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I – TRÊN THỰC ĐỊA 

Trung Quốc thiết lập khí cầu do thám ở Trường Sa 

Theo Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, ảnh vệ tinh ngày 18/11 của công ty ImageSat International                  
cho thấy bằng chứng đầu tiên về việc Trung Quốc thiết lập khí cầu do thám (aerostat) trên đảo                   
nhân tạo ở Đá Vành Khăn, rất có thể để thu thập thông tin tình báo quân sự. Hệ thống này có tính                       
di động cao, triển khai nhanh ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cho phép giám sát                   
liên tục diễn biến xảy ra trên biển trong tầm quan sát của hệ thống. 

 
Ảnh vệ tinh khí cầu do thám trên Đá Vành Khăn.  Nguồn ảnh vệ tinh: iSi 

 

Hiện vẫn chưa có thông tin kỹ thuật chi tiết về khí cầu hiện diện trên Đá Vành Khăn. Tuy nhiên                     
Đá Vành Khăn là nơi mà Hoa Kỳ thường xuyên thực hiện các chiến dịch nhằm khẳng định                  
quyền tự do hải hành. 

Tờ South China Morning Post ngày 29/11 cho hay, khí cầu đang được triển khai tại một số điểm                   
nóng chiến lược của Trung Quốc như biên giới với Triều Tiên và eo biển Đài Loan. Theo Kanwa                   
Asian Defense, các khí cầu công suất cao có thể giám sát cả hai mục tiêu trên không và các đối                     
tượng mặt đất di động trong vòng bán kính 300km. 

Đọc thêm: 
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Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 26/11:  Trung Quốc thiết lập khí cầu do thám ở Trường Sa 

South China Morning Post 29/11: China deploys airship on outpost in disputed South             
China Sea, satellite firm says 

 

Hải cảnh Trung Quốc hiện diện ở thềm lục địa phía nam của Việt Nam 

Đó là hải cảnh 35111, con tàu hải cảnh nổi tiếng của Trung Quốc với những hoạt động quấy                   
nhiễu hoạt động dầu khí của Malaysia và gần đây nhất là Việt Nam ở khu vực lô 06.1. Chiếc tàu                     
thứ nhì đáng nghi ngờ là tàu 5403, cũng là một trong những con tàu đã tham gia quấy nhiễu ở                     
khu vực lô 06.1 trong những tháng vừa qua khi giàn khoan Hakuryu-5 đang hoạt động. 

Hải cảnh 35111 rời cảng Tam Á ngày 2/11 đi thẳng xuống thực thể Subi, và ở đó gần một tháng.                     
Cũng có ngày tàu xuống Đá Chữ Thập rồi lại quay trở lại. Cho đến ngày 29/11, tàu rời thực thể                     
Subi và đi thẳng xuống khu vực thềm lục địa mở rộng phía nam của Việt Nam và đã loanh quanh                     
ở khu vực đó từ đó tới nay, trong phạm vi toạ độ từ khoảng (7.5477 - 110.4551), cách bãi Quế                     
Đường khoảng 19 hải lý, cho tới toạ độ (6.9319 - 109.7491), cách Bãi Tư Chính tầm 30 hải lý về                     
phía đông. Tàu đi lại trong khu vực này với vận tốc thấp, chỉ tầm 3-4 hải lý. Tại đây có lô dầu                       
khí 136-03 của Việt Nam mà phía Trung Quốc gọi là Wan'an bei 21.  1

1 Đây là địa điểm đã diễn ra nhiều sự đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Năm 1994, Trung Quốc hợp                       
tác với Crestone của Mỹ tiến hành hoạt động thăm dò ở đây. Khi Việt Nam phản đối, Trung Quốc đã đề                      
nghị khai thác chung ở lô dầu này với điều kiện chủ quyền thuộc về Trung Quốc. Tháng 8 cùng năm, Tàu                      
hải quân của Việt Nam đã đẩy được tàu thăm dò của Trung Quốc ra khỏi khu vực. Tháng 12/1997, Trung                     
Quốc lại đưa tàu thăm dò Exploration Ship No.8 cùng hai tàu tiếp tế vào khu vực nhưng tiếp tục bị hải                      
quân Việt Nam đuổi đi.  

Năm 2016, Toà trọng tài Vụ kiện Biển Đông ra phán quyết bác bỏ yêu sách quyền lịch sử trong phạm vi                      
đường lưỡi bò của Trung Quốc, cũng như kết luận không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa được                     
hưởng vùng biển nhiều hơn 12 hải lý. Với phán quyết đó, Trung Quốc không thể có yêu sách hợp pháp ở                      
khu vực thềm lục địa phía nam của Việt Nam nói chung và lô 136-3 nói riêng.  

Giữa tháng 6 năm 2017, đối tác của Việt Nam là Respol bắt đầu tiến hành khoan thăm dò ở lô 136-3. Tuy                       
nhiên có một số báo cáo cho biết Trung Quốc đã gây áp lực đòi Việt Nam phải dừng. Việt Nam không                      
khẳng định cũng không bác bỏ những báo cáo này. Đến ngày 27/7/2017, Respol chính thức khẳng định họ                   
đã phải dừng hoạt động khoan ở đây.  
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Ảnh: Sơ đồ chuyển động của Hải cảnh 35111 trong khu vực thềm lục địa phía nam của Việt Nam 
trên bản đồ AIS vệ tinh. Nguồn ảnh: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic. 

 

Ảnh: Vị trí lô dầu 136-03 của Việt Nam mà phía Trung Quốc gọi là Vạn An Bắc 21. Xem chú 
thích 1 ở dưới. Nguồn bản đồ: AMTI/CSIS. 

 

Cùng khoảng thời gian tàu 35111 rời đá Subi, tàu hải cảnh 5403 cũng rời Hải Nam vào ngày                   
28/11, tắt AIS trên suốt đường đi, và chỉ bật AIS một lần vào lúc 13h ngày 1/12, cho thấy tàu                     
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đang hiện diện ở toạ độ 7.0546 - 110.4070, trong thềm lục địa của Việt Nam, cách Bãi Tư Chính                    
tầm 50 hải lý. Hiện giờ tàu đã tắt AIS. Đây cũng là hành vi thường thấy ở các tàu hải cảnh Trung                       
Quốc trong thời gian quấy nhiễu hoạt động dầu khí của Việt Nam. 

 

Ảnh: Vị trí cuối cùng theo dõi được của tàu hải cảnh 5403 trước khi tín hiệu AIS của tàu biến 
mất. Nguồn ảnh: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic. 

 

Hiện chưa biết liệu đang có sự kiện gì trong khu vực mà hai tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện.                     
Mặt khác, cũng rất có thể các tàu hải cảnh này đang làm cùng nhiệm vụ mà các tàu Trung Quốc                     
đã thực hiện trong suốt 1 năm qua theo phát hiện của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải (AMTI) , đó                    2

là phát đi thông điệp khẳng định yêu sách biển của Trung Quốc thông qua việc cố tình bật AIS                    
công khai sự hiện diện của mình.  

2AMTI (2019) “Đánh Dấu Chủ Quyền: Trung Quốc Tuần Tra tại Các Thực Thể Đang Bị Tranh Chấp,”                  
Bản dịch tiếng Việt:  

https://daisukybiendong.wordpress.com/2019/09/29/danh-dau-chu-quyen-trung-quoc-tuan-tra-tai-cac-thuc
-the-dang-bi-tranh-chap/ 
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Thời điểm hai tàu hải cảnh rời nơi neo đậu tới thềm lục địa phía nam của Việt Nam xảy ra ngay                      
sau cuộc gặp giữa thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và người đồng cấp La                   
Chiếu Huy tại Bắc Kinh, trong đó hai bên “nhất trí thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp                   
cao, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên                     
Biển Đông,” theo báo cáo của Báo Thế giới & Việt Nam. 

Hiện chuyển động của các tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn đang được tiếp tục theo dõi bởi Dự án                    
Đại Sự Ký Biển Đông  qua bản đồ AIS vệ tinh. 

 

Indonesia muốn xây đảo du lịch ở Biển Đông như Hawaii hay đảo Guam  

Tờ The Jakarta Post ngày 26/11 cho hay, Indonesia đang dựa trên ý tưởng của đảo Guam và                  
Hawaii để tìm cách phát triển quần đảo Natuna thành một địa điểm du lịch quốc tế đồng thời                   
củng cố biên giới cực bắc ở Biển Đông bị bao hàm trong yêu sách Đường lưỡi bò của Trung                    
Quốc. 

Trưởng Bộ phận Phân tích và Phát triển Chính sách của Bộ Ngoại giao Indonesia Siswo                
Pramono cho biết, Bộ Ngoại giao hiện đang làm việc để đề cử quần đảo Natuna ở tỉnh Riau trở                    
thành Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO.  

“Hiện giờ, Natuna đã được đặt tên là một công viên địa chất quốc gia [vào cuối năm 2018], công                    
việc tiếp theo của chúng tôi là đưa nó đến UNESCO. Hy vọng vào năm 2020 hoặc 2021, nó có                    
thể được liệt kê là một công viên địa chất của UNESCO”, ông Siswo nói. 

Đọc thêm: 

The Jakarta Post 26/11: Indonesia looks to Hawaii, Guam for inspiration to develop             
South China Sea outpost 

 

Việt Nam đóng tàu hải đội dân quân thường trực 

Báo Quân đội nhân dân ngày 26/11 đưa tin, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Lễ đặt                   
ky tàu hải đội dân quân thường trực tại Nhà máy Z189. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng                   
Tham mưu trưởng dự và chỉ đạo buổi lễ. 

Các tàu hải đội dân quân thường trực đợt 1 của giai đoạn 1 (2019- 2022) đã được Thủ trưởng Bộ                     
Quốc phòng giao cho Nhà máy Z189 cùng 6 đơn vị khác thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc                  
phòng và Quân chủng Hải quân thi công. Chủ đầu tư-Cục Dân quân tự vệ đã tham mưu, đề xuất                    
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với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lựa chọn địa điểm, đơn vị điển hình để khởi công dự án và đặt                     
ky chiếc tàu đầu tiên là Nhà máy Z189. 

Theo báo Tiền Phong ngày 25/7/2018, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị để cho                   
ý kiến về việc xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Theo                     
đó, Hội nghị đã đề xuất và trình lãnh đạo Đề án Xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ                      
bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. 

Đại tá Nguyễn Phương Hòa trong một bài viết đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân ngày                  
20/3/2017 cho hay, dân quân tự vệ biển là thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân                   
dân, vừa trực tiếp sản xuất trên biển, vừa tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ biển, đảo Tổ                       
quốc. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng tổ chức xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ biển                    
vừa là vấn đề cấp thiết, vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài. 

Đọc thêm: 

Quân đội nhân dân 26/11:  Lễ đặt ky tàu hải đội dân quân thường trực 

Tham khảo thêm: 

Tiền Phong 25/7/2018: Đề xuất xây dựng hải đội dân quân biển bảo vệ chủ quyền biển,                 
đảo 

Nguyễn Phương Hòa 20/3/2017: Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của lực lượng                 
dân quân tự vệ biển 

 

Nhà máy đóng tàu lớn nhất thế giới được thành lập tại Trung Quốc 

Trang ECNS của Trung Quốc ngày 26/11 cho hay, Lễ khai mạc cho Tập đoàn đóng tàu nhà nước                   
Trung Quốc, sáp nhập hai nhà máy đóng tàu lớn nhất của Trung Quốc, đã được tổ chức vào hôm                    
24/11 tại Bắc Kinh. 

Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Trung Quốc và Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc, cả hai                   
doanh nghiệp nhà nước quản lý tập trung, đã thực hiện tái tổ chức chung và sáp nhập thành một                    
tập đoàn. 

Được chấp thuận bởi Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Quốc vụ viện, việc sáp                   
nhập tạo ra công ty đóng tàu lớn nhất thế giới. Công ty sẽ là công ty chính thử nghiệm và bảo trì                       
các tàu và thiết bị được Hải quân Trung Quốc sử dụng. 

Đọc thêm: 
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ECNS 26/11: World's largest shipbuilder established in China 

 

Cận cảnh tàu cứu hộ "thần hộ mệnh" của lực lượng tàu ngầm Việt Nam 

Trang Kienthuc.net.vn ngày 29/11 công bố những hình ảnh mới nhất về tàu cứu hộ tàu               
ngầm mang tên Yết Kiêu hiện đang được hoàn thiện tại nhà máy đóng tàu Z189 của Việt Nam.  
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Nguồn ảnh:  Kienthuc.net.vn và Indo Pacifc News 

 

II - VIỆT NAM CÔNG BỐ SÁCH TRẮNG QUỐC PHÒNG 2019 

Sơ lược nội dung của Sách Trắng qua tường thuật của truyền thông - hiện sách vẫn chưa                  
được phổ cập tới người Việt 

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam                   
năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh,                 
theo trang thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Sách trắng Quốc phòng Việt                 
Nam 2019 khẳng định những quan điểm cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính                  
chất hòa bình, tự vệ, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước                    
kia, không cho nước ngoài mượn căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại                    
nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế… 

Trên tờ VOA ngày 27/11, giáo sư Carl Thayer bình luận, “Cái ‘không’ thứ tư trong chính sách                  
‘bốn không’ của Việt Nam về việc ‘không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan                     
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hệ quốc tế’ nhấn mạnh tới tầm quan trọng của cam kết của Việt Nam về chính sách quốc phòng                    
mang tính ‘hòa bình và tự vệ’”. 

Ông Thayer nói thêm: “Chính sách hợp tác quốc phòng chung của Việt Nam vẫn như cũ, nhưng                  
đồng thời, Việt Nam ra chỉ dấu rằng nếu các mối đe dọa cụ thể đối với chủ quyền xảy ra, Việt                      
Nam có quyền củng cố khả năng phòng thủ bằng việc tăng cường hợp tác quốc phòng với các                   
nước khác tùy vào tình hình cụ thể”. 

Đài BBC hôm 29/11 dẫn lời Bill Hayton cho rằng Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019                  
có điểm "mâu thuẫn" về chính sách trong văn bản, nhưng cũng tiềm ẩn "lời cảnh báo" với Trung                   
Quốc. 

"Chúng ta biết rằng năm nay Việt Nam đã có sự đối đầu trên biển, như vậy khi Việt Nam nói                     
rằng dựa trên tình hình cụ thể thì Việt Nam có thể cân nhắc phát triển mối quan hệ quân sự với                      
một nước nào đó. 

"Thì đây có thể xem là một lời nhắn gửi với Bắc Kinh rằng nếu Trung Quốc mà ép Việt Nam                     
quá, thì Việt Nam có thể cân nhắc việc nâng cấp quan hệ quân sự đối với Hoa Kỳ và các nước                      
khác." 

Trang thông tin điện tử Bộ Quốc phòng dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói “Sách trắng                  
Quốc phòng Việt Nam 2019 cũng nhằm minh bạch hóa chính sách quốc phòng, xây dựng lòng                 
tin với các quốc gia trên thế giới; là tài liệu để toàn xã hội, nhất là lớp trẻ tiếp cận được với                       
đường lối của Đảng trong xây dựng quân đội, bảo vệ tổ quốc.” 

Tuy nhiên đã gần 1 tuần trôi qua, cuốn sách vẫn chưa được đăng trực tuyến để phổ cập tới người                     
Việt, trong khi các học giả quốc tế đã có. 

“Đây có thể bị coi là một thất bại lớn trong việc quản lý thông tin của Việt Nam”, GS Carl                     
Thayer nói. 

Đọc thêm: 

Cổng thông tin Bộ Quốc phòng 25/11: Lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm                 
2019 

VOA 27/11: Góc nhìn khác về chính sách quốc phòng ‘bốn không’ của Việt Nam 

BBC 29/11: Sách trắng Quốc phòng 2019 của VN 'cảnh báo Trung Quốc' 
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Bình luận: Không có đối thoại Mỹ - Việt về quan hệ 'đồng minh quân sự' thời điểm này 

Đài BBC News Tiếng Việt ngày 26/11 dẫn lời ông Jake Sullivan nhận định, hiện chưa thấy có bất                   
kỳ một đối thoại nào giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về một 'quan hệ đồng minh quân sự'. Ông                    
Sullivan là một chuyên gia về chiến lược và nguyên cố vấn về chính sách an ninh quốc gia của                    
cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thời Barack Obama. 

"Tôi không nghĩ có bất kỳ cuộc đối thoại nghiêm túc nào về một liên minh giữa Hoa Kỳ và Việt                     
Nam vào thời điểm này, nhưng quan hệ đối tác sâu sắc hơn Mỹ - Việt, đặc biệt là về các vấn đề                       
hai bên cùng quan tâm, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mà cả trong lĩnh vực kinh tế và khác thì                      
điều đó nên tiến hành. Nhưng để nghĩ về nó theo cách chúng ta nghĩ về Australia, Nhật Bản, Hàn                    
Quốc, v.v., tôi không nghĩ rằng đó là điều nằm trong suy nghĩ của chính quyền Mỹ hiện tại hoặc                    
trong cộng đồng chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ. Việt Nam và Mỹ đương nhiên chia sẻ                   
những lợi ích chung như tự do hàng hải ở trên Biển Đông, an ninh hàng hải và giải quyết một                     
cách hòa bình những tranh chấp, do đó, duy trì những đối thoại lành mạnh giữa Mỹ và Việt Nam                    
về các vấn đề trên là rất quan trọng”, ông Sullivan nói. 

Đọc thêm: 

BBC 26/11: Không có đối thoại Mỹ - Việt về quan hệ 'đồng minh quân sự' thời điểm này 

 

III - CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM VỀ BIỂN ĐÔNG  

Việt Nam, EU đẩy mạnh quan hệ quốc phòng - an ninh 

Báo Vietnamplus ngày 24/11 cho hay, các biện pháp tăng cường an ninh - hợp tác quốc phòng                  
giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã được thảo luận tại cuộc đối thoại an ninh - quốc                     
phòng đầu tiên được tổ chức gần đây tại Brussels, Bỉ. 

Bên lề cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã có các phiên làm việc song                   
phương với Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU - ông Claudio Graziano, Tổng Tham mưu trưởng Anh                  
- Tướng Nicholas Carter, Phó Tổng thư ký Chính sách An ninh và Quốc phòng chung và Ứng                  
phó khủng hoảng tại Hành động đối ngoại châu Âu Dịch vụ (EEAS) Pedro Serano và các đại                  
diện quốc phòng từ Anh, Đức, Pháp và Hàn Quốc để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác                     
trong thời gian tới. 

Đọc thêm: 

Vietnamplus 24/11: Vietnam, EU step up defence - security ties 
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Việt Nam tìm giải pháp thu hút đầu tư trong thăm dò khai thác dầu khí 

Báo Tiền Phong ngày 27/11 cho hay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa tổ chức hội nghị                   
chuyên ngành Dầu khí nhằm tham khảo ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài khi thực thi các                    
hợp đồng dầu khí, tìm giải pháp nhằm cải thiện thu hút đầu tư trong lĩnh vực thăm dò khai thác                     
dầu khí. 

Tại Việt Nam, việc áp dụng các điều kiện khuyến khích được quy định trong Luật Dầu khí hoặc                   
Hợp đồng dầu khí hiện nay được cho là là vẫn chưa phù hợp, chưa đủ để khuyến khích các nhà                     
đầu tư nước ngoài tiếp tục rót vốn cho dự án. 

Đọc thêm: 

Tiền Phong 27/11:  Tìm giải pháp thu hút đầu tư trong thăm dò khai thác dầu khí 

 

Chủ tịch Quốc hội trả lời cử tri Cần Thơ về căng thẳng trên Biển Đông 

Báo Tuổi trẻ ngày 29/11 cho hay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục tiếp xúc cử                    
tri quận Ninh Kiều và huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. 

Nhiều cử tri bày tỏ lo lắng gần đây tình hình trên Biển Đông diễn biến phức tạp, việc Trung                    
Quốc vi phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế, ảnh hưởng đến hòa bình trong khu vực. Nói                   
về diễn biến trên Biển Đông, bà Ngân cho biết lúc này tình hình đã bớt căng thẳng.  

Trên thực địa, khi Trung Quốc đem tàu sang khảo sát, Việt Nam đã đưa lực lượng gồm cảnh sát                    
biển, kiểm ngư ra tuyên truyền, theo dõi sát, xua đuổi nhưng tránh đụng chạm, xung đột. Đó là                   
giải pháp thực địa hòa bình. 

"Bà con phải tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Chủ quyền là thiêng                     
liêng, bất khả xâm phạm"- bà Ngân nói và cho biết biện pháp tốt nhất hiện nay là hòa bình để                     
đảm bảo chủ quyền được tôn trọng. 

Đọc thêm: 

Tuổi trẻ 29/11:  Chủ tịch Quốc hội trả lời cử tri Cần Thơ về căng thẳng trên Biển Đông 
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Một số dự án công nghệ đáng chú ý của các nhà khoa học Việt Nam 

Máy bay không người lái, mô hình vệ tinh, tàu ngầm... cùng nhiều công nghệ được trưng bày tại                   
Triển lãm "Ứng dụng khoa học, công nghệ trong doanh nghiệp" tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia                 
(Hà Nội) diễn ra ngày 29-30/11. 

Đọc thêm: 

Khoahoctv 30/11: Những công nghệ nổi bật tại triển lãm thành tựu ứng dụng khoa học 

 

IV - QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC 

Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh trong bối cảnh chiến tranh thương mại 

Tờ Hanoi Times ngày 27/11 cho hay, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ Hong Kong và Trung Quốc                   
đại lục vào Việt Nam tăng gấp 3,9 lần và 2 lần so với cùng kỳ trong giai đoạn từ tháng 1 đến                       
tháng 11, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang leo thang, báo cáo của nước                   
ngoài Cơ quan đầu tư (FIA) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra. 

Đọc thêm: 

Hanoi Times 27/11: China investment in Vietnam surges amid trade war 

 

Kinh tế Việt Nam lún sâu vào phụ thuộc Trung Quốc 

Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 27/11 cho hay, trong quan hệ với Trung Quốc phía Việt Nam                   
luôn bị thâm hụt thương mại và tình trạng ngày càng trầm trọng, do Việt Nam hầu như không                   
chịu thay đổi gì trong nhiều năm qua, sản xuất luôn phụ thuộc vào nhập khẩu đầu vào, đầu vào là                     
sản phẩm của Việt Nam cơ bản là điện, nước, bao bì và các chi phí dịch vụ mà thôi. Điều này cho                       
thấy Việt Nam đã lún rất sâu vào sự phụ thuộc trong quan hệ thương mại với Trung Quốc từ rất                     
nhiều năm nay. Đến thời điểm này ý niệm “thoát Trung” về mặt kinh tế dường như là không hiện                    
thực.  

Đọc thêm: 

Thời báo Kinh tế Sài Gòn 27/11:  Kinh tế Việt Nam lún sâu vào phụ thuộc Trung Quốc 
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Việt Nam - Trung Quốc: Nhất trí xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần vào ổn định trên Biển                   
Đông 

Báo Thế giới và Việt Nam ngày 28/11 cho hay, từ ngày 26–28/11 tại Bắc Kinh, Trung Quốc,                  
đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng Thứ trưởng                  
Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy tiến hành Cuộc gặp giữa hai Thứ trưởng Ngoại giao,                  
hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc để trao                    
đổi về quan hệ song phương Việt Nam – Trung Quốc, vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước                    
cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong cuộc hội đàm, hai bên nhất trí                     
thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần                   
giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên Biển Đông. 

Đọc thêm: 

Thế giới và Việt Nam 28/11: Việt Nam - Trung Quốc: Nhất trí xử lý thỏa đáng bất đồng,                  
góp phần vào ổn định trên Biển Đông 

 

Phân tích: Cần xem xét kỹ điều kiện để VN tham gia RCEP 

Vũ Quang Việt trong một bài viết trên Viet-studies.net tháng 11/2019 đặt vấn đề: Việt Nam đã                 
tham dự nhiều hiệp định thương mại vậy tại sao lại cần bàn đến hiệp định RCEP? Đó là vì nó là                      
hiệp định liên quan đến quan hệ kinh tế một cách toàn diện, trong đó có Trung Quốc. Việt Nam                    
không thể không giao tiếp với Trung Quốc và một hiệp định đa phương với sự có mặt của nhiều                    
nền kinh tế quan trọng cũng là điểm lợi giúp bảo đảm tránh việc bị chèn ép. Vấn đề chính là phải                      
xem xét kỹ lưỡng các điều khoản của RCEP và chính phủ Việt Nam đến lúc nào đó cần công bố                     
để nhân dân và quốc hội thảo luận. 

RCEP là hiệp định đang được thương thảo mang tính đa phương và toàn diện giữa ASEAN và                  
một số nước trong đó có Trung Quốc. Nói là toàn diện vì nó không chỉ liên quan đến buôn bán                     
hàng hóa mà còn dịch vụ trong đó có viễn thông, ngân hàng, v.v.và đầu tư trực tiếp nước ngoài.                    
Lợi ích của hiệp định mang tính đa phương là tạo cơ chế để giải quyết các tranh chấp. Nhưng câu                     
hỏi cơ bản đặt ra Việt Nam là liệu nó có làm suy yếu an ninh quốc gia không? Và liệu nó có giúp                        
Việt Nam hiện đại hóa không? Tháng 11 vừa qua, Ấn Độ đã thông báo rút khỏi đàm phán RCEP.                    
Thông tin mới nhất (29 tháng 11) cho thấy Nhật sẽ không ký tham dự RCEP nếu Ấn Độ không                    
tham gia. Vấn đề còn lại vẫn là liệu Việt Nam có nên tham dự hiệp định này không? 

Đọc thêm: 
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Vũ Quang Việt: Cần xem xét kỹ điều kiện để VN tham gia RCEP - Hiệp định đối tác toàn                    
diện vùng mà thực chất là với TQ 

 

V - QUAN HỆ TRUNG QUỐC VÀ CÁC NƯỚC 

Phát biểu của Người phát ngôn của Quân đội Trung Quốc về các hành động của Mỹ ở Biển                   
Đông 

Phát biểu hôm 27/11 về việc tàu chiến Mỹ áp sát vùng biển Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa,                    
Đại tá cao cấp Li Huamin, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của Quân đội Trung                    
Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ không tái diễn “những hành động khiêu khích” như vậy nhằm tránh                  
“những sự cố bất ngờ.” 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc 27/11: PLA spokesperson makes remarks on US            
provocative acts in South China Sea 

 

Trung Quốc, Nga, Nam Phi khởi động cuộc tập trận chung trên biển  

Trang China Military Online hôm 26/11 cho hay, Lễ khai mạc cuộc tập trận trên biển giữa Trung                  
Quốc-Nga-Nam Phi được tổ chức tại cảng Cape Town, Nam Phi lúc 8:30 ngày 25/11, giờ địa                 
phương. Khoảng 200 người tham dự buổi lễ, bao gồm các sĩ quan chỉ huy từ ba quân đội. 

Một sĩ quan của Bộ phận tác chiến chung Nam Phi, chủ trì buổi lễ khai mạc phát biểu rằng: "Hải                     
quân Nam Phi đã duy trì mối quan hệ hợp tác lành mạnh với hải quân Trung Quốc và Nga, và                     
chúng tôi cam kết tiếp tục mối quan hệ thân thiện này trong tương lai. Trọng tâm của cuộc tập                    
trận là thúc đẩy an ninh hàng hải và an ninh kinh tế hàng hải." 

Đọc thêm: 

China Military Online 26/11: China, Russia, South Africa kick off joint maritime exercise 

 

Bắc Kinh biến COC thành rào cản đối với Mỹ và Nhật Bản 

Hãng tin Nikkei ngày 28/11 dẫn lời từ nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày cho hay, Trung Quốc                   
muốn dùng COC để cấm những quốc gia bên ngoài khu vực khỏi quan hệ đối tác tài nguyên và                    
quốc phòng với ASEAN, điều đó có khả năng mở đường cho việc loại trừ các đối thủ, bao gồm                    
cả Mỹ và Nhật Bản, khỏi vùng biển bị tranh chấp. 
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Đọc thêm: 

Nikkei 28/11: Beijing turns South China Sea code into barrier for US and Japan 

 

Trung Quốc, ASEAN sẽ tăng cường hợp tác hiệu quả trong an ninh? 

Tân Hoa Xã ngày 28/11 cho hay, Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)                   
đã cam kết vào hôm 26/11 để tăng cường hơn nữa hợp tác hiệu quả để bảo vệ an ninh khu vực. 

Trong cuộc họp, ông Vương Nghị nói: "Trung Quốc hy vọng rằng các nước sẽ tiếp tục duy trì                   
liên lạc và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề an ninh khu vực lớn, cùng nhau duy trì an ninh                      
khu vực, thúc đẩy một mô hình hợp tác thực thi pháp luật mới và tăng cường hiệu quả hợp tác;                     
tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong việc chống tội phạm xuyên quốc gia và các hoạt động an                   
ninh quy mô lớn; làm mọi thứ trong khả năng của chúng ta để duy trì Sáng kiến   'Một vành đai                     
một con đường'." 

Tân Hoa Xã 28/11: China, ASEAN vow to deepen pragmatic cooperation in security 

 

Trung Quốc cài người nắm các định chế điều hành thế giới 

Đài RFI ngày 28/11 cho hay, ngày càng có nhiều người Trung Quốc nắm vị trí đứng đầu các tổ                    
chức quản lý lớn trên toàn cầu, mà gần đây nhất là trường hợp ông Khuất Đông Ngọc (Qu                   
Dongyu) được cử lên lãnh đạo Tổ Chức Lương Nông Liên Hiêp̣ Quốc FAO vào tháng 06/2019.                 
Theo phân tích của chuyên gia Edouard Tetreau trên nhâṭ báo kinh tế Pháp Les Echos ngày                 
27/11/2019, sự kiêṇ đó rõ ràng là kết quả của môṭ kế hoạch được vạch ra từ lâu, thế nhưng chỉ                     
gần đây thôi mới được Phương Tây chú ý. Đối với tác giả, phương Tây cần phản ứng nhanh                   
chóng, vì nếu châṃ trễ, tất cả các định chế điều hành thế giới sẽ bị Bắc Kinh thâu tóm. 

Theo ghi nhâṇ của Edouard Tétreau, đà thăng tiến của các nhân vâṭ Trung Quốc nói trên hoàn                  
toàn không có gì là ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả môṭ kế hoach được vạch ra môṭ cách tỉ mỉ. 

Theo đó Chiến lược của Trung Quốc là gửi các cán bộ chính trị và hành chính xứng đáng và                    
năng nổ nhất của họ qua “nằm vùng” trong các cơ quan quản lý toàn cầu mà Bắc Kinh đánh giá                     
là có giá trị chiến lược nhất cho họ, rồi chờ dịp là lên giành chức lãnh đạo.  

Bài viết kết luận: Tình hình không bao giờ là quá muộn, và kết cục không phải lúc nào cũng tồi                     
tệ. Thế nhưng, nếu phương Tây vẫn còn mất đoàn kết, vẫn tiếp tục đấu tranh vì quá khứ, mà từ                     
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bỏ các chủ đề của tương lai để chúng lọt vào tay Trung Quốc, thì quả đúng là tương lai của thế                      
giới sẽ được viết bằng tiếng Hoa. 

RFI, Trung Quốc cài người nắm các định chế điều hành thế giới 

 

Bình luận: Trung Quốc là người hưởng lợi nhiều nhất từ Phán quyết Biển Đông 2016 

Theo báo Inquirer ngày 26/11, nguyên Phó Chánh án Tòa Tối cao Philippines Antonio Carpio               
cho cho rằng về quyền đánh bắt cá và tài nguyên khoáng sản, Trung Quốc thực sự là người thụ                    
hưởng số một của phán quyết Biển Đông. 

“Bất cứ điều gì mà Trung Quốc bị mất đi trong vụ kiện trọng tài Biển Đông, về quyền đánh bắt                     
cá và tài nguyên khoáng sản, lại được trả lại nhiều hơn ở các vùng biển và đại dương khác trên                     
thế giới”, ông Antonio Carpio nói trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thông qua của Công                    
ước Viên về Luật điều ước quốc tế tại Bộ Ngoại giao Philippines. 

Ông Antonio Carpio nói rằng việc giải thích của Hội đồng trọng tài về quy chế pháp lý của một                    
hòn đảo theo Điều 121 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) đã định hình lại                   
đáng kể chính sách quốc gia ven biển thế giới, và “thật ngạc nhiên, người hưởng lợi lớn nhất từ                    
  cách giải thích này là Trung Quốc.” 

Đọc thêm: 

Inquirer 26/11: China is top beneficiary of 2016 arbitral ruling – Carpio 

 

Thách thức Trung Quốc chia rẽ châu Âu 

Philippe Le Corre trên trang East Asia Forum ngày 26/11 cho rằng, các nhà lãnh đạo châu Âu đã                   
bắt đầu suy nghĩ tập thể về "vấn đề Trung Quốc", ít nhất là trên các mặt trận kinh tế và công                      
nghệ. Trung Quốc rõ ràng đã trở thành một vấn đề lớn khi trong quá khứ Bắc Kinh đã tìm cách                     
chia Liên minh châu Âu giữa các nhóm nhỏ trong khu vực. 

Theo Corre, thay vì chơi trò chơi với Bắc Kinh, Liên minh châu Âu nên tận dụng tình huống này.                    
Cần yêu cầu có đi có lại với Trung Quốc, gắn bó với các giá trị châu Âu và pháp quyền trong khi                       
để lại một cánh cửa hợp tác với Trung Quốc về các vấn đề toàn cầu bên ngoài biên giới EU. 

Đọc thêm: 

Philippe Le Corre: A divided Europe’s China challenge 
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VI - NHÂN SỰ MỚI LIÊN QUAN TỚI BIỂN ĐÔNG 

Chỉ huy cảnh sát biển mới của Philippines nghiêng về phía Trung Quốc 

Richard Javad Heydarian viết trên tờ Asia Times ngày 18/11 cho hay, Tổng thống Philippines               
Rodrigo Duterte đã chỉ định một chỉ huy lực lượng cảnh sát biển mới với quan điểm thân Trung                   
Quốc hơn trong các vấn đề Biển Đông. 

Phó đô đốc Joel Sarsiban Garcia, tân chỉ huy lực lượng cảnh sát biển Philippines và là giám đốc                   
của Trung tâm theo dõi bờ biển quốc gia, là người đề xuất hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc,                     
đặc biệt là trong các vấn đề trong nước và hoạt động chống khủng bố. 

Đọc thêm: 

Asia Times 18/11: New Philippine sea czar leans towards China 

 

Đại sứ mới của Trung Quốc ở Philippines: gương mặt thân quen với vấn đề Biển Đông 

Tờ Manila Bulletin ngày 25/11 cho hay, Đại sứ Trung Quốc sắp tới tại Philippines Huang Xilian                 
là một gương mặt không lạ gì với một trong những vấn đề Biển Đông. Ông Huang rất quen thuộc                    
với chính trị khu vực vì ông là đặc phái viên của Trung Quốc tại Hiệp hội các quốc gia Đông                     
Nam Á (ASEAN), đấu trường trung tâm nơi Bộ quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông đã trải qua                    
nhiều năm. 

Đọc thêm: 

Manila Bulletin 25/11: New Chinese ambassador not new to issues surrounding South            
China Sea dispute 

 

VII - BÁO CÁO CHO QUỐC HỘI MỸ 

Báo cáo của bộ phận nghiên cứu thuộc Quốc hội Mỹ ngày 26/11 về cạnh tranh chiến lược giữa                   
Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông: Bối cảnh và các vấn đề cho Quốc hội. Toàn văn                     
báo cáo xem tại đây . 

Báo cáo này cung cấp thông tin cơ bản và các vấn đề cho Quốc hội về cạnh tranh chiến lược giữa                      
Hoa Kỳ và Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong bối cảnh những cuộc cạnh tranh                   
quyền lực lớn được đổi mới, Biển Đông đã nổi lên như một đấu trường cạnh tranh chiến lược                   
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tạo thành                   
một yếu tố của Chính quyền Trump, cách tiếp cận tổng thể đối đầu hơn đối với Trung Quốc, và                    
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của các nỗ lực của Chính quyền Mỹ đối với việc thúc đẩy xây dựng khu vực Ấn Độ - Thái Bình                      
Dương tự do và rộng mở (FOIP). 

Vấn đề của Quốc hội là đánh giá xem liệu chiến lược của chính quyền Trump để cạnh tranh                   
chiến lược với Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông có phù hợp và được cung cấp chính                    
xác hay không, và liệu Quốc hội có nên phê duyệt, từ chối hoặc sửa đổi chiến lược này. Các                    
quyết định mà Quốc hội đưa ra về các vấn đề này có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích chiến                      
lược, chính trị và kinh tế của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và các nơi khác. 

 

VIII - CHÍNH SÁCH ÚC Ở BIỂN ĐÔNG 

Báo cáo của Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI) 

Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI) đã có một báo cáo đặc biệt do Paul Dibb thực hiện tháng                    
11/2019 về quan hệ đối tác địa chính trị giữa Trung Quốc và Nga đe dọa phương Tây như thế                    
nào. Toàn văn báo cáo xem tại đây . 

Theo ông Paul Dibb, Mỹ đặt mục tiêu duy trì sự cân bằng quyền lực trong khu vực ở cả Ấn                     
Độ-Thái Bình Dương và Châu Âu. Nhưng đó sẽ là một nhiệm vụ đặc biệt thách thức, khi Trung                   
Quốc tăng cường sức mạnh ở châu Á và Nga, phô trương sức mạnh quân sự ở châu Âu và Trung                     
Đông. 

Tác giả cũng cho rằng Trung Quốc và Nga sẽ không tạo ra một liên minh an ninh chính thức.                    
Thay vào đó, những gì chúng ta nhìn thấy là một liên minh quyền lực lớn phản ánh triển vọng                    
địa chính trị ngày càng sâu rộng hiện có cho Bắc Kinh và Moscow. 

Về những hệ lụy đối với Úc, tác giả chỉ ra rằng, không chỉ liên quan đến những nguy cơ của                     
xung đột vũ trang liên quan đến Trung Quốc và Nga chống lại phương Tây, một số xung đột có                    
thể liên quan đến Úc trực tiếp hơn. Hơn nữa, Nga cung cấp vũ khí tối tân cho Trung Quốc có                     
nguy cơ làm suy yếu lợi thế công nghệ truyền thống của Lực lượng phòng vệ Úc trong khu vực.                    
Và sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc và Nga trong khu vực quan tâm chiến lược                   
chính của Úc cần phải được quan tâm. 
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Abbott: 'đã đến lúc' cho các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông 

Tờ Sydney Morning Herald ngày 28/11 cho hay, Cựu thủ tướng Úc Tony Abbott nói rằng "có lẽ                  
đã đến lúc" hải quân Úc thực hiện các cuộc tập trận tự do trên Biển Đông, một động thái sẽ gây                      
ra xung đột nghiêm trọng với đối tác thương mại lớn nhất của Canberra. 

Ông Abbott cho biết ông đã cân nhắc khởi động các hoạt động hải quân ở Biển Đông khi ông                    
còn là thủ tướng. "Tôi chắc chắn đã suy nghĩ về nó ... Mỹ không cần phải thực hiện tất cả các                      
công việc nặng nhọc", ông nói. "Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ Úc thực hiện các cuộc tự do hàng hải                    
của hải quân, […] Anh và Pháp đã thực hiện rồi. Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc Úc phải làm một hành                       
động như thế". 

Đọc thêm: 

Sydney Morning Herald 28/11: Abbott says 'it's time' for naval exercises in the South              
China Sea 

 

IX - PHÂN TÍCH/ BÌNH LUẬN 

Trong các cuộc chiến trong tương lai, Quân đội Mỹ sẽ không có nơi nào để trú ẩn 

Michael Beckley trên trang Foreign Policy ngày 20/11 cho rằng, các công nghệ mới cho phép                
Nga và Trung Quốc phá hủy các căn cứ và mạng lưới hậu cần của Hoa Kỳ, thậm chí ngay trên                     
đất Mỹ. 

Ông Beckley phân tích rằng, trong phần lớn lịch sử của mình, Hoa Kỳ đã có những cuộc chiến từ                    
xa với những nơi trú ẩn an toàn. Không có trận chiến quốc tế lớn nào xảy ra trên đất Mỹ trong                     
hơn hai thế kỷ và lãnh thổ ngoài khơi kể từ trận Trân Châu Cảng trong Thế chiến II.  

Tuy nhiên, trong các cuộc chiến trong tương lai, ông Beckley cho rằng, các công nghệ mới có                
thể cho phép các cường quốc đối thủ, như Trung Quốc và Nga, thực hiện các cuộc tấn công                   
chính xác và tàn khốc vào các căn cứ quân sự và mạng lưới hậu cần của Hoa Kỳ, ngay cả những                      
căn cứ nằm trong chính lãnh thổ Hoa Kỳ. Những tiến bộ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, robot,                  
học máy, in 3D và vật liệu nano đang tạo ra các lớp tên lửa và máy bay không người lái gây sát                   
thương mới có thể được phóng đi một cách kín đáo, di chuyển xa. 

Đọc thêm: 

Michael Beckley: In Future Wars, the U.S. Military Will Have Nowhere to Hide 
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Chính sách đối ngoại Mỹ không chỉ phụ thuộc vào Trump 

Deborah Pearlstein có bài viết trên The Atlantic ngày 23/11 cho rằng, Tổng thống chưa bao giờ                 
là tác nhân duy nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và việc duy trì cách nghĩ này chỉ làm                      
tăng thêm nguy cơ gây tổn hại Hiến pháp Mỹ. Theo đó, cách nghĩ trên cho phép Quốc hội giả vờ                    
rằng họ chịu trách nhiệm ít hơn trong việc giữ cho “con tàu nhà nước” được cân bằng, và làm                    
cho các vị tổng thống dễ dàng thực hiện các cuộc phiêu lưu ở nước ngoài nhân danh nước Mỹ                    
mà không liên quan gì đến lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ. 

Đọc thêm: 

Deborah Pearlstein: Foreign Policy Isn't Just Up To Trump 

 

Trung Quốc muốn gì ở Biển Đông? 

James Goldrick trên The National Interest ngày 26/11 cho rằng, mong muốn bảo vệ Trung Quốc                
khỏi các mối đe dọa bên ngoài đã hình thành Vạn Lý Trường Thành trên mặt đất, giờ đây Bắc                    
Kinh muốn mở rộng ra Biển Đông.  

Bằng cách tạo ra các cơ sở như đảo nhân tạo ở Biển Đông, theo Goldrick, Trung Quốc đã đẩy                    
mạnh chu vi phòng thủ của mình ra rìa chuỗi đảo đầu tiên và xa hơn, ít nhất là ở phía Nam và                       
Đông Nam. Các đảo nhân tạo có thể đóng vai trò là nền tảng giám sát, như các nút cho các hệ                     
thống giám sát khu vực (đặc biệt là mảng dưới nước) và là căn cứ điều hành về phía trước để                     
trinh sát và tấn công máy bay và các chiến binh mặt nước. Chúng cũng có thể chứa các hệ thống                    
tên lửa tấn công và phòng thủ. 

Đọc thêm: 

James Goldrick: What China Wants in the South China Sea 

 

Năm 2020 thế giới cần chú ý hơn đến Biển Đông 

Tờ The Economist mới đây cho rằng, nếu 2019 là năm cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và                   
Mỹ về quan hệ thương mại, thì năm 2020 sẽ là năm tăng cường cạnh tranh an ninh. Ở cả Bắc                    
Kinh và Washington, sự kiên nhẫn đang suy yếu và kêu gọi hành động đang leo thang, khiến                  
những cuộc đối đầu trực tiếp và nguy hiểm hơn có thể xảy ra. Thế giới nên chú ý nhiều hơn đến                     
một điểm nóng tiềm năng cụ thể: Biển Đông. 
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Cả Trung Quốc và Mỹ sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn để giành lợi thế. Chỉ là vấn đề thời                      
gian trước khi cuộc cạnh tranh an ninh ở Biển Đông này trở thành một cuộc khủng hoảng. Năm                  
tới có nguy cơ trở thành một tảng đá không chỉ đối với quan hệ Trung Quốc-Mỹ, mà còn đối với                     
các quốc gia trong khu vực đang bị cuốn vào cuộc chiến. 

Đọc thêm: 

The Economist: In 2020 the world should pay more attention to the South China Sea 

 

Chống lại Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

Báo Thanh Niên ngày 27/11 cho hay, một hội thảo vừa diễn ra tại trụ sở của Viện Nghiên cứu                    
Hudson ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) vào rạng sáng 27-11. Hội thảo đưa ra nhiều quan điểm                  
từ Đông Nam Á, châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ nhằm đánh giá những hành động, nhất là chính                    
sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, chống lại tham vọng của Trung Quốc ở Ấn                
Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific). Qua đó, các chuyên gia đề xuất những quyết sách                 
cho một số quốc gia liên quan hoặc chia sẻ lợi ích. 

Đọc thêm: 

Thanh Niên: Chống lại Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

Michael Pillsbury on China Trade: We have to be careful who we're listening to  

 

Phá vỡ huyền thoại về con đường tơ lụa mới của Trung Quốc 

Bertil Lintner trên trang Asia Times ngày 27/11 cho rằng, Bắc Kinh đã dựa vào lịch sử thiếu sót                   
và những hiểu lầm hiện đại để “tiếp thị” cho Sáng kiến   Vành đai và Con đường. 

Theo Lintner, “con đường tơ lụa” không phải là một thuật ngữ gốc của Trung Quốc. Mục đích                 
của Trung Quốc về đường tơ lụa mới là viết lại lịch sử, đặc biệt là ngày nay khi Bắc Kinh có thể                       
vươn ra khỏi biên giới theo những cách chưa từng có như xây dựng đường, tàu và cảng thúc đẩy                    
thương mại.  

Tuy nhiên, không giống như thời kỳ cổ đại khi lạc đà mang tơ lụa và các sản phẩm khác từ                     
Trung Quốc băng qua thảo nguyên cát ở Trung Á, cuộc cạnh tranh ngày nay mang tính địa chiến                   
lược nhiều như thương mại. 

Đọc thêm:  
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Bertil Lintner: Busting the myth of China’s New Silk Roads 

 

Quan điểm của Hoa Kỳ về Biển Đông trong Kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược 

Rebecca Strating có bài viết trên trang International Affairs của Học viện Quốc tế Úc đăng ngày                 
28-11 cho hay, các chuyên gia Mỹ có xu hướng đồng ý rằng lợi ích chính của nước này là tự do                      
hàng hải. Tuy nhiên, có sự bất đồng về việc liệu đó có phải là lợi ích sống còn hay không, liệu                  
Mỹ có mạo hiểm đối đầu trực diện hơn với Trung Quốc để bảo vệ lợi ích của mình trong Biển                     
Đông hay không. Câu hỏi đặt ra là Hoa Kỳ và các đối tác khu vực có thể và nên làm gì để bảo vệ                         
các quy tắc trên biển đang bị thách thức. Ngoài các hoạt động tự do hàng hải - thường được coi                    
là một chiến thuật, không phải là một chiến lược - có một vài lựa chọn chính sách hợp lý khác                     
cho Hoa Kỳ trong các tranh chấp này.  

Đọc thêm: 

Rebecca Strating: US Perspectives on The South China Sea in An Era of Strategic              
Competition 

 

Căng thẳng Biển Đông ngày càng nóng 

Trang Asia Times ngày 29/11 cho hay, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nỗ lực gấp đôi trong cuộc đấu                    
tranh giành quyền thống trị Biển Đông và vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Các cuộc                  
đối đầu trên biển gần đây và những lời hùng biện bốc lửa đe dọa leo thang xung đột.  

Đọc thêm: 

Asia Times 29/11: South China Sea tensions hot and getting hotter 

 

X - NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT CỦA TRUNG QUỐC 

Chuyên đề “Historic Rights and the Law of the Sea,” Chủ biên: Keyuan Zou 

The Korean Journal of International and Comparative Law, Volume 7: Issue 2:            
https://brill.com/view/journals/kjic/7/2/kjic.7.issue-2.xml 

Vào cuối tháng 10/2017, Trung tâm Luật và Quản lý Đại dương của Đại học Chiết Giang (Trung                  
Quốc) đã tổ chức một Hội nghị quốc tế về 'Quyền lịch sử và Luật biển'. Các bài viết trong số đặc                      
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biệt này được chọn từ Hội nghị chuyên đề và được đăng trên Tạp chí Luật so sánh và quốc tế của                      
Hàn Quốc. 

 

Yanzhu Dong và cộng sự (2019), “Coral reef geomorphology of the Spratly Islands: A              
simple method based on time-series of Landsat-8 multi-band inundation maps”  

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 157 (2019) 137-154.  

Một bản điện tử của bài báo được lưu trữ tại Thư viện Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tại                     
đây. 

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một phương pháp đơn                 
giản để ánh xạ tần số ngập (trong phạm vi thâm nhập của viễn thám quang học) của các                   
rạn san hô, sử dụng hình ảnh Landsat-8 OLI theo chuỗi thời gian. Phương pháp này sử                 
dụng độ tương phản phản xạ của rạn san hô (thay đổi theo độ sâu, dải và mực nước) trong                    
các hình ảnh đa dải quang thời gian để lấy được tần số ngập và phân vùng địa mạo của                    
các rạn san hô. Phương pháp này được áp dụng cho quần đảo Trường Sa, hệ thống rạn                  
san hô lớn nhất ở Biển Đông và sử dụng hơn 1.100 hình ảnh OLI Landsat-8. 

Các nhà khoa học Trung Quốc đã thiết lập một kho lưu trữ bao gồm 137 rạn san hô/ bãi                    
cát/ đảo, bao gồm phạm vi không gian, tần suất ngập lụt và khoanh vùng địa mạo. Ngoài                  
ra, các nhà khoa học này phát hiện rằng tần suất ngập lụt của các rạn san hô xung quanh                    
các khu vực nghiên cứu đã giảm kể từ khi Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo, điều này                   
có thể phản ánh ảnh hưởng của hoạt động xây đảo nhân tạo đến hệ sinh thái rạn san hô.  

Đáng chú ý, bản đồ đường lưỡi bò thể hiện rõ trong bài báo qua việc đề xuất lập bản đồ                     
môi trường sống rạn san hô và độ sâu. 
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https://drive.google.com/file/d/1LKDvOpPB3LY8oL9fldWtop95Dk6mZcOF/view?fbclid=IwAR2ZtxnYkYDmf7g8RdFlBGvfYIiEIpI2BKntA57zGhYUdSbN0EO8jP_IELM
https://drive.google.com/file/d/1LKDvOpPB3LY8oL9fldWtop95Dk6mZcOF/view?fbclid=IwAR2ZtxnYkYDmf7g8RdFlBGvfYIiEIpI2BKntA57zGhYUdSbN0EO8jP_IELM


 

Ảnh minh họa được thể hiện trong nghiên cứu 

 

Mingjiang Li (2019), Hainan Province in China’s South China Sea Policy: What Role Does              
the Local Government Play?  

Asian Politics & Policy, Volume 11, Number 4: Pages 623–642. 

Một bản điện tử của bài báo được lưu trữ tại Thư viện Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tại                     
đây. 

Bài viết này nghiên cứu về vai trò của chính quyền địa phương tỉnh Hải Nam trong việc                  
quyết định chính sách Bắc Kinh đối với tranh chấp ở Biển Đông. Bài báo lập luận rằng                  
Hải Nam đã đóng ba vai trò chính trong các tranh chấp: (1) thúc đẩy yêu sách và lập                   
trường của Trung Quốc, (2) bảo vệ tích cực các lợi ích của Trung Quốc trong các tranh                  
chấp và (3) tham gia trong việc khẳng định an ninh quốc gia của Trung Quốc ở Biển                  
Đông. Việc thành lập thành phố Tam Sa đã làm tăng đáng kể sự tham gia của Hải Nam                   
trong các cuộc đối đầu ở Hải Nam.  
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https://drive.google.com/file/d/1T0SgH2dy6nqtu7oLO4g4M2n64lWebP8L/view?ts=5de3996f
https://drive.google.com/file/d/1T0SgH2dy6nqtu7oLO4g4M2n64lWebP8L/view?ts=5de3996f


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