông Esper nói. “Nếu Trung Quốc muốn làm điều đó, Trung Quốc có thể                  
làm được. Nhưng Trung Quốc hoặc là không chọn hoặc bỏ qua luật pháp”. 

Đọc thêm: 

Washington Post 20/11: Esper: ‘We’re not the ones looking for a Cold War’ with China 

 

Người đứng đầu Lầu Năm Góc kêu gọi các bên tranh chấp thực hiện “công khai hóa” và                  
“hành động tập thể" 

Theo Philstar ngày 20/11, quan chức quốc phòng hàng đầu của Washington kêu gọi các quốc gia                 
có yêu sách ở Biển Đông khẳng định quyền chủ quyền của mình. 

Ông Esper nói "hành động tập thể" sẽ là cách tốt nhất để "đưa Trung Quốc đi đúng hướng". "Tôi                    
nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải có một tư thế rất công khai và để khẳng định quyền chủ quyền                      
của mình và nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp", ông Esper nói. 

Đọc thêm: 

Philstar 20/11: Pentagon chief urges claimants to take 'public posture' on South China Sea 
Inquirer 20/11:  US official tells Asean claimant countries: assert rights vs China 
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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam 

Trang Zing.vn ngày 20/11 cho hay, chuyến thăm của người đứng đầu Lầu Năm Góc tại Việt Nam                  
kéo dài 3 ngày, từ 19 đến 21/11. Lễ tiếp đón chính thức Bộ trưởng Mark Esper diễn ra vào sáng                     
20/11 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chủ trì.  

Theo thông báo của phía Mỹ, ông Mark Esper sẽ thảo luận với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và các                    
nhà lãnh đạo về môi trường an ninh khu vực, cũng như cách thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác                     
quốc phòng song phương. 

Báo Tuổi trẻ ngày 21/11 cho hay, trong bài phát biểu và giao lưu với hơn 200 sinh viên, giảng                    
viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Học viện Ngoại giao, Bộ trưởng Esper đã lấy câu chuyện Hai                   
Bà Trưng làm dẫn chứng để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần tự cường bất khuất của dân                     
tộc Việt Nam. 

Bên cạnh đó, ông Esper nêu quan điểm của Mỹ về Biển Đông, khẳng định các quốc gia ở Đông                    
Nam Á đang "ngày càng trở thành đối tượng của những hành động cưỡng bách và đe dọa những                   
nền tảng cơ bản của sự tự do, sự mở cửa và một trật tự dựa trên luật lệ". 

Phát biểu của ông Esper đề cập tới những hành động vi phạm của Trung Quốc đối với quyền chủ                    
quyền của các nước khác. "Chúng tôi đã chứng kiến hành động kiểu này diễn ra gần đây ở                  
Malaysia, Philippines và tại Việt Nam gần đây, trong đó quấy rối các hoạt động khai thác dầu khí                   
lâu nay gần khu vực bãi Tư Chính và vùng đặc quyền kinh tế" - ông Esper nói. 

Ông kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hoạt động bắt nạt và bất hợp pháp của họ, tờ Bloomberg                    
ngày 20/11 tường thuật. 

“Kết hợp với việc cải tạo và quân sự hóa các tiền đồn đang tranh chấp ở Biển Đông, những nỗ                     
lực đơn phương của Trung Quốc nhằm khẳng định các yêu sách biển bất hợp pháp đe dọa sự tiếp                    
cận của các quốc gia khác đối với tài nguyên thiên nhiên quan trọng, làm suy yếu sự ổn định của                     
thị trường năng lượng khu vực và làm tăng nguy cơ xung đột”, ông Esper nói. 

Toàn văn phát biểu của ông Esper xem  tại đây . 

Đọc thêm: 

Zing.vn 20/11: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 

Báo Pháp Luật Tp.HCM 20/11: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dẫn chuyện Hai Bà Trưng               
bất khuất 

Bloomberg 20/11: U.S. Calls for Beijing to End ‘Bullying’ in South China Sea 
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AP 20/11: Esper accuses China of intimidating smaller Asian nations 

Báo Tuổi Trẻ 21/11: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dẫn chứng Hai Bà Trưng để nói về bất                  
khuất Việt Nam 

 

Hoa Kỳ cung cấp tàu cảnh sát biển Việt Nam để giúp tuần tra Biển Đông 

Theo hãng tin Reuters ngày 20/11, Hoa Kỳ sẽ trao cho lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam một                    
tàu thứ hai, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper tuyên bố vào hôm 20/11 trong chương                  
trình mới nhất về mối quan hệ an ninh sâu sắc giữa Washington và Hà Nội. 

Tàu cảnh sát biển sẽ được giao vào năm 2020, sau khi nhận được sáu tàu tuần tra và thiết bị trị                      
giá 12 triệu USD trong năm nay. 

Tàu an ninh mới "đại diện cho một biểu tượng cụ thể khác về mối quan hệ tăng cường của chúng                     
tôi", ông Esper nói với các sinh viên tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, theo hãng tin  Reuters. 

Đọc thêm: 

Reuters 20/11: U.S. to provide ship to Vietnam to boost South China Sea patrols 

Đài Tự do Á Châu 20/11: US Offers Vietnam Coast Guard Ship to Help Patrol South                
China Sea 

 

NATO lần đầu tiên thảo luận về các mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc 

Tờ The Telegraph ngày 20/11 cho hay, trước thềm cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao NATO được                 
tổ chức tại Brussels (Bỉ), đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại NATO cho biết hội nghị thượng                   
đỉnh NATO ở London vào tháng 12 năm nay đánh dấu 70 năm thành lập liên minh sẽ xem xét                    
các cơ hội cũng như những thách thức đối với Trung Quốc.  

“Trung Quốc đã rất chủ động trong các vấn đề an ninh toàn cầu. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ                     
phải đánh giá rủi ro của Trung Quốc nếu họ không tuân thủ các quy tắc dựa trên quy tắc mà                     
chúng tôi hy vọng họ sẽ làm”, theo đại diện thường trực của Hoa Kỳ ở NATO. 

Đọc thêm: 

Tờ The Telegraph 20/11: Nato leaders to discuss security threats from China for the first               
time says US ambassador, as Dominic Raab calls China’s treatment of British consulate             
employee 'torture' 

https://daisukybiendong.wordpress.com/
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VI - CÁC THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG MỸ 

Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper đã gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia  

Trang Defense.gov ngày 16/11 cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper đã gặp Bộ trưởng                 
Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto để thảo luận về các lợi ích và ưu tiên chung của                  
Indonesia và Hoa Kỳ, bao gồm cả cam kết đối với Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.  

Bộ trưởng Esper lưu ý mối quan hệ quốc phòng và an ninh chặt chẽ giữa Indonesia và Hoa Kỳ                    
theo Hiệp định Đối tác chiến lược và bày tỏ mong muốn mạnh mẽ về tăng cường hợp tác song                    
phương. Cả Bộ trưởng Esper và Bộ trưởng Subianto đều đồng ý tăng cơ hội giáo dục quân sự                  
chuyên nghiệp cho Indonesia, kể cả tại các học viện quân sự Hoa Kỳ. 

Đọc thêm: 

Defense.gov 16/11: Readout of the Bilateral Engagement With Indonesia Minister of           
Defense Prabowo Subianto 

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper đã gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ 

Trang Defense.gov ngày 17/11 cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper đã gặp Bộ trưởng                 
Bộ Quốc phòng Rajnath Singh của Ấn Độ để tái khẳng định cam kết chung của đối với các giá                    
trị dân chủ và một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhận thấy tầm quan                     
trọng của cả hai nước khi tham gia vào Đông Nam Á, Bộ trưởng Esper nhấn mạnh các cơ hội                    
tăng cường hợp tác Mỹ-Ấn trên toàn khu vực và củng cố cam kết của chúng tôi đối với kiến trúc                     
an ninh dựa trên luật lệ với ASEAN. Bộ trưởng cũng hoan nghênh mối quan hệ an ninh ngày                  
càng sâu sắc giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ, bao gồm cuộc tập trận ba dịch vụ đầu tiên giữa Hoa Kỳ và                       
Ấn Độ. 

Đọc thêm: 

Defense.gov 17/11: Readout of the Bilateral Engagement With India Minister of Defence            
Rajnath Singh 

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản 

Trang Defense.gov ngày 18/11 cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper đã gặp Bộ trưởng                 
Quốc phòng Nhật Bản Kono Taro tại Bangkok, Thái Lan bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng                  
ASEAN (Plus). 

https://daisukybiendong.wordpress.com/
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Cả hai nhà lãnh đạo đều khẳng định rằng Liên minh Mỹ-Nhật vẫn là nền tảng cho hòa bình, an                    
ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và thảo luận về những nỗ lực liên tục                      
nhằm củng cố Liên minh nhằm đáp ứng những thách thức năng động của môi trường an ninh                  
ngày nay. 

Bộ trưởng Esper và Bộ trưởng Kono khuyến nghị duy trì một khu vực tự do và rộng mở và một                     
trật tự dựa trên các quy tắc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, và rộng hơn là trong khu vực và thế                       
giới. 

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa                 
Nhân dân Trung Quốc  

Trang Defense.gov ngày 18/11 cho hay, Bộ trưởng Esper đã có một cuộc trao đổi hữu ích với                  
Tướng Ngụy Phương Hòa trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi ông Esper được bổ                    
nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Esper xác định thêm tầm nhìn và các ưu tiên của mình                  
cho mối quan hệ quốc phòng Mỹ - Trung Quốc mang tính xây dựng, được đánh dấu bằng sự                   
minh bạch và không xâm lược. Ông nhấn mạnh mong muốn tăng cường các kênh truyền thông,                
quản lý hiệu quả sự khác biệt và tìm ra điểm chung.   

Cuộc họp thúc đẩy sự quan tâm của Bộ trưởng Esper trong việc đảm bảo mối quan hệ quốc                   
phòng Mỹ-Trung phục vụ ngăn ngừa và quản lý khủng hoảng; giảm nguy cơ tính toán sai lầm                 
hoặc hiểu lầm; và tăng cường hợp tác về lợi ích chung. 

Đọc thêm: 

Defense.gov 18/11: Secretary of Defense Mark T. Esper Meeting With People’s Republic            
of China’s Minister of National Defense General Wei Fenghe 

 

Tuyên bố quốc phòng chung Mỹ - Philippines 

Trang Defense.gov ngày 19/11 cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark T. Esper và Bộ                 
trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã gặp nhau tại Manila, Philippines vào ngày              
19/11, để thảo luận về một loạt các lợi ích và ưu tiên an ninh chung. Cả hai thư ký đều ca ngợi                      
Liên minh Philippines-Hoa Kỳ bền bỉ, được xây dựng trên nền tảng vững chắc của các giá trị                  
chung, sự hy sinh và lịch sử, và được củng cố bởi lợi ích chung và mối quan hệ giữa người với                      
người. Họ cam kết mở rộng hợp tác và tăng cường liên minh song phương, mối quan hệ đối tác                   

https://daisukybiendong.wordpress.com/
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70 năm, đảm bảo an ninh chung của cả hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định và cơ hội                      
kinh tế trên toàn khu vực. 

Defense.gov 19/11: Philippines, U.S. Joint Defense Statement 

 

VII - BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG MỸ 

Báo cáo năm 2019 trước Quốc hội của Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ-Trung                   
Quốc 

Xem toàn văn tại đây 

Đáng chú ý, Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc đã đưa ra 38 khuyến nghị                     
cho Quốc hội Mỹ, trong đó có 04 khuyến nghị liên quan đến tham vọng toàn cầu của Trung                   
Quốc: 

(1) Quốc hội Mỹ chỉ đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ kết hợp đánh giá trong Báo cáo thường niên về                     
phát triển quân sự và an ninh liên quan đến sự tiến bộ tầm thế giới (world-class) của Cộng hòa                    
Nhân dân Trung Hoa của Trung Quốc. Báo cáo cũng nên bao gồm một lời giải thích về cách bộ                    
phận xác định thuật ngữ này. 

(2) Quốc hội Mỹ chỉ đạo một đánh giá được phân loại xác định nơi Trung Quốc đã thực hiện các                     
hoạt động có thể nhằm mục đích thiết lập sự hiện diện quân sự, địa điểm hoạt động hoặc kho lưu                     
trữ. Đánh giá này sẽ bao gồm các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc hoặc các lợi ích thương                   
mại khác gắn liền với chính phủ Trung Quốc đầu tư vào các tài sản chiến lược, như cảng và sân                     
bay, và nên đề xuất các lựa chọn có thể được sử dụng để ngăn cản các nước này đồng ý với sự                       
hiện diện của quân đội Trung Quốc.  

(3) Quốc hội Mỹ chỉ đạo Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ tiến hành đánh giá khả                   
năng của Chính phủ Hoa Kỳ để thuê và giữ nhân viên có khả năng nói tiếng Trung Quốc. Nghiên                    
cứu sẽ kiểm tra các quy trình của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ để xác định các vị trí được chỉ                       
định bằng tiếng Trung Quốc và tuyển dụng và thanh toán bù trừ nhân viên, đánh giá mức độ mà                    
các cơ quan đáp ứng yêu cầu về trình độ ngôn ngữ của họ đối với các vị trí này, đo lường mức độ                        
ảnh hưởng của trình độ thông thạo ngôn ngữ đối với khả năng của các cơ quan để thực hiện                    
nhiệm vụ của họ và phát triển các khuyến nghị để giải quyết các thiếu sót đã được xác định. 

(4) Quốc hội Mỹ chỉ đạo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia khôi phục trang web Nguồn                   
mở chưa được phân loại về tất cả các chức năng ban đầu của nó cho các nhân viên chính phủ                     

https://daisukybiendong.wordpress.com/
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Hoa Kỳ. Truy cập vào nguồn mở cũng nên được mở rộng bằng cách cung cấp các tài liệu phù                    
hợp cho các tổ chức nghiên cứu và học thuật của Hoa Kỳ. 

 

VIII - BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ 

Báo cáo của Environmental Justice Foundation về đánh bắt cá bất hợp pháp và lao động                
trẻ em trên tàu cá Việt Nam 

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một ví dụ nổi tiếng về việc mở rộng không                    
kiểm soát trong lĩnh vực đánh bắt cá có thể dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng các nguồn tài                    
nguyên biển, dẫn đến việc các tàu đi xa hơn tìm kiếm nguồn cá. Khi làm như vậy, ngư dân Việt                     
Nam đang ngày càng đánh bắt cá bất hợp pháp ở vùng biển của các nước láng giềng. 

Thông qua các cuộc điều tra này, Environmental Justice Foundation cũng đã phát hiện ra một số                 
trường hợp lao động trẻ em trên tàu Việt Nam, với công nhân trẻ nhất chỉ mới 11 tuổi. Những                    
đứa trẻ này thường liên quan đến thuyền trưởng hoặc các thuyền viên khác nhưng vẫn được cho                  
là sẽ làm việc trên tàu, với lời hứa về mức lương ít ỏi khi trở về bờ.  

Trước những thực trạng trên, tổ chức Environmental Justice Foundation khuyến nghị Việt Nam              
phải thực hiện mười nguyên tắc về sự minh bạch toàn cầu trong nghề cá. 

Đọc thêm: 

Environmental Justice Foundation, Illegal fishing and child labour in Vietnam’s fishing           
fleet 

 

IX - MỘT SỐ THÔNG TIN CÓ THỂ LIÊN QUAN TỚI BIỂN ĐÔNG 

CNOOC bổ nhiệm Giám đốc điều hành và Chủ tịch mới 

Theo trang The Maritime Executive ngày 19/11, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc               
(CNOOC) đã bổ nhiệm ông Xu Keqiang làm Giám đốc điều hành kể  từ ngày 19/11. 

Sinh năm 1971, ông Xu là một kỹ sư cấp cao. Ông tốt nghiệp Đại học Tây Bắc với bằng Cử nhân                     
Khoa học về Địa chất Dầu khí. Ông đã nhận bằng thạc sĩ về Địa chất Dầu khí Coalfield từ Đại                    
học Tây Bắc năm 1996.  

CNOOC Limited cũng đã bổ nhiệm ông Wang Dongjin làm Chủ tịch kể từ ngày 18/11. 

https://daisukybiendong.wordpress.com/
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Sinh năm 1962, ông Wang là kỹ sư cấp cao và đã nhận bằng Cử nhân Khoa học về Khoan dầu                     
khí của Khoa Phát triển Đại học Dầu khí Trung Quốc và bằng Tiến sĩ Khoa học về Quản lý Kỹ                     
thuật Dầu khí từ Đại học Dầu khí Trung Quốc-Bắc Kinh năm 2012.  

Đọc thêm: 

Maritime Executive 19/11: CNOOC Appoints New CEO and Chairman 

 

Trung Quốc có thể tắt lưới điện quốc gia Philippines? 

Tờ South China Morning Post ngày 20/11 cho hay, các thượng nghị sĩ Philippines đã kêu gọi                 
một cuộc điều tra về tác động đến an ninh khi quyền sở hữu một phần mạng lưới năng lượng                    
quốc gia nằm trong tay Trung Quốc. Các quan chức lo ngại các kỹ sư ở Bắc Kinh có thể khiến cả                      
nước Philippines chìm trong bóng tối. 

Ông Melvin Matibag, chủ tịch của Tập đoàn truyền tải điện quốc gia Philippines (TransCo) đã                
xác nhận rằng có một khả năng có thể xảy ra với một kịch bản như vậy trong các cuộc thảo luận                      
tại Thượng viện Philippines vào hôm 20/11 về ngân sách chính phủ cho năm 2020. 

Đọc thêm: 

South China Morning Post 20/11: China can turn off the Philippine national power grid,              
officials say 

BBC:  China could 'turn off power' in the Philippines, senate hears 

 

Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan tổ chức tuần tra chung sông Mê Kông 

Trang Prensa Latina ngày 20/11 cho biết, các tàu quân sự từ Trung Quốc, Lào, Myanmar và                 
Thái Lan đang cùng nhau tuần tra trên sông Mê Kông, với mục đích chống buôn bán ma túy và                    
tăng cường an ninh ở khu vực. Đây là cuộc tuần tra chung sông Mê Kông lần thứ 88 được thực                     
hiện bởi bốn quốc gia này kể từ năm 2011, bắt đầu tại cảng Guanlei, thuộc tỉnh Vân Nam phía                    
tây nam. 

Prensa Latina 20/11: China, Laos, Myanmar and Thailand hold new Mekong River joint             
patrol 
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X - PHÂN TÍCH/ BÌNH LUẬN 

Học giả Trung Quốc gợi cách “xuống thang” tình hình Biển Đông 

Ông Hu Bo trên trang SCSPI ngày 11-11 đã đưa ra một số gợi ý mà ông cho rằng là giải pháp                      
nhằm xoa dịu tình hình ở Biển Đông,theo đó, ông cho rằng: Điều bắt buộc là Trung Quốc và Mỹ                    
phải tăng cường chất lượng đối thoại chiến lược hàng hải; các cường quốc ngoài khu vực, bao                  
gồm Nhật Bản, Úc và Anh, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm bớt căng thẳng trên                    
vùng biển; Thay đổi trong chính sách của các bên nên được theo dõi chặt chẽ; Ông Hu Bo cũng                    
lập luận rằng: Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN nên cùng nhau thúc đẩy tiến bộ                   
đáng kể trong các cuộc đàm phán COC và cuối cùng là thúc đẩy sự phát triển chung và hợp tác                     
thực tế trên biển đều đặn. 

Đọc thêm: 

Hu Bo: Suggestions on De-escalation of the South China Sea Situation 

 

Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông làm suy yếu luật pháp như thế nào? 

Một báo cáo của Lynn Kuok trên website của viện Brookings tháng 11/2019 lập luận rằng các                 
hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đã góp phần làm suy yếu luật pháp quốc tế về                   
biển. Điều này làm tổn hại tất cả các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, những người quan tâm                   
đến việc đảm bảo cạnh tranh nằm trong khuôn khổ của luật pháp quốc tế, giúp thúc đẩy sự ổn                    
định và giảm thiểu rủi ro xung đột. 

Bài viết kết luận với các khuyến nghị cho Hoa Kỳ, cho rằng Trung Quốc chưa giành chiến thắng                   
ở Biển Đông. Các khuyến nghị bao gồm thường xuyên khẳng định các quyền và tự do hàng hải                  
và khuyến khích nước khác làm như vậy; tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận song phương và đa                   
phương trong khu vực với các đồng minh và đối tác; tăng cường quan hệ với các đồng minh và                   
đối tác trong khu vực, đặc biệt là Philippines; phát thông điệp với Trung Quốc rằng việc xây                 
dựng trên bãi cạn Scarborough sẽ có hậu quả nghiêm trọng; hỗ trợ các nỗ lực của các quốc gia                   
ven biển đứng lên chống lại sự xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của họ; và hợp tác với các                     
đồng minh và đối tác của mình để thúc đẩy sự phát triển trong khu vực - Biển Đông không thể bị                      
cô lập và cách các quốc gia Đông Nam Á tự đặt mình vào đó sẽ phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế                       
và chiến lược rộng lớn hơn. 

Đọc thêm: 

Lynn Kuok: How China’s actions in the South China Sea undermine the rule of law 
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Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là một người bạn cần có 

James Stavridis có bài viết trên Bloomberg đăng ngày 18/11 cho rằng, Mỹ ngày càng được ưa                 
thích ở Việt Nam trong khi Trung Quốc ngày càng bị coi là mối đe dọa, bất chấp quan hệ thương                     
mại và du lịch quan trọng với Bắc Kinh.  

Theo Stavridis, một chiến lược cải tiến của Hoa Kỳ nhằm gắn kết với Việt Nam sẽ bao gồm một                    
thành phần quân sự mạnh mẽ, bắt đầu bằng các cuộc tập trận chung ở Biển Đông và mời hải                    
quân Việt Nam tham gia các sự kiện huấn luyện lớn hơn của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương.  

Chính thức hơn, Stavridis cho rằng, Washington rõ ràng nên tiến tới một mối quan hệ chiến lược                  
hơn với Việt Nam, không cần phải là một hiệp ước quốc phòng toàn diện như với Thái Lan hay                    
Philippines, mà là một thỏa thuận an ninh hợp tác không chính thức. Trong chuyến thăm gần đây                 
tới Việt Nam, Đô đốc Phil Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, cho                   
biết: “Lịch sử của hai quốc gia chúng ta cho thấy khả năng hòa bình và thịnh vượng. Chúng tôi                   
đã chuyển cuộc xung đột trong quá khứ sang một quan hệ đối tác phát triển mạnh mẽ, bao gồm                    
các mối quan hệ chính trị, kinh tế, an ninh và nhân dân”. 

Đọc thêm: 

James Stavridi: For the U.S., Vietnam Is a Friend in Need 

 

Ngư dân Việt đối phó với xung đột ở Biển Đông như thế nào? 

Elizabeth Brandeberry đã có một bài viết rất đáng chú ý trên trang Qrius ngày 18/11 về ngư dân                   
Việt Nam trước những xung đột trên Biển Đông. Theo đó, bất chấp những nguy hiểm ở Biển                  
Đông, nghề cá là một công việc mưu sinh hơn là một công việc đơn thuần ở những ngôi làng ven                     
biển. Hầu hết ngư dân là người chỉ có kỹ năng câu cá, họ thiếu nền tảng giáo dục tối thiểu nên                      
khó có sự lựa chọn công việc. Theo quan sát của Brandeberry, rõ ràng ngư dân Việt Nam đã                   
phản ứng, và sẽ tiếp tục phản ứng, theo kiểu Việt Nam điển hình: với sự kiên cường, đổi mới và                     
khả năng thích ứng. 

Elizabeth Brandeberry: The Decline of Lord Fish: How The Vietnamese Cope with            
Conflict in the South China Sea 
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Quan hệ quân sự Nga và Trung Quốc nồng ấm ra sao? 

Dmitri Trenin trên trang Carnegie ngày 19/11 cho hay, hợp tác quân sự chiến lược của Nga và                  
Trung Quốc đang trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Tổng thống Putin tuyên bố rằng Nga đang                  
giúp Trung Quốc xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn                    
đạo xuyên lục địa. 

Theo ông, Bắc Kinh và Moscow không phải lúc nào cũng đi theo từng bước, họ cũng không có ý                    
định đó. Ví dụ, Trung Quốc không công nhận Crimea là một phần của Nga và Moscow, nói một                  
cách chính thức, có lập trường trung lập đối với các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tuy                   
nhiên, sức mạnh hợp tác của họ rất rõ ràng, không chỉ ở những lĩnh vực mà lợi ích của họ phù                      
hợp mà thậm chí còn quan trọng hơn ở những khu vực mà họ không làm. 

Cuối cùng, Dmitri cho rằng, về lâu dài, Nga cần phải cân bằng mối quan hệ với nước láng giềng                    
khổng lồ và đang phát triển nhanh chóng, để bảo vệ chủ quyền của chính mình và tránh đối đầu                    
một gã khổng lồ bên cạnh. 

Đọc thêm: 

Dmitri Trenin: How Cozy Is Russia and China’s Military Relationship? 

 

Trung Quốc gây ra sự hủy diệt lớn nhất ở Biển Đông 

Kênh ABS-CBN ngày 19/11 cho hay, Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho phần lớn sự hủy diệt                  
ở Biển Đông, một nhà khoa học Mỹ nói với các nhà lập pháp Hạ viện hôm 19/11.  

Nhà sinh vật học biển, Tiến sĩ Kent Carpenter thuộc Đại học Old Dominion có trụ sở tại Hoa Kỳ                    
nói với các thành viên Hạ viện rằng hoạt động Trung Quốc gây ra phần lớn sự hủy diệt trong                    
vùng biển tranh chấp. 

"Nhưng phần lớn thiệt hại đang được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thực hiện, 14 km vuông                  
[đáy biển] đã bị phá hủy bởi (các) hoạt động xây dựng đảo của nó", ông Carpenter cho hay. 

Cũng theo ông Carpenter, sau phán quyết Biển Đông, dường như Trung Quốc có một chút miễn                 
cưỡng dừng lại sự phá hoại. Tuy nhiên, Trung Quốc đã nối lại hoạt động đánh bắt cá "phá hoại"                    
vào năm 2018. 

Đọc thêm: 

Kent Carpenter: China caused most destruction in West PH Sea: US scientist 
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Cảnh sát biển Trung Quốc thực thi việc mở rộng yêu sách biển 

John Grady có bài viết trên trang USNI đăng ngày 19/11. Bài viết cho thấy sự mở rộng nhanh                   
chóng của Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc mang lại cho Bắc Kinh các phương tiện để                  
chuyển mục tiêu mở rộng ra biển từ tham vọng sang hoạt động, một nhóm chuyên gia an ninh                   
đồng tình trong một sự kiện hôm 18/11 nêu chi tiết về tham vọng trên biển của Trung Quốc. 

“Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi số lượng tàu trong hạm đội này. Hải quân Trung Quốc kiểm                  
soát 135 tàu cảnh sát biển, tần suất xâm nhập vùng biển nước ngoài gia tăng từ ba đến bốn lần                     
mỗi tháng với các tàu lớn hơn, được vũ trang mạnh hơn để nhấn mạnh yêu sách của Trung                   
Quốc”, Masahi Murano, một thành viên của Viện Hudson cho biết. 

Đọc thêm: 

USNI: China’s Coast Guard Enforcing Its Blue Water Territorial Expansion 

 

Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc rất khiêm tốn, nhưng điều đó đang thay đổi 

The Economist ngày 21/11 cho biết, Trung Quốc là một gã khổng lồ quân sự, nhưng hiện vẫn                  
còn non kém về vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên vũ khí mới đòi hỏi đầu đạn, hiện đại hóa hạt nhân                      
cũng đang thúc đẩy Bắc Kinh mở rộng hạt nhân. “Lực lượng vũ trang Trung Quốc đã tăng gấp                   
đôi kho vũ khí hạt nhân của họ trong khoảng thập kỷ qua, và họ muốn tăng gấp đôi một lần nữa                      
trong thập kỷ tiếp theo”, Đô đốc Michael Brooke, giám đốc tình báo của Bộ chỉ huy chiến lược                   
Mỹ, cho biết hồi tháng 8. 

Đọc thêm: 

The Economist 21/11: China’s nuclear arsenal was strikingly modest, but that is changing 

 

Việt Nam sẽ đưa Trung Quốc ra tòa? 

Bà Marites Dañguilan Vitug đã có một bài phân tích trên báo Rappler hôm 21/11 lập luận rằng,                  
với phát biểu của Thứ trưởng Lê Hoài Trung về việc không loại trừ áp dụng biện pháp kiện tụng                    
(litigation) trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và một phiên đặc biệt kỷ niệm 25 năm                  
UNCLOS có hiệu lực với sự có mặt của 2 trong số 5 thẩm phán Hội đồng xét xử trong vụ Trọng                      
tài Biển Đông tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 vừa qua đã góp phần tạo nên tiếng                      
vang rằng Việt Nam đang nghiêm túc suy nghĩ về việc kiện Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn có một                   
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số hoài nghi Việt Nam sẽ hiện thực hoá điều này do mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng Cộng Sản                      
Việt Nam và Trung Quốc.  

Tác giả nhận định, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội trong năm tới để đảm nhiệm vai trò cao hơn đối                      
với vấn đề Biển Đông, khi mà Việt Nam trở thành Chủ tịch ASEAN nơi đang diễn ra đàm phán                    
Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc, và là thành viên không thường trực của Hội                    
đồng Bảo An Liên Hợp quốc, nơi Việt Nam có thể lên tiếng về những hành vi xâm nhập hung                    
hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.  

Đọc thêm: 

Marites Dañguilan Vitug: Will Vietnam take China to court? 

 

Mặt trận pháp lý của Việt Nam chống lại Trung Quốc: triển vọng và thách thức 

Richard Javad Heydarian có bài viết đăng trên AMTI ngày 21/11 cho rằng, dựa trên kinh nghiệm                 
của Philippines trong vụ kiện trọng tài chống lại Trung Quốc, luật pháp dường như là một lựa                  
chọn rủi ro nhưng có khả năng đối với Việt Nam. Việt Nam, nước phụ thuộc nhiều hơn vào                  
thương mại với Trung Quốc, có thể phải đối mặt với thiệt hại kinh tế lớn hơn đáng kể nếu nộp                     
đơn kiện.  

Tuy nhiên, Việt Nam có lý do chính đáng để xem xét nghiêm túc các biện pháp đối phó pháp lý                     
với Trung Quốc để khẳng định lại quyền chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa                    
của mình, bao gồm gần bãi Tư Chính, nơi diễn ra cuộc tranh chấp căng thẳng giữa các tàu thực                  
thi pháp luật Việt Nam và Trung Quốc kéo dài gần bốn tháng trước đó. Trọng tài cũng có thể xét                    
xử các hành động xâm phạm của Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam và sự xâm lấn của ngư                    
dân Trung Quốc. UNCLOS đã cung cấp các cơ chế để Việt Nam khẳng định và, dựa trên tiền lệ                    
của Philippines, có khả năng khẳng định quyền chủ quyền của mình. 

Đọc thêm: 

Richard Javad Heydarian: Vietnam’s Legal Warfare Against China: Prospects and          
Challenges 

 

Trung Quốc mặc sức vẽ ‘đường lưỡi bò’ - nguy hiểm hơn sức mạnh quân sự 

Jan Robert R Go đã có một bài viết riêng cho Zing.vn, trong đó, ông lập luận rằng: hình ảnh bản                    
đồ “đường lưỡi bò” thể hiện tham vọng của Trung Quốc có thể được lưu lại trong trí óc của bất                     
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cứ ai và sẽ vẫn mãi ghi nhận theo cách đó nếu không có gì tác động làm thay đổi suy nghĩ. Đây                       
là trận chiến trên mặt trận tuyên truyền và các phương tiện truyền thông hoặc giá trị văn hóa là                    
những công cụ sẽ được tận dụng tối đa. 

Nhưng làm thế nào để cân bằng giữa một bên là lợi ích kinh tế, với phần lớn đến từ Chính sách                      
Vành đai Con đường của Trung Quốc, với một bên là độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất                     
nước? 

Theo ông Jan, để đối phó, các nước liên quan cần liên tục phản bác những thông điệp tuyên                   
truyền từ Bắc Kinh và có hình thức quảng bá chủ quyền ngược lại. Quốc gia nào để Trung Quốc                    
tự do tuyên truyền quan điểm không những thua trên mặt trận tư tưởng mà còn tự biến mình                   
thành kẻ đồng lõa với thế lực bên ngoài. 

Đọc thêm: 

Zing.vn: Trung Quốc mặc sức vẽ ‘đường lưỡi bò’ - nguy hiểm hơn sức mạnh quân sự 

 

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

 

https://daisukybiendong.wordpress.com/

https://news.zing.vn/trung-quoc-mac-suc-ve-duong-luoi-bo-nguy-hiem-hon-suc-manh-quan-su-post1013904.html

