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PGS. Ryan D. Martinson và GS. Peter A. Dutton là các nhà nghiên cứu thuộc Viện                
Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc, Trường đại học Hải chiến Hoa Kỳ. Báo cáo nằm                
trong ấn phẩm Báo cáo hàng hải Trung Quốc số 3 của Viện Nghiên cứu Hàng hải                 
Trung Quốc, tháng 11/2018.  

 

Vũ Hân là cộng tác viên năm nhất của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông và là một nhà                    
báo đang làm việc tại Việt Nam, tin rằng Biển Đông là vấn đề mọi người dân Việt                  
Nam cần được biết và đang cố gắng làm việc vì mục đích đó . 

TS. Nguyễn Trịnh Đôn hiện đang làm việc tại Đại học British Columbia và là biên                
tập viên phụ trách hiệu đính dịch thuật của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông – The South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI)               
là một dự án phi lợi nhuận, phi chính trị với sứ mệnh xây dựng các biên niên sự kiện,                    
tổng hợp và hệ thống hoá tư liệu, thông tin về các chủ đề quan trọng của tranh chấp                   
Biển Đông theo tiêu chuẩn khoa học, đa chiều. Mục đích của Dự án nhằm góp phần                 
cung cấp tư liệu và một bức tranh tổng thể và hệ thống về diễn tiến tranh chấp Biển                   
Đông, giúp các nhà phân tích và hoạch định chính sách có thể hiểu được thực sự bản                 
chất tranh chấp và có những đánh giá, giải pháp đúng đắn, đem lại công bằng và hoà                  
bình, hướng tới an ninh và hợp tác bền vững trong khu vực. 

Website: https://daisukybiendong.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/daisukybiendong/ 

Email: sukybiendong@gmail.com 

 

Các ấn phẩm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông không nhất thiết thể hiện quan điểm                  
của tất cả thành viên và cộng tác viên, hay các nhà tài trợ Dự án Đại Sự Ký Biển                    
Đông. Bản quyền các ấn phẩm thuộc về các tác giả, dịch giả và Dự án Đại Sự Ký                   
Biển Đông. Mọi sự sử dụng lại hay trích dẫn phải ghi rõ nguồn và dẫn link tới bài gốc                    
trên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Sử dụng cho mục đích thương mại phải được sự                  
đồng ý bằng văn bản của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

 

Tài khoản tài trợ cho Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: Paypal:             
sukybiendong@gmail.com; Chuyển khoản: Hoàng Việt. Số tài khoản: 207503269.         
Ngân hàng ACB (Asia Commercial Bank). 

 

https://daisukybiendong.wordpress.com/
https://www.facebook.com/daisukybiendong/
mailto:sukybiendong@gmail.com
mailto:sukybiendong@gmail.com


CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT VIỄN DƯƠNG CỦA TRUNG QUỐC: TÁC ĐỘNG 
ĐỐI VỚI AN NINH QUỐC GIA HOA KỲ  1

 

 

Ngày nay, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) đang đầu tư vào nghiên cứu khoa học biển                  
với quy mô lớn. Khoản đầu tư này hỗ trợ một chương trình nghiên cứu hải dương học ngày                   
càng mở rộng phạm vi lên quy mô toàn cầu. Một chỉ dấu quan trọng của xu hướng này là hoạt                     
động mở rộng đội tàu nghiên cứu hải dương học Trung Quốc. Vào bất kỳ ngày nào cũng có                   
thể thấy 5-10 “tàu nghiên cứu khoa học” (科学考查船: khoa học khảo tra thuyền ) của Trung                
Quốc hoạt động vượt ra ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán của họ, trong các khu vực quan                   
trọng chiến lược của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bị lu mờ bởi sự bành trướng mạnh mẽ                  
của dấu chân hải quân Trung Quốc, sự hiện diện của các tàu nghiên cứu này hầu như không                   
được chú ý. Tuy nhiên, hoạt động của những con tàu này cùng các nhà khoa học và kỹ sư trên                     
tàu có tác động lớn đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.  

Báo cáo này nhằm tìm hiểu một số tác động này. Nó tìm cách trả lời các câu hỏi cơ bản về                      
các hoạt động ngoài khơi hay “viễn dương” của đội tàu nghiên cứu hải dương học Trung                 
Quốc. Ai tổ chức và thực hiện các hoạt động này? Nó đang diễn ra ở đâu? Hệ quả của nó là                      
gì? Đâu là những động cơ tầm quốc gia thúc đẩy đầu tư cho các hoạt động này? 

Báo cáo gồm 5 phần. Phần một định danh các đội tàu và các tổ chức sở hữu, vận hành nó.                     
Phần hai kiểm tra các khu vực hoạt động chính. Phần ba mô tả phạm vi hoạt động được thực                    
hiện bởi các tàu nghiên cứu Trung Quốc khi hoạt động ở các khu vực viễn dương. Phần bốn                   
phác họa chiến lược quan trọng, mục đích thúc đẩy đầu tư nhà nước trong hải dương học                  
ngoài khơi. Phần năm thảo luận về tác động của nghiên cứu hải dương học Trung Quốc đối                  
với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. 

 

Cơ cấu đội tàu thuyền 

Một số cơ quan, viện nghiên cứu và trường đại học khác nhau của Trung Quốc có sở hữu và                    
vận hành các tàu nghiên cứu hải dương học. Cho đến năm 2018, Cục hải dương quốc gia                  

1Các quan điểm thể hiện ở đây là của riêng các tác giả và không đại diện cho các đánh giá hoặc chính sách của                         
Hải quân Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tổ chức nào khác của chính phủ Hoa Kỳ. Các tác giả cảm ơn Jay Batongbacal, Bill                        
Murray, Paul Schmitt, và Kathleen Walsh cho những gợi ý và hiểu biết của họ. Các tác giả chịu trách nhiệm                     
hoàn toàn cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bài. 
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nước này sở hữu hầu hết các tàu, bao gồm cả các tàu nghiên cứu lớn thuộc loạt tàu Xiang                    
Yang Hong (Hướng Dương Hồng).  

Vào tháng 3 năm 2018, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã thông qua một                   
đạo luật giải thể Cơ quan Quản lý biển Quốc gia và đặt các chức năng của cơ quan này dưới                     
Bộ Tài nguyên mới thành lập (MNR) . Trong MNR, một số viện nghiên cứu tiến hành nghiên                 2

cứu “ngoài khơi” (out of area – ý chỉ việc nghiên cứu ngoài khu vực biển, vùng đặc quyền                   
kinh tế và thềm lục địa của Trung Quốc – ND). Đứng đầu trong số đó là Viện Hải dương học                     
số 1, số 2 và số 3. Họ sở hữu các tàu nghiên cứu riêng và thường cử các nhà khoa học của họ                        
tham gia các chuyến khảo sát do các nhóm khác tổ chức. MNR cũng quản lý Trung tâm                  
Nghiên cứu Địa Cực Trung Quốc, nơi sở hữu con tàu nghiên cứu địa cực 20.000 tấn Tuyết                  
Long. Mỗi văn phòng khu vực của MNR - miền Bắc, miền Đông và miền Nam, cũng sở hữu                   
và vận hành các tàu có khả năng hoạt động nghiên cứu ngoài khơi. 

Các tàu của MNR chiếm đa số Đội tàu Nghiên cứu hải dương Quốc gia Trung Quốc. Đội tàu                   
quốc gia được thành lập vào năm 2012 để cải thiện sự phối hợp giữa các chủ sở hữu tàu và                     
cải thiện khả năng chia sẻ thông tin. Đây là một nỗ lực rõ ràng của Trung Quốc để mô phỏng                     
Hệ thống Phòng thí nghiệm Hải dương học giữa các trường Đại học và Nhà nước (University                 
– National Oceanographic Laboratory System - UNOLS), nơi điều phối việc sử dụng các tàu               
nghiên cứu hải dương học cho mục đích dân sự ở Hoa Kỳ . Có một Ủy ban Điều phối xây                    3

dựng chính sách hướng dẫn vận hành Đội tàu Quốc gia . Uỷ ban này do một quan chức chính                   4

phủ đứng đầu. Các quyết định của Ủy ban do các phòng ban của nó nằm trong Ban Khoa học                    
và Công nghệ của MNR thi hành. 

Một số tổ chức khác cũng sở hữu tàu thuộc Đội tàu Quốc gia. Hai trong số đó là những bên                     
tham gia chính trong các hoạt động viễn dương: Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS)                 
và Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Tài nguyên Khoáng sản Đại dương Trung Quốc                

2 Đạo luật cho biết Bộ Môi trường sẽ bảo lưu “thương hiệu” của Cơ quan Quản lý Biển Quốc gia, nhưng không                       
rõ ý nghĩa trên thực tế [Plan for Deepening Reform of Party and State Structures][Xinhua] March 21,2018,                 
www.gov.cn/zhengce/2018- 03/21/content 5276191 .htm# 1. 

MNR kế thừa trách nhiệm của Cơ quan Quản lý Biển Quốc gia trong việc “tổ chức và thực hiện các hoạt động                       
khảo sát và điều tra khoa học biển”. Để có thêm thông tin về các chức năng liên quan đến biển của MNR, xem                        
website của MNR:  www.mlr.gov.cn/bbgk/sdfa/  

3 Để có thêm những tranh luận hữu ích về lý do tạo ra Hạm đội Quốc gia, đọc [Xha Jianhua, Li Weiwei và Xu                         
Wei] “Vài suy nghĩ về việc thành lập Hạm đội Nghiên cứu Biển Quốc gia” (Tạp chí Nghiên cứu và Phát                     
triển Biển) 2012, Số 9, Trang 6-9 

4 Ủy ban bao gồm đại diện của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học và Công                         
nghệ, Bộ Tài chính và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc [Ủy ban điều phối của Hạm đội nghiên cứu biển                      
quốc gia][Trang web của Hạm đội nghiên cứu biển quốc gia] www.cmrv.org/home/plus/list.php?tid= 13. 
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(COMRA). CAS sở hữu một số tàu nghiên cứu, bao gồm “Thực Nghiệm 3” (Shiyan 3) –                 
chiếc tàu đã khảo sát vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Pakistan vào đầu năm 2018 và “Khoa                   
Học" (Kexue), một “khách quen” tại biển Philippines . CAS giám sát một số viện nghiên cứu                5

hải dương học quan trọng: Viện Hải dương học, Viện Hải dương học Biển Đông và Viện Âm                  
học, tất cả đều sở hữu tàu của riêng họ và /hoặc phái cử các nhà khoa học tham gia các cuộc                      
khảo sát do nhóm khác thực hiện. COMRA là một thiết chế bán chính phủ được thành lập                  
vào những năm 1990 để thúc đẩy hoạt động thăm dò tài nguyên đáy biển của Trung Quốc ở                   
các vùng biển cả . Nó sở hữu tàu nghiên cứu viễn dương “Đại Dương 1" (Dayang 1) 5.600                  6

tấn do Liên Xô chế tạo. Một số đại học ở Trung Quốc cũng sở hữu tàu thuộc Đội tàu Quốc                     
gia. 

Bảng 1 dưới đây là những phân đội chính của Đội tàu Quốc gia thực hiện các hoạt động tuần                    
thám viễn dương. Ảnh 1 cho thấy ba thành viên then chốt của Đội tàu Quốc gia. 

 

Bảng 1: Hạm đội Nghiên cứu Hàng hải Quốc gia Trung Quốc (tàu nghiên cứu viễn dương)  7

Chủ sở hữu Tên tàu 
Năm 

đóng Cảng đậu  Tấn  Ghi chú 

Bộ Tài nguyên 

(Tiền thân là 
Cục hải dương 
Quốc gia) 

Tuyết Long 
(Xuelong) 

1993 Thượng 
Hải 

21.000 
tấn 

Sở hữu bởi Trung tâm     
nghiên cứu Địa cực. 

Hướng Dương 
Hồng (Xiang Yang 
Hong) 01 

2016 

Thanh Đảo 5.000t Sở hữu bởi Viện Hải 
dương học số 1  

 

Hướng Dương 
Hồng 03 2016 

Hạ Môn 5.200t Sở hữu bởi Viện Hải 
dương học số 3  

 

Hướng Dương 1995 Thanh Đảo 4.900t Sở hữu bởi MNR chi 

5
张建松, 岑志连 [Zhang Jiansong and Qin Zhilian] “实验 3”号科考船上的“巴铁”科学家 [“‘Pakistan Friend’           

Scientists Board the Scientific Research Vessel ‘Shiyan 3’”] 新华 [Xinhua] January 21, 2018,             
http://sh.xinhuanet.com/2018-01/21/c_136911999.htm 

6Vùng “biển cả” bao gồm tất cả các khu vực nằm ngoài quyền tài phán quốc gia. Xem Công ước Liên Hợp Quốc                       
về luật Biển 1986, điều 86 

7Thông tin từ bảng này đến từ Hồ sơ của Đội tàu Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc [website Hạm đội Hàng hải                       
Quốc gia Trung Quốc] tại địa chỉ http:// www.cmrv.org/home/plus/list/php?tid=1  
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Hồng 06 nhánh biển Bắc  

Hướng Dương 
Hồng 09 

1978 Thanh Đảo 4.400t Sở hữu bởi MNR chi 
nhánh biển Bắc. Tàu mẹ 
của tàu lặn nước sâu Gia 
Long.  

 

Hướng Dương 
Hồng 10 

2014 Ôn Châu 4.600t Sở hữu bởi Viện Hải 
Dương học số 2 

 

Hướng Dương 
Hồng 14 

1981 Quảng 
Châu 

4.400t Sở hữu bởi MNR chi 
nhánh biển Nam 

Hướng Dương 
Hồng 18 

2015 Thanh Đảo 2.400t Sở hữu bởi Viện Hải 
Dương học số 1 

Hướng Dương 
Hồng 19 

2011 Thượng 
Hải 

4.000t Sở hữu bởi MNR chi     
nhánh biển Đông. Trước    
đó là tàu Giám sát Hàng      
hải Trung Quốc 50 

Hướng Dương 
Hồng 20 

1969 Thượng 
Hải 

3.090t Sở hữu bởi MNR chi 
nhánh biển Đông. 

Hải Trắc (Haice) 
3301 

2005 Quảng 
Châu 

4.000t Sở hữu bởi MNR chi 
nhánh biển Nam. Trước 
đó là tàu Giám sát hàng 
hải Trung Quốc 83. 

Viện Hàn lâm 
Khoa học Trung 
Quốc (CAS) 

Khoa Học 
(Kexue) 2012 

Thanh Đảo 5.000t Sở hữu bởi Trung tâm 
nghiên cứu Biển (thuộc 
CAS). 

Thực Nghiệm 
(Shiyan) 01 

2009 Quảng 
Châu 

2.500t Thiết kế thân SWATH. 
Sở hữu bởi Viện Hải 
dương học biển Đông 

 

Shiyan 03 1981 Quảng 
Châu 

3.300t Sở hữu bởi Viện Hải 
dương học biển Đông 
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Hiệp hội 
Nghiên cứu và 
Phát triển Tài 
nguyên Khoáng 
sản TQ 
(COMRA) 

Đại Dương 
(Dayang) 1 

1984 Thanh Đảo 5.600t Nguyên là tàu khảo sát 
Xô Viết, mua của Nga 
năm 1994  

Đại học Hàng 
hải Đại Liên 

Dục Khôn 
(Yukun) 

2008 
Đại Liên 5.900t -) 

Đại học Hàng 
hải Trung Quốc 

Đông Phương 
Hồng (Dong Fang 
Hong) 2  

1995 Thanh Đảo 3.500t - 

Đại học Hạ 
Môn 

 

Gia Canh 
(Jiageng) 

2017 Đại Môn 3.700t - 
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Ảnh 1: Ba thành viên then chốt của Đội tàu Quốc gia 
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MNR cũng giám sát Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc. Các tàu của cơ quan này hoạt động                   
ở các vùng biển xa, mặc dù chúng không thuộc Đội tàu Quốc gia. Cục Khảo sát Địa chất                   
Trung Quốc điều hành Cục Khảo sát Địa chất hải dương Quảng Châu, chủ sở hữu của một số                   
tàu nghiên cứu. Các hoạt động ban đầu của nó chủ yếu tập trung vào việc thăm dò các nguồn                    
tài nguyên dưới đáy biển ở các khu vực do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, đặc biệt là Biển                    
Đông. Tuy nhiên, một số tàu của họ, bao gồm cả tàu Hải Dương 4 và Hải Dương 6, thường                    
xuyên hoạt động vượt ra ngoài Chuỗi đảo thứ nhất . Một chi nhánh khảo sát địa chất Trung                  8

Quốc khác, Viện nghiên cứu Địa chất hải dương Thanh Đảo, sở hữu chiếc Hải Dương Địa                 
chất 9, 4.350 tấn, được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2017. 

 

Bảng 2. Đội tàu Khảo sát Địa chất Trung Quốc (tàu khảo sát viễn dương)  

Chủ sở hữu Tên tàu 
Năm 

đóng Cảng đậu Tấn 

Cục khảo sát Địa chất hải 
dương Quảng Châu 

Hải Dương 4 1980 Quảng Châu 3.300t 

Hải Dương 6 2009 Quảng Châu 4.600t 

Hải Dương Địa chất 8 2017 Quảng Châu 6.900t 

Hải Dương Địa chất 
10 2017 Quảng Châu 3.400t 

Viện nghiên cứu Địa chất hải 
dương Thanh Đảo Hải Dương Địa chất 9 2017 Thanh Đảo 4.350t 

 

Khu vực hoạt động ban đầu 

Trong nhiều thập kỷ, các hoạt động nghiên cứu hải dương học của Trung Quốc hầu như tập                  
trung hoàn toàn trong Chuỗi đảo thứ nhất, ở vùng biển thường được gọi là các khu vực “cận                   
hải” (近海). Các hoạt động này phần lớn được thúc đẩy bởi các mục tiêu quân sự và chủ                   
quyền . Vào những năm 1980, Đội tàu nghiên cứu dân sự của Trung Quốc đã khảo sát các                  9

8 Chuỗi đảo thứ nhất chỉ các quần đảo trải dài từ Nhật Bản đến Indonesia qua Đài Loan, Philippines, Malaysia                     
và Brunei. Xem thêm “PLA Dictionary of Military Terms,” Beijing: Academy of Military Science Press,               
September 2011, p.952. 

9
韩永 [Han Yong] 科考:从“海”到“岛” [“Scientific Investigation: Moving from the ‘Seas’ to the ‘Oceans’”]             
中国新闻周刊 [China Newsweek] November 26, 2012, pp. 32-35. Từ cuối những năm 1970 đến cuối những                
năm 1990, hoạt động nghiên cứu địa chất biển của Trung Quốc được dẫn dắt bởi câu thần chú “điều tra kỹ lưỡng                       
ở vùng biển Trung Quốc, tương đối ở 3 đại dương và đặt chân đến Nam Cực) (查清中国海、进军三大洋、登                 
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vùng xa xôi của Biển Đông, đặt nền móng cho sự chiếm đóng sau đó của Trung Quốc đối với                    
7 thực thể ở quần đảo Trường Sa . Bắt đầu từ năm 2002, các chuyên gia dân sự dẫn đầu Viện                     10

Hải dương học số 2 đã tiến hành các cuộc khảo sát về Biển Hoa Đông, thu thập dữ liệu cần                     
thiết để củng cố yêu sách của Trung Quốc đối với tài nguyên dưới đáy biển ở vùng bồn trũng                    
Okinawa, một tuyên bố bị Nhật Bản bác bỏ . Vào tháng 9 năm 2003, Quốc vụ viện đã phê                   11

duyệt Dự án 908, một cuộc khảo sát toàn diện và đánh giá tất cả không gian hàng hải do                    
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở vùng biển gần. Hơn 30.000 nhà khoa học và kỹ thuật viên                   
đã phải bỏ ra hơn 8 năm để hoàn thành dự án . 12

Các tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã hoạt động vượt ra khỏi Chuỗi đảo Thứ nhất kể từ                   
những năm 1970. Tuy nhiên, quy mô hoạt động hiện nay là không có tiền lệ trong lịch sử.                   
Một đánh giá về các hoạt động nghiên cứu hải dương học của Trung Quốc vào tháng 10 năm                   
2017 minh họa quy mô và phạm vi địa lý của tham vọng Bắc Kinh. Theo dữ liệu công khai,                    
11 tàu nghiên cứu đã hoạt động “viễn dương” trong tháng đó . 13

上南极洲). Mục tiêu này đã được tuyến bố tại Hội nghị Quốc gia về Khoa học và Công nghệ biển tháng                     
12.1977. 刘明 [Liu Ming] 党的十八大以来中国海洋科技发展政策 [“China’s Marine Sci-Tech        
Development Policy Since the 18th Party Congress”] 中国海洋报 [China Ocean News] October 26, 2017, p.               
2. 

10John W. Garver, “China's Push through the South China Sea: The Interaction of Bureaucratic and National                
Interests,” The China Quarterly, No. 132 (Dec., 1992), pp. 999-1028. 

11周超 [Zhou Chao] 用科研力量“主张”海洋权益--国家海洋局第二海洋研究所外大陆架划界工作 [“Use     
the Power of Scientific Research to ‘Claim’ Maritime Rights and Interests—On the Second Institute of               
Oceanography’s Work on the Extended Continental Shelf Boundary Delimitation”] 中国海洋报 [China           
Ocean News] 26/2/2016, p. 3. 中国东海部分海域二百海里以外大陆架划界案访谈 [“Discussion on        
China’s Project for Delimiting a Continental Shelf Extending Beyond 200 Nautical Miles in Some Parts               
of the East China Sea”] 中央政府网站 [Website of the Government of the PRC] 16/8/2013,              
http://www.gov.cn/gzdt/2013- 08/16/content_2467982.htm 

12朱彧 [Zhu Yu] “908 专项”实施具有里程碑意义——访国家海洋局党组成员、副局长陈连增 [“The      
Implementation of ‘Project 908’ was a Significant Milestone—An Interview with State Oceanic            
Administration Party Committee Member and Deputy Director, Chen Lianzeng”] 中国海洋报 [China           
Ocean News] 29/10/2018, p. 6. 

13Công ước quốc tế về An toàn cuộc sống trên biển (SOLAS) yêu cầu tất cả các tàu lớn hơn 300GT trên các hải                        
trình quốc tế phải sử dụng hệ thống nhận dạng tự động (AIS). Khi hoạt động ngoài Chuỗi đảo thứ nhất, các tàu                       
nghiên cứu của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thường truyền AIS. Xem trang web của Tổ chức Hàng hải Quốc                     
tế,  www.imo.org/en/OurWork/Safe/Navulation/Pages/AIS.aspx 

Tất cả dữ liệu AIS được sử dụng trong báo cáo này đến từ  www.marinetraffic.com  
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• Đầu tháng 10, tàu Hướng Dương Hồng 18 đã tiến hành các hoạt động khảo sát ở phía bắc                    
Okinotorishima, một bãi san hô của Nhật Bản ở biển Philippines. 

• Đầu tháng 10, tàu nghiên cứu địa cực Tuyết Long đã hoàn thành hành trình Bắc cực 83                   
ngày. Nó đi qua eo Tsugaru của Nhật Bản vào ngày 4 tháng 10, đến Thượng Hải bốn ngày                   
sau đó . 14

• Ngày đầu tiên của tháng 10 đã chứng kiến Đông Phương Hồng 2 “bốc hơi” ở phía nam đảo                    
Kyushu của Nhật Bản, một phần của hành trình dài sẽ đưa nó từ vùng biển cao của Bắc Thái                    
Bình Dương đến vùng đặc quyền kinh tế của Micronesia.  

• Trong nửa đầu tháng 10, Hướng Dương Hồng 10 hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của                   
Micronesia và vùng đặc quyền kinh tế của Hoa Kỳ ở phía tây nam đảo Guam. 

• Vào giữa tháng 10, tàu Đại Dương 1 của COMRA xuất hiện ở phía tây đảo Guam, ở lại biển                     
Philippines trong hai tuần, về đến cảng Thanh Đảo vào ngày 1 tháng 11. 

• Tàu khảo sát địa chất biển Quảng Châu Hải Dương 6 đã dành nửa đầu tháng 10 hoạt động ở                     
vùng biển cao phía bắc Micronesia, ở vùng biển nơi Trung Quốc duy trì quyền hợp đồng với                  
Cơ quan quản lý đáy biển quốc tế để khám phá các lớp vỏ ferromanganese giàu cobalt. 

• Trong nửa đầu tháng 10, và có lẽ chưa có tiền lệ, một tàu tuần duyên của Hải cảnh Trung                     
Quốc (1307) đã hộ tống Hướng Dương Hồng 09, con tàu mẹ của tàu lặn nước sâu Giao Long                   
(Jiaolong) - khi nó hoạt động ở một khu vực phía tây quần đảo Marianas. Từ ngày 14 đến 16                    
tháng 10, cặp đôi đã đến một vị trí phía tây nam đảo Guam, trong vùng đặc quyền kinh tế của                     
Hoa Kỳ, được cho là để thực hiện các hoạt động lặn ở rãnh Mariana. 

• Vào tháng 10, tàu Hướng Dương Hồng 3 và Hướng Dương Hồng 6 đã tiến hành các cuộc                   
khảo sát riêng biệt về Khu vực đứt gãy Clarion-Clipperton, một khu vực phía đông nam                
Hawaii, nơi Trung Quốc và một số quốc gia khác có quyền hợp đồng khoáng sản dưới sự bảo                   
trợ của Cơ quan Quản lý đáy biển quốc tế. 

• Trong nửa cuối tháng 10, tàu nghiên cứu Khoa Học của CAS hoạt động ở biển Philippines,                  
bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế của Palau và Indonesia. 

• Hướng Dương Hồng 01 đã dành tháng 10 hoạt động ở Nam Đại Tây Dương, chặng thứ ba                   
của chuyến tuần hành vòng quanh thế giới của nó . 15

14“China’s Ice Breaker Returns after First Arctic Rim Circumnavigation,” Global Times, October 10, 2017, 

www.globaltimes.cn/content/1069635.shtml  

15“向阳红 01”科考船起航执行中国首次环球海洋综合科考 [“Research Vessel ‘Xiang Yang Hong 01’        
Departs for China’s First Global Comprehensive Marine Survey”] 海洋世界 [Ocean World] 2017, No. 9,              
pp. 6-9. 
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Ảnh 2 : bản đồ các hoạt động của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương vào tháng 10 năm 
2017. 

 

 

Phần lớn các hoạt động nghiên cứu ngoài khơi của Trung Quốc xảy ra ở vùng biển quan trọng                   
chiến lược giữa Chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai của Tây Thái Bình Dương (Xem Hình 3) .                  16

Một số diễn ra ở khu vực rộng lớn thuộc hải phận quốc tế ở biển Philippines, nơi các tàu                    
Trung Quốc có thể tiến hành nghiên cứu khoa học biển mà không cần sự cho phép của bất kỳ                    
quốc gia ven biển nào. Các tàu của Trung Quốc cũng thường hoạt động trong vùng đặc quyền                  
kinh tế khổng lồ của Liên bang Micronesia và trong vùng đặc quyền kinh tế đảo Guam của                  
Hoa Kỳ. Cơ quan Đáy biển quốc tế đã cấp cho Trung Quốc quyền khai thác khoáng sản dưới                   
đáy biển ở bốn khu vực hợp đồng: hai phía đông nam Hawaii, một phía đông của đảo Guam                   
và một phía đông nam của Madagascar (xem Hình 4). Nhiều hoạt động quan sát được của                 

16 Theo Từ điển quân sự của Quân đội Nhân dân Trung Hoa, Chuỗi đảo thứ hai kéo dài từ các đảo thuộc Nhật                        
Bản đến đảo Halmahera thuộc Indonesia, và bao gồm Quần đảo Bonin, Quần đảo núi lửa, Quần đảo Mariana,                   
Quần đảo Yap và Quần đảo Palau . Xem “PLA Dictionary of Military Terms,” pp. 952-953. 
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Trung Quốc ở các khu vực viễn dương bao gồm các chuyến đến, đi và trong các khu vực hợp                    
đồng này. Tuyết Long cũng thường xuyên hoạt động ở các vùng cực . 17

 

Ảnh 3: Chuỗi đảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Để có những phân tích rất phong phú về các hoạt động của Trung Quốc tại các vùng cực, xem Anne-Marie                      
Brady, “China as a Polar Great Power” (Cambridge: Cambridge University Press, 2017)  

11 



Ảnh 4: Vị trí các khu vực hợp đồng của Trung Quốc với Cơ quan Đáy biển quốc tế 

 

 

Các dạng hoạt động nghiên cứu 

Tàu nghiên cứu hải dương học Trung Quốc làm gì trên biển? Nhiều tàu trong số này, đặc biệt                   
là những tàu được đưa vào hoạt động từ năm 2012, là “tàu nghiên cứu toàn diện”, có nghĩa là                    
họ có thể thực hiện một loạt các hoạt động nghiên cứu trên phạm vi rộng và thường thực hiện                    
trên bất kỳ hành trình nào. Các tàu này chủ yếu hoạt động như một nền tảng cho các thiết bị,                     
cảm biến và các thiết bị khác thu thập dữ liệu đại dương và khí quyển. 

Một số cảm biến được gắn vào tàu. Chẳng hạn, nhiều tàu thuyền có “trụ khoa học” (science                  
mast) trên mũi tàu để thu thập dữ liệu khí tượng. Tất cả đều có thiết bị âm thanh và các cảm                      
biến khác được gắn vào thân tàu; những con tàu mới nhất, như Khoa Học, được trang bị                  
“gondola” - các cấu trúc có thể điều chỉnh được ở dưới đáy tàu để ngăn bong bóng làm sai                    
lệch kết quả đo đạc . Các máy đo dòng chảy tự ghi (ADCP: Acoustic Doppler Current                18

Profilers) điều hướng sóng âm vào cột nước; tiếng vang trở lại cung cấp thông tin về hướng                  
và tốc độ của dòng hải lưu. Máy đo sâu đa tia (multi-beam echo sounder) sử dụng các xung                   
âm thanh để có được các phép đo chính xác về độ sâu đại dương. Dữ liệu này sau đó có thể                      
được sử dụng để xác định các đường đồng mức (contour), hoặc độ sâu của đáy biển. Các tàu                   
tham gia vào các cuộc khảo sát độ sâu có kiểu đường đi đặc trưng như máy cắt cỏ. 

Một số máy cảm biến được kéo phía sau con tàu. Ví dụ, tàu nghiên cứu Thực Nghiệm 1 của                    
CAS, có thiết kế hai thân (SWATH), đảm bảo sự ổn định tốt hơn trong khi kéo mạng antenna                   

18 王晶 [Wang Jing] “该船的探测能力世界一流” [“‘That Ship’s Survey Capabilities are World-Class’”] 中           
国海洋 报 [China Ocean News] 19/10/2012, p. 3. 
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âm học của nó. Một số trong số các tàu này có thể kéo các bộ truyền phát được sử dụng cho                      
các cuộc khảo sát địa chấn. Chúng hướng sóng âm vào đáy biển, cường độ và hình dáng của                   
tiếng vang trở lại được sử dụng để xác định thành phần địa chất của lớp đất ở dưới, bao gồm                     
các mỏ dầu khí tiềm năng. 

Các thiết bị khác được hạ xuống biển từ các tàu đứng yên. Ví dụ, thiết bị đo suất dẫn - nhiệt                      
độ - độ sâu đa mẫu (CTD rosette) thu thập thông tin về nhiệt độ và độ mặn của cột nước ở các                       
độ sâu khác nhau. Vì các yếu tố này được liên kết với nhiều quá trình dưới đáy biển, chúng là                     
các biến số chính trong nhiều nghiên cứu hải dương học. 

Các tàu nghiên cứu của Trung Quốc triển khai phao nổi và phao ngầm được trang bị các công                   
cụ ghi dữ liệu môi trường, truyền lại cho Trung Quốc thông qua vệ tinh liên lạc hoặc lưu trữ                    
để phục hồi và phân tích sau này . Các nhà khoa học Trung Quốc đã triển khai phao nổi tự                    19

thiết kế “Bạch Long” ở biển Philippines và Ấn Độ Dương. Các đơn vị này có khả năng thu                   
thập và truyền thông tin khí tượng và hải dương học trong thời gian thực . Năm 2017, các                  20

nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thả một chiếc phao ngầm ở khu vực phía tây bắc của vùng                   
đặc quyền kinh tế Micronesia (trong vùng bồn trũng của vực Challenger). Chiếc phao này               
được phát triển bởi một nhóm các nhà khoa học từ Đại học công nghiệp Tây Bắc, Đại học hải                    
dương Trung Quốc, Viện Âm học (thuộc CAS) và Viện Hải dương học số 1, và được trang bị                   
đầu thu sóng nước (hydrophone: microphone có thể phát hiện ra sóng âm dưới nước) dùng để                 
nghiên cứu truyền âm biển sâu . 21

19Vào tháng 2 năm 2017, một nhóm nhà khoa học cùng chiếc “Khoa học” (Kexue) đã hoàn thành “mạng lưới                    
quan sát khoa học thời gian thực dưới biển sâu” đầu tiên của Trung Quốc, bao gồm 20 phao chìm. Được đặt ở                       
Tây Thái Bình Dương, mạng này thu thập thông tin môi trường (nhiệt độ, độ mặn và tốc độ/hướng dòng hải lưu)                      
xuống tới 3.000 mét, truyền dữ liệu tới Trung Quốc bằng vệ tinh mỗi giờ một lần. Các nhà khoa học Trung                      
Quốc có thể truy cập dữ liệu từ các ứng dụng trên điện thoại di động của họ.张旭东 [Zhang Xudong]我国首个                     
深海实时科学观测网在西太平洋建成 [“China’s First Deep-Sea Real-Time Scientific Observation Network Is         
Set Up in the Western Pacific”] 新华 [Xinhua] 7/2/2018,         
www.xinhuanet.com/tech/2018-02/07/c_1122382482.htm. 

20高倩 [Gao Qian]十年，引领深海综合观测系统技术创新—“白龙浮标”实现深海海洋气候实时观测 [“Ten     
Years, Leading Deep-Sea Comprehensive Observation System Technology Innovation—The ‘White Dragon          
Surface Buoy” Achieves Real-Time, Deep-Sea Ocean Climate Observation”] 青岛海洋科学与技术试点国家        
实验室 [Website of the Qingdao National Laboratory of Marine Science and Technology] 5/5/2017,             
www.qnlm.ac/page?a=5&b=1&c=5&d=3&p=detail 

21
郑雅楠] [Zheng Ya’nan] 我科学家首次听到海洋最深处声音: 在马里亚纳海沟布放万米全水深观测潜标    

[“Chinese Scientists Hear Sounds from the Deepest Part of the Ocean for the First Time: They’ve Deployed a                  
10,000-Meter Whole-Depth Observation Buoy in the Mariana Trench”] 中国海洋报 [China Ocean News]            
28/12/2017, p. 2. 
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Các tàu nghiên cứu hải dương học của Trung Quốc cũng mang theo nhiều loại phương tiện                 
dưới nước khác nhau. Chẳng hạn, tàu Hướng Dương Hồng 09 triển khai tàu lặn sâu Giao                 
Long, có khả năng đưa các nhà khoa học Trung Quốc đến một số địa điểm sâu nhất trong đại                    
dương. Các phương tiện khác là không người lái. Chúng bao gồm các phương tiện hoạt động                 
từ xa (ROV) như Hải Mã và phương tiện tự động dưới nước (AUV) như Tiềm Long 1, 2 và 3,                     
được trang bị cảm biến và camera để khám phá các nguồn tài nguyên dưới đáy biển.  

Các tàu nghiên cứu của Trung Quốc hiện cũng đang triển khai các tàu lượn dưới nước như                  
Hải Dực. Do sức chịu đựng và tính kinh tế của chúng, tàu lượn tạo ra những nền tảng tuyệt                    
vời để đo các đặc tính cơ bản của môi trường dưới biển, như nhiệt độ và độ mặn. Vào tháng                     
8-9.2017, Hướng Dương Hồng 03 đã phóng hai tàu lượn Hải Dực ở vùng hải phận quốc tế                  
phía đông nam Hawaii . Các nhà khoa học Trung Quốc cũng đã triển khai Hải Dực ở vùng                  22

đặc quyền kinh tế của Philippines, ngoài khơi bờ biển phía đông (xem Hình 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 “海翼”水下滑翔机完成大洋第 45 航次观测任务 [“The ‘Sea Wing’ Glider Completes Observation Task as            
Part of the 45th Ocean Cruise”] 中国科学院网站 [Chinese Academy of Science Website] September 4, 2017,               
http://www.cas.cn/zkyzs/2017/09/117/yxdt/201709/t20170905_4613336.shtml 
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Ảnh 5: Brochure của công ty về Hải Dực cho thấy những hoạt động của tàu ở vùng đặc quyền kinh tế 
Philippines 

 

Các tàu nghiên cứu viễn dương của Trung Quốc đóng vai trò là nền tảng cho việc nghiên cứu                   
và phát triển các thiết bị và dụng cụ hàng hải mới. Ví dụ, các kỹ sư từ một phòng thí nghiệm                      
do Viện Quang học và Cơ học chính xác Tây An và Phòng thí nghiệm Khoa học và Công                   
nghệ hải dương Quốc gia Thanh Đảo sáng lập đã tiến hành thử nghiệm rộng rãi các công                  
nghệ quang học dưới nước trong chuyến hành trình đến rãnh Mariana năm 2017 . Viện Tự                23

động hóa Thẩm Dương (thuộc CAS) thường xuyên cử các kỹ sư và nhà khoa học lên các tàu                   
nghiên cứu hướng đến các khu vực xa xôi để thử nghiệm các phương tiện dưới nước. Ví dụ,                   
Viện đã cử một số nhân viên trên chiếc Đại Dương 1, rời Thanh Đảo vào ngày 20/3/2018, để                   

23 The team tested an advanced underwater camera at depths of 7,000 and 10,000 meters.张潇 [Zhang Xiao]让                  
西 安成为“海上丝绸之路”的技术起点 ——西安“水下光学”硬科技全国领先 中科院西安光机所副所长李   
学龙 [“Let Xi’an Become the Technological Starting Point of the ‘Maritime Silk Road’—Xi’an’s ‘Underwater              
Optics Science and Technology Leads the Country, Says Deputy Director Li Xuelong”]中国科学院西安光学            
精密机械研究所 [Website of the CAS Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics ] February 13, 2018,                
http://opt.cas.cn/xwzx/tpxw/201802/t20180213_4951641.html 
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thử nghiệm chiếc tàu tự động Tiềm Long 3 mới của Viện ở Biển Đông và Tây Thái Bình                   
Dương . 24

Ảnh 6 cho thấy phạm vi các hoạt động nghiên cứu được thực hiện bởi các đội tàu nghiên cứu                    
viễn dương Trung Quốc. 

 

Ảnh 6: Các hoạt động của đội tàu nghiên cứu viễn dương Trung Quốc 

 

 

 

24
陈灏 [Chen Hao] “大洋一号”青岛起航 “潜龙”“海龙”将双双入海 [“‘Dayang 1’ Departs from         

Qingdao,‘Qianlong’ and ‘Hailong’ Go Along] 新华 [Xinhua] March 20, 2018,          
www.xinhuanet.com/tech/2018-03/20/c_1122563001.htm. 

Vào cuối năm 2015, Hướng Dương Hồng 10 đã đưa Tiềm Long 1 và 2 vào một nhiệm vụ nghiên cứu đến tây                       
nam Ấn Độ Dương. Để đảm bảo “hoàn thành công việc một cách suôn sẻ”, mười nhà khoa học của Viện Tự                      
động hóa Thẩm Dương (thuộc CAS) đã tham gia chuyến đi..沈阳自动化所两台大深度 AUV将同时赴西南印             
度洋参加大洋第 40 航次科考任务 [Two Deep-Sea AUV’s Designed By Shenyang Institute of Automation            
Will Head to the Southwest Indian Ocean to Participate in the 40th Scientific Cruise”]中国科学院沈阳自动化              
研究所网站 [Website of the CAS Shenyang Institute of Automation] November 5, 2015, 

www.sia.cas.cn/xxgk/szs/kxyj/kyjz/201511/t20151127_4474824.html 
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Mục tiêu chiến lược 

Trung Quốc triển khai các tàu nghiên cứu hải dương học và các nền tảng liên quan ở các                   
vùng biển xa là một phần của chương trình lớn để thu thập dữ liệu đại dương. Mục đích cuối                    
cùng của nỗ lực thu thập này là gì? Một số lợi ích thúc đẩy Chính phủ Trung Quốc đầu tư vào                      
nghiên cứu hải dương học viễn dương . Hai trong số các động lực chính có ý nghĩa lớn nhất                   25

đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, bao gồm: mong muốn 1) khám phá và cuối cùng là khai                     
thác tài nguyên dưới đáy biển ở hải phận quốc tế và 2) hỗ trợ phát triển khả năng hải quân                     
viễn dương (có khả năng tác chiến toàn cầu) của Trung Quốc. Mặc dù không phải là một                  
động lực chính, các nhà hải dương học Trung Quốc cũng phục vụ các chức năng chính trị cho                   
Đảng-Nhà nước Trung Quốc: với tư cách là đại sứ của thiện chí và các công cụ để khẳng định                    
các quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc. 

 

Nguồn tài nguyên dưới đáy biển 

Lợi ích từ các nguồn tài nguyên dưới đáy biển là một động cơ lớn, có lẽ là lớn nhất, đằng sau                      
hoạt động nghiên cứu viễn dương của Trung Quốc . Lãnh đạo Trung Quốc đã coi đáy biển                 26

quốc tế như là những nguồn tài nguyên tiềm năng để hỗ trợ sự phát triển tương lai của Trung                    
Quốc. Logic này đã được Giám đốc Cục hải dương Quốc gia Lưu Tứ Quý tóm tắt khi phát                   
biểu với đại diện của Trung Quốc với Cơ quan Quản lý Đáy biển quốc tế vào cuối năm 2013.  

Lưu nói với Đại sứ Đổng Hiểu Quân, “Trung Quốc sở hữu một bờ biển dài, không gian hàng                   
hải rộng lớn và tài nguyên biển phong phú. Nhưng tài nguyên bình quân đầu người lại thấp.                  
Để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế, chúng ta phải tiếp tục mở rộng không                    
gian phát triển hàng hải. Chúng ta phải tập trung vào 250 triệu km2 ở hải phận quốc tế. Vì lợi                     
ích của các thế hệ tương lai, chúng ta phải tranh giành nhiều tài nguyên biển và quyền hàng                   
hải hơn” . Như thông điệp này đề cập, diễn ngôn của Trung Quốc thường coi việc thăm dò                  27

25Việc phân biệt rõ giữa động cơ thúc đẩy cá nhân các nhà khoa học – vốn rất khác nhau và vô cùng cá biệt - với                           
những động cơ của nhà nước là rất quan trọng. Nghiên cứu này chỉ xem xét vế sau. 

26Để có những báo cáo ban đầu về quyết định của Trung Quốc đầu tư mạnh vào khoa học biển và các động lực                        
kinh tế đằng sau quyết định này, xem Jane Qiu, “China outlines deep-sea ambitions,” Nature Online, 6/7/2010,                 
www.nature.com/news/2010/100706/full/466166a.html?s=news_rss 

27Câu nói này xuất phát từ một ấn phẩm nội bộ (内部刊物) hiện có sẵn công khai trên trang web của Cục Đại                       
dương.  

Xem 康明乐 [Kang Mingle ] 国家海洋局局长刘赐贵会见我驻牙买加大使董晓军 [“State Oceanic        
Administration Director Liu Cigui Meets with China’s Ambassador to Jamaica, Dong Xiaojun”] 国际海洋合作             
[International Marine Cooperation] 2013, No. 5, P. 12,        
www.soa.gov.cn/bmzz/jgbmzz2/gjhzsgatbgs/201303/P020170118564524494372.pdf 
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và khai thác tài nguyên dưới đáy biển là một cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia. Phần lớn các                    
hoạt động của Trung Quốc được thúc đẩy bởi mong muốn trở thành quốc gia đầu tiên khai                  
thác thương mại các tài nguyên dưới đáy biển quốc tế và dẫn đầu ngành công nghiệp này . 28

Khoa học biển gắn bó chặt chẽ với mục tiêu chiến lược là biến Trung Quốc thành một “cường                   
quốc hàng hải” (海洋强国: hải dương cường quốc), mà phần lớn là một khái niệm về kinh tế.                  
Mục đích này lần đầu tiên được khớp nối trong một Tài liệu quy hoạch năm 2003, đã được                   
nhấn mạnh trong Báo cáo công tác Đại hội Đảng lần thứ 18 của Hồ Cẩm Đào (tháng 11 năm                    
2012) . Hồ đã phác thảo bốn thành phần chính của chiến lược sức mạnh hàng hải Trung                 29

Quốc, gồm: tài nguyên biển, kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển, và quyền và lợi ích hàng                   
hải . 30

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân bày tỏ quyết tâm khám phá và khai thác tài                    
nguyên dưới đáy biển ở hải phận quốc tế. Tại một cuộc họp của Bộ Chính trị tháng 7 năm                    
2013 về chiến lược sức mạnh hàng hải của Trung Quốc, ông Tập tuyên bố rằng Trung Quốc                  
phải “thực hiện triệt để công việc khảo sát khoa học đại dương và địa cực, thực hiện nghiên                   
cứu khảo sát biển sâu và viễn dương, mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ                    
biển, và tiến hành sơ bộ chuẩn bị khai thác tài nguyên biển và vùng cực” . Trong bài phát                   31

biểu tháng 5 năm 2016 tại một hội nghị quốc gia về đổi mới khoa học và công nghệ, Tập một                     
lần nữa nói lên tầm quan trọng của tài nguyên biển sâu: “Biển sâu chứa đựng những kho báu                   
trần gian không thể hiểu hay phát triển được từ xa. Nhưng nếu chúng ta muốn có được những                   

28Các nhà phân tích và hoạch định chính sách Trung Quốc thường mô tả sự cạnh tranh nhận thức về tài nguyên ở                       
các khu vực đáy biển quốc tế như là một “phong trào bao vây đại dương mới”. Xem国家海洋局党组书记、局                  
长刘赐贵在中国大洋协会成立二十周年庆祝大会上的讲话 [“Speech by State Oceanic Administration Party       
Secretary and Director LiuCigui at Celebration Commemorating the 20th Anniversary of the Founding of              
COMRA”] 国家海洋局 [State Oceanic Administration Website] 20/10/2011,       
www.soa.gov.cn/xw/dfdwdt/jsdw_157/201211/t20121108_16409.html. 

29The State Council’s Outline for the National Marine Economy Development Plan (2003) called for China to                
“gradually build itself into a maritime power.” See国海洋经济发展规划纲要 [Outline for the National Marine              
Economy Development Plan] 国家海洋局网站 [Website of the State Oceanic Administration] May 9, 2003,             
www.soa.gov.cn/zwgk/fwjgwywj/gwyfgwj/201211/t20121105_5261.html 

30胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 [Hu Jintao’s Report at the 18th Congress of the          
Chinese Communist Party], 新华 [Xinhua] 17/11/2012,      
www.xinhuanet.com/18cpcnc/2012-11/17/c_113711665.htm 

31
习近平同志在中共中央政治局第八次集体学习时的讲话 （2013 年 7 月 30 日) [“Xi Jinping’s Speech at           

the CCP Politburo’s 8th Collective Study Session (July 30, 2013)”] 《太平洋学报》 [Website of Pacific              
Journal] www.pacificjournal.com.cn/CN/news/news263.shtml 
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kho báu đó, thì chúng ta phải nắm vững các công nghệ chính để tiến vào biển sâu, khảo sát                    
biển sâu và phát triển biển sâu” . 32

Trung Quốc đang huy động tổng lực nhằm theo đuổi khai thác thương mại tài nguyên dưới                 
đáy biển ở vùng biển cả . Trung Quốc hiện đang có quyền hợp đồng dưới sự bảo trợ của Cơ                    33

quan Đáy biển quốc tế để tìm kiếm tài nguyên dưới đáy biển ở bốn khu vực riêng biệt . - Cơ                     34

quan bán chính phủ COMRA đại diện cho Trung Quốc trong ba hợp đồng đầu tiên. Hợp đồng                  
gần đây nhất, được ký vào tháng 5 năm 2017, đã được ký kết bởi Tập đoàn khoáng sản kim                    
loại Trung Quốc (China Minmetals Corporation), một công ty khai thác mỏ. Vào tháng 2 năm                
2016, Trung Quốc đã thông qua Luật về Thăm dò và Phát triển tài nguyên ở các khu vực đáy                    
biển sâu, nhằm đặt nền tảng thể chế cho nước này từ việc khai thác tài nguyên dưới đáy biển                    
sang khai thác tài nguyên . 35

 

Bảng 3: Hợp đồng khảo sát tài nguyên dưới đáy biển ở các vùng biển cả của Trung Quốc 

# 
Thời gian 

hợp đồng 
Bên ký kết hợp 
đồng 

Địa điểm và khu 
vực hợp đồng 

Loại tài nguyên 

1 2001-2016, 

2016-2021 

(ký lại) 

COMRA Vùng đứt gãy 
Clarion Clipperton 

Vón đa kim (polymetallic 
nodule) 

32
习近平 [Xi Jinping]为建设世界科技强国而奋斗——在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第   
九次全国代表大会上的讲话 （2016 年 5 月 30 日）[“Struggle to Build China Into a World Sci-Tech              
Power”—Speech at the National Sci-Tech Innovation Meeting, Meeting of the Two Academies, and the 9th               
Congress of the China Association of Science and Technology (May 30, 2016)] 新华 [Xinhua] 31/5/2016,               
www.xinhuanet.com/politics/2016-05/31/c_1118965169.htm 

33Vào tháng 4 năm 2017, Trung Quốc đã ban hành Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 về Thăm dò và Phát triển tài                        
nguyên ở các khu vực đáy biển sâu.(《深海海底区域资源勘探与开发“十三五”规划).Kế hoạch này không           
được công khai. Xem 王宏[Wang Hong] 深海法助力我国建设海洋强国 [“Deep Sea Law Helps China            
Become a Maritime Great Power”], 法制日报 [Legal Daily] 3/5/2017,         
www.legaldaily.com.cn/government/content/2017-05/03/content_7131307.htm 

34 Trung Quốc có một Phái đoàn thường trực tại Cơ quan đáy biển quốc tế, xuất bản một bản tin định kỳ được                        
gọi là Thông tin đáy biển quốc tế. Các ấn phẩm đã xuất bản có sẵn tại中华人民共和国常驻国际海底管理局代                 
表处网站 [Trang web của Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Cơ quan đáy biển quốc tế]                 
http://chinaisa.jm.china-embassy.org/chn/dbcxx/dbckw/gzhdxx/ 

35中华人民共和国深海海底区域资源勘探开发法 [PRC Law on Exploration and Development of Resources in          
Deep-Sea Seabed Areas] 新华 [Xinhua] 26/2/2016,      
www.xinhuanet.com/politics/2016-02/26/c_1118175002.htm 
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2 2011-2026 COMRA 
Sống núi tây nam 

Ấn Độ Dương 
Sulfure đa kim (polymetallic 

sulphide) 

3 2014-2029 COMRA 
Tây Thái Bình 

Dương 
Vỏ ferromanganese giàu 

cobalt 

4 2017-2032 China Minmetals 
Vùng đứt gãy 

Clarion Clipperton 
Vón đa kim (polymetallic 

nodule) 

 

Đội tàu nghiên cứu hải dương học của Trung Quốc tiên phong trong nỗ lực này. Các tàu thực                   
hiện các cuộc khảo sát độ sâu độ phân giải cao ở các vùng biển có trữ lượng khoáng chất đáy                     
biển tiềm năng, sử dụng máy đo sâu đa tia và UUV thế hệ mới cho mục đích này. Vào tháng                     
7 năm 2018, Hướng Dương Hồng 10 đã hoàn thành hành trình 250 ngày đến Ấn Độ Dương,                  
trong đó họ đã khảo sát một phần 10.000 km2 của khu vực hợp đồng của COMRA ở Tây                   
Nam Ấn Độ Dương. Đoàn khảo sát đã triển khai UAV Tiềm Long 2 – chiếc tàu đã thực hiện                    
9 lần lặn với tổng số 257 giờ . Dữ liệu được thu thập trong các cuộc khảo sát này hình thành                     36

các quyết định của Trung Quốc về nơi nộp đơn xin quyền hợp đồng trong tương lai và phần                   
nào trong khu vực hợp đồng hiện tại nên tập trung. Bên cạnh việc khai thác các nguồn tài                   
nguyên đáy biển, các tàu nghiên cứu của Trung Quốc cũng thực hiện các khảo sát sinh học tại                   
các khu vực hợp đồng, theo yêu cầu như quy định của Cơ quan đáy biển quốc tế. 

 

Chiến lược hải quân 

Trong thời gian chỉ huy của Đô đốc Ngô Thắng Lợi (2006-2017), Hải quân Quân Giải phóng                 
Nhân dân (PLAN) đã mở rộng đáng kể nội dung và phạm vi địa lý của các hoạt động. Không                    
còn cố định trong việc chuẩn bị và ngăn chặn chiến tranh, hải quân đã nhận thêm các nhiệm                   
vi phi chiến đấu đa dạng mà lực lượng này là phù hợp nhất để thực hiện . Nhiều hoạt động                    37

trong số này diễn ra ở vùng biển ngoài Chuỗi đảo thứ nhất, theo cách mà các chiến lược gia                    
Trung Quốc gọi là “viễn dương” . Năm 2008, PLAN đã cử lực lượng đặc nhiệm đầu tiên đến                  38

36中国大洋 49航次科考满载而归 [“China’s 49th Ocean Research Cruise Returns with a Full Load”]中华人民             
共和国中央人民政府 [Website of the Central Government of the PRC] 13/8/2018,          
www.gov.cn/xinwen/2018-08/13/content_5313507.htm 

37Từ điển quân sự của PLA định nghĩa “chiến lược hải quân”(海军战略) như “các chính sách (方针) và cách                   
tiếp cận (策略) để lập kế hoạch, hướng dẫn xây dựng và triển khai hải quân”. Xem PLA Dictionary of Military                     
Terms, p. 888. 

38Chủ đề này đã được nêu bật trong Sách trắng Quốc phòng 2013. Information Office of the State Council, The                    
Diversified Employment of China's Armed Forces, 4/2013. Xem thêm 吴胜利，刘晓江 [Wu Shengli,            
LiuXiaojiang] 建设一支与履行新世纪新阶段我军历史使命要求相适应的强大的人民海军—庆祝中国人民 

20 



Ấn Độ Dương để thực hiện các hoạt động chống cướp biển ngoài khơi vùng Sừng châu Phi,                  
một bước ngoặt để chưa đầy mười năm sau, dẫn đến việc Trung Quốc mở căn cứ đầu tiên ở                    
nước ngoài (ở Djibouti) . Bắc Kinh đã sử dụng PLAN trong các vai trò phi chiến đấu khác,                  39

như hỗ trợ các nỗ lực quốc tế để loại bỏ vũ khí hóa học của Syria (2014), tìm kiếm chuyến                     
bay 370 của các hãng hàng không Malaysia bị mất tích ở Ấn Độ Dương (2014), sơ tán công                   
dân Trung Quốc khỏi Yemen (2015), tổ chức các cuộc tập trận chung với Nga và các quốc                  
gia khác, và thực hiện vô số chuyến thăm cảng trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Sự quan tâm của PLAN ở vùng biển xa không bị giới hạn trong các hoạt động phi chiến đấu.                    
Trong nhiệm kỳ của Đô đốc Ngô, nó cũng bắt đầu tiến hành triển khai và huấn luyện để                   
chuẩn bị chiến đấu ở vùng biển xa . Nhiều kịch bản xung đột ở Đông Á có thể dẫn đến sự                     40

thù địch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Khả năng tấn công chính xác tầm xa của Hải quân Hoa                    
Kỳ, được thể hiện trong các cuộc xung đột của thập niên 1990, đã tạo ra một động lực mạnh                    
mẽ để PLAN phát triển khả năng giao chiến với lực lượng Hoa Kỳ ở ngoài Chuỗi đảo Đầu                   
tiên, trước khi họ đến vùng xung đột . Kết quả là, không gian đại dương giữa Chuỗi đảo thứ                   41

nhất và thứ hai đã có tầm quan trọng lớn đối với chiến lược hải quân của Trung Quốc. 

Sự mở rộng về mặt địa lý của các hoạt động hải quân Trung Quốc đã tạo ra đòi hỏi gay gắt về                       
gia tăng tốc độ làm chủ “chiến trường trên biển” (海战场环境: hải chiến trường hoàn cảnh) ở                 

解放军海军成立 60 周年 [“Xây dựng một lực lượng Hải quân nhân dân mạnh mẽ tương thích với các yêu cầu                    
của một quân đội thực hiện các nhiệm vụ lịch sử trong thời đại mới và thời kỳ mới”]]求是杂志 [Qiushi] No. 9,                       
2009, pp. 8-9. Xem thêm吴胜利,刘晓江 [Wu Shengli, Liu Xiaojiang]牢记千钧重托不负护航使命——写在            
人民海军执行远洋护航任务两周年之际 [“Keep Firmly in Mind the Heavy Responsibility and Do Not Fail the             
Escort Mission—Written on the Occasion of the Second Anniversary of the People’s Navy’s Conduct of               
Distant-Ocean Escort Tasks”] 求是杂志[Qiushi] No. 24, 2010, p. 8. Xem thêm Andrew Erickson and Austin               
Strange, “No Substitute for Experience: Chinese Antipiracy Operations in the Gulf of Aden,” CMSI Red Book                
No. 10, 11/2013, pp. 4-5. 
39State Council Information Office of the People’s Republic of China, “China’s Military Strategy,” 5/2015,              
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm 

40Năm 2007, PLAN thường xuyên có hoạt động đào tạo ở biển Philippine. Christopher H. Sharman, “China                 
Moves Out: Stepping Stones Toward a New Maritime Strategy” China Strategic Perspectives No. 9, Center for                
the Study of Chinese Military Affairs, April 2015, pp. 13-17,          
http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/china/ChinaPerspectives-9.pdf 

41Nỗi sợ hãi của Trung Quốc đối với các cuộc tấn công hướng biển của Mỹ có nguồn gốc từ Chiến tranh vùng                       
Vịnh lần thứ nhất và Chiến tranh Kosovo. Xem 尚金锁, 吴子欣, and 陈立旭 [Shang Jinsuo, Wu Zixin, and                  
Chen Lixu], 毛泽东军事 思想与高技术条件下局部战争 [The Military Thought of Mao Zedong and Local            
War under High-Tech Conditions] (Beijing:PLA Press, 2002), pp. 248–49.  

Quan điểm này cũng được đề cập tới trong 师小芹 [Shi Xiaoqin], 论海权与中美关系 [On Sea Power and                 
Sino-U.S. Relations] (Beijing: Military Science, 2012), p. 207. 
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những khu vực đại dương mới. Một số trong những nhu cầu này được thực hiện bởi chính                  
PLAN. Hải quân Trung Quốc, giống như Hải quân Hoa Kỳ, sở hữu một đội ngũ các nhà khí                   
tượng học và nhà hải dương học hỗ trợ hạm đội. PLAN vận hành một số tàu khảo sát viễn                    
dương lớp 636/636A, tương tự các tàu khảo sát thủy văn lớp Pathfinder của Hải quân Hoa                 
Kỳ. Các tàu này thực hiện khảo sát độ sâu và thu thập dữ liệu hải dương học và khí tượng,                     
đóng vai trò là đầu vào để sản xuất các biểu đồ, phát triển và cải tiến các hệ thống dự báo.                      
Hạm đội khảo sát viễn dương của PLAN đã tăng gấp hơn ba lần kể từ năm 2015.  

 

Bảng 4 liệt kê các thành tố chính của đội tàu này .  42

Số hiệu thân tàu Tên Năm đóng 

Haiyang 20. Trúc Khả Trinh (Zhu Kezhen) 2003 

Haiyang 22 Tiền Tam Cường (Qian Sanqiang) 2008 

Haiyang 23. Tiền Học Sâm (Qian Xuesen) 2015 

Haiyang 24. Đặng Giá Tiến (Deng Jiaxian) 2016 

Haiyang 25. Tiền Vỹ Trường (Qian Weizhang) 2016 

Haiyang 26 Trần Cảnh Nhuận (Chen Jingrun) 2016 

Haiyang 27 Vương Cam Xương (Wang Ganchang) 2017 

Haiyang 28 Chu Quang A (Zhu Guangya) 2017 

Haiyang 29. Mao Dĩ Thăng (Mao Yisheng) 2018 

 

Hình 7 cho thấy tàu khảo sát viễn dương  Hải Dương/Haiyang 25 của PLAN 

 

 

 

 

 

 

42Information on recently-commissioned ships comes from the website of the Wuhu Shipyard Company:             
www.wuhu.com.cn  
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Ảnh 7: Tàu viễn dương Hải Dương 25 của Trung Quốc 

 

 

Các nhà hải dương học tại các cơ quan dân sự và các viện nghiên cứu hỗ trợ PLAN theo một                     
số cách. Họ chia sẻ thông tin, chẳng hạn như dữ liệu độ sâu - cần thiết trong việc tạo biểu đồ.                      
Khi PLAN bắt đầu các hoạt động thường xuyên trên biển, kiến   thức của họ về các khu vực                   
đại dương ngoài Chuỗi Đảo thứ nhất là vô cùng hạn chế . Để khắc phục vấn đề này, PLAN                   43

đã tìm cách tận dụng dữ liệu và kiến   thức chuyên môn trong Bộ Đất đai và Tài nguyên (tiền                    
thân của MNR hiện tại). Vào tháng 1 năm 2009, hai bên đã ký Thỏa thuận giữa Bộ Đất đai và                     
Tài nguyên và PLAN về Tăng cường Khảo sát Địa chất và vẽ Bản đồ Hàng hải . 44

43Viết vào cuối năm 2009, ba chuyên gia của PLAN từ Học viện Hải quân Đại Liên và Trụ sở chính của Cục                       
Bảo đảm Hàng hải đã thừa nhận, “chúng ta thiếu dữ liệu độ sâu hải dương học viễn dương, địa chất đáy biển và                        
dữ liệu thủy văn biển ở vùng biển ngoài Chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai. Để điều hướng đường dài, tàu chiến chủ                        
yếu phụ thuộc vào việc thu thập và sử dụng các biểu đồ do nước ngoài công bố”.李树军，许春明，王瑞 [Li                    
Shujun, Xu Chunming, and Wang Rui] 海洋测绘履行海上多样化保障任务研究 [“Research on Ocean          
Mapping and Implementation of Maritime Diversification Support Tasks”] 军事运筹与系统工程 [Military          
Operations Research and Systems Engineering] March 2010, Vol. 24, No. 1, p. 15. 

44Trong tiếng Trung, thỏa thuận được gọi là《国土资源部、中国人民解放军海军关于加强地质调查与海洋       
测绘合作的协议》). See 2009 年测绘工作大事记 [“Major Events in Surveying and Mapping in 2009”]国家            
测绘地理信息局网站 [Website of the National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation]           
21/9/2010, www.sbsm.gov.cn/zwgk/dsj/201009/t20100921_82464.shtml.  
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Các nhà hải dương học dân sự cũng hỗ trợ PLAN thông qua những nỗ lực của họ để mô hình                     
hóa các quá trình đại dương. Đặc biệt quan trọng là các yếu tố động của môi trường chiến                   
trường biển, chẳng hạn như dòng chảy bề mặt và dưới bề mặt, thủy triều, sóng bề mặt và sóng                    
ngầm. Những yếu tố này và các yếu tố liên quan, như nhiệt độ, mật độ và độ mặn của biển                     
ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của hải quân, từ các hoạt động dẫn đường cơ bản đến                    
hoạt động đổ bộ. Nhờ đó, các lực lượng quân sự nhận thức rõ hơn về các điều kiện hiện tại và                      
có khả năng dự đoán tốt hơn, có lợi thế hơn đối thủ của họ. Theo lời của một nhà phân tích                      
PLAN, “bên nào làm chủ đầy đủ hơn, chính xác hơn và kịp thời hơn về môi trường chiến                   
trường đại dương chính là bên giữ thế chủ động trên chiến trường” . Các nhà hải dương học                  45

dân sự phát triển các mô hình để hiểu các hiện tượng đại dương. Những mô hình này sau đó                    
có thể được áp dụng để phát triển các hệ thống chiến đấu và chiến thuật cần thiết cho hạm                    
đội. 

Nghiên cứu về vận động đại dương đặc biệt quan trọng đối với chiến tranh dưới biển. Nhiệt                  
độ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc truyền âm thanh dưới nước. Khả năng biết và                    
dự đoán vị trí của các dòng hải lưu, xoáy nước và các hiện tượng đại dương khác tạo ra lợi                     
thế cho các chỉ huy tàu ngầm đang tìm cách trốn tránh bị phát hiện . Để tối đa hóa hiệu suất                     46

của sonar (ND - hệ thống phát hiện các vật thể dưới nước) và các hệ thống khác được sử                    
dụng để phát hiện các tàu ngầm nước ngoài, hải quân phải phát triển các mô hình hải dương                   
học chính xác cho tất cả các khu vực đại dương nơi họ dự định hoạt động. 

Các nhà hải dương học Trung Quốc được tài trợ rất nhiều để tiến hành nghiên cứu về vật chất                    
của biển Philippines. Công việc của họ giúp PLAN làm chủ chiến trường đại dương trong                
không gian biển mang tính chiến lược này. Phòng thí nghiệm quốc gia Thanh Đảo kết hợp                 
với MNR và CAS, đang dẫn dắt một dự án lớn để xây dựng một mạng lưới tích hợp các cảm                     
biến cố định và di động để theo dõi các điều kiện dưới biển ở Tây Thái Bình Dương, Biển                    
Đông và Ấn Độ Dương. Dự án được đặt một cái tên đầy tham vọng là “Đại dương trong                   
suốt” rõ ràng là nhằm đạt được khả năng quan sát đại dương ở thời gian thực với quy mô lớn.                     
Các nhà khoa học của dự án đang phát triển các mô hình để hiểu – và cuối cùng là dự đoán                      

Thỏa thuận này và thỏa thuận lần hai được ký kết với Cục Hải dương Quốc gia (được thảo luận dưới đây) nhằm                       
mục đích hỗ trợ PLAN mở rộng các hoạt động viễn dương宋歆,杨祖荣 [Song Xin and Yang Zurong]党的十                   
六大以来国防和军队建设成就述评 [“Commentary on the Achievements of National Defense and Military          
Construction Since the 16th Party Congress”] 解放军报 [PLA Daily] 11/9/2012,          
http://cpc.people.com.cn/n/2012/0911/c83083-18974443.html 

45
赵峰 [Zhao Feng] 大力推进海战场环境保障体系建设 [“Energetically Advance Construction of Support         

System for the Ocean Battlespace Environment”] 人民海军 [People’s Navy] 23/7/2018, p. 3 

46Tom Stefanick, Strategic Antisubmarine Warfare and Naval Strategy (Lexington: Institute for Defense &             
Disarmament Studies, 1987), pp. 228-235. 
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được, môi trường năng động dưới đáy biển. Các nhà tài trợ dự án và những người tham gia                   
công khai thừa nhận các mục tiêu an ninh là động lực cho nghiên cứu khoa học của họ . Mặc                    47

dù vẫn đang được phát triển, cơ sở hạ tầng hiện tại đã phục vụ nhu cầu hải dương học của                     
PLAN. Dữ liệu được thu thập từ các cảm biến trên biển được chia sẻ với Trung tâm Dự báo                    
Môi trường Biển Quốc gia (thuộc MNR), nơi cung cấp các sản phẩm khí tượng và hải dương                  
học cho PLAN . 48

Giống như Phòng thí nghiệm quốc gia Thanh Đảo, MNR tiến hành nghiên cứu để hỗ trợ phát                  
triển hải quân Trung Quốc. Viện Hải dương học Thứ nhất mô tả sứ mệnh của mình là “thúc                   
đẩy tiến bộ về khoa học và công nghệ biển để phục vụ quản lý môi trường và tài nguyên biển,                     
an ninh hàng hải quốc gia và phát triển kinh tế biển” (nhấn mạnh thêm) . Khi Hướng Dương                  49

Hồng 01 được đưa vào vận hành vào năm 2016, các nguồn có thẩm quyền đã tuyên bố rằng                   

47Tại một sự kiện tháng 12 năm 2017 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn Đông tổ chức, các quan chức                       
Trung Quốc liên tục viện dẫn tầm quan trọng của Dự án “Đại dương trong suốt” đối với quốc phòng hàng hải.                      
Một quan chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn Đông, Xu Maobo (徐茂波), đã ưu tiên so sánh Dự án                       
Đại dương trong suốt với “chương trình Đại dương vạn vật” của DARPA. Xem省政府新闻办举行新闻发布               
会，介绍“透明海洋”科技创新工程有关情况 [“The Provincial Government’s Press Office Holds a Press         
Conference to Introduce the ‘Transparent Ocean’ Sci-Tech Innovation Project”] 山东省人民政府 [Website of            
the Shandong People’s Government] 25/12/2017, www.shandong.gov.cn/art/2017/12/25/art_6883_230236.html 

Để biết thêm về ý nghĩa quân sự của Dự án Đại dương trong suốt, xem Ryan Martinson and Peter Dutton,                     
“Chinese Scientists Want to Conduct Research in U.S. Waters—Should Washington Let Them?” The National              
Interest 11/4/2018:  
https://nationalinterest.org/feature/chinese-scientists-want-conduct-research-us-waters%E2%80%94should-wash
ington-let-them-34997 

48Từ năm 2015, Trung tâm Dự báo Môi trường Hàng hải Quốc gia, Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc                     
gia - chịu trách nhiệm “thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu quan sát biển theo thời gian thực”, đã duy trì mối                         
quan hệ hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Khí tượng Thủy văn của PLAN. Hai bên đã đạt được việc chia sẻ thời                        
gian thực đối với dữ liệu quan sát biển. Các bộ phận của mạng đã hoạt động, với một số mắt xích có khả năng                         
truyền dữ liệu hải dương học trong thời gian thực. Xem国家海洋环境预报中心 [“Description of the National                
Marine Environment Forecasting Center”] 国家海洋局网站 [State Oceanic Administration Website] Accessed          
on 19/3/2018, www.soa.gov.cn/zwgk/bjgk/jsdw/gjhyhjybzx/ See also第一届军民融合海洋环境预报保障研讨     
会在京 召开 [“The First Conference on Civil-Military Integration for Marine Environment Forecast Support             
Opens in Beijing”] 国家海洋局网站 [State Oceanic Administration Website] 17/4/ 2017,          
www.soa.gov.cn/xw/dfdwdt/jsdw_157/201704/t20170417_55594.html 王嘉宁，王凡，张林林 [Wang Jianing,    
Wang Fan, and Zhang Linlin] 西太平洋深海科学观测网的建设和运行[“Construction and Operation of         
Deep-Sea Scientific Observation Network in the Western Pacific”], 海洋与潮沼[Oceanologia Et Limnologia           
Sinica], Vol. 48, No. 6, 11/2017, pp. 1471-1479. 

49Khi được thành lập vào năm 1958, Viện Hải dương học số 1 được gọi là Viện nghiên cứu Đại dương Hải quân                       
số 4. Xem 国家海洋局第一海洋研究所 [Website of the First Institute of Oceanography]           
www.fio.org.cn/about/yi-suo-jian-jie.htm. 
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các nhiệm vụ khác nhau của nó sẽ bao gồm “quan sát toàn diện trong lĩnh vực hải dương học                    
quân sự” . Viện Hải dương học Số 3 cũng thực hiện các dự án “hải dương học quân sự” và                    50

“các dự án xây dựng quốc phòng” . Các nghiên cứu được thực hiện bởi các thiết chế thuộc                  51

MNR có thể được phối hợp và chia sẻ với PLAN bằng các cơ chế được thiết lập vào năm                    
2009. Vào tháng 1 năm đó, Cục hải dương Quốc gia đã ký kết một thỏa thuận hợp tác lớn với                     
PLAN, bao gồm các điều khoản hợp tác về khoa học biển . Mối quan hệ giữa hai bên ngày                   52

càng sâu sắc sau thỏa thuận hợp tác thứ hai được ký vào tháng 4 năm 2017, nhằm mục đích                    
“thúc đẩy hơn nữa phát triển kết nối dân sự - quân sự trong lĩnh vực hàng hải và hỗ trợ xây                      
dựng một lực lượng hải quân đẳng cấp thế giới” .  53

Với mức độ hội nhập quân sự-dân sự đáng kể trong khoa học biển, ít nhất một số chuyến hải                    
hành viễn dương của Trung Quốc cũng liên quan đến các hoạt động gần giống với các cuộc                  
điều tra quân sự . Những chuyến đi này, các nhà khoa học tham gia đã thu thập dữ liệu với ý                     54

định trước hết là phục vụ các mục tiêu quân sự, chứ không phải “để tăng cường kiến   thức                   
khoa học về môi trường biển vì lợi ích của toàn nhân loại”, như nghiên cứu khoa học biển                   
được định nghĩa trong Công ước Liên hợp quốc về Luật biển . Kết nối dân sự - quân sự gần                    55

gũi của Trung Quốc khác biệt rõ rệt với cách tiếp cận của Hoa Kỳ - phân biệt rõ giữa các                     
cuộc điều tra quân sự, chỉ được thực hiện bởi các tàu đặc nhiệm của Hải quân Hoa Kỳ, và                    

50
远洋探测的科考旗舰 [“Scientific Research Flagship for Distant-Ocean Monitoring”] 中国海洋报 [China         

Ocean News], 13/10/ 2016, p. 6. 

51国家海洋局 [Website of the State Oceanic Administration] www.soa.gov.cn/zwgk/bjgk/jsdw/gjhyjdshyyjs/ 

52Thỏa thuận giữa PLAN và Cục Hải dương Quốc gia được gọi là “Hiệp định tăng cường hợp tác trong một số                      
lĩnh vực”《关于进一步加强若干领域合作的协议》. 宋歆,杨祖荣 [Song Xin and Yang Zurong]党的十六大         
以来国防和军队建设成就述评 [“Commentary on the Achievements of National Defense and Military          
Construction Since the 16th Party Congress”] 解放军报 [PLA Daily] 11/9/2012,          
http://cpc.people.com.cn/n/2012/0911/c83083-18974443.html  

53王凌硕 [Wang Lingshuo] 海军与国家海洋局签署战略合作框架协议 [“The Navy and the State Oceanic          
Administration Sign a Strategic Cooperation Framework Agreement”] 解放军报 [PLA Daily] 22/4/2017, p. 3.             
www.81.cn/jfjbmap/content/2017-04/22/content_175452.htm  

54Cẩm nang Chỉ huy hướng dẫn về Luật Hoạt động Hải quân định nghĩa một cuộc khảo sát quân sự là việc “thu                       
thập dữ liệu hàng hải cho mục đích quân sự và, dù có mật hay không, thường không được công bố công khai.                       
Một cuộc khảo sát quân sự có thể bao gồm thu thập các dữ liệu hải dương học, thủy văn, địa chất biển, địa vật                         
lý, hóa học, sinh học, âm thanh và các dữ liệu liên quan”. Xem The Commander’s Handbook on the Law of                     
Naval Operations, 8/2017, pp. 2-11,     
www.jag.navy.mil/distrib/instructions/CDRs_HB_on_Law_of_Naval_Operations_AUG17.pdf  

55United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 246. 
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nghiên cứu khoa học biển, được thực hiện bởi các học giả dân sự trên các tàu do dân sự điều                     
hành. 

Mặc dù có những mối quan hệ chặt chẽ được biết đến giữa PLAN và các viện nghiên cứu dân                    
sự, sự hội nhập quân sự-dân sự trong khoa học biển vẫn còn lâu mới đạt đến hoàn hảo. Sự                    
đồng bộ là lý tưởng, chưa chắc đã là thực tế. Các chuyên gia Trung Quốc trong chính quyền                   
thừa nhận thẳng thắn những nhược điểm. Ví dụ, tại kỳ họp quốc hội tháng 3 năm 2018 tại                   
Bắc Kinh, quan chức của Cục hải dương Quốc gia Trương Hải Văn đã bày tỏ thất vọng với                   
những thành tựu cho đến nay: “Trong những năm gần đây, có rất nhiều sự hợp tác giữa quân                   
đội và dân sự, nhưng trong lĩnh vực hàng hải còn nhiều khía cạnh khác của hội nhập quân                   
sự-dân sự cần được phát triển hơn nữa, như chia sẻ thông tin và giám sát đại dương, cùng                   
những vấn đề khác . Dù vậy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận ra các vấn đề và đang thực                    56

hiện các bước để khắc phục chúng. Thỏa thuận hợp tác tháng 4 năm 2017 (đã thảo luận ở                   
trên) là một bước trong hướng đó . 57

 

Ngoại giao biển 

56牛晨斐, 毛志文, 康哲 [Niu Chenfei, Mao Zhiwen, and Tang Zhe]别不信!从首艘国产航母到共享单车，都          
与 这件事有关 [“Believe it! Everything from China’s First Indigenously-Built Aircraft Carrier to Bicycle             
Sharing All Have to Do with Civil-Military Integration”] 中国军网 [China Military Online]            
www.81.cn/jwsj/2018-03/08/content_7964600.htm Hai nhà nghiên cứu từ Viện Khảo sát và Lập biểu đồ Thủy              
văn hải quân của PLAN cũng đưa ra quan điểm này trong một phân tích cuối năm 2016. Họ viết, “dữ liệu môi                       
trường của biển có đặc tính lưỡng dụng rất rõ ràng. Do sự khác biệt về phương hướng, mục tiêu và cách sử                       
dụng, hiện tại các hệ thống môi trường biển của các nhóm quân sự và dân sự được xây dựng khác nhau, có hệ                        
thống kỹ thuật riêng và độc lập với nhau. Trong những năm gần đây, các nhóm quân sự và dân sự đã tiến hành                        
các cuộc điều tra chung và thu được một lượng lớn dữ liệu hàng hải, xây dựng cơ sở dữ liệu hàng hải liên quan                         
cho khoa học cơ bản và các mục đích đặc biệt và xây dựng các cơ chế trao đổi dữ liệu. Tuy nhiên, việc tích hợp                          
sâu và áp dụng các khả năng dân sự cho quân đội và các cơ chế chia sẻ thông tin vẫn chưa được hoàn thiện và                          
[quân đội] thiếu khả năng thu thập thông tin dài hạn, liên tục, theo thời gian thực”. Xem申家双，周德玖 [Shen                    
Jiashuang and Zhou Dejiu] 海战场环境特征分析及其建设策略 [“Analysis of the Characteristics of the           
Maritime Battlefield Environment and Strategies for Its Construction”] 海 洋测绘 [Hydrographic Surveying            
and Charting] Vol. 36, No. 6, 11/2016, p. 34. 

57Báo cáo của Trung Quốc về các cuộc họp thường niên giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của Cục Hải dương Quốc                       
gia và PLAN cho thấy sự không hài lòng với tiến trình chia sẻ thông tin. Chẳng hạn, tại cuộc họp thường niên                       
tháng 2 năm 2012, Đô đốc Đinh Yiping cũng kêu gọi “tổ chức nghiên cứu một cơ chế bình thường hóa trao đổi                       
và chia sẻ thông tin”, cho rằng việc chia sẻ thông tin vẫn không có hệ thống. Xem 万诗鹏 [Wan Shipeng]全面                     
合作 体系合作 深度 融合--丁一平出席海军与国家海洋局合作协议签署三周年座谈会并讲话 [“Full     
Cooperation, Systematic Cooperation, Deep Integration—Ding Yiping Attends and Speaks at Event Marking the             
Third Anniversary of the Signing of a Cooperative Agreement Between the Navy and the State Oceanic                
Administration”] 人民海军 [People’s Navy] February 7, 2012, p. 1. 
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Các hoạt động khảo sát viễn dương của Trung Quốc cũng phục vụ các chức năng chính trị.                  
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc sử dụng các nền tảng nghiên cứu như các công cụ của ngoại                   
giao hàng hải, cả hợp tác và cạnh tranh. Nghiên cứu khoa học biển ngoài khơi giúp bảo vệ                   
các quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc. Theo một bài báo năm 2017 được xuất bản                   
dưới sự giám sát của Đảng ủy Cục Hải dương Quốc gia, “Trung Quốc không chỉ nắm chủ                  
quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên ba triệu km2 vùng tuyên bố không gian tài                  
phán hàng hải. Nó cũng có quyền và lợi ích hàng hải rộng lớn và rộng khắp ở các vùng cực,                     
vùng biển sâu và các khu vực đại dương khác” . Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc                  58

tin rằng việc duy trì yêu sách đối với các quyền này đòi hỏi các hoạt động nghiên cứu để                    
khẳng định chúng. Vào tháng 3 năm 2013, Hải Dương 6 đã rời Quảng Châu để hải hành đến                   
phía đông Thái Bình Dương, có lẽ là Khu vực đứt gãy Clarion-Clipperton, để thực hiện các                 
khảo sát về tài nguyên, môi trường và sinh học. Một bài báo được đăng trên tạp chí định kỳ                    
của Cục hải dương Quốc gia tuyên bố rằng mục đích bao trùm của nhiệm vụ là “nhằm bảo vệ                    
quyền và lợi ích tài nguyên khoáng sản của Trung Quốc tại các khu vực đáy biển quốc tế” .                   59

Được dẫn dắt bởi lối suy nghĩ này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể trừng phạt, hoặc thậm                    
chí chỉ huy, hoạt động của các tàu nghiên cứu hải dương học để thách thức yêu sách quá mức                    
của các quốc gia ven biển khác. Các hoạt động tháng 10 năm 2017 của Hướng dương Hồng                  
18 gần Okinotorishima của Nhật Bản (đã được nhắc đến ở trên) một phần có thể được thúc                  
đẩy bởi những cân nhắc chính trị như vậy. 

Đội tàu nghiên cứu của Trung Quốc cũng được sử dụng như một công cụ của ngoại giao hợp                   
tác. Chức năng này có thể có được động lực mới từ Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21,                     
sáng kiến   đầy tham vọng của Bắc Kinh nhằm củng cố mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa                    
Trung Quốc và các quốc gia bao quanh Ấn Độ Dương. Vào tháng 6 năm 2017, Trung Quốc                  
đã ban hành Tầm nhìn về Hợp tác Hàng hải theo Sáng kiến Vành đai và Con đường, trong đó                    
nhấn mạnh sự hợp tác trong nghiên cứu khoa học biển giữa Trung Quốc và các nước dọc theo                   
Con đường Tơ lụa trên biển Thế kỷ 21 .  60

58中共国家海洋局党组 [Party Committee of the State Oceanic Administration] 实现中华民族海洋强国梦的        
科学指南——深入学习习近平总书记关于海洋强国战略的重要论述 [“The Scientific Compass for Realizing      
the Ocean Dream of the Chinese Nation—Deeply Study the Important Discourse of CCP General Secretary Xi                
Jinping on Maritime Power Strategy”] 求是 [Qiu Shi] August 31, 2017, www.qstheory.cn/dukan/qs/2017-            
08/31/c_1121561793.htm 

59高悦 [Gao Rui] “海洋六号”船起航执行大洋第 29 航次科考任务 [“Haiyang 6 Departs for China’s 29th            
Ocean Research Cruise”] 中国海洋报 [China Ocean News] May 29, 2013, p. 1. 

60Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative, Xinhua, 20/6/2017,            
www.xinhuanet.com/english/2017-06/20/c_136380414.htm  
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Khi ở nước ngoài, các tàu phải định kỳ dừng ở cảng nước ngoài để lấy nhiên liệu và tiếp tế,                     
sửa chữa và trao đổi thuyền viên. Vào những thời điểm này, các tàu thường tiếp đón du khách                   
nước ngoài, đặc biệt là các nhà khoa học và nhà quản lý dân sự nước ngoài. Ví dụ, từ ngày                     
18-22 tháng 4 năm 2016, tàu Thực Nghiệm 1 thuộc Viện hải dương học Biển Đông (thuộc                 
CAS) đã cập cảng tại Colombo, Sri Lanka để tiếp tế bổ sung sau khi hoàn thành nửa đầu hành                    
trình ở phía đông Ấn Độ Dương. Trong khi ở Colombo, các giảng viên, sinh viên và cán bộ                   
quản lý của Đại học Ruhuna đã được mời tham quan con tàu .  61

Đôi khi, các tàu nghiên cứu của Trung Quốc được giao nhiệm vụ giúp các quốc gia khác                  
khảo sát vùng biển thuộc quyền tài phán của chính họ. Ví dụ, Viện Hải dương học Thứ hai đã                    
ký một số thỏa thuận với các nước Ấn Độ Dương để giúp họ khảo sát các thềm lục địa của                     
họ. Vào tháng 6 năm 2016, các nhà khoa học trên tàu Hướng Dương Hồng 10 đã tiến hành                   
khảo sát địa chấn và đo độ sâu của các thềm lục địa Mozambique và Seychelles. Nhà khoa                  
học chính, Đường Dũng, nói rằng hành trình này sẽ cho phép Trung Quốc “tích lũy kinh                 
nghiệm quý báu để tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khảo sát hàng hải và đặt nền                    
móng để tăng cường hợp tác Trung Quốc-Châu Phi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ                 
biển” . 62

Ngoài việc mang lại lợi ích chính trị vô hình, hợp tác trong khoa học biển giúp Trung Quốc                   
tiếp cận các khu vực đại dương quan trọng chiến lược trong vùng đặc quyền kinh tế của các                   
quốc gia khác . Phòng thí nghiệm quốc gia Thanh Đảo, gần đây, đã tiến hành nghiên cứu                 63

chung với Cục Khí tượng học Maldives về hải dương học vật lý vùng biển tiếp giáp với                  
Maldives. Họ đã thực hiện hai chuyến hải hành, một từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2015 và                   
lần thứ hai vào tháng 9 năm 2017, trong đó họ quan sát nhiệt độ đại dương, độ mặn và dòng                     

61Viện Hải dương học (thuộc CAS) đã thực hiện các chuyến hải hành hàng năm đến phía đông Ấn Độ Dương kể                      
từ năm 2010. Sri Lanka là điểm dừng thường xuyên. Xem斯里兰卡海洋科技人员登临实验 1船参观和交流              
[“Marine Science and Technology Personnel from Sri Lanka Board Shiyan 1 for a Tour and Exchange”]中国科                
学院南海海洋研究所 [Website of the CAS South China Sea Institute of Oceanology] 25/4/2016,            
www.scsio.ac.cn/xwzx/snyw/201604/t20160425_4590821.html 

62方正飞 [Fang Zhengfei] “向阳红 10”船启航执行国际联合航次任务，为研究莫桑比克和塞舌尔的大陆边    
缘构造演化提供技术支持 [“‘Xiang Yang Hong 10’ Departs to Carry Out an International Joint Cruise,             
Providing Scientific and Technological Support for Research on the Tectonic Evolution of the Mozambique and               
Seychelles Continental Margin” ] 中国海洋报 [China Ocean News] 2/6/2016, p. 1. 

63Công ước Liên hợp quốc về Luật biển cho các quốc gia ven biển quyền tham gia vào tất cả các nghiên cứu                       
khoa học biển trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Xem Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, Điều 249. 
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chảy bằng các dụng cụ trên tàu. Họ cũng đã cùng nhau triển khai ít nhất một lần neo thăm dò                     
dưới lòng biển . 64

 

Ý nghĩa tác động 

Các hoạt động nghiên cứu hải dương học ngoài khơi của Trung Quốc gây ra một số quan ngại                   
đối với những người làm chính sách Hoa Kỳ. Quy mô đầu tư của Bắc Kinh vào những hoạt                   
động này vượt trội hơn hẳn bất kỳ nước nào khác, kể cả Hoa Kỳ. Khi được thiết lập năm                    
2012, Đội tàu quốc gia chỉ có 19 chiếc [68]. Cho đến cuối năm 2017, con số này đã lên đến                     
50 với một nửa được coi là có khả năng hoạt động viễn dương [69]. Con số này chưa tính đến                     
5 chiếc tàu thân lớn do Cục khảo sát địa chất Trung Quốc sở hữu. Đội tàu quốc gia vẫn tiếp                     
tục mở rộng. Tại thời điểm tháng 9 năm 2017, 10 chiếc tàu nghiên cứu hải dương học đang                   
được thiết kế và tiến hành đóng ở các giai đoạn khác nhau [70]. Chính quyền Trung Quốc còn                   
chi tiền phát triển một loạt các thiết bị nghiên cứu khác, bao gồm các tàu lặn có người, AUV,                    
và các loại neo nổi lẫn ngầm. Việc mở rộng đầu tư của Trung Quốc đối lập hẳn với việc suy                     
giảm tài trợ của chính quyền cho khoa học biển ở Hoa Kỳ [71]. Đội tàu UNOLS của Mỹ sở                    
hữu chỉ có 9 tàu lớn mà hơn một nửa đã hoạt động trên 20 năm [72]. 

Khoa học biển là một trụ cột quan trọng của sức mạnh hải quân Hoa Kỳ. Trong hành trình                   
tìm kiếm chân lý, các nhà hải dương học dân sự tạo ra tri   thức có thể được sử dụng trong các                      
hệ thống, nền tảng và chiến thuật mới được sử dụng bởi hạm đội. Chúng là nguồn ý tưởng và                    
kiến thức có thể giúp giải quyết các vấn đề mà quân đội phải đối mặt, cả trong thời chiến và                     
thời bình . Chúng cũng đào tạo những người đang phục vụ quân đội, như các nhà khí tượng                  65

học và nhà hải dương học quân sự, các nhà khoa học của Hải quân Hoa Kỳ và các nhà nghiên                     
cứu trong các doanh nghiệp tư nhân. Việc nước Mỹ bỏ bê khoa học biển so với Trung Quốc                   
có nguy cơ nhường lại những khám phá vĩ đại trong tương lai cho đối thủ cạnh tranh chiến                   
lược và làm suy yếu cộng đồng hải dương học Hoa Kỳ ngay khi cần thiết nhất. 

64
马尔代夫周边海域海洋动力环境联合调查圆满完成——为“海上丝绸之路”建设保驾护航 [“Joint Survey   

of the Marine Dynamic Environment in Waters Adjacent to the Maldives Satisfactorily Concludes—Providing             
Escort for Construction of the ‘Maritime Silk Road’”]青岛海洋国家实验室 [Website of the Qingdao National              
Laboratory] www.qnlm.ac/ronum/page?a=0&b=4&c=43&p=detail 

65Để có một lý giải xuất sắc về những đóng góp của các nhà hải dương học dân sự trong Thế chiến II, xem Susan                         
Schlee, A History of Oceanography: The Edge of an Unfamiliar World (London: Robert Hale & Company, p.                 
1973), pp. 281-316. Trong Chiến tranh Lạnh, các nhà hải dương học Hoa Kỳ đã giúp thiết lập nền tảng lý thuyết                      
cho việc xây dựng Hệ thống giám sát âm thanh (SOSUS) của Hải quân Hoa Kỳ, khai thác các thuộc tính của các                       
kênh âm thanh dưới biển sâu để theo dõi các tàu ngầm của Liên Xô. Xem Christopher Ford and David                    
Rosenberg, The Admirals’ Advantage: U.S.Navy Operational Intelligence in World War II and the Cold War               
(Annapolis: Naval Institute Press, 2005), pp. 36-38 
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Trung Quốc cũng đang theo đuổi một mức độ hội nhập quân - dân sự mạnh mẽ hơn nhiều so                    
với Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã huy động các nhà khoa học dân sự trực tiếp phục vụ các mục tiêu                     
quân sự. Cục hải dương Quốc gia – Bộ Tài nguyên hiện nay - là bên tham gia lớn nhất trong                     
nghiên cứu viễn dương của Trung Quốc. Từ năm 2009, nó đã hợp tác chặt chẽ với PLAN để                   
giúp đặt nền móng cho việc chuyển đổi PLAN thành một hải quân viễn dương. Viện Hàn lâm                  
Khoa học Trung Quốc và Phòng thí nghiệm Quốc gia Thanh Đảo cũng tiến hành nghiên cứu                 
thay mặt cho PLAN. Cách tiếp cận của Bắc Kinh đối với hội nhập quân sự-dân sự trong khoa                   
học biển khiến Hoa Kỳ khó có thể đánh giá đầy đủ ý nghĩa hải quân của các hoạt động thu                     
thập thông tin của Trung Quốc . 66

Trong khi không ai có thể qua mặt số lượng nghiên cứu viễn dương của Trung Quốc, chất                  
lượng khoa học biển ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vẫn còn theo sau Hoa Kỳ. Trong cuộc                   
phỏng vấn tháng 2 năm 2018, nhà âm học nổi tiếng Dương Đức Sâm từ Đại học Kỹ thuật Cáp                    
Nhĩ Tân than thở về sự thiếu nghiên cứu cơ bản của Trung Quốc, về sự ít ỏi của dữ liệu cơ                      
bản và sự thiếu hụt của các nhà khoa học được đào tạo bài bản . Nhà khoa học của PLAN,                    67

Đát Lương Long đã bày tỏ quan điểm tương tự vào tháng 3 năm 2018. Nghiên cứu cơ bản về                    
biển của Trung Quốc vẫn là phái sinh: Các nhà khoa học Trung Quốc vẫn có xu hướng “đi                   
theo và bắt chước những người khác”. Nghiên cứu đổi mới thực sự là rất hiếm, và vẫn còn                   
khoảng cách giữa Trung Quốc và các cường quốc hàng hải thế giới . Tuy nhiên, với tất cả                  68

những gì Trung Quốc đạt được trong 15 năm qua, các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ sẽ                   
thật dại dột nếu cho rằng Bắc Kinh không thể vượt qua những thách thức này. 

Các hoạt động khảo sát viễn dương của Trung Quốc có thể là một chỉ dấu hàng đầu của chiến                    
lược phát triển hải quân của Trung Quốc. Chúng báo trước một tương lai trong đó các tàu                  
chiến và tàu ngầm của PLAN thường xuyên hoạt động trên tất cả các đại dương trên thế giới.                   
Điều này đúng không chỉ vì các tàu nghiên cứu của Trung Quốc đang đặt nền tảng khoa học                   

66Cách tiếp cận của Trung Quốc đối với hội nhập quân - dân sự trong khoa học biển có thể có cả ưu điểm và                         
nhược điểm. Các nhà khoa học Trung Quốc được tài trợ tốt, nhưng tài trợ này đi kèm với các ràng buộc. Bản                       
chất bí mật của một số công việc cách ly họ khỏi cộng đồng khoa học rộng lớn hơn, và cho phép sự can thiệp                         
của các yếu tố chính trị. 

67刘园园, 操秀英, 刘垠 [Liu Yuanyuan, Cao Xiuying, and Liu Yin]科技界谈《关于全面加强基础科学研究          
的若干意见》 [“Scientists Talk about the ‘Opinions on Fully Strengthening Basic Scientific Research’”] 科技            
日报 [Science Daily Online], 2/2/2018 http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/2/402005.shtm 

76吴秀霞 [Wu Xiuxia] 海军潜艇学院笪良龙委员：要抢占海洋基础理论研究要地 [“Navy Submarine      
Academy Professor Da Lianglong: We Must Seize the Strategic Higher Ground with Respect to Basic Marine                
Theoretical Research”] 澎湃新闻 [Pengpai News] 13/3/2018, www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2027371 

68肖天亮 [Xiao Tianliang, ed.], 战略学 [Science of Military Strategy] (Beijing: National Defense Univ. Press, 

2015), p. 155. 
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cho các hoạt động hải quân ở các khu vực mới. Họ cũng đang chuẩn bị cho các hoạt động                    
trong tương lai để khai thác tài nguyên dưới đáy biển, mà Hải quân Trung Quốc sẽ được yêu                   
cầu bảo vệ. Thật vậy, không gian hàng hải quốc tế tạo thành một trong những biên giới mới                   
trong tư duy an ninh quốc gia Trung Quốc. Khoa học về chiến lược quân sự - một cuốn sách                    
của cơ quan quản lý được xuất bản bởi Đại học Quốc phòng Trung Quốc, đã nhấn mạnh                  
“những khó khăn quân sự ở khu vực biển sâu”. Các tác giả xác định “lợi ích khai thác tài                    
nguyên trên biển quốc tế” của Trung Quốc là một nguồn chính của sự mất ổn định an ninh                   
trong tương lai . Luật An ninh Quốc gia sửa đổi tháng 7.2015 của Trung Quốc đã bổ sung                  69

những lời lẽ mới về sự cần thiết “phải bảo vệ an ninh cho các hoạt động, tài sản và các lợi ích                       
khác của quốc gia tại khu vực… đáy biển quốc tế” . Trung Quốc nắm giữ quyền hợp đồng                  70

dưới đáy biển ở các địa điểm quan trọng chiến lược: phía đông Guam và phía đông nam của                   
Quần đảo Hawaii. Nếu Trung Quốc chuyển sang khai thác tài nguyên ở những khu vực này,                 
họ có thể biện minh cho các quyết định tăng cường sự hiện diện của hải quân Trung Quốc . 71

Các hoạt động khảo sát viễn dương của Trung Quốc cũng phục vụ các mục đích chính trị.                  
Các chức năng này là phụ so với các động cơ kinh tế và quân sự đã nói ở trên. Tuy nhiên,                      
những nỗ lực của họ để củng cố mối quan hệ gần gũi hơn với các quốc gia ven biển ở Ấn Độ                       
Dương-Thái Bình Dương có thể tạo ra thiện chí mà Bắc Kinh có thể tận dụng trong thời điểm                   
và hoàn cảnh mà lợi ích của Hoa Kỳ và Trung Quốc va chạm. Những tương tác này cũng cho                    
phép Trung Quốc thúc đẩy quan điểm của mình về trật tự hàng hải quốc tế, vốn khác biệt rõ                    
rệt so với quan điểm của Hoa Kỳ. 

Báo cáo này lý giải các câu hỏi cơ bản về khoa học viễn dương của Trung Quốc. Trong quá                    
trình đó, rất nhiều câu hỏi mới đã được đặt ra. Các nghiên cứu sau này nên xem xét chặt chẽ                     
các dự án nghiên cứu dân sự cụ thể. Những câu hỏi mà các nhà khoa học Trung Quốc đang                    
tìm cách trả lời là gì? Những hiện tượng đại dương nào được quan tâm nhất? Những công cụ                   

69肖天亮 [Xiao Tianliang, ed.], 战略学 [Science of Military Strategy] (Beijing: National Defense Univ.             
Press,2015), p. 155. 

70中华人民共和国国家安全法 [People’s Republic of China National Security Law] 中华人民共和国国防部        
[PRC Ministry of National Defense] http://news.mod.gov.cn/headlines/2015-07/01/content_4592594.htm. Trong       
phần phác thảo “Các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia” (phần 2), luật nói rằng quân đội được giao nhiệm vụ                       
“bảo vệ an ninh cho các hoạt động, tài sản và các lợi ích khác của Trung Quốc ở ngoài vũ trụ, khu vực đáy biển                          
quốc tế và các vùng cực”. 

71Trung Quốc đã thiết lập một tiền lệ để làm như vậy. Vào ngày 26 tháng 5 năm 2017, tàu khu trục Dương Châu                        
của Hải quân Quân đội Nhân dân Trung Hoa (PLAN) đã được lệnh vượt 1.100 hải lý để bảo vệ Hướng Dương                      
Hồng 10 khỏi cuộc tấn công của cướp biển có thể xảy ra trong khi nó khảo sát vùng biển gần Vịnh Aden. Sáu                        
đặc nhiệm của PLAN đã lên tàu và ở lại trong 19 ngày.张云智,林健 [Zhang Yunzhi, Lin Jian]第二十六批护                  
航编队为我海洋科考船护航 [“The Navy’s 26th Escort TaskForce Escorts a Chinese Marine Research Vessel”]            
人民海军 [People’s Navy] June 20, 2017, p. 1. 
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và kỹ thuật họ đang sử dụng để trả lời những câu hỏi này? Nghiên cứu tiếp theo nên tìm kiếm                     
một sự hiểu biết chi tiết hơn về mối quan hệ giữa các viện nghiên cứu dân sự và PLAN.                    
Những thỏa thuận tài trợ nào tồn tại giữa quân đội Trung Quốc và MNR, CAS và Phòng thí                   
nghiệm quốc gia Thanh Đảo? Dữ liệu và các phát hiện được chia sẻ như thế nào? Làm thế                   
nào để công việc của các nhà khoa học và kỹ sư dân sự được chuyển sang sản xuất phần                    
cứng, hệ thống và chiến thuật được sử dụng bởi PLAN? Những câu hỏi này, và nhiều câu hỏi                   
khác, phải được trả lời thỏa đáng trước khi chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt được những rủi                    
ro và thách thức được đưa ra bởi sự quan tâm ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với khoa học                     
viễn dương. 
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