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I - TRÊN THỰC ĐỊA 

Hình ảnh vệ tinh từ cảng hàng không quân sự Tam Á ở Hải Nam 

Hình ảnh vệ tinh ngày 13/12/2019 từ cảng hàng không quân sự Tam Á ở Hải Nam (liền kề với                    
trụ sở Hải quân Du Lâm (Yulin) của Trung Quốc) cho thấy sự hiện diện của một chiếc máy bay                    
không người lái Dực Long (UAV Wing Loong) mới có thể đã xuất hiện vào tháng 12 năm 2019                   
và chiếc BZK-005. 

 

Nguồn: Twitter/ detresfa 

 

Diễn tiến đối đầu bất thường giữa Malaysia với Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông 

Một báo cáo của tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải (AMTI) ngày 21/2, bản dịch của Dự án                    
Đại Sự Ký Biển Đông, cho biết diễn biến như sau: 

Biển Đông đang chứng kiến một cuộc đối đầu kéo dài mấy tháng nay xung quanh các hoạt động                   
dầu khí giữa các tàu Malaysia, Trung Quốc, và một số ít các tàu Việt Nam. Tuy vậy, chính quyền                    
cả ba nước đều đang cố gắng tránh thu hút sự chú ý của dư luận. Vấn đề hiện nay là hai mỏ dầu                        
khí mà tập đoàn quốc doanh Petronas của Malaysia đang thăm dò trên thềm lục địa mở rộng mà                   
cả Kuala Lumpur lẫn Hà Nội đều tuyên bố yêu sách. Các mỏ này nằm trong các lô dầu khí ND1                     
và ND2 mà Malaysia định danh. Trung Quốc phản ứng bằng một chiến dịch đe doạ tương tự như                   
cách họ đe doạ các hoạt động dầu khí của Malaysia và Việt Nam năm ngoái. Chiến dịch này đã                    
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được đẩy lên đến mức có cả những hành vi quấy nhiễu hoạt động dầu khí khác của Malaysia ở                    
gần bờ hơn.  

Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) đã theo dõi cuộc đối đầu này bằng                   
cách sử dụng các tín hiệu của hệ thống định danh tự động (AIS) tàu thuyền cùng với hình ảnh vệ                     
tinh thương mại. Các số liệu này cho thấy một cuộc thách đấu kiểu “ai là gà” nguy hiểm đang                    
diễn ra giữa các tàu thực thi pháp luật, dân quân, và dân sự. Bức tranh này không thể toàn diện vì                      
chỉ có một phần số liệu của những tàu có phát sóng AIS hay những tàu có mặt đúng lúc vệ tinh                      
chụp ảnh. Việc những thiết bị hải quân, không quân, chấp pháp, hay dân quân khác của các bên                   
cũng có mặt trong hơn hai tháng qua là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng những dữ liệu hiện còn                     
cho thấy các tàu tham gia nhiều vào những hoạt động này, đặc biệt là các tàu hải cảnh 5203 và                     
5305 của Trung Quốc. Số liệu cũng khẳng định lại tình trạng mới đang được bình thường hoá ở                   
Biển Đông: việc phát triển năng lượng mới của các quốc gia Đông Nam Á trong bất cứ khu vực                    
nào bên trong đường chín đoạn sẽ phải đối mặt với sự đe doạ dai dẳng và nguy hiểm của các tàu                      
chấp pháp và bán quân sự Trung Quốc. 
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Trung tâm của cuộc đối đầu lần này là tàu khoan West Capella do hãng Seadrill có trụ sở chính ở                     
Luân Đôn điều khiển và làm việc theo hợp đồng với Petronas. Tháng 10 năm 2019, West Capella                  
bắt đầu hoạt động ở lô dầu khí ND4 ngoài khơi bang Sabah của Malaysia. Từ ngày 6 đến 9 tháng                     
12, hai tàu hải cảnh 5202 và 5403 đi tuần tiễu xung quanh con tàu này, có lẽ là trong thời gian                      
nghỉ hộ tống chính đoàn tàu đánh cá mà sau đó công khai khiêu khích Indonesia. Với sức nặng                   
gần 5000 tấn, tàu 5403 thuộc lớp ‘Zhaolai’ là một trong những con tàu đáng gờm nhất trong kho                   
của lực lượng hải cảnh. Tàu 5202 thuộc lớp ‘Zhaojun’ với sức nặng 2700 tấn, tuy nhỏ hơn đáng                   
kể nhưng được vũ trang tốt hơn nhiều, mang theo một khẩu pháp 76 ly.  
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Ngày 21 tháng 12, tàu West Capella di chuyển đến lo ND2, thăm dò một mỏ dầu khí có tên gọi                     
là Lala-1. Nó hoạt động bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Malaysia và trong một                    
khu vực mà cả Malaysia lẫn Việt Nam đều tuyên bố là một phần thềm lục địa mở rộng của mình.                     
Khi cả hai nước nộp hồ sơ tuyên bố chủ quyền của mình lên Uỷ ban phân định thềm lục địa của                      
Liên hiệp quốc năm 2009, họ công nhận rằng “vùng được xác định” (defined area) mà họ có                  
tuyên bố chồng lấn này là vùng đang có tranh chấp và đồng ý rằng họ đưa ra tuyên bố chủ quyền                      
mà không có định kiến về việc phân định cuối cùng. Petronas xem ra đã bỏ qua thoả thuận này.                    
Vùng này cũng lọt vào bên trong đường chín đoạn của Trung Quốc. 

Hải cảnh Trung Quốc phản ứng gần như ngay lập tức. Ngày 21 tháng 12, tàu 5202 một lần nữa                    
ngưng nhiệm vụ hộ tống tàu cá Trung Quốc trong khu vực để tuần tiễu xung quanh tàu West                   
Capella. Ngày 22 tháng 12, Trung Quốc triển khai tàu hải cảnh 5203 từ Hải Nam đến cụm bãi                   
cạn Luconia, nơi Bắc Kinh duy trì sự hiện diện gần như thường trực ngoài khơi bang Sarawak                  
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của Malaysia. Trong hai tháng sau đó, tàu 5203 thuộc lớp ‘Zhaojun’ vừa quấy nhiễu tàu West                 
Capella, vừa đe doạ các hoạt động dầu khí gần bãi cạn Luconia. 

 

Tàu 5203 dành ngày 26 và 27 tháng 12 để tuần tra lô dầu khí SK408 do hãng Sapura Energy điều                     
hành với nguồn đầu tư từ Petronas và Sarawak Shell, sau đó 5203 tiến về phía West Capella để                   
quấy nhiễu vào ngày 3 tháng 1. Một tàu hải cảnh khác vừa được đổi tên là 5305 (tên cũ là 46303)                      
đã đổi hành trình để quấy nhiễu West Capella vào ngày 6 tháng 1 trong khi đang trên đường đến                    
tăng cường cho đội tàu cá Trung Quốc lúc đó đang hoạt động trong hải phận Indonesia. Hình ảnh                   
vệ tinh cũng cho thấy một số tàu dường như là tàu cá Việt Nam được triển khai khoảng thời gian                     
này để theo dõi các hoạt động của Malaysia trong “vùng xác định” chung giữa hai bên. 
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Đáp lại, Hải quân hoàng gia Malaysia triển khai tàu KD Jebat, một khu trục hạm trang bị tên lửa                    
có dẫn đường nặng 2270 tấn, đến bảo vệ West Capella và các tàu tiếp vận ngoài khơi phục vụ                    
cho West Capella. Tàu Jebat tuần tra khu vực này từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 1. Dữ liệu AIS từ                      
ngày 7 tháng 1 cho thấy tàu 5203 đi xung quanh West Capella và một tàu tiếp vận ngoài khơi tên                     
là Executive Balance, đến gần trong khoảng cách 0.3 hải lý. Tàu hải cảnh sau đó lùi ra xa, có vẻ                     
là do thấy tàu Jebat đang tuần tra cách đó 3,4 hải lý. 
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Hình ảnh vệ tinh thu thập ngày hôm đó cho thấy cảnh sau khi cuộc va chạm trán này diễn ra với                      
việc tàu 5203 chạy về bãi cạn Luconia. Hình ảnh cũng cho thấy hai tàu cá dài 40 m không phát                     
tín hiệu AIS đang đi loanh quanh khoảng 7 hải lý về phía tây của tàu khoan. Những tàu này có vẻ                      
là tàu Việt Nam, có thể là một bộ phận của lực lượng dân quân biển. 

Ngày 12 tháng 1, tàu West Capella di chuyển 6,6 hải lý về phía đông đến một vị trí khoan mới,                     
vẫn thuộc lô ND2 nhưng không còn bên trong “vùng xác định” có tuyên bố chồng lấp với Việt                   
Nam. Tàu 5305 lớp ‘Zhaoduan’ với lượng giãn nước hơn 4000 tấn đi qua đó vào ngày hôm sau;                   
đội tàu cá Trung Quốc gần Indonesia vừa giải tán và tàu 5305 nhận sứ mệnh mới. Nó tạm thời                    
thay thế tàu 5203 để tàu này về tiếp tế ở đá Chữ thập trong quần đảo Trường Sa trong 3 ngày                      
trước khi quay lại quấy nhiễu hoạt động khoan dầu vào ngày 15 tháng 1. 

Tàu West Capella di chuyển lần nữa vào ngày 20 tháng 1, lần này là 31,7 hải lý ề phía tây bắc                      
đến mỏ trong lô ND1 có tên gọi là Arapaima, hoàn toàn nằm trong “vùng xác định” chung giữa                   
Việt Nam và Malaysia. Tàu 5203 đi theo và thực hiện một cuộc tuần tra ngày hôm sau. Ngày 25                    
tháng 1, tàu 5305 bắt đầu vừa quấy nhiễu West Capella, vừa tuần tiễu các vùng biển gần bãi Tư                    
Chính do Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở phía tây. 
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Ngày 12 tháng 1, tàu West Capella di chuyển 6,6 hải lý về phía đông đến một vị trí khoan mới,                     
vẫn thuộc lô ND2 nhưng không còn bên trong “vùng xác định” có tuyên bố chồng lấp với Việt                   
Nam. Tàu 5305 lớp ‘Zhaoduan’ với lượng giãn nước hơn 4000 tấn đi qua đó vào ngày hôm sau;                   
đội tàu cá Trung Quốc gần Indonesia vừa giải tán và tàu 5305 nhận sứ mệnh mới. Nó tạm thời                    
thay thế tàu 5203 để tàu này về tiếp tế ở đá Chữ thập trong quần đảo Trường Sa trong 3 ngày                      
trước khi quay lại quấy nhiễu hoạt động khoan dầu vào ngày 15 tháng 1. 

 

Trong khi tàu 5305 đảm nhận nhiệm vụ quấy nhiễu West Capella thì tàu 5203 tập trung vào tuần                   
tra gần các vị trí hoạt động dầu khí của Malaysia gần cụm bãi cạn Luconia kể từ ngày 28 tháng 1.                      
Tàu này đi qua các giàn khoan tự nâng và giàn sản xuất trong các lô SK308 do Shell điều hành                     
và lô SK408 do Sapura điều hành. 

Cùng lúc đó, Hải quân hoàng gia Malaysia triển khai một tàu nữa, tàu tuần tra KD Kelantan lớp                   
Kedah đến bảo vệ West Capella. Tàu Kelantan phát tín hiệu AIS gián đoạn từ bên trong lô ND1                   
giữa ngày 26 và ngày 30 tháng 1. Tín hiệu AIS cho thấy nó rời khu vực này vào ngày 3 tháng 2                       
để quay về Sabah. 

Sau một chuyến nữa đến đá Chữ Thập vào ngày 2 tháng 2, tàu 5203 quay về cụm bãi cạn                    
Luconia và tiếp tục tuần tra gần các hoạt động dầu khí của Shell và Sapura. Ngày 6 tháng 2, Cục                     
chấp pháp hàng hải Malaysia triển khai một tàu tuần tra 45 m có tên gọi là KM Bagan Datuk đến                     
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khu vực. Nó ở đó cho đến ngày 10 tháng 2, có ít nhất một lần tiếp cận gần tàu 5203. Tàu Bagan                       
Datuk quay lại tuần tra một lần nữa vào ngày 16 tháng 2. Cũng trong ngày đó, tàu 5203 cuối                    
cùng đã rời cụm bãi cạn Luconia và được tàu hải cảnh 5204 thuộc lớp ‘Zhaojun’ vũ trang rất tốt                    
đến thay thế. 

 

Trong lúc đó, tàu 5305 dường như đã tắt tín hiệu AIS vào ngày 7 tháng 2, nhưng hình ảnh vệ tinh                      
từ ngày 15 tháng 2 cho thấy nó vẫn tuần tra xung quanh tàu West Capella. Nó nằm cách tàu tiếp                     
vận Executive Benevolence chưa đến 1 hải lý. Lực lượng dân quân biển Việt Nam cũng dường                 
như đang đóng quân với 2 tàu 40 m hoạt động giữa tàu hải cảnh và tàu West Capella. 
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Một tàu đánh cá Trung Quốc tên là Lữ Vinh Viễn Ngư (Lurong Yuanyu) 50018 rời Hải Nam                  
ngày 15 tháng 2 và đến ND1 vào ngày hôm sau. Dữ liệu AIS từ ngày 17 tháng 2 cho thấy con tàu                       
dường như là thành viên của đội tàu dân quân Trung Quốc này đã tiến gần đến tàu West Capella                    
và nhiều tàu tiếp vận ngoài khơi khác phục vụ cho West Capella. Tàu cá này cũng cho thấy có sự                     
tương tác với tàu 5305 vốn đang tiến đến đá Chữ Thập để nhận tiếp tế, và tàu 5302 đang từ nhóm                      
bãi cạn Luconia đến Hải Nam ngang qua đó. 

Tại thời điểm công bố bài viết này, cuộc đối đầu trên vẫn đang tiếp diễn. Tàu West Capella và                    
các tàu tiếp vận ngoài khơi của nó vẫn đang hoạt động trong lô ND1. Các tàu dân quân Việt Nam                     
vẫn ở vị trí đóng quân theo dõi và có thể đang yêu cầu nó dừng hoạt động. Các tàu dân quân và                       
chấp pháp Trung Quốc tiếp tục tiếp cận một cách nguy hiểm gần giàn khoan và các tàu tiếp vận,                    
gây ra những nguy cơ va chạm như họ đã làm với các hoạt động dầu khí khác trong suốt năm                     
vừa qua. Cho đến nay, chính quyền Malaysia vẫn thể hiện quyết tâm tiếp tục thăm dò. Nhưng                  
phản ứng của Trung Quốc gửi đi một thông điệp rằng việc thực sự sản xuất dầu khí ở các lô ND1                      
và ND2 sẽ chịu rủi ro cao đến mức bất khả thi đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, kể cả Petronas.                      
Động cơ của Trung Quốc và Việt Nam xem ra rất rõ ràng. Câu hỏi lớn nhất là vì sao chính quyền                      
Malaysia chọn bỏ qua tinh thần của việc nộp hồ sơ chung năm 2009 với Việt Nam, và vì vậy mà                     
làm xói mòn tình đoàn kết mà các bên ở Đông Nam Á hy vọng xây dựng được trong cuộc tranh                     
chấp dầu khí với Bắc Kinh. 

Nguồn bản gốc:  Malaysia picks a three-way fight in the South China Sea 
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Theo nguồn tin của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, nhiều chuyên gia Việt Nam và Malaysia kỳ                   
vọng hai bên Malaysia và Việt Nam có thể giải quyết bằng con đường ngoại giao.  

 

II- CHÍNH SÁCH CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC 

Ông Duterte có thể đơn phương rút khỏi UNCLOS? 

Tờ Rappler ngày 20/2 cho hay, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte đơn phương ra lệnh chấm                 
dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) của nước này với Hoa Kỳ, về mặt lý thuyết -                
ông Duterte cũng có thể rút Philippines khỏi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS)                 
mà không cần có sự đồng ý của Thượng viện.  

Cụ thể, Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Franklin Drilon cho rằng, Thượng viện Philippines được                
chia sẻ quyền hành pháp trong việc phê chuẩn các điều ước quốc tế, cho nên Thượng viện cũng                   
phải có quyền đối với các quyết định rút khỏi một điều ước. 

Đáp lại, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Igor Bailen nói: "Hiến pháp có ghi rõ ràng                  
(quyền của Thượng viện) trong việc ký kết hiệp ước. Nhưng đối với quyết định rút lại của Tổng                   
thống thì không. Và do đó, quan điểm của chúng tôi là không thể coi nó có hàm ý như vậy". 

Ông Drilon sau đó hỏi thêm: "Theo lý thuyết của ông thì Tổng thống có thể đơn phương rút khỏi                    
bản hiệp ước đó về Luật Biển?". "Về mặt lý thuyết, đúng vậy", ông Bailen trả lời. 

Đọc thêm: 

Rappler ngày 20/2: Can Duterte order PH withdrawal from UNCLOS? 

 

Ý nghĩa của cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng không chính thức Úc-ASEAN đối với                 
tương lai của các mối quan hệ an ninh 

Tác giả Prashanth Parameswaran ngày 20/2 trên trang The Diplomat cho rằng, Úc từ lâu đã có                 
một vai trò quan trọng với Đông Nam Á và ASEAN.  

Đáng chú ý, tại cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng không chính thức Úc-ASEAN tổ chức                  
tại Hà Nội lần này, tầm nhìn của Úc về mối quan hệ quốc phòng đối với ASEAN vào năm 2020                     
được Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynolds tiết lộ với sáu nguyên tắc như sau: tôn trọng lẫn                   
nhau, tính trung tâm của ASEAN, hỗ trợ chủ quyền, giải quyết các lĩnh vực ưu tiên chung, minh                   
bạch, và tôn trọng luật pháp và chuẩn mực quốc tế. 
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Đồng thời, tám lĩnh vực ưu tiên cũng được nêu lên, bao gồm: giáo dục và đào tạo, phụ nữ, hòa                     
bình và an ninh, gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, an ninh biển, quân y, hỗ trợ nhân đạo và cứu                      
trợ thảm họa, và thúc đẩy giao lưu, hợp tác và khả năng tương tác. 

Đọc thêm: 

Prashanth Parameswaran ngày 20/2, What Does the New Australia-ASEAN Informal          
Defense Ministers’ Meeting Mean for the Future of Security Ties? 

Defence Connect ngày 20/2, MinDef outlines Australia’s 2020 vision for ASEAN           
defence engagement 

 

Việt Nam muốn ASEAN "không phải chọn phe" 

Báo Vietnamnet ngày 23/2 cho hay, Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy sự thống nhất của ASEAN                  
trong năm chủ tịch năm 2020 và ngăn ngừa việc ASEAN phải lựa chọn các phe, nhóm trong bối                   
cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng giữa các cường quốc toàn cầu. 

Cụ thể, Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc phòng thuộc Bộ Quốc                 
phòng cho hay, chủ đề của Việt Nam cho năm chủ tịch ASEAN là: “Gắn kết và đáp ứng”, thể                    
hiện các cam kết của quốc gia ASEAN trong việc duy trì “sự tự chủ và độc lập của khối nhằm                     
không bị ảnh hưởng bởi những phát triển phức tạp trên thế giới và trong khu vực”. 

Đọc thêm: 

Vietnamnet ngày 23/2: Vietnam wants ASEAN to "not have to choose sides": military             
official 

 

III. NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT 

Trinh Hai Yen and Ton Nu Thanh Binh (2019), “Current International Legal Issues:             
Vietnam”  

Asian Yearbook of international law, doi:10.1163/9789004415829_008. 

Có thể tải toàn văn bài viết  tại đây . 

Bài viết này nhằm giới thiệu một số vấn đề luật quốc tế quan trọng nhất mà Việt Nam hiện đang                     
phải đối mặt và cách chúng được áp dụng vào thực tế. Đó là những vấn đề liên quan đến luật                     
biển, luật đầu tư và thương mại, nhân quyền và bảo hộ ngoại giao của công dân ở nước ngoài. 
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Về luật biển, bài viết này giới thiệu ngắn gọn về các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt                      
Nam, những nỗ lực đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và phản ứng với trọng tài                     
Biển Đông 2016. 

 

Rommel J. Casis and Maria Pia Benosa (2019), “Current International Legal Issues:            
Philippines”  

Asian Yearbook of international law, doi:10.1163/9789004415829_005 

Có thể tải toàn văn bài viết  tại đây . 

Đáng chú ý trong bài viết, tác giả nêu ra ba sự kiện cho thấy cách Philippines áp dụng công ước                     
luật biển: (1) Vụ kiện trọng tài Biển Đông của Philippines chống lại Trung Quốc; (2) Thành công                  
của đệ trình đối với thềm lục địa mở rộng ở khu vực Benham Rise và (3) Phân định ranh giới                     
biển với Indonesia. 

 

Mary George (2019), “Current International Legal Issues: Malaysia”  

Asian Yearbook of international law, doi:10.1163/9789004415829_004 

Có thể tải toàn văn bài viết  tại đây . 

Bài viết có nội dung đáng chú ý là: mặc dù chủ quyền đối với đảo Đá Trắng tuy đã được Tòa án                       
Công lý quốc tế (ICJ) ra phán quyết nhưng Malaysia vẫn kiên quyết tìm cách đảo ngược tình thế.                   
Theo tác giả, vấn đề “hậu phán quyết” sẽ được tiếp tục giải quyết thông qua các cuộc đàm phán                    
song phương. 

 

Kuan-Hsiung Wang (2019), “Current International Legal Issues: Taiwan”,  

Asian Yearbook of international law, doi:10.1163/9789004415829_006 

Có thể tải toàn văn bài viết  tại đây . 

Trong bài viết này, tác giả lập luận rằng nguyên tắc đường trung tuyến giữa bờ biển các nước                   
trong khu vực và các đảo ở Biển Đông [mà tác giả cho rằng thuộc chủ quyền của Trung Quốc] là                     
cơ sở pháp lý tạo ra đường chữ U. 
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Tran Viet Dung and Ngo Nguyen Thao Vy (2019), “The Settlement Practice of             
Environmental Disputes Involving Foreign Investors in Vietnam – the Two Sides of the             
FDI Coin” 

Asian Yearbook of international law Doi: 10.1163/9789004415829_010 

Có thể tải toàn văn bài viết  tại đây . 

Bài viết này phân tích khung pháp lý về đầu tư nước ngoài, bảo vệ môi trường cũng như thực                    
tiễn giải quyết tranh chấp môi trường ở Việt Nam để tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu cấp thiết của                     
xã hội. 

Các tác giả cho rằng, chính phủ sẽ phải hoạch định một chính sách tốt và cũng là một kế hoạch                     
tốt về cách vượt qua các thách thức. Các giải pháp phải được thực hiện trong các khía cạnh khác                    
nhau, đặc biệt là tái cấu trúc một hệ thống giải quyết tranh chấp môi trường. Điều quan trọng là                    
giúp đỡ các nạn nhân của tình trạng ô nhiễm bằng cách giảm bớt gánh nặng của họ trong việc                    
chứng minh thiệt hại trong các tranh chấp môi trường và chuyển trách nhiệm này cho nhà đầu tư.                   
Các nhà đầu tư nước ngoài nên được khuyến khích tự nguyện đóng góp cho việc bảo vệ cũng                   
như làm sạch môi trường.  

 

Institute for National Defense and Security Research (2019), Defence Strategy and           
Assessment Journal, Vol 9(3) 

Có thể tải toàn văn tạp chí  tại đây . Tạp chí bao gồm bốn bài viết như sau: 

(1) Tác giả Yujen Kuo có bài “Phân tích về Hướng dẫn chương trình quốc phòng Nhật Bản                  
2018”. Trong đó, tác giả cho rằng Hướng dẫn chương trình quốc phòng mới xác định rõ môi                  
trường an ninh nghiêm ngặt nhưng không chắc chắn của Nhật Bản và bảy mối đe dọa lớn.                  
Hướng dẫn chương trình quốc phòng 2018 cũng nhấn mạnh rằng Nhật Bản cần tích cực thành                 
lập Lực lượng phòng thủ đa miền, đặc biệt là trong các lĩnh vực không gian, không gian mạng và                    
phổ điện từ, nhưng không mở rộng chính sách trước đây. Hướng dẫn chương trình quốc phòng                 
cũng xác nhận tầm quan trọng quan trọng của Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản và cấu trúc bảo mật                   
nhiều mặt và nhiều lớp đối với an ninh Nhật Bản. 

(2) Tác giả Jyun-yi Lee có bài viết về Chính sách hướng Nam mới của Đài Loan và triển vọng                    
hợp tác an ninh với Đông Nam Á. Bài viết này cho rằng Chính sách hướng Nam mới của Đài                    
Loan không chỉ là chính sách thương mại và kinh tế, mà nên được đặt ở cấp chiến lược và được                     
coi là một phần của chính sách đối ngoại và an ninh của Đài Loan.  
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(3) Hai tác giả Roy Chun Lee và Gordon Sun có bài viết về mối quan hệ kinh tế giữa Đài Loan                      
và ASEAN và ý nghĩa của chính sách hướng Nam mới. Theo đó, các tác giả cho rằng, nền kinh                    
tế Đài Loan đã bước vào giai đoạn thử thách. Hai trụ cột đã củng cố sự tăng trưởng của Đài Loan                      
trong hai thập kỷ qua, đó là cấu trúc công nghiệp tập trung vào công nghệ thông tin/ bán dẫn và                     
hội nhập sâu rộng với Trung Quốc ngày càng không bền vững. Những bất ổn được tạo ra bởi sự                    
cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung và cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nước mới nổi đã làm trầm                    
trọng thêm tình hình. Để ứng phó tình trạng này, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã giới                   
thiệu Chính sách hướng Nam mới (NSP) để thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế và mối quan hệ chặt                    
chẽ hơn với ASEAN và các nước Đông Nam Á khác. Thời điểm của Chính sách hướng Nam mới                   
có thể là hoàn hảo tại thời điểm này, nhưng vẫn không chắc chắn và thách thức.  

(4) Chau-Chyun Chang và cộng sự có bài viết nhìn về cách tiếp cận của Đài Loan nhằm thúc đẩy                    
quan hệ đối tác sản xuất với các nước Đông Nam Á theo Chính sách hướng Nam mới.  

Bài viết này thảo luận về cách tiếp cận Đài Loan nhằm hợp tác với các nước Đông Nam Á theo                     
Chính sách hướng Nam mới (NSP) cũng như triển vọng hợp tác trong tương lai. Nghiên cứu                 
được chia thành bốn phần. Phần một trình bày tổng quan về các sáng kiến chính sách liên quan                   
đến Đông Nam Á trước đây của Đài Loan và quan hệ thương mại và đầu tư của Đài Loan với các                      
nước Đông Nam Á trong ba mươi năm qua. Phần hai trình bày về việc thúc đẩy hợp tác giai đoạn                     
đầu với sáu quốc gia mục tiêu Chính sách hướng Nam mới, được ưu tiên dựa trên một loạt các                    
chỉ số phát triển xã hội, kinh tế và công nghiệp. Các lĩnh vực mục tiêu cho sự hợp tác cũng được                      
đề xuất. Trong phần thứ ba, kết quả của một cuộc khảo sát về ưu tiên đầu tư ngành cũng như                     
nghiên cứu trường hợp của các công ty Đài Loan đã được thành lập trong khu vực được trình bày                    
để cung cấp một cái nhìn tổng quan về các doanh nghiệp Đài Loan, hoạt động hiện tại và xu                    
hướng đầu tư trong tương lai ở Đông Nam Á. Trong phần thứ tư, bài viết chỉ ra sáu lĩnh vực sẽ                      
được hưởng lợi nhiều nhất từ   sự hợp tác công nghiệp giữa Đài Loan và sáu quốc gia mục tiêu                    
Chính sách hướng Nam mới và bốn khía cạnh cho mô hình hợp tác trong tương lai được xác                   
định. 

 

IV. BÁO CÁO GỬI QUỐC HỘI MỸ 

Ely Ratner et al. (2020), “Rising to the China Challenge: Renewing American            
Competitiveness in the Indo-Pacific,” Center for a New American Security (CNAS) 

Có thể tải toàn văn báo cáo  tại đây . 
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Báo cáo trình bày về nguyên tắc nền tảng của chiến lược Hoa Kỳ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và                    
các khuyến nghị chính sách. Trong đó, sáu nguyên tắc nền tảng bao gồm: 1. Chính phủ Mỹ nên                   
xem cách tiếp cận cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc là ưu tiên cấp bách; 2. Chiến lược của                    
Hoa Kỳ phải toàn diện và phối hợp trên nhiều lĩnh vực; 3. Tăng cường khả năng cạnh tranh của                    
chính nước Mỹ là rất quan trọng để hiện thực hóa một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng                    
mở; 4. Hoa Kỳ phải vừa cạnh tranh để bảo vệ lợi ích cho đồng minh và đối tác nhưng cũng phải                      
cạnh tranh với chính đồng minh và đối tác của họ; 5. Hoa Kỳ nên chủ động xây dựng trật tự khu                      
vực ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, thiết lập các quy tắc, chuẩn mực và thể chế mới; 6. Không có                    
cách nào dễ dàng thoát khỏi thách thức Trung Quốc. 

Đáng chú ý, trong các khuyến nghị chính sách, báo cáo này đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Việt                    
Nam trong tương quan với các quốc gia trong khu vực, cụ thể là: “Nâng cấp và thể chế hóa ngoại                     
giao song phương cấp cao với các đối tác quan trọng của châu Á, đặc biệt là Ấn Độ, Indonesia và                     
Việt Nam. […] Hoa Kỳ nên giúp các lực lượng quân đội khu vực khác, ưu tiên Đài Loan, Nhật                    
Bản, Việt Nam và Philippines, phát triển năng lực nhằm thách thức sức mạnh của Trung Quốc.                 
[…] Đối với Việt Nam, mối “quan hệ đối tác toàn diện” hiện tại nên được nâng lên thành một                    
quan hệ đối tác chiến lược, như tiến trình mà Hoa Kỳ đang theo đuổi với Indonesia”. 

 

Congressional Research Service (2019) Renewed Great Power Competition- Implications         
for Defense - Issues for Congress 

Có thể tải toàn văn báo cáo  tại đây . 

Báo cáo cho rằng, sự thay đổi sang cạnh tranh quyền lực lớn đã đổi mới đã thay đổi sâu sắc cuộc                      
thảo luận về các vấn đề quốc phòng của Hoa Kỳ so với trước năm 2014, cụ thể là giảm sự quan                      
tâm cho hoạt động chống khủng bố (mặc dù các hoạt động như vậy vẫn tiếp tục) và nhấn mạnh                    
các vấn đề sau: 

a) Chiến lược cạnh tranh nước lớn và địa chính trị; 

b) Vũ khí hạt nhân và mối đe dọa hạt nhân; 

c) Khái niệm hoạt động nghĩa vụ quân sự mới của Hoa Kỳ; 

d) Các khả năng quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh trong việc chống lại các khả năng quân sự                     
của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương; 

e) Khả năng quân sự của Hoa Kỳ và NATO trong việc chống lại các khả năng quân sự của Nga ở                      
Châu Âu; 
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f) Khả năng tiến hành cái gọi là chiến tranh thông thường cao cấp (nghĩa là chiến tranh quy mô                    
lớn, cường độ cao, tinh vi về công nghệ) chống lại các nước như Trung Quốc và Nga; 

g) Duy trì ưu thế công nghệ của Hoa Kỳ trong vũ khí thông thường; 

h) Đổi mới và tốc độ phát triển và triển khai hệ thống vũ khí; 

i) Khả năng huy động cho một cuộc xung đột quy mô lớn kéo dài chống lại một đối thủ như                     
Trung Quốc hoặc Nga; 

j) Bảo mật chuỗi cung ứng, nghĩa là nhận thức và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các thành phần,                    
vật liệu và phần mềm từ Nga và Trung Quốc trong hệ thống quân sự của Hoa Kỳ; và 

k) Khả năng chống lại cái gọi là chiến thuật lai và chiến thuật vùng xám được sử dụng bởi các                     
quốc gia như Nga và Trung Quốc. 

 

Congressional Research Service (20/12/2019) U.S.-China Strategic Competition in South         
and East China Seas 

Có thể tải toàn văn báo cáo  tại đây . 

Báo cáo cho rằng, trong một môi trường an ninh quốc tế được mô tả là một trong những cuộc                    
cạnh tranh quyền lực nước lớn, 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 trong                  
Biển Đông tạo thành một yếu tố của Chính quyền Trump đối với cách tiếp cận tổng thể đối đầu                    
hơn đối với Trung Quốc, và về những nỗ lực của Chính quyền đối với việc thúc đẩy xây dựng                    
khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, được gọi là “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng                    
mở”. 

Báo cáo cũng cho rằng các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông trong những năm gần đây                   
bao gồm các hoạt động xây dựng đảo và xây dựng căn cứ trên diện rộng tại Trường Sa, cũng như                     
các hành động của lực lượng trên biển để khẳng định yêu sách của họ chống lại các yêu sách                    
cạnh tranh của các nước láng giềng trong khu vực như Philippines và Việt Nam đã làm tăng mối                   
lo ngại cho các nhà quan sát Hoa Kỳ rằng Trung Quốc đang giành quyền kiểm soát hiệu quả đối                    
với Biển Đông, một vấn đề có tầm quan trọng về chiến lược, chính trị và kinh tế đối với Hoa Kỳ                      
và các đồng minh và đối tác.  

Theo đó, Báo cáo chỉ ra các mục tiêu cụ thể tiềm năng của Hoa Kỳ cho cạnh tranh chiến lược                     
Mỹ-Trung trong Biển Đông (và Biển Hoa Đông) bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn ở                 
những việc sau: không cho Trung Quốc thực hiện các hoạt động xây dựng căn cứ bổ sung trong                   

19 

https://drive.google.com/file/d/1YXiAwviKR_j0nIx7RS5pfYFzWTHAS5RO/view


Biển Đông hay vận chuyển thêm quân nhân, thiết bị và vật tư cho căn cứ tại các cấu trúc mà họ                      
chiếm đóng trong Biển Đông, bắt đầu xây dựng đảo hoặc xây dựng căn cứ các hoạt động tại Bãi                    
cạn Scarborough, tuyên bố các đường cơ sở thẳng xung quanh các cấu trúc mà họ tuyên bố trong                   
Biển Đông, hoặc tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông; và khuyến                 
khích Trung Quốc giảm hoặc chấm dứt các hoạt động của lực lượng trên biển tại quần đảo                  
Senkaku trong Biển Hoa Đông, tạm dừng các hành động nhằm gây áp lực đối với các cấu trúc do                    
Philippines chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa, giúp ngư dân Philippines tiếp cận nhiều hơn tới                 
vùng biển xung quanh bãi cạn Scarborough hoặc quần đảo Trường Sa, áp dụng định nghĩa của                 
Mỹ/ phương Tây về tự do biển cả, và chấp nhận và tuân theo phán quyết của trọng tài tháng 7                     
năm 2016 trong vụ kiện của Philippines chống lại Trung Quốc. 

 

Congressional Research Service (20 Dec 2019) China Naval Modernization: Implications          
for U.S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress 

Có thể tải toàn văn báo cáo  tại đây . 

Báo cáo cho hay, nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, bao gồm cả nỗ lực hiện đại hóa                      
hải quân, đã trở thành trọng tâm hàng đầu của kế hoạch quốc phòng và ngân sách của Hoa Kỳ.  

Nỗ lực hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc bao gồm một loạt các chương trình mua lại vũ khí                     
và nền tảng, bao gồm tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM), tên lửa hành trình chống tàu                  
(ASCM), tàu ngầm, tàu mặt nước, máy bay, phương tiện không người lái (UV) và hỗ trợ C4ISR                  
(chỉ huy và kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát) hệ thống. 

Nỗ lực hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc cũng bao gồm những cải tiến về bảo trì và hậu cần,                      
học thuyết, chất lượng nhân sự, giáo dục và đào tạo, và các cuộc tập trận. 

Nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, bao gồm cả nỗ lực hiện đại hóa hải quân, được                     
đánh giá là nhằm phát triển khả năng giải quyết tình hình với Đài Loan về mặt quân sự, nếu cần;                     
để đạt được mức độ kiểm soát hoặc thống trị lớn hơn đối với khu vực gần biển Trung Quốc, đặc                     
biệt là Biển Đông; để thực thi quan điểm của Trung Quốc, rằng họ có quyền điều chỉnh các hoạt                    
động quân sự nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế hàng hải 200 hải lý (EEZ); để bảo vệ các                     
tuyến thông tin liên lạc trên biển (SLOC) của Trung Quốc, đặc biệt là các tuyến liên kết Trung                   
Quốc với Vịnh Ba Tư; cho việc thay thế ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương; và để                     
khẳng định vị thế của Trung Quốc với tư cách là cường quốc hàng đầu khu vực và là một cường                     
quốc thế giới. 
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Hải quân Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã thực hiện một số hành động để chống lại nỗ lực                     
hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc. Chẳng hạn như, Hải quân Hoa Kỳ đã chuyển một tỷ lệ                    
lớn hơn của hạm đội sang Thái Bình Dương; điều động các tàu và máy bay mới có khả năng nhất                     
và nhân viên tốt nhất sang Thái Bình Dương; duy trì hoặc tăng các hoạt động hiện diện chung,                   
các bài tập huấn luyện và phát triển, và sự tham gia và hợp tác với các đồng minh và hải quân                      
khác ở Thái Bình Dương; tăng quy mô tương lai theo kế hoạch của Hải quân; khởi xướng, tăng                   
nhiều chương trình phát triển công nghệ quân sự mới và mua tàu, máy bay, phương tiện không                  
người lái và vũ khí mới; bắt đầu phát triển các khái niệm hoạt động mới (những cách mới để sử                     
dụng lực lượng của Hải quân và Thủy quân lục chiến) để chống lại lực lượng trên biển của Trung                    
Quốc.  

Vấn đề mà Quốc hội Mỹ cần thảo luận là liệu Hải quân Hoa Kỳ có đáp ứng một cách thích hợp                      
cho nỗ lực hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc hay không. 
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