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I - TRÊN THỰC ĐỊA 

Trung Quốc tiến hành tập trận hải quân ở Biển Đông 

Một hạm đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận hộ tống ở gần Trường Sa sau                   
khi kết thúc nhiệm vụ chống cướp biển tại Vịnh Aden ngoài khơi Somalia.  

Cuộc tập trận trên được tiến hành bởi Hạm đội Hộ tống số 35 của hải quân Trung                  
Quốc, với mục tiêu tăng cường khả năng chiến đấu trên biển, và luyện tập chống cướp                 
biển. Các khoa mục diễn tập bao gồm giải cứu tàu bị cướp biển khống chế, và phối                  
hợp chống cướp biển.  

Hạm đội Hộ tống số 35 bao gồm hơn 690 sĩ quan và hai trực thăng trên hai chiến hạm                    
Thái Nguyên (Taiyuan) và Kinh Châu (Jingzhou). Theo các nhà phân tích, cuộc tập              
trận này dường như có liên quan tới các hoạt động của Mỹ tại Biển Đông, đồng thời là                   
cơ hội gia tăng kinh nghiệm viễn dương cho các sĩ quan và binh sĩ hải quân Trung                  
Quốc.  

Xem thêm: 

SCMP ngày 5/5: Chinese navy anti-piracy drill ends with detour through           
South China Sea islands for US attention 

 

Không quân Indonesia chạm trán một tàu tiếp liệu Type 903A của Trung Quốc 

Hai máy bay F-16 của không quân Indonesia vào ngày 6/5 đã bay trên đầu một tàu                 
tiếp liệu Type 903A của hải quân Trung Quốc ở Riau, nằm trên tuyến đường biển hải                 
đảo số 1 (Archipelagic Sea Lanes 1, đi từ eo Sunda, qua eo Karimata, biển Natuna rồi                 
vào Biển Đông). 

Con tàu tiếp liệu trên được dự đoán là một phần của Nhóm Tác chiến Hộ tống số 35                   
của hải quân Trung Quốc trên đường từ Vịnh Aden để chống cướp biển trở về Trung                 
Quốc. 
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Nguồn: @Puspen_TNI 
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Hải cảnh Trung Quốc tăng cường hiện diện tại bãi cạn Scarborough 

Lực lượng hải cảnh Trung Quốc (CCG) đã triển khai ba tàu tới bãi cạn Scarborough                
vào thứ ba, vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển                  
Đông. 

Trong khi sự hiện diện của CCG gần Scarborough không phải là hiếm, 3 tàu xuất hiện                 
cùng một lúc cho thấy có thể Trung Quốc đang muốn đẩy mạnh áp lực ở khu vực                  
xung quanh bãi cạn, hoặc là đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ hộ tống mới.  

Phần mềm theo dõi tàu thuyền cho thấy ba tàu hải cảnh gồm các tàu 3303, 3305 (cả                  
hai đều thuộc lớp Zhaoyu) và 3175 (lớp Shuke II). 

 

Ảnh: 3 tàu hải cảnh và 1 tàu dân quân biển Trung Quốc xuất hiện đồng thời tại bãi cạn Scarborough 
ngày 5/5/2020. Nguồn: Đặng Sơn Duân.  

Xem thêm: 

BenarNews ngày 5/5: China Coast Guard Increases Presence at Scarborough          
Shoal  

 

Sự hiện diện đáng chú ý của tàu cá và dân quân biển Trung Quốc 

Một trạng thái bình thường đáng lo ngại vẫn đang diễn ra ở quần đảo Trường Sa. Đó                  
là hiện tượng các tàu cá và dân quân biển Trung Quốc vẫn đang thường xuyên neo                 
đậu ở bãi đá Ba Đầu cũng như ở một số thực thể không người thay vì neo đậu ở Gạc                     
Ma hay Tư Nghĩa là những nơi Trung Quốc đang chiếm đóng, đã xây đảo nhân tạo và                  
các cơ sở hạ tầng. 
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Ảnh: Dữ liệu AIS vệ tinh cho thấy các tàu cá và tàu dân quân biển Trung Quốc thường xuyên neo đậu 
ở bãi đá Ba Đầu và những bãi đá không người. Nguồn: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

 

Ảnh: Bản đồ thực trạng đóng quân ở các thực thể trong cụm đảo Sinh Tồn. Nguồn: Hà Sơn Thềm. 
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Tại cụm đảo Nam Yết có sự hiện diện của tàu nghiên cứu Hướng Dương Hồng 14                 
(Xiang Yang Hong 14) và một số tàu cá. Mới đây truyền thông Trung Quốc loan tin                 
các nhà khoa học Trung Quốc mới công bố một công trình nghiên cứu mới về rác thải                  
nhựa ở những thực thể không người ở quần đảo Trường Sa. 

 

Ảnh: Tàu nghiên cứu Hướng Dương Hồng 14 ở cụm đảo Nam Yết ngày 8/5/2020. Nguồn: Dự án Đại 
Sự Ký Biển Đông. 

Xem thêm:  

CGTN 7/5/2020: Microplastics 'widespread' around Nansha Islands coral reefs 

Bên cạnh đó, trong những ngày 8 - 10/5, có thể quan sát thấy nhiều tàu cá hiện diện và                    
neo đậu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cùng với đó là                   
đội tàu dân quân biển Tam Sa tiến xuống Trường Sa. 
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Ảnh: Các tàu dân quân biển đang tiến xuống quần đảo Trường Sa trong ngày 10/5 (trong vòng tròn đỏ).                    
Nhiều tàu cá Trung Quốc xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, trong đó có những tàu đã                     
được nhìn thấy neo đậu cách bờ biển Phan Thiết 210 hải lý và bờ biển Cam Ranh 170 hải lý từ ngày                       
8/5 và cho tới 10/5 vẫn đang ở nguyên vị trí.  
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Ảnh: Thiết kế các lớp tàu dân quân biển Tam Sa. Nguồn: Andrew Erickson. 

 

Tàu Hải Dương Địa Chất 8 vẫn đang tiếp tục khảo sát trong vùng đặc quyền                
kinh tế của Malaysia 

Hoạt động khảo sát của tàu Hải Dương Địa Chất 8 đã bước sang ngày thứ 24, dù                  
nhóm tàu hải cảnh hộ tống đã về tạm nghỉ ở Đá Chữ Thập. Mô hình khảo sát của Hải                    
Dương Địa Chất 8 lần này có phần khác với mô hình khảo sát mà tàu thực hiện trong                   
vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam năm 2019. Trong khi khu vực khảo sát của tàu Hải                  
Dương Địa Chất 8 vẫn còn cách khu vực diễn ra hoạt động dầu khí của Việt Nam                  
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khoảng 30 hải lý, thì lần này, Hải Dương Địa Chất 8 tiến hành những vòng khảo sát                  
bao xung quanh tàu West Capella, có những lúc chỉ cách 4 –5 hải lý.  

 

 

Ảnh: Mô hình khảo sát của Hải Dương Địa Chất 8 cho tới ngày 10/5/2020. Nguồn: Dự án Đại Sự Ký 
Biển Đông. 
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Ảnh: Tàu Hải Dương Địa Chất 8 có những lúc vào rất sát khu vực tàu West Capella đang hoạt động. 
Nguồn: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 

 

 

Ảnh: Nhóm tàu hải cảnh hộ tống tàu Hải Dương Địa Chất 8 đang tạm nghỉ ở Đá Chữ Thập. Dù vậy, tàu 
Hải Dương Địa Chất 8 chưa có dấu hiệu nghỉ. Nguồn: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

 

Bên cạnh đó, một số tàu hải cảnh khác vẫn thường xuyên hiện diện như tàu hải cảnh                  
5402 đang ở gần Đá Vành Khăn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, tàu hải                 
cảnh 5203 chỉ cách đường cơ sở của Malaysia 62,4 hải lý. 

 

Hải cảnh Trung Quốc đuổi bắt tàu cá Nhật Bản gần Senkaku/Điếu Ngư 

Cảnh sát biển Nhật Bản tuyên bố vào ngày 9/5 rằng 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến                   
vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào 4h chiều. 50 phút sau, các tàu                
Trung Quốc đuổi bắt một tàu cá Nhật Bản trong khoảng 12 km về phía tây nam nhóm                  
đảo Uotsuri. Sau khi các tàu tuần tra của Nhật Bản tới và cảnh báo, nhóm tàu Trung                  
Quốc rời khỏi khu vực. 3 ngư dân trên tàu cá an toàn. 

Xem thêm: 

The Japan Times ngày 9/5: Chinese ships chase Japanese fishing boat near            
Senkaku Islands 
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SCMP ngày 9/5: Japan wards off Chinese coastguard vessels caught chasing           
fishing boat in East China Sea 

 

Mỹ triển khai hai tàu của hải quân tới khu vực gần tàu khảo sát West Capella 

Hải quân Mỹ đã triển khai tàu tác chiến gần bờ USS Montgomery và tàu chở hàng                 
khô USNS Cesar Chavez tới vùng biển quốc tế gần khu vực hoạt động của tàu thăm                 
dò West Capella vào ngày 7/5. 

 

Ảnh: Tàu chiến Mỹ đang hoạt động gần khu vực tàu West Capella. Nguồn: Hải quân Mỹ. 

Theo Phó Đô đốc Fred Kracher, tư lệnh Nhóm Tác chiến Viễn dương số 7, sự hiện                 
diện của hai con tàu này thể hiện cam kết liên tục của Mỹ đối với khu vực. Hải quân                    
Mỹ ủng hộ sự minh bạch, pháp quyền, tự do hàng hải và hàng không, cũng như các                  
nguyên tắc an ninh và thịnh vượng ở khu vực.  

Đô đốc John Aquilino, tư lệnh Hạm đội 7 cũng cho biết Mỹ sẽ đứng bên cạnh đồng                  
minh và đối tác khu vực nhằm chống lại các hành vi cưỡng ép, cũng như các yêu sách                   
phi pháp liên quan tới lãnh hải và tài nguyên.  

Xem thêm: 

Trang web hải quân Mỹ ngày 7/5: Montgomery, Cesar Chavez operate near            
West Capella 

13 
 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3083649/japan-wards-chinese-coastguard-vessels-caught-chasing-fishing
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3083649/japan-wards-chinese-coastguard-vessels-caught-chasing-fishing
https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=112891
https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=112891


USS Ronald Reagan trở lại hoạt động sau thời gian sửa chữa thường niên 

Tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng với đội hộ tống, sau thời gian sửa chữa và cách                  
ly để ngăn ngừa COVID-19, đã rời cảng Yokosuka vào thứ hai. 

Hoạt động này được tiến hành khi mà các lãnh đạo cao cấp cảnh báo về hoạt động                  
quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu trước báo giới hôm thứ ba cho biết,                 
“Chúng ta tiếp tục chứng kiến các hành vi hung hăng của quân đội Trung Quốc ở khu                  
vực, từ đe dọa tàu chiến Philippines tới đâm chìm một tàu cá của Việt Nam, và đe dọa                   
các nước khác không được thăm dò và phát triển các dự án dầu khí ngoài khơi”. 

Xem thêm: 

USNI News ngày 6/5: Japan-Based Carrier USS Ronald Reagan is Underway           
as SECDEF Warns of Chinese Military Moves in South China Sea 

 

Không quân Mỹ triển khai 4 máy bay ném bom B1 và 200 phi công tới Guam,                 
đồng thời triển khai B1 tập trận ở Biển Đông 

Bốn máy bay ném bom chiến lược B1-B và 200 phi công từ căn cứ không quân                 
Dyess, Texas đã tới Guam vào thứ 6 tuần trước. 

Nhóm máy bay này được triển khai để hỗ trợ và huấn luyện các nước đối tác và đồng                   
minh của Mỹ nhằm tăng cường “trật tự quốc tế dựa trên luật pháp” ở khu vực Ấn                  
Độ-Thái Bình Dương. 

Ba chiếc B1-B đã bay thẳng tới căn cứ không quân Andersen trên Guam, chiếc còn lại                 
bay qua vùng biển phía đông Nhật Bản trước khi tới Guam.  

Trong một diễn biến khác, hai máy bay B1-B trực thuộc phi đội máy bay ném bom                 
B1-B số 9, cất cánh từ căn cứ không quân Andersen đã tiến hành một nhiệm vụ bay                  
diễn tập tại Biển Đông trong ngày 8/5. Đây là lần triển khai phi đội ném bom đầu tiên                   
tới khu vực Thái Bình Dương (PACAF) kể từ tháng 1/2019. 

Xem thêm: 

Stars and Stripes ngày 1/5: Air Force deploys four B-1 bombers, 200 airmen to              
Guam for deterrence missions 

Pacific Air Force ngày 8/5: B-1s conduct training mission in South China Sea 
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https://news.usni.org/2020/05/06/japan-based-carrier-uss-ronald-reagan-is-underway-as-secdef-warns-of-chinese-military-moves-in-south-china-sea
https://news.usni.org/2020/05/06/japan-based-carrier-uss-ronald-reagan-is-underway-as-secdef-warns-of-chinese-military-moves-in-south-china-sea
https://www.stripes.com/news/pacific/air-force-deploys-four-b-1-bombers-200-airmen-to-guam-for-deterrence-missions-1.628167
https://www.stripes.com/news/pacific/air-force-deploys-four-b-1-bombers-200-airmen-to-guam-for-deterrence-missions-1.628167
https://www.pacaf.af.mil/News/Article-Display/Article/2182185/b-1s-conduct-training-mission-in-south-china-sea/


Đoàn Thuỷ quân Lục chiến số 3 (III MEF) của Mỹ duy trì hiện diện ở Biển Đông 

Đơn vị viễn chinh (MEU) 31 thuộc III MEF tiến hành diễn tập tác chiến trên boong                 
tàu tấn công đổ bộ USS America từ ngày 17-24/4 tại Biển Đông. 

Các cuộc diễn tập tập trung vào các nhiệm vụ di chuyển hai đại đội lính thuỷ đánh bộ                   
với trang bị đầy đủ từ tàu đổ bộ sang các máy bay MV-22B Osprey. Đây không phải                  
là một nhiệm vụ dễ dàng, phản ánh những gì sẽ thực sự diễn ra trên chiến trường.  

Sau đó, tại Biển Hoa Đông, MEU 31 tiếp tục thực hiện diễn tập áp dụng phương án                  
triển khai xâm nhập tàu hàng. Đây là phương án diễn tập giúp nâng cao năng lực tác                  
chiến dựa trên nhiều cách thức triển khai chiến thuật khác nhau.  

Bên cạnh diễn tập tác chiến thẳng đứng và đổ bộ chiến thuật, thuỷ quân lục chiến và                  
hải quân tiến hành các chuyến bay diễn tập với các máy bay F-35B và MV-22B                
Osprey. 

III MEF, thông qua MEU 31, sẽ là đơn vị trọng tâm của Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình                   
Dương, cũng như của Hạm đội 7, trong việc duy trì một lực lượng sẵn sàng chiến đấu                  
cao độ ở khu vực vốn nằm trong tầm tấn công liên tục của đối phương. Khi được hiện                   
đại hoá với trang thiết bị phù hợp, III MEF sẽ là một công cụ răn đe đáng tin cậy                    
trước bất kỳ một địch thủ nào ở Thái Bình Dương.  

Xem thêm: 

Marines ngày 6/5: 31st MEU maintains presence in South China Sea 
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https://www.marines.mil/News/News-Display/Article/2177917/31st-meu-maintains-presence-in-south-china-sea/
https://www.marines.mil/News/News-Display/Article/2177917/31st-meu-maintains-presence-in-south-china-sea/
https://www.marines.mil/News/News-Display/Article/2177917/31st-meu-maintains-presence-in-south-china-sea/


Ảnh: các máy bay tiếp liệu KC-135R của Mỹ hoạt động ở Biển Đông 

Ảnh: một máy bay tiếp liệu KC-135R của Mỹ hoạt động phía nam Đài Loan vào thứ 2, 4/5 

 

Ảnh: một máy bay KC-135R hoạt động phía tây Philippines vào thứ 7, 2/5 
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Ảnh: một máy bay KC-135R hoạt động tại Biển Đông vào thứ 5, 7/5 

Nguồn ảnh: @detresfa. 

 

Đài Loan tuyên bố Trung Quốc dự tính thiết lập Vùng nhận dạng phòng không               
(ADIZ) ở Biển Đông 

Bộ Quốc phòng Đài Loan vào sáng thứ 2 đã xác nhận Trung Quốc đang có ý định                  
thiết lập ADIZ ở Biển Đông. Tuy nhiên, chưa có bất cứ tuyên bố chính thức nào từ                  
phía Trung Quốc.  
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Tuyên bố từ phía Đài Loan được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Nghiêm Đức Phát                 
tham gia một hội nghị về kiểm soát và điều tra dịch bệnh của Ủy ban Quốc phòng và                   
Đối ngoại của Quốc hội Đài Loan cùng với Giám đốc An ninh Quốc gia Khưu Quốc                 
Chính. Trong cuộc họp, nghị sĩ Quốc dân Đảng Ôn Ngọc Hà đã hỏi rằng hiện tại có                  
bao nhiêu ADIZ đang tồn tại xung quanh Đài Loan. 

Bên cạnh Đài Loan, Nhật Bản và Philippines cũng có ADIZ của riêng mình. 

Một số nhà phân tích cho rằng cần thêm thời gian để xác định tuyên bố trên của Bộ                   
trưởng Quốc phòng Đài Loan có chính xác hay không.  

Xem thêm: 

Taiwan News ngày 5/5: China to set up ADIZ in South China Sea 

 

Máy bay ném bom tầm xa Xian H-20 có thể được ra mắt trong năm nay 

Máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới của Trung Quốc sẵn sàng được chuyển giao                 
trong năm nay, thế nhưng Bắc Kinh được cho là đang cân nhắc tác động của sự việc                  
này trong thời điểm mà tình hình quốc tế còn phức tạp do đại dịch COVID-19.  

Các nguồn tin quân sự cho biết máy bay ném bom tàng hình siêu thanh Tây An (Xian)                  
H-20, giúp gia tăng tầm tấn công của Trung Quốc lên gấp đôi hiện nay - có thể xuất                   
hiện lần đầu tiên tại Triển lãm Hàng không Chu Hải vào tháng 11, nếu như đại dịch                  
được kiểm soát tốt.  

Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiếc máy bay này có thể làm gia tăng căng thẳng với các                   
quốc gia nằm trong tầm hoạt động của nó, đặc biệt là Australia, Nhật Bản và các nước                  
trên bán đảo Triều Tiên. Câu hỏi đặt ra là nếu Trung Quốc tự cho rằng mình theo đuổi                   
chính sách phòng thủ quốc gia với bản chất chỉ là phòng thủ, tại sao lại cần một thứ                   
vũ khí tấn công như vậy. 

Bộ Quốc phòng Mỹ dự đoán Tây An H-20 có tầm bay 8.500 km, trọng lượng cất cánh                  
tối đa lên tới 200 tấn, và có thể mang lượng vũ khí nặng 45 tấn. Loại máy bay này có                     
thể bay ở vận tốc hạ âm. Tuy nhiên, việc phát triển động cơ vẫn không thể đạt tiến độ                    
đề ra và H-20 vẫn phải sử dụng động cơ WS-10 nâng cấp, thay vì động cơ WS-15                  
hoàn toàn mới.  

Sự xuất hiện của loại máy bay tàng hình mới này sẽ giúp Trung Quốc hoàn thiện “bộ                  
ba hạt nhân” (tên lửa đạn đạo liên lục địa đặt trên đất liền, tên lửa phóng từ tàu ngầm                    
hạt nhân, và vũ khí hạt nhân phóng từ trên không).  

Xem thêm: 
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https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3928503


SCMP ngày 4/5: China’s long-range Xian H-20 stealth bomber could make its            
debut this year 

 

Ngư dân Việt Nam và Philippines phản đối lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc 

Các hiệp hội nghề cá ở Việt Nam và Philippines đã lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh                  
bắt cá mùa hè của Trung Quốc ở Biển Đông và kêu gọi chính phủ lên tiếng phản ứng,                   
giữa lúc hải cảnh Trung Quốc đe dọa áp dụng các biện pháp cứng rắn. 

 

Ảnh: Các vùng biển mà lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc áp dụng. Nguồn: Greg 
Poling. 

Theo Hiệp hội Nghề cá Việt Nam, “ngư dân Việt Nam hoàn toàn có quyền đánh bắt cá                  
trong vùng nước thuộc chủ quyền quốc gia”. Lệnh cấm vi phạm luật pháp quốc tế và                 
chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, theo hiệp hội này. 

Liên đoàn các tổ chức ngư dân quốc gia Philippines kêu gọi chính phủ không nên lãng                 
phí thời gian và chờ đợi hải cảnh Trung Quốc quấy rối và bắt giữ ngư dân. “Hành                  
động bắt nạt của Trung Quốc nên được chấm dứt ngay lập tức, và phải bị phản đối.                  
Chúng ta có luật đánh cá quốc gia và quốc tế, có thể được sử dụng để chống lại sự                    
hung hăng của Trung Quốc”. 

Các nguồn tin ngư dân trả lời phỏng vấn RFA cho biết họ thường không nhận được                 
nhiều hỗ trợ từ cảnh sát biển Việt Nam khi bị tàu Trung Quốc quấy rối. Và khi bị phá                    
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hỏng ngư cụ, các ngư dân được Trung tâm Cứu hộ Cứu nạn Hàng hải Việt Nam bồi                  
thường.  

Trong một diễn biến khác có liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã                 
lên tiếng bác bỏ quyết định cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc. Trong bối                 
cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, Việt Nam đề nghị Trung Quốc không làm phức tạp                  
thêm tình hình Biển Đông. 

Xem thêm: 

BenarNews ngày 4/5: Vietnamese, Philippine fishermen protest China’s        
fishing ban in SCS 

Thanh Niên ngày 8/5: Việt Nam bác bỏ quyết định cấm đánh bắt cá của Trung                
Quốc trên Biển Đông 

 

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: “Hành động bành trướng, quân phiệt             
và tham vọng chinh phục, thống trị không bao giờ có thể thuyết phục được ý chí                 
của các dân tộc tranh đấu vì độc lập và tự do” 

Trích dẫn trên là một phần trong bài phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại                 
giao Phạm Bình Minh tại Phiên họp cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an (HĐBA)                 
với chủ đề “75 năm sau Chiến tranh Thế giới thứ hai tại Châu Âu – Bài học rút ra để                     
ngăn ngừa thảm kịch trong tương lai, trách nhiệm của HĐBA”.  

Một số điểm nhấn khác trong bài phát biểu: 

“Những tôn chỉ, mục đích của Hiến chương Liên hợp quốc, nhất là các nguyên tắc về                 
bình đẳng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình                  
các tranh chấp đã đóng vai trò chủ đạo trong việc ngăn ngừa một thảm họa chiến tranh                  
toàn cầu và góp phần xây dựng nền hòa bình bền vững.  

Điều này cũng đã được HĐBA Liên hợp quốc khẳng định trong Tuyên bố Chủ tịch                
đầu năm nay, theo đó: “HĐBA tái khẳng định cam kết đối với một trật tự quốc tế dựa                   
trên luật lệ; đây là nền tảng vững chắc cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công                   
bằng hơn”.  

“Ở châu Á, bài học thành công của ASEAN biến Đông Nam Á từ một khu vực bị                  
chiến tranh tàn phá và chia rẽ sâu sắc thành một khu vực hữu nghị và hợp tác là một                    
minh chứng điển hình. ASEAN cũng đã chứng tỏ vai trò quan trọng của các tổ chức                 
khu vực trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực và trên thế                   
giới.” 
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Xem thêm: 

Báo điện tử Chính phủ ngày 9/5: Phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình               
Minh tại Phiên họp cấp cao HĐBA LHQ 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Donald Trump 

Bên cạnh những lời trao đổi, hỏi thăm và cảm ơn lẫn nhau liên quan tới tình hình dịch                   
bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald             
Trump tỏ hài lòng về tiến triển thực chất trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh                   
vực thời gian qua, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh – quốc                   
phòng cho đến khoa học – giáo dục, giải quyết hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân                 
dân. Hai bên vui mừng nhận thấy kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều tiếp tục tăng                 
trong quý I/2020, trong đó xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam tăng 17% so với                 
cùng kỳ năm ngoái. 

Thủ tướng Phúc và Tổng thống Trump nhất trí sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế -                   
thương mại, tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau trong thời gian tới. Hai                  
nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các biện pháp để đưa quan hệ toàn diện đi vào chiều                   
sâu, nhất là trong dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, qua đó đóng góp                   
thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.  

Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt                 
Nam, đánh giá quan hệ Việt Nam–Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ trong 25 năm qua                 
và tin tưởng quan hệ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng bền chặt hơn thời gian tới; đồng                   
thời bày tỏ mong muốn sẽ sớm được gặp lại Thủ tướng Phúc. 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng đã điện đàm với Ngoại                
trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. 

Walter Lohman, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á thuộc Viện Heritage, cho              
rằng cần phải có gì đó rõ ràng và cụ thể hơn trong mối quan hệ đối tác toàn diện                    
Việt-Mỹ thay vì chỉ đơn giản là phát tín hiệu. Chưa có dấu hiệu cho thấy cả hai bên                   
cùng có các chính sách nghiêm túc để đối phó với Trung Quốc.  

Xem thêm: 

Thế giới và Việt Nam ngày 6/5: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với               
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump 
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Đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) bị hoãn 

Lý do là các bên tham gia đang phải tập trung phòng chống đại dịch COVID-19. Việc                 
này khiến cho các nước ASEAN và Trung Quốc khó làm việc với nhau để giảm căng                 
thẳng trong khu vực. 

Các nước Đông Nam Á đang ngày càng rơi vào một thế lưỡng nan, vừa mong muốn                 
duy trì mối quan hệ với Trung Quốc, vừa sợ rằng căng thẳng tại các vùng biển tranh                  
chấp sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. 

Lời kêu gọi thiết lập một Bộ Quy tắc ứng xử xuất hiện vào năm 1995 khi Trung Quốc                   
chiếm bãi Vành khăn. Trung Quốc không đồng ý đàm phán mãi tới năm 1999, và các                 
cuộc thảo luận sau đó dẫn đến việc ký kết Tuyên bố Ứng xử giữa các bên ở Biển                   
Đông, một thỏa thuận không ràng buộc, vào năm 2002.  

Đại dịch giúp Trung Quốc tăng cường kiểm soát thực địa, trong khi COC bị hoãn, qua                 
đó tăng cường lợi thế của Bắc Kinh trên bàn đàm phán. Các nhà phân tích cho rằng                  
các vấn đề được thảo luận tại cuộc đàm phán là các vấn đề nhạy cảm do đó không thể                    
được tiến hành trực tuyến. Và nếu tiến hành trực tuyến, thảo luận sẽ không hiệu quả                 
do quá trình đàm phán có sự tham gia của nhiều nhóm khác nhau, như ngoại giao,                 
hàng hải, nghề cá và tài nguyên biển. 

Xem thêm: 

SCMP ngày 7/5: Delayed South China Sea talks expose China’s complex           
relationship with neighbours during pandemic 

 

Mỹ đẩy mạnh dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, thiết lập “Mạng               
lưới Thịnh vượng Kinh tế” 

Chính quyền Trump đang đẩy mạnh sáng kiến dịch chuyển chuỗi cung ứng sản phẩm               
công nghiệp ra khỏi Trung Quốc, trong khi đang cân nhắc áp đặt các sắc thuế mới                 
nhằm trừng phạt Bắc Kinh vì cách nước này đối phó với đại dịch. 

Theo thứ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách kinh tế, năng lượng và môi trường Keith                
Krach, Mỹ “đã nghiên cứu việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong những năm               
qua, nhưng hiện tại chúng tôi đang mong muốn đẩy mạnh sáng kiến đó”. Theo Keith,                
vấn đề này là quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ và chính phủ sẽ công bố chi                     
tiết vào thời gian sắp tới.  

Theo Reuters, Mỹ đang đẩy mạnh việc thiết lập một liên minh “các đối tác đáng tin                 
cậy” hay còn gọi là “Mạng lưới Thịnh vượng Kinh tế” (Economic Prosperity             
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Network), bao gồm các công ty và nhóm xã hội dân sự cùng hoạt động dưới một tiêu                  
chuẩn chung về hầu như tất cả mọi thứ từ kinh doanh số, năng lượng, cơ sở hạ tầng                   
cho tới nghiên cứu, thương mại, và giáo dục. 

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo, chính phủ Mỹ đang làm việc với các nước                
Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Việt Nam để “thúc đẩy nền                
kinh tế thế giới tiến lên phía trước”. Mỹ Latin cũng có thể đóng vai trò nào đó trong                   
sáng kiến này. 

Nhật Bản cũng đang lên một kế hoạch trợ cấp trị giá 23,5 tỷ yên nhằm khuyến khích                  
các nhà sản xuất nội địa di chuyển các trung tâm sản xuất ở nước ngoài của họ tới                   
Đông Nam Á. COVID-19 đã gây ra gián đoạn nặng nề tới chuỗi cung ứng của các              
hãng ô-tô Nhật Bản vì họ phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc.  

Xem thêm: 

Reuters ngày 4/5: Trump administration pushing to rip global supply chains           
from China: officials 

Bangkok Post ngày 3/5: Japan to help shift output to Asean from China 

 

Ngoại trưởng Indonesia: các sự kiện gần đây ở Biển Đông có thể gia tăng căng                
thẳng giữa đại dịch COVID-19 

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã bày tỏ lo ngại trước các sự việc gần đây ở                 
Biển Đông, cho rằng chúng có thể khiến cho căng thẳng leo thang giữa lúc thế giới                 
đang căng mình đối phó với đại dịch. 

Bà Marsudi cũng nhấn mạnh tới việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, đảm bảo tự                   
do hàng hải và tự do đi lại ở Biển Đông, và tuân thủ luật biển UNCLOS 1982.  

Indonesia duy trì cam kết đảm bảo quá trình kết thúc đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc                  
Ứng xử trên Biển Đông (COC) một cách hiệu quả, tích cực, thực chất.  

Xem thêm: 

Channel News Asia ngày 6/5: Recent activities in the South China Sea may             
escalate tensions amid COVID-19 pandemic: Indonesia foreign minister 
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Philippines sẽ không tái đàm phán Hiệp ước Các lực lượng Viếng thăm (VFA)              
với Mỹ 

Theo Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr., Philippines sẽ không tái đàm phán             
VFA và sẽ để Hiệp ước này kết thúc sau 21 năm tồn tại vào tháng 8 này. 

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Manila sẽ tiếp tục đóng vai trò là đồng minh quân sự                  
của Mỹ thông qua một số biện pháp hợp tác khác dựa trên Hiệp ước Phòng thủ chung                  
(MDT), một trong số đó là việc Washington có thể vũ trang cho Manila.  

VFA được ký kết năm 1999, 8 năm sau khi Philippines đóng cửa toàn bộ căn cứ quân                  
sự Mỹ ở nước này, để hợp thức hoá sự hiện diện của quân đội Mỹ ở quốc gia này.  

Xem thêm: 

Inquirer.net ngày 6/5: PH won’t renegotiate VFA with US 

 

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc 

Thiếu tướng Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh Trung Quốc luôn giữ vững lập trường xây               
dựng cộng đồng chung vận mệnh, ủng hộ nỗ lực chống dịch của Việt Nam, sẵn sàng                 
cùng ASEAN trong đó có Việt Nam chung tay chống dịch; cho rằng hai bên cần                
nghiêm túc thực hiện những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Tổng bí thư                
hai Đảng, tăng cường hợp tác, xử lý thỏa đáng các bất đồng, cùng nhau nỗ lực duy trì                   
ổn định trên Biển Đông. Quân đội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam chống                 
dịch, tăng cường kiểm soát biên giới, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, trên cương vị chủ tịch ADMM, ADMM+, Việt               
Nam ủng hộ các đề xuất hợp tác của Trung Quốc với ASEAN trên cơ sở đồng thuận                  
của ASEAN.  

Về vấn đề Biển Đông, hai Bộ trưởng cho rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch                 
bệnh, hai bên cần tăng cường trao đổi, giữ vững hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Phát                  
huy truyền thống quan hệ hữu nghị, thiện chí, Việt Nam kiên quyết, kiên trì giải quyết                 
vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn                   
trọng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị,                
hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước và lợi ích chung của cộng đồng                    
quốc tế. 

Xem thêm: 

Quân đội Nhân dân ngày 30/4: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch điện              
đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc 
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Mạng Quân đội Trung Quốc ngày 29/4:  魏鳳和同越南國防部長通電話 

 

II- PHÂN TÍCH/BÌNH LUẬN 

Các nước láng giềng tại Biển Đông lo ngại trước các hành động hung hăng của                
Trung Quốc 

Các nước Đông Nam Á đang ngày càng lo ngại về các bước đi của Trung Quốc tại                  
Biển Đông, bên cạnh xây dựng đảo nhân tạo, thành lập các đơn vị hành chính, hay sử                  
dụng các lực lượng chấp pháp biển.  

Cùng với đó là nỗi lo cạnh tranh trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực, và                   
căng thẳng xảy ra trực tiếp giữa Trung Quốc và các nước nhỏ hơn ở Biển Đông.  

Vào ngày 1/4, hải cảnh Trung Quốc mở đầu một chiến kịch kéo dài 8 tháng mang tên                  
“Bích Hải 2020” (“Blue Sea 2020”) với mục đích trừng phạt những hành vi vi phạm                
trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, cũng như việc xây dựng trái phép các                  
công trình ven bờ và trên biển. Có rất ít thông tin công khai về chiến dịch trên. Tuần                   
trước, Bắc Kinh cũng đã đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá và tung lực lượng chấp pháp                  
biển để duy trì lệnh cấm trên. 

Theo các nhà phân tích, Trung Quốc bên cạnh xây dựng năng lực đã tiến thành thúc                 
đẩy việc phối hợp các lực lượng phụ trách vấn đề biển, hàng hải và chấp pháp với                  
nhau. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng khía cạnh chính trị của các hoạt động                
thăm dò và khai thác tài nguyên vẫn luôn hiện hữu và Bắc Kinh cũng như các nước có                   
liên quan khác đang tăng cường kiểm soát tài nguyên trước khi bộ quy tắc ứng xử                 
được đàm phán xong. 

Xem thêm: 

SCMP ngày 4/5: South China Sea neighbours uneasy as Beijing expands           
enforcement actions 

 

Taylor Fravel: Liệu đại dịch có mở ra cơ hội mới cho Trung Quốc ở Biển Đông? 

Một số phân tích gần đây cho rằng Trung Quốc đang tận dụng đại dịch để cải thiện vị                   
thế của mình ở Biển Đông, trong khi các quốc gia khác không thể phản ứng hay bị                  
sao nhãng bởi đại dịch. Giả định chủ yếu chính là việc nếu không có đại dịch, Trung                  
Quốc có thể sẽ hành xử khác đi. 
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Taylor Fravel cho rằng hành vi của Trung Quốc thể hiện sự tiếp diễn các chiến lược                 
và hành vi trước đây. Thể hiện qua 3 điểm: 

Thứ nhất, chiến lược Biển Đông của Trung Quốc không thay đổi. Trung Quốc luôn               
luôn muốn áp đặt cái gọi là “quyền lịch sử” tại Biển Đông, trong đó có “quyền đánh                  
cá, quyền đi lại, và quyền ưu tiên được khai thác tài nguyên”. Hành vi của Bắc Kinh                  
trước đại dịch vẫn xoay quanh mục đích này, tiêu biểu là các hoạt động xây đảo nhân                  
tạo.  

Thứ hai, các căng thẳng gần đây thực ra xuất phát từ trước cả đại dịch, ví dụ như đối                    
đầu giữa Indonesia và Trung Quốc xoay quanh hoạt động của các tàu cá Trung Quốc                
quanh quần đảo Natuna đã xuất hiện từ tháng 12/2019. Trong khi bản thân căng thẳng                
giữa hai bên ở Natuna bắt đầu gia tăng mạnh từ năm 2016.  

Thứ ba, mùa đánh bắt cá đầu năm luôn tạo ra căng thẳng. Lệnh cấm đánh bắt cá của                   
Trung Quốc diễn ra hằng năm, và luôn gây ra căng thẳng với Việt Nam.  

Thứ tư, Trung Quốc luôn can thiệp vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của                  
các quốc gia khác. Ví dụ tiêu biểu là sự kiện bãi Tư Chính giữa Việt Nam và Trung                   
Quốc trong năm 2019, hay việc các công ty dầu mỏ nước ngoài thường xuyên bị đe                 
doạ khi tham gia thăm dò dầu khí tại các vùng biển tranh chấp. Yếu tố cộng thêm là                   
Malaysia tăng cường hoạt động thăm dò của riêng mình tại Biển Đông.  

Như vậy, hoạt động của Trung Quốc phản ánh một sự tiếp nối, Mỹ cũng vậy. Việc tiến                  
hành các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải, hay đưa tàu qua eo biển Đài Loan của hải                    
quân Mỹ là phù hợp với nhịp độ hoạt động lực lượng này trước đại dịch.  

Vậy phải giải thích hành vi của Trung Quốc như thế nào? Trung Quốc có thể đã tính                  
toán rằng đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền quan trọng hơn việc tạm ngừng để chờ đại                 
dịch qua đi, hay cải thiện quan hệ với các nước. Và cũng có thể bởi tư duy chiến lược                    
Trung Quốc thường gắn liền giữa “nội loạn” và “ngoại hoạn”, nên các lãnh đạo Trung                
Quốc có thể tin rằng bất kỳ sự tạm ngừng nào cũng có thể bị xem là “yếu đuối” hay                    
phản ánh sự thay đổi chính sách ở Biển Đông.  

Xem thêm: 

The Washington Post ngày 7/5: Does the global pandemic open new South            
China Sea opportunities for Beijing? Not really. 
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Andrew A. Michta: Những mảnh ghép hình thành nên một chiến lược Trung             
Quốc 

Cuối cùng thì Mỹ và phương Tây cũng tiến hành đánh giá lại cách tiếp cận của mình                  
với Trung Quốc, sau khi đại dịch COVID-19 phơi bày sự thoái thác trách nhiệm và                
thiếu minh bạch của chính phủ nước này. Mặc cho chiến lược ngoại giao hùng hổ và                 
mạnh bạo từ Bắc Kinh, ngày càng có nhiều nước bắt đầu tiến hành tái định hình mối                  
quan hệ với Trung Quốc. Với những thiệt hại về xã hội, kinh tế và chính trị chưa từng                   
có tiền lệ kể từ thập niên 1930, các giả định về cân bằng quyền lực thế giới, về xu                    
hướng dài hạn và tính bền vững của các thiết chế an ninh bị đặt dấu hỏi lớn.  

Trung Quốc lần đầu tiên sau 30 năm cải cách mở cửa có thể cạnh tranh trực tiếp với                   
Mỹ về tất cả các mặt, từ kinh tế, công nghệ, tài chính cho tới quân sự. Điểm này thì                    
khác toàn toàn với Liên Xô trước đây. Đại dịch đã làm đứt gãy và trầm trọng thêm                  
những tính toán về cân bằng lực lượng, những ảo tưởng về việc Trung Quốc sẽ thay                 
đổi theo hướng tích cực, làm gia tăng vị thế bất lợi của phương Tây, và đẩy nhanh                  
chơn quá trình chia tách giữa hai bên. Và chia tách (decoupling) chỉ là bước đầu của                 
một quá trình cạnh tranh dài hơi hơn. Để giành lợi thế, chúng ta phải nhận thức rõ                  
ràng rằng chúng ta đang đối phó với Trung Quốc không phải như một nền văn minh,                 
mà là một thể chế toàn trị. Chúng ta đang đối mặt với trận chiến cuối cùng giữa dân                   
chủ tự do và chủ nghĩa cộng sản.  

Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây hiện nay chưa được chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến                 
cuối cùng này. Để có một chiến lược hữu hiệu, chúng ta phải nhận thức được rằng bản                  
thân sẽ tham gia vào một cuộc chiến sống còn với một con quái vật do chính mình tạo                   
ra. Một phần quan trọng của chiến lược Trung Quốc là chúng ta phải khôi phục lại                 
nhận thức về mục tiêu quốc gia và ý thức cộng đồng, khôi phục lại chủ nghĩa ái quốc                   
như là trọng điểm của văn hoá chính trị. Phải khôi phục lại niềm tin vào giới tinh hoa,                   
xem họ như lực lượng có đủ tính chất để dẫn dắt đất nước.  

Phải cắt đứt lợi thế của Trung Quốc trong việc cài cắm ý tưởng của họ, đánh cắp các                   
sản phẩm trí tuệ của chúng ta và chấm dứt chiến dịch tuyên truyền của Bắc Kinh. Ví                  
dụ như đóng cửa các Viện Khổng tử, áp đặt quy định khắt khe trong chuyển giao công                  
nghệ, và hạn chế quá trình mua lại công ty nhằm tránh bị thao túng… 

Bước tiếp theo, chúng ta nên tìm cách tiếp cận sâu hơn vào xã hội Trung Quốc, gửi                  
thông điệp tới người dân của họ, chống lại tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc, và                 
tạo một nguồn thông tin khác thay thế. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ.  
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Chúng ta cũng cần phải thay đổi cách thức chúng ta làm ăn, thay đổi mô hình kinh tế,                   
làm cho kinh tế Mỹ trở nên mạnh mẽ, ít phụ thuộc và bền vững hơn.  

Cuối cùng là đảm bảo các giá trị dân chủ luôn được phát huy, đảm bảo công bằng xã                   
hội và tránh để chính trị bị thao túng bởi một nhóm nhỏ doanh nhân, tài phiệt.  

Xem thêm: 

The American Interest ngày 7/5: The Building Blocks of a China Strategy 

 

H I Suton: Tàu ngầm Trung Quốc được bảo vệ bởi các đường hầm ngầm trong                
lòng núi 

Trung Quốc có đường bờ biển dài gần 15.000 km với nhiều cảng quan trọng. Và khi                 
so sánh với các quốc gia khác, Trung Quốc sở hữu một lượng căn cứ hải quân lớn.                  
Bằng cách dàn trải lực lượng ra các căn cứ khác nhau, hải quân Trung Quốc có thể                  
tránh thiệt hại từ một cuộc tấn công bất ngờ.  

Trong kỷ nguyên của các loại tên lửa tấn công chính xác hay của các loại bom xuyên                  
boong-ke, các đường ngầm dường như là một ý tưởng lỗi thời. Tuy nhiên chúng cũng                
có khả năng bảo vệ vũ khí trước một số hình thái tấn công, và quan trọng hơn là khỏi                    
những con mắt tò mò và tấn công hạt nhân (không phải là bị tấn công trực tiếp).  

Các hầm ngầm chứa tàu ngầm của Trung Quốc thường được xây trong lòng núi và có                 
cửa vào hướng về phía đất liền để tránh bị tấn công từ hướng biển (dĩ nhiên là có                   
đường vào cho tàu ngầm). Một số căn cứ đáng chú ý có thể kể tên như căn cứ hải                    
quân Khương Các Trang gần Thanh Đảo, hay Du Lâm tại Hải Nam. 

Các đường hầm ngầm của Trung Quốc thể hiện quan điểm học thuyết khác biệt so với                 
Mỹ. 
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Ảnh: Hê thống căn cứ tàu ngầm trong lòng núi của hải quân Trung Quốc. Nguồn: H I Suton, Forbes 

Xem thêm:  

Forbes ngày 5/5: Chinese Navy Submarines Are Protected By Underground          
Tunnels 

 

Mỹ tái vũ trang để vô hiệu hoá ưu thế tên lửa của Trung Quốc 

Mỹ đang đưa ra các loại vũ khí và chiến lược mới để thu hẹp khoảng cách về năng lực                    
tên lửa với Trung Quốc.  

Trong những thập kỷ gần đây, sức mạnh quân đội của Trung Quốc tăng lên trong khi                 
Mỹ vẫn đứng yên. Thời điểm này, sau khi đã dỡ bỏ ràng buộc từ hiệp ước kiểm soát                   
vũ khí, chính quyền Trump đang lên kế hoạch triển khai các loại tên lửa chống hạm                 
tầm xa đặt trên đất liền ở Châu Á - Thái Bình Dương.  

Lầu Năm Góc đề xuất trang bị cho lực lượng thuỷ quân lục chiến các tên lửa hành                  
trình Tomahawk, theo yêu cầu ngân sách năm 2021. Đồng thời cơ quan này cũng đẩy                
nhanh quá trình chuyển giao thế hệ tên lửa hành trình thế hệ mới đầu tiên sau nhiều                  
thập kỷ. Bước đi này nhằm đối phó với ưu thế vượt trội của Trung Quốc hiện nay về                   
tầm bắn của các loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền. Bắc Kinh                    
sở hữu nhiều loại tên lửa có tầm bắn vượt trội so với Mỹ và đồng minh.  

Điểm đáng chú ý là lực lượng thuỷ quân lục chiến cũng có khả năng sở hữu tên lửa                   
hành trình, trở thành lực lượng “diệt hạm”. Khi có xung đột, các đơn vị thuỷ quân lục                  
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chiến sẽ được triển khai tại các địa điểm chiến lược ở Tây Thái Bình Dương và dọc                  
theo Chuỗi đảo thứ nhất.  

Ban đầu, triển khai một lượng nhỏ tên lửa hành trình sẽ không thay đổi cán cân lực                  
lượng, nhưng sẽ gửi một thông điệp quan trọng rằng Washington sẵn sàng cạnh tranh               
với Bắc Kinh. Về mặt dài hạn, số lượng lớn tên lửa hành trình được triển khai, cùng                  
với các loại tên lửa tương tự của Đài Loan hay Nhật Bản, sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm                    
trọng đối với Trung Quốc. Cho tới năm 2024 hoặc 2025, rủi ro cho hải quân Trung                 
Quốc sẽ ngày càng lớn do vũ khí của họ sẽ trở nên lỗi thời.  

Ngoài Tomahawk, quân đội Mỹ đang phát triển các loại vũ khí tầm xa mới được trang                 
bị công nghệ siêu thanh, chủ yếu là tên lửa, với tổng giá trị 3,2 tỷ USD. Một loại tên                    
lửa mới trong số này có thể mang theo một đầu đạn nặng 450 kg, tầm bắn khoảng 800                   
km với khả năng nhận diện mục tiêu bán tự động. 400 tên lửa loại này sẽ được biên                   
chế vào năm 2025.  

Một thập kỷ trước, các nhà chiến lược đã đề xuất dùng Chuỗi đảo thứ nhất để chống                  
lại quá trình bành trướng hải quân của Trung Quốc. Các loại tên lửa chống hạm đặt                 
trên đất liền có khả năng khống chế sự di chuyển của các loại tàu chiến tại Biển Đông,                   
Biển Hoa Đông hay biển Hoàng Hải. Một yếu tố đối trọng khác của Mỹ là các máy                  
bay ném bom chiến lược tầm xa.  

Xem thêm: 

Reuters ngày 6/5: Special Report: U.S. rearms to nullify China's missile           
supremacy 

 

Elbridge Colby and A. Wess Mitchell: Ngăn chặn Trung Quốc sẽ phức tạp 

Đại dịch COVID-19 đã thuyết phục rất nhiều người ở Mỹ rằng nước này phải thay đổi                 
một cách căn bản chính sách của mình đối với Trung Quốc, thế nhưng điều này không                 
thể được tiến hành một cách nhanh chóng. Đó là bởi vì đại chiến lược của Trung                 
Quốc sẽ trở nên hung hăng hơn. 

Trung Quốc đã trở nên giàu có và hùng mạnh với sự cho phép của phương Tây, được                  
chào đón thay vì ngăn cản, chưa nói gì là ngăn chặn. Bắc Kinh tiến tới mục tiêu bá                   
chủ toàn cầu và không có lý do gì để tham chiến.  

Đại dịch COVID-19 đã làm sâu sắc thêm sự đối đầu giữa Trung Quốc và những nước                 
vốn e sợ sự thống trị của nước này. Một liên minh đối phó với Trung Quốc đã bắt đầu                    
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được hình thành để chống lại sức mạnh to lớn của Bắc Kinh, bắt đầu từ các rạn nứt về                    
kinh tế.  

Bắc Kinh sẽ không còn có thể tiến tới vị thế thống trị một cách dễ dàng trong một thế                    
giới hậu đại dịch. Giờ sẽ không còn là lúc chờ thời, Trung Quốc sẽ phải hành động để                   
đảm bảo tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tính chính danh của Đảng Cộng sản, và như thế                  
là ngăn cản sự hình thành của bất cứ liên minh nào chống lại mình. Trung Quốc sẽ                  
ngày càng hung hăng và nguy hiểm hơn.  

Mỹ sẽ phải từ bỏ hy vọng rằng Trung Quốc sẽ tuân thủ luật vì đã được cho cơ hội                    
tăng trưởng kinh tế và phải liên kết với các nước có cùng lợi ích ở Châu Á và Châu                    
Âu. Mỹ cũng sẽ phải giảm thiểu sự phụ thuộc kinh tế quá lớn vào Trung Quốc, cải                  
thiện năng lực công nghiệp nội tại. Washington nên tập trung vào mở rộng sức mạnh                
biển và không gian, tập trung xây dựng liên minh và thương mại.  

Xem thêm: 

Wall Street Journal ngày 7/5: Containing China Will Be Complicated 

 

Biển Đông trong sách lược quân sự mới của Mỹ 

Trả lời Thanh Niên, một số chuyên gia phân tích quân sự đã chỉ ra những thay đổi                  
trong sách lược quân sự mới của Mỹ nhằm đối phó Trung Quốc ở Ấn Độ Dương -                  
Thái Bình Dương mà trong đó hàm chứa tình hình Biển Đông. 

Trước đó, hồi giữa tháng 4, Washington công bố kết thúc chương trình đồn trú máy                
bay ném bom chiến lược tầm xa ở đảo Guam vốn bắt đầu từ năm 2004. Về quyết định                   
của không quân Mỹ, trả lời Thanh Niên, chuyên gia nghiên cứu cấp cao Timothy               
R.Heath (thuộc Tổ chức RAND, Mỹ) nhận định: Mỹ phải thay đổi chiến lược vì đảo                
Guam giờ đây đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Trung Quốc. Trước tình hình trên,                 
việc rút máy bay B-52 khỏi đảo Guam cũng gây ra thắc mắc phải chăng Mỹ giảm bớt                  
mức độ hoạt động ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.  

Trả lời Thanh Niên ngày 3/5 về thắc mắc trên, chuyên gia Carl O.Schuster (cựu Giám                
đốc bộ phận điều hành của Trung tâm tình báo hỗn hợp - Bộ tư lệnh Thái Bình Dương                   
của hải quân Mỹ và nay đang giảng dạy ở Đại học Hawaii về quan hệ quốc tế, lịch sử)                    
cho rằng: Các chỉ trích về việc kết thúc chương trình đồn trú luân phiên máy bay ném                  
bom tầm xa ở đảo Guam đã không nhớ đến việc suốt từ thập niên 1980 - 2004, máy                   
bay ném bom chiến lược của Mỹ cũng không hề hiện diện tại đây. 

Ông Schuster nhấn mạnh chiến lược của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình                 
Dương dựa trên 3 nguyên tắc. Một là xây dựng, duy trì quan hệ hợp tác dựa trên lợi                   
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ích chung về hòa bình, ổn định. Hai là kết hợp sự hiện diện thường trực các lực lượng                   
hải quân và lực lượng chiến thuật, các hoạt động khó đoán trước bởi các đơn vị tác                  
chiến nhanh, có khả năng hoạt động toàn cầu. Ba là linh hoạt và phản ứng nhanh.  

Trong trường hợp trên, theo ông Schuster, khác với một chiến hạm, máy bay ném               
bom có thể dễ dàng tiếp cận khu vực mục tiêu trong thời gian ngắn. Ông nói thêm:                  
“Một máy bay ném bom được tích hợp vũ khí tấn công siêu thanh thì rõ ràng không                  
nhất thiết phải thường trú trong khu vực, và càng không cần thiết khi máy bay phải trú                  
đóng trong tầm tấn công của đối phương”.  

Cựu đại tá Schuster đánh giá chính việc đưa máy bay ném bom trở về lục địa Mỹ và                   
có thể xuất kích từ Mỹ để đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ khiến đối                    
phương bất ngờ, và khó đoán định mục tiêu cụ thể. Có nhiều đường để từ lục địa Mỹ                   
tiếp cận khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vấn đề là khả năng ứng biến của                   
lực lượng quân sự Mỹ đối với khu vực. 

Xem thêm: 

Thanh Niên ngày 4/5: Biển Đông trong sách lược quân sự mới của Mỹ 

 

C. J. Jenner: Cơ hội để ASEAN gắn kết trước Trung Quốc 

Đó là nhận định của tiến sĩ C. J. Jenner, chuyên gia nghiên cứu về địa chính trị - đặc                    
biệt về quan hệ quyền lực biển Mỹ - Trung tại Đại học Oxford (Anh), khi trả lời                  
Thanh Niên. 

Năm 1975, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia khi đó là ông Adam Malik đã dự báo về                 
tình hình địa chính trị ở Biển Đông thông qua tình hình chung cho khu vực Đông                 
Nam Á. Đó là Đông Nam Á trở thành khu vực mà trong đó hội tụ sự hiện diện và lợi                     
ích của hầu hết các cường quốc cả về chính trị lẫn vật chất. Tần suất, cường độ tương                   
tác chính sách giữa các cường quốc cũng như ảnh hưởng chi phối đối với các quốc gia                  
trong khu vực đều tạo ra ảnh hưởng trực tiếp.  

Từ đó, ông cho rằng: “Đối mặt với thực tế trên, các nước nhỏ hơn khó có thể tự tạo ra                     
bất kỳ tác động nào đến chính sách, chiến lược thống trị của các cường quốc. Ảnh                 
hưởng chỉ có thể tạo ra khi các quốc gia trong khu vực ASEAN cùng hành động tập                  
thể, các thành viên cùng nhau tạo nên sự gắn kết nội bộ, ổn định vì mục đích chung”. 

Về giải pháp ứng phó, TS Jenner chỉ ra thực tế: “Đến giờ có một quá trình được nhận                   
thấy rõ trên Biển Đông cũng như nhiều khu vực tranh chấp trên toàn cầu. Chính trị                 
không ảnh hưởng lớn đến chiến thuật xung đột, nhưng là yếu tố chi phối ảnh hưởng ở                  
cấp chiến lược cho việc hoạch định và định vị chiến tranh. Cụ thể, trong thời bình thì                  
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các quốc gia có xu hướng cho rằng thực hiện răn đe hiệu quả là bằng cách lập kế                   
hoạch cho những hoạt động quân sự và định vị trước địa chiến lược nhằm đảm bảo tối                  
đa hóa cơ hội chiến thắng nếu xảy ra xung đột”.  

Từ thực tế trên, ông khuyến nghị: “Răn đe hiệu quả sẽ khiến một quốc gia có ý định                   
xâm lược phải đánh giá lại liệu rằng cái giá phải trả lớn hơn rất nhiều so với lợi ích                    
đạt được nếu dùng quân sự để xâm lược. Hiệu quả răn đe như thế đòi hỏi phải duy trì                    
khả năng và chiến lược quân sự phù hợp, kết hợp cùng ý chí chính trị rõ ràng để hành                    
động. Cho dù kẻ thù là dịch bệnh Covid-19 hay một lực lượng hải quân hiếu chiến thì                  
để giữ gìn hòa bình và đảm bảo an ninh đều đòi hỏi phải có sự chuẩn bị thích hợp cho                     
chiến tranh”. 

Xem thêm: 

Thanh Niên ngày 6/5: Cơ hội để ASEAN gắn kết trước Trung Quốc 

 

James Kraska: Cấm đánh cá trái phép, Trung Quốc ép buộc láng giềng 

"Trung Quốc nói lệnh cấm đánh bắt cá là nhằm bảo vệ các ngư trường trong khu vực,                  
nhưng mục đích thực sự của họ là khẳng định quyền lực ép buộc đối với các quốc gia                   
láng giềng", GS.TS.James Kraska, chuyên gia luật hàng hải quốc tế từ Trung tâm Luật               
quốc tế Stockton, Đại học Hải chiến Mỹ trả lời VTC News.  

GS.TS. James Kraska nhận định: “Phần lớn cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá này nằm                 
trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của những nước láng giềng của Trung Quốc, đặc                
biệt là Việt Nam và Philippines. Các nước này có quyền hợp pháp với tất cả tài                 
nguyên, bao gồm đánh bắt cá, trong EEZ của họ. Trung Quốc hành động bất hợp pháp                 
và vi phạm điều 56 Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 khi thiết lập quy định                   
ở vùng nằm ngoài EEZ của mình”. 

Theo thông báo từ lực lượng hải cảnh Trung Quốc, hơn 50.000 tàu cá sẽ dừng hoạt                 
động trong 3 tháng rưỡi và lực lượng này còn ngang ngược tuyên bố sẽ “nghiêm ngặt                 
thực thi lệnh cấm theo các luật và quy định liên quan”, bảo vệ cái gọi là “quyền và lợi                    
ích nghề cá và môi trường sinh thái biển”.  

Bình luận về điều này, Tiến sĩ Kraska cho rằng, “nếu Trung Quốc quan tâm đến bảo                 
tồn tài nguyên sống ở khu vực, họ sẽ không trợ cấp quá mức cho đội tàu đánh cá lớn                    
nhất thế giới của mình.” Chuyên gia từ Đại học Hải chiến Mỹ đánh giá Việt Nam đã                  
kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của mình.  

"Các quốc gia trong và ngoài khu vực nên ủng hộ độc lập và quyền chủ quyền, quyền                  
tài phán của Việt Nam đối với tài nguyên thủy sản của mình. Cụ thể, Tổ chức Cá và                   
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Nông nghiệp Liên hợp quốc và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cần làm rõ việc nếu các                  
quốc gia mạnh nhất lại có thể chiếm đoạt tài nguyên của các quốc gia nhỏ hơn, thì luật                   
biển quốc tế không có ý nghĩa gì nữa.  

Tôi đề xuất Việt Nam xem xét việc tham gia một cơ chế trọng tài bắt buộc đối với                   
Trung Quốc, giống như Philippines đã làm. Việt Nam sẽ thắng và có lẽ Trung Quốc sẽ                 
phải suy nghĩ lại về cách tiếp cận của họ, điều đã gây tổn thất cho ngoại giao của Bắc                    
Kinh trong khu vực và trên thế giới". 

TS. Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Thái Lan,               
nhận định lệnh cấm đánh cá chỉ là một động thái nhỏ để Trung Quốc đưa ra yêu sách                   
lớn hơn nhiều. Động thái lớn hơn của Trung Quốc là tuyên bố đơn phương thành lập                 
hai quận quản lý Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. 

Xem thêm: 

VTC News ngày 7/5: Chuyên gia ĐH Hải chiến Mỹ: Cấm đánh cá trái phép,               
Trung Quốc ép buộc láng giềng 

 

Derek Grossman: Việt Nam nên điều chỉnh cách thức “đấu tranh” với Trung             
Quốc ở Biển Đông 

Bài bình luận của Derek Grossman trên The Diplomat cho rằng Việt Nam nên điều               
chỉnh phương thức “đấu tranh” của mình đối với Trung Quốc, khi cách thức đấu tranh                
trước đây dường như không mấy hiệu quả khi đối phó với sự hung hăng của Bắc Kinh                  
ở Biển Đông. 

Câu hỏi của Derek Grossman rất đơn giản. Việt Nam hầu như luôn luôn đưa ra những                 
phản đối công khai mang tính ngoại giao trước các hành vi xâm lấn và hung hăng của                  
Trung Quốc. Nhưng các phản đối như vậy không có hiệu quả trong việc thay đổi hành                 
vi của Bắc Kinh. Vậy ngoài phản đối ngoại giao, liệu Việt Nam có thể làm những gì                  
khác hay không? 

Chính sách chung của Việt Nam đối với Trung Quốc là “hợp tác và đấu tranh”. Hợp                 
tác để giữ quan hệ song phương có lợi và đấu tranh trong những lĩnh vực mà hai bên                   
có khác biết sâu sắc, điển hình ở Biển Đông. Tuy nhiên, Hà Nội cần phải có những                  
biện pháp đấu tranh mới.  

Ví dụ, về mặt song phương, Việt Nam có thể gửi một thông điệp rõ ràng rằng các lĩnh                   
vực quan hệ song phương khác có thể bị ảnh hưởng nếu như các hành vi hung hăng                  
vẫn tiếp diễn. Ngừng tuần tra chung tại Vịnh Bắc bộ là một ví dụ, hoặc Hà Nội có thể                    
dừng tham gia vào Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI). Các biện pháp khác như                
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nghiêm túc xem xét phương án kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, ngừng kiểm duyệt                 
thông tin liên quan đến các hành vi hung hăng của Trung Quốc vốn sẽ làm ảnh hưởng                  
tới tình hình kinh doanh của Trung Quốc ở Việt Nam, hay thậm chí có thể hạ cấp mối                   
quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện”.  

Về mặt quân sự, Việt Nam có thể chủ động gia tăng căng thẳng trên biển với Trung                  
Quốc như những gì mà Indonesia đã làm (sử dụng quân đội một cách trực tiếp, chứ                 
không dùng cảnh sát biển trong đối đầu). Triển khai cảnh sát biển hay dân quân biển                 
một cách ồ ạt cũng là một lựa chọn, nhưng như vậy sẽ khiến chi phí gia tăng.  

Ở cấp độ đa phương, Hà Nội có thể đẩy nhanh quá trình đàm phán để hình thành Bộ                   
Quy tắc ứng xử (COC) theo hướng có lợi cho mình. Tại Hội đồng Bảo an LHQ, Hà                  
Nội cũng có thể tìm cách thu hút sự chú ý của quốc tế nhiều hơn vào tình hình Biển                    
Đông. Tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác an ninh như các thành                   
viên tứ giác kim cương, hay Anh và Pháp, thông qua tiến hành tuần tra chung cũng là                  
một lựa chọn. Nếu còn lo lắng, Việt Nam có thể tiến hành tuần tra chung với các quốc                   
gia trong khu vực, vốn cũng đang bị Trung Quốc ức hiếp, như Malaysia, Philippines               
và Indonesia.  

Công cụ điều chỉnh thì có sẵn rất nhiều, chỉ là Việt Nam sẽ chọn như thế nào, và khi                    
nào mà thôi. 

Xem thêm: 

The Diplomat ngày 5/5: Reviewing Vietnam’s ‘Struggle’ Options in the South           
China Sea 

 

John McBeth: Trung Quốc áp dụng chính sách “chia để trị” ở Biển Đông 

Bắc Kinh đang cố gắng tận dụng tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Malaysia để                 
gây chia rẽ và định hình lại bản đồ hàng hải khu vực. 

Vào 20/4, một tàu đánh cá Việt Nam bị lật và làm chết 4 người sau khi cố gắng đâm                    
vào một tàu tuần tra của Indonesia. Hai tàu đánh cá khác và ngư dân trên các tàu đó bị                    
bắt giữ trong cuộc đụng độ ở phía tây quần đảo Natuna. Sự việc được giấu kín trước                  
công chúng khi hai nước cố gắng làm dịu tình hình qua đường ngoại giao.  

Và cả hai nước đều nhận thức được rằng Trung Quốc đang cố làm căng thẳng sự việc                  
trên mạng xã hội, một phần trong chiến lược “chia để trị” của Bắc Kinh.  

Tìm cách xác định vị trí của sự việc trên, Viện Nghiên cứu Hải dương trực thuộc Đại                  
học Bắc Kinh đã vẽ lại các đường biên giới trên biển ở khu vực. Một bản đồ được                   
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công bố bởi Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) của viện                
này đã kéo dài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Trung Quốc tới tận 150 hải lý                  
xuống phía nam, và dĩ nhiên là có thể hiện “đường 9 đoạn”. 

Bỏ qua hành động kỳ khôi của Bắc Kinh, vẫn không rõ tại sao Việt Nam lại chọc giận                   
Indonesia và Malaysia khi thất bại trong việc ngăn chặn các tàu cá tiến vào lãnh hải                 
của hai quốc gia này. Một nửa trong số hơn 500 tàu cá nước ngoài bị phía Indonesia                  
bắt giữ từ năm 2014 tới 2019 là tàu Việt Nam, và mỗi ngày có tới 180 tàu cá Việt                    
Nam đánh cá gần các đường ranh giới trên biển của Indonesia. 

Một nhà bình luận đã tự hỏi rằng tại sao các tàu cá Việt Nam lại hung hăng tới như                    
vậy? Có vẻ như các cơ chế trao đổi thông tin và thảo luận của ASEAN không hiệu                  
quả, và các nước dường như mong muốn ít nhất giữ cho căng thẳng ở mức có thể                  
kiểm soát được. 

Theo Satya Pratma thuộc lực lượng cảnh sát biển Indonesia, trên thực tế sau những vụ                
đụng độ căng thẳng giữa Việt Nam và Indonesia gần đây, cả hai nước (bao gồm                
Malaysia) đã tiến hành một cuộc tuần tra cứu hộ/cứu nạn chung. Điều này chứng tỏ                
hợp tác trong bảo đảm an ninh/an toàn hàng hải giữa ba nước vẫn mạnh mẽ. 

Xem thêm: 

Asia Times ngày 3/5: China plays divide and rule in South China Sea 

 

Euan Graham: Hành động triển khai tàu chiến của Mỹ tới Biển Đông không làm               
các đồng minh khu vực được cảm thấy được đảm bảo (về mặt an ninh) 

Ngoài mặt, đối đầu gần đây ở Biển Đông gần vùng bờ biển Borneo của Malaysia                
được xem là một phản ứng mạnh mẽ của Mỹ trước chủ nghĩa phiêu lưu của Trung                 
Quốc ở khu vực, và đảm bảo với các nước đồng minh khu vực rằng Washington vẫn                 
hỗ trợ họ từ đằng sau. Nhưng dường như, không nhiều nước ở khu vực nghĩ như vậy. 

Kể từ ngày 20/4, Mỹ đã triển khai ba tàu chiến tới khu vực ngoài khơi Borneo, gồm                  
tàu đổ bộ tấn công USS America cùng hai tàu khu trục USS Bunker Hill và USS                 
Barry. Gần đó là tàu khảo sát địa chất Hải Dương Địa Chất 8 (HYDZ 8) của Trung                  
Quốc và một nhóm các tàu hải cảnh và tàu cá. Hai khu trục hạm và một hộ tống hạm                    
Trung Quốc sau đó cũng xuất hiện. Mục tiêu mà nhóm tàu Trung Quốc nhắm tới là                 
một tàu khai thác và thăm dò dầu khí được công ty dầu khí quốc gia Malaysia,                 
Petronas, thuê hoạt động ở vùng EEZ của nước này.  

Tuy nhiên, Malaysia lại phản ứng một cách khiến Mỹ bối rối. Ngoại trưởng nước này                
tuyên bố rằng “luật quốc tế đảm bảo tự do hàng hải”, và “sự xuất hiện của tàu chiến ở                    
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Biển Đông có tiềm năng gia tăng căng thẳng, khiến cho các bên tính toán sau lầm, và                  
ảnh hưởng tới hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực”. Lời nói nước đôi như vậy rõ                    
ràng làm Washington phật ý. Sau đó, các tàu chiến Mỹ và Trung Quốc đều rút khỏi                 
khu vực căng thẳng. Tuy nhiên, HYDZ 8 cùng các tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn hiện                 
diện.  

Malaysia cho rằng hành động của Mỹ không giúp giải quyết vấn đề, khiến sự chú ý và                  
phản ứng của Trung Quốc gia tăng, và khiến cho sự việc ngoài tầm kiểm soát. Nếu                 
mục tiêu của Mỹ là răn đe Trung Quốc và ép Trung Quốc ngừng hoạt động khảo sát                  
trong vùng EEZ của Malaysia, thì mục tiêu đó đã thất bại.  

Giả định rằng các quốc gia Đông Nam Á sẽ tập hợp lại sau Mỹ để chống Trung Quốc,                   
một khi Mỹ đưa ra các hành động mang tính can thiệp cũng bị đặt dấu hỏi. Hầu hết                   
giới tinh hoa Đông Nam Á sẽ không dám tách ra khỏi sức ảnh hưởng kinh tế của                  
Trung Quốc.  

Nói một cách công bằng, quyết định của Mỹ không tiếp tục kéo dài hoạt động của                 
biên đội tàu USS America phản ánh tính toán chiến về mặt chiến dịch hơn là thái độ.                  
Đối với Hạm đội 7, nhiệm vụ của họ tại Tây Thái Bình Dương sẽ rất khó khăn xét tới                    
sức mạnh của hạm đội hải quân Trung Quốc. Hoạt động triển khai lực lượng của hải                 
quân Mỹ tại Biển Đông gặp nhiều thách thức, khi căn cứ gần nhất của lực lượng này                  
là ở Nhật Bản và ở Guam, bên cạnh đó là căn cứ hậu cần cho các tàu chiến đấu gần bờ                      
tại Singapore. Trong khi đó Trung Quốc đã nâng cấp và xây mới hàng loạt căn cứ ở                  
Trường Sa.  

Cạnh tranh ở Biển Đông là một trò chơi dài hạn, cần một cách tiếp cận gián tiếp.                  
Khoe sức mạnh cơ bắp một cách thoáng qua như việc triển khai nhóm tác chiến USS                 
America sẽ không hiệu quả để chống lại chiến lược bóp nghẹt của Trung Quốc chống                
lại các nước Đông Nam Á. Các tàu tác chiến gần bờ có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Mỹ cần                    
phải phát triển các khinh hạm cỡ nhỏ, linh hoạt nhưng có tính răn đe cao.  

Xem thêm: 

Foreign Policy ngày 4/5: U.S. Naval Standoff With China Fails to Reassure            
Regional Allies 

 

Chuyên gia Trung Quốc: Mỹ liên tục triển khai lực lượng ở Biển Đông nhưng               
không giấu nổi sự yếu ớt bên trong  

Theo trang mạng “Thanh Niên Trung Quốc” đưa tin, gần đây Mỹ liên tục đưa chiến                
hạm vào khu vực lãnh hải quanh các đảo, đá hoặc các vùng biển lân cận, máy bay                  
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trinh thám liên tục có mặt ở Biển Đông. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, tần                
suất “gây hấn” của Mỹ trên Biển Đông ngày càng dày đặc.  

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược biển tại Đại học Bắc Kinh Hồ Ba cho                 
rằng sự gia tăng đột biến về tần suất hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông là “biểu                    
hiện của sự lo lắng quá mức” trong dịch bệnh, cụ thể là Mỹ lo lắng đối thủ của mình                    
sẽ “thừa nước đục thả câu”. Vì vậy, Washington đặc biệt chú trọng đến việc tăng                
cường sự hiện diện, nhưng “ẩn sâu vẻ bề ngoài mạnh mẽ là sự rệu rã từ bên trong”.                  

  

Hội thảo khoa học trực tuyến về "Căng thẳng ở Tây Thái Bình Dương trong bối                
cảnh COVID" tổ chức ở Hải Khẩu, Trung Quốc  

Hội thảo khoa học trực tuyến về "Căng thẳng ở Tây Thái Bình Dương trong bối cảnh                 
COVID” đã diễn ra tại Hải Khẩu, Trung Quốc với sự tham dự của gần 20 học giả đến                   
từ các trường Đại học và Trung tâm học giả Trung Quốc - Hoa Kỳ. 

Tại cuộc hội thảo, Chủ tịch Viện nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc, Chủ tịch Hội                
đồng Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông Trung Quốc - Đông Nam Á Ngô Sĩ Tồn chỉ                 
trích Mỹ và một số quốc gia khác sử dụng COVID như một cái cớ để chuyển hướng                  
dư luận trong nước chỉ trích chính phủ chậm chạp trong việc ứng phó với dịch bệnh                 
và những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến nền kinh tế sang việc “gia tăng các                  
hoạt động đơn phương” trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) khiến cho tình hình               
trên biển “trở nên căng thẳng”.  

Trong tương lai, cuộc chiến Mỹ - Trung có thể sẽ “chuyển trọng tâm” từ thương mại,                 
khoa học kỹ thuật sang an ninh khu vực. Biển Nam Trung Hoa “có thể sẽ trở thành                  
chiến trường chính trong cuộc đấu đá quân sự Mỹ - Trung ”.  

Tại hội nghị, các học giả đã thảo luận xung quanh các chủ đề “cục diện an toàn khu                   
vực Tây Thái Bình Dương dưới tác động của COVID”, “Quan hệ Trung - Mỹ và                
những vấn đề trên biển”, “Cục diện biển Nam Trung Hoa hậu COVID”. 

Xem thêm: 

Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia Trung Quốc (tiếng Trung) ngày 1/5: 吴             
士存在海口出席中美学者视频对话会议 
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Học giả Trung Quốc: Tập trung tăng cường năng lực ứng phó với các cuộc tấn                
công dư luận từ bên ngoài nhằm vào Trung Quốc 

Bài viết đăng trên Mạng Khoa học Xã hội Trung Quốc nêu, sau khi dịch bệnh COVID                 
bùng phát, một số phương tiện truyền thông nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, đã phát động                 
một đợt tấn công dư luận mới nhằm vào Trung Quốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng                
đến công tác chống dịch của Trung Quốc cũng như hợp tác toàn cầu chống lại dịch                 
bệnh. 

Để đối phó với các cuộc tấn công dư luận từ bên ngoài nhằm vào Trung Quốc, tác giả                   
cho rằng Trung Quốc cần có “tiếng nói mạnh mẽ” chống lại những hành động “khiêu                
khích, phỉ báng, vu khống và ném đá” của các phương tiện truyền thông nước ngoài,                
đồng thời tìm ra đặc điểm, quy luật, cơ chế và phương thức ứng phó với sự lan truyền                   
những thông tin tiêu cực trong những trường hợp khẩn cấp. Hình thành các cơ chế                
chính sách và phương pháp đối phó, góp phần duy trì hình ảnh quốc tế của Trung                 
Quốc, tăng cường sức mạnh mềm quốc gia của Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác quốc tế                 
và ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế công cộng. 

Bài viết khái quát đặc điểm của các cuộc tấn công dư luận “sai sự thật” từ các nước                   
thù địch nhằm vào Trung Quốc, như những vấn đề về nguồn gốc và sự lây lan của                  
virus Corona, trách nhiệm chống dịch...  

Đồng thời, bài báo đưa ra các trọng tâm cơ bản của “mặt trận” chống dư luận tiêu cực                   
bên ngoài về dịch bệnh gồm 6 điểm, trong đó có việc thúc đẩy và hỗ trợ lực lượng                   
truyền thông quốc tế hóa không thuộc sở hữu Nhà nước và các nền tảng phát thanh                 
truyền hình nhân dân, tổ chức xuất bản, các trang mạng và các nền tảng Weixin,                
Weibo, Douyin..; hỗ trợ và khuyến khích những đối tượng trên trở thành những trợ               
thủ đắc lực cho việc truyền bá thông tin ra bên ngoài, tạo “đối trọng” với các nền tảng                   
Twitter, Facebook và YouTube; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia             
học giả nội dung và chuyên gia học giả yêu quý Trung Quốc lên tiếng hoặc viết bài,                  
tăng cường đào tạo đội ngũ nhân tài về truyền thông đối ngoại… 

Xem thêm: 

Mạng Khoa học Xã hội Trung Quốc (tiếng Trung) ngày 24/4: 着力提升因应           
外部对华舆论攻击能力 
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Jonathan Odom: Bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ tại Tòa Trọng tài Quốc tế về                 
Luật biển 

Tại cuộc họp báo liên quan tới phán quyết của Tòa trọng tài về vụ kiện của                 
Philippines chống lại Trung Quốc, một quan chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc               
đã so sánh phán quyết của tòa với đống giấy rác.  

Trong suốt 4 năm qua, Trung Quốc chẳng hề tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài.                 
Tệ hơn, nước này tiến hành ngày càng nhiều các hành vi hung hăng, đe dọa các nước                  
khác, vi phạm trực tiếp tới phán quyết trong một số trường hợp.  

Vậy câu hỏi đặt ra là, các nước khác nên làm gì để chống lại hành vi chống luật? Và                    
cơ bản hơn, họ có thể làm gì trong quan hệ quốc tế để thể hiện rằng những hành vi                    
như vậy là không thể chấp nhận được trong một trật tự được định hình bởi luật pháp                  
quốc tế? Dĩ nhiên, tình trạng này không phải là thách thức mới trong quan hệ quốc tế.                  
Những người theo chủ nghĩa hoài nghi thường hỏi rằng liệu luật quốc tế có thật sự là                  
“luật” hay không, tức là không có cách nào có thể ép buộc các quốc gia tuân thủ luật.                   
Nói chung, quan hệ quốc tế không đưa ra được giải pháp nào hữu hiệu ngoài đưa ra                  
các tuyên bố ngoại giao chính thức. 

Tuy nhiên, có những cách thức rõ ràng mà các quốc gia có thể sử dụng. Nhưng để làm                   
được thì các quốc gia phải suy nghĩ khác so với bình thường, và tận dụng những cơ                  
hội không truyền thống. 

Trong những tháng tới, cộng đồng quốc tế có cơ hội để thượng tôn pháp luật, để cho                  
thấy sự ủng hộ đối với trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, và để thể hiện sự phản đối                     
với thành viên nào bất chấp luật pháp. Tháng 6/2020, 167 quốc gia thành viên               
UNCLOS sẽ họp cuộc họp hằng năm lần thứ 30. Trong đó, họ sẽ bầu ra 1/3 số thẩm                   
phán của Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS) cho 9 năm tới. Và tổng cộng sẽ có 10                    
quốc gia đợt này được phép đề xuất ứng cử viên: Brazil, Cameroon, Chile, Trung               
Quốc, Italy, Jamaica, Malta, Ukraine, Uruguay, và Zimbabwe.  

Đây là cơ hội để các quốc gia thể hiện một cơ hội hợp pháp, mang tính hòa bình, và                    
mang tính tương quan, để phản đối Trung Quốc: không bầu cho ứng viên ITLOS của                
Trung Quốc. Có mấy lý do khiến cho việc bỏ phiếu phản đối này mang tính hợp pháp:                  
(1) Tòa trọng tài quyết định phán quyết là một cơ quan có đầy đủ quyền hành theo                  
luật; (2) Tòa trọng tài có quyền ra quyết định cuối cùng về việc mình có quyền hạn                  
phân xử hay không; (3) các nước có nghĩa vụ tuân thủ quyết định được đưa ra bởi                  
Toà, kể cả các quyết định liên quan tới tính chính đáng của vụ án.  
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Và các nước cũng phải lập luận để phản bác lại các lý lẽ của Trung Quốc về việc tại                    
sao không chọn ứng cử viên của họ. 

Xem thêm: 

Lawfareblog ngày 8/5: Protecting the Rules-Based Order at the International          
Tribunal for the Law of the Sea 

 

Mark J. Valencia: Các nước đều xấu như nhau 

Bài viết của Mark J. Valencia, một học giả đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Nam                 
Hải Trung Quốc.  

Theo quan điểm của Valencia, khắp mọi nơi đang đổ lỗi cho các tuyên bố chủ quyền                 
của Trung Quốc khiến cho căng thẳng leo thang. Tuy nhiên, các tuyên bố chủ quyền                
của Bắc Kinh chỉ là bề nổi của tảng băng. Các nước khác cũng có tuyên bố “thiếu cơ                   
sở” và “thiếu giá trị pháp lý” tương tự. 

Cả Trung Quốc (bao gồm Đài Loan) và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền của mình                 
trên các thực thể ở Biển Đông dựa trên lịch sử và từ “khoảng thời gian không xác định                   
trong quá khứ" (from time immemorial). Các nước khác áp đặt những tuyên bố chủ               
quyền mang tính dân tộc chủ nghĩa, mang tính tưởng tượng, ví dụ như Philippines hay                
Malaysia.  

Theo luật, một tuyên bố chủ quyền được công nhận phải dựa trên việc quản lý và                 
kiểm soát hiệu quả, liên tục và phải được sự ưng thuận của các nước khác. Không một                  
tuyên bố nào kể trên có những đặc điểm đó.  

Tuyên bố chủ quyền trên các thực thể nửa chìm nửa nổi ở Trường Sa cũng không phù                  
hợp với luật quốc tế. Vậy mà nhiều nước vẫn duy trì những tuyên bố như vậy.  

Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các thực thể nổi trên mặt biển cũng phù                  
hợp với luật pháp quốc tế, tương tự như các quốc gia khác. 

Nhiều quốc gia ven Biển Đông vẽ ra những đường cơ sở giúp họ mở rộng lãnh hải                  
của mình ra xa về phía đại dương, và những đường cơ sở này không phù hợp với                  
UNCLOS. Các tuyên bố về quyền chủ quyền và quyền tài phán cũng tương tự. 

Mỹ cũng là nước không tuân thủ UNCLOS với việc tiến hành các hoạt động tuần tra                 
đảm bảo tự do hàng hải (FONOPs), và đặc biệt hơn là nước này chưa thông qua                 
UNCLOS. 
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Nói tóm lại, chẳng có thiên thần ở Biển Đông. Quốc gia nào cũng vi phạm UNCLOS                 
theo cách này hoặc cách khác. 

Xem thêm: 

Eurasia Review ngày 6/5: The South China Sea: Fantastic Maritime Claims           
And Where To Find Them – Analysis 

 

Ngô Sỹ Tồn: Tại sao Mỹ liên tục quấy rối ở Biển Đông mặc cho COVID-19 

Một bài viết của Ngô Sỹ Tồn (Wu Shicun), hiện là Giám đốc Viện Nghiên cứu Biển                 
Đông (“Nam Hải”) Trung Quốc. 

Theo ông, COVID-19 đã giáng một đòn nặng nề vào khả năng chiến đấu và triển khai                 
của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Washington vẫn tiếp tục hiện diện mạnh mẽ ở Biển                
Đông, với mục tiêu theo đuổi bá quyền ở Tây Thái Bình Dương.  

Quân đội Mỹ đã gia tăng các hoạt động diễn tập quân sự, bảo vệ tự do hải hành, do                    
thám/tình báo, ngoại giao quân sự bao gồm trao đổi binh sĩ và tập trận chung với các                  
quốc gia xung quanh Biển Đông. Quân đội Mỹ cũng đã tăng cường số lượng và tần                 
suất các chuyến bay của không quân qua khu vực.  

Câu hỏi là tại sao họ lại tăng cường hoạt động ở Biển Đông khi mà năng lực đã bị suy                     
yếu bởi COVID-19? 

Chính quyền Trump xem Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh chiến lược, và nhấn                
mạnh hơn nữa tầm quan trọng của Biển Đông như là một vũ đài cạnh tranh giữa hai                  
quốc gia. Theo quan điểm của Mỹ, Biển Đông là phần không thể thiếu trong việc duy                 
trì vị thế bá quyền của nước này ở Tây Thái Bình Dương. Biển Đông là mạch máu                  
quan trọng trong sức mạnh biển kiểu Mỹ, một cơ hội để kiểm soát sức mạnh biển                 
ngày càng gia tăng của Trung Quốc.  

Theo quan điểm của Trung Quốc, chủ quyền, an ninh và phát triển của mình ở Biển                 
Đông đang bị đe dọa. Không chỉ là tấm khiên chủ quyền tự nhiên, Biển Đông còn là                  
một khu vực có các tuyến đường biển chiến lược. 

Vì thế, cạnh tranh Mỹ-Trung vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính cấu trúc.               
Trung Quốc không ngây thơ tin rằng Mỹ sẽ giảm mức độ cạnh tranh tại Biển Đông                 
trong đại dịch. Đó là lý do tại sao Bắc Kinh đã "bình tĩnh" đối đầu với Mỹ khi đại                    
dịch đang xảy ra. Mỹ sẽ làm gì trong sau và đại dịch? (1) tiếp tục các hoạt động đảm                    
bảo tự do hàng hải; (2) huỷ bỏ hoặc hoãn tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung với                    
các đồng minh khu vực; (3) Mỹ có đủ số tàu chiến để hoạt động ở Biển Đông, cho dù                    
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các tàu sân bay có đang nằm cảng do đại dịch; (4) tăng cường răn đe chống Trung                  
Quốc thông qua các hoạt động ở eo Đài Loan hay ở Biển Đông.  

Đại dịch sẽ làm căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng hơn nữa, và các quốc gia khác vì có                  
Mỹ hỗ trợ, đã tiến hành hàng loạt các hành động đơn phương. Xu hướng tiêu cực này                  
khiến cho tình hình càng thêm bất ổn hơn.  

Trước tình hình đó, Trung Quốc cần phải (1) tập trung nâng cao năng lực để bảo vệ                  
chủ quyền trên biển; (2) tăng cường chức năng dân sự ở các quận mới thiết lập; (3)                  
thúc đẩy các lực lượng hàng hải thay đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động ở Biển                   
Đông; (4) tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước khác, đẩy nhanh xây dựng bộ quy                  
tắc ứng xử. 

Xem thêm: 

SCMP ngày 9/5: Why the US continues to stir up the South China Sea despite               
the Covid-19 body blow 

 

III- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/BÁO CÁO CHUYÊN SÂU 

Adam Ni, “The future of China’s new SSBN force” 

Trung Quốc cuối cùng cũng đạt được năng lực tấn công hạt nhân từ tàu ngầm trong                 
những năm gần đây, 6 thập kỷ sau khi nước này triển khai chương trình tàu ngầm hạt                  
nhân mang tên lửa đạn đạo (SBBN) lần đầu tiên vào cuối thập kỷ 1950. Quá trình                 
triển khai tàu ngầm hạt nhân Type 094 (NATO gọi là lớp Jin), trang bị tên lửa đạn đạo                   
JL-2 đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển năng lực tàu ngầm hạt                 
nhân của Trung Quốc.  

Thế nhưng, lực lượng này vẫn còn phải đối mặt với hàng loạt các thách thức khác                 
nhau, từ địa lý, tác chiến, cho tới công nghệ. Một lực lượng tàu ngầm lớn hơn và dễ bị                    
tổn thương hơn sẽ tác động thế nào tới ổn định chiến lược ở khu vực? 

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng phát triển một lực lượng hạt nhân trên                 
biển hiệu quả sẽ đảm bảo sức mạnh cho năng lực răn đe hạt nhân của nước này. Ưu                   
tiên của Trung Quốc là xây dựng một hạm đội SSBN lớn hơn và có khả năng sống sót                   
cao hơn, cũng như với công nghệ tiên tiến hơn. Cho tới 2018, Trung Quốc sở hữu ít                  
nhất 4 tàu ngầm hạt nhân Type 094, 2 tàu khác vừa mới được biên chế gần đây. Quá                   
trình phát triển thế hệ tàu ngầm hạt nhân tiếp theo, Type 096, sẽ được khởi động vào                  
đầu những năm 2020.  
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Tương lai của lực lượng SSBN phụ thuộc vào nhận thức về các mối đe dọa (threat                 
perception) của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể tin rằng một hạm đội SSBN nhỏ, cùng                
với lực lượng hạt nhân trên đất liền, là đủ để duy trì răn đe hạt nhân. Nhưng ở thái cực                     
đối lập, Trung Quốc có thể phải giải quyết những điểm yếu của lực lượng hạt nhân                 
trên đất liền bằng cách gia tăng đáng kể số lượng hạm đội SSBN.  

Một yếu tố quan trọng khác là liệu Trung Quốc có mong muốn duy trì năng lực “răn                  
đe liên tục trên biển” (CASD) hay không (yêu cầu phải có ít nhất hai tàu ngầm SSBN                  
hoạt động cùng lúc tại bất cứ thời điểm nào). Trung Quốc ít có khả năng sẽ áp dụng                   
chiến thuật này do năng lực còn hạn chế. Số lượng SSBN cần có thể triển khai CASD                  
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến năng lực hậu cần, và đặc điểm kỹ                   
thuật của lò phản ứng hạt nhân. Và nếu mục tiêu là có từ 2 tới 3 tàu ngầm tiến hành                     
hoạt động răn đe cùng lúc, thì hạm đội SSBN của Trung Quốc phải tăng lên ít nhất là                   
12 chiếc.  

Sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng của hạm đội SSBN Trung Quốc có                  
tác động tới chiến lược hạt nhân của nước này, và ổn định chiến lược khu vực. Thứ                  
nhất, tầm quan trọng của tàu ngầm hạt nhân ngày càng tăng lên trong chiến lược hạt                 
nhân của Bắc Kinh, với 50% số lượng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc là phóng từ                  
tàu ngầm.  

Thứ hai, nếu Trung Quốc quyết định áp dụng CASD, thì điều này có nghĩa là chiến                 
thuật hạt nhân của Trung Quốc đã thay đổi, dẫn đến thay đổi chuỗi chỉ huy và kiểm                  
soát, và cũng có thể được hiểu là Trung Quốc sẽ thay đổi chính sách kiềm chế tấn                  
công hạt nhân phủ đầu. Về mặt ngắn và trung hạn, hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục                  
chính sách triển khai SSBN tại các khu vực gần bờ. Về dài hạn, hoạt động tuần tra                  
biển xa sẽ được triển khai.  

Xem thêm: 

ASPI ngày 8/5: The future of China’s nuclear-powered ballistic missile          
submarine force. Đây là tóm tắt chương 8 của dự án “The Future of undersea               
deterrent: a global survey” 

 

Elizabeth Rosenberg et al., “A new arsenal for competition: Coercive economic           
measures in the U.S.-China relationship” 

Mỹ và Trung Quốc từ lâu đã dùng các biện pháp kinh tế cưỡng ép để đạt được các                   
mục tiêu kinh tế và ngoại giao của riêng mình. Trong những năm gần đây cả hai nước                  
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lại xem các biện pháp này như là những công cụ chính, và tăng cường áp dụng lên đối                   
phương.  

Với Mỹ, quy mô kinh tế và tính kết nối toàn cầu của Trung Quốc biến nước này trở                   
thành một mục tiêu hoàn toàn khác so với các nền kinh tế có quy mô nhỏ hơn và ít                    
phức tạp hơn. Mỹ không thể chỉ đơn giản là cô lập Trung Quốc khỏi nền kinh tế toàn                   
cầu. Thay vào đó, Washington cần áp dụng một chiến lược mang tính trọng tâm hơn                
nhằm hạn chế hoạt động của Trung Quốc trong những lĩnh vực quan trọng với an ninh                 
quốc gia của Mỹ, đồng thời tăng cường sức mạnh trong những lĩnh vực mà Mỹ vượt                 
trội.  

Trong thời gian qua, Mỹ cũng áp dụng hàng loạt các biện pháp áp bức kinh tế nhằm                  
vào Trung Quốc. Biện pháp nổi bật nhất có lẽ là áp đặt thuế quan lên 2/3 hàng hoá                   
nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ. Tuy nhiên, Washington cũng đã phát triển hàng               
loạt công cụ kinh tế khác không kém phần phức tạp, bất pháp việc Mỹ và Trung Quốc                  
có tuân thủ thoả thuận về thuế quan hay không. Chúng bao gồm kiểm soát xuất khẩu,                 
hạn chế nhập khẩu để đảm bảo chuỗi cung cấp của nước Mỹ, tăng cường kiểm tra                 
nguồn đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ, cấm vận và tăng cường đáp trả chống lại hành                  
vi ăn cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc và những hoạt động ăn cắp khác. Tuy nhiên,                   
mức độ thành công của Mỹ thông qua các biện pháp này vẫn còn chưa rõ ràng.  

Tương tự, Trung Quốc cũng đã phát triển các biện pháp cưỡng bức kinh tế chống lại                 
Mỹ và đồng minh. Trong khi Bắc Kinh kiềm chế trong việc chống lại Mỹ, điều may                 
mắn tương tự lại không xảy ra với các đồng minh của Mỹ. Ví dụ như Trung Quốc áp                   
dụng hạn chế thương mại với Canada sau khi Mạnh Vãn Châu bị quản thúc, và với                 
Australia khi căng thẳng giữa hai nước gia tăng năm 2019. Hiệu quả của các chính                
sách này cho tới nay vẫn chưa rõ ràng. 

Báo cáo này đưa ra một số tư vấn chính sách cho chính phủ và các nhà làm luật Mỹ,                    
và cho cả khu vực tư nhân. Về căn bản, Mỹ phải đảm bảo đầu tư vào những lĩnh vực                    
then chốt trong nước để duy trì thế mạnh quốc gia. Đồng thời, Washington phải đảm                
bảo cải thiện bộ công cụ kinh tế cưỡng ép và tính hiệu quả của chúng. Tiếp theo là                   
phải tăng cường khả năng của các thiết chế giúp phát triển và triển khai các công cụ                  
trên. Cuối cùng, Mỹ cần tăng cường hợp tác với đồng minh và khu vực tư nhân, hai                  
nhóm tối quan trọng để các công cụ kinh tế cưỡng ép thành công dài hạn.  

Xem chi tiết tại: 

Center for a New American Security, 24/4 
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Elsa B. Kania, “AI weapons in China’s military innovation” 

Với việc quân đội Trung Quốc (PLA) mong muốn trở thành một lực lượng đẳng cấp                
thế giới, quá trình phát triển các loại vũ khí tiên tiến của PLA khiến cho láng giềng và                   
đối thủ lo ngại. Quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng ở Trung Quốc đã đầu tư                  
rất lớn vào robot, vào các hệ thống bầy đàn (swarming), các ứng dụng từ trí thông                 
minh nhân tạo (AI) và máy học (machine learning - ML). Các hệ thống vũ khí được                 
quảng bá là “tự chủ” (自主) hay “thông minh hoá” (智能化) được phát triển dựa trên                
các thành tựu nghiên cứu của Trung Quốc về các hệ thống không người lái (无人) và                 
công nghệ tên lửa. Trong khi chúng ta khó có thể đánh giá về tính chất tối tân của các                    
năng lực này, bài viết tập trung vào những yếu tố mang tính tiến bộ trong các hệ thống                   
vũ khí vốn có khả năng “tự chủ” ở những mức độ khác nhau. 

Nghiên cứu này đánh giá những tiến bộ của PLA cũng như của công nghiệp quốc                
phòng Trung Quốc, đánh giá những tác động có thể có trong cách tiếp cận của Trung                 
Quốc đối với quá trình kiểm soát và quản trị công nghiệp vũ khí, về hướng phát triển                  
tương lai, về tác động chiến lược và các lựa chọn chính sách của Mỹ và các nền dân                   
chủ khác. Dựa trên những thông tin được công khai, xu hướng phát triển và triển khai                 
các hệ thống vũ khí tự chủ và có AI hoặc ML là không rõ ràng. Mức độ hoàn thiện                    
của các năng lực này, cũng như mức độ triển khai của chúng, không thể được phân                 
tích một cách cụ thể và rõ ràng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, rõ ràng là PLA và                    
công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã đầu tư, phát triển và thử nghiệm rất mạnh mẽ                 
và chủ động. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng phải vượt qua được một số rào cản về công                  
nghệ và tổ chức trong việc thử nghiệm, huấn luyện cũng như áp dụng các khái niệm                 
chiến tranh mới.  

Xem chi tiết tại: 

Brookings Institute, tháng 4/2020 
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