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I - TRÊN THỰC ĐỊA 

Kết quả thực hiện Đề án thống nhất tên đảo các vùng biển Việt Nam 

Với sự kiện Trung Quốc đặt tên cho một loạt các thực thể ở Biển Đông trong đó có                   
những thực thể nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, đề án                 
thống nhất tên gọi các thực thể ở Việt Nam được triển khai từ năm 2001 một lần nữa                   
lại được gợi lại. 

Cụ thể, theo Công văn số 1748/BNV-CQĐP của Bộ Nội Vụ ngày 18/6/2007, ngày              
17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ                  
Nội vụ) phối hợp với Ban Biên giới của Chính phủ (nay là Ban Biên giới – Bộ Ngoại                   
giao) triển khai thực hiện các Đề án thống nhất tên gọi các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm                   
và các đối tượng địa lý khác trên các vùng biển Việt Nam, trong đó có quần đảo                  
Hoàng Sa và Trường Sa, phục vụ công tác quản lý hành chính – lãnh thổ, nghiên cứu                  
khoa học, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền đất nước (văn bản số                
4303/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ). 

Theo đó, cho đến năm 2007, đề án đã thực hiện được các sản phẩm:  

1) Dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc thống nhất tên gọi các đảo, đá, bãi cạn,                   
bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên các vùng biển Việt Nam. 

2) Danh mục thống nhất tên gọi của các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối                   
tượng địa lý khác trên các vùng biển Việt Nam; 

3) Bộ bản đồ gốc tên gọi các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý                     
khác trên các vùng biển Việt Nam; 

a. Bản đồ tổng quan địa danh Biển Đông tỷ lệ 1/6.000.000 gồm 01 mảnh 

b. Bản đồ địa danh biển Việt Nam và lân cận tỷ lệ 1/1.000.000, được ghép từ 08                  
mảnh; 

c. Bản đồ địa danh chi tiết tên gọi các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng                     
địa lý khác trên các vùng biển Việt Nam, khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và                  
vùng biển lân cận tỷ lệ 1/250.000, gồm có 20 mảnh; 

d. Bản đồ địa danh chi tiết tên gọi các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng                     
địa lý khác trên các vùng biển Việt Nam, khu vực ven biển từ Móng Cái, tỉnh Quảng                  
Ninh tới Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tỷ lệ 1/50.000, gồm có 20 mảnh; 

đ. Bản đồ địa danh chi tiết tên gọi các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng                     
địa lý khác trên các vùng biển Việt Nam, khu vực ven biển từ Thái Thuỵ, tỉnh Thái                  
Bình tới Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/100.000, gồm có 50 mảnh. 
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4) Cơ sở dữ liệu (đồ họa và thuộc tính) các đối tượng địa lý và chương trình quản lý                    
cơ sở dữ liệu. 

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án cũng cho biết do vị thế đặc thù của hai quần đảo                    
Hoàng Sa và Trường Sa, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ và Ban Biên                  
giới - Bộ Ngoại giao tiếp tục nghiên cứu để chuẩn hóa và xác định hơn về tên gọi, về                    
đặc điểm địa lý – địa chất, về lịch sử đối với các đối tượng địa lý trên vùng biển hai                     
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng biển lân cận phục vụ công tác quản lý Nhà                  
nước, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền Việt Nam. 

Bộ Nội vụ cũng cho biết Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 05/CV-BCS                   
ngày 10/4/2006 báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc ban hành Nghị                  
định thống nhất tên gọi các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác                    
trên các vùng biển Việt Nam. Tại thời điểm đó, do Bộ Chính trị chưa có ý kiến chỉ                   
đạo nên Chính phủ chưa ban hành Nghị định về thống nhất tên đảo trên các vùng biển                  
Việt Nam. 

Bộ Nội vụ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền sớm                  
cho phép ban hành Nghị định. 

Đây là văn bản pháp lý gần đây nhất chúng tôi có thể tìm thấy tại các cơ sở dữ liệu                     
pháp lý trực tuyến của Việt Nam liên quan đến đề án thống nhất tên đảo trên vùng                  
biển Việt Nam đã được nghiệm thu từ năm 2007. Chúng tôi không rõ tới nay tình hình                  
có thêm diễn biến cụ thể nào.  

Xem thêm: Công văn 1748/BNV-CQĐP về Kết quả thực hiện Đề án thống             
nhất tên đảo các vùng biển Việt Nam 

 

TP. HCM quyên góp xây dựng trạm y tế trên đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa 

Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ngày 29/4 đã trao 30 tỷ đồng                   
tiền quyên góp từ nhân dân và chiến sỹ thành phố để xây dựng một trạm y tế trên đảo                    
Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa. Số tiền được trích từ quỹ "Vì Biển đảo quê                 
hương" của thành phố. 

Xem thêm:  

Vietnam+ ngày 29/4: HCM City funds construction of medical station in 
Truong Sa archipelago 
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Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, điều hải cảnh giám sát 

Tân Hoa Xã (Xinhua) tối 1/5 đưa tin lệnh cấm đánh bắt cá thường niên của Trung                 
Quốc trên Biển Đông bắt đầu từ trưa cùng ngày, với sự giám sát của lực lượng hải                  
cảnh và kiểm ngư của nước này. 

Lệnh cấm bắt cá nói trên bắt đầu áp dụng từ 12h trưa ngày 1/5 cho đến 12h ngày 16/8.                    
Phạm vi cấm đánh bắt kéo dài từ 12 độ vĩ Bắc đến khu vực tiếp giáp giữa tỉnh Phúc                    
Kiến và tỉnh Quảng Đông thuộc vùng biển phía Nam Trung Quốc (bao gồm vịnh Bắc                
Bộ); đối tượng chấp hành là toàn bộ các loại hình đánh bắt cá (ngoại trừ loại hình câu                   
cá) và tất cả các tàu hỗ trợ đánh bắt phục vụ cho dịch vụ nghề cá.  

 

Ảnh: Bản đồ Biển Đông chia theo vĩ độ, và phạm vi Trung Quốc áp đặt lệnh đánh bắt cá đơn phương. 
Nguồn: @SCS_disputes 

Theo Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ lực lượng hải cảnh Trung Quốc, 50.000 tàu cá sẽ                  
dừng hoạt động đánh bắt trong thời gian 3 tháng rưỡi và lực lượng này sẽ thực thi lệnh                   
cấm một cách nghiêm ngặt theo cái gọi là quy định và luật pháp liên quan. 

Theo đó, thành phố Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây) sẽ nghiêm cấm các tàu cá không thuộc                 
biên chế của thành phố này, tàu cá không rõ số hiệu, tàu cá từ 35m trở lên (gồm 35m)                    
và tàu cá thuộc biên chế thành phố Bắc Hải chưa được cấp giấy chứng nhận neo đậu                  
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trong thời gian thi hành lệnh cấm đánh bắt cá vào cảng neo đậu, đồng thời kiên quyết                  
yêu cầu những tàu trên ra khỏi cảng. 

Đến nay, cảng Bắc Hải đã yêu cầu các tàu cá không đủ tiêu chuẩn theo quy định và                   
tàu cá nước ngoài ra khỏi khu vực cảng với tổng số tàu cá là 257 lượt, xử lý treo giấy                     
phép đối với 25 lượt tàu cũ nát và tàu không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.  

Theo thông tin từ chinanews.com, thành phố Bắc Hải sẽ huy động lực lượng kiểm               
ngư, công an, hải cảnh tăng cường công tác thực thi lệnh cấm đánh bắt cá trên biển và                   
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với các vụ việc chưa cấu thành phạm tội sẽ                   
tịch thu hải sản và ngư cụ, đồng thời xử phạt tối đa 500.000 NDT, đồng thời, sau khi                   
lệnh cấm đánh bắt cá hết hiệu lực, thuyền trưởng và công ty quản lý tàu sẽ phải học                   
tập trung 15 ngày mới được phép rời khỏi cảng. Đối với các hành vi vi phạm nghiêm                  
trọng đến mức phải truy cứu hình sự, sẽ căn cứ theo quy định để chuyển đến cơ quan                   
cảnh sát biển hoặc công an truy cứu trách nhiệm hình sự.  

Quảng Tây là một trong ba tỉnh mà học giả Trung Quốc cáo buộc tàu cá Việt Nam                  
thường xuyên xuất hiện với “số lượng lớn" và “thực hiện hành vi đánh cá bất hợp                 
pháp.” 

Từ năm 1999, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực, Trung                 
Quốc hàng năm đều đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông với          
phạm vi từ vĩ tuyến 12 về phía bắc sẽ chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của nước                    
khác. Thời gian gần đây, các học giả Trung Quốc, ví dụ như Hồ Ba (Hu Bo), cho rằng                   
vùng biển mà Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá chỉ bao gồm những vùng biển                  
thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, bao gồm nội thuỷ, lãnh hải và vùng đặc quyền                 
kinh tế của Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam cũng như nội thuỷ và lãnh hải của                  
quần đảo Hoàng Sa. 

Tuy nhiên Hồ Ba cũng thừa nhận rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân, và đã không thể                   
cung cấp bản đồ phạm vi mà Trung Quốc áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá khi được yêu                   
cầu.  

Cách đây nhiều năm, một số nhà nghiên cứu Việt Nam đã đề xuất một phương án                 
song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc xây dựng các khu vực bảo tồn sinh học                 
nhằm thay thế cho lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc. Mời xem thêm                 
tóm tắt nghiên cứu của Vũ Hải Đăng tại phần tại phần “Nghiên cứu khoa học/Báo cáo                 
chuyên sâu” trang 27. 

Xem thêm: 

Xinhua ngày 1/5:  
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http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/01/c_139024157.htm 

ChinaNews.com ngày 28/4: 广西北海将实施严密措施应对南海伏季休渔 

 

Tàu Hải Dương Địa Chất 8 bước sang ngày thứ 18 khảo sát trong vùng đặc                
quyền kinh tế của Malaysia 

Khu vực khảo sát của Hải Dương Địa Chất 8 (HYDZ 8) sát với vùng chồng lấn yêu                  
sách thềm lục địa giữa Việt Nam và Malaysia, nơi tàu West Capella của Malaysia               
đang thực hiện hoạt động thăm dò dầu khí, và ở vị trí mới nhất vào buổi chiều ngày                   
3/5, tàu HYDZ 8 chỉ cách tàu West Capella 7,27 hải lý. 

 

Ảnh: Bản đồ hoạt động của tàu Hải Dương Địa Chất 8 trong 18 ngày vừa qua. Nguồn: @SCS_news 
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Sự hiện diện của các tàu xung quanh khu vực tàu West Capella và Hải Dương Địa Chất 8 chiều ngày 
3/5 qua bản đồ AIS. Nguồn: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

 

Trung Quốc biên chế hai tàu ngầm hạt nhân lớp Jin 

Theo các nguồn tin quân sự Trung Quốc, hai tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hạt                 
nhân chiến lược Type 094A (NATO gọi là “lớp Jin”) đã được biên chế đúng vào dịp                 
kỷ niệm 71 năm thành lập hải quân. Type 094A là phiên bản nâng cấp của Type-094,                 
với hệ thống radar, thuỷ âm và ngư lôi đã được cải tiến.  

Trung Quốc có kế hoạch đóng 6 tàu ngầm Type 094, trong đó 4 chiếc đã xuất hiện                  
trong buổi diễu binh tháng 4 năm ngoái tại Thanh Đảo để kỷ niệm 70 năm thành lập                  
hải quân. Hai chiếc Type 094 khác đã được bàn giao trước đây.  

Trong khi đó, Type 096, lớp tàu ngầm thế hệ tiếp theo, đang trong giai đoạn phát                 
triển. Lớp tàu mới này có khả năng mang theo 24 tên lửa đạn đạo JL-3 có tầm bắn                   
10.000 km, có khả năng tấn công tới Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ và Nga.  

Không giống như tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 095, Type 094 được trang bị tên                 
lửa đạn đạo, do đó có thể được triển khai đơn độc. Type 094 có khả năng mang theo                   
16 tên lửa đạn đạo JL-2 có tầm bắn 7.000 km. 

Xem thêm: 

SCMP ngày 30/4: Chinese navy puts two new nuclear submarines into service 

 

9 
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Lực lượng Vũ cảnh của Trung Quốc tiếp tục được cải cách  

Dự luật sửa đổi một số điều của Luật Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc đã thêm vào một                   
số điều quy định về tổ chức và hình thức chỉ huy của lực lượng này (còn gọi là vũ                    
cảnh). Trách nhiệm của lực lượng vũ cảnh cũng tăng lên khi không chỉ tập trung vào                 
các vấn đề đối nội, mà còn là chấp pháp hàng hải. Đây là lần thứ 2 trong vòng 4 năm                     
Trung Quốc tiến hành cải cách lực lượng này.  

Bản dự thảo đã được trình tại kỳ họp thứ 17 của Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu                    
nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khoá 13. Các sửa đổi chính bao gồm thêm                 
một chương mới “Tổ chức và Chỉ huy”. Chương “Nhiệm vụ và Quyền hạn” được chia                
ra thành hai chương “Nhiệm vụ” và “Chức năng và Quyền hạn”.  

Trong bản dự thảo, vũ cảnh trực thuộc cả Trung ương Đảng lẫn Quân uỷ Trung ương.                 
Năm 2017, quyền chỉ huy vũ cảnh được chuyển từ Quốc vụ viện sang Quân uỷ Trung                 
ương. Tháng 3 năm 2018, các nhiệm vụ mang tính dân sự như kiểm lâm, biên phòng                 
và phòng cháy chữa cháy được chuyển giao cho lực lượng khác thuộc Bộ Công an.                
Hải cảnh cũng được hợp nhất với vũ cảnh.  

Các nhiệm vụ của vũ cảnh được quy định trong dự thảo bao gồm cứu hộ cứu nạn,                  
chống khủng bố, bao gồm bảo vệ quyền và lợi ích trên biển, và những kịch bản mà vũ                   
cảnh được sử dụng vũ khí. Bản dự thảo cũng tăng quyền giám sát của Quân uỷ Trung                  
ương đối với vũ cảnh.  

Xem thêm: 

Global Times ngày 27/4: China’s armed police to join maritime law           
enforcement: draft amendment 

South China Morning Post 27/4: Beijing seeks boost for armed police,           
coastguard as tensions rise in South China Sea 

 

Tin tặc Trung Quốc tấn công mạng chính phủ Việt Nam giữa lúc căng thẳng 
Biển Đông leo thang 

Theo nghiên cứu của công ty chuyên cung cấp thông tin về các mối đe dọa tình báo,                  
Anomali, thì nhóm tin tặc có tên Pirate Panda đang cố gắng lừa các quan chức Việt                 
Nam mở các tài liệu Microsoft Excel độc hại được đính kèm trong email có nội dung                 
chi tiết về các ngày lễ. 
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Địa điểm bị tin tặc nhắm tới là các quan chức ở Đà Nẵng, khu vực gần quần đảo                   
Hoàng Sa, nơi được xem là “điểm nóng” gây ra căng thẳng gần đây giữa Việt Nam và                  
Trung Quốc vì các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh. 

Pirate Panda là nhóm tin tặc chuyên thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích (APT)                 
được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Nhóm này nổi tiếng về các cuộc tấn công                
mạng nhắm vào các chính phủ và các tổ chức chính trị. 

Xem thêm: 

VOA ngày 1/5: Tin tặc Trung Quốc tấn công mạng chính phủ Việt Nam giữa 
căng thẳng Biển Đông 

 

Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh đi qua khu vực gần Okinawa hai lần trong tháng                 
4 

Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh được phát hiện đi qua khu vực giữa hai hòn đảo thuộc                   
tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào 9h sáng ngày thứ ba 28/4, cách đảo Miyako 50 dặm                 
về phía đông nam. Nhóm tàu đi về phía bắc, đi qua khoảng giữa đảo chính Okinawa                 
và Miyako vào lúc 10h sáng trước khi băng qua Biển Hoa Đông cùng ngày.  

Biên đội Liêu Ninh được tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường JS Kongo, JS Umigiri                 
và máy bay tuần thám P-3C Orion của lực lượng phòng vệ Nhật Bản phát hiện, lần                 
thứ hai trong tháng nay, và là lần thứ năm kể từ năm 2012 khi Liêu Ninh được hạ                   
thuỷ. 

Ngày 1/5, tàu Liêu Ninh đã được nhìn thấy trở về cảng nhà ở Thanh Đảo.  

 

Ảnh vệ tinh tàu Liêu Ninh đang neo đậu tại cảng nhà Thanh Đảo vào ngày 1/5/2020 
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Trước đó, biên đội tàu Liêu Ninh gồm tổng cộng 6 tàu chiến đi qua eo Miyako ngày                  
11/4 để tiến hành tập trận ở Biển Đông. 

Xem thêm: 

Stars and Stripes ngày 29/4: Chinese carrier sails between Okinawa islands for            
second time in April 

 

Ảnh vệ tinh: Tình trạng tàu sân bay thứ ba (CV-003) của Trung Quốc 

Hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, Liêu Ninh và Sơn Đông, là hai tàu sân bay                   
được chế tạo theo nguyên mẫu lớp Varyag của Nga với thiết kế hệ thống phóng kiểu                 
nhảy cầu (ski-jump). Chiếc thứ ba hiện đang được đóng tại xưởng đóng tàu Giang               
Nam, có thể được trang bị hệ thống phóng điện từ hiện đại hơn. 

 

Ảnh: quá trình đóng tàu sân bay thứ ba của hải quân Trung Quốc tại xưởng Giang Nam. Con vịnh nhỏ                     
trước nhà máy đã được nạo vét và một ke tàu mới đã được xây dựng. Các cần cẩu mới cũng đã xuất                       
hiện. Các cấu kiện thân tàu đang được tập hợp và sẽ được lắp ráp trong thời gian tới. 

Nguồn ảnh: @deftresfa Twitter thông qua  H.I. Sutton, tháng 4/2020 

 

Các tàu khu trục Mỹ tiến hành 2 hoạt động đảm bảo tự do hàng hải liên tiếp ở                   
Biển Đông 

Trang tin của Học viện Hải quân Mỹ  USNI News chiều 28/4 (tức rạng sáng 29/4 theo               
giờ Việt Nam) cho biết các quan chức Hải quân Mỹ đã xác nhận tàu USS Barry                 
(DDG-52) có thực hiện một hoạt động đảm bảo tự do hàng hải FONOPS ở "vùng lân                 
cận chuỗi đảo ngoài khơi Việt Nam". 
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https://www.stripes.com/news/pacific/chinese-carrier-sails-between-okinawa-islands-for-second-time-in-april-1.627782
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Trước đó, Bộ tư lệnh Chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc ngày 28/4 nói                 
đang giám sát một tàu chiến Mỹ, cho rằng con tàu trên đã "xâm nhập" vào cái mà Bắc                   
Kinh gọi là Tây Sa ở Biển Đông, tức chỉ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị                   
Trung Quốc chiếm đóng trái phép. 

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Lý Hoa Mẫn (Li Huamin), phát ngôn viên Bộ                
tư lệnh Chiến khu phía Nam, mô tả Trung Quốc đã “trục xuất” tàu Mỹ. Theo đó, Bộ                  
tư lệnh Chiến khu phía Nam đã tổ chức các lực lượng không quân và hải quân bám sát                   
tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry của Mỹ. Lực lượng này đã bám theo,                 
giám sát, nhận diện, cảnh báo và trục xuất tàu USS Barry. 

Và trái với loạt hoạt động mà PLA tuyên bố, một quan chức Hải quân Mỹ nói                 
với  USNI News rằng hoạt động của USS Barry được tiến hành như kế hoạch, "không              
hề gặp bất kỳ hành động thiếu an toàn hay thiếu chuyên nghiệp từ tàu hay máy bay                  
quân sự Trung Quốc". 

Tiếp theo đó, vào ngày 29/4, Hạm đội 7 của Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa                   
dẫn đường USS Bunker Hill đã tiến hành một FONOP khác tại một địa điểm không                
xác định ở Trường Sa. Bunker Hill đã đi qua các khu vực yêu sách trên biển của cả                   
Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. 

Theo một sĩ quan hải quân Mỹ, hoạt động FONOP trên diễn ra gần khu vực đá Ga                  
Ven, nơi có một tiền đồn quân sự của Trung Quốc. 

Xem thêm: 

Tuổi Trẻ ngày 29/4: Mỹ bác bỏ việc tàu khu trục USS Barry bị Trung Quốc                
'trục xuất' tại Hoàng Sa 

USNI News ngày 29/4: USS Bunker Hill Conducts 2nd South China Sea            
Freedom of Navigation Operation This Week  

 

Hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ tuần tra ở Biển Đông 

Mỹ đã điều động hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tuần tra trên Biển                 
Đông vào ngày 29/4, Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương thông báo. 

Hai phi cơ B-1B cất cánh từ căn cứ không quân Ellsworth, bang Nam Dakota, Mỹ bay                 
thẳng đến Biển Đông để tiến hành nhiệm vụ tuần tra, sau đó quay ngược về Mỹ.                 
Chuyến làm nhiệm vụ xuyên Thái Bình Dương kéo dài trong 32 giờ. 

Hoạt động này thể hiện mô hình xây dựng Không quân chiến lược Mỹ trở nên năng                 
động hơn, phù hợp với các mục tiêu của chiến lược quốc phòng quốc gia về sự hiện                  
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diện liên tục của máy bay ném bom chiến lược Mỹ, thể hiện cam kết của Mỹ đối với                   
các đồng minh và đối tác trong khu vực. 

Xem thêm: 

Zing News ngày 30/4: Hai máy bay ném bom chiến lược Mỹ tuần tra ở Biển                
Đông 

CNN 30/4: US Navy stages back-to-back challenges to Beijing's South China           
Sea claims 

 

Trung Quốc “cảnh giác cao độ” trước các hoạt động tuần tra “gây hấn" của Mỹ                
ở Biển Đông 

Quân đội Trung Quốc đã gọi Mỹ là “kẻ gây rối" tại khu vực Biển Đông vào hôm thứ                   
5, nhấn mạnh rằng Trung Quốc “cảnh giác cao độ" để bảo vệ lợi ích của mình tại                  
vùng biển tranh chấp.  

Người phát ngôn quân đội Trung Quốc Ngô Kiên nói rằng Trung Quốc đang theo dõi                
kỹ tình hình Biển Đông, và cảnh giác trước các hoạt động của quân đội Mỹ và                 
Australia. 

"Các hoạt động quân sự thường xuyên được tiến hành bởi các cường quốc bên ngoài                
khu vực như Mỹ và Australia là không phù hợp với hoà bình và ổn định ở Biển Đông.                   
Chúng tôi cực lực phản đối các hành động đó", theo Ngô Kiên. 

“Lần này qua lần khác, Mỹ đã chứng tỏ mình là thế lực lớn nhất thúc đẩy quân sự hoá                    
Biển Đông, và là một kẻ gây rối ngăn cản hoà bình và ổn định khu vực".  

Xem thêm 
SCMP ngày 30/4: China on ‘high alert’ as ‘troublemaker’ US patrols South           
 China Sea 

 

EU quan ngại trước các hành động đơn phương ở Biển Đông 

Trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại ASEAN, đại sứ Liên hiệp                 
Châu Âu (EU) tại ASEAN Igor Driesmans cho biết EU quan ngại về các hành động                
đơn phương gần đây ở Biển Đông, trong đó có việc triển khai tạm thời hoặc thường                 
trực các lực lượng hoặc thiết bị quân sự trên các thực thể hàng hải đang tranh chấp,                  
quấy rối hoặc đe dọa tàu cá và các tàu khác, cũng như cố gắng đơn phương áp đặt các                    
địa giới hành chính mới. 
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Đại sứ Driesmans nhấn mạnh rằng những hành động nói trên đã "làm gia tăng căng                
thẳng" và "hủy hoại" môi trường an ninh hàng hải trong khu vực, "đe dọa nghiêm                
trọng" đến sự phát triển kinh tế hòa bình trong khu vực, đồng thời "làm suy yếu" hợp                  
tác và lòng tin quốc tế - điều rất quan trọng nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch                   
viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện nay. 

Đại sứ Driesmans cho biết EU đang hợp tác "chặt chẽ hơn bao giờ hết" với ASEAN                 
và sẽ tiếp tục hỗ trợ các tiến trình khu vực do ASEAN dẫn dắt nhằm thúc đẩy trật tự                    
khu vực và quốc tế dựa trên luật pháp, củng cố hợp tác đa phương và hợp tác chặt chẽ                    
với các bên thứ ba. Ông có đưa ra ví dụ như EU gia tăng tiếp xúc với ASEAN thông                   
qua các cơ chế đa phương như ARF, hay thoả thuận giữa Việt Nam và EU liên quan                  
tới sự tham gia của Việt Nam trong các chiến dịch dân sự và quân sự của EU. 

Ông cũng cho biết EU có kinh nghiệm riêng trong giải quyết các yêu sách biển chồng                 
chéo và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đó để giúp đỡ các đối tác châu Á bằng mọi cách                    
có thể. 

Xem thêm 

Vietnam+ ngày 27/4: EU Ambassador voices concern over unilateral actions          
in East Sea 

 

Philippines giảm nhẹ tính nghiêm trọng của sự kiện tàu chiến Trung Quốc nhắm              
bắn tàu Philippines 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 28/4 phát biểu trong một             
cuộc phỏng vấn trực tuyến đã cho rằng vụ việc một tàu Trung Quốc chĩa vũ khí vào                  
tàu chiến Philippines “có thể chỉ là phép thử đối với các phản ứng của Manila”. 

Lorenzana cũng nói thêm rằng tàu Trung Quốc “có lẽ” không có ý định làm tổn hại                 
các binh lính trên tàu chiến Philippines, mặc dù ông thừa nhận sự việc “có một chút”                 
hung hăng.  

Bộ Tư lệnh phía Tây của Philippines đã xem hành động của tàu Trung Quốc là “mang                 
tính thù địch”. 

Xem thêm: 

Inquirer.net ngày 28/4: DND chief says Chinese warship aiming guns at PH            
vessel could just be a ‘test’ of Philippine reaction 
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Phủ Tổng thống Philippines sẽ cân nhắc đề xuất tuần tra chung với Malaysia và               
Việt Nam ở Biển Đông 

Theo cựu chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio, Manila nên tiến hành               
tuần tra chung cùng với Malaysia và Việt Nam để chống lại “các hành vi leo thang                 
nghiêm trọng” của Trung Quốc ở Biển Đông. 

“Điều này cho thấy Trung Quốc không thể bẻ đũa từng chiếc. Chúng ta là một thể                 
thống nhất”, theo Carpio.  

Trên thực tế, hải quân Philippines cũng đã tiến hành tuần tra chung với Indonesia và                
Malaysia tại vùng biển phía nam Philippines nhằm chống cướp biển, khủng bố và các               
hành động bắt cóc.  

Carpio cũng đề nghị Manila có thể tham gia các hoạt động tuần tra tại Biển Đông                 
cùng với Mỹ nếu như Trung Quốc đưa ra lời đề nghị “tương tự”.  

Phủ Tổng thống Philippines sau đó nói rằng sẽ xem xét đề nghị tiến hành tuần tra                 
chung với các bên liên quan khác ở Biển Đông. Tuy nhiên, phát ngôn viên của tổng                 
thống Duterte không đồng ý với nhận định Trung Quốc đang lợi dụng dịch bệnh để                
tăng cường các hoạt động ở khu vực tranh chấp. 

Xem thêm: 

Philstar Global ngày 27/4: Carpio suggests joint patrols with Malaysia,          
Vietnam in South China Sea 

Inquirer.net ngày 28/4: Palace disagrees China using COVID-19 crisis to          
advance territorial ambitions 

 

Philippines nên tiến hành đặt tên các thực thể ở Biển Đông 

Cựu thẩm phán toà tối cao Philippines Antonio Carpio tiếp tục có một đề xuất khác:                
chính phủ Philippines có thể chống lại quyết định lập quận hành chính và định danh                
các thực thể ở Biển Đông bằng một hành động tương tự, cho phép cơ quan vẽ bản đồ                   
quốc gia (NAMRIA) đặt trên các thực thể ở vùng biển thuộc chủ quyền của               
Philippines. 

Carpio cho rằng hành động này phù hợp với các quy định của Tổ chức Thuỷ văn                 
Quốc tế (IHO) và Uỷ ban Hải dương học Liên chính phủ (IOC), các tổ chức phê                 
chuẩn việc đặt tên cho các thực thể trên biển, trừ khi một quốc gia cho phép việc định                   
danh được tiến hành bởi một cơ quan của chính quốc gia đó.  
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Carpio đề xuất ý tưởng này từ năm 2018, khi Trung Quốc định danh 5 thực thể chìm                  
dưới nước tại bãi đá Benham Rise. NAMRIA khi đó đã yêu cầu vô hiệu hoá hành                 
động này vì đã vi phạm luật quốc tế. Tuy nhiên, chính quyền Philippines vào năm                
2018 chưa cho phép NAMRIA tiến hành định danh.  

Xem thêm: 

Rappler ngày 28/4: Authorize mapping agency to name features in West PH            
Sea – Carpio 

 

Philippines dẫn Phán quyết Biển Đông để phản đối Trung Quốc lập quận hành              
chính và định danh các thực thể ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông 

Bộ Ngoại giao Philippines ngày 30/4 đã đưa ra thông báo phản đối mạnh mẽ hành vi                 
lập quận hành chính và định danh các thực thể ở Biển Đông, nói rằng phán quyết của                  
Tòa Trọng tài năm 2016 đã bác bỏ các yêu sách chủ quyền vô lý của Bắc Kinh. 

Philippines kiên quyết không công nhận cái gọi là thành phố Tam Sa, quận Tây Sa và                 
Nam Sa, cũng như việc đặt tên hơn 80 thực thể ở Biển Đông . 

Xem thêm: 

Rappler ngày 30/4: PH protests China districts, features in West PH Sea,            
asserts Hague ruling 

 

Nhật Bản phát triển một loại tên lửa chống hạm siêu thanh mới 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đây sẽ là một dạng thiết bị lượn siêu thanh (hyper                  
velocity gliding projectiles – HVGP) và đang lên kế hoạch triển khai một phiên bản               
đầu tiên của thiết bị này vào năm 2026, sau đó là phiên bản nâng cấp sau năm 2028. 

Tên lửa này dự kiến sẽ có thể di chuyển với tốc độ gấp năm lần âm thanh, nghĩa là nó                     
sẽ là đạt mức tốc độ siêu thanh. Khi đưa được một tên lửa như vậy vào phục vụ, Nhật                    
Bản sẽ là quốc gia thứ tư trên thế giới được trang bị công nghệ siêu thanh, sau Trung                   
Quốc, Nga và Hoa Kỳ. 

Công nghệ siêu thanh cho phép một tên lửa lướt đi ở tốc độ cao trong bầu khí quyển                   
phía trên - một điểm yếu của các hệ thống phòng không - và có thể di chuyển theo                   
quỹ đạo phức tạp, gây khó khăn cho quá trình đánh chặn của các hệ thống lá chắn                  
chống tên lửa hiện nay. 
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Bộ Quốc phòng Nhật Bản cùng Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries đang phát triển              
một loại động cơ phản lực dòng thẳng siêu âm (scramjet engine) để tích hợp vào tên                 
lửa siêu thanh này. Tuy nhiên, tầm bay của tên lửa sẽ bị giới hạn trong khoảng 500                  
km hoặc ít hơn hơn để phù hợp với khuôn khổ "chính sách quốc phòng theo định                 
hướng phòng thủ" của Nhật Bản. 

HVGP sẽ mang đầu đạn có thể xuyên thủng sàn tàu sân bay. Nhật Bản cho biết tên lửa                   
đang được phát triển có mục tiêu bảo vệ các hòn đảo xa xôi ở phía tây nam, như quần                    
đảo Okinawa và các đảo nhỏ xung quanh bao gồm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang               
tranh chấp với Trung Quốc. Đây là chuỗi đảo không có người ở tại Biển Hoa Đông –                  
cách đảo chính Okinawa khoảng 420 km.  

Xem thêm: 

SCMP ngày 29/4: Japan is working on a hypersonic anti-ship missile that may             
be a threat to Chinese navy activities 

 

Cảnh sát biển Đài Loan ra mắt tàu tuần tra tự đóng 

Tại một buổi lễ tại Cao Hùng ngày 27/4, cảnh sát biển Đài Loan (CGA) đã cho ra mắt 
chiếc tàu tuần tra 600 tấn tự đóng đầu tiên, chiếc An Bình (Anping). 

Khung thân của chiếc An Bình dựa trên nguyên mẫu tàu chiến hai thân lớp Đà Giang                 
(Tuo Chiang) của hải quân Đài Loan, và được khởi đóng vào tháng 1/2019. Chiếc tàu                
thứ hai đã được bắt đầu chế tạo cùng năm. 

Buổi lễ cũng khởi động việc đóng chiếc tàu thứ ba, đồng thời với đó là một con tàu                   
khác nặng 35 tấn. CGA có tham vọng biên chế tổng cộng 141 tàu mới đủ các loại.  

Tàu An Bình được bổ sung các thiết bị cứu hộ cứu nạn, có tốc độ 40 hải lý/giờ và                    
giúp gia tăng một cách đáng kể năng lực cứu hộ hàng hải của CGA. 

Xem thêm:  

Naval News ngày 28/4: Taiwan unveils locally built patrol ship 

 

Đài Loan thử nghiệm hàng loạt tên lửa tầm trung mới 

Theo các nguồn tin Đài Loan, trong hay ngày 14 và 15/4, Đài Loan đã tiến hành                 
phóng thử nghiệm loại tên lửa siêu âm đối hải mới Vân Phong (Yun Feng) có tầm bắn                  
1.500 km.  
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Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn (tập đoàn vũ khí và công nghệ thuộc sở hữu                  
của chính quyền Đài Loan) cũng đã thử nghiệm một loạt các loại tên lửa tầm trung                 
mới tại Bình Đông, phía nam Đài Loan. Các hệ thống tên lửa đối hải được coi là đóng                   
vai trò quan trọng trong chiến lược phi đối xứng chống lại Trung Quốc. 

Vân Phong là một loại tên lửa siêu âm có tầm bắn từ 1.200 tới 2.000 km với phần tên                    
lửa đẩy mang nguyên liệu rắn. Tháng 8/2019, Vân Phong đã được sản xuất hàng loạt                
với hợp đồng 20 tên lửa cùng 10 hệ thống phòng di động. Ngoài ra, Viện Trung Sơn                  
còn cải tiến Vân Phong trở thành tên lửa có thể mang vệ tinh nặng tối đa 200 kg lên                    
độ cao 500 km.  

Xem thêm: 

Naval News ngày 28/4: Taiwan test-fires land-attack cruise missile “Yun          
Feng” 

 

Campuchia: Tương lai chung với Trung Quốc sẽ mang tới sự phát triển nhanh              
chóng cho đất nước 

Trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã vào ngày 28/4, Phó Thủ tướng               
Campuchia Hor Namhong đã cho rằng Cộng đồng chia sẻ tương lai chung Trung              
Quốc - Campuchia sẽ mang lại sự phát triển mạnh mẽ trong tất cả các mặt cho                 
Campuchia. 

Ngày 28/4 đánh dấu một năm triển khai xây dựng Cộng đồng tương lai chung Trung                
Quốc - Campuchia. Hor Namhong nói rằng Campuchia là quốc gia đầu tiên trên thế               
giới tham gia sáng kiến này với Trung Quốc, và đây là một lộ trình giúp hai quốc gia                   
chung sống cùng nhau như một cộng đồng.  

Thông qua một kế hoạch hành động chung, hai nước sẽ cùng thúc đẩy hợp tác trong                 
các lĩnh vực như chính trị, luật pháp, cơ sở hạ tầng, tài chính, thương mại, giao lưu                  
nhân dân hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở mức độ cao. Campuchia cũng tích                 
cực tham gia vào Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) của Trung Quốc. 

Xem thêm: 

The Star ngày 28/4: Cambodia: Shared future with China will bring vigorous            
development to country 
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II- PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN 

"Tình anh em" giữa Trung Quốc và Việt Nam rạn nứt ở Biển Đông? 

Một bài phân tích của David Koh, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hợp tác và Hoà                  
bình Campuchia, về mối quan hệ Việt-Trung qua lăng kính Biển Đông với khái niệm               
“tình anh em" (brotherly love). 

Theo Koh, “tình anh em” trong giai đoạn căng thẳng hiện tại giữa hai nước không                
phải là một nền tảng hữu hiệu và bền vững để thiết lập chính sách nữa, nhất là đối với                    
Việt Nam. Trong tranh chấp Biển Đông, tuyên bố chủ quyền của hai bên là trò chơi có                  
tổng bằng không, không có bất cứ một sáng kiến "chung" nào như chủ quyền chung,                
sử dụng chung, khai thác chung...được thảo luận.  

Nhiều nhà quan sát xem sự thất vọng của Hà Nội đối với Bắc Kinh sẽ khiến Việt Nam                   
xoay trục sang Mỹ. Tuy nhiên, những lo ngại về phản ứng của Trung Quốc, cùng với                 
ý đồ dân chủ hoá từ phía Mỹ, khiến cho Việt Nam chỉ xem Mỹ như một yếu tố mặc cả                     
trong quan hệ với Bắc Kinh. 

Phản ứng của công chúng trong nước trước chiến lược của chính phủ Việt Nam khá                
đa dạng, từ chỗ xem chính phủ là ngây thơ, vẫn còn ảo tưởng trước cái gọi là ý thức                    
hệ xã hội chủ nghĩa, cho tới xem chính phủ là cẩn trọng đúng mức, không mong muốn                  
chiến tranh nhưng sẵn sàng tham chiến nếu cần thiết.  

Trong nội bộ chính phủ và Đảng, sự khác biệt về quan điểm hẹp hơn, tập trung vào sự                   
cần thiết phải áp dụng chiến thuật và chiến lược đa chiều, đa tầng nấc, hơn là đơn                  
thuần chỉ tập trung vào quân sự hoá. Điều này thể hiện qua các công cụ đa phương cả                   
về ngoại giao và quân sự, kinh tế mà Việt Nam áp dụng trong thập kỷ vừa qua. 

Tuy nhiên, tác động của các chính sách đó tới Bắc Kinh vẫn còn là dấu chấm hỏi. Cái                   
gọi là “đồng chí tốt, láng giềng tốt" là một phiên bản nhợt nhạt của tình hữu nghị “môi                   
hở răng lạnh" trước kia, và có thể không còn hữu hiệu nếu cả hai nước đứng trước vấn                   
đề chủ quyền và lợi ích quốc gia vì 3 lý do.  

Thứ nhất, Trung Quốc không còn coi Việt Nam là quan trọng về mặt đoàn kết xã hội                  
chủ nghĩa nữa. Trong khi Việt Nam cần Trung Quốc trợ giúp để chống lại quá trình                 
dân chủ hoá. Bắc Kinh xem Hà Nội đơn thuần là láng giềng như các láng giềng khác                  
mà thôi. Lợi ích quốc gia đứng đầu. 

Thứ hai, Việt nam không cho Trung Quốc bất cứ lợi thế nào về kinh tế và chính trị để                    
Trung Quốc có thể trao đổi. Nói cách khác, Việt Nam trong mắt Trung Quốc không có                 
nhiều vị thế chiến lược, trừ khi Hà Nội kết đồng minh với Mỹ hoặc Nga. 
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Thứ ba, có thể nói Trung Quốc đã bao vây Việt Nam về mặt địa chính trị, khi Bắc                   
Kinh thiết lập quan hệ đặc biệt với Thái Lan, Lào và Campuchia. Mặt trận phía Tây                 
của Việt Nam có lẽ đang bị khoá chặt.  

Xem thêm: 

SCMP ngày 28/4: Is China and Vietnam’s ‘brotherly love’ adrift in the South             
China Sea? 

 

Năng lực chống tàu sân bay Trung Quốc đang gia tăng 

Một trong những yếu tố ít được đề cập tới trong quá trình hiện đại hoá quân đội Trung                   
Quốc chính là việc nâng cấp những tàu chiến cũ bằng hệ thống vũ khí hiện đại hơn. 

Ví dụ, khu trục hạm Type 051B duy nhất của hải quân Trung Quốc mang tên Thâm                 
Quyến vốn đã được biên chế hơn 20 năm. Ban đầu, Thâm Quyến được trang bị tên lửa                  
chống hạm YJ-83, có tính năng tương đương với Harpoon của Mỹ. Tuy nhiên, cho tới                
cuối năm ngoái, con tàu được nâng cấp để mang theo tổng cộng 16 tên lửa YJ-12. 

YJ-12 là loại tên lửa chống hạm mang tính chiến lược cao hơn YJ-83. Nó có tốc độ và                   
tầm bắn khó đánh chặn hơn. Chỉ cần một loạt bắn với 4 quả, loại tên lửa này có thể                    
gây ra mối đe dọa nghiêm trọng tới bất kỳ hệ thống phòng thủ tối tân nào, ngay cả là                    
của tàu sân bay.  

Thông số chính xác của YJ-12 không được rõ ràng, nhưng người ta dự đoán tốc độ                 
của nó gấp 4 lần tốc độ âm thanh (Mach 4), tầm bắn từ 250 đến 350 km với đầu đạn                     
nặng khoảng 1000 lbs (khoảng 453 kg). Để tiện so sánh, YJ-12 lớn gấp 3 lần tên lửa                  
tấn công hải quân (NSM) mới mà Mỹ dự tính trang bị cho các khinh hạm của mình                  
trong tương lai. Liên minh Ủng hộ Phòng thủ Tên lửa (MDAA) cho rằng YJ-12 có thể                 
mang một đầu đạn hạt nhân với sức công phá 700 kiloton. 

Ban đầu, YJ-12 dự tính được thiết kế để bắn từ trên không, nhưng vào năm 2018                 
phiên bản phóng từ mặt đất được ra mắt. Và giờ các chiến hạm cũ của hải quân Trung                   
Quốc đã được trang bị loại tên lửa này, trong đó có các tàu lớp Sovremenny mà Trung                  
Quốc nhập khẩu của Nga từ tận những năm 1990 và hai khinh hạm Type 052 vốn                 
đang được trang bị các tên lửa YJ-83 cũ hơn.  

Xem thêm: 

Forbes ngày 1/5: China Increases Potency Of Anti-Carrier Capabilities 
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Những hành động thách thức liên tiếp của Mỹ trước Trung Quốc tại Biển Đông               
mang ý nghĩa gì? 

Hải quân Mỹ đã tiến hành liên tiếp 2 hoạt động đảm bảo tự do hàng hải (FONOPs) chỉ                   
trong một ngày tại Biển Đông vào cuối tháng 4. Tiếp đó là việc hai máy bay ném bom                   
chiến lược B-1B Lancer cũng tiền hành tuần tra ở khu vực biển đang có tranh chấp.                 
Trên thực tế, FONOPs của Mỹ ở Biển Đông là không hiếm, nhưng chưa bao giờ dồn                 
dập như thời gian vừa qua. 

Điều này mang ý nghĩa gì? 

Theo Timothy Heath từ RAND (cơ quan nghiên cứu chính sách toàn cầu ở Mỹ), điều                
này cho thấy một chiến lược mới của Lầu Năm Góc: “ổn định về chiến lược, nhưng                 
tuỳ nghi trong tác chiến” (strategic predictability, operational unpredictability). Heath          
cũng chỉ ra một bước đi gần đây của Mỹ khi không quân đã chấm dứt sứ mệnh hiện                   
diện máy bay ném bom một cách liên tục ở Guam, thay vào đó sẽ triển khai các máy                   
bay B-1, B-2 và B-52 tới khu vực bất cứ khi nào Lầu Năm Góc thấy cần thiết. 

Tương tự như thế, tàu chiến Mỹ tại Biển Đông có thể tiến hành các hoạt động mà                  
không theo bất cứ một mô thức đã có nào trong quá khứ.  

Xem thêm: 

CNN ngày 30/4: US Navy stages back-to-back challenges to Beijing's South 
China Sea claims 

 

Trong khi thế giới ứng phó đại dịch, Trung Quốc theo đuổi những tham vọng bất                
chính 

Trung Quốc đã lợi dụng đại dịch để theo đuổi những lợi ích địa chính trị của riêng                  
mình, theo Matthew Dalton trên The Hill, tiêu biểu như các sự kiện nóng bỏng xảy ra                 
trên Biển Đông trong vòng một tháng qua. Trong một cuộc thăm dò mới đây, có tới                 
62% người Mỹ xem sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc là một mối đe doạ lớn,                  
tăng 14 điểm phần trăm so với năm 2018. 2/3 trong số họ nhìn nhận Trung Quốc với                  
thái độ tiêu cực, trong đó có 72% những người ủng hộ Đảng Cộng hoà và 62% người                  
Dân chủ.  

Theo Dalton, đã đến lúc Mỹ tăng cường gửi thông điệp và hành động trên thế giới để                  
chứng minh mình vẫn là lãnh đạo toàn cầu, và sẽ không tha thứ cho các hành vi cưỡng                   
ép của Trung Quốc. Để làm được điều này, Washington cùng với đồng minh và đối                
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tác, phải tích cực làm việc một cách minh bạch với thông tin, và với cộng đồng quốc                  
tế để chống dịch. 

Mỹ cũng phải thông qua các kênh ngoại giao, các kênh công khai, và răn đe quân sự                  
để cảnh báo với Bắc Kinh rằng Mỹ vẫn đang theo dõi tích cực những gì đang xảy ra ở                    
Biển Đông và ở Đài Loan. Cần phải tiếp tục mở rộng chính sách hơn nữa, bằng cách                  
thành lập một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp đa quốc gia để kiềm chế sự hung hăng                  
của Trung Quốc. Tăng cường nguồn lực cho các nhiệm vụ FONOPs cũng quan trọng               
trong việc đảm bảo hạ nhiệt các hành vi gây rối của Bắc Kinh về dài hạn. 

Xem thêm: 

The Hill ngày 28/4: With the world distracted, China pursues its nefarious            
ambitions 

 

Đại dịch không làm giảm cạnh tranh Mỹ - Trung ở Biển Đông 

Rodger Baker từ Stratfor khẳng định quan điểm cho rằng các hoạt động gây hấn của                
Trung Quốc, và sau đó là các hành động đáp trả từ Mỹ, không phải là lợi dụng đại                   
dịch để đẩy mạnh các lợi ích hiện có, mà là thể hiện một chiến lược đã có sẵn của cả                     
hai bên, duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực. 

Và nếu dự đoán này là sự thực, thì cả Trung Quốc và Mỹ sẽ coi đây là một sự bình                     
thường mới, khi các hoạt động gây hấn của Bắc Kinh, và đáp trả từ Washington, sẽ                 
tiếp tục với tần suất như hiện nay sau khi đại dịch kết thúc. Đại dịch COVID-19, do                  
đó, có vai trò thay đổi một số yếu tố chiến thuật và chiến dịch, nhưng cả hai siêu                   
cường vẫn hiện diện trong cán cân quyền lực mà không có nhiều thay đổi. 

Xem thêm: 

Stratfor ngày 28/04: Even a Pandemic Does not Stop the South China Sea             
Competition 

 

Liệu liên minh Mỹ-Philippines có lỗi thời? 

Tháng 2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hủy bỏ Hiệp ước Các lực lượng              
viếng thăm (VFA) được ký năm 1998, cáo buộc Washington “can thiệp theo kiểu thực               
dân” vào công việc nội bộ của Philippines. Tuy nhiên, các hành vi của Trung Quốc                
gần đây tại Biển Đông cho thấy một liên minh Mỹ-Philippines hiệu quả là cần thiết. 

Nhiều vấn đề liên quan tới việc thay đổi và quản lý các hiệp ước liên minh vẫn thường                   
xuyên xảy ra không chỉ giữa Mỹ với Philippines, tuy nhiên nhiều chuyên gia lo ngại                
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việc huỷ bỏ VFA sẽ khiến Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT) ký kết năm 1951 giữa                 
hai bên trở nên “vô dụng”.  

VFA tạo ra cơ sở pháp lý cho lực lượng quân sự Mỹ đóng tại Philippines. Không có                  
các ưu tiên về luật pháp, hải quan và cư trú được quy định trong VFA, quân đội Mỹ sẽ                    
rất khó duy trì các hoạt động bình thường của mình như hơn 300 cuộc diễn tập quân                  
sự chung, các hoạt động luân chuyển binh lính, thăm cảng và các hoạt động thường                
niên khác. Việc huỷ bỏ VFA cũng tác động tới kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự.  

Tuy nhiên, trên lý thuyết luật, hợp tác song phương giữa hai bên sẽ chỉ bị ảnh hưởng                  
một cách tối thiểu trong trường hợp VFA bị huỷ bỏ. Và trong trường hợp có tình trạng                  
khẩn cấp xảy ra, sẽ vẫn có những cơ chế luật pháp khác giúp cho hợp tác song                  
phương vẫn xảy một cách trôi chảy. Liên minh Mỹ-Philippines hậu VFA do đó sẽ               
không quá bi quan, cần nhấn mạnh điều này. Đảm bảo an ninh của Mỹ với Philippines                 
vẫn sẽ mạnh mẽ, và cần thiết phải tìm ra những cơ chế an ninh mới sáng tạo hơn.  

Để giúp cho liên minh tạo sức sống mới, cần phải nhận thức những vấn đề sau: (1)                  
bản thân Philippines phải nhận thức rằng cam kết trong liên minh là hai chiều, không                
phải chỉ một chiều từ Mỹ; (2) cả Washington và Manila đều phải cùng nhau hoạch                
định các kịch bản chung về việc làm thế nào để thúc đẩy quan hệ song phương dưới                  
ảnh hưởng của Trung Quốc; (3) khả năng tái đàm phán một VFA mới là có khả năng                  
xảy ra, do Manila cũng muốn đàm phán thiết lập VFA với một số đối tác khác.  

Xem thêm: 

The Diplomat ngày 22/4: Is the US-Philippines Alliance Obsolete? 

 

Ý nghĩa của quá trình cải cách quân đội Trung Quốc đối với thế giới 

Tôn Tử đã nói một câu đại ý như sau: hãy tỏ ra mạnh khi ta đang yếu, và hãy tỏ ra yếu                       
khi ta đang mạnh. Và nếu nhìn vào quân đội Trung Quốc (PLA) hiện nay, thật khó                 
đoán là họ đang áp dụng chiến lược nào.  

Trả lời được câu hỏi này một cách chính xác sẽ có tác động to lớn không chỉ tới Mỹ,                    
mà còn tới toàn bộ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tương tự, đối với giới lãnh đạo                 
Trung Quốc, nhận định sai về về thực lực quân sự của bản thân có thể gây ra hậu quả                    
thảm khốc. Do đó, đánh giá về PLA thì phải xem cả điểm mạnh và điểm yếu của lực                   
lượng này. 

Rõ ràng nhìn bề ngoài, PLA đã trở nên hùng mạnh hơn sau một thập kỷ. Trong cuộc                  
diễu binh mừng 70 năm thành lập nước năm ngoái, PLA đã cho ra mắt hơn 700 thiết                  

24 
 

https://thediplomat.com/2020/04/is-the-us-philippines-alliance-obsolete/


bị quân sự mới, trong đó có DF-41 tên lửa hạt nhân chiến lược có thể bắn tới mọi nơi                    
trên nước Mỹ.  

Lầu Năm Góc thừa nhận rằng PLA đã phát triển năng lực ngăn chặn, cản trợ và nếu                  
cần thiết, đánh bại một lực lượng thứ ba có ý định can thiệp vào “một cuộc xung đột                   
quy mô lớn” ở khu vực. PLA cũng phát triển khả năng triển khai lực lượng ra bên                  
ngoài khu vực Thái Bình Dương, khả năng phá vỡ, làm tê liệt hay phá huỷ các hệ                  
thống quan trọng quyết định ưu thế quân sự của Mỹ. 

Vậy điểm yếu của Trung Quốc là gì? Các nghiên cứu và xuất bản trong nội bộ Trung                  
Quốc thường nhắc tới “hai năng lực bị thiếu” (两个能力不够: lưỡng cái năng lực bất               
cấu). Thứ nhất, năng lực tác chiến trong chiến tranh hiện đại của PLA là chưa đủ. Thứ                  
hai, năng lực chỉ huy của các sĩ quan PLA là chưa đủ. Bên cạnh đó, còn một điểm yếu                    
khác vẫn thường xuyên được nhắc tới là “căn bệnh hoà bình” (和平病: hoà bình               
bệnh): đơn giản làuộc chiến gần đây nhất mà PLA tham chiến cũng đã 35 năm rồi,                 
dẫn đến kinh nghiệm thực chiến của PLA trong chiến tranh hiện đại gần như không                
có.  

Và để cải thiện những điểm yếu này, cải cách quân đội là điều mà Tập Cận Bình đã                   
làm trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, quá trình này sẽ kéo dài cả thập kỷ. Ví dụ,                   
cho tới 2020, cơ giới hoá PLA “về cơ bản sẽ đạt được” và các năng lực chiến lược                   
được cải thiện đáng kể; cho tới 2035, hiện đại hoá quốc phòng toàn quốc “cơ bản                 
hoàn tất”; cho tới giữa thế kỷ, PLA trở thành “quân đội đẳng cấp thế giới”.  

Vậy thì, có vẻ như Trung Quốc đang tỏ ra mạnh mẽ khi vẫn còn đang tương đối yếu.  

Xem thêm: 

Asia Times ngày 28/4: What China’s army reforms mean for the world 

 

Mối đe dọa lớn nhất tới an ninh hàng hải của Philippines 

Năm 2011, chính phủ Philippines khi đó thành lập một cơ quan mới nhằm đảm bảo                
một cách tiếp cận tổng thể đối với vấn đề chấp pháp hàng hải và quản lý biển: Trung                   
tâm Theo dõi Bờ biển Quốc gia (NCWC). Trung tâm này không hoạt động trên thực                
địa, mà có vai trò thu thập thông tin, cập nhật và truyền tải những gì đang xảy ra trên                    
các vùng biển của quốc gia.  

Là một trung tâm được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, nhưng có một thực tế là                  
NCWC lại không thể sử dụng được chúng một cách hiệu quả. Công nghệ chỉ là một                 
phần trong tổng thể chiến lược về nhận thức hàng hải mà thôi. Nhiều câu chuyện đáng                 
buồn xảy ra chỉ vì thiếu vắng khung pháp lý, và thiếu phối hợp giữa các lực lượng                  
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chấp pháp biển. Những lỗ hổng về mặt luật pháp đã được nhận diện từ lâu, nhưng do                  
không giành được sự ưu tiên, hay do thiếu thông tin, mà các nhà làm luật đã không                  
thể điều chỉnh những lỗ hổng này.  

Bên cạnh đó là các quan điểm khác biệt tới từ các lực lượng chấp pháp biển (cảnh sát                   
biển, hải quân, nhóm hàng hải của cảnh sát quốc gia, cục hàng hải và nghề cá…). Họ                  
không thể thống nhất được một khái niệm chung về an ninh hàng hải, và không thể                 
thống nhất được nhiệm vụ chung và riêng của từng cơ quan. Các cơ quan và lực lượng                  
này thường xuyên nói xấu nhau, tranh giành công trạng, đổ lỗi nhau khi có tình huống                 
xảy ra.  

Thiếu vắng quyết tâm chính trị và nhận thức đúng về đe doạ an ninh cũng như về tiềm                   
năng của quốc gia cũng là những điểm không thể bỏ qua.  

Xem thêm: 

The Diplomat ngày 28/4: The Worst Threat to Philippine Maritime Security 

 

Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông, ASEAN và tứ giác an ninh nên làm gì? 

Thanh Niên tiến hành phỏng vấn Tiến sỹ Rajeswari Pillai Rajagopalan thuộc Quỹ             
Quan sát Ấn Độ về các diễn biến đáng quan ngại gần đây ở Biển Đông.  

Với câu hỏi Việt Nam và ASEAN nên làm gì, bà Rajagopalan đã nói rằng Việt Nam                 
có cơ hội và trách nhiệm xây dựng một cách tiếp cận chặt chẽ hơn giữa các nước                  
ASEAN trước những hành vi của Trung Quốc bởi một số nước đã sẵn sàng phối hợp                 
với nhau tích cực hơn.  

Riêng với tứ giác kim cương (Quad), bà Rajagopalan cho rằng 4 nước thành viên cần                
thêm thời gian để phối hợp với nhau một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trước tình hình                 
hiện nay, Quad có khả năng tổ chức tham vấn định kỳ và thực hiện một số nhiệm vụ                   
phối hợp để hỗ trợ Việt Nam, Philippines và các nước khác liên quan tới Biển Đông.                 
Ngoài ra, Quad cũng có thể đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, và cùng nhau xây dựng                  
một cộng đồng lớn hơn để gây áp lực lên Trung Quốc 

Xem thêm: 

Thanh Niên ngày 29/4: Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông, ASEAN và tứ              
giác an ninh nên làm gì? 
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Phỏng vấn Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ: từ cựu                
thù tới đối tác toàn diện 

Trong bài phỏng vấn với Thanh Niên, đại sứ Vinh đã đánh giá về quan hệ ngoại giao                  
giữa hai nước trong thời gian vừa qua. Ông cho rằng 20 năm qua là chặng đường mà                  
hai nước phải vượt qua thách thức và khó khăn không nhỏ, từ câu chuyện xây dựng                 
lòng tin, cho tới tăng cường hiểu biết và tôn trọng thể chế chính trị của nhau.  

Quan hệ hai nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục được củng cố và làm sâu sắc thêm                   
trên mọi lĩnh vực. Ngoài ra còn thúc đẩy hiểu biết, xây dựng lòng tin dựa trên nguyên                  
tắc bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau, trong đó có tôn trọng thể chế chính                   
trị của nhau. 

Điều gắn kết quan hệ hai nước, theo đại sứ Vinh, nói một cách ngắn gọn là điều mà                   
hai bên đã đúc kết thành nguyên tắc của quan hệ là: hiểu biết, lòng tin, cùng có lợi và                    
tôn trọng lẫn nhau, nhất là tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Cần nhấn mạnh rằng                  
hiểu biết, tôn trọng chính là cơ sở để có lòng tin, hợp tác, quan hệ tốt hơn, sâu hơn.                    
Bên cạnh đó chính là lợi ích quốc gia. 

Thách thức trong việc tăng cường quan hệ tới từ những điểm khác biệt. Trước hết, có                 
những khác biệt xuất phát từ thể chế chính trị, xã hội khác nhau, như về các vấn đề                   
dân chủ, nhân quyền, hay các điều kiện khác. Với các thách thức này, hai bên đã thiết                  
lập các cơ chế đối thoại, xử lý phù hợp. Thách thức nữa là giải quyết vấn đề về thâm                    
hụt thương mại.  

Xem thêm: 

Thanh Niên ngày 30/4: Từ cựu thù đến đối tác toàn diện 

 

Cách tiếp cận vấn đề Biển Đông của Malaysia qua vụ việc tàu thăm dò HYDZ 8 

Malaysia vẫn luôn tiếp cận vấn đề Biển Đông theo cách “an toàn”, khi nước này tận                 
dụng tổng hợp các sáng kiến ngoại giao, kinh tế, luật pháp và an ninh để đảm bảo lợi                   
ích của mình. Cách tiếp cận này tới từ mong muốn của nước này nhằm duy trì tuyên                  
bố chủ quyền, vốn quan trọng vì mang cả yếu tố lãnh thổ và kinh tế. Nó cũng phản                   
ánh thực tế, bao gồm vị trí địa lý xa khu vực tranh chấp của Malaysia so với các bên                    
liên quan khác. Bên cạnh đó là tầm quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ gần gũi                   
với Trung Quốc, và những hạn chế trong năng lực quân sự của Malaysia. Kuala               
Lumpur đồng thời mong muốn thể hiện bản thân là một quốc gia hàng hải và thương                 
mại, duy trì nguyên tắc và luật pháp quốc tế chống lại tâm lý “có sức mạnh là có tất                    
cả”. 
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Tuy nhiên, cách tiếp cận kể trên đang bị thử thách bởi sự kiện tàu thăm dò địa chất                   
HYDZ 8 của Trung Quốc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia để phản đối                 
hành động thăm dò dầu khí của Kuala Lumpur ở đây, làm phơi bày những khó khăn                 
mà Malaysia phải đối mặt trong việc phản ứng lại sự hung hăng của Trung Quốc. 

Cho dù mọi việc xảy ra trên thực địa như thế nào, thì phản ứng ban đầu trước công                   
chúng của Malaysia khiến người ta bối rối. Không có bất cứ một tuyên bố chính thức                 
nào từ chính phủ vài ngày sau khi sự việc xảy ra, tạo ra đồn đoán và chỉ trích về sự                     
chậm chạp và tính hiệu quả của chính sách đối ngoại Malaysia. Sau đó mặc dù đã có                  
những tuyên bố giải thích các khía cạnh của sự việc, thì chính phủ Malaysia đã ở tư                  
thế đã rồi, và phải thụ động trong việc đối phó lại luồng quan điểm cho rằng đã có                   
“đối đầu” giữa Trung Quốc và Malaysia.  

Xem thêm: 

Jamestown Foundation, China Brief, 1/5, Chinese Survey Vessel Incident Puts          
Malaysia’s South China Sea Approach Under Scrutiny 

 

III- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/BÁO CÁO CHUYÊN SÂU 

Vũ Hải Đăng, “A Bilateral Network of Marine Protected Areas Between           
Vietnam and China: An Alternative to the Chinese Unilateral Fishing Ban in the             
South China Sea” 

Ý tưởng thành lập các khu vực bảo vệ hàng hải xuyên biên giới (MPAs) và một mạng                  
lưới các MPA ở Biển Đông không phải là một ý tưởng mới. Tháng 7 năm 2011, ngoại                  
trưởng Philippines khi đó đã đề xuất biến Biển Đông từ khu vực tranh chấp trở thành                 
một khu vực dành cho hoà bình, tự do, hữu nghị và hợp tác thông qua thành lập                  
MPAs.  

Cụ thể hơn, đã có ý tưởng đề xuất thành lập MPAs tại khu vực Trường Sa. Đây là                   
điều không gây ngạc nhiên vì vùng biển này được xem là vùng bảo tồn tài nguyên của                  
Biển Đông. Tuy nhiên có những khu vực khác nơi thiết lập MPA mang lại nhiều lợi                 
ích, cả về bảo tồn lẫn về chính trị, cụ thể: khu vực tây bắc Biển Đông.  

Khu vực tây bắc Biển Đông trong nghiên cứu này là vùng biển đông bắc Việt Nam và                  
tây nam Trung Quốc, bao trùm Vịnh Bắc bộ và quần đảo Hoàng Sa vốn là một khu                  
vực đánh cá truyền thống, nhạy cảm do tồn tại tranh chấp lãnh thổ giữa cả hai nước.                  
Kể từ năm 1999, hằng năm Trung Quốc đều đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài từ 2                    
tới 3 tháng. Bất kỳ tàu cá này không tuân thủ lệnh cấm đều bị phạt tiền hay tịch thu                    
ngư cụ. Theo báo chí và học giả Trung Quốc, lệnh cấm là nhằm bảo vệ sự bền vững                   
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của hệ sinh thái biển và phòng tránh đánh bắt cá quá mức. Tuy nhiên, chỉ trích, cả ở                   
bên trong Trung Quốc, đặt nhiều nghi vấn liên quan tới chính sách này.  

Lệnh cấm gây ảnh hưởng lớn tới ngư dân Việt Nam, và nhà nước Việt Nam đã nhiều                  
lần phản đối hành động đơn phương này. Ngư dân Việt Nam đã không tuân thủ lệnh                 
cấm, dẫn đến tải sản và ngư cụ của họ bị phía Trung Quốc tịch thu.  

Bài nghiên cứu đề xuất việc thành lập một mạng lưới song phương các MPA giữa                
Việt Nam và Trung Quốc tại vùng tây bắc Biển Đông như là một biện pháp thay thế                  
chính sách cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. Một mạng lưới như vậy không những                
phù hợp với luật pháp quốc tế, mà còn là một cách hiệu quả để bảo vệ môi trường và                    
sinh vật biển. Xa hơn, nếu được thực hiện tốt, mạng lưới này có thể giảm thiểu xung                  
đột giữa hai nước về tài nguyên nghề cá ở khu vực. 

Đầu tiên, bài nghiên cứu đề cập tới nghĩa vụ hợp tác bảo tồn và quản lý nguồn tài                   
nguyên chung được quy định trong UNCLOS như một khung pháp lý để thúc đẩy hợp                
tác tại Biển Đông. Sau đó, bài nghiên cứu cung cấp các nội dung nền tảng liên quan                  
tới MPA và mạng lưới MPA, cũng như các lập luận về sự cần thiết phải thiết lập                  
MPAs song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cuối cùng, quy trình thiết lập               
MPAs sẽ được mô tả, theo sau bởi các đề xuất thực hiện cụ thể áp dụng cho khu vực                    
tây bắc Biển Đông 

Xem thêm: 

Hai Dang Vu, Ocean Development and International Law, 44 (2013), trang           
145-169 

 

Benoît de Tréglodé, “Géostratégie du Viêt Nam dans les Spratleys et les États             
riverains de l’ASEAN” (tạm dịch: Địa chiến lược của Việt Nam tại quần đảo              
Trường Sa và các nước ven biển trong ASEAN) 

Một bài phân tích của tác giả người Pháp Benoît de Tréglodé, hiện là giám đốc nghiên                 
cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược (IRSEM) thuộc Học viện Quốc phòng Pháp. Mục               
tiêu của bài phân tích là tìm hiểu rõ hơn về chiến lược địa lý của Việt Nam ở quần đảo                     
Trường Sa kể từ khi Tòa Trọng tài ra phán quyết về vấn đề Biển Đông, và cho thấy sự                    
thiếu đồng thuận giữa các quốc gia có tranh chấp trong khu vực (Việt Nam,               
Philippines, Malaysia và Brunei) vẫn đang tiếp tục. Việc này một mặt giúp Trung              
Quốc củng cố thêm vị trí trung tâm trong cân bằng chiến lược khu vực, nhưng mặt                 
khác cũng cho Việt Nam thêm phương tiện để ngày càng tăng cường sự hiện diện của                 
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mình tại quần đảo Trường Sa dưới cái nhìn không mấy thiện cảm của các quốc gia                 
ven biển trong khu vực. 

Tác giả nhắc lại quan điểm của Việt Nam từ khi có phán quyết từ CPA. Mặc dù chính                   
phủ Việt Nam thừa nhận phán quyết năm 2016 có tác động to lớn tới việc vô hiệu hoá                   
đường 9 đoạn, nhưng văn bản này tác động tiêu cực tới việc đóng giữ của Việt Nam                  
tại một số thực thể chìm ở triều cao mà theo phán quyết của Toà nằm trong EEZ của                   
Philippines.  1

Một mặt, sự mơ hồ trong phán quyết giúp Việt Nam phát động chiến dịch ngoại giao                 
đa phương, tập hợp lực lượng và tìm kiếm các đồng minh bên ngoài ASEAN. Mặt                
khác, các lãnh đạo Việt Nam cũng tăng cường tiếp xúc với Trung Quốc. Điều này                
giúp Việt Nam thể hiện mình sở hữu nhiều kênh ngoại giao, giúp Hà Nội xếp thứ hai                  
trong các cuộc thảo luận với các quốc gia liên quan tới tranh chấp trong khi vẫn giữ vị                   
thế nhất định.  

Việt Nam đang gặp khá nhiều thách thức khi theo đuổi chiến lược ba bước của mình:                 
(1) quốc tế hóa các vấn đề trên biển ở vị trí là nạn nhân của Trung Quốc trong mắt thế                     
giới và nhân dân Việt Nam; (2) khởi động lại cuộc đối thoại với Bắc Kinh, điều cần                  
thiết cho tương lai của Việt Nam trong một số lĩnh vực; (3) nâng cao tầm ảnh hưởng                  
một cách nhiều nhất có thể trong ASEAN mặc dù còn nhiều thách thức nội bộ. Việt                 
Nam không muốn trở thành “người đứng đầu”, vì đây là vị trí dễ dàng bị cô lập nhất.                   
Tác giả cũng đề cập nhiều tới hoạt động hiện đại hoá cơ sở vật chất của Việt Nam ở                    
Trường Sa, cũng như sự đối đầu giữa các tàu đánh cá trong khu vực. 

Vì ASEAN thiếu ý chí chính trị và do sự bất lực giữa các quốc gia thành viên trong                   
việc xem xét để đạt được một thỏa thuận trong vùng lãnh thổ bị tranh chấp nên dường                  
như sự cân bằng địa chiến lược trong quần đảo Trường Sa không thể tiến triển được,                 
điều này thực sự gây nên một sự bế tắc trong quan hệ ngoài sự bất định về trong quan                    
hệ Mỹ-Trung.  

Sự lựa chọn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, theo tác giả lại là một sự lựa chọn không                    
có lợi cho các quốc gia có tranh chấp trong ASEAN; vì nó chỉ càng làm tăng thêm sức                   
mạnh của Trung Quốc. Điều có thể được xem là một thỏa thuận mới trong khu vực có                  
thể sẽ cần đến một phương thức hoạt động khác để có thể giải quyết một cách cởi mở                   
và cơ bản về vấn đề chủ quyền.  

Ở mức độ ASEAN, giải pháp có thể đưa ra là chuyển sang một sự cải cách cơ bản để                    
thay đổi định nghĩa về sự đồng thuận, mà hiện nay đang khá là mơ hồ, bằng cách chấp                   

1 Phần này đã được biên tập lại do các tác giả đưa thông tin chưa chính xác về các thực thể mà Việt 
Nam đóng giữ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Phán quyết của Toà. 
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nhận một sự đồng thuận hỗn hợp (hoặc nhất trí) và một hệ thống bỏ phiếu theo đa số.                   
Họ có thể đề xuất một cơ chế rằng sự nhất trí sẽ được thông qua khi có một vấn đề                     
liên quan đến 50% hoặc nhiều hơn các quốc gia thành viên, trong đó quyết định đa số                  
sẽ là đủ trong trường hợp ít nhất 50% các quốc gia thành viên đạt được sự đồng thuận.  

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, chính sách hàng hải của Việt Nam, ngược lại, cho                 
thấy việc mong muốn giữ nguyên tình trạng hiện nay (statu quo). Điều quan trọng               
nhất là không làm suy yếu tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam trong một xã hội                  
hiện tại đang còn mong manh vì chính sách mở cửa. 

Ở cấp độ khu vực, ASEAN cần tìm cách củng cố chính mình để không phải đối mặt                  
với sự chia rẽ nội bộ do các vấn đề Biển Đông; sự chia rẽ này là một điểm yếu và có                      
thể có lợi cho Trung Quốc khi mà những cuộc đàm phán song phương về vấn đề này                  
đang vẫn còn tiếp diễn. Việt Nam và các đối tác khu vực sẽ cần phải tìm ra giải pháp                    
mang tính quyết định trong tranh chấp lãnh thổ trước khi quốc tế hóa cách ứng xử của                  
họ về vấn đề này, việc này chắc chắn sẽ tăng cường độ tin tưởng của các quốc gia                   
thành viên vào một tổ chức khu vực và tạo ra độ tin cậy xung quanh “tính trung tâm”                   
của tổ chức này. 

Xem thêm: 

Benoît de Tréglodé (2020), Hérodote 176:43–58.  

 

Richard Heydarian, “At a Strategic Crossroads: ASEAN Centrality Amid         
Sino-American Rivalry in the Indo-Pacific”  

Báo cáo về tính trung tâm của ASEAN trong cạnh tranh Mỹ-Trung hiện nay, công bố                
bởi Viện Brookings. 

Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong thập kỷ vừa qua vừa tạo ra một sự dịch chuyển cán                   
cân quyền lực lớn ở khu vực, vừa tác động mạnh mẽ một cách tiêu cực tới trật tự quốc                    
tế mà Mỹ đang dẫn dắt. Bắc Kinh không chỉ tìm cách giới thiệu các sáng kiến kinh tế                   
đa phương thay thế đầy tham vọng như Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI), mà còn                 
tăng cường mở rộng hiện diện quân sự như xây dựng và quân sự hoá các đảo ở Biển                   
Đông. Vậy chúng ta phải phản ứng như thế nào? 

Xét tới tầm quan trọng của Trung Quốc trong thương mại toàn cầu, và tính trung tâm                 
của nước này trong hoạt động đầu tư cũng như thương mại ở Đông Nam Á, chưa kể                  
tới các thiết chế hợp tác khu vực khác, một chiến lược “ngăn chặn” như thời Chiến                 
tranh Lạnh là bất khả thi. Thay vào đó, các nước có cùng chung nhận thức nên xem                  
xét chiến lược chế ngự (constrainment): xác định và sau đó triển khai một cách tổng                
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thể công cụ ngoại giao, kinh tế và quân sự để chế ngự những bản năng xấu xa nhất                   
của Bắc Kinh, khuyến khích những chính sách và ý định tốt, và khả năng trở thành                 
một lãnh đạo có trách nhiệm.  

Theo tác giả, Trung Quốc không phải bẩm sinh đã là một quốc gia phá hoại, và cũng                  
không phải bẩm sinh đã có mong muốn hợp tác với các tính chất cơ hữu của trật tự tự                    
do. Vì vậy, cách tiếp cận hiệu quả nhất là ngăn chặn “không quá khắt khe” (chống lại                  
các hành vi tiêu cực), và đừng khuyến khích một cách quá lạnh nhạt (trước các hành                 
vi tích cực). Hành vi của Trung Quốc phản ánh sự tương tác của nước này đối với các                   
chủ thể quốc tế và khu vực. 

Vậy thì chiến lược của Mỹ cho tới hiện tại gồm những gì? Chiến lược Ấn Độ                 
Dương-Thái Bình Dương mở và tự do (FOIP) có thể được xem như một dạng chế                
ngự. Nhưng có nhiều thứ có thể được cải thiện hơn nữa. FOIP thường bị nhìn nhận                 
bởi con mắt lo ngại ở Đông Nam Á, xem đó như một dạng chiến lược ngăn chặn                  
(containment) hơn là chế ngự được thực hiện bởi Washington và các nước trong “bộ               
tứ kim cương”. ASEAN, với tư cách là tổ chức đa phương lớn nhất khu vực, từ chối                  
xem Trung Quốc đơn thuần như là một mối đe dọa bành trướng cần phải bị “khoá                 
chặt”. Thay vào đó hầu hết các nước láng giềng xem Trung Quốc là một nhân tố                 
không thể thiếu cần phải được tiếp cận bằng thể chế, chứ chưa nói đến thỏa hiệp.  

Tuy nhiên, thay vì chỉ nhấn mạnh tới tính trung tâm của ASEAN, bản thân tổ chức                 
này hoàn toàn có thể đóng vai trò định hình trật tự khu vực trong thế kỷ 21. Tuy                   
nhiên, ASEAN đã không chọn lựa như thế, thể hiện qua tranh chấp Biển Đông và                
trong các phản ứng trước các chính sách bất cập của BRI. Chính vì thế, đã tới lúc tạo                   
ra một mạng lưới hợp tác đa phương quy mô nhỏ giữa các thành viên Quad, cùng với                  
các thành viên chủ chốt của ASEAN như Singapore, Việt Nam, Indonesia, Malaysia             
và Philippines.  

Xem chi tiết tại: 

Viện Brookings  tháng 4/2020 

 

Roland Rajah, “Mobilizing the Indo-Pacific infrastructure response to China’s         
Belt and Road Initiative in Southeast Asia” 

Trung Quốc đã trở thành một nhà tài trợ lớn cho các dự án cơ sở hạ tầng ở Đông Nam                     
Á thông qua Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI). Điều này đã khiến nhiều cường                
quốc khác chú ý hơn tới nghị trình phát triển cơ sở hạ tầng bền vững ở khu vực. Mỹ,                    
Nhật Bản và Australia đã tích cực phối hợp với nhau trong các nỗ lực ba bên trong                  
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phát triển hạ tầng nhằm chống đỡ cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự                 
do (FOIP).  

Mặc dù được thúc đẩy bởi các mối lo ngại địa chính trị, những nỗ lực chính sách quốc                   
tế kể trên cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế - ví dụ như nhu cầu về cơ sở hạ                       
tầng lớn ở Đông Nam Á, lãi suất toàn cầu thấp, và lo ngại về mức độ tăng trưởng kinh                    
tế toàn cầu yếu. Thêm vào đó, cách tiếp cận đối với cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tạo                    
ra nhiều rủi ro tới quản trị quốc gia, và ổn định kinh tế, xã hội cũng như môi trường ở                     
khu vực. Cuối cùng, đại dịch COVID-19 tạo ra khủng hoảng y tế và kinh tế ở mức độ                   
hiếm thấy. Khi các ưu tiên chuyển dịch dần sang phục hồi hậu khủng hoảng, phát triển                 
hạ tầng bền vững chắc chắn sẽ là một trong những trọng tâm.  

Tuy nhiên cách tiếp cận 3 bên như đã đề cập có khả năng sẽ không thể trở thành một                    
đối trong với BRI của Trung Quốc. Cách tiếp cận đặt trọng tâm vào thu hút nguồn                 
vốn đầu tư tư nhân sẽ không đảm bảo tạo ra nhiều lợi ích khi so sánh với quy mô của                     
BRI. Đặt trọng tâm vào các dự án chất lượng và tiêu chuẩn cao cũng không thể kéo                  
các chính phủ ở Đông Nam Á ra khỏi sức hấp dẫn từ BRI.  

Báo cáo chính sách này đưa ra một số khuyến nghị. Trước tiên là mở rộng quy mô các                   
dự án có thể được giám sát bởi các ngân hàng phát triển đa phương, và tăng cường hỗ                   
trơ về mặt kỹ thuật. Mỹ, Nhật Bản và Australia cũng nên cải thiện tính cạnh tranh                 
trong cách tiếp cận của riêng mình về cơ sở hạ tầng bằng cách thúc đẩy nhanh hơn,                  
tránh đánh giá rủi ro một cách quá mức, và tập trung vào mục đích của từng dự án                   
nhiều hơn. Sáng kiến Mạng lưới điểm xanh (Blue Dot Network) cần phải được xây               
dựng theo cách trên. Cả ba nước cần phải thể hiện tham vọng nhiều hơn nữa.  

Xem thêm: 

Viện Brookings  tháng 4/2020 

 

Rory Medcalft, “Undersea deterrence and strategic competition in the         
Indo-Pacific”  

Trong quá trình dịch chuyển địa chính trị lớn đầu thập niên 2020, một yếu tố chiến                 
lược xuất hiện trong thập niên 1960 vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng: tàu ngầm                 
hạt nhân chiến lược. Một tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân là thứ vũ khí huỷ diệt, có                   
thể hoạt động mà không bị phát hiện.  

Các chương trình răn đe hạt nhân dưới nước ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương               
không thể được phân tích một cách rời rạc, hay đơn thuần chỉ là một mối quan hệ qua                   
lại. Các yếu tố định hình nên quyết định đầu tư vào chương trình tàu ngầm có thể                  
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mang vũ khí hạt nhân ở Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan hay Triều Tiên là phức tạp và                  
chồng chéo, tương tự như thế với việc Mỹ hay Nga hiện đại hoá đội tàu ngầm hạt                  
nhân chiến lược của họ, hay với Nhật Bản và Australia trong việc tăng cường lợi thế                 
trong tác chiến chống ngầm.  

Chiến lược hạt nhân không thể tách rời với tổng thể cạnh tranh trên biển, từ tranh                 
chấp lãnh thổ cho tới cạnh tranh hải quân. Đầu tư vào các loại công nghệ mới như                  
máy tính lượng tử, trí thông minh nhân tạo hay các hệ thống tự lái và cảm biến mới là                    
một phần trong cạnh tranh chiến lược, và có liên quan nhất định tới răn đe trên biển.  

Nhắc tới Trung Quốc, một trong những giải thích cho chiến dịch xây dựng đảo nhân                
tạo ở Biển Đông là mong muốn của Bắc Kinh kiểm soát một khu vực được cho là phù                   
hợp với việc triển khai tàu ngầm hạt nhân. Và điểm có khả năng cao nhất khiến cho                  
xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc bùng nổ là xung quanh vấn đề Đài Loan. Tàu ngầm                  
hạt nhân có thể được sử dụng mặc dù với mục tiêu răn đe là chủ yếu. 

Vai trò của các tàu ngầm hạt nhân tấn công của Trung Quốc trong kịch bản trên là                  
chưa rõ. Song có nhiều dự đoán khác nhau. Khó có khả năng Bắc Kinh sẽ tấn công                  
hạt nhân Đài Loan. Mục tiêu có thể sẽ là phản công hạt nhân, và răn đe không để cho                    
Mỹ có thể phát động các chiến dịch quân sự thông thường, và do đó phải bảo vệ các                   
loại vũ khí chiến lược trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Vì thế, hải quân Trung                 
Quốc có thể sẽ triển khai ngay lập tức các tàu ngầm hạt nhân của mình ra ngoài biển,                   
thay vì neo đậu chúng trong các căn cứ trên Hải Nam.  

Xem thêm: 

ASPI ngày 30/4: Undersea deterrence and strategic competition in the          
Indo-Pacific. Đây là tóm tắt Chương 1 của tự án “The Future of undersea              
deterrent: a global survey” 

 

Charmaine Misalucha-Willoughby, “Contesting the Hub-and-Spokes Model in       
Southeast Asia” 

Tranh luận xung quanh mô hình liên minh “Trục-Nan hoa” (Hub-and-Spokes) của Mỹ             
tại Châu Á-Thái Bình Dương tập trung vào hai câu hỏi: khả năng chịu đựng của mô                 
hình này có phải là minh chứng cho sức bền của nó, hay liệu sự bất lực của mô hình                    
trước các thách thức hiện nay phản ánh sự thất bại. Có thể lập luận rằng mô hình                  
trục-nan hoa của Mỹ tại Đông Nam Á không phải là thất bại, đơn giản chỉ là do sự                   
xuất hiện của các yếu tố mới gây tranh cãi.  
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Sự biến đổi của mạng lưới đồng minh khu vực, từ mối quan hệ liên minh của Mỹ với                   
Thái Lan và Philippines, cho tới mối quan hệ với các đối tác trong nội bộ khu vực như                   
với Singapore (đối tác chiến lược) và Việt Nam (đối tác toàn diện) có thấy xuất hiện                 
sự khác biệt trong nhận thức về mô hình. Bên cạnh đó còn có yếu tố Trung Quốc và                   
chiến lược Châu Á luôn thay đổi của Mỹ, vốn cạnh tranh nguồn lực với chiến lược                 
của Washington ở Trung Đông, và quan điểm “nước Mỹ trên hết” của chính quyền               
Trump.  

Do đó, trong khi rõ ràng mô hình trục-nan hoa đang cho thấy một số rung lắc, bản                  
thân nhận thức về mô hình gây ra tranh luận cũng là một vấn đề đòi hỏi sự quan tâm.                    
Các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần tiến hành những bước đi cụ thể để tránh gây                  
xói mòn mô hình này.  

Xem chi tiết tại 

Charmaine Misalucha-Willoughby, Asian Politics & Policy, Volume 12,        
Number 1, trang 57-70. 

 

Clément Dupont et al., “Exploring uses of maritime surveillance data for marine            
spatial planning: A review of scientific literature”  

Quy hoạch không gian hàng hải (maritime spatial planning - MSP) trở thành một              
trong những lĩnh vực nhận được nhiều quan tâm từ các quốc gia trên thế giới trong                 
một thập kỷ trở lại đây, dẫn đến nhu cầu tìm hiểu về những hoạt động có liên quan tới                    
xác lập không gian hàng hải, cả trong lịch sử lẫn hiện tại, ngày càng gia tăng. Sự phát                   
triển gần đây của các hệ thống giám sát hàng hải (AIS, VTS, VMS) cho phép chúng ta                  
lấp những lỗ hổng kiến thức trên bằng cách tạo ra rất nhiều những thông tin có giá trị                   
về hoạt động và vị trí của các con tàu trên đại dương.  

Trong nghiên cứu này, việc sử dụng các loại thông tin giám sát hàng hải dùng cho                 
mục đích quy hoạch được tìm hiểu thông qua lăng kính tổng quan nghiên cứu. Một hệ                 
thống gồm 2030 bài báo khoa học liên quan tới dữ liệu giám sát hàng hải được thu                  
thập thông qua hệ thống Web of Science, qua đó giúp xác định chủng loại dữ liệu, loại                  
hoạt động hàng hải được nghiên cứu, và mục tiêu chính của mỗi bài báo khoa học                 
(phát triển kỹ thuật, an toàn và an ninh, bảo vệ môi trường, MSP). Điều này cho phép                  
nhấn mạnh một sự quan tâm ngày càng gia tăng tới dữ liệu giám sát hàng hải trong                  
các thập kỷ vừa qua, chủ yếu tập trung vào dữ liệu AIS và vận chuyển đường biển.  

Trong 2030 bài báo khoa học, chỉ có 63 bài có liên quan tới MSP. Các bài này được                   
phân tích, cho phép nhấn mạnh tiềm năng của dữ liệu đối với quá trình MSP, tập                 
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trung vào phát triển nghề cá. Tuy nhiên, mô tả về cách sử dụng thông tin dựa trên                  
giám sát bên trong quy trình MSP vẫn còn khan hiếm.  

Xem chi tiết tại: 

Clément Dupont et al., Marine Policy 117 (2020) 103930  

 

Man Qing et al., “Evolution of China’s marine ranching policy based on            
perspective of polity tools”  

Kể từ 2012, Trung Quốc đã đề xuất phát triển mạnh mẽ mô hình trang trại hải sản                  
(marine ranching). Phân tích sự phát triển của các chính sách liên quan tới phát triển                
trang trại hải sản là chìa khoá để cải thiện hệ thống chính sách và đảm bảo phát triển                   
bền vững. Thông qua phương pháp phân tích nội dung (content analysis) và phần              
mềm NVIvo để phân tích thực nghiệm (empirical analysis) đa chiều 51 văn bản chính               
sách liên quan tới phát triển trang trại hải sản, nghiên cứu cho thấy các chính sách                 
phát triển trang trại hải sản của Trung Quốc có thể được chia làm ba giai đoạn: giai                  
đoạn đầu tiên, giai đoạn phát triển chậm và giai đoạn phát triển nhanh. Chính sách                
phát triển trang trại hải sản của Trung Quốc thay đổi từ đơn chủ thể tới đa chủ thể với                    
những chính sách chuyên biệt. Chính sách phát triển trang trại hải sản cần phải ưu tiên                 
vào hệ sinh thái, công nghệ, và tích hợp chính sách với nhu cầu phát triển các ngành                  
công nghiệp khác. 

Xem chi tiết tại: 

Man Qing et al., Marine Policy 117 (2020) 103941 
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