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I - TRÊN THỰC ĐỊA 

Các tàu chiến Mỹ tiến hành diễn tập phối hợp tác chiến tại Biển Đông 

USS America - tàu tấn công đổ bộ mới nhất của Hải quân Mỹ, cùng với USS                 
Gabrielle Giffords - tàu tấn công gần bờ lớp Independence đã tiến hành diễn tập               
chung với nhau tại Biển Đông, theo thông cáo từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình                
Dương của Hải quân Mỹ. Hai tàu chiến diễn tập khả năng chỉ huy và kiểm soát cũng                  
như các chiến thuật tác chiến khác. Bên cạnh FONOPs, những cuộc diễn tập như thế                
này đóng vai trò quan trọng cho hoà bình và ổn định ở Biển Đông, và là hành động                   
mà các hải quân khác có thể làm khi di chuyến qua vùng biển này.  

Trong một diễn biến khác, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và               
Đơn vị Lính thuỷ đánh bộ Viễn dương số 31 sẽ tiến hành tập trận phối hợp từ ngày                   
15-18/3 tại Biển Đông. Đây là cuộc diễn tập lần thứ hai giữa hai nhóm hải quân và                  
lính thuỷ đánh bộ này kể từ tháng 2, bao gồm cơ động tác chiến trên không, phòng                  
không, hỗ trợ mặt đất… 

Xem thêm: 

US Indo-Pacific Command ngày 16/3: USS America, Gabrielle Giffords,         

Integrate Operations 

US Pacific Fleet Command ngày 17/3: Theodore Roosevelt, America strike          
groups conduct expeditionary strike force training 

 

Trung Quốc quấy nhiễu Đài Loan 

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 16/3, các máy bay chiến đấu của                 
Đài Loan đã phải cất cánh để cảnh báo các máy bay J-11 và KJ-500 bay gần không                  
phận vùng biển tây nam của Đài Loan. Sau khi máy bay do thám và tuần tra Đài Loan                   
phản ứng và phát tín hiệu, các máy bay của đại lục đã rời khỏi khu vực trên. 

Trong một diễn biến khác Đội Cảnh sát Biển Kim Môn cho biết ba tàu cảnh sát biển                  
Đài Loan đã bị khoảng hơn một chục tàu cá Trung Quốc “ném đá, chai lọ và tiến hành                   
các hành động đâm húc”. Sự việc xảy ra vào 9h sáng ngày 16/3. Cảnh sát biển Đài                  
Loan đã sử dụng lựu đạn choáng và hơi cay để chống trả. Một quan chức Đài Loan                  
nói rằng họ chưa bao giờ gặp phải một cuộc tấn công hung hãn với số lượng tàu lớn                   
như vậy. 
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Trước đó, vào ngày 1/3, ba tàu cảnh sát biển Đài Loan cũng đã đối đầu với khoảng 10                   
tàu cá Trung Quốc tại Kim Môn. Khi đó, cảnh sát biển Đài Loan đã phải sử dụng súng                   
(Benelli shotgun) để giải tán các tàu cá này.  

 

 

Ảnh: Một chiếc tàu cảnh sát biển Đài Loan đã bị tàu cao tốc của Trung Quốc húc vào. Nguồn: Cảnh sát                      
biển Đài Loan/Taiwan News 

 

Xem thêm: 

Reuters ngày 17/3: Taiwan again scrambles jets to warn off Chinese air force 

Taiwan News ngày 20/3: 10 Chinese speedboats attack Taiwan coast guard           
cutters 

            Taipei Times ngày 22/3: Shots fired as Chinese boats ram coast guard ship 

 

Các máy bay Trung Quốc diễn tập chống ngầm ở Biển Đông 

Các máy bay Trung Quốc đã diễn tập chống ngầm vào đầu tháng này, theo một thông                 
báo được đưa ra bởi Quân đội Trung Quốc vào thứ 6. Cuộc diễn tập diễn ra không lâu                   
trước khi các nhóm tác chiến hải quân và thuỷ quân lục chiến Mỹ diễn tập trong vùng                  
biển tranh chấp. 

Quân đội Trung Quốc được cho là có mong muốn thúc đẩy năng lực chống ngầm và                 
có nghĩa là những hoạt động tương tự hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai, bất kể                   
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đại dịch COVID-19. Đây cũng được xem là câu trả lời cho các hoạt động hải quân của                  
Mỹ ở khu vực. 

Xem thêm 

SCMP ngày 21/3: Chinese naval planes conduct anti-submarine drills in South           
China Sea 

 

Các trung tâm nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động ở Trường Sa 

Hai trung tâm nghiên cứu trực thuộc hệ thống Trung tâm Nghiên cứu Tích hợp Hải                
đảo và San hô, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) đã chính thức đi vào hoạt                  
động. Các trung tâm này được đặt tên theo các đá mà tại đó chúng được xây dựng:                  
Vịnh Thử (Yongshu; tên tiếng Việt: đá Chữ Thập) và Chử Bích (Zhubi; tên tiếng Việt:                
đá Xu Bi) Zhubi, bên cạnh Mỹ Tế (Meiji; tên tiếng Việt: đá Vành Khăn) (đi vào hoạt                  
động năm 2018). Chúng sẽ hỗ trợ các nhà khoa học trong việc nghiên cứu điền dã, thu                  
thập mẫu vật nghiên cứu tại Trường Sa, bao gồm các ngành khoa học như địa chất,                 
sinh vật học, môi trường, vật liệu và năng lượng..  

Xem thêm 

Xinhua ngày 20/3: New research stations come into operation on Nansha           
Islands 

 

Hải quân Singapore và Indonesia ngăn chặn thành công một vụ cướp biển gần eo               
Malacca 

Vụ cướp xảy ra sau khi một tàu hàng mang cờ Liberia thông báo cho phía Singapore                 
rằng ba tên cướp biển đã xâm nhập con tàu vào khoảng 5h sáng ở ngoài khơi phía                  
đông Pulau Karimun Kecil, Indonesia. Lực lượng chuyên trách an ninh hàng hải của              
Hải quân Singapore sau đó đã thông báo cho phía Indonesia. Quá trình hợp tác hiệu                
quả giúp Indonesia vô hiệu hoá vụ cướp. 

Số vụ cướp biển ở gần eo biển Singapore gây ra nhiều lo ngại, với 8 vụ trong vòng 1                    
năm qua tính tới thời điểm tháng 2/2020. Trong khi năm ngoái đã xảy ra 31 vụ. Hải                  
quân các nước Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan cũng đã họp bàn vào tháng 1               
để tìm giải pháp chống cướp biển, trong đó có tiến hành các hoạt động diễn tập chung                  
hàng quý. 

Xem thêm: 
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The Strait Times ngày 17/3: Piracy attempt foiled by S’pore, Indonesian           
navies 

 

Nhật Bản tăng cường tiếp xúc chiến lược với ASEAN 

Nhật Bản đang đẩy nhanh hợp tác quốc phòng và các sáng kiến phát triển kinh tế với                  
các nước thành viên ASEAN như là một cách thức thay thế Sáng kiến Vành đai Con                 
đường của Trung Quốc. 

Vào tháng 11/2019, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cam kết gia tăng gấp đôi nỗ lực                 
hỗ trợ phát triển của Nhật thông qua đầu tư, các khoản vay và dự án của JICA. Trong                   
khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định rằng sẽ tăng cường hợp tác quốc                
phòng với ASEAN thông qua Tầm nhìn Vientiane 2.0. Ngoài ra còn nhiều dự án hợp                
tác song phương được đẩy mạnh với Malaysia, Singapore, Brunei hay Thái Lan. 

Xem thêm: 

Indo Pacific Defense Forum ngày 15/3: Japan escalates strategic engagement          
with ASEAN members. 

 

II- PHÂN TÍCH/BÌNH LUẬN 

Tranh luận: về chiến lược của Mỹ đối với các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở                 
Biển Đông 

Chúng ta sẽ bắt đầu phần phân tích bình luận với một tranh luận hết sức thú vị về vai                    
trò của các tiền đồn hay đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng trên Biển Đông,                  
đặt trong chiến lược và chiến thuật tác chiến tổng thể theo quan điểm của Mỹ. Tranh                 
luận này được thể hiện trong một loạt 3 bài viết được đăng trên War on the Rocks bởi                   
3 tác giả khác nhau. Câu hỏi trọng tâm trong cuộc tranh luận này là: “Liệu Mỹ có thể                   
vô hiệu hoá các đảo nhân tạo của Trung Quốc trong trường hợp xung đột xảy ra hay                  
không?” 

- Theo Gregory B. Poling trong bài viết đầu tiên The Conventional Wisdom            
on China’s Island Bases Is Dangerously Wrong cho rằng hai giả định (1)             
các tiền đồn của Trung Quốc ở Biển Đông nằm ở nơi hoang vu và (2) Mỹ có                  
ưu thế tuyệt đối trên không và trên mặt biển đều không chính xác. Chính               
Trung Quốc chứ không phải Mỹ sẽ là bên kiểm soát bầu trời và mặt biển ở khu                  
vực. Và trong giai đoạn đầu của xung đột, Mỹ sẽ phải trả một cái giá rất đắt để                   
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vô hiệu hoá các tiền đồn này, xét tới quá trình phân bổ lực lượng của Mỹ ở                  
khu vực.  

Theo Poling, mục đích chính của các đảo nhân tạo không phải để chuẩn bị cho                
một cuộc chiến tranh nóng, mà là để sử dụng các lực lượng dân sự hay bán                 
quân sự ép buộc các quốc gia khác phải từ bỏ quyền chủ quyền và quyền tài                 
phán của họ. Tuy nhiên, kịch bản thời chiến sẽ được kích hoạt khi chiến lược                
trên không hiệu quả, và Bắc Kinh đã chuẩn bị kỹ. Có thể thấy qua số lượng bãi                  
đáp máy bay mà nước này xây dựng ở Trường Sa, hệ thống ra-đa và trinh sát                 
tín hiệu, hệ thống tên lửa đất đối hải… 

Xem thêm 

Gregory B. Poling ngày 10/1: The Conventional Wisdom on China’s Island           
Bases Is Dangerously Wrong 

 

- Olli P. Suorsa trong bài viết thứ hai The Conventional Wisdom Still Stands:             
America Can Deal with China’s Artificial Island Bases lại khẳng định           
ngược lại: Mỹ có thể vô hiệu hoá các thực thể và đảo nhân tạo ở Biển Đông                  
tương đối nhanh chóng. Suorsa cho rằng luận điểm của Poling không thuyết             
phục. Tất cả nằm ở khả năng triển khai lực lượng: Mỹ có nhiều sự lựa chọn                 
trong việc triển khai lực lượng tấn công, trong khi Trung Quốc sẽ gặp khó               
khăn trong triển khai hậu cần, phòng thủ và tập trung lực lượng đặc biệt tại                
những tiền đồn cách xa đất liền.  

Suorsa tập trung miêu tả sự hiệu quả của việc sử dụng tên lửa hành trình, vũ                 
khí có độ chính xác cao thông qua tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược.                 
Trong trường hợp vô hiệu hoá ban đầu thất bại, quá trình triển khai vũ khí ở                 
phía nam Biển Đông và từ Ấn Độ Dương sẽ vô cùng hiệu quả. Chưa kể tới các                  
sáng kiến tác chiến đang được phát triển bởi các lực lượng quân chủng khác               
nhau của quân đội Mỹ. 

Xem thêm 

Olli P. Soursa ngày 6/2: The Conventional Wisdom Still Stands: America Can            
Deal with China’s Artificial Island Bases 

 

- J. Michael Dahm trong bài viết thứ ba Beyond Conventional Wisdom:           
Evaluating the PLA’s South China Sea Bases in Operational Context cho           
rằng cả Poling và Suorsa đều đã đánh giá thấp các rào cản tác chiến mà Mỹ sẽ                  
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phải đối mặt ở Biển Đông. Dahm nhấn mạnh vào yếu tố sự thống trị về mặt                 
thông tin hay sức mạnh thông tin mà Trung Quốc đã thiết lập trên các đảo                
nhân tạo: một hệ thống chỉ huy và kiểm soát, thông tin, máy tính, tình báo,                
trinh sát và giám sát toàn diện. Theo Dahm, không nên phân tích tình hình dựa                
tên quan điểm chiến tranh của Mỹ, mà phải dựa trên góc nhìn của người Trung                
Quốc: năng lực tình báo chiến trường và chỉ huy hệ thống quân đội.  

Một số khái niệm mà Dahm đề cập: tác chiến thông tin hoá; sức mạnh thông                
tin; thế trận cờ vây; khả năng của các đảo nhân tạo trong việc hỗ trợ tăng                 
cường hệ thống kiểm soát chiến trường và thay thế tàu sân bay; hệ thống               
phòng thủ trên các cụm đảo… Và Mỹ phải chú ý tới một số điểm như sau                 
trong hệ thống phòng thủ của Trung Quốc: các loại ra-đa chống máy bay tàng               
hình; tác chiến chống ngầm; và khả năng tích trữ và hậu cần của các đảo nhân                 
tạo ở Trường Sa. 

Xem thêm: 

J. Michael Dahm ngày 17/3: Beyond Conventional Wisdom: Evaluating the          
PLA’s South China Sea Bases in Operational Context 

 

Vai trò của các đảo nhân tạo của Trung Quốc: tăng cường khả năng triển khai                
lực lượng 

Một phân tích khác của Olli P. Suorsa đăng trên trang bình luận của Trường quốc tế                 
học S. Rajaratnam, Đại học công nghệ Nanyang, Singapore ( RSIS) phân tích rõ hơn               
vai trò của các đảo nhân tạo trong việc tăng cường khả năng triển khai lực lượng, đặc                  
biệt là các lực lượng dân sự và bán quân sự ở Trường Sa. 

Theo Suorsa, giá trị của các đảo nhân tạo thực sự được phát huy trong thời bình hơn là                   
thời chiến. Trung Quốc đã triển khai một số lượng lớn các hệ thống giám sát và tình                  
báo trên các đảo nhân tạo, giúp nước này theo dõi một cách hiệu quả các hoạt động di                   
chuyển trên mặt nước cũng như trên không vào hay ra khỏi Biển Đông. 

Thêm vào đó, các đảo nhân tạo sẽ giúp tăng cường hiện diện của các lực lượng như                  
cảnh sát biển hay tàu cá, dân quân biển thông qua các cơ sở hậu cần; giúp các lực                   
lượng này gia tăng khả năng gây áp lực, quấy rối đối phương; kéo dài “tai” và “mắt”                  
của Bắc Kinh ở phía nam Biển Đông. 

Xem thêm: 
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Olli P. Suorsa ngày 19/3: China’s Artificial Islands in South China Sea:            
Extended Forward Presense 

 

Tham khảo thêm những dự đoán của TS. Alexander Vuving 5 năm trước: Trung Quốc               
sẽ làm gì ở Biển Đông? 

 

Ngân sách quốc phòng Mỹ trong năm 2021 thể hiện nhiều bất cập 

Thomas Spoehr, giám đốc Trung tâm Quốc phòng Quốc gia trực thuộc Quỹ Heritage              
đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về dự thảo ngân sách quốc phòng Mỹ cho                  
năm 2021, thứ mà ông gọi là có nhiều bất cập. 

Spoehr đã đưa ra nhiều ví dụ trong việc bố trí ngân sách và mua sắm vũ khí để cho                    
thấy những bất cập căn bản trong bản dự thảo ngân sách: (1) cố gắng thực hiện quá                  
nhiều nghiệm vụ trong khi ngân sách có hạn; (2) cố gắng chuyển đổi từ mục tiêu                 
chống nổi dậy sang cạnh tranh nước lớn một cách quá nhanh chóng; và (3) nỗ lực cân                  
bằng giữa các mục tiêu cân bằng dài hạn và các rủi ro ngắn hạn. Cách thức mà Bộ                   
Quốc phòng Mỹ và các quân binh chủng được tổ chức là để đối phó với những rủi ro                   
dài hạn, trong khi các chỉ huy chiến trường lại quan tâm nhiều hơn tới các rủi ro ngay                   
gần trước mắt.  

Đọc thêm:  

Thomas Spoehr ngày 13/3: Our Conflicted Defense Budget 

 

Tham vọng của Trung Quốc thông qua Sáng kiến Vành đai Con đường “số hoá” 

Theo John Hemmings trên The National Interest, những thành tố “thông minh” đi             
kèm với Sáng kiến vành đai và con đường (BRI) có thể giúp Trung Quốc xây dựng                 
một hệ thống toàn cầu mới dựa trên những giá trị đặc trưng Trung Quốc. 

Lấy ví dụ như việc nước này sẽ triển khai các gói cước 5G của ba nhà mạng lớn nhất                    
Trung Quốc dựa trên tốc độ đường truyền chứ không phải dung lượng sử dụng, và họ                 
xem đây sẽ là một cuộc “cách mạng công nghệ”. Cái chính là Trung Quốc tạo ra một                  
nỗ lực khổng lồ, có phối hợp từ trên xuống để thúc đẩy các loại công nghệ mới như                   
công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán                  
đám mây, blockchain.  

Tuy nhiên, thứ cần phải quan tâm trong đại dự án BRI số hoá này chính là cuộc “cách                   
mạng công nghệ” dẫn dắt bởi Trung Quốc có thể giúp nước này áp đặt “giá trị và khả                   
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năng quản trị” của mình lên các nước khác. Hãy tự hỏi xem liệu việc kiểm soát người                  
dân hoàn toàn qua các công cụ ICT, AI theo kiểu Trung Quốc sẽ thay đổi cách thức                  
mà các xã hội tương lai vận hành tới mức nào? 

Xem thêm 

John Hemmings ngày 11/3: The Hidden Dangers of China’s Digital Silk Road 

 

Nỗ lực của Trung Quốc làm thay đổi hệ thống quốc tế do phương Tây dẫn dắt 

Bên cạnh công nghệ như đã đề cập ở trên, còn một lĩnh vực nữa mà Trung Quốc cũng                   
đang đẩy mạnh: thể chế. Eva Seiwert trên The Diplomat cho rằng chính sách đối               
ngoại Trung Quốc về tổng thể giúp tạo ra một mạng lưới các thể chế thay thế hết sức                   
ấn tượng trong một thế giới bị kìm hãm bởi chủ nghĩa đơn phương của Mỹ.  

Có thể kể tên một loạt các thể chế như vậy: Diễn đàn Bác Ngao Châu Á (BFA) theo                   
mô hình của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos; Diễn đàn Tương Sơn Bắc Kinh đối                 
trong với Đối thoại Shangri-la; Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) đối                 
trọng với với WB và IMF; và không thể không kể tới “NATO phương Đông”: Tổ                
chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng các thể chế                
trên cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tạo ra một sự thay thế.  

Nếu phương Tây già cỗi không thay đổi, họ sẽ bị bỏ lại trong cuộc đua. 

Xem thêm: 

Eva Seiwert ngày 16/3: How China is Expanding Beyond Western Institutions 

 

7 trụ cột trong chính sách của Anh tại Châu Á-Thái Bình Dương 

Veerle Nouwens, nghiên cứu viên tại RUSI, một think-tank độc lập về an ninh và               
quốc phòng ở Anh, đã nêu ra 7 trụ cột trong chính sách của nước Anh hậu Brexit tại                   
Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó ASEAN xuất hiện như là trọng tâm của đa số trụ                 
cột.  

1. Một mối quan hệ thực dụng nhưng có nguyên tắc với Trung Quốc. 

2. Chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương của Anh không thể chỉ được định hình                
thông qua lăng kính Trung Quốc 

3. Dịch chuyển ưu tiên chiến lược sang khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thông              
qua một mạng lưới liên kết với các thể chế khu vực như ASEAN 

10 
 

https://nationalinterest.org/feature/hidden-dangers-chinas-digital-silk-road-131887
https://thediplomat.com/2020/03/how-china-is-expanding-beyond-western-institutions/


4. Xây dựng “Khối thịnh vượng chung hàng hải" (“Maritime Commonwealth”)          
như là trụ cột thể chế. 

5. Tăng cường can dự về an ninh và triển khai quân sự: tăng cường ngoại giao                
quân sự, giải quyết các thách thức an ninh hàng hải phi truyền thống thông qua                
hỗ trợ năng lực và huấn luyện. 

6. Tăng cường kết nối đối tác để tối đa hoá lợi ích với các đối tác như Pháp,                  
Australia, New Zealand, Ấn Độ hay Nhật Bản. Mỹ vẫn là trụ cột hợp tác của                
Anh ở khu vực. 

7. Tăng cường giao tiếp chiến lược, thông qua đo tăng cường lòng tin và nhận               
thức của khu vực về vai trò của Anh trong tương lai. 

Xem thêm: 

Veerle Nouwens ngày 17/3: Re-Examining the UK’s Priorities in the          
Asia-Pacific Region 

 

Trung Quốc “không bối rối” với mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa Mỹ và                
Việt Nam 

Bình luận trên báo chí Trung Quốc sau chuyến thăm lần thứ hai của một tàu sân bay                  
Mỹ tới Việt Nam cho thấy dường như nước này “không lo lắng” trước hợp tác an ninh                  
ngày càng tăng cao giữa Mỹ và Việt Nam. 

Tuy nhiên, theo Derek Grossman, Trung Quốc đang đánh giá quá thấp mối quan hệ               
song phương này. Mỹ và Việt Nam có nhiều dự định về song phương và chiến lược                 
cho tương lai, nhất là khi Việt Nam vừa thay đổi chính sách quốc phòng từ “ba                 
không” thành “bốn không 1 tuỳ”. Việt Nam sẵn sàng và có khả năng trở thành một đối                  
tác tin cậy của Mỹ ở khu vực. 

Xem thêm: 

Derek Grossman ngày 19/3: China Remains Unfazed by Warming         
US-Vietnam Security Ties 

 

III- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/BÁO CÁO CHUYÊN SÂU 

Về vai trò của Mỹ trên Thế giới 

Phòng Nghiên cứu Quốc hội Mỹ vừa đưa ra một báo cáo về vai trò của Mỹ trên thế                   
giới, cung cấp một góc nhìn khoa học cho các nhà làm luật Mỹ. Báo cáo chuyên sâu                  
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này tập trung vào câu hỏi liệu vai trò của Mỹ trên trường quốc tế có đang thay đổi hay                    
không và nếu có thì tác động của thay đổi tới nước Mỹ và thế giới là như thế nào.                    
Những thay đổi như vậy nếu có sẽ có tác động rất lớn tới chính sách của Mỹ trong                   
những lĩnh vực như quan hệ với đồng minh và các nước khác, các chương trình hay                 
kế hoạch quốc phòng, thương mại và tài chính quốc tế, hỗ trợ nước ngoài và nhân                 
quyền. 

Môt số nhà quan sát cho rằng Mỹ dưới thời chính quyền Trump đã thay đổi một cách                  
căn bản vai trò của Mỹ trên thế giới. Một số khác lại cho rằng mặc dù Trump đã thay                    
đổi một số lĩnh vực đối ngoại, tuy nhiên các thay đổi là ít và xu hướng chung vẫn là                    
kế thừa những đặc điểm cũ. Đối với nhóm đầu tiên, những thay đổi dưới thời Trump                 
tạo ra những hệ quả không hề mong muốn: Mỹ rút lui khỏi vị thế lãnh đạo toàn cầu,                   
từ bỏ một số giá trị lâu đời, một lỗi lầm tai hại. Đối với nhóm sau, những thay đổi do                     
Trump tạo ra là cần thiết để thích ứng với một thế giới luôn thay đổi, và để bảo vệ lợi                     
ích của Mỹ. 

Xem thêm: 

Congressional Research Service ngày 12/3: US Role in the World:          
Background Issues for Congress 

 

Cạnh tranh nước lớn - tác động tới quốc phòng 

Một báo cáo của Ronald O’Rourke tại Phòng Nghiên cứu Quốc hội dành cho Quốc               
hội Mỹ. Báo cáo này nhấn mạnh rằng trật tự đơn cực sau Chiến tranh Lạnh đã hoàn                  
toàn là dĩ vãng, và sau năm 2014 trật tự thế giới tiến tới điểm cạnh tranh nước lớn gay                    
gắt giữa Mỹ và đồng minh với Trung Quốc và Nga. Quá trình cạnh tranh này đã thay                  
đổi một cách căn bản các vấn đề quốc phòng của Mỹ, mà theo O'Rourke, bao gồm: 

- đại chiến lược và địa chính trị xuất phát từ cạnh tranh nước lớn 

- các thay đổi mang tính tổ chức bên trong Bộ Quốc phòng Mỹ 

- vũ khí hạt nhân và răn đe hạt nhân 

- bố trí lực lượng quân đội Mỹ trên toàn cầu 

- khái niệm tác chiến mới của các quân binh chủng 

- năng lực quân sự của Mỹ và đồng minh ở Châu Á - Thái Bình Dương 

- năng lực quân sự của Mỹ và NATO ở Châu Âu 

- năng lực tiến hành chiến tranh quy ước ở mức độ cao 
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- duy trì ưu thế vượt trội về công nghệ vũ khí thông thường 

- đổi mới và tăng tốc quá trình phát triển và triển khai các hệ thống vũ khí, duy                  
trì ưu thế của Mỹ về các loại vũ khí được triển khai trên chiến trường 

- huy động tài nguyên cho các xung đột quy mô lớn, kéo dài 

- đảm bảo an ninh cho chuỗi cung ứng, gia tăng nhận thức và tối thiểu hoá sự                 
phụ thuộc của Mỹ vào các nhà thầu, nguyên liệu, bộ phận thay thế hay phần                
mềm từ nước ngoài 

- năng lực chống lại cái gọi là chiến tranh đa diện (hybrid warfare) hay các               
chiến thuật vùng xám (grey zone tactics) 

Xem thêm  

Congressional Research Service ngày 12/3: Renewed Great Power        
Competition: Implications for Defense-Issues for Congress 

 

Cạnh tranh Mỹ-Trung tại Biển Đông và Biển Hoa Đông 

Một báo cáo khác của Phòng Nghiên cứu Quốc hội Mỹ về cạnh tranh Mỹ-Trung, lần                
này tập trung vào hai vùng biển gần xung quanh Trung Quốc. Bản báo cáo nêu lên                 
một lần nữa về các hành vi gây hấn và bắt nạt của Trung Quốc đối với các quốc gia                    
xung quanh như hành vi xây dựng đảo nhân tạo. Quan trọng hơn sự thống trị của Bắc                  
Kinh ở những vùng biển gần đe doạ tới các lợi ích về chiến lược, chính trị và kinh tế                    
của Mỹ ở khu vực. 

Báo cáo nêu lên một số mục tiêu của Mỹ trong đối đầu Mỹ-Trung ở các vùng biển                  
này: đáp ứng các cam kết an ninh của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, với Nhật và                  
Philippines; duy trì và tăng cường cấu trúc an ninh cho Mỹ dẫn dắt; duy trì cân bằng                  
lực lượng khu vực có lợi cho Mỹ và đồng minh; bảo đảm nguyên tắc giải quyết hoà                  
bình các tranh chấp và kháng cự lại cách tiếp cận “có sức mạnh là có quyền”; đảm bảo                   
tự do biển cả; ngăn chặn Trung Quốc trở thành bá quyền ở khu vực; đặt các mục tiêu                   
này trong một chiến lược tổng thể lớn hơn của Mỹ trong việc cạnh tranh và đảm bảo                  
quan hệ với Trung Quốc. 

Cụ thể hơn nữa, Mỹ cần thuyết phục Trung Quốc từ bỏ xây dựng thêm các đảo nhân                  
tạo ở Biển Đông, hay di chuyển quân lực, thiết bị ra các đảo này; từ bỏ tuyên bố các                    
đường cơ sở thẳng xung quanh các thực thể ở Biển Đông, từ bỏ thiết lập ADIZ ở Biển                   
Đông; khuyến khích Bắc Kinh giảm và dừng hẳn các hoạt động quấy rối xung quanh                
quần đảo Senkaku và các hoạt động gây áp lực lên Philippines xung quanh bãi cạn                
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Scarborough hay ở Trường Sa; áp dụng định nghĩa của Âu/Mỹ về tự do hàng hải,                
chấp nhận phán quyết của Toà Trọng tài năm 2016. 

Xem thêm 

Congressional Research Service ngày 12/3: US-China Strategic Competition        
in South and East China Sea: Background and Issues for Congress 

 

Tứ giác kim cương: quá khứ, hiện tại và tương lai 

Đối thoại an ninh 4 bên giữa Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia xuất hiện lần đầu tiên                   
vào năm 2004, lần thứ hai vào năm 2007 và kết thúc nhanh chóng vào năm 2008. Tuy                  
nhiên biến động trong tình hình khu vực và sự thay đổi nhanh chóng của trật tự thế                  
giới thúc đẩy đối thoại này (còn được gọi là Quad) tái hợp vào năm 2017 và nhóm                  
họp cứ mỗi 2 tháng 1 lần. Có nhiều giả định về bản chất của của Quad: một NATO                   
của Châu Á; một mạng lưới an ninh nhằm kiềm chế Trung Quốc; hay chỉ đơn giản là                  
một nhóm các nước không bao giờ có thể thống nhất dưới một tầm nhìn chiến lược                 
chung. 

Báo cáo của CSIS, một think-tank nổi tiếng của Mỹ, cho chúng ta một cái nhìn toàn                 
cảnh về quá khứ, hiện tại và tương lai. Thông qua khảo sát, nhóm nghiên cứu CSIS                 
phỏng vấn các nhân vật quan trọng trong việc định hình chiến lược của cả 4 nước và                  
thấy rằng: (1) đa số đều ủng hộ khả năng tổ chức thượng đỉnh các nhà lãnh đạo cấp                   
cao Quad, và đối thoại này đóng một vai trò nào đó trong quá trình phát triển kinh tế                   
và phát triển ở khu vực; (2) họ ít có cảm hứng với ý tưởng về Quad như một lực                    
lượng an ninh, hay về việc thành lập Ban thư ký… Báo cáo cũng tiến hành thêm các                  
câu hỏi định tính để xác định các rào cản mà các nước phải đối mặt trong việc định                   
hình tương lai của Quad. 

Báo cáo đưa ra một số mục tiêu chính sách khả dĩ cho Quad cũng như một lộ trình                   
giúp tăng cường tính kết nối của Quad như là một cơ chế đối thoại và an ninh hiệu                   
quả ở Ấn Độ-Thái Bình Dương 

Xem thêm 

CSIS ngày 16/3: Defining the Diamond: The Past, Present, and Future of the             
Quadrilateral Security Dialogue 

Tham khảo thêm:  Lược sử Đối thoại An ninh Tứ giác 
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https://drive.google.com/file/d/1hlfLPUvXtC4obc5PTZtOq616fdW_fkiP/view?ts=5e74e31f
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Báo cáo Tech Trends Report 2020 của Future Today Institute: Trung Quốc đã tạo              
ra một “trật tự thế giới mới” về công nghệ 

“Nếu dữ liệu là một loại dầu mỏ mới, thì Trung Quốc chính là OPEC mới”. Trung                 
Quốc đã tạo ra một trật tự mới trong những lĩnh công nghệ cốt lõi như hạ tầng số, trí                    
thông minh nhân tạo và thu thập thông tin.  

Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc có thể chậm lại, nhưng sẽ là sai lầm                   
khi nghĩ rằng Trung Quốc đang đánh mất ảnh hưởng. Dân số khổng lồ của Trung                
Quốc được xem là một loại tài nguyên mới của tương lai: “dữ liệu con người” (human                 
data) mà các nhà khoa học hay các công ty khởi nghiệp có thể tận dụng mà không                  
vướng phải các rào cản như quyền riêng tư hay các hạn chế an ninh như ở các nền dân                    
chủ phương tây.  

Đọc thêm: 

2020 Tech Trend Reports- 13th Edition - tháng 3/2020 

 

Renato Cruz de Castro, “The Philippines and the Maritime Security Order in            
Southeast Asia: The Risks of an Appeasement Policy on Expansionist China”  

Đây là một bài nghiên cứu mô tả các chuyển đổi trong chính sách đối ngoại của chính                  
quyền Duterte, và cách thức mà các chuyển đổi này tác động tới trật tự hàng hải tự do,                   
mở và toàn cầu ở Đông Nam Á. Những gì mà chính quyền Duterte đang làm là đi                  
ngược loại hoàn toàn với chính sách chống Trung Quốc của chính quyền Aquino tiền               
nhiệm: ngày càng cách xa đồng minh truyền thống là Mỹ và xích dần tới Trung Quốc                 
hơn. Mục đích là để tìm kiếm sự thân thiện từ Bắc Kinh và do đó Philippines có thể                   
nhận được những khoản vay và nguồn tài chính lớn khi tham gia vào Sáng kiến Vành                 
đai Con đường. Tuy nhiên, chính điều này đã biến Manila trở thành một con cờ trong                 
nỗ lực đẩy Mỹ ra khỏi Châu Á-Thái Bình Dương. Tác giả cảnh báo rằng Philippines                
có thể để mất quyền chủ quyền của chính mình tại Biển Đông, đồng thời để mất lòng                  
tin của các đối tác an ninh khác. Cuối cùng, chính sách của chính quyền Duterte có                 
thể làm xói mòn trật tự hàng hải tự do và mở ở Đông Nam Á. 

Xem thêm: 

Renato Cruz de Castro, Contemporary Chinese Political Economy and         
Strategic Relations, Vol. 5, No. 3, 12/2019, trang 1035-1078. 
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Huang Chiung-chiu, “Interpreting Vietnam’s China policy from the perspective         
of role theory: Independent role versus Interactive role”  

Bài nghiên cứu này sử dụng khung phân tích liên cấp (cross-level analysis) của lý               
thuyết vai trò (role theory) để miêu tả chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc.                 
Hai khái niệm về “vai trò” sẽ được áp dụng trong bài nghiên cứu, và lằn ranh để phân                   
biệt hai khái niệm này nằm ở nhận thức về thứ bậc (hierarchy) trong các mối quan hệ                  
bất đối xứng. “Vai trò độc lập” (independent role) được thúc đẩy bởi bản ngã               
(ego-driven) và bản sắc dựa trên quan điểm cho rằng thứ bậc là sự bất tương xứng về                  
quyền lực vật chất. Ngược lại, “vai trò tương tác” (interactive role) tập trung vào các                
mối quan hệ, và xem thứ bậc như là một sự phân phối nghĩa vụ. Bài nghiên cứu sử                   
dụng tranh chấp Biển Đông như là một ví dụ để giải thích làm thế nào và tại sao xung                    
đột giữa các “vai vế” lại xảy ra.  

Xem thêm: 

Chiung-Chiu Huang, International Relations, 00(0), trang 1-20, 2020  

 

Hui Zhong, “Underwater Cultural heritage and the disputed South China Sea” 

Bởi vì tranh chấp, nên việc bảo vệ những di sản văn hoá ngầm dưới đáy biển ở Biển                   
Đông cần hợp tác của tất cả các bên. Tuy nhiên, sự hợp tác này bị cản trở bởi vì xuất                     
hiện nhiều lo ngại cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng những di sản này nhằm tối đa                  
hoá lợi ích chủ quyền. Bài nghiên cứu này tập trung miêu tả vai trò của các di sản đáy                    
biển trong các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, và đồng thời lập luận rằng những di                  
sản như vậy không có đóng góp gì nhiều cho các tuyên bố lãnh hải và chủ quyền của                   
Bắc Kinh. Tác giả cho rằng cách tiếp cận hiện tại của Trung Quốc đối với các di sản                   
dưới nước là kết quả tự nhiên tới từ các chính sách văn hoá và triết lý kiến quốc của                    
nước này. 

Xem thêm: 

Hui Zhong, China Information, 00(0), trang 1-22, 2020 

 

Jaebeom Kwon, “Taming Neighbors: Exploring China’s Economic Statecraft to         
Change Neighboring Countries’ Policies and Their Effects” 

Bài nghiên cứu tập trung trả lời câu hỏi: “Tác động từ việc Trung Quốc sử dụng các                  
công cụ kinh tế như là một cách để trả đũa các nước không phục tùng là gì?” Ba                   
trường hợp đã được đề cập: Nhật Bản vào các năm 2010 và 2012, Hàn Quốc từ 2016.                  
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Tác giả cho rằng cấm vận kinh tế có thể gây ra những tác động tiêu cực tương đối lớn                    
lên bản thân Trung Quốc và nước này phải trả những cái giá về chiến lược và chính trị                   
tương đối đắt đỏ.  

Xem thêm: 

Jaebeom Kwon, Asian Perspective, Vol. 44, No. 1, Winter 2020, trang           
103-138. 

  

Xiao Zhou et al, “A Framework for assessing the capability of maritime search             
and rescue in the South China Sea” 

Bài nghiên cứu này của các học giả Trung Quốc có đề xuất một khung phân tích toàn                  
diện nhằm đánh giá năng lực tìm kiếm cứu nạn hàng hải (SAR) tại Biển Đông. Khung                 
phân tích này gồm ba bước. Thứ nhất, tốc độ phản ứng của các tàu SAR được tính                  
toán dựa trên mô hình tốc độ phản ứng thông tin địa lý. Thứ hai, nhu cầu về SAR                   
được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa số liệu vị trí của các tàu, và số liệu về các tai                      
nạn hàng hải. Thứ ba, ba tiêu chuẩn đánh giá gồm bao quát căn bản (primary                
coverage), bao quát có tính trọng số (weighted coverage) và thời gian tiếp cận trung               
bình (mean access time) được sử dụng để lượng hoá các đánh giá về năng lực SAR                 
hàng hải. Kết quả: rất ít các khu vực ở gần bờ có thể được tiếp cận bởi các nhóm SAR                     
trong khoảng thời gian ngắn nếu các quốc gia không hợp tác. Thêm vào đó, không có                 
quốc gia đơn lẻ nào có thể một mình thực hiện các nhiệm vụ SAR trên toàn Biển                  
Đông. Một sự hợp tác liên quốc gia đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất giúp gia tăng khả                   
năng SAR ở toàn khu vực; thứ hai tận dụng triệt để lợi ích từ các đảo nhân tạo.  

Xem tóm tắt tại: 

Xiao Zhou et al., International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 47,            
tháng 8/2020, 101568 

 

IV - SÁCH/LUẬN ÁN 

Alan Chong và Phạm Quang Minh, eds. Critical Reflections on China’s Belt &             
Road Initiative 

Cuốn sách tổng hợp các bài nghiên cứu của các học giả ở nhiều nơi, mà đặc biệt là ở                    
Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội về Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI). Đây                
dường như là ấn phẩm tiếng Anh đầu tiên tập hợp đa số các bài viết về BRI của học                    
giả Việt Nam (dù không phải là tất cả những học giả có thẩm quyền đều có mặt). Mục                   
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tiêu của cuốn sách nhằm đưa ra những suy nghĩ mới về BRI như cách thức để tái kết                   
nối với quá khứ hào hùng của mình trước khi chủ nghĩa thực dân bắt đầu và các triết                   
lý công nghiệp hiện đại xuất hiện. Các trường phải tiếp cận nội dung của cuốn sách                 
khá đa dạng, từ triết học, cho tới kinh tế phát triển, bá quyền và hợp tác Nam-Nam.  

Xem thêm: 

Alan Chong và Phạm Quang Minh , Palgrave MacMillan, 2020 

 

Edward Sing Yue Chan, “Growing as a Sea Power: Development of China’s            
Maritime Security Strategy from Deng Xiaoping to Xi Jinping” 

Đây là một luận văn tiến sỹ tập trung giải thích cho câu hỏi: “Tại sao Trung Quốc lại                   
phát triển chiến lược hàng hải của mình từ thụ động, hạn chế sang chủ động và hung                  
hăng hơn?”. Theo tác giả, các nghiên cứu trước đây chỉ tập trung vào một số yếu tố và                   
khung lý thuyết. Bài nghiên cứu chỉ ra rằng các hạn chế và sự thụ động tới từ việc                   
thiếu nguồn lực và lợi ích từ các không gian hàng hải xung quanh, và từ đó dẫn tới                   
hạn chế trong việc thảo luận về chính các lợi ích này từ bên trong Trung Quốc. Kết                  
quả là chiến lược hàng hải của Trung Quốc trước đây tập trung xung quanh lý thuyết                 
hiện thực phòng thủ (defensive realism) và lý thuyết tổ chức (organization theory).             
Sau này, khi tiềm lực kinh tế và quốc phòng tăng lên và nhận thức về vị thế tăng lên,                    
Trung Quốc trở nên chủ động hơn và hung hăng hơn, với mong muốn trở thành một                 
cường quốc biển thực thụ. Các lý thuyết về hiện thực tấn công (offensive realism) hay                
thuyết kiến tạo đóng vai trò giải thích lớn hơn.  

Xem thêm 

Edward Sing Yue Chan, Faculty of Arts and Social Sciences, University of            
Sydney, tháng 1/2020 
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