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I - TRÊN THỰC ĐỊA 

Trung Quốc định danh hàng chục đảo, bãi cạn trên Biển Đông 

Ngày 19/4, Bộ tài nguyên và Bộ Dân chính Trung Quốc đơn phương công bố cái gọi                 
là 'danh xưng tiêu chuẩn' cho 25 đảo, đá và 55 thực thể địa lý chìm dưới biển ở Biển                    
Đông, đồng thời công bố kinh độ và vĩ độ của các đảo, bãi đá và thực thể. Nhiều đảo                    
đá và thực thể này xuất hiện ở phần phía tây Biển Đông và nằm dọc theo "đường lưỡi                   
bò" mà Trung Quốc tự vẽ ra, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, có                  
điểm chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý hoặc đường cơ sở Việt Nam                  
khoảng 50 hải lý. Điều này vô tình giúp giới chuyên gia xác định được vị trí chính xác                   
các đảo, đá và thực thể mà Trung Quốc cho rằng thuộc quyền tài phán của họ.  

Động thái trên diễn ra liền sau khi Trung Quốc công bố thành lập cái gọi là "quận                  
đảo" (thị hạt khu:市辖区) Tây Sa và Nam Sa (thuộc thành phố Tam Sa mà Trung                
Quốc đã thành lập phi pháp trước đó) để "quản lý" quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa                  
mà Việt Nam luôn khẳng định có chủ quyền phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Xem thêm: 

Tuổi Trẻ ngày 21/4: Trung Quốc ngang ngược đặt tên đảo, lập quận Tây Sa,               
Nam Sa trên Biển Đông 

Danh sách chi tiết các thực thể được định danh (tiếng Trung) đăng trên              
website chính phủ Trung Quốc ngày 19/4: 自然资源部民政部关于公布我国        
南海部分岛礁和海底地理实体标准名称的公告 

 

Đường khảo sát của Hải Dương Địa Chất 8 đã lấn vào trong vùng chồng lấn yêu                 
sách thềm lục địa Việt Nam - Malaysia 

Ngày thứ 8 của chiến dịch khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, Hải                 
Dương Địa Chất 8 đã chuyển hướng khảo sát, tạo thành đường vuông góc với những                
đường khảo sát cũ, và lấn vào trong vùng chồng lấn yêu sách thềm lục địa Việt Nam -                   
Malaysia (hay còn gọi là Vùng xác định chung Việt Nam - Malaysia). Lần vào sâu                
nhất là lúc 14h51 ngày 26/4, khoảng 5 hải lý. Hiện giờ tàu Hải Dương Địa Chất 8 vẫn                   
đang tiếp tục khảo sát với sự hộ tống của tàu hải cảnh và tàu cá. 
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Ảnh: Sơ đồ mô hình khảo sát của Hải Dương Địa Chất 8. Nguồn: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

 

Ảnh: Vị trí các điểm mà tàu Hải Dương Địa Chất 8 vào sâu nhất trong vùng xác định chung Việt Nam - 
Malaysia. Nguồn: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 
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Hai tàu chiến Mỹ xuất hiện gần khu vực “đụng độ” giữa Malaysia và Trung               
Quốc 

Hai tàu chiến Mỹ đang hoạt động ở khu vực Biển Đông, ngay sát bên khu vực mà tàu                   
Hải Dương Địa Chất 8 (HYDZ 8) và tàu thăm dò West Capella của Malaysia đang                
hoạt động.  

Tàu tấn công đổ bộ USS America và khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS                 
Bunker Hill đã được triển khai tại Biển Đông, theo lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh                 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ Nicole Schwegman hôm thứ 3.  

Bà Schwegman cũng nói: “Thông qua sự hiện diện liên tục tại Biển Đông, chúng tôi                
tiến hành…thúc đẩy tự do hải hành và tự do không hành, các quy tắc quốc tế vốn là                   
nền tảng của an ninh, ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”; và.                  
“Nước Mỹ ủng hộ nỗ lực của các đồng minh và đối tác trong việc quyết định lợi ích                   
kinh tế của riêng mình”.  

Theo Phó Đô đốc Fred Kacher, Tư lệnh Nhóm tấn công viễn chinh USS America, lực                
lượng của ông đã tương tác với hải quân Trung Quốc vào tuần này.  

Theo lời các nhà bình luận quân sự dấu tên, một tàu chiến Trung Quốc tên Vũ Hán                  
cũng đang hoạt động ngoài khơi Malaysia.  

Xem thêm: 

Reuters ngày 21/4: Two U.S. warships in South China Sea amid           
China-Malaysia standoff 

New York Times ngày 21/4: U.S. Warships Enter Disputed Waters of South            
China Sea as Tensions With China Escalate 

 

Tàu chiến Australia tập trận chung với Mỹ ở Biển Đông 

Bộ Quốc phòng Australia cho biết “trong vòng những ngày qua”, một chiến hạm lớp               
ANZAC đã diễn tập cùng với các tàu chiến Mỹ ở khu vực tranh chấp tại Biển Đông. 

HMAS Parramatta “đã được triển khai dài ngày tại Nam và Đông Nam Á trong vòng                
hai tháng qua, nhằm tăng cường ổn định và an ninh ở khu vực”, theo người phát ngôn                  
Bộ Quốc phòng Australia.  

HMAS Parramatta diễn tập chung cùng với tàu tấn công đổ bộ USS America, các khu                
trục hạm USS Bunker Hill và USS Barry. Khu vực diễn tập gần với khu vực mà tàu                  
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khảo sát Hải dương Địa chất 8 đang tiến hành thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế                  
của Malaysia.  

Các chuyên gia quốc phòng tin rằng cuộc diễn tập giữa hai bên chắc chắn đã được lên                  
kế hoạch trước ít nhất một năm. Song, thời điểm diễn tập và tin tức được đưa ra đúng                   
vào thời điểm tình hình Biển Đông bắt đầu nóng lên trông thấy. 

Cũng theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia, “trong các cuộc diễn tập, hai               
bên đã tiến hành các hoạt động phối hợp giữa các tàu hải quân, bao gồm tiếp liệu trên                   
biển, các hoạt động trên không, các hình thức vận động chiến, và diễn tập trao đổi                 
thông tin”. Bộ Quốc phòng Australia cũng nhấn mạnh, “Australia luôn duy trì chương              
trình giao tiếp quốc tế chủ động với các quốc gia trong và xung quanh Biển Đông                 
trong hàng thập kỷ”.  

Xem thêm: 

ABC News ngày 22/4: South China Sea tensions rise as Australian frigate            
exercises with US warships 

Reuters ngày 22/4: Australia joins U.S. ships in South China Sea amid rising             
tension 

 

Tàu Trung Quốc đã từng nhắm pháo vào chiến hạm Philippines trên Biển Đông 

Bộ Tư lệnh miền Tây của Philippines hôm 23/4 lên án Trung Quốc có hành động thù                 
địch và vi phạm luật quốc tế khi hệ thống kiểm soát pháo của khinh hạm (frigate)                 
Trung Quốc nhắm vào khinh hạm Philippines trên Biển Đông. 

Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh miền tây Philippines (Wescom), vào ngày 17/2, trong               
lúc khinh hạm BRP Conrado Yap tuần tra gần bãi đá Công Đo (Commodore Reef)               
trong quần đảo Trường Sa, thủy thủ đoàn phát hiện “có sự tương tác radar” của một                 
tàu chiến màu xám trong khu vực. Khinh hạm Conrado Yap lập tức ra cảnh báo qua                 
vô tuyến và khi đó tàu Trung Quốc đáp lại: “Chính phủ Trung Quốc có chủ quyền đối                  
với Biển Đông, các đảo và vùng biển lân cận”, theo trang tin The Rappler dẫn lại                 
thông báo từ Wescom.  

Thủy thủ đoàn tàu Conrado Yap lặp lại cảnh báo đối với tàu chiến Trung Quốc, nhưng                 
tàu Trung Quốc vẫn tiếp tục đưa ra phản ứng như trên. Thủy thủ tàu Conrado Yap xác                  
định tàu chiến Trung Quốc là chiếc khinh hạm mang số hiệu 514 (thực chất là hộ vệ                  
tên lửa Type 056A). Sau đó, thủy thủ tàu Conrado Yap “quan sát thấy” hệ thống kiểm                 
soát pháo của khinh hạm 514 nhắm về phía họ. “Hệ thống kiểm soát pháo này có thể                  
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được dùng để chỉ định và theo dõi mục tiêu và điều khiển tất cả pháo chính trên tàu                   
sẵn sàng khai hỏa trong vòng một giây”, Wescom khẳng định.  

Sau đó, khinh hạm của hai bên tiếp tục hành trình mà không gây ra sự cố nào. Dù                   
Conrado Yap không có hệ thống hỗ trợ điện tử để xác định hệ thống kiểm soát pháo                  
của khinh hạm 514 nhắm vào chiến hạm Philippines, "việc xác định bằng mắt khẳng               
định ý đồ thù địch này”, theo thông cáo từ Wescom. Thông cáo còn nhấn mạnh đó là                  
“hành động thù địch của phía chính phủ Trung Quốc”.  

Nhà phân tích quân sự Antonio Custodio, cựu cố vấn của Hội đồng An ninh quốc gia                 
Philippines, nhận định hành động trên có thể bị xem như tàu chiến Trung Quốc xem                
tàu Philippines là mục tiêu và điều này “không thể chấp nhận trong thông lệ quân sự                 
chung vì đó là hành động thù địch có thể dẫn tới tính toán sai lầm rồi căng thẳng leo                    
thang và cuối cùng là xung đột”. 

Wescom công bố chi tiết về vụ khinh hạm Trung Quốc nhắm pháo vào tàu chiến                
Philippines một ngày sau khi Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr cho hay             
Manila gửi công hàm phản đối về "việc chĩa pháo có radar dẫn bắn vào tàu hải quân                  
Philippines", nhưng ông không cung cấp chi tiết về vụ việc. 

Xem thêm: 

Thanh Niên ngày 23/4: Tàu Trung Quốc bị tố nhắm pháo vào chiến hạm              
Philippines trên Biển Đông 

Rappler 23/4: Chinese warship targeted Philippine Navy vessel in West PH           
Sea – AFP 

 

Phản ứng của các bên liên quan trước các hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông  

Bộ Ngoại giao Mỹ: 

Trong tuyên bố ngày 18/4, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Washington cảm thấy lo               
ngại về “các hành động khiêu khích” lặp đi lặp lại của Trung Quốc liên quan tới các                  
hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông. 

"Mỹ lo ngại trước các thông tin về những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của                  
Trung Quốc nhắm vào các hoạt động khai thác dầu khí của các bên tuyên bố chủ                 
quyền. Trung Quốc nên chấm dứt thói bắt nạt của mình và kiềm chế các hành động                 
khiêu khích, gây bất ổn như vậy.” 

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Malaysia cùng ngày 18/4 đưa tin                
Trung Quốc triển khai tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 khảo sát trong vùng đặc                 
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quyền kinh tế của Malaysia và hai tàu hải cảnh đang quấy nhiễu gần tàu khoan West                 
Capella của Tập đoàn dầu khí Petronas (Malaysia) ở “Vùng xác định chung" Việt              
Nam - Malaysia. 

Hôm 15-4, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi hoạt động của                 
nhóm tàu Hải Dương 8 là "các hoạt động bình thường" và cáo buộc Mỹ đang cố tình                  
bôi nhọ Trung Quốc. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 18/4: U.S. says China should stop 'bullying behaviour' in South            
China Sea 

 

Ngoại trưởng Malaysia: 

Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein hôm nay 23/4 nhấn mạnh nước này            
quyết bảo vệ lợi ích và quyền lợi của mình ở Biển Đông sau khi truyền thông đưa tin                   
tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 hoạt động gần khu vực tàu tàu khoan thăm dò đáy                   
biển West Capella do công ty dầu khí Petronas (Malaysia) vận hành, và kế đó 2 chiến                 
hạm Mỹ USS America và USS Bunker Hill hiện diện gần khu vực đối đầu. 

Ông Hishammuddin nhấn mạnh mọi tranh chấp nên được giải quyết thông qua các              
biện pháp hòa bình. Mặt khác, ông nói: “Dù luật pháp quốc tế bảo vệ tự do lưu thông,                   
sự hiện diện của các chiến hạm và tàu khác ở Biển Đông có nguy cơ làm gia tăng                   
căng thẳng, có thể dẫn tới những tính toán sai lầm gây ảnh hưởng tới hòa bình, an                  
ninh và ổn định trong khu vực”. 

Xem thêm: 

Thanh Niên ngày 23/4: Malaysia lên tiếng sau thông tin tàu Trung Quốc,             
Malaysia giằng co ở Biển Đông 

Toàn văn tuyên bố của Ngoại trưởng Malaysia 

 

Philippines gửi hai công hàm phản đối Trung Quốc 

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin viết trên Twitter ngày 22/4 cho hay đã gửi              
hai công hàm phản đối Trung Quốc liên quan tới các động thái gần đây ở Biển Đông.                
Công hàm đầu tiên nói về việc súng radar Trung Quốc chĩa vào tàu Hải quân                
Philippines ở bãi đá Công Đo trong quần đảo Trường Sa. Công hàm thứ hai về việc                 
Trung Quốc tuyên bố "các phần lãnh thổ Philippines thuộc về tỉnh Hải Nam". 
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Theo Ngoại trưởng Locsin, cả hai hành động này "đều vi phạm luật pháp quốc tế và                 
chủ quyền Philippines". 

Philippines là nước cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, và lời ông Locsin đi                 
theo quan điểm của Manila. 

Cựu ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario trước đó đã thúc giục Philippines             
phản đối các động thái của Trung Quốc, cho rằng hành động của Bắc Kinh gần đây                 
cho thấy họ "đã không ngừng lạm dụng đại dịch do virus corona chủng mới gây ra                 
(COVID-19), khi tiếp tục theo đuổi các yêu sách và mở rộng bất hợp pháp của mình ở                  
Biển Đông", Rappler viết. 

Xem thêm: 

Tuổi Trẻ ngày 22/4: Philippines gửi hai công hàm phản đối Trung Quốc về              
Biển Đông 

 

Australia chỉ trích Trung Quốc lợi dụng COVID-19 để gây hấn 

Ngoại trưởng Australia lên án những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, trong             
khi Giám đốc chương trình quốc phòng của Viện Chiến lược Australia chỉ trích Bắc               
Kinh lợi dụng đại dịch COVID-19 để bành trướng và gây hấn. 

Trong những bình luận đầu tiên, Ngoại trưởng Australia Marise Payne nói rằng             
Australia quan ngại về "một số sự cố và hành động gần đây" ở Biển Đông, bao gồm                  
"những nỗ lực cản trở hoạt động phát triển tài nguyên của các quốc gia khác, tuyên bố                  
thành lập các khu hành chính mới và đâm chìm tàu   cá Việt Nam". 

Ngoại trưởng Payne cho biết Australia có "lợi ích lớn trong sự ổn định của tuyến                
đường thủy quan trọng cùng các quy tắc và luật lệ ở Biển Đông". 

"Australia kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước                   
Liên Hợp Quốc về Luật Biển và bảo vệ tự do hàng hải và hàng không" - Ngoại trưởng                   
Payne nói. 

"Điều quan trọng tại thời điểm này là tất cả các bên kiềm chế những hoạt động gây                  
mất ổn định, làm việc để giảm bớt căng thẳng, để cộng đồng quốc tế có thể dành toàn                   
tâm toàn ý ứng phó đại dịch COVID-19" - bà Payne nhấn mạnh. 

Giám đốc chương trình quốc phòng của Viện Chiến lược Australia, Michael            
Shoebridge, nói rằng các bình luận của Ngoại trưởng Payne cho Trung Quốc thấy "họ               
không phải là quốc gia duy nhất có thể xử lý đại dịch và đòi hỏi lợi ích chiến lược của                     
mình". 
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"Việc Bắc Kinh lợi dụng đại dịch toàn cầu là cơ hội để tiếp tục đơn phương kiểm soát                   
các khu vực ở Biển Đông đã bộc lộ tính chất bành trướng và gây hấn của Trung                  
Quốc" - ông Shoebridge nói. 

Xem thêm: 

The Age 23/4: Marise Payne condemns Beijing's actions in the South China            
Sea 

Lao Động ngày 23/4: Australia: Trung Quốc lợi dụng COVID-19 để gây hấn ở              
Biển Đông 

 

Việt Nam: 

Ngày 19/4, trước việc Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” (quần                 
đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (quần đảo Trường Sa của Việt Nam),                 
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam  Lê Thị Thu Hằng phát biểu: 

"Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử                  
và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường                   
Sa. 

Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là                  
“thành phố Tam Sa” và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ                  
quyền của Việt Nam, không có giá trị và không được công nhận, không có lợi cho                 
quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông, khu                  
vực và thế giới. 

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, huỷ bỏ các quyết                 
định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc làm tương tự                  
trong tương lai". 

Cũng trong tối ngày 19/4, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng ra                
thông cáo phản đối. 

Xem thêm: 

Thế giới & Việt Nam ngày 19/4: Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc thành lập                
cái gọi là “thành phố Tam Sa" của Trung Quốc 
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Trung Quốc chỉ trích Việt Nam 

Ở họp báo hôm 21/4, ông Cảnh Sảng nói phái đoàn Trung Quốc ở LHQ hôm thứ Sáu                  
tuần trước đã gửi công hàm ngoại giao cho Tổng thư ký Antonio Guterres, nhắc lại                
yêu sách chủ quyền. 

Công hàm hôm 17/4 của Trung Quốc nói Việt Nam "đưa quân xâm lược và chiếm                
đóng bất hợp pháp các đảo, đá thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc hòng tạo ra                  
tranh chấp". (xem toàn văn công hàm ở trang …?...) 

Công hàm này nói Bắc Kinh đã liên tục "phản đối sự xâm lược và chiếm đóng trái                  
phép của Việt Nam" và yêu cầu Việt Nam "rút tất cả người và phương tiện, thiết bị ra                   
khỏi các đảo, đá đã xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp". 

Cũng theo ông Cảnh Sảng, "Cố gắng của bất kỳ nước nào muốn vi phạm chủ quyền                 
và lợi ích của Trung Quốc ở Nam Hải và đòi chủ quyền phi pháp sẽ chỉ vô ích." 

Công hàm mới này của Trung Quốc là nhằm phản ứng lại công hàm vào cuối tháng 3                  
của Việt Nam gửi cho LHQ khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường                 
Sa. 

Xem thêm: 

BBC ngày 21/4: Nhiều mũi giáp công ở Biển Đông, Trung Quốc lớn tiếng chỉ               
trích Việt Nam 

 

Việt Nam: Công hàm tại LHQ của Trung Quốc là không phù hợp với luật pháp quốc                 
tế 

Trả lời câu hỏi liên quan đến công hàm hôm 17/4 của Trung Quốc ở Liên hợp quốc,                  
và các phát ngôn mới của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng                
trong các buổi họp báo ngày 20/4 và 21/4, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam                 
Ngô Toàn Thắng cho biết, như đã nêu tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày                  
9/4, việc Việt Nam gửi công hàm tại Liên hợp quốc là việc làm bình thường, thể hiện                  
lập trường và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam. 

Trước việc Trung Quốc lưu hành một số công hàm nêu các yêu sách chủ quyền phi lý                  
đối với Hoàng Sa và Trường Sa, không phù hợp với luật pháp quốc tế, cùng các yêu                  
sách biển ở Biển Đông trái với các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật                  
Biển 1982 (UNCLOS), ngày 30/3, Việt Nam đã lưu hành công hàm tại Liên hợp quốc                
để bác bỏ các yêu sách này như đã được nêu trong nhiều văn bản của Liên hợp quốc                   
và các cơ quan quốc tế liên quan. 
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"Việt Nam cũng đã giao thiệp với Trung Quốc để khẳng định mạnh mẽ lập trường                
nhất quán của Việt Nam, bác bỏ quan điểm sai trái của Trung Quốc", Phó Phát ngôn                 
nói thêm.  

Ngày 10/4, Việt Nam lưu hành công hàm để khẳng định lập trường trong vấn đề Biển                 
Đông với các nước liên quan khác. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có đầy đủ bằng                  
chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa                   
và Trường Sa phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế. 

Phó phát ngôn nhấn mạnh, "Là quốc gia ven biển, Việt Nam được hưởng đầy đủ các                 
vùng biển tại Biển Đông được xác lập trên cơ sở UNCLOS 1982, mọi yêu sách biển                 
trái với quy định UNCLOS 1982, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài               
phán đối với các vùng biển của Việt Nam là không có giá trị".  

Xem thêm: 

Thế giới & Việt Nam ngày 23/4: Công hàm tại Liên hợp quốc của Trung Quốc                
không phù hợp với luật pháp quốc tế 

 

Ảnh vệ tinh: máy bay cảnh báo sớm KQ-200 xuất hiện ở bãi Chữ Thập 

Ảnh vệ tinh từ công ty thông tin tình báo vệ tinh ISI (Image Satellite Intelligence) cho                 
thấy máy bay cảnh báo sớm KQ-200 xuất hiện ở bãi Chữ Thập trong một nhiệm vụ                 
huấn luyện. Thông thường, các nhiệm vụ huấn luyện có sự tham gia của KQ-200 là                
các nhiệm vụ chống ngầm và tăng cường khả năng theo dõi chiến trường trong tác                
chiến biển đảo. 

Ngoài ra, ảnh vệ tinh còn cho thấy hình ảnh một nhà chứa máy bay đang hoạt động tại                   
Chữ Thập, cho thấy hoạt động diễn tập đang diễn ra thường xuyên ở khu vực 
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Nguồn ảnh: ISI ngày 10/4 

Tờ The Wall Street Journal ngày 20/4 dẫn nguồn tin từ các quan chức ngoại giao và                 
quốc phòng Hoa Kỳ cho biết kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ toàn cầu, Trung                 
Quốc đã bắt đầu vận hành nhiều máy bay quân sự khác nhau, bao gồm cả máy bay                  
cảnh báo và kiểm soát sớm trên không đã bắt đầu sử dụng phi đạo trên đảo nhân tạo                   
từ Đá Chữ Thập làm căn cứ triển khai.  

Trong một chuỗi các cảnh báo công khai, Tổng thống Trump, các phụ tá và quan chức                 
quân sự cũng như đồng minh trong những tuần vừa qua đã bày tỏ lo ngại rằng tập                  
trung giải quyết dịch bệnh có thể khiến cho những thách thức khác trỗi dậy.  

Tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng, phát biểu vào tuần trước               
rằng “Khả năng sẵn sàng chiến đấu của chúng tôi vẫn được đảm bảo mạnh mẽ, và                 
chúng tôi có khả năng ngăn cản và đánh bại bất cứ ai cố gắng tận dụng lợi thế trong                    
tình hình khủng hoảng hiện nay”.  

Xem thêm: 

The Wall Street Journal ngày 20/4: With Trump Facing Virus Crisis, U.S.            
Warns Rivals Not to Seek Advantage. Một bản toàn văn được lưu trữ  ở đây . 

 

Đài Loan nói rằng biên đội tàu sân bay Trung Quốc đã kết thúc diễn tập ở Biển                  
Đông 

Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 23/4 cho biết biên đội tàu sân bay Trung Quốc đã kết                  
thúc nhiệm vụ huấn luyện tại Biển Đông vào thứ 4. 
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Biên đội dẫn đầu bởi tàu sân bay Liêu Ninh hiện đang hướng về phía đông qua eo                  
Bashi, là eo biển giữa Đài Loan và Philippines.  

Theo thông tin cập nhật, trong khoảng thời gian biên đội Liêu Ninh tập trận, Đài Loan                 
đã triển khai 8 tàu chiến và thường xuyên tuần tra khu vực ADIZ của mình.  

Xem thêm: 

Reuters ngày 23/4: Taiwan says Chinese carrier group has ended South China            
Sea mission 

 

Trung Quốc hoàn thiện hệ thống trung tâm chữa trị tâm lý cho binh lính ở Biển                 
Đông 

Theo một bản tin trên trang mạng của quân đội Trung Quốc, ngày 7/4 vừa qua, Tương                 
Xuân Lôi (Jiang Chunlei), một giáo sư tâm lý của quân đội Trung Quốc đã tới đá Chữ                  
Thập với mục tiêu tư vấn về sức khoẻ tâm thần cho binh lính.  

Sau chuyến thăm, một loạt các trạm tư vấn tâm lý đã được khai trương ở khu vực                  
Trường Sa đang do Trung Quốc chiếm giữ. Mỗi một trạm bao gồm một phòng tư vấn,                 
một phòng đánh giá sức khoẻ tâm thần, và một phòng trị liệu. Các trạm này được điều                  
hành bởi các chuyên gia tâm lý và tư vấn viên bán thời gian của quân đội.  
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Cũng theo bản tin trên, “các trung tâm tư vấn tâm lý giúp sĩ quan và binh lính trên đảo                    
giảm bớt sự cô đơn và gia tăng nhuệ khí”.  

Theo chuyên gia hàng hải Jay Batongbacal, việc khai trương các trung tâm tư vấn tâm                
lý cho thấy Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc duy trì một lượng lớn nhân lực                  
trên các hòn đảo cô lập về địa lý như ở Trường Sa. Việc duy trì hoạt động trên các đảo                     
nhân tạo rõ ràng là khó khăn và tốn nhiều chi phí.  

Trả lời phỏng vấn The Inquirer, một tờ báo Philippines, thẩm phán cấp cao Antonio               
Carpio cho rằng Manila cũng nên thiết lập các trung tâm tương tự.  

Xem thêm: 

Inquirer.net ngày 20/4: China sets up mental health stations for its troops in             
West Philippine Sea. 

 

Trung Quốc hạ thuỷ tàu tấn công đổ bộ Type 075 thứ hai 

Hoàn Cầu Thời báo đưa tin buổi lễ hạ thủy tàu đổ bộ Type 075 được tiến hành tại                
xưởng đóng tàu ở thành phố Thượng Hải. Trước đó, nhiều hình ảnh trên mạng xã               
hội và các diễn đàn quân sự cho thấy chiếc tàu được đưa ra khỏi ụ khô, kế đó là chiếc                    
Type 075 đầu tiên đang neo đậu. 

Chiếc tàu Type 075 thứ nhất hạ thủy hồi tháng 9.2019 và mới bị cháy hôm 11.4. Việc                
hạ thủy được coi là “món quà” kỷ niệm 71 năm ngày thành lập hải quân Trung Quốc                  
vào ngày 23.4. 

Giới chuyên gia Trung Quốc được  Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn nói rằng các tàu đổ               
bộ Type 075 sẽ đáp ứng các nhu cầu chiến thuật và chiến lược khẩn cấp của Trung                  
Quốc. 

Tàu Type 075 là một trong những tàu đổ bộ lớn nhất thế giới, có độ choán nước                 
40.000 tấn, dài khoảng 250 m và có thể chở tới 30 trực thăng các loại. Giới quan sát                   
cảnh báo tàu Type 075 mang lại cho Trung Quốc thêm nhiều năng lực thực hiện hoạt                 
động đổ bộ tấn công nhắm vào Đài Loan hoặc các đảo đá tại Biển Đông trong trường              
hợp xảy ra chiến sự. 

Xem thêm: 

Thanh Niên ngày 22/4: Trung Quốc hạ thủy tàu đổ bộ Type 075 thứ hai 
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Trung Quốc gia tăng hiện diện tại Ấn Độ Dương giữa đại dịch COVID-19 

Ngày 14/4, hải quân Ấn Độ ra thông báo Bộ Tư lệnh phía Đông sẽ tiếp tục các nhiệm                   
vụ tuần tra và sẽ luôn “trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng triển khai khi                   
có mệnh lệnh”. 

Thông báo này được phát ra nhiều khả năng là do sự xuất hiện của các thiết bị lặn                   
không người lái Hải Dực (Sea Wing/海翼) của Trung Quốc tại phía đông Ấn Độ               
Dương. Mục đích của các thiết bị này là để nghiên cứu khoa học và các hoạt động                  
thương mại khác. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được sử dụng để theo dõi hoạt động                 
của tàu ngầm hay để tìm kiếm và phá huỷ thuỷ lôi. Các tàu lặn không người lái này có                    
thể hoạt động liên tục hàng tháng mà không phải tiếp liệu, đồng thời liên tục gửi tín                  
hiệu về cho tàu mẹ.  

Các tàu chiến của Ấn Độ gần đây cũng phát hiện một tàu nghiên cứu của Trung Quốc,                  
Shivan-1*, hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ quanh quần đảo               
Andaman. Sau khi bị cảnh cáo, Shivan-1 rút lui khỏi vùng EEZ. 

Trong những năm gần đây, các tàu ngầm hạt nhân Type 093 của Trung Quốc thường                
xuyên đi qua eo Malacca để tiến vào Ấn Độ Dương. Cũng theo hải quân Ấn Độ, có từ                   
4 tới 5 tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động tại khu vực trong bất kỳ một thời                   
điểm nào.  

Quân đội Ấn Độ có thể có lợi thế về số lượng, nhưng Trung Quốc đã dần tạo ảnh                   
hưởng thông qua chiến lược “hai đại dương”. Chiến lược này thể hiện qua khái niệm                
“con đường tơ lụa trên biển” của Bắc Kinh, vốn nhằm vào các cảng biển xung quanh                 
Ấn Độ Dương (như Gwadar ở Pakistan, Hambantota ở Sri Lanka và Kyaukphyu ở              
Myanmar). 

Xem thêm: 

Asia Times ngày 23/4: China eyes a Covid-19 edge in the Indian Ocean 

 *Rất có thể đây là tàu “Shiyan" (Thực Nghiệm) bị ghi nhầm thành “Shivan". 

 

Nhật Bản phản đối các hành vi xâm lấn của Trung Quốc gần Senkaku/Điếu Ngư 

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu chính thức lên tiếng phản đối vào hôm thứ               
3 trước việc Trung Quốc triển khai các tàu chính phủ vào vùng lãnh hải Nhật Bản                 
xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. 
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Các tàu của Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển gần quần đảo tranh chấp trên 7 lần                  
trong năm nay, lần gần nhất là vào thứ 6 tuần trước khi 4 tàu hải cảnh di chuyển qua                    
khu vực trong vòng 90 phút trước khi rời đi. 

Ông Motegi nêu lên vấn đề trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc                
Vương Nghị. Ngoại trưởng Nhật Bản cũng lo ngại trước việc Trung Quốc thành lập               
hai quận hành chính ở Biển Đông.  

Xem thêm: 

The Japan Times ngày 22/4: Japan lodges protest against Chinese maritime           
intrusions near Senkakus 

 

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa B1-B của Mỹ thực hiện nhiệm vụ bất                
thường quanh Nhật Bản 

Một máy bay ném bom tầm xa chiến lược B1-B của Mỹ được phát hiện đang thực                 
hiện nhiệm vụ diễn tập bất thường xung quanh Nhật Bản. Chiếc B1-B đã bay qua biển                 
Bering, sau đó vượt qua gần quần đảo Sakhalin và tiến vào không phận của Nhật Bản                 
ngày 21/4. 

Chiếc B1-B sau đó bay vòng quanh Nhật Bản, tiến hành tiếp liệu trên không ngoài                
khơi vùng biển đông bắc của Nhật và tiến hành bay biên đội cùng các máy bay chiến                  
đấu F-16J của không quân Mỹ và F-2 của Lực lượng phòng vệ trên không. 

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, chiếc B1-B bay về căn cứ tại bang Nam Dakota, kết thúc                  
một hành trình dài và phức tạp. Đây là dấu hiệu nhằm nhắc nhở các đối thủ của Mỹ tại                    
khu vực rằng Mỹ có thể triển khai lực lượng tầm xa hiệu quả.  

Đây là một nhiệm vụ mang nhiều ý nghĩa khi Mỹ đã kết thúc quá trình luân chuyển                  
máy bay ném bom chiến lược tới Guam. Không quân Mỹ muốn triển khai lực lượng                
máy bay ném bom chiến lược một cách khó đoán hơn ở khu vực, và chuyến bay này                  
của B1-B là ví dụ đầu tiên của cách tiếp cận trên. 

Mã hiệu của chiếc B1-B lần này là HYPER21. Bộ chỉ huy Tác chiến Toàn cầu                
(Global Strike Command) của Mỹ nói rằng các máy bay B1-B trong tương lai có thể                
có khả năng mang theo khoảng một tá vũ khí siêu vượt âm.  
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Ảnh: Máy bay B1-B xuất phát từ căn cứ không quân Ellsworth tới Nhật Bản qua eo Bering và Bắc Thái                     
Bình Dương. Diễn tập cùng các máy bay chiến đấu Nhật Bản gần căn cứ không quân Misawa, sau đó                    
bay qua gần Okinawa trước khi quay lại Ellsworth. Nguồn: @AircraftSpots Twitter 

Xem thêm: 

The Drive ngày 22/4: We Have New Info And Photos From Yesterday's            
Surprise B-1B Mission Across The Pacific (Updated) 

 

Hạm đội tàu rải mìn mới và chiến lược hải quân phi đối xứng của Đài Loan 

Đài Loan ngày 17/4 đã khởi động đóng mới các tàu rải mìn lớp Min Jiang thứ ba và                   
thứ tư (tên “Min Jiang" được một số nguồn truyền thông tiếng Anh dùng song chưa                
xuất hiện trong các văn bản chính thức). Các tàu này được dự kiến sẽ được triển khai                  
vào năm 2021. Số lượng tàu rải mìn hiện tại của Đài Loan đều được hoán cải từ các                   
tàu đổ bộ. 

Min Jiang không phải là một lớp tàu lớn, chỉ dài khoảng 36 mét và nặng 400 tấn, được                   
chế tạo gọn nhẹ và trang bị vũ khí một cách tối thiểu. Nhiệm vụ của lớp tàu này trong                    
thời chiến là sử dụng hệ thống rải mìn tự động để thiết lập các bãi mìn dưới nước                   
chống lại một hạm đội xâm lược từ Trung Quốc. Các bãi mìn này sẽ được thiết lập                  
gần bờ biển Đài Loan. Và theo một quan chức quốc phòng Đài Loan thì các tàu rải                  
mìn sẽ được thiết kế để chống chịu một cuộc tấn công từ các xe chiến đấu đổ bộ                   
Trung Quốc có mặt trên các bãi biển Đài Loan khi xảy ra chiến tranh.  
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Thuỷ lôi là một trong những vũ khí trên biển nguy hiểm nhất. Không phải không có lý                  
do mà Iran dựa chủ yếu vào thuỷ lôi trong chiến lược phong toả eo biển Hormuz.                 
Thuỷ lôi sẽ giúp các lực lượng hải quân nhỏ như Đài Loan chống lại các lực lượng lớn                   
hơn, với khả năng quét mìn hạn chế.  

Lớp Min Jiang là một trong ba thành tố của chiến lược hải quân “phi đối xứng” của                  
Đài Loan. Thay vì chạy theo số lượng, Đài Loan sẽ tận dụng những điểm yếu của                 
Trung Quốc để gia tăng cái giá phải trả trong trường hợp có xung đột.  

Ngoài Min Jiang, Đài Loan đang đóng mới 11 tàu hộ tống 2 thân tran bị tên lửa lớp                   
Tuo Chiang. Mỗi một tàu lớp Tuo Chiang nặng 600 tấn và được trang bị 16 tên lửa                  
chống hạm. Các tàu này sẽ bổ sung cho hạm đội 42 tàu tên lửa cũ hiện tại khi chúng                    
được đưa vào biên chế trong năm 2021.  

Thành tố thứ ba trong chiến lược bất đối xứng của Đài Loan đã bị chậm trễ trong                  
nhiều năm. Hòn đảo này có kế hoạch chế tạo 8 tàu ngầm tấn công diesel-điện để thay                  
thế cho 4 chiếc đã cũ đang có trong biên chế. Mặc dù vậy không một nhà thầu quốc                   
phòng quốc tế nào dám chọc giận Trung Quốc, và vì thế Đài Loan đã phải tự tiến                  
hành nghiên cứu chế tạo tàu ngầm của riêng mình dưới sự tư vấn của các chuyên gia                  
nước ngoài.  

Xem thêm: 

The National Interest ngày 22/4: Check Out Taiwan’s New Fleet-Killer 

 

II- PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN 

Trung Quốc nhìn thế giới như thế nào? Và chúng ta nên nhìn Trung Quốc ra                
sao? 

Bài phân tích dài của trung tướng H. R. McMaster, cựu cố vấn an ninh quốc gia của                  
Nhà Trắng, về cách thức Trung Quốc nhìn nhận về trật tự quốc tế, và về những chiến                  
lược mà Trung Quốc đang sử dụng để “phục hưng” quốc gia. 

Tác giả mở đầu bài phân tích với hình tượng Tử Cấm Thành và chuyến thăm của phái                  
đoàn Mỹ dẫn đầu bởi Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh. Trung Quốc luôn là                
trọng tâm và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại Mỹ. Tuy nhiên nhiều câu                  
hỏi về bản chất và tương lai của mối quan hệ Mỹ-Trung vẫn chưa được định hình một                  
cách cụ thể trong giai đoạn hiện nay. 

McMaster một lần nữa khẳng định rằng giả định mà người Mỹ chấp nhận từ thời                
Đặng Tiểu Bình đã hoàn toàn phá sản. Giả định đó là: Trung Quốc sẽ chơi theo luật,                  
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mở cửa thị trường, tư nhân hoá nền kinh tế và trở nên dân chủ hơn sau khi được chấp                    
nhận tham gia vào trật tự chính trị và kinh tế toàn cầu.  

Hiểu được lịch sử là quan trọng. Hình tượng Tử Cấm Thành trong chuyến thăm của                
Trump tới Bắc Kinh thể hiện nhiều thông điệp. Thứ nhất, nó cho thấy quyết tâm của                 
Tập nhằm đưa Trung Quốc tới gần trung tâm của vũ đài thế giới, đóng góp nhiều hơn                  
cho nhân loại. Được xây dựng vào thời nhà Minh, thời đại mà sức mạnh kinh tế và                  
chính trị của Trung Quốc đạt tới đỉnh cao thể hiện qua 7 chuyến hải hành của thái                  
giám Trịnh Hòa cùng với đó là hệ thống triều cống rộng khắp Châu Á. Nghệ thuật và                  
kiến trúc của Tử Cấm Thành thể hiện quan điểm Khổng giáo: thứ bậc và hoà hợp đi                  
cùng với nhau, liên kết với nhau. Hoàng đế ngự trị Thiên hạ. 

Tuy nhiên, Tử Cấm Thành cũng thể hiện sự thiếu tự tin và không an toàn, thể hiện                  
một sự đối lập giữa một sự tự tin hướng ra bên ngoài, và một sự sợ hãi hướng về bên                     
trong. Các đại cung điện bên trong Tử Cấm Thành không chỉ tạo ra vẻ bề thế đầy ấn                   
tượng, mà còn giúp phòng thủ chống lại các mối đe dọa cả ở bên trong và bên ngoài                   
tường thành. “Bách niên sỉ nhục" (“century of humiliation”: thời kỳ Trung Quốc bị              
phân hoá nội bộ, bại trận với bên ngoài, phải chấp nhận những nhượng bộ và chiếm                 
đóng hà khắc) cũng được Tập Cận Bình mô tả trong chuyến thăm Mar-a-Lago. 

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nghĩ rằng họ có cơ hội chiến lược để tăng cường sự cai                   
trị và biến đội trật tự thế giới theo ý họ. Chiến lược của Trung Quốc dựa trên hợp tác                    
và cưỡng ép ở trong và ngoài nước, cũng như che dấu bản chất thật sự trong các ý                   
định của bản thân. Điều khiến cho chiến lược này mạnh mẽ và nguy hiểm là do nỗ lực                   
hợp nhất ở Trung Quốc giữa chính phủ, ngành công nghiệp, giới học thuật và quân                
đội.  

Chiến lược vừa hợp tác, vừa cưỡng ép, vừa che dấu của Trung Quốc thể hiện qua xu                  
hướng đàn áp ở trong nước ở Tây Tạng, Tân Cương và Hồng Kông, chống lại các tổ                  
chức tôn giáo và các nhóm bất đồng chính kiến. Bên cạnh đó là việc Bắc Kinh thiết                  
lập một nhà nước giám sát bằng công nghệ cao, và tuyên truyền chống lại các giá trị                  
về tự do và dân chủ phương Tây.  

Ở bên ngoài Trung Quốc, Bắc Kinh áp dụng ba chiến lược lớn để tạo ra một hệ thống                   
triều cống kiểu mới, bao gồm: “Trung Quốc chế tạo 2025” (中国制造2025/Made in             
China 2025), “Nhất đới nhất lộ" (一带一路/BRI/Sáng kiến Vành đai Con đường) và             
“Quân dân dung hợp" (军民融合/Military-civil fusion/Quân sự-Dân sự hợp nhất”). 

Theo tướng McMaster, nước Mỹ cần phải tiến hành cạnh tranh gay gắt. 

Xem thêm: 
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The Atlantic, số tháng 5: How China sees the world, and how we should see               
China 

 

Việc định danh các thực thể trên Biển Đông có thể khiến các nước ASEAN nổi                
giận 

Các nhà phân tích cảnh bảo việc định danh và tuyên bố chủ quyền hơn 80 thực thể địa 
lý ở Biển Đông của Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế và có thể chọc giận các 
nước láng giềng Đông Nam Á. 

Gregory Poling từ Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) cho rằng bước đi                
của Bắc Kinh là bất thường và có khả năng đã vi phạm luật pháp quốc tế. Theo                  
Poling, không rõ tại sao Trung Quốc lại đặt tên mới cho một số rạn san hô (reef), vì                   
họ chưa từng làm vậy trước đây. Các thực thể dưới đáy biển không phải là đối tượng                  
có thể đòi chủ quyền theo luật quốc tế. 

Jay Batongbacal, giáo sư tại Khoa Luật, Đại học Philippines cho rằng hành động của               
Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế. Hành động khảo sát và đặt tên các thực thể                   
dưới nước nhân danh khoa học không thể được xem như là nền tảng của việc khẳng                 
định chủ quyền ở bất cứ nơi nào trên biển, hay nguồn tài nguyên ở vùng biển đó. 

Thế nhưng Diêm Nham (Yan Yan) thuộc Viện Nghiên cứu Biển Đông quốc gia của               
Trung Quốc thì lại bảo vệ bước đi của Bắc Kinh, xem đó đơn thuần chỉ là một bước đi                    
thể hiện quyền chủ quyền. Chủ quyền còn đang bị tranh chấp không có nghĩa là các                 
nước liên quan không thể làm bất cứ điều gì. Hành động của Bắc Kinh mang ý nghĩa                  
rất nhỏ nhằm thực hiện quyền chủ quyền. Và sẽ “không công bằng” và là tiêu chuẩn                 
kép nếu như để Việt Nam và Malaysia làm điều tương tự.  

Lê Hồng Hiệp từ Viện Đông Nam Á học Yusof Ishak (ISEAS-Yusof Ishak),             
Singapore, cho rằng hành động của Trung Quốc không chỉ gây căng thẳng với Việt               
Nam, Malaysia và Philippines, mà còn khiến cho các nước ASEAN tự đặt câu hỏi về                
sự chân thành của Bắc Kinh trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC). Hành động                 
đơn phương sẽ làm chậm quá trình đàm phán, khiến các nước ngoài khu vực can thiệp                 
sâu hơn, tạo ra nhiều căng thẳng hơn. 

Douglas Guifoyle từ Đại học New South Wales đồng ý với quan điểm trên. Trong luật                
quốc tế có một nguyên tắc lâu đời rằng một khi một vùng biển nào đó tồn tại tranh                   
chấp, thì việc một quốc gia tuyên bố chủ quyền tại đó không có ý nghĩa về mặt luật                   
pháp. Nguyên tắc này tồn tại chính là để ngăn chặn hành vi mà Trung Quốc đang cố                  
gắng thực hiện. 
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Xem thêm: 

SCMP ngày 25/4: Beijing could face Asean’s wrath over ‘naming and           
claiming’ of South China Sea features, observers say 

 

Về “ngoại giao chiến lang” của Trung Quốc 

Các nhà ngoại giao Trung Quốc vốn nổi tiếng về sự “ít nói” của mình, nay lại trở nên                   
hung hăng hơn trong mùa dịch. Trung Quốc dường như đang tăng cường tuyên truyền               
ra bên ngoài để quảng bá cho hình ảnh quốc gia. Các nhà ngoại giao đồng thời lên án                   
những ai mà họ xem là phỉ báng Trung Quốc, và lan truyền thuyết âm mưu. 

Vậy lý do đằng sau là gì? Có hai cách giải thích chính: 

Thứ nhất, chính quyền Trung Quốc bị áp lực buộc phải phản ứng mạnh mẽ với các chỉ                  
trích từ bên ngoài. Các quan điểm mà Bắc Kinh xem là “sai sự thật, có mục đích xấu                   
xa” phải được lên án mạnh mẽ. 

Thứ hai là do sự gia tăng của chủ nghĩa dân tộc trong nội bộ Trung Quốc. Và thứ chủ                    
nghĩa dân tộc từ bên trong này khiến cho các lựa chọn chính sách đối ngoại của Bắc                  
Kinh bị thu hẹp. Không bảo vệ hình ảnh thì tức là mất tính chính danh trước người                  
dân.  

Tuy vậy, chiến lược ngoại giao chiến lang này dường như đang bị tác dụng ngược.                
Hình ảnh của Bắc Kinh không những không cải thiện, lại còn bị ảnh hưởng tiêu cực.  

Không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy có thay đổi quan trọng trong chính sách đối                  
ngoại chung của Trung Quốc. Tuy nhiên chiến lược trên khẳng định lại một lần nữa                
rằng tính chính danh và ổn định tiếp tục là mục tiêu tối thượng. Chiến thuật có thể                  
thay đổi, nhưng bản chất mục tiêu và phương tiện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa                 
vào đó để cai trị là không thay đổi trong ngắn và trung hạn. 

Nguồn: Diễn đàn Câu chuyện Trung Quốc. 

 

Thiết lập khu vực hành chính mới: bước đi của Trung Quốc nhằm tăng cường               
kiểm soát Biển Đông 

Bắc Kinh tăng cường kiểm soát Biển Đông bằng việc thiết lập thêm các khu vực hành                 
chính mới tại vùng biển tranh chấp. 

Khang Lâm (Kang Lin), phó giám đốc Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia của               
Trung Quốc nói rằng bước đi trên đã được dự đoán từ trước và rằng Trung Quốc                 
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“chịu áp lực quốc tế về việc phải tăng cường hiện diện” ở Biển Đông. Với việc các                  
đảo nhân tạo và các cơ sở hạ tầng quan trọng đang dần hoàn thiện, “đã đến lúc kiểm                   
soát về mặt hành chính trở nên hiệu quả hơn”. Cũng theo Khang, Trung Quốc cần                
phải đẩy mạnh bảo vệ chủ quyền do đụng độ “mỗi tháng” với các quốc gia khác ở                  
vùng nước tranh chấp. 

Các đơn vị hành chính mới có nghĩa là nhân lực và vật lực sẽ được sử dụng nhiều hơn                    
để quản lý các hòn đảo. Các cơ quan chịu trách nhiệm sẽ được thiết lập trong thời                  
gian tới. Phản ứng trước các mối đe dọa ở khu vực sẽ nhanh hơn, hợp tác giữa chính                   
phủ và quân đội cùng các hoạt động xây dựng ở khu vực cũng sẽ nhanh hơn. 

Theo Collin Koh thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, hành động trên             
chứng tỏ Bắc Kinh sẵn sàng xây dựng thêm cơ sở hạ tầng và tăng cường hiện diện                  
quân sự ở khu vực tranh chấp. Thêm vào đó, có thể Trung Quốc đang muốn hiện thực                  
hóa những gì mình giành được trước khi Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC)                 
được đàm phán xong.  

Xem thêm: 

SCMP ngày 18/4: Beijing moves to strengthen grip over disputed South China 
Sea 

 

Quân đội Trung Quốc muốn tận dụng công nghệ 6G 

Trung Quốc đã bắt đầu thảo luận về việc sử dụng công nghệ viễn thông 6G trong việc                  
hiện đại hoá quân đội, mặc dù nước này mới chỉ bắt đầu ứng dụng 5G và mạng 6G                   
vẫn chỉ tồn tại trên lý thuyết. 

Theo một bài báo được đăng trên Trung Quốc Quốc Phòng Báo (China National              
Defense News) thuộc quân đội Trung Quốc) mới đây, công nghệ 6G sở hữu những ưu                
thế công nghệ độc đáo và có tiềm năng rất lớn trong quân sự khi so sánh với 5G.                   
Công nghệ này “sẽ tác động mạnh mẽ tới quân đội, ví dụ như cách thức triển khai                  
chiến tranh, phát triển trang thiết bị và liên lạc chiến trường”.  

“Thúc đẩy ứng dụng 6G trong quân sự sẽ là một trong những trọng tâm chính của lực                  
lượng vũ trang Trung Quốc để thích ứng với các thay đổi về quốc phòng trong tương                 
lai”, bài báo có đoạn. So với 5G, 6G được dự đoán sẽ nhanh hơn gấp 10 lần. 

Ví dụ, các chỉ huy có thể ra quyết định nhanh hơn sau khi bộ chỉ huy đã tổng hợp và                     
phân tích dữ liệu trên chiến trường; các đơn vị quân đội sẽ nắm được thông tin nhanh                  
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hơn, cụ thể hơn về vị trí cũng như cách bố trí quân lực và trang thiết bị, cho phép                    
quân đội triển khai các kế hoạch hậu cần hiệu quả hơn. 

Theo Timothy Heath thuộc RAND, mặc dù kế hoạch trên là tham vọng, nhưng cũng               
có độ rủi ro lớn khi Bắc Kinh muốn đạt được quá nhiều thứ cùng một lúc. Yang Zi,                   
một nhà phân tích tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam thuộc Đại học Nanyang               
cho biết, các loại công nghệ mới là trọng tâm trong quá trình hiện đại hoá của quân                  
đội Trung Quốc, với mục tiêu là vượt Mỹ.  

Xem thêm: 

SCMP ngày 18/4: China’s military draws on 6G dream to modernize fighting            
forces and plan wartime scenarios 

 

Quan hệ Việt-Mỹ cần những hành động thực chất 

Bài viết của Tu Lai thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Ngoại giao, cho                 
rằng đã đến lúc quan hệ Việt - Mỹ nên vượt qua những chính sách biểu tượng ở hiện                   
tại để đi vào những hoạt động mang tính thực chất hơn. 

Theo tác giả, quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ hiện tại là có một chút mâu thuẫn, và                 
không tương xứng, mặc cho mối quan hệ này đã phát triển rất nhanh chóng, đánh dấu                 
bằng việc Tổng thống Obama gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam, bên cạnh đó                  
là sự trỗi dậy và mối đe dọa tới từ Trung Quốc. 

Các lĩnh vực nổi bật trong quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ tập trung chủ yếu vào                  
những hoạt động phi tác chiến như gìn giữ hòa bình, giải quyết hậu quả chiến tranh,                 
hỗ trợ nhân đạo, giảm thiểu tác động thiên tai và các đối thoại an ninh. Ngoài ra còn là                    
mảng tăng cường năng lực an ninh hàng hải vốn đang nóng bỏng trong khoảng thời                
gian gần đây. 

Mối quan hệ quốc phòng vẫn phát triển, nhưng lại đứng sau các lĩnh vực khác trong                 
tổng thể quan hệ Mỹ- Việt. Các chuyến thăm viếng của tàu hải quân Mỹ không được                 
thường xuyên, một số sáng kiến quốc phòng bị trì hoãn, không có bất kỳ một hợp                 
đồng quốc phòng lớn nào giữa hai nước kể từ khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ. 

Mức độ tin tưởng giữa hai bên dường như chưa đủ độ chín. Việt Nam vẫn còn nghi                  
ngờ về mức độ cam kết của Mỹ ở khu vực, và xu hướng Mỹ có thể từ bỏ đồng minh                     
và đối tác để theo đuổi lợi ích riêng. Hà Nội vì thế do dự trong việc đẩy mạnh hơn nữa                     
quan hệ quốc phòng với Mỹ. 

Xem thêm: 
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East Asia Forum ngày 18/4: Looking beyond symbolism in US–Vietnam          
defence cooperation 

 

Hành vi củng cố các đảo nhân tạo của Trung Quốc là một thách thức với các quy                  
tắc quốc tế 

Trước đại dịch COVID-19, chiến lược vùng xám (hay còn gọi là chiến tranh không               
khói súng) của Trung Quốc đã hầu như “bình thường hoá” các căn cứ quân sự và                 
tuyên bố “đường 9 đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông. Kể từ năm 2013, cái gọi là                  
“vạn lý trường thành cát” đã ngày càng trở nên vững chắc. Mặc dù vậy, Mỹ, LHQ và                  
ASEAN có thể đột phá nếu nhanh chóng phối hợp hành động để ngăn chặn Trung                
Quốc gia tăng đồn trú trên các đảo nhân tạo.  

Cho tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã xây dựng hàng loạt đường băng và nhà                 
chứa máy bay, cũng như lắp đặt các hệ thống tên lửa chống hạm, phòng không. Họ đã                  
sử dụng những cứ điểm này để gia tăng áp lực ở Trường Sa, Hoàng Sa và Natuna. 

Mặc dù chưa triển khai hàng loạt máy bay chiến đấu, nhưng các phi đội máy bay có                  
thể dễ dàng được triển khai tới các căn cứ ở Biển Đông và các căn cứ này sẽ đóng vai                     
trò như các sân bay tiền phương vì chúng sẽ có tác dụng giới hạn các lực lượng đối                   
nghịch tiến vào Biển Đông. Chúng cũng cần được xem là mối đe doạ sống còn đối với                  
Đài Loan do tác dụng đối phó lại hành động phản công nhằm bảo vệ Đài Loan của                  
Mỹ trong trường hợp Trung Quốc dùng vũ lực để thống nhất.  

Mỹ nên khuyến khích hợp tác giữa các nước ASEAN nhằm xây dựng các mối quan hệ                 
công dân, kinh tế, ngoại giao và quốc phòng mạnh mẽ hơn nữa nhằm giảm bớt áp lực                  
từ Trung Quốc. Nhiều nước Đông Nam Á mong đợi LHQ và Mỹ thực thi triệt để hơn                  
nữa phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016.  

LHQ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ chơi theo luật                 
cũng như tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác. Sự ủng hộ của LHQ với các                  
hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải sẽ giúp tạo ra một sức ép quốc tế lên các                     
hành vi quân sự hoá của Trung Quốc ở Biển Đông.  

Các hoạt động đàm phán đa phương sẽ có lợi cho ASEAN hơn là song phương. Trong                 
đó, Indonesia và Việt Nam có để đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt ASEAN cùng với sự hỗ                   
trợ từ Mỹ. Mỹ cũng có thể giảm thiểu ảnh hưởng của Trung Quốc bằng cách tiến hành                  
các tiến hành một thỏa thuận đa phương với Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ và                
ASEAN, tương tự với thỏa thuận Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP),               
nhưng với với các yếu tố chính trị và quân sự. Một sáng kiến thống nhất của ASEAN                  
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mà không có sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh sẽ khiến cho tổ chức này gặp tiến thoái                    
lưỡng nan. 

Xem thêm: 

Defense News ngày 18/4: China’s island fortifications are a challenge to           
international norms 

 

Liệu các loại vũ khí “năng lượng định hướng” có thể biến đổi xung đột vùng xám                 
ở Biển Đông? 

Để ngăn chặn đối thủ đạt được mục đích trong “vùng xám” (grey zone) cần các loại                 
vũ khí chính xác, có thể che dấu, nhưng lại không gây chết người. Liệu các hệ thống                  
laser năng lượng cao (HEL) hay vi sóng năng lượng cao (HPM), còn được gọi là các                 
vũ khí năng lượng định hướng (directed energy weapons) có phải là câu trả lời? 

Mỹ cần nhiều thảo luận và hợp tác hơn nữa giữa Bộ Quốc phòng, các nhà hoạch định                  
chính sách và giới công nghiệp. Trước khi có thể sử dụng các loại vũ khí này, Mỹ cần                   
đưa ra tuyên bố chính sách xem chúng là các loại vũ khí phù hợp để sử dụng trong các                    
chiến thuật vùng xám. Hiện tại, các hội thảo khoa học là hết sức cần thiết nhằm đảm                  
bảo hiểu đúng và hiểu rõ cơ hội cũng như thách thức liên quan tới việc triển khai vũ                   
khí năng lượng định hướng.  

Một khi đối thủ đã tiến những bước đi đầu tiên nhằm cải thiện năng lực vùng xám của                   
họ, thì nước Mỹ cũng phải làm điều tương tự. 

Xem thêm: 

The National Interest ngày 18/4: South China Sea Questions: Could          
Speed-of-Light Weaponry Transform Gray Zone Competition? 

 

Ấn Độ, Quad và suy ngẫm về trật tự khu vực 

Bài viết của Lalit Kapur đăng trên trang thông tin Sáng kiến Minh bạch Hàng hải                
Châu Á (AMTI) về nhận thức của các nước thuộc Tứ giác kim cương (Quad) mà đặc                 
biệt là Ấn Độ trước trật tự mới ở khu vực. 

Bản chất và tính thực tế của khái niệm Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo tác giả,                 
vẫn đang là chủ đề tranh cãi, nhất là giữa các nước Quad. Mỹ vẫn chưa định hình rõ                   
ràng và đưa ra những bước đi cụ thể để hiện thực hoá chiến lược của mình, nhưng tác                   
giả tin rằng Mỹ sẽ làm điều này sớm. Tuy nhiên, thách thức ở hiện tại phức tạp hơn                   
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rất nhiều so với thời kỳ trước Chiến tranh Lạnh, không chỉ vì sự phụ thuộc lẫn nhau                  
tăng lên giữa Mỹ và Trung Quốc, mà còn giữa các đồng minh của Mỹ và Bắc Kinh.  

Đối với Ấn Độ, liệu nước này có tương tác với Quad để cân bằng với Trung Quốc hay                   
không phụ thuộc vào nhận thức của nước này về lợi ích, về cam kết của đối tác, và về                    
khả năng của bản thân. Theo Ấn Độ, khái niệm Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là                
một sự lặp lại một thực tế đã xảy ra cả trăm năm trước khi bá quyền được chuyển từ                    
Anh sang Mỹ. Tương lai của khu vực sẽ được định hình bởi “tham vọng của Trung                 
Quốc, lợi ích của Ấn Độ, sự trỗi dậy trở lại của Nhật Bản, sự tự tin của Australia và                    
nhận thức của ASEAN”. Nơi mà Ấn Độ thực sự có thể tạo ra khác biệt chính là khu                   
vực Ấn Độ Dương, là vùng ảnh hưởng quan trọng nhất của nước này.  

Ấn Độ là quốc gia thuộc Quad duy nhất có đường biên giới dài với Trung Quốc. Thứ                  
mà Ấn Độ đang làm không phải là tìm kiếm một hiệp ước quốc phòng từ Quad trong                  
trường hợp Trung Quốc hay Pakistan tấn công, mà là tìm kiếm sự hỗ trợ để giải quyết                  
sự bất tương xứng trong năng lực quốc phòng giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đặc biệt là                  
ở Ấn Độ Dương. Mỹ đã tiến hành những bước đi đầu tiên, liệu Nhật Bản và Australia                  
có đóng vai trò nào đó hay không? Ấn Độ đã khác với trước đây, chủ động và mạnh                   
mẽ hơn.  

Các đồng minh của Mỹ, từ lâu đã dựa vào Mỹ như là một yếu tố an ninh chiến lược,                    
chắc hẳn đã phải dự đoán được sẽ tới một ngày các lợi ích an ninh và ý thức hệ của họ                      
xung đột với các lợi ích kinh tế. Nhưng dường như không phải vậy. Và đó là lý do họ                    
đang chật vật giảm sự phụ thuộc an ninh vào Mỹ. Các nước trong khu vực có nhu cầu                   
rõ ràng về việc phải xây dựng một mạng lưới liên minh rộng lớn hơn để đối phó với                   
mọi khả năng có thể xảy ra, bao gồm cả khả năng Mỹ bị suy giảm vai trò. 

Xem thêm: 

AMTI ngày 21/4: The Indo-Pacific Enigma 

 

III- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/BÁO CÁO CHUYÊN SÂU 

M Taylor Fravel, “China ‘World-Class Military’ Ambitions: Origins and         
Implications” 

Tại Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc lần thứ 19 vào tháng 10/2017, Chủ tịch Trung                 
Quốc Tập Cận Bình đưa ra mục tiêu “hoàn thành hiện đại hoá quân đội và nền quốc                  
phòng quốc gia vào năm 2035” và biến quân đội Trung Quốc (PLA) trở thành “một                
quân đội mang tầm quốc tế vào giữa thế kỷ này”. Sau bài phát biểu, cụm từ “quân đội                   
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tầm quốc tế” (world-class military) đã được đề cập nhiều trong các bài viết về quân                
đội ở Trung Quốc. 

Về mặt từ ngữ, cụm từ “thế giới nhất lưu quân đội" (“世界一流军队”) được dịch ra                
tiếng Anh là “worldwide first-class military”. Trong đó cụm từ quan trọng là “nhất              
lưu” (一流) có nghĩa là hàng đầu, đứng đầu, ưu tú. Nó không có nghĩa là “đứng nhất”                  
mà chỉ là “một trong những thứ đứng đầu”. 

Tuy nhiên cũng giống như các khái niệm khác của Trung Quốc, cụm từ này chưa bao                 
giờ được định nghĩa rõ ràng. Các tài liệu của chính phủ Trung Quốc và của PLA thiếu                  
một định nghĩa rõ ràng và chấp nhận được về cụm từ trên, khiến nhiều người thắc mắc                  
“quân đội mang tầm quốc tế” thực sự có nghĩa là gì. Tại Hội nghị An ninh Munich                  
2020, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã mô tả “world-class military” bao              
trùm tham vọng “thống trị Châu Á như một cường quốc quân sự toàn cầu” vào năm                 
2049. Liệu cụm từ này có thể hiện mong muốn trở thành một đối thủ ngang tầm với                  
Mỹ? Tham vọng toàn cầu chứa đựng trong nó là gì? Liệu nó có nghĩa là PLA trở                  
thành một thế lực có thể triển khai lực lượng tới mọi nơi trên thế giới? 

Dựa trên việc xem xét các nguồn tài liệu bằng tiếng Trung, tác giả cho rằng                
“world-class military” nên được xem là một khái niệm (concept) bao trùm, chung nhất              
nhưng cao cấp để phát triển quân đội Trung Quốc. Điều đó có nghĩa khái niệm này                 
giúp thể hiện mục tiêu hiện đại hoá PLA và một nhóm những thông số giúp đánh giá                  
quá trình hiện đại hoá trong vòng 30 năm tới. Mục tiêu xây dựng một lực lượng quân                  
đội ở tầm thế giới định nghĩa cái gọi là “đạt mục tiêu xây dựng một quân đội mạnh”,                   
một mục tiêu đã được Tập giới thiệu năm 2013 như là một phần của “giấc mộng                 
Trung Hoa”. 

Tuy nhiên, khái niệm kể trên không bao hàm một chiến lược quân sự quốc gia hay thế                  
hiện một tham vọng toàn cầu. Nó không thể hiện mục đích cuối cùng của việc xây                 
dựng một quân đội toàn cầu, của việc hiện đại hoá PLA hay thậm chí là cách thức mà                   
PLA được sử dụng. Nó cũng không phải là một khái niệm địa lý, và không phản ánh                  
mong muốn trở thành quân đội toàn cầu. Thay vào đó, chiến lược quân sự hiện tại của                  
Trung Quốc “đánh thắng chiến tranh thông tin cục bộ địa phương” có thể trả lời cho                 
những vấn đề trên.  

Xem thêm: 

M. Taylor Fravel, The Washington Quarterly, 43:1, trang 85-99. 
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Ronald O’Rourke, “US-China Strategic Competition in South and East China          
Seas: Background and Issues for Congress” 

Trong môi trường an ninh toàn cầu mới vốn được xem là đấu trường cạnh tranh giữa                 
các nước lớn, Biển Đông được xem là vũ đài cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung                  
Quốc. Quá trình cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông là một phần trong                 
chính sách đối đầu ngày càng tăng của chính quyền Trump đối với Trung Quốc, và là                 
một phần trong nỗ lực xây dựng khái niệm “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và                
tự do” (FOIP). 

Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông trong những năm gần đây - bao gồm xây                 
đảo nhân tạo hay tăng cường bảo vệ quyền chủ quyền chống lại các bên liên quan                 
khác như Philippines hay Việt Nam - đã làm gia tăng lo ngại từ nhiều nhà quan sát ở                   
Mỹ rằng Trung Quốc đã kiểm soát một cách thực chất Biển Đông, khu vực mang ý                 
nghĩa chính trị, kinh tế và chiến lược quan trọng với Mỹ và đồng minh. Các hoạt động                  
của Trung Quốc ở Senkaku/Điếu Ngư cũng gây nhiều quan ngại. Sự thống trị của               
Trung Quốc tại các vùng biển gần như ở Biển Đông, Hoa Đông và Hoàng Hải có tác                  
động tiêu cực tới lợi ích kinh tế, chính trị và chiến lược của Mỹ ở khu vực và trên thế                     
giới. 

Các mục tiêu chiến lược của Mỹ ở khu vực bao gồm: thuyết phục Trung Quốc dừng                 
các hoạt động xây dựng ở Biển Đông, dừng đưa nhân lực hay vật lực ra các đảo mà                   
nước này đang chiếm đóng ở Biển Đông, dừng ý định xây dựng ở bãi cạn                
Scarborough, dừng việc tuyên bố các đường cơ sở thẳng xung quanh các thực thể               
đang bị chiếm đóng, dừng tuyên bố thành lập vùng nhận diện phòng không ở Biển                
Đông; khuyến khích Trung Quốc giảm hay chấm dứt các nhiệm vụ xung quanh              
Senkaku; dừng các hành động gây sức ép lên Philippines tại các đảo Manila đang               
chiếm giữ; cho phép ngư dân Philippines tiếp cận khu vực đánh cá xung quanh               
Scarborough hay ở Trường Sa, áp dụng định nghĩa của Mỹ/phương Tây về tự do hải                
hành, chấp nhận và tuân thủ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài. 

Chính quyền Trump đã tiến hành nhiều hành động nhằm cạnh tranh với Trung Quốc ở                
khu vực. Vấn đề mà Quốc hội phải xem xét là chiến lược của chính quyền Trump có                  
phù hợp và được giao đầy đủ nguồn lực hay không, và liệu Quốc hội có nên thông                  
qua, bác bỏ hay điều chỉnh lại chiến lược và nguồn lực, hay cả hai. 

Xem thêm: 

Congressional Research Service ngày 24/4, báo cáo chuẩn bị cho Quốc hội            
Mỹ. 
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IV- TƯ LIỆU GỐC/VĂN BẢN 

Công hàm của Trung Quốc gửi cho LHQ ngày 17/4/2020 liên quan tới những              
quan điểm của Trung Quốc tại Biển Đông  

Trong đó có đoạn, chúng tôi trích và dịch nguyên văn: 

“Trung Quốc luôn phản đối sự xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp của Việt Nam                 
đối với một số đảo và bãi đá trên Quần đảo Nam Sa của Trung Quốc, và những hành                   
động xâm phạm quyền và lợi ích của Trung Quốc ở những vùng biển thuộc quyền tài                 
phán của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết đòi Việt Nam phải rút mọi lực lượng và                 
phương tiện khỏi các đảo và đá mà nước này đã xâm lược và chiếm đóng bất hợp                  
pháp”. 

Đây không phải lần đầu Trung Quốc đưa ra yêu cầu vô lý như trên. Bắc Kinh đưa ra                   
yêu cầu tương tự vào tháng 2/1988 trước khi xâm chiếm Gạc Ma bằng vũ lực.  

 

  

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ngày 22/2/1988. 
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Xem chi tiết tại: 

LHQ ngày 17/4: Công hàm CML/42/2020 
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