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I - TRÊN THỰC ĐỊA 

Tàu cá Quảng Trị mất tích gần Hải Nam 

Tàu cá Quảng Trị mang số hiệu QT-95645-TS do ông Hồ Văn Thái một mình điều                
khiển khai thác thuỷ sản ở vùng biển xa từ ngày 17/5 và báo cáo vị trí về chi cục thuỷ                     
sản bằng máy thông tin liên lạc và tích hợp định vị vệ tinh VX-1700. Tuy nhiên đến                  
trưa 26/5, hệ thống giám sát hành trình phát hiện tín hiệu của tàu cá này bị mất kết                   
nối. Vị trí cuối cùng xác định được của tàu ở tại toạ độ 109°54’41’’E - 17°33’50’’N                 
sau 11 giờ 59 phút ngày 26/5. Vị trí này đã thuộc về phía Trung Quốc của đường                  
trung tuyến giả định giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách đường cơ sở của đảo Hải                 
Nam khoảng 28,6 hải lý và cách khu vực các giàn khoan Trung Quốc đang hoạt động                 
khoảng 20 hải lý. Qua kiểm tra hướng đi của tàu cá từ ngày 23/5 đến 26/5, cơ quan                   
chức năng phát hiện tàu cá di chuyển đều với tốc độ chừng 1 hải lý/giờ theo hướng                  
bắc về phía đảo Hải Nam. Sau khi phát hiện tàu bị mất kết nối và có hướng di chuyển                    
khác thường, chi cục thủy sản đã kiểm tra và thông báo cho các tàu cá hoạt động gần                   
đó tìm kiếm nhưng không thấy. 

 

Ảnh: Vị trí cuối cùng trước khi tàu cá Quảng Trị mất tích. Nguồn: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 
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Ảnh: đường di chuyển của tàu cá trước khi mất liên lạc. Nguồn: Báo Lao Động. 

Xem thêm: 

Lao Động ngày 28/5: Tàu cá Quảng Trị mất tích: Khi xuất bến chỉ có một                
mình tài công ở trên tàu 

Báo Tài Nguyên Môi Trường 28/5: Quảng Trị: Tàu cá mất tích khi đang khai               
thác ở vùng biển xa 

 

Bộ Quốc phòng Việt Nam: Quân đội kịp thời xử lý các tình huống trên biển 

Báo Thanh Niên tiếp tục đăng tải những hình ảnh về sự phân bố các tàu ở những vị trí                    
trọng yếu ở Biển Đông minh hoạ báo cáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam trả lời câu                  
hỏi của một bộ phận cử tri ở các tỉnh mà chúng tôi đã đưa tin trước đó.  

Xem thêm: 

Thanh Niên ngày 27/5: Bộ Quốc phòng Việt Nam: Quân đội kịp thời xử lý các                
tình huống trên biển 

 

Phó tư lệnh Cảnh sát biển: Ngư dân Việt Nam đang được bảo vệ đúng pháp luật 

VTC News phỏng vấn Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt                
Nam về thông tin liên quan tới lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. 
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Theo Thiếu tướng Nam, có hai nguyên nhân để Trung Quốc năm nào cũng đưa ra                
lệnh cấm đánh bắt cá. Thứ nhất, quan điểm đơn phương của Trung Quốc muốn thể                
hiện việc thực thi chủ quyền một cách liên tục trong vùng biển đường lưỡi bò mà                 
Trung Quốc tuyên bố yêu sách. Thứ hai, Trung Quốc muốn các nước “làm quen” với                
“mùa cấm đánh bắt” tại Biển Đông, đồng thời đẩy mạnh việc sử dụng các lực lượng                 
hải quân, hải cảnh, dân quân biển (tàu cá có vũ trang) để xua đuổi, bắt và xử lý các tàu                     
đánh cá tại vùng biển này. 

Mục đích là dần muốn ngư dân các nước từ bỏ những ngư trường truyền thống, tác                 
động đến tâm lý và tạo thói quen đối với ngư dân các nước “cứ tháng 5 về thì không                    
vào Biển Đông” khai thác hải sản. Thực tế nếu ngư dân các nước không vào vùng                 
biển nói trên thì Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế có lợi về mặt pháp lý trên Biển Đông. 

Cảnh sát biển Việt Nam trên cương vị, chức trách của mình đã phối hợp chặt chẽ với                  
các cơ quan có liên quan để bảo vệ các hoạt động khai thác, tài sản của ngư dân trong                    
quá trình đánh bắt cá như bình thường trên vùng biển của mình, theo đúng quy định                 
của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Qua đó, khẳng định chủ quyền và bảo vệ                   
chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Tính đến cuối năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ký kết chương trình “Cảnh sát                  
biển đồng hành với ngư dân” ở 12 tỉnh, thành phố ven biển, tiến tới ký kết chương                  
trình với các tỉnh, thành phố ven biển còn lại trong những năm tiếp theo. 

Xem thêm: 

VTC News ngày 26/5: Phó tư lệnh Cảnh sát biển: Ngư dân Việt Nam đang               
được bảo vệ đúng pháp luật 

 

Việt Nam công khai phiên bản nội địa VCM-01 của tên lửa Kh-35UE 

Kênh Truyền hình Quân đội QPVN mới đây đã công khai những hình ảnh đầu tiên về                 
một loại tên lửa hành trình chống hạm với mã hiệu VCM-01. Đây là phiên bản nội địa                  
hoá sâu hơn của phiên bản trước đây có mã hiệu KCT-15, bản thân KCT-15 là phiên                 
bản cải tiến lại từ tên lửa Kh-35UE của Nga. 

VCM-01 có tầm bắn tối đa 300km với một đầu đạn nặng 300 kg. Phân tích hình ảnh                  
cho thấy quả tên lửa xuất hiện trên QPVN đã được sản xuất từ tháng 10/2018. Ống                 
phóng cũng như hộp đựng tên lửa được sản xuất tại nhà máy Z189. Các thiết bị điện                  
tử như radar, bộ phận cảm biến được sản xuất bởi Viettel và Telecoms Group. 

Xem thêm: 
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Navy Regconition ngày 28/5: Vietnam unveils its new VCM-01 anti-ship          
cruise missile 

 

Một cuộc thăm dò ý kiến trên mạng Facebook về việc kiện Trung Quốc 

Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền rộng rãi một cuộc thăm dò ý kiến về câu                  
hỏi: “Trước sự xâm lược của Trung Quốc tại Biển Đông, bạn nghĩ Việt Nam có nên                 
kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế không?”. 

Cách thức tham gia rất đơn giản: chỉ cần một tài khoản Facebook và nhấn vào lựa                 
chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý". Facebook sẽ tự động ghi lại và cho biết số                 
người tham gia, số phần trăm đồng ý và không đồng ý. 

Cuộc thăm dò ý kiến được mở ra ngày 3/5. Tính tới ngày 31/5, có 422.800 tài khoản                  
Facebook tham gia trả lời câu hỏi, trong đó có 95% đồng ý rằng Việt Nam nên kiện                  
Trung Quốc ra Toà án quốc tế, và 5% không đồng ý.  

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cuộc thăm dò ý kiến này được khởi xướng bởi 6 tổ chức                   
chính trị và tôn giáo ở hải ngoại. Chúng tôi không có điều kiện tìm hiểu thông tin sâu                   
hơn và chỉ đọc qua tên các tổ chức để đoán đây là các tổ chức có xu hướng đối lập với                      
nhà nước Việt Nam. Những người khởi xướng gọi cuộc thăm dò là “Trưng cầu dân ý".                 
Theo Luật Trưng cầu ý dân thì trưng cầu ý dân do Nhà nước tổ chức và vấn đề cần                    
trưng cầu ý dân do Quốc hội quyết định. Kết quả trưng cầu có giá trị pháp lý, có thể                    
có tính quyết định trong hoạch định chính sách. Bởi vậy, cuộc thăm dò trên chỉ đơn                 
thuần là một cuộc thăm dò ý kiến dư luận. Những cuộc thăm dò ý kiến dư luận có thể                    
được tổ chức bởi cá nhân, tổ chức hay các hãng truyền thông. Những cuộc thăm dò                 
thế này có ý nghĩa nhất định phản ánh quan điểm của dư luận trong và ngoài nước tùy                   
thuộc vào số lượng người tham gia có đủ lớn cũng như kết quả thăm dò. Về vấn đề cụ                    
thể là kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế, kết quả thăm dò trên Facebook - vốn là một                    
mạng xã hội xuyên quốc gia - sẽ được nhận định đầy đủ và chính xác hơn nếu biết                   
được tỷ lệ người tham gia đến từ Việt Nam, bởi vấn đề kiện Trung Quốc ra Tòa án                   
quốc tế liên quan trước hết và trực tiếp với những người ở Việt Nam. Số liệu này hiện                   
vẫn chưa được những người tổ chức công bố.  

Xem thêm:  

Một số tổ chức chính trị và tôn giáo người Việt hải ngoại 3/5: Cuộc thăm dò ý                  
kiến trên mạng xã hội về câu hỏi Việt Nam có nên kiện Trung Quốc 

Thư viện Pháp Luật:  Luật Trưng cầu ý dân tại Việt Nam  
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Vương Nghị: tham vấn COC sẽ không bị phá vỡ bởi các can thiệp từ nước ngoài 

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, tình hình Biển Đông ổn định là kết quả                
của các nỗ lực chung giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong những năm qua. Cả                 
Trung Quốc và các thành viên ASEAN đã đạt được nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực                 
hợp tác như cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển cùng                  
các lĩnh vực khác. 

Theo ông Vương Nghị, tham vấn về Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) vẫn                 
đang tiến triển tích cực, vòng đọc bản thảo thứ 2 đã được bắt đầu. Vương Nghị nói                  
rằng “Trung Quốc và ASEAN đã đồng ý kết thúc đàm phán COC sớm, mục tiêu mà                 
tất cả các bên tự tin và quyết tâm đạt được”.  

Xem thêm: 

Tân Hoa Xã ngày 24/5: South China Sea COC consultations won't be            
disrupted by outside interference: FM 

 

Tàu sân bay Sơn Đông (Type 002) của Trung Quốc chạy thử nghiệm tại Hoàng               
Hải 

Ảnh vệ tinh từ một nhà phân tích quân sự quốc tế cho thấy tàu sân bay Sơn Đông đã                    
rời cảng Đại Liên ngày 25/5. Ngày 28/5, ảnh vệ tinh cho thấy tàu đang ở di chuyển ở                   
Hoàng Hải.  

 

Sơn Đông tại cảng Đại Liên ngày 25/5. Nguồn: @detresfa_ 
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Sơn Đông tại Hoàng Hải ngày 28/5. Nguồn: @detresfa_. (Ghi chú của BTV: Đây là người đầu tiên đã                   
xác định được vị trí của tàu Sơn Đông tại Hoàng Hải sau những ngày làm việc nghiêm túc dựa trên óc                      
phán đoán và năng lực phân tích của một người hoạt động nghề nghiệp chuyên môn trong lãnh vực                   
này, và đã công bố ra cộng đồng trên tinh thần phi lợi nhuận nhằm giúp cộng đồng nắm được tình hình.                      
Đây cũng là người đầu tiên đã dùng ảnh vệ tinh xác định được vị trí tàu sân bay Liêu Ninh ở gần Nhật                        
Bản trong chuyến hải hành gần đây nhất của tàu, và đã được Forbes dành riêng một bài để ghi nhận .                     
Bởi vậy khi sử dụng lại thành quả của người khác cho mục đích của mình cần tôn trọng và ghi nhận                      
nguồn trung thực, rõ ràng (điều còn thiếu ở một số người Việt, và đã gây ấn tượng không tốt cho bạn bè                       
quốc tế).  

Thông báo từ Cơ quan An toàn Hàng hải Đại Liên cho biết Sơn Đông đang hoạt động                  
tại phía bắc Hoàng Hải. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tàu sân bay nội địa                 
đầu tiên của nước này Sơn Đông đang tiến hành thử nghiệm trên biển và dự kiến sẽ                  
được biên chế về cảng Tam Á ở đảo Hải Nam để hoạt động ở khu vực Biển Đông. 

Xem thêm:  

SCMP ngày 29/5: China’s first home-made aircraft carrier the Shandong         
begins sea trials 

 

Tập Cận Bình: Quân đội Trung Quốc “phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất” 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26/5 yêu cầu quân đội nước này tăng cường                 
huấn luyện, chuẩn bị cho chiến tranh và xử lý các tình huống phức tạp đúng lúc và                  
hiệu quả. 
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Ông Tập Cận Bình đưa ra yêu cầu trên trong phiên họp với đoàn đại biểu Quân giải                  
phóng nhân dân (PLA) và Lực lượng vũ trang Trung Quốc trong khuôn khổ Hội nghị                
lần thứ 3 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) CHND Trung Hoa khóa                  
XIII. Theo Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN). Ông Tập còn yêu cầu               
quân đội Trung Quốc bảo vệ cái gọi là chủ quyền quốc gia, an ninh và các lợi ích phát                    
triển cũng như đảm bảo sự ổn định chiến lược tổng thể của nước này.  

Ông Tập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ                 
quốc phòng và xây dựng quân đội năm 2020 trong bối cảnh công tác chống dịch đi                 
vào trạng thái “bình thường mới”. 

Tại hội nghị, 8 đại biểu thuộc các lực lượng vũ trang Trung Quốc đã phát biểu và đề                   
xuất ý kiến kiến nghị liên quan đến nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh của quân đội,                 
tăng cường xây dựng năng thực phòng thủ an toàn sinh học, đẩy mạnh cải cách trong                 
vấn đề xây dựng luật pháp quốc phòng và quân đội… 

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, dịch bệnh đã ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện thế giới                  
và tác động sâu sắc đến an ninh và phát triển của Trung Quốc. Ông Tập yêu cầu các                   
lực lượng vũ trang Trung Quốc cần tăng cường công tác huấn luyện sẵn sàng chiến                
đấu, duy trì sự ổn định chung của chiến lược quốc gia, tìm tòi sáng tạo các phương                  
thức, biện pháp huấn luyện tác chiến trong điều kiện bình thường mới hậu COVID,               
kiểm soát một cách khoa học dựa trên từng giai đoạn và tình hình cụ thể, tăng cường                  
đẩy mạnh chuẩn bị đấu tranh quân sự, linh hoạt triển khai công tác huấn luyện chiến                 
đấu thực tế, cải thiện toàn diện khả năng thực hiện các nhiệm vụ quân sự của quân                  
đội. 

Ông Tập cho rằng, dịch bệnh COVID 19 là phép thử đối với việc cải cách quốc phòng                  
và quân đội của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu các lực lượng vũ trang Trung Quốc                 
phát huy ưu thế trong nghiên cứu khoa học quân y, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu                 
thuốc điều trị và vắc xin, đẩy mạnh nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật quân sự                  
đặc biệt là khoa học kỹ thuật công nghệ nguồn, tăng cường đào tạo đội ngũ nhân tài                  
trong quân đội. 

China Military ngày 26/5: Xi stresses strengthening national defense, armed          
forces 

Gov.cn 26/5: 习近平：在常态化疫情防控前提下扎实推进军队各项工作   
坚决实现国防和军队建设2020年目标任务 

Xinhua 26/5: 习近平出席解放军和武警部队代表团全体会议 
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CCTV 26/5: [视频]习近平在出席解放军和武警部队代表团全体会议时强  
调在疫情防控常态化前提下扎实推进军队各项工作坚决实现国防和军队

建设2020年目标任务 

 

Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bảo vệ các nhà ngoại giao “chiến               
lang”.  

Trong cuộc họp lưỡng hội (Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị chính trị                  
hiệp thương nhân dân toàn quốc) Trung Quốc, ông Vương Nghị đã bảo vệ phong cách                
ngoại giao “chiến lang” của Trung Quốc, cho rằng nước này sẽ kiên quyết bảo vệ lợi                 
ích quốc gia và chống lại những quan điểm công kích Trung Quốc. 

Trả lời câu hỏi liệu Trung Quốc đã từ bỏ cách tiếp cận nhẹ nhàng từ trước tới nay hay                    
không, ông Vương trả lời rằng Trung Quốc từ trước tới nay đi theo cách tiếp cận hoà                  
bình và độc lập nhưng vẫn giữ quy tắc và sự “chính trực”.  

“Chúng ta sẽ chống lại những lời vu khống, bảo vệ danh dự và phẩm giá quốc gia”.                  
Vương Nghị cho rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm vai trò bá chủ, và                 
những nước nào cáo buộc Trung Quốc muốn trở thành bá chủ là những quốc gia                
không bao giờ mong muốn từ bỏ vị thế đó. 

Xem thêm: 

SCMP ngày 24/5: Chinese Foreign Minister Wang Yi defends ‘wolf warrior’           
diplomats for standing up to ‘smears’ 

 

Ngụy Phượng Hòa: đối đầu với Mỹ ở giai đoạn “rủi ro cao”  

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cáo buộc Mỹ gia tăng “áp chế                
và ngăn chặn” Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. “Chúng ta cần                
nâng cao tinh thần chiến đấu, dám chiến đấu và chiến đấu giỏi, và dùng chiến đấu để                  
tăng cường sự ổn định”, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa ngày 23/5 phát               
biểu trước quốc hội Trung Quốc.  

Ông Ngụy cảnh báo đối đầu chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ đã tiến vào giai đoạn                  
rủi ro cao.  

Hiếm khi nào giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc chỉ đích danh một quốc gia hay                 
vùng lãnh thổ. Điều này bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn trong năm nay, giữa bối                 
cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và quan hệ Bắc Kinh - Đài Bắc ngày càng xấu                   
đi. 
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Theo lãnh đạo cơ quan phụ trách quân khí của không quân Trung Quốc, đối đầu giữa                 
nước này với Mỹ đang gia tăng cả ở không gian mạng, ngoài vũ trụ, dưới lòng biển và                   
phương diện sinh học. Phát biểu tại phiên thảo luận nhóm của đoàn đại biểu PLA, vị                 
này cho rằng quân đội Trung Quốc cần tăng tốc áp dụng công nghệ sáng tạo và mang                  
tính cách mạng được sản xuất nội địa.  

“Chúng ta cần tránh yếu điểm chiến lược tạo nên bởi khoảng cách thế hệ với Mỹ và                  
phương Tây”, ông nhấn mạnh. 

Xem thêm: 

SCMP ngày 27/5: Two Sessions 2020: China-US rivalry in ‘high-risk period’,           
Chinese defence minister says 

 

Trung Quốc có kế hoạch thành lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển               
Đông, theo nguồn tin quân đội Trung Quốc 

Trung Quốc đã có kế hoạch hoạch thiết lập ADIZ ở Biển Đông ngay từ năm 2010,                 
cùng năm mà nước này tuyên bố ý định thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông, một bước đi                   
bị chỉ trích gay gắt trên toàn thế giới.  

ADIZ dự kiến ở Biển Đông bao trùm đảo Pratas và toàn bộ quần đảo Hoàng Sa cũng                  
như Trường Sa, theo một nguồn tin giấu tên từ quân đội Trung Quốc. Bắc Kinh chỉ là                  
đang chờ thời điểm thích hợp để tuyên bố thiết lập ADIZ này. Bộ trưởng Quốc phòng                 
Đài Loan vào đầu tháng 5 tuyên bố hòn đảo này cũng đã biết kế hoạch này của Trung                   
Quốc. 

Các nhà phân tích quân sự cho biết tuyên bố thiết lập ADIZ tại Biển Đông sẽ gây ra                   
thiệt hại không thể khắc phục trong mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, cũng như                 
với các nước láng giềng ASEAN.  

Theo một chuyên gia quân sự Đài Loan, việc xây dựng các đảo nhân tạo với đường                 
băng và hệ thống radar chính là để chuẩn bị cho kế hoạch công bố ADIZ của Trung                  
Quốc. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy sự xuất hiện của các loại máy bay tuần thám                   
và chống ngầm của Trung Quốc tại đá Chữ Thập. Bên cạnh đó còn là các nhà chứa                  
máy bay có gắn máy lạnh, chỉ dấu cho thấy Bắc Kinh có thể triển khai các loại máy                   
bay chiến đấu tới khu vực. Năng lực tuần tra trên không trong vùng ADIZ có thể hoàn                  
thiện ngay sau đó.  
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Việc Bắc Kinh chưa tuyên bố thành lập ADIZ ở Biển Đông có thể là do vấn đề năng                   
lực chưa đảm bảo, khi Biển Đông là một vùng biển rộng, cần nhiều nguồn lực để duy                  
trì ADIZ, bên cạnh đó còn có một số nguyên nhân chính trị và ngoại giao khác.  

Xem thêm: 

SCMP ngày 31/5: Beijing’s plans for South China Sea air defence           
identification zone cover Pratas, Paracel and Spratly islands, PLA source says 

Một bài viết có tính hệ thống hoá dự đoán các kịch bản liên quan tới việc                 
Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Đông của TS. Alexander Vuving năm             
2016. 

 

Trung Quốc đóng mới tàu cứu hộ cứu nạn lớn nhất từ trước tới nay 

Trung Quốc thông báo sắp hoàn tất việc đóng mới một con tàu cứu hộ cứu nạn dài                  
hơn 135 mét, lớn nhất từ trước tới nay. Dự kiến con tàu này sẽ phục vụ tại Cục Cứu                    
hộ cứu nạn Nam Hải trực thuộc Bộ Giao thông Trung Quốc. 

Hợp đồng đóng tàu được ký kết giữa Cục cứu hộ cứu nạn Nam Hải và một công ty                   
con của Tập đoàn Thương nhân Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông. Con tàu có                 
chiều dài hơn 135 mét, rộng 27 mét và cao 10 mét, lớn hơn tất cả các tàu cứu hộ cứu                     
nạn và cảnh sát biển của các nước láng giềng.  

Căn cứ của Cục cứu hộ cứu nạn Nam Hải đặt ở Hải Khẩu với các trung tâm cứu hộ                    
khu vực đặt tại đá Chữ Thập ở Trường Sa và đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Ngoài ra, các                    
tàu cứu hộ còn được phát hiện neo đậu thường xuyên tại các đảo nhân tạo ví dụ như                   
đá Xu Bi.  

Cơ quan cứu hộ cứu nạn Trung Quốc không phải là một phần của lực lượng hải cảnh,                  
nhưng thường xuyên được lực lượng này hộ tống. 

Xem thêm: 

RFA ngày 27/5: China Building Its Biggest Search and Rescue Ship Yet For             
South China Sea 

 

Khu huấn luyện Chu Nhật Hòa mô phỏng các công trình của Đài Bắc, Đài Loan  

Trung Quốc đẩy mạnh hiện đại hoá quân đội trong những năm vừa qua, và đã hình                 
thành một số trung tâm nghiên cứu-phát triển, trung tâm huấn luyện để hỗ trợ cho quá                 
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trình đó. Quân đội Trung Quốc thiết lập những cơ sở huấn luyện với những mô hình                 
và môi trường chiến đấu y như thật, nhằm giúp binh lính có thể làm quen hiệu quả                  
nhất với môi trường chiến đấu thực tế.  

Căn cứ Chu Nhật Hòa tại Nội Mông là cơ sở huấn luyện lớn nhất của quân đội Trung                   
Quốc. Trong căn cứ này, một phần của trung tâm Đài Bắc đã được mô phỏng y như                  
thực tế để làm môi trường diễn tập, bao gồm cả Tòa nhà Văn phòng Tổng thống Đài                  
Loan và trụ sở Bộ Ngoại giao. Ngoài ra còn có cả mô phỏng đường cao tốc, sân bay,                   
và cả một mô hình giống với tháp Eiffel của Pháp. Công trình này đóng vai trò như                  
một đài quan sát. 

Được thành lập năm 1957 như là một căn cứ huấn luyện xe tăng, chính quyền Trung                 
Quốc quyết định nâng cấp Chu Nhật Hòa trở thành một tổ hợp đa chức năng hàng                 
đầu, giúp quân đội chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh công nghệ cao trong tương lai. 

Ngoài việc sở hữu một ga tàu và một đường băng dài hơn 2.700 mét, căn cứ Chu Nhật                   
Hoà còn có rất nhiều sân bóng rổ.  

Xem thêm: 

The Drive ngày 27/5: China's Largest Base Has Replicas Of Taiwan's           
Presidential Building, Eiffel Tower 

 

Tàu ngầm lặn sâu của Trung Quốc khám phá khu vực sâu nhất của rãnh nứt                
Mariana 

Một tàu ngầm lặn sâu có người lái của Trung Quốc có khả năng lặn xuống độ sâu                  
10.000 mét sẽ thám hiểm vực Challenger, khu vực sâu nhất của rãnh nứt Mariana ở                
Thái Bình Dương, vào năm nay. 

Con tàu được lắp ráp vào tháng 3, và được thử nghiệm trong bể thử nghiệm cho tới                  
tháng 6. Được trang bị thiết kế và các loại công nghệ phù hợp, con tàu được kỳ vọng                   
sẽ tiến tới độ sâu 10.000 mét. 

Vào tháng 6/2012, tàu lặn Giao Long đã xuống được tới độ sâu 7.062 mét tại rãnh                 
Mariana. Một tàu lặn khác tên Thâm Hải Dũng Sĩ đã lặn sâu 4.500 mét.  

Xem thêm: 

Ecns.cn ngày 25/5: China's deep-sea manned submersible to explore furthest          
reaches of Mariana Trench 
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Ảnh: Hành trình của Peace Ark, tàu bệnh viện của hải quân Trung Quốc khắp               
thế giới 

Tàu bệnh viện Type 920 Đại Sơn Đảo - tàu Hòa Bình, chính thức được hạ thuỷ vào                  
năm 2007. Từ đó tới nay, con tàu đã tiến hành rất nhiều “sức mạnh hoà hợp” nhằm hỗ                   
trợ y tế cho các quốc gia đang phát triển. Con tàu đã ghé qua tổng cộng 43 quốc gia và                     
tiến hành hỗ trợ y tế cho hơn 230.000 người. Tàu Hòa Bình chính là biểu tượng và là                   
tiên phong cho nỗ lực ngoại giao công chúng của quân đội Trung Quốc. 
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Nguồn: Devin Thorne 
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Tàu chiến Mỹ lại tiến hành thực thi tự do hải hành ở quần đảo Hoàng Sa 

Hải quân Mỹ một lần nữa thách thức các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển                  
Đông hôm 28/5 khi đưa tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS                
Mustin đến gần quần đảo Hoàng Sa. 

“Hôm 28/5, tàu USS Mustin đã thực thi quyền tự do lưu thông ở quần đảo Hoàng Sa,                  
phù hợp với luật pháp quốc tế”, phát ngôn viên Hạm đội 7 Anthony Junco cho biết.                 
Mục đích của chiến dịch tự do hải hành lần này là thách thức đòi hỏi phải thông báo                   
trước của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam khi tàu chiến nước ngoài đi qua vô hại                  
trong lãnh hải, và thách thức yêu sách đường cơ sở thẳng của Trung Quốc bao xung                 
quanh quần đảo Hoàng Sa. Theo một quan chức Hải quân Mỹ, Tàu USS Mustin đã đi                 
vào khu vực 12 hải lý của đảo Phú Lâm và đảo Đá Tháp ở Hoàng Sa.  

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh chiến khu Nam bộ của quân                  
đội Trung Quốc rằng chiến khu này đã tổ chức các lực lượng không quân và hải quân                  
bám sát tàu USS Mustin khi tàu này tiến vào Hoàng Sa.  

Lặp lại khuôn bài có sẵn, tờ báo này viết quân đội Trung Quốc đã “theo dõi, bám sát,                   
nhận diện, cảnh báo và xua đuổi” tàu chiến Mỹ.  

Xem thêm: 

USNI 28/5: USS Mustin Conducts FONOP Past Paracel Islands In South           
China Sea 

CNN ngày 28/5: US warship again challenges China's South China Sea claims 

Global Times ngày 28/5: PLA expels US warship illegally trespassing into           
S.China Sea 

 

Hai máy bay ném bom B1-B của Mỹ lại bay tới Biển Đông 

Trang theo dõi máy bay Aircraft Spots ngày 26/5 đăng đường đi của 2 oanh tạc cơ                 
B-1B của Không quân Mỹ xuất phát từ đảo Guam và bay đến Biển Đông.  

Các oanh tạc cơ này đã cất cánh từ căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam và                  
được máy bay KC-135R tiếp liệu trong khi bay. 

Sau đó, tài khoản Twitter của Lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương               
(PACAF) cùng ngày cho biết “2 chiếc B-1B thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông vào                
ngày 26/5 là một phần nhiệm vụ của Lực lượng ném bom, thể hiện khả năng bay, di                  
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chuyển tàu thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, vào thời                   
điểm và tiến độ mà chúng ta lựa chọn”. 

 

Nguồn ảnh: @AircraftSpots, @PACAF 

 

Hải quân Mỹ-Singapore diễn tập chung tại Biển Đông 

Tàu USS Gabrielle Giffords thuộc lớp tàu chiến gần bờ Independence và chiếc RSS              
Steadfast thuộc lớp Formidable của hải quân Singapore đã tiến hành một cuộc diễn              
tập song phương tại Biển Đông trong 2 ngày 24-25/5.  

Đây là cơ hội để hải quân hai nước có thể diễn tập phối hợp tác chiến, tập trung vào                    
liên lạc và phối hợp khi di chuyển trên biển. Sự kiện diễn tập cũng giúp tăng cường                  
quan hệ hai nước, đảm bảo một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do.  

Đây cũng là lần đầu tiên các thuỷ thủ tàu USS Gabrielle Giffords tiến hành diễn tập                 
với hải quân Singapore.  

Xem thêm: 

Trang web Hạm đội 7 ngày 26/5: U.S., Singapore navies exercise together in             
South China Sea 

 

Tàu chiến Mỹ thử nghiệm vũ khí laser, bắn rơi mục tiêu lần đầu tiên 

Tàu đổ bộ USS Portland đã bắn rơi một máy bay không người lái bằng vũ khí laser                  
trong một cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên của hệ thống vũ khí này.  
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Hải quân Mỹ hiện tại đang phát triển và thử nghiệm một loạt các hệ thống vũ khí laser                   
khác nhau, một số có hoả lực mạnh hơn nhưng chỉ phù hợp với những tàu chiến có                  
năng lực cung cấp năng lượng lớn.  

Hệ thống vũ khí được thử nghiệm trên USS Portland là Hệ thống Trình diễn Laser thể                 
rắn Mk2 MOD 0 có năng lượng 150 kilowatt. Một hệ thống laser có sức mạnh thấp                 
hơn, tầm 60 kilowatt, đang được thử nghiệm và có thể trang bị trên các tàu khu trục                  
có mức độ cung cấp năng lượng thấp hơn 

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 16/5 ngoài khơi Trân Châu Cảng, Hawaii.  

Xem thêm: 

USNI News ngày 22/5: VIDEO: USS Portland Fires Laser Weapon, Downs           
Drone in First At-Sea Test 

 

Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương-Hoà bình thông qua sức mạnh tại Ấn Độ               
Dương-Thái Bình Dương 

Trên trang War on the Rocks, hai nghị sỹ Hoa Kỳ Jim Inhofe & Jack Reed viết về dự                   
định thiết lập Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương ( Pacific Deterrence Initiative).  

Tính chất đáng tin cậy của năng lực răn đe của Mỹ dựa trên một nền tảng đơn giản.                   
Mỹ ngăn chặn chiến tranh bằng cách thuyết phục đối thủ rằng họ không thể chiến                
thắng. Ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hiện nay, nền tảng răn đe đó đang sụp đổ                 
khi mà Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá quân đội. 

Uỷ ban Chiến lược Quốc phòng Quốc gia, một uỷ ban lưỡng đảng do Quốc hội Mỹ bổ                  
nhiệm, đã cảnh báo rằng ưu thế quân sự Mỹ đã bị bào mòn ở một mức độ đáng báo                    
động tới mức mà quân đội Mỹ có thể thua trong một cuộc chiến tranh tổng lực tiếp                  
theo.  

Cách tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Mỹ và sự thịnh vượng ở Châu Á là duy trì cân                     
bằng sức mạnh quân sự, nhưng năng lực của Mỹ đang suy giảm. Các đồng minh và                 
đối tác của Mỹ cũng đang tự hỏi liệu còn có thể dựa vào Mỹ nữa hay không.  

Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương dự kiến sẽ được giới thiệu cùng với Đạo luật Uỷ                  
quyền Quốc phòng Quốc gia năm tài khoá 2021. Thứ nhất, sáng kiến này sẽ tăng                
cường tính minh bạch của ngân sách và quyền giám sát của Quốc hội. Điều này cho                 
phép Quốc hội có thể theo sát chi tiêu của Bộ Quốc phòng liên quan tới việc tiến hành                   
các bước đi tại khu vực, đánh giá tiến độ cũng như tiến hành điều chỉnh nếu cần thiết. 
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Thứ hai, sáng kiến sẽ giúp tập trung nguồn lực vào những lỗ hổng trong năng lực mà                  
các lực lượng Mỹ phải đối mặt. Tập trung vào hiện đại hoá cũng như sẵn sàng chiến                  
đấu thì chưa đủ. Các lĩnh vực cần cải thiện bao gồm tối ưu hoá năng lực vũ khí, hậu                    
cần và phương thức tiến hành chiến tranh.  

Thứ ba, sáng kiến sẽ tái đảm bảo với các đồng minh và đối tác về mức độ cam kết của                     
Mỹ ở khu vực, rằng các cam kết được sự ủng hộ của cả hai đảng trong quốc hội và                    
mang tính lâu dài. Sáng kiến cũng sẽ giúp các nước đồng minh và đối tác gia tăng                  
năng lực.  

Thứ tư, đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ không thể chiến thắng một cách dễ dàng nếu đối                  
đầu với Mỹ.  

Xem thêm: 

War on The Rocks ngày 28/5: The Pacific Deterrence Initiative: Peace through            
Strength in the Indo-Pacific 

 

Quan chức cấp cao Mỹ ủng hộ quan điểm cứng rắn của Australia trước Trung               
Quốc 

Tư lệnh Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đô đốc Philip Davidson đã nói                
rằng các hành động của Trung Quốc tại khu vực Thái Bình Dương là “nguy hiểm”, và                 
đã tán thưởng quan điểm của Australia trước Bắc Kinh.  

Đại sứ Mỹ tại Australia Arthur Culverhouse đã trả lời phỏng vấn rằng mối lo ngại của                 
Mỹ “không phải là người dân Trung Quốc. Mối quan tâm chính của Mỹ là chính phủ                 
hiện tại của Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ảnh hưởng mà họ đang                 
tạo ra ở khu vực và trên thế giới”.  

Thông điệp của đô đốc Davidson đối với người dân Australia là “chủ quyền của               
chúng ta, khả năng lựa chọn của chúng ta, không thể là thứ bị áp đặt”.  

“Đó là sự lựa chọn khó khăn. Tôi xin hoan nghênh các lãnh đạo Australia vì đã quyết                  
định đúng đắn. Mỹ sẽ ở bên cạnh các bạn”.  

Xem thêm: 

The Australian ngày 28/5: Coronavirus: Senior US officials back Australia’s          
tough stance on ‘pernicious’ China 

Bản lưu trữ tại Thư viện Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: nhấn vào đây để yêu                  
cầu truy cập . 
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Việt Nam, Philippines đồng ý giải quyết hòa bình các tranh chấp Biển Đông 

Cả hai nước đã đồng ý cam kết theo đuổi hoà bình và ổn định tại Biển Đông, theo phủ                    
tổng thống Philippines.  

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Philippines Duterte và               
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào thứ ba.  

Cả hai nước cũng đồng ý tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như chính trị,                  
kinh tế, chính trị-xã hội, hợp tác quốc phòng an ninh, bao gồm an ninh hàng hải. 

Xem thêm: 

Inquirer.net ngày 27/5: Palace: PH, Vietnam agree to promote peaceful          
settlement of disputes in South China Sea  

 

Indonesia yêu cầu hải quân và không quân bảo vệ chủ quyền quốc gia 

Ngày 26/5, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia                 
Mahfud M.D đã yêu cầu các tân Tham mưu trưởng Hải quân và Không quân bảo vệ                 
chủ quyền quốc gia trong bối cảnh diễn ra các tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Bắc                  
Natuna. 

Phát biểu trong buổi làm việc, Bộ trưởng Mahfud đã yêu cầu tân Tham mưu trưởng                
Hải quân, Đô đốc Yudo Margono đặc biệt chú ý đến vùng Biển Bắc Natuna bằng cách                 
tăng cường tuần tra trong khu vực: “Tân Tham mưu trưởng Hải quân phải đảm bảo an                 
toàn cho ngư dân Indonesia tại Natuna và tiếp tục bảo vệ chủ quyền quốc gia trong                 
khu vực”. 

Bộ trưởng Mahfud cũng chỉ thị cho tân Tham mưu trưởng Không quân, Thống chế               
Fadjar Prasetyo tăng cường an ninh tại các khu vực biên giới của Indonesia nhằm bảo                
vệ chủ quyền quốc gia dù "nguồn lực còn hạn chế". 

Xem thêm: 

Jakarta Globe ngày 26/5: Chief Security Minister Orders New Navy, Air Force            
Chiefs to Protect Indonesia's Sovereignty 

 

Đài Loan mong muốn mua thêm tên lửa của Mỹ 

Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 28/5 cho biết hòn đảo này có kế hoạch mua thêm một                  
số tên lửa chống hạm Harpoon của Boeing để đối phó với mối đe doạ ngày càng tăng                  
từ Trung Quốc.  
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Nếu Mỹ đồng ý bán, Đài Loan sẽ nhận được số tên lửa trên vào năm 2023.  

Xem thêm: 

Reuters ngày 28/5: Taiwan eyes further U.S. arms purchases with new           
anti-ship missile 

 

Ngoại trưởng EU hối thúc đưa ra “một chiến lược mạnh mẽ hơn” với Trung               
Quốc 

Ngoại trưởng EU Josep Borrell nói trước một hội nghị các đại sứ Đức hôm thứ Hai                 
rằng “các nhà phân tích từ lâu đã nói tới sự kết thúc của hệ thống quốc tế do Mỹ dẫn                     
dắt, và sự khởi đầu của thế kỷ Châu Á”.  

“Điều này hiện đang xảy ra trước mắt chúng ta”, theo Borrell. Đại dịch lần này có thể                  
là một ngã rẽ trong quá trình dịch chuyển quyền lực từ tây sang đông, và rằng áp lực                   
phải “chọn phe” của EU đang ngày càng gia tăng. 

EU phải dựa trên giá trị và lợi ích của bản thân, tránh trở thành công cụ của các bên.                    
Và mặc dù sự phát triển của Trung Quốc là “ấn tượng”, mối quan hệ giữa Brussels và                  
Bắc Kinh hiện tại không phải lúc nào cũng dựa trên lòng tin, minh bạch và có qua có                   
lại. 

“Chúng ta cần một chiến lược mạnh mẽ hơn hướng tới Trung Quốc, và điều đó cũng                 
yêu cầu EU có một mối quan hệ tốt hơn với phần còn lại của Châu Á dân chủ”. 

Xem thêm: 

AP ngày 25/5: EU’s top diplomat urges ‘more robust strategy’ toward China 

Toàn văn bài phát biểu: Annual German Ambassadors’ Conference 2020:          
Opening remarks by High Representative/ Vice President Josep Borrell 

 

 

II- PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN 

Nguyễn Ngọc Trân: Khoa học Công nghệ với sự nghiệp phát triển biển đảo 

Bài báo đăng lại Báo cáo đề dẫn của GS TSKH Nguyễn Ngọc Trân tại cuộc họp của                  
Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia tháng 8/2014 “Khoa học và                
công nghệ với sự nghiệp bảo vệ và phát triển biển đảo trong tình hình và bối cảnh                  
hiện nay”. 
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Tác giả đã viện dẫn lý do tại sao Tây Thái Bình Dương sẽ là một điểm nóng thế giới                    
dưới góc nhìn khoa học và công nghệ biển. Một báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội                   
đã chỉ rõ cuộc chiến đấu cho sự thật lịch sử ở Biển Đông sẽ còn lâu dài vì Trung Quốc                     
sẽ làm tổng lực, kể cả gian dối, để minh chứng điều ngược lại. Điểm thứ hai cần quan                   
tâm trong báo cáo chính là vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng trực tiếp liên quan                   
tới Việt Nam.  

Nhiều công trình khoa học được công bố cho thấy nhiều nhà khoa học Trung quốc                
nghiên cứu khá sâu về Biển Đông, về thủy triều ở nơi này và trong Vịnh Thái Lan, về                   
sự hình thành châu thổ sông Mekong, về luồng vào cửa Định An của sông Hậu, v.v…                 
Đây là những nghiên cứu vô tư vì khoa học hay có cả chủ đích “ngoài khoa học” là                   
một điều đáng được lưu ý. 

Gần đây Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nghiên cứu, khảo sát và đo đạc tại                   
Biển Đông. Một chủ trương được đôi việc, vừa tranh thủ chất xám và phương tiện của                 
các nước, vừa thể hiện dấu ấn và sự hiện diện trên thực tế của họ ở Biển Đông. Trung                    
Quốc đã thành lập một cơ sở khảo cổ dưới đáy biển, một trạm nghiên cứu và một bảo                   
tàng quốc gia dưới đáy biển mà đối tượng nghiên cứu chính là Biển Đông, và đã “tự                  
phong” cho mình nhiệm vụ dự báo cho cả vùng biển này.  

Không rõ các cơ sở này sẽ làm được gì cho khoa học, nhưng ý đồ chính trị, làm cho                    
dư luận quen dần với sự hiện diện, với trách nhiệm “hiển nhiên”của Trung Quốc gắn                
liền với “đường lưỡi bò” là quá lộ liễu. 

Giáo sư Trân cũng nhấn mạnh tới việc cần phải có một chiến lược nước mạnh về biển                  
và từ biển một cách toàn diện với cả ba phân hệ: biển đảo, đất liền và vùng ven biển,                    
trong đó yếu tố con người đóng vai trò quan trọng, sau đó là quy hoạch kinh tế.  

Xem thêm: 

Viettimes ngày 27/5: Trụ vững để đứng đầu sóng 

 

Dương Ngọc Thái: Biển Đông trên mạng 

Các cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên biển tạo ra nhiều căng thẳng, và                  
những căng thẳng này đã lan ra cả trên không gian mạng khi tin tặc ở cả hai nước tấn                    
công vào các trang web của nhau.  

“Việt Nam phải tiếp tục tấn công”. Có người phê phán hành vi đó vì e ngại đối                  
phương sẽ viện cớ Việt Nam tấn công mạng để leo thang căng thẳng trên Biển Đông.                 
Người khác hỏi: “Nếu xảy ra chiến tranh mạng thì ta nên làm gì, đáp lại hay phòng                  
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thủ ra sao?” và đề nghị viết tài liệu hướng dẫn kiện toàn bảo mật để giúp giảm thiểu                   
thiệt hại khi “có biến”.  

Những cuộc đụng độ tiếp theo trên mặt trận này sẽ không ầm ĩ, chớp nhoáng nữa mà                  
âm thầm, nhưng không ngừng nghỉ. Lực lượng tham chiến sẽ không chỉ là các sinh                
viên máu nóng, nhiệt tình nhưng cũng dễ bỏ cuộc mà có cả đội quân hacker chuyên                 
nghiệp với cái đầu lạnh và những toan tính gắn liền với chủ đích và lợi ích lớn hơn                   
nhiều.  

Thiệt hại sẽ không thể đong đo bằng số website bị sập mà sẽ là những thông tin chính                   
trị, kinh tế, quân sự, giúp tạo ra và duy trì lợi thế trên bàn đàm phán ngoại giao hay                    
ngoài biển khơi. 

Mặc dù chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ chính thức thừa nhận, có nhiều bằng                
chứng cho thấy Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một đội quân hacker từ đầu những                 
năm 2000. 

Không gian mạng là mặt trận của thế kỷ 21 và các hacker là vũ khí chiến lược. Sử                   
dụng vũ khí chiến lược này như thế nào để vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo lợi ích                    
quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, nhưng không trở thành bản sao xấu xí                 
của nước khác là thử thách dành cho Việt Nam. 

Xem thêm: 

VnExpress ngày 26/5: Biển Đông trên mạng 

 

Charles Dunst & Shahn Savino: Một viên ngọc mới trong “chuỗi ngọc trai” của              
Trung Quốc, gần Việt Nam 

Quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia rõ ràng là đang ngày càng gần gũi. Gần đây                 
có nhiều lời đồn đoán cho rằng Bắc Kinh muốn thiết lập một căn cứ hải quân ở                  
Sihanoukville, bên cạnh đó là khả năng xây dựng một sân bay và một cảng nước sâu ở                  
Dara Sakor, ở tỉnh Koh Kong kế cận.  

Còn nữa, các nhà đầu tư Campuchia và Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện thực hoá kế                 
hoạch xây dựng một khu nghỉ dưỡng lớn ở Koh Rong, vốn chỉ cách biên giới Việt                 
Nam 100 km. Và với lịch sử che dấu các kế hoạch quân sự của mình, thì hoàn toàn có                    
thể dự đoán Koh Rong sẽ trở thành một căn cứ quân sự mới của Trung Quốc. 

Dự án khu nghỉ dưỡng được ký kết vào tháng 12/2019 với trị giá 300 triệu USD. Thế                  
nhưng chi tiết kế hoạch thì có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Ví dụ tại sao khu nghỉ dưỡng                   
lại có khả năng đáp ứng cho 6.000 người, khi số lượng du khách tới đảo trong thời kỳ                   
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cao điểm cũng không bằng con số đó? Tại sao dự án lại bao gồm một sân bay, trong                   
khi ở Sihanoukville đã có sẵn sân bay? Và tại sao sân bay này lại cần 1 đường băng                   
dài 2.650 mét, đủ để phục vụ các loại máy bay lớn như A321, cũng như các loại máy                   
bay ném bom tầm xa và vận tải quân sự?  

Về mặt du lịch, lợi ích kinh tế dường như không hợp lý để xây dựng các khu nghỉ                   
dưỡng ở Koh Rong hay Dara Sakor. Nhưng về mặt chiến lược, những địa điểm này lại                 
phù hợp để trở thành một điểm trong “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc, bảo vệ các                 
tuyến hàng hải, bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, hay ngăn chặn khả                 
năng tiếp cận của hải quân Mỹ.  

Xem thêm: 

The Interpreter ngày 27/5: Another pearl in China’s string? 

 

CSIS: Phân tích ngân sách quốc phòng Trung Quốc trong năm 2020 

Trung Quốc vừa công bố ngân sách quốc phòng năm 2020 tăng 6,6% lên 1,268 nghìn                
tỷ NDT, mức tăng thấp nhất trong hàng thập kỷ. 

Kề từ năm 2016, mức tăng trung bình hằng năm của ngân sách quốc phòng Trung                
Quốc dao động từ 7,2 tới 8,1%. Mức tăng thấp trong năm nay có liên quan tới tình                  
hình kinh tế không tốt của Trung Quốc do ảnh hưởng mạnh từ đại dịch. 

Chi tiêu cho quốc phòng trong tổng chi tiêu ngân sách quốc gia tăng nhẹ từ 5,06%                 
năm 2019 lên 5,12% năm 2020. Còn nếu tính tổng chi tiêu của chính quyền trung                
ương thì tăng từ 33,6% lên 36,2%.  

Tuy nhiên, các con số được công khai nhiều khi không đồng nhất. Ví dụ sách trắng                 
quốc phòng Trung Quốc 2019 công bố con số cao hơn từ 2-3 tỷ mỗi năm. Có thể là do                    
sách trắng cộng thêm số tiền được chi cho lực lượng dân quân.  

Phân tích ngân sách quốc phòng Trung Quốc cũng gặp nhiều khó khăn do không bao                
gồm con số ngân sách chi cho các lực lượng khác nhau có liên quan tới quân đội, bao                   
gồm vũ cảnh (PAP). PAP là lực lượng bán quân sự dưới quyền chỉ huy trực tiếp của                  
Quân uỷ Trung ương (CMC). Ngân sách cho lực lượng này năm 2019 vào khoảng               
28,5 tỷ USD.  

Trong khi đó, các tổ chức nước ngoài cho rằng ngân sách quốc phòng thực tế của                 
Trung Quốc cao hơn báo cáo.  

Theo Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc thì mức tăng ngân               
sách quốc phòng cho năm 2020 là “hợp lý và cần thiết”. Chi tiêu quốc phòng của                 
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nước này “mở, minh bạch và gia tăng vừa phải”, theo ông Ngô. Trong nước, Trung                
Quốc phải đối phó với các phong trào ly khai, còn ở nước ngoài thì tình hình quốc tế                   
“không được bình yên cho lắm”. 

Xem thêm: 

CSIS ngày 22/5: Breaking Down China’s 2020 Defense Budget 

Ecns.com ngày 26/5: Military budget in line with security needs, defense           
ministry says 

 

Pepe Escobar: Trung Quốc nâng cấp “nghệ thuật chiến tranh lai”  

Năm 1999, Kiều Lương và Vương Tương Thuỵ, đều là đại tá trong quân đội Trung                
Quốc khi đó, xuất bản cuốn sách Chiến tranh Không hạn chế: Đại kế hoạch của                
Trung Quốc nhằm huỷ diệt Hoa Kỳ.  Cuốn sách khi đó gây ra tranh luận cực lớn. 

Về căn bản cuốn sách là một sổ tay về tác chiến bất đối xứng: một phiên bản được                   
nâng cấp của Binh pháp Tôn Tử. Khi đó trên thực tế Trung Quốc sở hữu năng lực hạn                   
chế, và do đó cuốn sách chỉ thể hiện đường lối chiến lược phòng thủ. “Huỷ diệt Hoa                  
Kỳ” chỉ là một thủ pháp phóng đại trong phiên bản xuất bản ở Mỹ. 

Và giờ thì cuốn sách được tái bản và Kiều Lượng, hiện là một vị tướng về hưu và là                    
giám đốc Hội đồng Nghiên cứu An ninh Quốc gia, đã xuất hiện và trả lời phỏng vấn                  
một tạp chí Hồng Kông. Hãy xem tác giả cuốn sách nói gì. 

Lập luận của cuốn sách xoay quanh câu hỏi về yếu điểm của khả năng chế tạo của                  
Mỹ: Làm thế nào mà nước Mỹ ngày nay có thể phát động chiến tranh chống lại cường                  
quốc công nghiệp chế tạo lớn nhất thế giới khi ngành công nghiệp trong nước đang                
dần biến mất? Chế tạo máy thở được Kiều Lượng lấy ra làm ví dụ, và ông không tin                   
rằng các nước khác như Việt Nam hay Bangladesh có thể thay thế khả năng chế tạo                 
của Trung Quốc.  

Kiều Lương công nhận sức mạnh quân sự Mỹ ngay cả trong đại dịch và cho rằng                 
Trung Quốc chỉ có thể thống nhất Đài Loan vào thời điểm thích hợp. Quá trình phục                 
hưng dân tộc Trung Hoa không thể bị gián đoạn chỉ vì Trung Quốc chọn sai thời điểm                  
thống nhất. Nói tóm lại, Bắc Kinh cần quyết tâm chiến lược và cả kiên nhẫn chiến                 
lược để lấy lại Đài Loan.  

Hiện tại mục tiêu chiến lược của Mỹ là chống Trung Quốc trên mọi mặt trận. Mục                 
tiêu chiến thuật là thiết lập một lực lượng chống Trung Quốc ở phương Tây, bao gồm                 
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bao vây và các chiến thuật hỗn hợp, tập trung vào đấu tranh kinh tế. Tuy nhiên, chính                  
sách ngăn chặn như vậy là hết sức tốn kém.  

Trong cuộc họp Lưỡng Hội đang diễn ra, chúng ta sẽ thấy chúng quốc ưu tiên làm gì:                  
tái tổ chức lại hoạt động đối nội sau đại dịch. Trong khi Mỹ đang khó khăn để thoát                   
khỏi đại dịch, Trung Quốc lại chuẩn bị kích thích lại nền kinh tế.  

Xem thêm: 

Asia Times ngày 19/5: China updates its ‘Art of (Hybrid) War’ 

 

Brahma Chellaney: Kẻ thù lớn nhất của Trung Quốc là chính mình 

Đại dịch sẽ làm thay đổi thế giới. Các sử gia trong tương lai sẽ xem đại dịch lần này                    
như một bước ngoặt giúp định hình chính trị thế giới và tái cấu trúc lại mạng lưới sản                   
xuất toàn cầu. Và cũng chính đại dịch sẽ giúp chúng ta nhận thức rõ được các mối đe                   
doạ tới từ Trung Quốc, từ sự thống trị chuỗi cung ứng toàn cầu cho đến tâm lý hung                   
hăng của nước này. 

Trung Quốc đã phản ứng trước lời buộc tội từ các nước về việc nước này đã quản lý                   
tồi và để đại dịch lan rộng, và phản ứng hết sức gay gắt. Chưa kể đó là các hành vi                     
hung hăng của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng trên biển giữa đại dịch; ngoại                 
giao “Chiến Lang”; hay bước đi áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông… Đáng                 
lẽ Bắc Kinh nên chọn những cách khác để nâng cao hình ảnh quốc tế của mình, nhưng                  
họ lại không làm vậy. 

Trong quá khứ, Trung Quốc dựa vào thuyết phục để được thừa nhận như là một phần                 
của hệ thống quốc tế. Ngày nay, dưới thời Tập Cận Bình, Trung Quốc lan truyền tin                 
giả, tận dụng kinh tế như công cụ cưỡng ép, hung hăng về quân sự và tiến hành các                   
chiến dịch gây ảnh hưởng có mục đích. Ngoại giao Trung Quốc bây giờ lại là một                 
công cụ tuyên truyền. 

Cách tiếp cận của Tập khiến các quốc gia khác xa lánh, làm ảnh hưởng xấu tới hình                  
ảnh của Trung Quốc. Bắc Kinh hiện tại đang phải đối mặt với một môi trường quốc tế                  
tồi tệ nhất từ sau khi cải cách mở cửa. Đại dịch xuất phát từ Trung Quốc nay có thể sẽ                     
làm suy yếu vị thế của nước này và hãm đà tăng trưởng kinh tế tương lai. Sự kiện                   
Hồng Kông hoàn toàn có thể là giọt nước tràn ly. 

Xem thêm: 

The Japan Times ngày 26/5: China is its own worst enemy  
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COVID-19 đẩy nhanh quá trình hình thành “con đường tơ lụa y tế”  

Khái niệm con đường tơ lụa y tế (HSR) xuất hiện công khai lần đầu tiên trong một                  
phát biểu của Tập Cận Bình vào năm 2016, bản thân HSR xuất hiện trong một tài liệu                  
của giới chức y tế Trung Quốc năm 2015. Trong Diễn đàn Sáng kiến Vành đai Con                 
đường (BRI) đầu tiên năm 2017, một thông cáo chung về HSR được ký kết bởi Trung                 
Quốc, WHO và hơn 30 quốc gia.  

Ý tưởng chính đằng sau HSR: tổ chức một diễn đàn khu vực cấp cao các quan chức y                   
tế, thiết lập một BRI mạng lưới sức khoẻ nhằm phối hợp hoạt động để đối phó với các                   
loại tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ, gia tăng năng lực và huấn luyện chuyên môn. 

Đại dịch COVID-19 đã khiến HSR trở nên có tương lai hơn. Trung Quốc thiết lập một                 
cơ chế độc đáo “một tỉnh một quốc gia”, trong đó mỗi một tỉnh sẽ chịu trách nhiệm hỗ                   
trợ trang thiết bị y tế tới một quốc gia nhất định. Một số chuyên gia y tế đã bắt đầu                     
liên kết các hoạt động ngoại giao y tế của Trung Quốc với việc xây dựng HSR. 

Với HSR, Trung Quốc sẽ tái định vị bản thân trở thành lãnh đạo quản trị y tế toàn cầu                    
và hồi phục lại danh tiếng quốc gia. Mục tiêu nhắm tới của HSR sẽ là các quốc gia                   
đang phát triển.  

Tuy nhiên rõ ràng HSR không tránh khỏi các tác động của địa chính trị. Bộ Ngoại                 
giao Mỹ vừa phát động sáng kiến Tương lai Y tế Mỹ-ASEAN để cạnh tranh với                
Trung Quốc. Đối với các nước đang phát triển, cả hai sáng kiến đều sẽ được hoan                 
nghênh. Cả hai cường quốc phải tránh xem vấn đề y tế là một trò chơi cạnh tranh có                   
tổng bằng không.  

Xem thêm: 

East Asia Forum ngày 26/5: COVID-19 speeds up China’s ‘Health Silk Road’ 

 

Bonnie Glaser: Tham vọng Trung Quốc và chiến lược Việt, Mỹ thời Covid-19 

Bonnie Glaser, Cố vấn Cấp cao về châu Á và Giám đốc Dự án Sức mạnh Trung Quốc                  
tại Trung Tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã tiến hành trao đổi trực                 
tuyến tại ĐSQ Mỹ ở Hà Nội và với báo giới hôm 27/5 về chủ đề An ninh Khu vực                    
Biển Đông giai đoạn COVID-19. 

Theo bà Bonnie Glaser, mục tiêu quốc gia của ông Tập Cận Bình đến năm 2045 là                 
đưa Trung Quốc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, có ảnh hưởng toàn                 
cầu, là lãnh đạo tiên phong về đổi mới, với lực lượng quân đội hùng mạnh nhất. Tuy                  
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nhiên, bà cho rằng những gì Trung Quốc tiến hành trên Biển Đông trong thời gian                
dịch bệnh không có gì khác với những gì họ đã làm trước đây. 

“Việt Nam không phải là nước duy nhất có chính sách 'không liên kết với nước này để                  
chống nước kia'. Nhiều nước trên thế giới cũng có chính sách tương tự. Mỗi nước                
phải tự xác định đi theo lập trường nào. Bạn có thể thiết lập quan hệ quân sự với nước                    
này, và thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với nước kia, chẳng hạn với Mỹ, đó là một                    
ví dụ, mà không phải chống lại Trung Quốc.” 

“Mỗi nước cần tìm ra cho mình một 'khu vực an toàn' để ra tín hiệu rằng không liên                   
kết với nước này để chống nước kia, nhưng vẫn có thể hợp tác cùng các nước khác để                   
bảo vệ lợi ích của mình”. 

“Quyết tâm rõ ràng hơn hiện nay của Mỹ là sẵn sàng hơn trong việc hứng chịu các rủi                   
ro có thể có với Trung Quốc hơn là Mỹ từng trong quá khứ. Tuy nhiên cũng rõ ràng                   
rằng, Mỹ không muốn kết thúc trong xung đột leo thang hay trong các vụ đụng độ, va                  
chạm với Trung Quốc... Mỹ muốn thấy sự khác biệt giữa hai bên được đặt xuống bàn                 
thảo trong hòa bình, qua đối thoại.” 

Xem thêm tại: 

BBC ngày 28/5: Biển Đông: Tham vọng Trung Quốc và chiến lược Việt, Mỹ              
thời Covid-19 

Bản lưu trữ tại Thư viện Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 

US Consulate General - Ho Chi Minh city 27/5: Video clip của buổi thảo luận               
trực tuyến với bà Bonnie Glaser . 

 

Tom Switzer: John Mearsheimer đã tiên đoán được rằng một Trung Quốc hiếu             
chiến sẽ xuất hiện 

Hai thập kỷ trước, John Mearsheimer - đại diện ưu tú của chủ nghĩa hiện thực - đã tiên                   
đoán rằng đối đầu nước lớn chưa chấm dứt. Nhiều người đã không quan tâm tới ý                 
kiến này của ông. Thế nhưng ông đã tiên đoán chính xác đối đầu Mỹ-Trung mà đại                 
dịch đã phơi bày. 

Trong cuốn sách The Tragedy of Great Power Politics (tạm dịch: Bi kịch của chính trị                
siêu cường ), Mearsheimer đã nói rằng không có an ninh và xung đột sẽ vẫn là hệ quả                  
luôn xuất hiện của một hệ thống quốc tế vô chính phủ. Khi mà sức mạnh và lợi ích                   
quốc gia lớn lên, Trung Quốc sẽ hung hăng hơn ở những khu vực quan trọng với lợi                  
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ích và sự thịnh vượng của bản thân. Năm 2005, Mearsheimer khẳng định sự trỗi dậy                
của Trung Quốc sẽ không hoà bình.  

Đối với Mearsheimer, bị thu hút bởi sự hấp dẫn của thị trường Trung Quốc, cả thế                 
giới đã nuôi lớn một con quái vật. Không phải là một bên có trách nhiệm trong cộng                  
đồng thế giới, Trung Quốc phá vỡ cân bằng chiến lược và gây hấn với láng giềng. Kết                  
quả là Mỹ phải xoay trục trở lại Châu Á, tăng cường quan hệ với đồng minh và đối                   
tác. 

Nhiều người đổ lỗi cho Tập Cận Bình vì đã khiến Trung Quốc trở nên hung hăng,                 
những thứ họ không hiểu là đối đầu Mỹ - Trung xuất phát từ cấu trúc của hệ thống                   
quốc tế, chứ không phải do mỗi cá nhân hay do đại dịch. Đó là lý do tại sao phương                    
Tây không nhận thấy địch thủ sắp xuất hiện. Họ không tin vào bản chất của chính trị                  
nước lớn. Câu hỏi đặt ra là liệu một liên minh do Mỹ dẫn dắt sắp tới sẽ theo đuổi                    
chính sách ngăn chặn, hay chính sách “can dự và hạn chế” Trung Quốc. 

Xem thêm: 

The Australian ngày 29/5: Vindicated: John Mearsheimer saw today’s         
bellicose China coming 

Bản lưu trữ tại thư viện Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: Nhấn vào đây để yêu                  
cầu truy cập. 

 

Oriana S. Mastro: Mỹ nên làm gì để giảm thiểu xung đột quân sự ở Biển Đông? 

Mỹ có thể theo đuổi ba lựa chọn phòng ngừa, tổng hòa các chiến lược ngoại giao và                  
quân sự khác nhau.  

Đầu tiên, Mỹ có thể tìm cách răn đe không cho Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân                  
sự để kiểm soát Biển Đông bằng cách phát tín hiệu rằng những bước đi như vậy có                  
thể tạo ra những cái giá không hề rẻ. Nói cách khác là răn đe thông qua đe doạ trừng                    
phạt (deterrence through the threat of punishment). Thứ hai, thuyết phục Trung Quốc             
rằng những hành động sử dụng sức mạnh quân sự sẽ không thành công nếu Bắc Kinh                 
cố gắng thúc đẩy chúng, tức là răn đe thông qua hành động khước từ (deterrence                
through denial). Thứ ba, Mỹ có thể dàn xếp với Trung Quốc, thuyết phục Bắc Kinh                
rằng hành động quân sự là không cần thiết, hay thuyết phục rằng Trung Quốc nên                
theo đuổi những mục tiêu hạn chế hơn một cách công khai và minh bạch. 

Các bước đi răn đe trừng phạt cụ thể: 
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- Trừng phạt các hành vi gây hấn của Trung Quốc thông qua đánh mạnh vào uy                
tín quốc tế của nước này. 

- Dựa vào các đòn bẩy kinh tế, như cấm vận các công ty và cá nhân Trung Quốc                  
tham gia vào các hành vi gây hấn. 

- Khuyến khích các nước khác đoàn kết chống Trung Quốc, như các nước             
ASEAN và LHQ, ví dụ như lên án Trung Quốc, đưa ra các tuyên bố mạnh mẽ                 
hay thiết lập các hoạt động diễn tập quân sự chung. 

- Áp đặt Bộ quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) do Mỹ thiết lập và đảm bảo                  
thực hiện.  

Các bước đi răn đe khước từ cụ thể: 

- Tăng cường hợp tác và hỗ trợ an ninh với các quốc gia Đông Nam Á. Mỹ có                  
thể tăng cường năng lực nhận thức hàng hải cho các quốc gia này để theo dõi                 
các hoạt động ở Biển Đông. 

- Tăng cường phối hợp với các đối tác khu vực, ví dụ như tăng cường các hoạt                 
động đảm bảo tự do hàng hải với Australia, Pháp hay Anh; sử dụng hải quân                
để hộ tống các tàu chở hàng. 

- Mở rộng và tăng cường hiện diện quân sự Mỹ, nhất là các hoạt động tình báo,                 
trinh sát và giám sát ở Biển Đông. Tăng cường năng lực phòng thủ ở các căn                 
cứ tiền phương cũng là một bước đi, bên cạnh đó là tăng cường hiệp ước hợp                 
tác quốc phòng với Philippines.  

Dàn xếp và thuyết phục Trung Quốc bao gồm: 

- Thảo luận về kiểm soát vũ khí, và cũng giảm hiện diện quân sự ở Biển Đông 

- Tiếp tục tiến hành các hoạt động thực thi tự do hải hành (FONOPs) nhưng               
ngoài phạm vi 12 hải lý 

Xem thêm: 

Council of Foreign Relations ngày 21/5: Military Confrontation in the South           
China Sea 

 

James Stavridis: Thế giới không thể bỏ qua hành vi hung hăng của Trung Quốc               
ở Biển Đông 

Trong hai thập kỷ vừa qua, chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông gợi nhớ lại lời                  
dạy của Tôn Tử, khi cho rằng nghệ thuật trong chiến tranh chính là quy phục đối                 
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phương mà không cần phải đổ máu. Sự kiên nhẫn chiến lược đó của Bắc Kinh đang                 
dần thay đổi khi mà Mỹ đang dần từ bỏ quyền lãnh đạo và thế giới đang bận đối phó                    
với đại dịch. 

Xét tới thành công tương đối của Trung Quốc trong kiểm soát đại dịch, Bắc Kinh đã                 
sẵn sàng để triển khai hỗ trợ cũng như sức mạnh mềm đối với các quốc gia ở xung                   
quanh Biển Đông. 

Đối với thế giới, lựa chọn quả khó khăn. Không một ai muốn lặp lại Chiến tranh Lạnh                  
lần nữa, chứ không nói tới chiến tranh. Thế nhưng nếu muốn đối phó với Trung Quốc                 
mà vẫn tránh để mọi thứ không xấu đi, thì chỉ có thể thông qua các áp lực kinh tế và                     
ngoại giao được chuẩn bị đầy đủ, cũng như thông qua răn đe quân sự. 

Điều đó có nghĩa là Mỹ phải phối hợp về mặt ngoại giao với tất cả các quốc gia ở                    
Đông Nam Á, cộng với Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Về mặt quân sự, các hoạt động                  
FONOPs phải có sự tham gia của các quốc gia khác, thậm chí là cả Anh và Pháp.  

Kinh tế là một mặt trận khác, cùng với đó là không gian mạng. 

Xem thêm: 

Nikkei Asia Review ngày 30/5: World cannot ignore Chinese aggression in           
South China Sea 

 

Rajaram Panda: Trung Quốc xâm nhập vùng biển Việt Nam, hệ quả với an ninh               
khu vực và vai trò của Ấn Độ 

Ấn Độ có lợi ích lớn tại Biển Đông, thông qua mối quan hệ đối tác chiến lược với                   
Việt Nam và thông qua vai trò to lớn của chính sách Hành động hướng Đông đối với                  
Ấn Độ. Thương mại hàng hải qua eo Malacca cũng chiếm 55% tổng thương mại hàng                
hải của Ấn Độ. Ngoài ra, Ấn Độ cũng có hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí với                    
Việt Nam. 

Ấn Độ lo ngại rằng Trung Quốc sẽ biến Biển Đông trở thành một vùng biển riêng,                 
ngăn chặn hay gia tăng những cái giá phải trả về mặt chính trị cũng như kinh tế khi                   
các nước muốn đi qua Biển Đông. Bên cạnh đó, Ấn Độ cho rằng việc Trung Quốc                 
kiểm soát Biển Đông sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vị thế thống lĩnh của nước này ở Ấn                   
Độ Dương, ví dụ như việc Bắc Kinh thuê cảng Hambantota của Sri Lanka, hay tiềm                
năng thiết lập một căn cứ tại Campuchia.  
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Những hành động hung hăng gia tăng của Trung Quốc thúc đẩy động lực của New                
Delhi mở rộng vị thế và vai trò của mình tại Biển Đông, tăng cường mối quan hệ với                   
phương Tây và với các thành viên ASEAN. 

Xem thêm: 

China Brief, Jamestown Foundation, ngày 29/5: Chinese Incursions Into         
Vietnamese Waters, Security Implications for the Region, and the Potential          
Role of India 

 

Nagao Satoru: Mỹ đáp trả nguy cơ hạt nhân trên Biển Đông 

Ngày 27/5, trả lời Thanh Niên, TS Nagao Satoru (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) cho               
rằng việc Mỹ triển khai B-1 hay tàu ngầm đến Biển Đông mang thông điệp răn đe                 
ngược lại trước nhiều dấu hiệu từ phía Trung Quốc hàm chứa khả năng triển khai sức                 
mạnh hạt nhân. 

Một số hình ảnh từng chỉ ra máy bay ném bom H-6 đã có mặt ở Biển Đông khi đồn                    
trú tại đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Có tầm hoạt động đủ sức bao phủ                  
khắp Biển Đông, oanh tạc cơ H-6 còn có thể mang theo tên lửa chứa đầu đạn hạt                  
nhân. Thêm vào đó, gần đây, nhiều động thái của Trung Quốc ẩn chứa nguy cơ nước                 
này đẩy mạnh lực lượng tàu ngầm, trong đó có tàu ngầm Type-094 (lớp Tấn), đến                
Biển Đông 

Trung Quốc cũng triển khai mạng lưới thiết bị bay không người lái (UAV) ở Biển                
Đông để theo dõi, giám sát những thực thể và vùng biển xa bờ. Trả lời Thanh Niên                  
xung quanh diễn biến này khi đó, PGS Stephen Robert Nagy (thuộc Đại học Cơ Đốc                
giáo quốc tế - Nhật Bản; học giả tại Quỹ châu Á - Thái Bình Dương ở Canada) lo ngại                    
UAV có thể giúp Trung Quốc thu thập các thông tin về địa hình trong lòng biển, độ                  
sâu, dòng chảy... 

Rồi việc Trung Quốc mới đây thành lập các cơ sở nghiên cứu khoa học ở quần đảo                  
Trường Sa, thì như Thanh Niên dẫn lời giới chuyên gia phân tích trong bài viết Trung                 
Quốc với thủ đoạn “nghiên cứu khoa học” để độc chiếm Biển Đông (ngày 25.3) cũng                
chỉ ra khả năng các cơ sở này phục vụ cho hoạt động của tàu ngầm bao gồm tàu ngầm                    
hạt nhân. 

Xem thêm: 

Thanh Niên ngày 27/5: Mỹ đáp trả nguy cơ hạt nhân trên Biển Đông 
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Miyake Kuni: Nhật Bản cần xây dựng một bản hiến chương Ấn Độ-Thái Bình              
Dương 

Sau một loạt các buổi hội thảo qua mạng, dường như không một ai biết trật tự quốc tế                   
sẽ diễn biến như thế nào sau đại dịch COVID-19. Lý do thì ai cũng biết, đại dịch tăng                   
tốc và thổi phồng những xu hướng đang xảy ra.  

Thứ mà Nhật Bản sẽ phải làm là lên một kế hoạch để tối thiểu hoá thiệt hại và tối đa                     
hoá lợi ích quốc gia và quốc tế. Với những lý do sau, Nhật Bản phải xây dựng một                   
bản hiến chương Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để chuẩn bị cho một thế giới hậu                
đại dịch:  

- Địa chính trị của Nhật Bản không thay đổi: Nhật Bản đã và sẽ tiếp tục là                 
cường quốc biển lớn ở rìa phía đông của lục địa Á-Âu. Để tối đa hoá lợi ích,                  
Tokyo phải đảm bảo an ninh cho các tuyến đường biển quan trọng và cân bằng                
quyền lực ở châu lục. 

- Cạnh tranh bá quyền Mỹ-Trung gia tăng: thời điểm này giống như thời điểm              
những năm 1930 khi cạnh tranh bá quyền Mỹ-Nhật khi đó dẫn tới chiến tranh.               
Bắc Kinh hoặc là sẽ tận dụng lợi thế nếu phương Tây tỏ ra yếu đuối, hoặc có                  
thể liều lĩnh nếu phương Tây tỏ ra mạnh mẽ.  

- Phân hoá lưỡng cực về công nghệ gia tăng: thế giới sẽ bị phân chia thành hai                 
hay nhiều khu vực kinh tế số khác nhau xoay quanh Washington, Bắc Kinh và               
một số địa điểm khác.  

- Cần có một bản hiến chương Ấn Độ-Thái Bình Dương: tương tự như Hiến              
chương Đại Tây Dương, bản hiến chương dành cho khu vực sẽ là nền tảng cho                
một trật tự thế giới ổn định hơn, tập trung xung quanh Ấn Độ Dương-Thái               
Bình Dương. 

- Tương lai của chính phủ Trung Quốc không chắc chắn 

- LHQ có lẽ cần phải được tái cấu trúc 

- Nhật Bản phải là một chất xúc tác 

Xem thêm: 

The Japan Times ngày 25/5: Japan must start drafting an Indo-Pacific charter 
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Darshana M. Baruah: Hợp tác hải quân Australia-Ấn Độ và các đảo ở Ấn Độ -                
Thái Bình Dương 

Ấn Độ và Australia có thể tiến tới thiết lập sáng kiến chiến lược mới, bao gồm việc                  
cho phép sử dụng các lãnh thổ quần đảo của hai bên tại Andaman và Nicobar của Ấn                  
Độ, hay tại Cocos (Keeling) của Australia. 

Mặc dù được nhiều quan tâm, nhưng mối quan hệ chiến lược giữa Ấn Độ và Australia                 
chưa phát triển tương xứng. Một trong những thách thức là ưu tiên chiến lược của hai                 
bên khác nhau, Ấn Độ tập trung vào Ấn Độ Dương, còn Australia là Thái Bình                
Dương.  

Cơ hội để giải quyết thách thức này chính là thiết lập một cơ chế nào đó tại các lãnh                    
thổ quần đảo của hai nước. Andaman và Nicobar là quần đảo án ngữ lối ra vào eo                  
Malacca, trong khi Cocos có vị trí gần với các eo biển Sunda, Lombok và               
Ombai-Wetar của Indonesia. Vị thế của các quần đảo này có vai trò địa chính trị quan                 
trọng.  

Cả hai quần đảo có thể giúp Ấn Độ và Australia gia tăng năng lực nhận thức hàng hải                   
(maritime domain awareness) thông qua việc sử dụng máy bay tuần thám P-8 tại các               
khu vực eo biển trên, đặc biệt là khi hải quân Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều                  
ở Ấn Độ Dương. Việc này cũng gửi thông điệp về mối quan hệ chiến lược khăng khít                  
giữa hai bên. Cả hai nước cũng có thể tiến hành tuần tra chung với căn cứ được thiết                   
lập ở hai quần đảo.  

Xem thêm: 

The Interpreter ngày 22/5: Islands of opportunity: Where India and Australia           
can work together 

 

Biển Đông : Trung Quốc lấn, Mỹ làm căng, Việt Nam chờ thời 

RFI có cuộc phỏng vấn với giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên               
cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM). Một số nét chính trong bài               
phỏng vấn: 

- Căng thẳng Biển Đông thể hiện đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc? Căng thẳng sẽ                
đi tới đâu? 

Đại dịch thổi bùng căng thẳng Mỹ-Trung và các vấn đề đối nội chắc chắn sẽ tác động                  
tới đối ngoại. Vì thế, yếu tố căng thẳng trong quan hệ song phương chính là yếu tố                  
đầu tiên để hiểu những gì đang diễn ra ở Biển Đông. 
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Yếu tố thứ hai là do Mỹ coi Trung Quốc là mối đe doạ lớn nhất cho an ninh khu vực,                     
điều này định hình cho khuôn khổ chính sách hiện nay của Mỹ ở Biển Đông. 

- Trung Quốc tận dụng chính sách “bốn không” [của Việt Nam] để hung hăng hơn? 

“Bốn không” khá truyền thống, đó là dựa trên phòng thủ để bảo vệ lợi ích. 

Nên đề cập đến một điểm là Việt Nam sẵn sàng làm như những gì mà Philippines đã                  
làm, có nghĩa là viện đến công lý quốc tế. Tuy nhiên cho đến giờ thì Việt Nam vẫn                   
chưa chính thức kiện. Rõ ràng là mọi chuyện rất phức tạp. Các nước trong khu vực                 
không thể xây dựng được một hướng đi chung. 

- Việt Nam có lợi ích gì khi Mỹ hiện diện mạnh hơn ở khu vực? 

Rất nhiều các nước Đông Nam Á muốn bảo vệ một nguyên tắc chủ đạo: họ không                 
muốn Washington buộc họ phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính sách của               
Donald Trump là muốn thuyết phục các nước chọn một phe, nhưng đây lại là thứ                
không khả thi với rất nhiều nước trong khu vực. 

- Tác động kinh tế từ COVID-19 tới hoạt động của Mỹ ở Biển Đông? 

Tổng thống Mỹ cách đây khoảng 10 ngày có thông báo rằng khoảng 27 công ty đã rời                  
Trung Quốc để chuyển hoạt động sang Châu Á, không phải Việt Nam mà là               
Indonesia. Một số nhà phân tích cho rằng Mỹ vẫn còn nghi ngờ về khả năng Việt Nam                  
thoát hẳn khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ví lý do kinh tế, chính trị và cả lịch sử 

Trong thời điểm nhạy cảm này, các nước Đông Nam Á vẫn muốn giữ căn bằng                
giữa các cường quốc. 

Xem thêm: 

RFI ngày 25/5: Biển Đông : Trung Quốc lấn, Mỹ làm căng, Việt Nam chờ thời 

 

“Kế hoạch 5 năm” sắp tới của Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung 

Câu hỏi được đặt ra cho các quan chức và chuyên gia Trung Quốc là: làm thế nào                  
Trung Quốc có thể tồn tại và phát triển trong sự thù địch tới từ Mỹ? Trung Quốc cần                   
làm gì để phát triển tiếp? Trung Quốc nên tập trung nguồn lực vào đâu để khiến giấc                  
mơ Trung Hoa thành hiện thực?  

Các chính sách sắp tới sẽ phản ánh sự thay đổi trong cách mà Bắc Kinh tồn tại trong                   
một hệ thống quốc tế đang có phần thù địch hơn. Các nghiên cứu và thảo luận ban đầu                   
cho thấy Trung Quốc sẽ thúc đẩy quá trình phát triển tự thân hơn bằng cách giảm bớt                  
sự phụ thuộc vào Mỹ về công nghệ và xuất khẩu.  
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Đồng thời, Bắc Kinh vẫn giữa chính sách cải cách và mở cửa nhằm duy trì vị thế                  
trung tâm của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là giữa các nước Châu Á                  
và Châu Âu. Bên cạnh đó là giảm bớt rủi ro tới từ quá trình tách rời khỏi Mỹ.  

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, một số “quốc gia giàu có” đã trốn                  
tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho những nước khác về sai lầm của mình, với các chính                  
sách đơn phương hay bảo hộ khiến cho nền kinh tế toàn cầu ngày càng đối mặt rủi ro                   
chia tách. Các chính sách kinh tế tân tự do đã hết tác dụng, và các vấn đề kinh tế, từ                     
bất bình đẳng cho tới bất cân bằng trong dòng vốn, đã tạo ra căng thẳng quốc tế.  

Và với việc thế giới gặp phải thử thách chưa từng có trong 100 năm qua, hệ thống                  
quản trị tập trung hoá của Trung Quốc, dẫn đầu bởi Đảng Cộng sản, đang có nhiều lợi                  
thế, bên cạnh đó là hệ thống sản xuất và thị trường nội địa rộng lớn.  

Xem thêm: 

SCMP ngày 24/5: China’s five-year plan to focus on independence as US            
decoupling threat grows 

 

Trần Tư Hàng (Chen Cihang): Những thay đổi trong quan điểm của Mỹ về vấn               
đề Biển Đông 

Theo báo cáo của SCSPI, thông qua điều chỉnh và thay đổi chính sách hằng năm cho                 
phù hợp, Mỹ đã có thể gia tăng cạnh tranh với Trung Quốc ở Biển Đông. Sự thay đổi                   
chính sách của Mỹ mang một số đặc điểm sau: 

Đầu tiên, quan điểm của Mỹ thay đổi từ “trung lập nửa vời” sang “chống Trung                
Quốc”. Chính quyền Obama nhấn mạnh tới trung lập khi không ủng hộ bên nào trong                
vấn đề chủ quyền, nhưng lại thách thức các tuyên bố chủ quyền về quyền và lợi ích                  
trên biển của tất cả các bên. Tuy nhiên, chính quyền Trump lại phản đối tất cả tuyên                  
bố và hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, thậm chí là “chọn phe” trong vấn đề                  
chủ quyền. 

Thứ hai, chính sách Mỹ ngày càng yếu về logic và sự hợp lý. Tác giả chỉ tích chính                   
sách của Trump ở Biển Đông là phi logic, hỗn loạn với những tuyên bố nhiều khi mâu                  
thuẫn nhau. Chưa kể là chính quyền Trump thường xuyên bỏ qua các quy tắc của luật                 
pháp quốc tế, nói không đúng sự thật. 

Thứ ba, thái độ về ổn định khu vực của Mỹ thay đổi. Từ lâu, Mỹ xem giải quyết hoà                    
bình tranh chấp là mục tiêu chính sách. Nhưng những năm gần đây, Mỹ lại đưa ra                 
cách tiếp cận khó khăn và bất hợp tác. 
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Tác giả kết luận rằng những thay đổi này sẽ tạo ra bất ổn cho hoà bình và ổn định ở                     
khu vực. Quan điểm của tác giả cũng trùng với những tuyên bố thường xuyên của các                 
quan chức chính phủ Trung Quốc. 

Blake Herzinger từ Trung tâm An ninh Hàng hải Quốc tế, một trung tâm nghiên cứu                
chính sách (think-tank) Mỹ đã nhận xét rằng phân tích này đã đổ hết mọi tội lỗi lên                  
đầu Mỹ trong khi bỏ qua các hành vi hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy                  
nhiên, việc ca ngợi nhè nhẹ chính quyền Obama từ báo cáo là một điểm thú vị. 

Xem thêm: 

SCSPI ngày 27/5: Changes of U.S. Stance on the South China Sea Issue Since              
2009 

Bình luận của Blake Herzinger 

 

Zi Yang: Tham nhũng là mối đe dọa tiềm ẩn đối với hải quân Trung Quốc 

Hai thập kỷ vừa qua Trung Quốc đầu tư mạnh vào hiện đại hoá hải quân với mục tiêu                   
xây dựng một lực lượng hải quân “nước xanh”. Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu               
Trung Quốc (CSIC) đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đó. Tuy nhiên, việc một cựu                 
chủ tịch CSIC, ông Hồ Vấn Minh (Hu Wenming), bị bắt giữ gần đây cho thấy tham                 
nhũng vẫn tồn tại bên trong các công ty đóng tàu lớn, mặc cho các nỗ lực chống tham                   
nhũng. 

Hồ Vấn Minh, 63 tuổi, có một sự nghiệp dài hơi trong nền công nghiệp quốc phòng                 
Trung Quốc. Ông giám sát một số dự án lớn như chế tạo máy bay chiến đấu J-10, máy                   
bay chở khách Comac C919, Xian MA60, và quan trọng hơn hết là các dự án phát                 
triển tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông.  

Tháng 9/2019, Hồ Vấn Minh đột ngột từ chức chủ tịch CSIC và biến mất cho tới ngày                  
12/5/2010 khi Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tuyên bố bắt giữ ông vì “vi phạm                  
kỷ luật và luật pháp nghiêm trọng”. Ông là nhân vật cấp cao nhất trong ngành công                 
nghiệp quốc phòng Trung Quốc bi bắt vì tham nhũng trong những năm gần đây.  

Tham nhũng trong nội bộ CSIC trước khi sáp nhật vào Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước                 
Trung Quốc vào tháng 11/2019 là rất nghiêm trọng. Trải qua 3 lần thanh tra kéo dài từ                  
2015 đến 2019, thực trạng tham nhũng, không tuân thủ kỷ luật Đảng và chạy chức                
chạy quyền không có sự thuyên giảm, dẫn đến hàng loạt các quan chức cao cấp ở                 
CSIC bị bắt giữ từ năm 2017 tới nay.  
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Tham nhũng như trường hợp của CSIC ảnh hưởng lớn đến hải quân Trung Quốc. Thứ                
nhất, chất lượng trang thiết bị vũ khí, khí tài có thể không được đảm bảo. Thứ hai, các                   
cá nhân không đủ năng lực được đưa vào những vị trí quan trọng, khiến năng lực của                  
ngành bị đe doạ. Thứ ba, nguy cơ bị lộ thông tin mật có thể gia tăng. 

Xem thêm: 

The Diplomat ngày 19/5: The Invisible Threat to China’s Navy: Corruption 

 

Học giả Trung Quốc nói về việc oanh tạc cơ Mỹ bay tuần tra khu vực Biển Đông:                  
Hãy coi đó như đối tượng diễn tập 

Các học giả Trung Quốc cho rằng máy bay ném bom B-1B tiên tiến và phức tạp hơn                  
so với chiếc B-52 đóng tại đảo Guam trước đây. Chiếc máy bay này được trang bị bốn                  
động cơ buồng đốt sau, máy bay có thể bay ở độ cao và tốc độ siêu thanh. Đồng thời,                    
do sở hữu hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, máy bay ném bom có   khả năng                  
xuyên thủng độ cao cực thấp cận âm. 

Ngoài ra, chiếc máy bay này sử dụng công nghệ tàng hình một phần để giảm diện tích                  
phản xạ radar từ hơn 100 mét vuông đối với máy bay B-52 xuống chỉ còn vài mét                  
vuông (chỉ tương đương với kích thước một máy bay chiến đấu). Tuy nhiên, với sự                
tiến bộ của các biện pháp phát hiện và đánh chặn hiện nay, các khả năng nói trên của                   
B-1B không đủ để cho phép nó xâm nhập hiệu quả trong các điều kiện phòng thủ                 
nghiêm ngặt. 

Ví dụ, khả năng tàng hình hạn chế của chiếc máy bay này không cho phép nó tránh                  
radar hiệu quả như máy bay tàng hình điển hình B-2. 

Khả năng thâm nhập siêu thanh tầm cao của nó không thể đảm bảo an toàn cho chính                  
nó khi bị đánh chặn bằng tên lửa phòng không tầm xa và máy bay chiến đấu. Do đó,                   
phương tiện tấn công chính của B-1B trong các cuộc chiến cường độ cao vẫn dựa vào                 
các tên lửa tấn công tiên tiến ngoài khu vực phòng thủ, ở điểm này thì chiếc máy bay                   
này không khác biệt so với B-52. Mặt khác, do thiết kế phức tạp và tần suất sử dụng                   
lớn nên tỷ lệ trục trặc kỹ thuật của B-1B cũng khá cao và khả năng sẵn sàng chiến đấu                    
kém. Trong số ba máy bay ném bom chiến lược B-1B, B-2 và B-52, khả năng sẵn                 
sàng chiến đấu của B-1B luôn ở mức thấp nhất trong những năm gần đây. 

Các học giả Trung Quốc tin rằng sau khi B-1B đóng quân ở đảo Guam, chắc chắn sẽ                  
tiến hành huấn luyện thường xuyên, đồng thời cho rằng trong thời điểm nhạy cảm               
này, B-1B đã bay gần Đài Loan và tiến vào Biển Đông, cũng như bay gần vùng biển                  
Nga. Có vẻ như B-1B “đang khoa trương thanh thế, khẳng định sự hiện diện”. Đối với                 

39 
 

https://thediplomat.com/2020/05/the-invisible-threat-to-chinas-navy-corruption/


kiểu “trình diễn vũ lực” này, ngoài việc giám sát chặt chẽ, quân đội Trung Quốc cũng                 
có thể sử dụng B-1B như một đối tượng diễn tập và thực hiện huấn luyện đối phó mục                   
tiêu một cách có trọng tâm trọng điểm. 

Xem thêm: 

CCTV 29/5: 美军轰炸机飞入南海巡航专家：把它当陪练 

China Military Online 28/5: China slams US warship's illegal intrusion into           
China's territorial waters off Xisha Islands - China 

 

Hệ thống nhận diện tự động (AIS) tàu biển hiển thị lỗi ở một số khu vực 

Các chuyên gia khi xem xét hoạt động của hệ thống AIS vào tháng 12/2019 đã nhận                 
thấy tại một số địa điểm gần vùng bờ biển Trung Quốc, các vị trí AIS khi cách một                   
địa điểm nhất định trên bờ vài cây số thì xảy ra tình trạng nhảy vị trí rối loạn.  

Các chuyên gia khẳng định rằng lý do đằng sau hiện tượng này là bởi hệ thống định vị                   
toàn cầu GPS đã bị gián đoạn. Quá trình gián đoạn này diễn ra xung quanh khu vực có                   
các kho chứa dầu tại Thượng Hải, Đại Liên, Phúc Châu và Tuyền Châu. Hiện vẫn                
chưa rõ GPS bị gián đoạn là do có ai đó cố tình che dấu thông tin di chuyển của các                     
tàu, hay có lý do nào khác.  

Tình trạng này cũng xuất hiện tại Point Reyes phía tây bắc San Francisco nhưng ở địa                 
điểm cách xa bờ hàng nghìn cây số. Chín địa điểm bị ảnh hưởng và một vài địa điểm                   
trong số đó có vị trí gần với các kho dầu và gần với các vị trí trước đây đã được báo                      
cáo là nơi GPS bị gián đoạn. Tuy nhiên, không có một mô thức chung nào kết nối các                   
điểm nghi vấn lại với nhau.  

Các vị trí AIS gần Point Reyes rõ ràng là giả, nhưng làm thế nào chúng ta biết được vị                    
trí chính xác của các con tàu? Quá trình gián đoạn thông tin AIS diễn ra tuỳ lúc, có                   
khi chỉ là 1 tiếng đồng hồ, nhưng có khi kéo dài cả 2 tuần. Chúng ta có thể xác định vị                      
trí thật thông qua địa điểm trước khi dữ liệu AIS nhảy tới Point Reyes, hoặc là xác                  
định vị trí của vệ tinh.  

Cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được tại sao dữ liệu AIS lại nhảy tới một điểm cố                    
định như trường hợp Point Reyes. Có thể là do ảnh hưởng từ một trung tâm thông tin                  
của Cảnh sát biển Hoa Kỳ được đặt gần đó. Tuy nhiên đây chỉ là dự đoán và cần phải                    
có nhiều nghiên cứu hơn nữa để tìm hiểu lý do của các gián đoạn GPS.  

Xem thêm: 
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Skytruth ngày 26/5: AIS Ship Tracking Data Shows False Vessel Tracks           
Circling Above Point Reyes, Near San Francisco 

 

III- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/BÁO CÁO CHUYÊN SÂU 

Propper Henrik, “The Chinese Dream-An analysis of the Belt and Road           
Initiative” 

Trong một thế giới hậu Chiến tranh Lạnh hiện nay, một trật tự do Mỹ dẫn dắt đang                  
dần thay đổi. Trong tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển từ tây sang đông. Năm                 
2013, Tập Cận Bình tuyên bố công khai về Sáng kiến vàng đai và con đường (BRI)                 
với tham vọng kết nối châu Á với châu Âu và châu Phi. Đây có lẽ là dự án chính trị và                      
văn hoá lớn nhất lịch sử, bao trùm hơn 60 quốc gia và có tác động căn bản tới khu vực                     
và toàn cầu trong hàng thập kỷ, thậm chí là hàng thế kỷ tới. 

Bài nghiên cứu này mong muốn trả lời cho câu hỏi: viễn kiến của Bắc Kinh đằng sau                  
BRI ở Đông Nam Á là gì? Liệu có phải Tập Cận Bình đang làm những việc mà                  
phương Tây và quan hệ quốc tế truyền thống không thể lý giải? Bài nghiên cứu có hai                  
mục đích. Thứ nhất, bằng cách phân tích các phát biểu của Tập Cận Bình tại Đại hội                  
Đảng cộng sản Trung Quốc 19 và những nguồn khác, tất cả đều nói về giấc mơ đằng                  
sau BRI, bài nghiên cứu mong muốn mô tả BRI thông qua con mắt của những người                 
đã tạo ra nó. Thứ hai, lịch sử các tư tưởng của Trung Quốc chính là nền tảng của                   
nghiên cứu, và do đó bài viết mong muốn tìm hiểu khả năng của quan hệ quốc tế                  
phương Tây trong việc giải thích chính trị và hành động của Trung Quốc. 

Xem chi tiết tại: 

Propper Henrik, International Social Science Review, tháng 4/2020 

 

Ryan Young ed., “China 2030: Power in a disrupted world”  

Báo cáo tập trung vào câu hỏi xu hướng và nhân tố nào sẽ định hình xu hướng của                   
Trung Quốc tới năm 2030? Hai phương pháp được sử dụng: khảo sát các học giả                
Trung Quốc và các chuyên gia về Trung Quốc tại Viện An ninh Quốc gia, Đại học                 
Quốc gia Australia; cách thứ hai là tổ chức hội thảo với các học giả và quan chức       
Trung Quốc. 

Về chính trị , các yếu tố được đặt ra thảo luận bao gồm lãnh đạo và chuyển giao quyền                   
lãnh đạo khi Tập về thực tế được xem là lãnh đạo trọn đời. Tập đang chịu nhiều sức                   
ép lớn từ nội bộ và từ công chúng trong nước, liên quan tới các chiến dịch chống tham                   
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nhũng, về xu hướng sùng bái cá nhân, về cách phản ứng với đại dịch…Ngoài ra còn là                  
vấn đề về tính chính danh, quản lý xã hội hay quản trị quốc gia. Yếu tố bất ngờ chính                    
là Hồng Kông.  

Về kinh tế, Trung Quốc sẽ phải đối phó với một nền kinh tế đi xuống và bẫy thu nhập                    
trung bình. 

Về xã hội, các dịch vụ công như y tế và giáo dục sẽ là thách thức trong tương lai khi                     
dân số bắt đầu già hoá, bất bình đẳng gia tăng, mạng xã hội gia tăng kỳ vọng của                   
người dân.  

Về môi trường và chính sách năng lượng, Trung Quốc sẽ phải tìm cách cân bằng giữa                 
phát triển năng lượng sạch, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Yếu tố bất ngờ ở                   
đây là sự thất bại của cơ sở hạ tầng.  

Về công nghệ, Trung Quốc hy vọng sẽ trở thành người khổng lồ về công nghệ, một                 
trong những chiến lược quốc gia của Tập. Nhưng xuất hiện một số mối đe doạ, ví dụ                  
như phản ứng của Châu Âu và Mỹ, cũng như việc Mỹ và Trung Quốc ngày càng đối                  
đầu nhau. Câu hỏi là liệu Trung Quốc có đạt được mục tiêu nếu chuỗi cung ứng bị                  
ngắt quãng? 

Về an ninh và đối ngoại, năm 2030, Trung Quốc sẽ là một cường quốc trong một thế                  
giới bất ổn. Các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu sẽ gia tăng. Liệu                  
Trung Quốc sẽ đối phó như thế nào với một hệ thống quốc tế đang phân hoá mạnh?  

Xem thêm: 

Ryan Young ed., Future Insights Paper, no.1, 5/2020 

 

Jill I. Goldenziel, “Law as a battlefield: the US, China, and the global escalation              
of lawfare” 

Luật pháp đang ngày càng được xem là một công cụ chiến tranh. Không thể hoặc                
không có khả năng thách thức các quốc gia khác bằng quân đội, chiến lược luật pháp                 
được sử dụng để đối phương suy yếu. “Chiến tranh luật pháp” (lawfare) có thể được                
sử dụng để đạt được các mục đích mà không gây đổ máu, ngăn chặn đối phương, làm                  
suy giảm tinh thần chiến đấu của đối thủ, hay định hình quan điểm về cuộc chiến.                 
Trung Quốc ưu tiên sử dụng đấu tranh luật pháp như là một bộ phận của “Tam chủng                  
chiến pháp” vốn định hình các chiến dịch gây ảnh hưởng của quân đội nước này.                
Trong khi Mỹ không có bất cứ học thuyết hay chiến lược nào tương tự. Bài báo này                  
cho rằng Mỹ cần phát triển một chiến lược “chiến tranh luật pháp” để đối phó với các                  
địch thủ của mình. Bài viết đầu tiên sẽ định nghĩa khái niệm thế nào là “lawfare” và                  
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thảo luận xem khái niệm này đã phát triển như thế nào và được áp dụng ra sao gần                   
đây. Bài viết sẽ xem xét ba ví dụ về “chiến tranh luật pháp” khác nhau mà Trung                  
Quốc đang sử dụng: về vụ kiện liên quan tới các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc                  
ở Biển Đông; về dân quân biển Trung Quốc; và về tranh chấp Huawei giữa Mỹ và                 
Trung Quốc. Sau khi thảo luận về tình hình toàn cầu, bài viết sẽ kết luận về chiến lược                   
chiến tranh luật pháp của Mỹ. 

Xem chi tiết tại  đây. 

 

Zachary Abuza, “Malaysia: Navigating between the United States and China” 

Malaysia là một ví dụ thú vị về việc làm thế nào mà một quốc gia nhỏ, với dân số 32                     
triệu người và GDP vào khoảng 316 tỷ USD, có thể ủng hộ Trung Quốc nhưng đồng                 
thời vẫn có thể kháng cự theo các cách khác nhau và duy trì được chủ quyền.  

Mặc dù các nhà lãnh đạo Malaysia đã đưa ra một khuôn khổ chính sách đối ngoại                 
mới, trên thực tế thì nước này vẫn theo đuổi một chiến lược phòng bị nước đôi nhằm                  
đối phó với sự thù địch ngày càng gia tăng giữa hai siêu cường mà Malaysia có mối                  
quan hệ kinh tế sâu sắc. Chiến lược này hướng tới phù thịnh Trung Quốc, mặc cho                 
tuyên bố của chính phủ là khẳng định tính độc lập của Malaysia. Việc thành lập một                 
chính phủ mới dẫn dắt bởi liên minh Pakatan Harapan sẽ không làm thay đổi căn bản                 
tính chất của chiến lược trên. 

Dựa trên phỏng vấn của tác giả với các quan chức ở Kuala Lumpur từ mùa hè năm                  
2019, bài viết này mong muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Malaysia và Trung Quốc                
trong ba lĩnh vực chính: kinh tế, an ninh hàng hải, và vấn đề Duy Ngô Nhĩ. Tác giả đã                    
kết luận rằng trên thực tế Malaysia đã chính thức chấp nhận sự lãnh đạo của Trung                 
Quốc ở khu vực. 

Xem chi tiết tại: 

Abuza Zachary, Asia Policy, tháng 4/2020. 

 

Frega Wenas Inkiriwang, “Garuda Shield and ‘sharp knife’: operationalizing         
Indonesia’s defense diplomacy” 

Trong giai đoạn hậu Trật Tự Mới (chế độ của cựu tổng thống Suharto), có nhiều thứ                 
thay đổi ở Indonesia. Luật Quân đội năm 2004 ra đời giúp định hình cách thức hoạt                 
động của quân đội Indonesia trong việc đối phó với các mối đe doạ cả trong lẫn ngoài                  
nước. Tuy nhiên, luật này lại không đề cập nhiều tới vấn đề ngoại giao quốc phòng,                 
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vốn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thập kỷ vừa qua. Bài viết này mong                 
muốn phân tích sự phát triển của đối ngoại quốc phòng Indonesia, đặc biệt trong bối                
cảnh của các cuộc diễn tập phối hợp. Bài viết mong muốn trả lời hai câu hỏi:                 
Indonesia đã phát triển ngoại giao quốc phòng như là một phần của ngoại giao nói                
chung như thế nào? Và Yếu tố nào định hình nên những cách thức tiến hành ngoại                 
giao quốc phòng khác nhau? Tác giả theo dõi sự phát triển của ngoại giao quốc phòng                 
thông qua so sánh hai cuộc diễn tập chung với hai cường quốc khác nhau là Garuda                 
Shield và Sharp Knife. Bài viết cũng dựa vào các cuộc phỏng vấn và điền dã thực                 
hiện từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2019.  

Xem chi tiết tại: 

Frega Wenas Inkiriwang, The Pacific Review, đăng online, 27/5/2020 

 

Nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Trung Quốc 

Wanyun Lu et al., “Global proliferation of offshore gas flaring areas”  

Sự thông hơi và đốt cháy lâu dài của khí thiên nhiên ngoài khơi có tác động bất lợi                   
đáng kể đến môi trường sinh thái, do đó, việc mô tả sự phổ biến toàn cầu của các khu                    
vực bùng phát khí ngoài khơi (offshore gas flaring) là rất quan trọng đối với nghiên                
cứu bảo vệ môi trường biển và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc chỉ sử dụng một sản                   
phẩm cảm biến ánh sáng/lửa duy nhất gây khó khăn cho việc thực hiện các quan sát                 
lâu dài. Trong nghiên cứu này, các tác giả cho biết đã phát hiện các khu vực bùng                  
phát khí đốt ngoài khơi toàn cầu trong khoảng thời gian 27 năm từ 1992 đến 2018, sử                  
dụng 6 công cụ cảm biến từ xa khác nhau để bổ sung các thông số về thời gian và                    
không gian, bao gồm: Đèn ban đêm DMSP-OLS; (A) ATSR; thiết bị tạo lửa tự động                
MODIS và VIIRS; và VIIRS Lửa đêm và Ánh sáng đêm. Mục đích của nghiên cứu là                 
đạt được kết quả trích xuất toàn diện hơn và phân tích khoảng thời gian dài hơn so với                   
trước đây. Ngoài ra, bản đồ thể hiện sự phổ biến toàn cầu của các khu vực bùng phát                   
khí đốt ngoài khơi cho phép các đặc trưng địa điểm và thời gian của chúng được nhận                  
diện rõ ràng hơn. 

Xem chi tiết tại: 

Wanyun Lu et al., Journal of Maps, 2020, Vol. 16, No.2, trang 396-404 
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Min Meng et al., “Distribution of recent Foraminifera as depositional indicators           
in Yongle Atoll, Xisha Islands, South China Sea” 

Công dụng của trùng lỗ (Foraminifera) như là chỉ số cổ môi trường             
(paleoenvironmental indicator) cho các rạn san hô được thể hiện một cách rõ ràng              
nhất thông qua các kiến thức về mức độ gắn kết (assemblage) có liên quan tới điều                 
kiện môi trường. Nghiên cứu này đã xem xét 44 mẫu trầm tích bề mặt từ ba hòn đảo                   
nhỏ ở nhóm Lưỡi Liềm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Lạc), với mục tiêu nghiên cứu mối                 
quan hệ giữa đặc tính môi trường và mô hình phân bố của trùng lỗ. Trùng lỗ từ 192                   
loài thuộc 74 chi đã được xác định, trong đó các loại trùng lỗ trong suốt (hyaline                 
foraminifers) hoàn toàn chiếm ưu thế. Phân tích cụm phân cấp (hierarchical cluster             
analysis) dẫn đến việc xác định ba cụm sinh khoáng trùng lỗ (biofacies), đại diện cho                
các dạng môi trường và chế độ trầm tích khác nhau. (1) Amphistegina (chủ yếu là                
Amphistegina lobifera) đặc trưng cho vùng dốc phía trước rạn san hô, vốn phải đối               
mặt với sóng biển và dòng chảy từ đại dương. (2) Calcarina hispida - Neorotalia               
calcar đặc trưng cho vùng san hô phẳng và các khu vực đầm phá nghiêng, vốn là                 
vùng nông nhất trong tất cả các khu vực sinh khoáng, vốn bị ảnh hưởng nặng nhất bởi                  
bức xạ mặt trời và các cơ chế thuỷ động lực học. (3) Quinqueloculina crass               
subcuneata - Elphidium advenum đặc trưng cho lưu vực đầm phá, được bao phủ bởi               
cát và bùn mịn với các mảnh tảo Halimeda dồi dào đến độ sâu nước <15 m. Phân tích                   
tương quan song biến (bivariate correlation analysis) và phân tích tương ứng chuẩn             
(canonical correlation analysis) chỉ ra rằng sự phân bố trong không gian của các loại               
trùng lỗ trong nhóm Lưỡi Liềm có liên quan đến độ sâu của nước và kết cấu trầm tích.                   
Các yếu tố môi trường khác, bao gồm năng lượng thủy động lực, loại chất nền và                 
cường độ ánh sáng cũng ảnh hưởng đến các cụm sinh khoáng trùng lỗ. Cuối cùng, các                 
tác giả đã tóm tắt các kết quả của mình thành một mô hình phân bố trùng lỗ nhằm                   
mục đích diễn giải các điều kiện cổ môi trường hiện đại ở các đảo san hô ở Biển                   
Đông. 

Xem chi tiết tại: 

Min Meng et al., Marine Micropaleontology, 158 (2020) 101880 

 

IV- TƯ LIỆU GỐC/VĂN BẢN  

Công hàm của Indonesia gửi lên LHQ phản đối “đường 9 đoạn” của Trung Quốc 

Lập trường của Indonesia nêu rõ: 
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1. Indonesia tái khẳng định một lần nữa rằng Indonesia không phải là một bên tranh                
chấp lãnh thổ Biển Đông.  

2. Thêm vào đó, Indonesia lưu ý rằng lập trường của mình liên quan tới quyền được                 
có trên biển của các thực thể trên biển (tức đảo, đá và bãi cạn lúc chìm lúc nổi) được                    
phản ánh trong công hàm năm 2010, đã được công nhận bởi phán quyết ngày               
12-7-2016 của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc                 
về Luật biển (UNCLOS 1982) trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.  

3. Indonesia nhắc lại rằng bản đồ đường 9 đoạn ngầm thể hiện yêu sách chủ quyền                 
lịch sử là rõ ràng thiếu cơ sở pháp lý quốc tế và mang mức độ nghiêm trọng tương                   
đương với việc vi phạm UNCLOS 1982. 

Xem nguyên văn công hàm tại  đây. 
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