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I - TRÊN THỰC ĐỊA 

Trung Quốc ra mắt tàu lượn và Chương trình quan sát môi trường biển Ấn Độ Dương 

Phòng thí nghiệm quốc gia Trung Quốc về động lực môi trường biển vệ tinh cho hay, vào ngày                   
11 tháng 12, Chương trình nghiên cứu sinh thái và đại dương Ấn Độ Dương do nhà nghiên cứu                   
Zhou Feng tổ chức đã triển khai sáu tàu lượn "Hải dực (Haiyi)" cho các chuyến đi mùa đông để                    
quan sát môi trường biển. 

 

"Hải dực" được triển khai đặt độ sâu tối đa 1.000 mét, và sẽ tiếp tục bơi trong nước trong khoảng                     
40 ngày. Nó sẽ quan sát mật độ của oxy và xoáy của nước biển Bắc Ấn Độ Dương trong chế độ                      
"bơi" nổi và lặn.  

Đọc thêm: 

公众号观沧海 15/12: 印度洋航次布放滑翔机，开启印度洋海洋环境观测计划 

 

https://mp.weixin.qq.com/s/VubUpbhrQoASYweIWWphew


Hải quân Trung Quốc đang chế tạo một số lượng tàu chiến đáng kinh ngạc 

Theo tạp chí Forbes ngày 15/12, trong khi Hải quân Hoa Kỳ chỉ gửi một số tàu khu trục AEGIS                    
mỗi năm, một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải cho thấy 9 tàu chiến Trung Quốc mới được chế                   
tạo. Hải quân Trung Quốc đang hiện đại hóa với tốc độ ấn tượng và trên quy mô rộng lớn. Một                   
yếu tố quan trọng là việc xây dựng một đội tàu khu trục lớn, tàu chiến đổ bộ và tàu sân bay.  

 

Ảnh của H I Sutton từ Loongnaval 

Đọc thêm: 

Forbes 15/12: The Chinese Navy Is Building An Incredible Number Of Warships 

 

Máy bay chiến đấu Trung Quốc đưa cuộc tập trận Biển Đông lên một tầm cao mới? 

Theo South China Morning Post ngày 16/12, quân đội Trung Quốc đã tăng cường tập trận ở Biển                  
Đông để chuẩn bị cho các cuộc đối đầu bất ngờ. 

Cơ quan ngôn luận của quân đội cho biết một đơn vị hàng không hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Mặt                     
trận Phương Nam đã hoàn thành một cuộc tập trận trinh sát cảnh báo sớm trong thời gian dài. 

https://www.forbes.com/sites/hisutton/2019/12/15/china-is-building-an-incredible-number-of-warships/#2160bbca69ac


Khác với các cuộc tập trận được tiến hành năm ngoái về trinh sát cảnh báo sớm, cuộc tập trận lần                     
này có thời gian dài hơn nhiều, được đặt ở chế độ đối đầu ngay từ đầu và tập trung vào huấn                      
luyện vào ban đêm, ông Yan Liang, chỉ huy một sư đoàn không quân cho hay. 

“Loại máy bay này liên tục phá vỡ giới hạn của con người và thiết bị của chúng tôi, và giúp tăng                      
cường khả năng chiến đấu khẩn cấp của quân đội”, ông Yan Liang nói. 

 

Máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Nguồn: Xinhua 

Đọc thêm: 

South China Morning Post 16/12: Chinese warplanes take South China Sea exercises to             
new level 

 

Trung Quốc đưa vào biên chế tàu sân bay thứ 2 

Thời báo Hoàn Cầu ngày 17/12 cho hay, tàu chiến mang tên Sơn Đông (thân tàu mang số 17), sẽ                    
được triển khai ở Biển Đông. Đây là tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc, chiếc đầu tiên được                    

https://www.scmp.com/news/china/military/article/3042243/chinese-warplanes-take-south-china-sea-exercises-new-level
https://www.scmp.com/news/china/military/article/3042243/chinese-warplanes-take-south-china-sea-exercises-new-level


chế tạo trong nước, đã được giao cho Hải quân Trung Quốc vào hôm 17/12 tại Tam Á, tỉnh Hải                    
Nam, Trung Quốc d ưới sự chứng kiến của đích thân Chủ tịch  Trung Quốc  Tập Cận Bình. 

 

Sau buổi lễ, ông Tập Cận Bình lên tàu Sơn Đông, kiểm tra các thiết bị trên máy bay và thăm hỏi                      
về công việc và cuộc sống của các phi công máy bay trên tàu sân bay, theo Tân Hoa Xã ngày                     
17/12. 

Theo một chuyên gia quân sự yêu cầu không được nêu tên bình luận trên Thời báo Hoàn cầu                   
Thời báo Hoàn Cầu, về mặt kỹ thuật, tác động sắp tới của Sơn Đông đối với Hải quân PLA là                     
cung cấp nhiều lựa chọn chiến lược. Cụ thể là, đảm bảo thời gian phản ứng nhanh khi cần có sự                     
hiện diện của tàu sân bay và Trung Quốc có thể sử dụng tàu sân bay này để ngăn chặn Mỹ. 

Các mốc thời gian của tàu Sơn Đông: 

Tháng 11 năm 2013, việc xây dựng tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc đã bắt đầu. 

Tháng 3 năm 2015, việc xây dựng bên trong bến tàu bắt đầu. 

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, tàu đã được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên, trang bị thiết bị                      
hệ thống được thực hiện theo kế hoạch và thử nghiệm neo đậu đã được thực hiện đầy đủ. 

Từ ngày 13 đến 18 tháng 5 năm 2018, nhiệm vụ thử nghiệm trên biển đầu tiên và một số thiết bị                      
đã hoàn thành. 



Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Tàu Sơn Đông đã được đưa vào sử dụng. 

 

Giống như tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc, Liêu Ninh, Sơn Đông có một đường                   
băng để phóng máy bay, nhưng tàu sân bay thứ hai được cho là có khả năng chứa tới 36 máy bay                      
chiến đấu J-15, so với 24 trên tàu Liêu Ninh. Sơn Đông là một sự bổ sung đáng kể cho hạm đội                      
Trung Quốc để có khả năng vận chuyển liên tục. Tàu sân bay thứ ba - và là tàu đầu tiên có hệ                       
thống bắt và phóng máy phóng - được dự đoán sẽ hoạt động vào năm 2023. 

Tờ South China Morning Post hôm 19/12 dẫn lời chuyên gia hải quân Li Jie nói rằng tàu sẽ có                    
thể mang theo 40 máy bay, bao gồm cả máy bay trực thăng Z-9 và máy bay cảnh báo sớm                    
KJ-600. 

Một nhiệm vụ chính khác của [nhóm máy bay chiến đấu] là ngăn chặn các máy bay ném bom                   
tầm xa của Mỹ cất cánh từ một căn cứ hải quân ở đảo Guam, Tạp chí hàng tháng Naval and                     
Merchant Ships của Trung Quốc cho hay. 

Đáng chú ý, ông Lai Yijun là chỉ huy trưởng của tàu sân bay Trung Quốc Sơn Đông. Được đào                    
tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân đội, ông Lai ở tuổi bốn mươi, thông thạo tiếng Anh và từng                    
được coi là ứng cử viên cho một đại sứ quán Trung Quốc với tư cách là tùy viên quân sự. Theo                      
South China Morning Post, tiếng Anh là một yêu cầu quan trọng vì Hải quân Trung Quốc phấn                  
đấu để được coi là một lực lượng quốc tế 

Đọc thêm: 

American Military News 18/12: VIDEO: China commissions its second aircraft carrier –            
the first carrier made in China 

Thời báo Hoàn Cầu 17/12:  China commissions 2nd aircraft carrier 

Tân Hoa Xã 17/12: Xi Focus: Xi attends commissioning of first Chinese-built aircraft             
carrier 

央视军事: 视频+长图！山东舰的启航之路 

The Wall Street Journal 17/12: First China-Made Aircraft Carrier Enters Active Service            
(nếu không truy cập được, có thể đọc  tại đây ) 

South China Morning Post: China’s aircraft carriers tipped to team up to target foreign              
forces aiding Taiwan; The English-speaking commander of China’s newest aircraft          
carrier the Shandong 

https://americanmilitarynews.com/2019/12/video-china-commissions-its-second-aircraft-carrier-the-first-carrier-made-in-china/
https://americanmilitarynews.com/2019/12/video-china-commissions-its-second-aircraft-carrier-the-first-carrier-made-in-china/
https://www.globaltimes.cn/content/1173837.shtml
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/17/c_138638108.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/17/c_138638108.htm
https://mp.weixin.qq.com/s/uBs7TwTWuJ_UBQjaK7bvOw
https://www.wsj.com/articles/first-china-made-aircraft-carrier-enters-active-service-11576597819?mod=rsswn
https://drive.google.com/file/d/1oqDGAycWH7lK7MmR1LsxkTBbYrYRWgru/view?usp=sharing
https://www.scmp.com/news/china/military/article/3042688/chinas-aircraft-carriers-tipped-team-target-foreign-forces
https://www.scmp.com/news/china/military/article/3042688/chinas-aircraft-carriers-tipped-team-target-foreign-forces
https://www.scmp.com/news/china/military/article/3042689/english-speaking-commander-chinas-newest-aircraft-carrier
https://www.scmp.com/news/china/military/article/3042689/english-speaking-commander-chinas-newest-aircraft-carrier


II – NGOẠI GIAO VIỆT NAM  

Quan hệ quốc phòng quan trọng trong quan hệ đối tác Việt Nam - Nga 

Báo Vietnamplus ngày 16/12 dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh trong một bài viết                   
được đăng trên tờ Độc lập  của Nga ngày 13/12 nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội                
Nhân dân Việt Nam (ngày 22 tháng 12) cho hay, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tăng cường                   
hơn nữa hợp tác với các lực lượng vũ trang Nga trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.  

Theo Đại sứ, cả Việt Nam và Nga đều có quan hệ quốc phòng lâu dài, thực tế và đáng tin cậy                      
trên cơ sở các hiệp ước đã ký, bao gồm kế hoạch hợp tác và phát triển quốc phòng giai đoạn                     
2018-2020, đồng thời tạo thuận lợi cho việc ký kết các thỏa thuận hợp tác mới, bao gồm tuyên                   
bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2019-2023. 

Đọc thêm: 

Vietnamplus 16/12: Defence ties important to Vietnam-Russia partnership: ambassador 

 

Việt Nam hy vọng kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông vào năm 2020 

Hãng tin Reuters ngày 17/12 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Dũng,                 
phát biểu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, "Tôi hy vọng rằng trong thời gian                  
Việt Nam làm chủ tịch ASEAN, Trung Quốc sẽ thể hiện sự kiềm chế các hoạt động trên biển". 

"Những gì Trung Quốc đã làm là rất đáng báo động và đe dọa không chỉ Việt Nam mà cả các                     
quốc gia khác khi nhìn thấy tiềm năng bị đe dọa trong tương lai", ông Dũng nói. 

Đọc thêm: 

Reuters 17/12: Vietnam Hopes for Chinese Restraint in South China Sea in 2020 

 

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn hội đàm Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David                
Stilwell 

Báo Thế giới và Việt Nam ngày 18/12 đưa tin, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam                   
Bùi Thanh Sơn đã hội đàm và tham dự Lễ công bố biểu tượng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ                      
ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ cùng Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell đang có chuyến                 
thăm Việt Nam từ ngày 17 đến 18/12. 

https://en.vietnamplus.vn/tags/Independence-newspaper.vnp
https://en.vietnamplus.vn/defence-ties-important-to-vietnamrussia-partnership-ambassador/165522.vnp
https://www.nytimes.com/reuters/2019/12/17/world/asia/17reuters-southchinasea-vietnam.html


Trợ lý Ngoại trưởng David Stilwell tái khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện                   
Việt Nam - Hoa Kỳ; cam kết ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò                    
ngày càng quan trọng tại khu vực và mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ                     
hai nước phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đề nghị hai nước tăng cường hợp tác, trong đó duy trì                   
trao đổi đoàn, tiếp xúc, đặc biệt là cấp cao; thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư duy trì                       
đà phát triển ổn định, đóng vai trò trọng tâm và là động lực thúc đẩy quan hệ song phương và                     
đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực song phương khác như khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa                   
học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng. 

Trợ lý Ngoại trưởng Stilwell khẳng định chủ trương của Hoa Kỳ trong việc duy trì an ninh, an                   
toàn, tự do hải hành và không hành, thương mại không bị cản trở tại Biển Đông; khẳng định Hoa                    
Kỳ ủng hộ giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với                    
luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); tôn                   
trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố Ứng xử                      
của các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm ký kết Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) có ý                      
nghĩa, hiệu quả và thực chất. 

Đọc thêm: 

Thế giới và Việt Nam 18/12: Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn hội đàm Trợ lý                 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell 

 

Tàu hải quân Mỹ đang ghé thăm căn cứ hải quân Cam Ranh 

Báo Thanh Niên 20/12 đưa tin, Tàu USS Gabrielle Giffords (LCS-10) đang ghé thăm căn cứ hải                 
quân Cam Ranh. Đây là một ví dụ khác về mối quan hệ quân sự gia tăng giữa Việt Nam và Mỹ. 

USS Gabrielle Giffords là tàu chiến đầu tiên được trang bị tên lửa tấn công trên biển (NSM) mới                   
của Mỹ do hãng Raytheon phát triển. NSM là loại tên lửa hành trình chống hạm có khả năng                   
tàng hình và khó bị phát hiện bằng radar. NSM có tầm bắn hơn 100 hải lý (185 km), xa hơn 30%                      
so với tên lửa diệt hạm Harpoon mà hải quân Mỹ sử dụng lâu nay. 

https://baoquocte.vn/thu-truong-thuong-truc-bui-thanh-son-hoi-dam-tro-ly-ngoai-truong-hoa-ky-david-stilwell-106387.html
https://baoquocte.vn/thu-truong-thuong-truc-bui-thanh-son-hoi-dam-tro-ly-ngoai-truong-hoa-ky-david-stilwell-106387.html


 

Ảnh: Hình ảnh tàu USS Gabrielle Giffords đậu ở Cam Ranh sáng 20/12. Nguồn: Báo Thanh Niên 

Gabrielle Giffords được Hải quân Mỹ cho biết đang triển khai luân phiên đến Bộ tư lệnh Ấn Độ                   
Dương - Thái Bình Dương, thực hiện các hoạt động tác chiến, tập trận, thăm cảng trên toàn khu                   
vực và hoạt động cọ sát với hải quân các đồng minh và đối tác nhằm mang đến ổn định và an                      
ninh hàng hải - những trụ cột chính của một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. 

Tàu USS Gabrielle Giffords cập cảng Cam Ranh lần này có một người gốc Việt, thuộc thế hệ                  
người nhập cư đầu tiên là Kỹ thuật viên Ryan Can. 

Đọc thêm: 

Báo Thanh Niên 20/12: Tàu tác chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords của hải quân Mỹ                
thăm cảng Cam Ranh 

RFA Tiếng Việt 21/12: Tàu tác chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords của Mỹ thăm cảng                
Cam Ranh 

https://thanhnien.vn/thoi-su/tau-tac-chien-ven-bo-uss-gabrielle-giffords-cua-hai-quan-my-tham-cang-cam-ranh-1161744.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/tau-tac-chien-ven-bo-uss-gabrielle-giffords-cua-hai-quan-my-tham-cang-cam-ranh-1161744.html
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/uss-gabrielle-giffords-visit-cam-ranh-12212019083452.html
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/uss-gabrielle-giffords-visit-cam-ranh-12212019083452.html


III - CÁC NƯỚC QUAN NGẠI TRƯỚC MỐI ĐE DỌA TỪ TRUNG QUỐC 

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nói về sự đe dọa của Trung Quốc 

The Navy Times ngày 13/12 dẫn lời chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ                   
cho rằng các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông có ý đe dọa các quốc gia khác trong khu                    
vực. 

Ngoài ra, theo ông Aquilino, vai trò của Mỹ là "giữ an toàn cho các quốc gia và khu vực" trong                     
sự hợp tác chặt chẽ với các đồng minh của họ, những quốc gia có chung các giá trị. 

"Không còn là nghi ngờ, Hoa Kỳ đã tuyên bố chúng tôi đang cạnh tranh với Cộng hòa Nhân dân                    
Trung Hoa. Chúng tôi có những bất đồng cố hữu giữa các hệ tư tưởng", ông Aquilino nói. 

Đọc thêm: 

Navy Times 13/12: Pacific Fleet’s 4-star warns of Chinese intimidation 

 

Đô đốc Mỹ: Bắc Kinh cho thấy sự hiện diện quân sự không giảm ở Biển Đông 

Đài RFA dẫn lời chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ nói với các phóng viên ở Bangkok                    
hôm 13/12 rằng, “không có dấu hiệu Trung Quốc giảm sức mạnh quân sự trong khu vực. […]                  
Các tàu của Mỹ hoạt động gần với tàu Trung Quốc và tàu của tất cả các quốc gia trong khu vực                      
và Mỹ muốn giữ an toàn cho các bên. Đó là những điều chúng tôi làm để ngăn ngừa xung đột”. 

Đọc thêm: 

RFA 13/12: Beijing Showing No Reduction in South China Sea Military Presence, US             
Admiral Says 

 

Úc, Hàn Quốc lo ngại về tranh chấp Biển Đông 

Theo Vietnamplus ngày 14/12, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Úc lần thứ tư                  
tại Sydney, Úc và Hàn Quốc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của họ đối với những diễn biến gần                     
đây ở Biển Đông, và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình và ổn định                      
ở vùng biển. 

Đọc thêm: 

Vietnamplus 14/12: Australia, RoK voice concern over East Sea dispute 

https://www.navytimes.com/news/your-navy/2019/12/13/pacific-fleets-4-star-warns-of-chinese-intimidation/
https://www.rfa.org/english/news/china/usa-southchinasea-12132019142116.html
https://www.rfa.org/english/news/china/usa-southchinasea-12132019142116.html
https://en.vietnamplus.vn/australia-rok-voice-concern-over-east-sea-dispute/165469.vnp


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản quan ngại các hoạt động trên biển của Trung Quốc 

Đài NHK ngày 15/12 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono đã bày tỏ quan ngại                   
về các hoạt động trên biển của Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp tại một                    
hội nghị quốc tế ở Qatar vào hôm 14/12. 

Ông Kono nói, "Trung Quốc đang tham gia vào các nỗ lực đơn phương và cưỡng ép nhằm thay                   
đổi hiện trạng dựa trên các yêu sách không tương thích với trật tự quốc tế hiện có". Đồng thời,                    
ông Kono cho biết Nhật Bản "cũng lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường nhanh chóng sức                  
mạnh quân sự thiếu minh bạch, bao gồm cả khả năng hạt nhân và tên lửa". 

Đọc thêm: 

NHK 15/12: Kono expresses concern at China's sea activities 

 

Chỉ huy Không quân Thái Bình Dương Mỹ: Quân đội Hoa Kỳ nên tăng cường sử dụng               
chiến thuật lừa địch 

Tờ Defense One ngày 18/12 dẫn lời Chỉ huy Không quân Thái Bình Dương Mỹ bình luận, để                  
chống lại sự phát triển quân sự của Trung Quốc, quân sự Mỹ nên dựa nhiều hơn vào các chiến                    
thuật lừa địch và tương tự thay vì chỉ đơn giản bằng vũ khí đắt tiền. 

“Đây là điều mà chúng tôi đã làm trong quá khứ”, Tướng Charles Brown, chỉ huy Lực lượng                  
Không quân Thái Bình Dương Mỹ nói. 

Đọc thêm: 

Defense One 18/12: US Military Should Deepen Its Use of Deception, Pacific Air Forces              
General Says 

 

Mike Pompeo nói rằng người dân Trung Quốc đang từ chối Đảng Cộng sản cầm quyền 

Tờ The Washington Times ngày 19/12 đã có cuộc phỏng vấn Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.               
Trong cuộc phỏng vấn, ông Pompeo nói người dân Trung Quốc muốn sống trong một xã hội tự                 
do và không ủng hộ Đảng Cộng sản cầm quyền. 

Ngoài ra, ông Pompeo nói thêm, chính sách đối ngoại hiện tại không nhằm mục đích tách rời                  
Hoa Kỳ khỏi Trung Quốc về mặt kinh tế nhưng để đảm bảo Bắc Kinh cạnh tranh công bằng trên                
trường kinh tế toàn cầu. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20191215_06/
https://www.defenseone.com/threats/2019/12/us-military-should-add-deception-its-playbook-pacific-air-forces-general-says/161982/
https://www.defenseone.com/threats/2019/12/us-military-should-add-deception-its-playbook-pacific-air-forces-general-says/161982/


Đọc thêm: 

The Washington Times, EXCLUSIVE: Mike Pompeo says the Chinese people are rejecting            
ruling Communist Party 

 

IV - CHÍNH TRỊ VÀ NGOẠI GIAO CỦA TRUNG QUỐC  

Phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị 

Trong chuyến công du châu Âu, ông Vương Nghị đã có một số bài phát biểu. 

Về quan hệ Trung Quốc-EU, tại sự kiện "Tóm tắt sáu mươi phút" của Trung tâm Chính sách                  
Châu Âu Brussels ngày 16/12, ông Vương Nghị khẳng định: “Để đảm bảo sự tiến triển ổn định                  
của quan hệ Trung Quốc-EU, trước tiên, chúng ta cần phải có được nhận thức lẫn nhau và tiếp                   
tục nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. […] Trung Quốc là đối tác, không phải đối thủ”. 

Đọc toàn văn phát biểu của ông Vương Nghị bằng tiếng Anh  tại đây  và bằng tiếng Trung  tại đây . 

Về chủ nghĩa đa phương, tại Phiên họp toàn thể đầu tiên của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao                   
ASEM lần thứ 14 Madrid, Tây Ban Nha ngày 16/12, ông Vương Nghị đề xuất, “Để theo đuổi                  
chủ nghĩa đa phương, chúng ta cần tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực được thừa nhận                    
toàn cầu điều chỉnh các quan hệ quốc tế. […] Trung Quốc phản đối các hành vi đặt lợi ích của                     
bản thân lên trên lợi ích của người khác, sự bóp méo tùy tiện và một cách tiếp cận có chọn lọc và                       
thực dụng đối với luật pháp quốc tế, trong đó có sự bá quyền. Các chiến thuật bắt nạt như quyền                    
tài phán dài hạn và các biện pháp trừng phạt đơn phương nên bị từ chối”. 

Đọc toàn văn phát biểu của ông Vương Nghị bằng tiếng Anh  tại đây  và bằng tiếng Trung  tại đây . 

 

Trung Quốc, Philippines thúc đẩy hợp tác khai thác dầu khí 

Tân Hoa Xã ngày 16/12 đưa tin, bên lề Hội nghị ASEM tại Madrid, Bộ trưởng Ngoại giao Trung                   
Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin đã đồng ý thúc đẩy hợp                 
tác song phương trong khai thác dầu khí. 

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Philippines để thực hiện sự                 
đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và sẽ tích cực thúc đẩy tiến bộ                    
thực sự trong hợp tác dầu khí song phương theo bản ghi nhớ của hai nước hiểu biết. 

https://www.washingtontimes.com/news/2019/dec/19/mike-pompeo-says-chinese-rejecting-communist-party/
https://www.washingtontimes.com/news/2019/dec/19/mike-pompeo-says-chinese-rejecting-communist-party/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1725036.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1725023.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/t1725392.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1725303.shtml


Ông Locsin đồng ý với đánh giá trên, nói rằng đất nước của ông đã sẵn sàng hợp tác với Trung                     
Quốc để thúc đẩy tiến bộ trong hợp tác dầu khí song phương. 

Đọc thêm: 

Tân Hoa Xã 16/12: China, Philippines vow to advance cooperation in oil, gas             
exploitation 

 

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc gặp đối tác Indonesia 

Cũng theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa đã gặp Bộ                 
trưởng Quốc phòng Indonesia Mitchowo Subianto hôm 16/12 tại Bắc Kinh. 

Trung Quốc và Indonesia là những nước láng giềng quan trọng với nhau với nhiều lợi ích chung                  
và triển vọng hợp tác rộng lớn, ông Ngụy nói. 

Còn ông Subianto nói rằng Indonesia đã rất coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, và sẵn                   
sàng tăng cường hợp tác thực tế với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực bao gồm quốc phòng và an                    
ninh để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước và quân đội. 

Về phía truyền thông Indonesia, The Jakarta Post ngày 16/12 dẫn lời ông Subianto cho biết,                
Indonesia đã tham gia hợp tác tốt với Trung Quốc về mặt quốc phòng, cả ở cấp độ song phương                    
và khu vực. “Trung Quốc cũng là đối tác trong nỗ lực hiện đại hóa hệ thống phòng thủ của chúng                    
ta”, ông Subianto nói. 

Đọc thêm: 

Tân Hoa Xã 16/12: Chinese defense minister meets Indonesian counterpart 

The Jakarta Post 16/12: Prabowo kicks off first China working trip to discuss defense              
with Beijing 

 

Chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo quốc phòng Nhật Bản sau 10 năm 

Tờ The Japan Times ngày 19/12 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono và người                  
đồng cấp Trung Quốc, Tướng Ngụy Phương Hòa, đã đồng ý làm việc để tăng cường sự tin tưởng                   
lẫn nhau và tăng cường liên lạc trong bối cảnh Nhật Bản ngày càng lo ngại về sự hung hăng ngày                     
càng tăng của Bắc Kinh.  

http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/16/c_138635880.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/16/c_138635880.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/16/c_138635924.htm
https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/16/prabowo-kicks-off-first-china-working-trip-to-discuss-defense-with-beijing.htmlhttps:/www.thejakartapost.com/news/2019/12/16/prabowo-kicks-off-first-china-working-trip-to-discuss-defense-with-beijing.html
https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/16/prabowo-kicks-off-first-china-working-trip-to-discuss-defense-with-beijing.htmlhttps:/www.thejakartapost.com/news/2019/12/16/prabowo-kicks-off-first-china-working-trip-to-discuss-defense-with-beijing.html


Nhật Bản và Trung Quốc đang tìm cách sớm mở một đường dây nóng theo Cơ chế liên lạc hàng                    
hải và hàng không song phương được đưa ra vào tháng 6 năm ngoái. Kế hoạch này nhằm mục                  
đích ngăn chặn các cuộc đụng độ bất ngờ giữa Lực lượng Tự vệ Nhật Bản và quân đội Trung                    
Quốc trên biển và trên không. 

Trước chuyến thăm tới Trung Quốc, như đã đưa tin ở trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã                   
công khai bày tỏ quan ngại với các hoạt động của Trung Quốc trên biển và sự thiếu minh bạch                    
trong phát triển vũ khí quân sự. 

Đọc thêm: 

The Japan Times 19/12: On first China visit by Japan defense chief in 10 years, ministers                
agree to boost mutual trust 

 

V - QUAN HỆ NGA - TRUNG 

Putin: không có kế hoạch cho liên minh quân sự Nga-Trung 

Hãng tin Reuters ngày 19/12 dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga không có kế                 
hoạch xây dựng liên minh quân sự với Trung Quốc, mặc dù Moscow giúp Bắc Kinh xây dựng hệ                   
thống cảnh báo tấn công tên lửa, và khẳng định đó hoàn toàn là một biện pháp phòng thủ. 

Đọc thêm: 

Reuters 19/12: Putin says no plans for Russia-China military alliance 

 

VI - DẦU KHÍ CỦA TRUNG QUỐC 

Subea 7 Malaysia ký hợp đồng 'khá lớn' với CNOOC ở Biển Đông 

Công ty dầu khí Subea 7 của Malaysia đã ký hợp đồng với Tổng Công ty Dầu khí quốc gia                    
Trung Quốc (CNOOC) ở Biển Đông nhằm thực hiện Dự án Phát triển mỏ khí Lingshui 17-2,                 
cách 90 hải lý từ bờ biển Tam Á, tỉnh Hải Nam. 

Đọc thêm: 

Energy Voice 17/12: Subsea 7 wins ‘sizable’ contract with Cnooc in South China Sea 

 

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/19/national/politics-diplomacy/china-japan-defense-ministers-agree-boost-mutual-trust/#.Xf4VddIzbIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/19/national/politics-diplomacy/china-japan-defense-ministers-agree-boost-mutual-trust/#.Xf4VddIzbIU
https://www.reuters.com/article/us-russia-china-missiles/putin-says-no-plans-for-russia-china-military-alliance-idUSKBN1YN1LV
https://www.energyvoice.com/oilandgas/214165/subsea-7-wins-sizable-contract-with-cnooc-in-south-china-sea/


Can thiệp GPS có hệ thống xảy ra tại các kho dầu và chính phủ Trung Quốc 

Theo Skytruth ngày 12/12, đã tìm thấy bằng chứng về một hình thức thao túng GPS mới lạ xảy ra                    
tại ít nhất 20 địa điểm trên bờ biển Trung Quốc trong năm qua. Phần lớn các địa điểm này là các                     
kho dầu, nhưng các cơ sở của chính phủ ở Thượng Hải và Thanh Đảo cũng cho thấy mô hình                    
nhiễu tương tự trong định vị GPS.  

Đọc thêm: 

Skytruth 12/12: Systematic GPS Manipulation Occuring at Chinese Oil Terminals and           
Government Installations 

MIT Technology Review 15/11: Ghost ships, crop circles, and soft gold: A GPS mystery              
in Shanghai 

 

Kinh tế biển của Trung Quốc tăng trưởng 

Theo Tân Hoa Xã ngày 15/12, tổng sản phẩm từ đại dương của Trung Quốc đã tăng 6,3% lên                   
gần 6,4 nghìn tỷ nhân dân tệ trong ba quý đầu tiên năm 2019. Trong đó, sản lượng dầu thô ngoài                     
khơi tăng 2,3% và sản lượng khí đốt tự nhiên tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ                      
Bộ Tài Nguyên và Đất đai Trung Quốc. 

Đọc thêm: 

Tân Hoa Xã 15/12: China's marine economy sees steady growth 

 

Trung Quốc đang phá vỡ kỷ lục về nhập khẩu dầu thô và sẽ không dừng lại 

Trung Quốc đang phá vỡ kỷ lục về nhập khẩu dầu thô và sẽ không dừng lại sớm khi các nhà máy                      
lọc dầu mới nổi lên và hy vọng giảm bớt căng thẳng thương mại với Mỹ sẽ thúc đẩy nền kinh tế,                      
theo Bloomberg. 

Đọc thêm: 

Bloomberg 17/12: China’s Oil Imports Are Most World’s Ever Seen And Still Growing             
(nếu không truy cập được, có thể đọc  tại đây ) 

 

https://skytruth.org/2019/12/systematic-gps-manipulation-occuring-at-chinese-oil-terminals-and-government-installations/
https://skytruth.org/2019/12/systematic-gps-manipulation-occuring-at-chinese-oil-terminals-and-government-installations/
https://www.technologyreview.com/s/614689/ghost-ships-crop-circles-and-soft-gold-a-gps-mystery-in-shanghai/
https://www.technologyreview.com/s/614689/ghost-ships-crop-circles-and-soft-gold-a-gps-mystery-in-shanghai/
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/15/c_138633358.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-17/china-s-oil-imports-are-most-world-s-ever-seen-and-still-growing
https://drive.google.com/file/d/1CY9s4cMiqkmvpk2EIGYPDqalzxaw3YGt/view


VII - CHIẾN LƯỢC ẤN ĐỘ -THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA CÁC NƯỚC 

Ấn Độ mở rộng phạm vi chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương 

Theo The India Times ngày 15/12, Ấn Độ đang mở rộng phạm vi của chính sách Ấn Độ-Thái                  
Bình Dương, theo đó, ASEAN không chỉ là trung tâm duy nhất nữa mà còn vùng Vịnh và châu                   
Phi. 

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar hôm 14/12 nói, “có thể bắt đầu từ việc xác định các                    
hành động cụ thể để cùng nhau hợp tác, có thể bắt đầu từ việc xác định các hành động cụ thể để                       
tăng cường hợp tác trong các vấn đề được quan tâm rộng rãi” và khẳng định “có một logic địa lý                     
không thể thay đổi đối với Ấn Độ-Thái Bình Dương”. 

Đọc thêm: 

India Times 15/12: India expands Indo-Pacific policy 

 

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: Các quốc gia có chung các giá trị có thể làm việc                   
cùng nhau trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương 

Cựu Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto đã có buổi trả lời phỏng vấn The                 
Jakarta Post ngày 16/12, theo đó, ông Morimoto đã nói: 

“Tôi nghĩ rằng định hướng mà ASEAN đã thực hiện là đúng và là cách tốt nhất có thể bởi vì điều                      
đó có nghĩa là các quốc gia có cùng giá trị có thể làm việc cùng nhau trong các lĩnh vực khác                      
nhau. Vì vậy, nếu Trung Quốc có thể đồng ý với khái niệm này, dự kiến sẽ tham gia hoặc theo                     
chiến lược này. […] 

Tuy nhiên, khi Trung Quốc phớt lờ phán quyết của tòa trọng tài trên Biển Đông và tiếp tục xây                    
dựng và quân sự hóa các đảo nhỏ ở đó, và do đó đe dọa các quốc gia khác, nước này đang chống                       
lại một khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.” 

Đọc thêm: 

The Jakarta Post 16/12: Discourse: ‘Countries sharing same values can work together            
under Indo-Pacific' 

 

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/72644806.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
https://docs.google.com/document/d/1iWYfzkeShVW8-anSnXavtCCnVO-6ZoYqmRzwXZbuj_E/edit#heading=h.l9ir8vuq3qms
https://docs.google.com/document/d/1iWYfzkeShVW8-anSnXavtCCnVO-6ZoYqmRzwXZbuj_E/edit#heading=h.l9ir8vuq3qms


Điểm nổi bật của Đối thoại Bộ trưởng 2 + 2 Hoa Kỳ-Ấn Độ 2019 

Theo website Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/12, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và các đồng sự đã tái                  
khẳng định cam kết hợp tác cùng nhau để hỗ trợ một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do,                      
cởi mở và hòa nhập. 

“Họ hoan nghênh mức độ hợp tác chưa từng có giữa quân đội Hoa Kỳ và Ấn Độ, được thực tế                     
hoá thông qua các cuộc tập trận nâng cao như cuộc tập trận TigerER TRIUMPH ba lần đầu tiên,                   
sự chia sẻ thông tin lớn hơn, mở rộng quốc phòng, bố trí các sĩ quan liên lạc và các hiệp định                      
phòng thủ mới bao gồm một thỏa thuận được ký kết gần đây để thúc đẩy hợp tác quốc phòng                    
giữa các khu vực tư nhân của chúng tôi”, ông Pompeo nói. 

Đọc thêm: 

State.gov 18/12: Điểm nổi bật của Đối thoại Bộ trưởng 2 + 2 Hoa Kỳ-Ấn Độ 2019 

 

Ông Esper muốn chuyển quân đội từ Afghanistan đến Ấn Độ-Thái Bình Dương để đối đầu                
với Trung Quốc 

Tờ Military Times ngày 18/12 dẫn lời ông Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói với các phóng                  
viên hôm 16/12 rằng: 

“Tôi muốn giảm số [binh lính] vì tôi muốn đưa những đội quân đó về nhà, để họ có thể tái trang                      
bị và đào tạo lại cho các nhiệm vụ khác hoặc/và được triển khai đến Ấn Độ-Thái Bình Dương để                    
đối mặt với thách thức lớn nhất của chúng tôi về vấn đề cạnh tranh quyền lực nước lớn, đó là                     
Trung Quốc”. 

Đọc thêm: 

Military Times 18/12: Esper wants to move troops from Afghanistan to the Indo-Pacific             
to confront China 

 

VIII - PHÂN TÍCH/ BÌNH LUẬN 

Quan điểm của học giả Trung Quốc về các hoạt động quân sự gần đây của Mỹ ở Biển Đông 

Tác giả Chen Yong trên trang SCSPI ngày 6/12 đưa ra bình luận rằng, sau khi kết thúc cuộc                   
chiến chống khủng bố, Mỹ đã chuyển trọng tâm chiến lược an ninh quốc gia trở lại cạnh tranh                   
quyền lực nước lớn và hiện coi Trung Quốc là mối đe dọa đáng gờm nhất. Sau đó, chiến lược                   

https://www.state.gov/highlights-of-2019-u-s-india-22-ministerial-dialogue/
https://www.militarytimes.com/flashpoints/2019/12/18/esper-wants-to-move-troops-from-afghanistan-to-the-indo-pacific-to-confront-china/
https://www.militarytimes.com/flashpoints/2019/12/18/esper-wants-to-move-troops-from-afghanistan-to-the-indo-pacific-to-confront-china/


toàn cầu của lực lượng Hoa Kỳ nhằm tăng cường triển khai ở Biển Đông và các khu vực lân cận                    
trở thành ưu tiên hàng đầu. 

Theo Chen Yong, trong bối cảnh Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với sự kháng cự lớn trong việc tăng                     
cường sự hiện diện quân sự dọc theo bờ Biển Đông trong thời gian ngắn, Washington sẽ triển                  
khai nhiều lực lượng hơn trên các căn cứ ngoại vi, tăng cường sự hiện diện của tiền tuyến và khai                     
thác tiềm năng của các lực lượng hoạt động ở tiền tuyến để gây áp lực lên Trung Quốc. Đặc biệt,                     
Mỹ sẽ tập trung vào việc tăng cường tần suất và cường độ của tàu chiến và máy bay hoạt động ở                      
Biển Đông.  

Đọc toàn văn quan điểm  tại đây . 

 

Chính quyền Trump đã đổi mới chiến lược của Mỹ như thế nào? 

Tác giả Elbridge A. Colby và A. Wess Mitchell đã có bài phân tích trên Foreign Affairs ngày                  
12/10 rằng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nhìn chung bị xáo trộn. Chính quyền Trump đã tiến                  
thêm một bước quan trọng, với sự công nhận cạnh tranh quyền lực nước lớn. Điều này đảm bảo                   
chính sách đối ngoại của Mỹ được xây dựng lại từ cơ sở. 

Khi các nhà sử học trong tương lai nhìn lại hành động của Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ XXI, cho đến                      
nay, câu chuyện nổi bật nhất sẽ là cách Washington tập trung chú ý vào cạnh tranh quyền lực                   
nước lớn với một Trung Quốc đang trỗi dậy và một nước Nga đang tìm cách làm suy yếu sự lãnh                     
đạo của Hoa Kỳ. 

Đọc thêm: 

Elbridge A. Colby và A. Wess Mitchell: The Age of Great-Power Competition: How the              
Trump Administration Refashioned American Strategy 

 

Các quốc gia trung cường ở Ấn Độ-Thái Bình Dương đang dần liên kết với nhau 

Tác giả Stephen R Nagy phân tích trên The Ambassadors Brief ngày 14/12, các quốc gia trung                 
cường đang thích nghi tốt nhất có thể: một nền ngoại giao quyền lực trung gian mới đang trỗi                   
dậy để đáp ứng những thách thức này. Ba khía cạnh của phản ứng của họ bao gồm: 

1. Thúc đẩy trật tự hàng hải dựa trên các quy tắc - để chống lại sự hung hăng của Trung Quốc 

2. Tự bảo vệ mình trước sự ép buộc kinh tế của Trung Quốc - bằng cách đa dạng hóa các mối                      
quan hệ kinh tế của họ, và làm dày thêm quan hệ thương mại giữa họ với nhau  

https://scspi.pku.edu.cn/en/docs/20190615121311631228.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-12-10/age-great-power-competition
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-12-10/age-great-power-competition


3. Bắt tay vào các sáng kiến cơ sở hạ tầng mới - để cung cấp các lựa chọn thay thế chất lượng                       
cao cho Sáng kiến   Vành đai và Con đường (BRI). 

Đọc thêm: 

Stephen R Nagy: Middle Powers in the Indo-Pacific: Evolving Alignment 

 

Trung Quốc là mục tiêu mới của NATO 

Tác giả Cary Huang phân tích trên tờ South China Morning Post ngày 15/12, NATO bắt đầu cảm                  
thấy mối đe dọa trực tiếp của Trung Quốc tại ngưỡng cửa của họ khi Quân đội Trung Quốc tăng                    
cường hiện diện toàn cầu. Quân đội Trung Quốc đã mở một căn cứ ở Djibouti và tiến hành các                    
cuộc tập trận chung với Nga ở Địa Trung Hải và Biển Baltic. Bây giờ hầu hết trong số họ chia sẻ                      
mối quan tâm của Washington về mối đe dọa đang gia tăng. Trong vài năm qua, Washington và                  
Brussels đã tiến gần hơn trong chiến lược đối phó với Trung Quốc. Khi Mỹ xác định Trung Quốc                   
là đối thủ cạnh tranh chiến lược trong Chiến lược an ninh quốc gia năm ngoái, Ủy ban châu Âu                    
gồm 28 thành viên, trong đó 22 quốc gia cũng là thành viên của NATO, theo sau, với kế hoạch                    
chiến lược EU-Trung Quốc của họ đồng thời xác định Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh                  
kinh tế, và là một đối thủ có tính hệ thống. 

Đọc thêm: 

Cary Huang: Beijing’s nightmare is coming true. China is Nato’s new communist target 

 

Malaysia có kế hoạch đối phó với thách thức hải quân Trung Quốc 

Tác giả Joseph Hammond đã phân tích trên Creative Destruction Media hôm 17/12 rằng kế               
hoạch hiện đại hóa quân đội Malaysia được khởi xướng bởi Đô đốc Hải quân RMN Kamarul và                  
được công bố vào năm ngoái. Kế hoạch đó kêu gọi giảm số lượng các lớp trong hạm đội Hoàng                   
gia Malaysia từ 15 xuống chỉ còn 5 để hợp lý hóa và tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng vào                      
năm 2050. 

Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch sẽ được hoàn thành vào năm 2030 với giai đoạn thứ hai sẽ hoàn                     
thành vào năm 2050. Kế hoạch dự kiến   rằng Hải quân Hoàng gia Malaysia năm 2050 sẽ bao gồm                   
12 tàu chiến đấu duyên hải (LCS); 18 tàu nhiệm vụ duyên hải (LMS); 18 tàu tuần tra (PV); ba                 
tàu hỗ trợ đa vai trò (MRSS) và bốn tàu ngầm.  

https://www.ambassadorsbrief.com/posts/KyAADF9w7p6Zaapys
https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3041942/beijings-nightmare-coming-true-china-natos-new-communist-target


Chi phí vẫn là một thách thức đối với Malaysia. Do đó, nước này đang xem xét trao đổi dầu cọ                    
với nước ngoài cho các thiết bị quốc phòng. 

Đọc thêm: 

Joseph Hammond: Less Is More As Malaysia Plans To Cope With Chinese Naval             
Challenge 

 

Lợi ích của Nga ở Biển Đông ngày càng tăng 

Trên ASPI Strategist ngày 18/2, tác giả Lê Thu Hường và Sunny Cao đã bình luận rằng sự hiện                 
diện của Nga ở Biển Đông làm phức tạp thêm các tranh chấp đang diễn ra giữa Trung Quốc và                    
các nước láng giềng về các yêu sách lãnh thổ. Nếu Philippines tham gia vào cuộc thăm dò chung                  
với Rosneft, Nga có thể bắt đầu đóng vai trò rộng lớn hơn trong khu vực. 

Bất chấp tuyên bố của Moscow rằng họ sẽ không tham gia vào các tranh chấp lãnh thổ, bằng                   
cách tiếp tục hợp tác với Việt Nam thông qua Rosneft, điều này thể hiện sự ủng hộ đối với Hà                     
Nội. Nếu Rosneft vẫn không bị làm phiền bởi những nỗ lực cưỡng chế của Trung Quốc, thì đây                  
có thể làm tấm gương cho các công ty dầu thương mại quốc tế khác tham gia vào các hoạt động                     
chung trong vùng biển đang tranh chấp này. 

Đọc thêm: 

Huong Le Thu và Sunny Cao: Russia’s growing interests in the South China Sea 

 

Ảo tưởng về một trật tự toàn cầu dựa trên quy tắc 

Tác giả Brahma Chellaney đã có bài bình luận trên Project Syndicate ngày 20/12 rằng luật pháp                 
quốc tế ngày nay có sức mạnh chống lại kẻ không có quyền lực nhưng bất lực trước kẻ                   
mạnh. Bất chấp sự thay đổi kiến   tạo trong nền kinh tế, địa chính trị và môi trường, điều này                   
dường như vẫn đúng. Dẫn điển hình Trung Quốc, tác giả cho thấy các quốc gia hùng mạnh nhất                   
sử dụng luật pháp quốc tế để áp đặt ý chí của họ lên các đối tác yếu hơn, trong khi chính họ lại                        
bỏ qua luật pháp. Chừng nào điều này còn đúng, một trật tự toàn cầu dựa trên quy tắc sẽ vẫn là                      
một ảo tưởng cho việc theo đuổi các lợi ích quốc gia. 

Đọc thêm: 

Brahma Chellaney: The Illusion of a Rules-Based Global Order 

https://creativedestructionmedia.com/news/asia/2019/12/17/less-is-more-as-malaysia-plans-to-cope-with-chinese-naval-challenge/?mc_cid=573fba59ae&mc_eid=407ae945b9
https://creativedestructionmedia.com/news/asia/2019/12/17/less-is-more-as-malaysia-plans-to-cope-with-chinese-naval-challenge/?mc_cid=573fba59ae&mc_eid=407ae945b9
https://www.aspistrategist.org.au/russias-growing-interests-in-the-south-china-sea/
https://www.project-syndicate.org/commentary/china-makes-mockery-of-international-law-by-brahma-chellaney-2019-12?utm_source=project-syndicate.org&utm_medium=email&utm_campaign=authnote&


Vai trò lãnh đạo ASEAN quan trọng của Việt Nam ở Biển Đông 

Tác giả Trương Minh Huy Vũ đề xuất trên Asia Sentinel rằng với tư cách là chủ tịch ASEAN, Hà                    
Nội nên đặt mục tiêu kết thúc các cuộc đàm phán COC Biển Đông theo lập trường của                  
mình. Nếu thành công, đây sẽ là một chiến thắng đáng kể của việc thể chế hóa quyền lực. Điều                  
này cũng sẽ là một sự khẳng định về tính trung tâm của ASEAN và nguyên tắc rằng ASEAN là                    
lực lượng cân bằng tích cực trong kiến trúc an ninh khu vực, tại thời điểm căng thẳng gia tăng                    
giữa các cường quốc. 

Đọc thêm: 

Trương Minh Huy Vũ: Vietnam’s Crucial ASEAN Leadership Role in South China Sea 

 

Chiến lược phòng thủ tiền phương của Singapore là hải quân 

Tác giả Abdul Rahman Yaacob trên East Asia Forum cho rằng cuộc cạnh tranh hiện tại giữa Hoa                  
Kỳ và Trung Quốc về thương mại và an ninh có ý nghĩa đối với Đông Nam Á nói chung và                     
Singapore nói riêng. Sự căng thẳng gia tăng giữa hai cường quốc trên Biển Đông có thể dẫn đến                  
xung đột quân sự, đặc biệt là sự tự tin ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc đối đầu với các                     
tàu chiến Mỹ tiến hành tự do hoạt động hàng hải.  Sự căng thẳng này đe dọa các tuyến giao tiếp                   
trên biển của Singapore. Chiến lược phòng thủ tiền phương của đảo quốc này hiện đã chuyển                 
trọng tâm sang lĩnh vực hàng hải. 

Đọc thêm: 

Abdul Rahman Yaacob: Singapore’s forward defence strategy goes naval 

 

IX - BÁO CÁO/ NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT 

Eric Wolanski, Severine Choukroun, Nguyen Huu Nhan (2019), “Island building and           
overfishing in the Spratly Islands archipelago are predicted to decrease larval flow and             
impact the whole system”  

Estuarine, Coastal and Shelf Science 233 (2020). Tải toàn văn bài nghiên cứu  tại đây . 

Hai nhà khoa học quốc tế và một nhà khoa học Việt Nam đã công bố một nghiên cứu về thiệt hại                      
của hành vi xây đảo và khai thác quá mức đối với quần đảo Trường Sa. Theo bài nghiên cứu,                    
quần đảo Trường Sa ở Biển Đông là một khu vực biển tranh chấp bị ảnh hưởng bởi một cuộc đua                     
tự do hủy diệt đối với tất cả các nguồn sinh vật. Việc xây dựng đảo, đánh bắt quá mức và phá                      

https://www.asiasentinel.com/politics/vietnam-asean-leadership-south-china-sea/
https://www.eastasiaforum.org/2019/12/21/singapores-forward-defence-strategy-goes-naval/
https://drive.google.com/file/d/1QVPc4fZxJybDdNW-tiz7HsLFfVYYctB2/view


hủy nơi cư trú của các sinh vật, hoặc ít nhất là thiệt hại nghiêm trọng, các rạn san hô bị ảnh                      
hưởng trực tiếp. Điều này làm giảm khả năng phục hồi của toàn bộ hệ sinh thái rạn san hô quần                     
đảo Trường Sa. 

 

Satoru Nagao (2019), “Strategies for the Indo-Pacific: Perceptions of the U.S. and            
Like-Minded Countries” 

Hudson Institute. 

Có thể tải toàn văn ấn phẩm  tại đây . 

Ấn phẩm mới của Viện Hudson, trong đó có sự góp mặt của hai học giả Việt Nam là Đỗ Thanh                     
Hải và Lê Thu Hà, về tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương đã đưa ra những khuyến nghị như sau: 

1. Sử dụng các tình huống thử nghiệm để chứng minh các loại can thiệp khác nhau của Hoa Kỳ. 

Để duy trì hình ảnh, Hoa Kỳ nên sử dụng các tình huống thử nghiệm để chỉ ra loại can thiệp nào                      
có thể xảy ra trong các tình huống khác nhau. Ví dụ, nếu Trung Quốc đang lên kế hoạch cho một                     
cuộc tấn công hạn chế quy mô nhỏ vào Ấn Độ ở khu vực biên giới Ấn Độ, Hoa Kỳ có thể làm                       
gì? Nếu Mỹ và Nhật Bản tập hợp lực lượng hải quân và không quân quanh quần đảo Senkaku ở                    
Biển Hoa Đông, Trung Quốc sẽ khó có thể tấn công Ấn Độ ở khu vực biên giới Ấn Độ vì Trung                      
Quốc muốn tránh xung đột đồng thời ở hai mặt trận. Một kịch bản thuyết phục như vậy sẽ đảm                    
bảo cho những nước khác về sức mạnh của hệ thống an ninh Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nên phát triển                    
nhiều ví dụ về các kịch bản như vậy và bắt đầu các bài tập huấn luyện chung dựa trên các kịch                      
bản này với các đồng minh và các quốc gia có cùng chí hướng. 

2. Tạo ra một hệ thống phát triển kinh tế mới không phụ thuộc vào Trung Quốc. 

Hệ thống kinh tế hiện tại ở Ấn Độ-Thái Bình Dương phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhiều công ty                   
toàn cầu đã xây dựng nhà máy của họ và bán sản phẩm của họ tại Trung Quốc. Do đó, cơ cấu                      
kinh tế tự nó cần phải thay đổi. Hoa Kỳ, các đồng minh và các quốc gia có cùng chí hướng nên                      
di dời các nhà máy của họ và tìm thị trường mới ở nơi khác. 

3. Chấp nhận một phương pháp mới kết hợp an ninh và kinh tế 

Phía Mỹ sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng sự hợp tác với các                   
đồng minh và các nước cùng chí hướng của họ bao gồm Việt Nam, Singapore, ASEAN, Úc, Ấn                  
Độ, Sri Lanka, Anh, Pháp, EU, Canada và Nhật Bản sẽ là chìa khóa. Do đó, các bên nên hiểu                    
nhau và duy trì hình ảnh mạnh mẽ của hệ thống bảo mật do Hoa Kỳ lãnh đạo. 

https://drive.google.com/file/d/1w_XOZYZ_zGGOL17hgTqIwUoB8EPmXwT7/view


X - NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC 

Joshua Eisenman, Eric Heginbotham (2019) “Building a More "Democratic" and          
"Multipolar" World: China's Strategic Engagement with Developing Countries” 

Có thể tải toàn văn bài nghiên cứu  tại đây . 

Bài viết này phân tích các thành phần chính trị và an ninh tham gia chiến lược đương đại của                    
Trung Quốc với các nước đang phát triển. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã áp dụng chính sách                   
đối ngoại tự chủ và quyết đoán hơn, theo đó các yếu tố chính trị và quân sự đã trở nên nổi bật                       
hơn. Cách tiếp cận này đặt trọng tâm đổi mới vào vị trí Trung Quốc và lãnh đạo của các nước                     
đang phát triển. Trung Quốc đang tranh thủ các nước đang phát triển trong nỗ lực kiềm chế                  
quyền lực của Mỹ và giảm khả năng can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội địa của Trung                     
Quốc. 

 

Ryan D.Martinson (2019), “The Role of the Arctic in Chinese Naval Strategy” 

Jamestown Foundation.  

Có thể tải toàn văn bài nghiên cứu  tại đây . 

Chiến lược của Hải quân Trung Quốc đã phát triển qua hai thời kỳ. Các chiến lược gia quân sự                    
của Trung Quốc đã quyết định rõ ràng rằng giai đoạn thứ ba sẽ đưa đến Bắc Băng Dương. Các                    
tàu và thuyền của Hải quân Trung Quốc sẽ đến đó để thể hiện cam kết của Bắc Kinh trong việc                     
bảo vệ các quyền và lợi ích đã tuyên bố của mình ở Bắc Băng Dương.  

Ryan D.Martinson cho rằng, việc tăng cường cạnh tranh chiến lược với Hoa Kỳ có lẽ là điều cấp                   
bách hơn nhiệm vụ ở Bắc Cực và các nhà khoa học Trung Quốc sẽ cần phải vượt qua một số                     
thách thức khoa học và kỹ thuật.  

 

XI - CÔNG BỐ CỦA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC 

Nong Hong (2019), “Area-based Management Approach in the South China Sea Current            
Efforts and Future Prospects”  

Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy, Volume 4: Issue 2,           
https://doi.org/10.1163/24519391-00402007 

Bài viết bàn về cách tiếp cận quản lý dựa trên vùng (Area-based Management), cụ thể là khái                  
niệm và các nỗ lực tiếp cận cách quản lý này và khuôn khổ pháp lý cho cách thức quản lý này.                      

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1dvkeRmNCrSgqtezWdppSA6YKDjwZKfHJ
https://drive.google.com/file/d/1bW2OkLv_pwJbX-rFQNFzpPV2udc54FoT/view
https://doi.org/10.1163/24519391-00402007


Tác giả chú trọng đến việc áp dụng cách thức quản lý này cho các vùng biển nằm ngoài quyền tài                     
phán của quốc gia ở Biển Đông. 

 

XII - THÔNG TIN CÓ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN BIỂN ĐÔNG 

Úc đầu tư 715 triệu đô la vào cảng phía bắc hỗ trợ Hải quân Hoa Kỳ 

Theo Stripes ngày 12/12, việc nâng cấp trị giá 715 triệu đô la cho các cơ sở hải quân ở Lãnh thổ                      
phía Bắc của Úc sẽ có nghĩa là hỗ trợ nhiều hơn cho việc thăm tàu   chiến Mỹ, theo một chuyên                     
gia quốc phòng Úc. 

Theo các chuyên gia, đây là một trọng tâm của tái cân bằng các lực lượng quân sự Hoa Kỳ đến                     
Thái Bình Dương và được coi là một phản ứng đối với quân đội đang phát triển nhanh chóng của                    
Trung Quốc. 

Đọc thêm: 

Stripes 12/12: Australia investing $715 million in northern port that hosts US Navy             
warships 

 

Bắc Kinh kêu gọi các nhà báo Trung Quốc ‘thấm nhuần’ với Tư tưởng Tập Cận Bình 

Đài CNN ngày 17/12 cho biết, các phóng viên Trung Quốc phải đảm bảo họ có tư duy đúng đắn                    
khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến đối nội, với quy tắc yêu cầu họ "kiên trì trang bị tư                       
tưởng của Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới". 

Đọc thêm: 

CNN 17/12: Beijing calls for Chinese journalists to 'arm their minds' with Xi Jinping              
Thought 

 

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

https://www.stripes.com/news/pacific/australia-investing-715-million-in-northern-port-that-hosts-us-navy-warships-1.610761#.XfbKyGjGui0.twitter
https://www.stripes.com/news/pacific/australia-investing-715-million-in-northern-port-that-hosts-us-navy-warships-1.610761#.XfbKyGjGui0.twitter
https://edition.cnn.com/2019/12/17/asia/china-journalist-code-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2019/12/17/asia/china-journalist-code-intl-hnk/index.html
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