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Nguyễn Thế Phương là Thạc sỹ ngành Đông Á học, Đại học Duisburg-Essen, Đức.              
Hiện đang là nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế,               
ĐHKHXH&NV TpHCM và Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Lê Thuý Hà là một nhà                
báo và là cộng tác viên phụ trách phần tin tiếng Trung của Dự án Đại Sự Ký Biển                   
Đông. Đức Tâm là cộng tác viên năm nhất phụ trách theo dõi và tổng hợp thông tin                  
thực địa qua bản đồ AIS của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.  

TS. Nguyễn Trịnh Đôn hiện đang làm việc tại Đại học British Columbia và là thành                
viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông – The South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI)               
là một dự án độc lập, phi lợi nhuận, phi chính trị với sứ mệnh xây dựng các biên niên                    
sự kiện, tổng hợp và hệ thống hoá tư liệu, thông tin về các chủ đề quan trọng của                   
tranh chấp Biển Đông theo tiêu chuẩn khoa học, đa chiều. Mục đích của Dự án nhằm                 
góp phần cung cấp tư liệu và một bức tranh tổng thể và hệ thống về diễn tiến tranh                   
chấp Biển Đông, giúp các nhà phân tích và hoạch định chính sách có thể hiểu được                
thực sự bản chất tranh chấp và có những đánh giá, giải pháp đúng đắn, đem lại công                  
bằng và hoà bình, hướng tới an ninh và hợp tác bền vững trong khu vực. 

Website: https://dskbd.org/ | Email: sukybiendong@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/daisukybiendong/ 

Twitter: https://twitter.com/TheSCSCI 

 

Bản tin có sự hợp tác với nhóm South China Sea News. Nhuận bút cho phần tin                 
tiếng Anh được tài trợ bởi một nhà hảo tâm ủng hộ hoạt động của Dự án. Nhuận                  
bút cho phần tin tiếng Trung, tư liệu và dữ liệu AIS được tài trợ bởi quỹ tài chính                   
chung của Dự án Sự Ký Biển Đông, được duy trì bởi nhiều nhà tài trợ . Xem                 
thông tin các nhà tài trợ tại  https://dskbd.org/nha-tai-tro/. 

 

Các ấn phẩm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông không nhất thiết thể hiện quan điểm                  
của tất cả thành viên và cộng tác viên, hay các nhà tài trợ Dự án Đại Sự Ký Biển                    
Đông. Bản quyền các ấn phẩm thuộc về các tác giả, dịch giả và Dự án Đại Sự Ký                   
Biển Đông. Mọi sự sử dụng lại hay trích dẫn phải ghi rõ nguồn và dẫn link tới bài                   
gốc trên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Sử dụng cho mục đích thương mại phải được                  
sự đồng ý bằng văn bản của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 
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I - CÂU CHUYỆN DẦU KHÍ 

Repsol chuyển nhượng lại ba lô dầu khí cho Việt Nam vì sức ép của Trung Quốc 

Tập đoàn dầu khí Repsol của Tây Ban Nha đã ký kết một thoả thuận với                
PetroVietnam nhằm chuyển nhượng lợi ích trong ba lô dầu khí nằm trong vùng biển               
Việt Nam do sức ép suốt thời gian qua từ phía Trung Quốc. Một trong ba lô là Cá                   
Rồng Đỏ. 

Cụ thể, 51,75% cổ phần của Repsol tại lô 07/03 PSC và 40% cổ phần tại lô                 
135-136/03 PSC sẽ được chuyển giao cho PetroVietnam. 

Bằng cách này, Repsol sẽ có thể cởi bỏ được xung đột với PetroVietnam về tình trạng                 
của các lô dầu khí trên, và giảm sự hiện diện của mình ở Việt Nam, quốc gia được                   
Repsol cho là có độ rủi ro cao do các xung đột về lãnh thổ ở Biển Đông. 

Trong hai năm 2017 và 2018, PetroVietnam đã yêu cầu Repsol ngừng tiến hành các               
hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại các lô trên do sức ép từ phía Trung Quốc.  

Xem thêm: 

Archyde ngày 13/6: Repsol transferred to three exploratory blocks in Vietnam           
to the pressures of China 

 

Hải Dương Địa Chất 4, Lô 06.1, và tàu khoan Noble Clyde Boudreaux 

Như chúng tôi đã thông tin trong những bản tin trước, tàu khoan Noble Clyde               
Boudreaux được Rosnef Việt Nam thuê để tiến hành khoan thẩm lượng ở mỏ Phong               
Lan Dại tại lô 06.1, tại cùng vị trí mà năm ngoái giàn khoan Hakuryu-5 đã khoan                 
thăm dò trong áp lực của tàu hải cảnh, tàu Hải Dương Địa Chất 8 và máy bay ném                   
bom của Trung Quốc. 

Theo kế hoạch, chiến dịch khoan được dự định vào đầu tháng 6. Nhưng tàu khoan                
Noble Clyde Boudreaux đã phải neo đậu ở Vũng Tàu cho tới nay vì còn phải chờ                 
quyết định từ lãnh đạo Việt Nam trước sức ép từ Trung Quốc, theo thông tin mà nhiều                  
nhà nghiên cứu nhận được. 

Cũng xin tiết lộ một chi tiết rằng giới học giả Trung Quốc đã biết thông tin về kế                   
hoạch khoan ở phía Việt Nam trước khi cộng đồng người Việt nói chung biết, và họ                 
đã theo dõi chặt chẽ sự chuyển động của tàu khoan Noble Clyde Boudreaux kể từ khi                 
nó di chuyển từ Myanmar đến neo đậu ở Vũng Tàu.  
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Và có lẽ như để củng cố áp lực, ngày 10/6, Trung Quốc đã cho triển khai tàu Hải                   
Dương Địa Chất 4.  

Hải Dương 4 (Hai Yang Shi Hao hoặc Hai Yang Di Zhi 4 Hao) là tàu khảo sát hải                   
dương của nhà nước Trung Quốc, kích thước 104 x 14m, tải trọng 2086 tấn, có thể                 
hoạt động trên biển liên tục đến 60 ngày. Tàu xuất phát từ Quảng Châu ngày 10/6.                 
Ngày 13/6, tàu hiện diện ở phía đông Đá Chữ Thập.  

 

Hải trình qua dữ liệu AIS cho thấy tàu Hải Dương 4 rời Quảng Châu từ ngày 10/6. 
Ảnh: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic. 

Từ ngày 13 đến 18/6, Hải Dương 4 đã tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm                   
lục địa của Việt Nam ở khu vực phía tây đến tây nam đá Chữ Thập, cách đảo Phú Quý                    
từ 120 đến 220 hải lý. Tàu thường duy trì tốc độ thấp (thường từ 1,5 hải lý/giờ trở                   
xuống) ngoại trừ một số thời điểm thay đổi khu vực hoạt động, tàu di chuyển với tốc                  
độ cao (khoảng 15 hải lý/giờ). Sẽ cần phải có thêm thông tin để suy đoán hoạt động                  
cụ thể của tàu Hải Dương 4.  
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Thời điểm tàu Hải Dương 4 vào gần bờ biển Việt Nam nhất. Ảnh: Đức Tâm/Dự án 
Đại Sự Ký Biển Đông. 

Từ 23h35 ngày 18/6 không bắt được tín hiệu AIS của tàu. Đến 18h46 ngày 19/6, Hải                 
Dương 4 đã có tín hiệu trở lại khi đang di chuyển theo hướng xa vùng biển Việt Nam,                   
cách xa vị trí trước đó 13 tiếng khoảng 62 hải lý, cách đảo Phú Quý khoảng hơn 200                   
hải lý, với tốc độ từ 0,7 đến 2,5 hải lý/ giờ. Đến 19h37’, tàu cách Phú Quý 202 hải lý,                     
cách Đá Chữ Thập 45 hải lý. 

Sự di chuyển ra xa hơn vùng biển Việt Nam của tàu Hải Dương 4 tối ngày 19/6 cũng                   
trùng hợp với một số nguồn đăng tin trong cùng ngày cho biết kế hoạch khoan thẩm                 
lượng tại mỏ Phong Lan Dại đã chính thức bị đình lại, giàn khoan Noble Clyde                
Boudreaux, neo đậu ở Vũng Tàu từ ngày 30/4 tới nay, đã được trả lại cho chủ giàn. 
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Sơ đồ hoạt động của tàu Hải Dương 4 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 
của Việt Nam. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/. 

Vào lúc 4h51 ngày 21/6/2020, tàu đang hiện diện ở gần Đá Châu Viên nơi Trung                
Quốc đang kiểm soát. Tàu di chuyển với tốc độ 0,5 hải lý/giờ về phía đông bắc tại vị                   
trí cách đá Châu Viên khoảng hơn 6 hải lý về phía đông nam, cách đảo Phú Quý                  
khoảng 255 hải lý về phía đông nam. Như vậy tại thời điểm viết bản tin này, tàu Hải                   
Dương 4 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lùi về phía quần đảo                  
Trường Sa. 
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Hải Dương 4 hiện đang ở khu vực Đá Châu Viên. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký 
Biển Đông. 
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Thông qua bản đồ AIS có thể phát hiện được một tàu chấp pháp của Việt Nam đã theo                   
sát hải trình của tàu Hải Dương 4 ra tới tận Đá Châu Viên.  

Hiện tàu khoan Noble Clyde Boudreaux vẫn đang neo đậu tại Vũng Tàu. Tàu tới               
Vũng Tàu từ ngày 30/4 sau khi kết thúc nhiệm vụ ở Myanmar, dự định đã được triển                  
khai ra mỏ Phong Lan Dại từ đầu tháng 6 nhưng sau đó đã phải trì hoãn để chờ quyết                    
định cho phép. Tới nay đã gần 3 tuần bị trễ so với kế hoạch, với giá thuê tàu được tính                     
theo từng ngày (giá bên Myanmar là 135.000 USD/ngày). Nếu thông tin Noble Clyde              
Boudreaux không được cấp phép hoạt động và đã được trả lại cho chủ giàn là chính                 
xác thì dự kiến một thời gian ngắn nữa, tàu khoan sẽ rời khỏi Việt Nam mà chưa được                   
một ngày hoạt động.  

Trong thời gian này, nhóm theo dõi AIS còn phát hiện tàu khảo sát hải dương Hướng                 
Dương Hồng (Xiang Yang Hong) 14 trọng tải 3141 tấn của Trung Quốc thả trôi tại đá                 
Chữ Thập từ ngày 11/6/2020. Chưa rõ mục đích hoạt động của Hướng Dương Hồng               
14. 

 

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc (CNOOC): Mỏ khí tự doanh nước sâu đầu tiên               
hoàn thành việc khoan giếng khai thác đầu tiên 

Theo bản tin trên trang Tập đoàn dầu khí Trung Quốc, mỏ dầu khí lớn Lăng Thủy                 
17-2 mới đây đã hoàn thành giếng khoan khai thác đầu tiên, đánh dấu một bước tiến                 
quan trọng trong việc khai thác mỏ khí này.  

Hoạt động khoan tại mỏ khí Lăng Thủy 17-2 đối mặt với nhiều thách thức, như cấu                 
trúc địa chất phức tạp, nhiệt độ và áp suất cao, nước cực sâu và thời tiết cực đoan.                   
Giếng khai thác đầu tiên hoàn thành lần này là giếng ngang với độ sâu hoạt động hơn                  
1.200 mét và độ sâu khoan hoàn thành gần 4.200 mét.  

Tổng cộng có 11 giếng khai thác đã được triển khai trong mỏ khí Lăng Thủy 17-2,                 
phân bố ở 7 khu vực giếng nước sâu, mỗi khu vực có điều kiện địa chất và điều kiện                    
thủy văn khác nhau. CNOOC đã xem xét toàn diện môi trường thực tế của khu vực                 
giếng nước sâu, chi phí phát triển mỏ khí và tính khả thi kỹ thuật và các yếu tố khác,                    
đã đặt hàng sản xuất cây khai thác khí nước sâu thông minh để sử dụng cho việc khai                   
thác khí.  

Hiện tại, cây khai thác khí nước sâu thông minh đầu tiên đạt độ sâu 3.000 mét đã                  
được lắp đặt dưới nước và đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành giếng khai                 
thác đầu tiên của mỏ khí.  
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CNOOC đã phát hiện mỏ khí Lăng Thủy 17-2 vào năm 2014 với trữ lượng địa chất đã                  
được chứng minh đạt hơn 100 tỷ mét khối. Mỏ khí này cách đảo Hải Nam 150 km,                  
nằm ở vùng trũng Lăng Thủy thuộc vùng nước sâu của lưu vực đông nam Quỳnh (tên                 
viết tắt của Hải Nam)trên Biển Đông, độ sâu của vùng biển này khoảng 1500m. Mỏ                
khí Lăng Thủy 17-2 dự kiến   sẽ đi vào hoạt động vào năm 2021 và sẽ sản xuất ổn định                    
trong mười năm,cung cấp 3 tỷ mét khối khí đốt hàng năm cho Quảng Đông, Hồng                
Kông,Hải Nam và các địa phương khác của Trung Quốc. 

Xem thêm: 

CNOOC ngày 10/6: 中国海洋石油集团有限公司要闻我国首个深水自营大   
气田完成首口开发井作业 

 

 

II. TRÊN THỰC ĐỊA 

Ngoại trưởng Mỹ gặp Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc 

Các nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc gặp mặt trực tiếp tại bang                   
Hawaii (Mỹ) vào ngày 17/6 như một nỗ lực đối thoại trong bối cảnh căng thẳng hay                 
bên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu Trung                
Quốc Dương Khiết Trì, uỷ viên Bộ chính trị kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban công                 
tác ngoại sự Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc  

Trước cuộc họp, cả hai bên đều không xác nhận sẽ có cuộc họp, nhưng người phát                 
ngôn Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/6 khẳng định hai bên                
vẫn đang tiếp tục giữ liên lạc. “Trung Quốc và Mỹ duy trì liên lạc bằng các kênh                  
ngoại giao”, ông Triệu Lập Kiên phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, song không                 
nêu chi tiết. 

Cuộc gặp diễn ra trong vòng 7 tiếng đồng hồ song không có bất cứ đồng thuận nào đạt                   
được giữa hai bên. Tuy nhiên cả hai bên cho thấy mong muốn đối thoại và duy trì                  
quan hệ ở mức hiện tại. Bắc Kinh cho biết cuộc gặp "mang tính xây dựng” và nói rằng                   
ông Dương đã nêu lên quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông, Đài Loan và                  
Tân Cương. Trong khi đó, thông cáo ngắn từ Nhà Trắng mô tả cuộc hội đàm chỉ là                  
một buổi trao đổi quan điểm hai bên và nhấn mạnh "sự cần thiết phải có những thỏa                  
thuận có qua có lại giữa hai bên về thương mại, an ninh và ngoại giao". 

Tại Hội nghị Dân chủ Copenhagen ngày 19/6, Ngoại trưởng Pompeo cho biết trong              
cuộc hội đàm với phía Trung Quốc, ông đã dành nhiều thời gian để cho phía Trung                 

10 

 

https://www.cnooc.com.cn/art/2020/6/10/art_191_15305143.html
https://www.cnooc.com.cn/art/2020/6/10/art_191_15305143.html


Quốc biết một thông điệp nền tảng: Hoa Kỳ đã không còn chỉ lắng nghe Trung Quốc                 
nói mà nhìn vào các hành động của Trung Quốc. Ông Pompeo đã liệt kê một số ví dụ.                   
Đó là Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương, những gì họ đang làm ở Ấn Độ, những gì                  
họ đã làm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt               
Nam,  ép buộc Úc. 

Xem thêm: 

U.S. Department of State ngày 17/6: Secretary Michael R. Pompeo’s Meeting           
with Chinese Communist Party Politburo Member Yang Jiechi 

Ministry of Foreign Affairs of China ngày 18/6: Foreign Ministry          
Spokesperson Zhao Lijian's Remarks on Yang Jiechi's Meeting with US          
Secretary of State Michael R. Pompeo 

U.S. Department of State ngày 18/6: Briefing with Assistant Secretary for East            
Asian and Pacific Affairs David Stilwell On Readout of Secretary Pompeo’s           
Meeting With Poliburo Member Yang Jiechi 

U.S. Department of State ngày 19/6: Europe and the China Challenge 

SCMP ngày 18/6: US-China talks: Mike Pompeo’s seven-hour meeting with          
Yang Jiechi ‘helps atmosphere’ – but statements reveal divisions 

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper: Mỹ đồng hành cùng các đối tác vì một                
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do 

Bài viết của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đăng trên The Strait Times của                
Singapore. 

Ông nhấn mạnh rằng với tư cách là một quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương,                  
Mỹ cam kết đảm bảo duy trì một khu vực mở và tự do cho tất cả các quốc gia, duy trì                      
các quy tắc và luật lệ quốc tế vốn giúp đảm bảo thịnh vượng cho tất cả các quốc gia                    
dù lớn hay nhỏ. 

Ba trụ cột chính của Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Bộ Quốc                 
phòng Mỹ đạt được nhiều kết quả quan trọng. (1) Tính sẵn sàng (preparedness): Mỹ               
đã tập trung đầu tư hiện đại hoá lực lượng quân sự và khả năng răn đe. Bên cạnh đó,                    
Mỹ đã hiện đại hoá các thức tiến hành chiến tranh bằng cách phát triển một học thuyết                  
tác chiến mới. (2) Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ với các nước đồng minh và đối tác                   
tại Ấn Độ-Thái Bình Dương thông qua hợp tác an ninh, chia sẻ thông tin và diễn tập                  
chung. (3) Thông qua việc xây dựng một khu vực có tính kết nối tốt hơn, Mỹ khuyến                  
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khích các nước mở rộng kết nối hợp tác an ninh với nhau, và tăng cường xây dựng                  
mạng lưới liên kết giữa các quốc gia có chung mục đích. Chính quyền Mỹ hiện đang                 
làm việc với Quốc hội để thúc đẩy một sáng kiến răn đe Thái Bình Dương để ưu tiên                   
hỗ trợ ba năng lực cốt lõi trên. 

Mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) ngày càng lớn khi họ đang cố gắng                  
làm xói mòn một trật tự quốc tế mở và tự do. Mỹ sát cánh cùng đồng minh và đối tác                     
để cùng nhau kháng cự lại các nỗ lực xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác, và                   
làm xói mòn luật lệ và quy tắc quốc tế của CCP. 

Xem thêm: 

The Strait Times ngày 15/6: US stands with its partner for a free and open               
Indo-Pacific 

 

Indonesia: Quá trình đàm phán COC sẽ tiếp tục bị trì hoãn 

Indonesia vào thứ 5 cho biết quá trình đàm phán thiết lập Bộ Quy tắc Ứng xử trên                  
Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm quản lý các tranh chấp ở Biển                
Đông có thể tiếp tục bị hoãn do đại dịch COVID-19. 

Jose Tavares, nhà ngoại giao Indonesia phụ trách điều phối hoạt động giữa các nước               
ASEAN đã nói rằng các cuộc đàm phán không thể tiến hành trực tuyến và các bên                 
đang chờ đợi thời điểm để tiến hành tái khởi động. 

Tavares nói rằng trước dịch, các bên dự kiến họp tại Brunei vào tháng 2, Philippines                
vào tháng 5, Indonesia vào tháng 8 và Trung Quốc vào tháng 10 để hoàn thành lần                 
đọc bản thảo thứ 2. Lần đọc thứ nhất kết thúc vào cuối năm ngoái. 

Theo thông tin từ luật gia Philippines Jay L Batongbacal, lần đọc thứ hai này sẽ thảo                 
luận về các đề xuất của Việt Nam trong dự thảo COC. 

Xem thêm:  

ABS-CBN News ngày 17/6: Indonesia says completion of S. China Sea rules            
may be delayed 

 

Khám phá mạng lưới thông tin và cảm biến trên biển của Trung Quốc 

Trung Quốc đã triển khai một mạng lưới thông tin và cảm biến giữa đảo Hải Nam và                  
quần đảo Hoàng Sa ở phía bắc Biển Đông. Đây là một phần của “Mạng lưới thông tin                  
biển xanh” (蓝海信息网络) được phát triển bởi Tập đoàn Công nghệ Trang thiết bị              
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điện tử Trung Quốc (CETC) nhằm hỗ trợ khám phá và kiểm soát môi trường biển                
thông qua công nghệ thông tin. Hệ thống được xây dựng ở phía bắc Biển Đông từ                 
năm 2016–2019 là hệ thống thử nghiệm minh hoạ. Trong tương lai, mạng lưới thông               
tin biển xanh sẽ được mở rộng ra toàn bộ Biển Đông, biển Hoa Đông và các vùng                  
biển khác mà Trung Quốc có lợi ích. 

Hai yếu tố dễ nhận thấy nhất của hệ thống này là hai loại trạm thông tin điện tử                   
(ocean e-stations): hệ thống thông tin tích hợp nổi (floating integrated information            
platforms - IIFP), và hệ thống thông tin tích hợp đặt trên các đảo-đá (island reef-based                
integrated information systems - IRBIS). Các hệ thống thông tin này được trang bị các               
ăng-ten vệ tinh băng tần Ku và băng tần L, ăng-ten radio, và các ăng-ten thông tin di                  
động. Hệ thống cảm biến bao gồm ăng-ten ADS-B, hệ thống nhận diện tự động (AIS)                
cùng một ra-đa tìm kiếm trên mặt biển và trên không có tầm hoạt động 30 hải lý. 

Cho tới tháng 6/2020, Trung Quốc đã triển khai 5 trạm nổi xung quanh Hải Nam và 1                  
trạm cố định tại đá Bông Bay (Bombay Reef). Ngoài ra ở Hải Nam còn có 2 trạm cố                   
định khác được dùng cho mục đích nghiên cứu và phát triển.  

Mạng lưới thông tin biển xanh ngoài các trạm thông tin tích hợp kể trên còn bao gồm                  
các yếu tố kỹ thuật khác như các phao tín hiệu ngoài biển, các loại cảm biến cố định                   
và di động dưới nước, máy bay không người lái và thiết bị lặn không người lái. Ngoài                  
chức năng nghiên cứu khoa học thì mạng lưới này chắc chắn có chức năng quân sự.                 
Ví dụ như quân đội Trung Quốc có thể mạng lưới thông tin để giám sát hoạt động của                   
đối thủ tại vùng biển tranh chấp. 

Xem thêm: 

CSIS ngày 16/6: Exploring China's Unmanned Ocean Network 

 

Tiêm kích Trung Quốc xâm phạm vùng nhận diện phòng không của Đài Loan 

Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 15/6 cho biết đã phát đi cảnh báo vô tuyến khi phát                   
hiện tiêm kích J-10 của Trung Quốc tiến vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở                
phía tây nam hòn đảo. Đài Loan sau đó đã triển khai chiến đấu cơ để xua đuổi.  

Đây là lần thứ ba trong một tuần qua các tiêm kích Trung Quốc xâm nhập ADIZ của                  
Đài Loan. Hôm 9/6, cơ quan phòng vệ của hòn đảo cũng phải triển khai chiến đấu cơ                  
để xua đuổi một số tiêm kích Su-30 của Bắc Kinh. Ba ngày sau, Đài Loan tiếp tục                  
phải điều tiêm kích để ngăn máy bay vận tải Thiểm Tây (Shaanxi) Y-8 của Trung                
Quốc xâm nhập. 
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Cho tới thứ tư (17/6), một máy bay chiến đấu J-10, và một máy bay giám sát Y-8 của                   
Trung Quốc đã bay vào khu vực nhận dạng phòng không của Đài Loan vào khoảng                
giữa trưa. Đây là cuộc chạm trán thứ 4 trong 9 ngày qua. Các máy bay chiến đấu tuần                   
tra của Đài Loan đã gửi cảnh báo bằng lời để yêu cầu máy bay Trung Quốc rời đi và                    
máy bay Trung Quốc đã rời khỏi khu vực nhận dạng phòng không của Đài Loan ngay                 
lập tức, không quân Đài loan cho biết trong một tuyên bố. 

Thứ sáu (19/6), máy bay Trung Quốc tiếp tục tiếp cận không phận Đài Loan. Không                
quân Đài Loan cho biết máy bay J-10 xuất hiện nhưng không nói rõ là có bao nhiêu                  
chiếc đã xâm phạm vùng ADIZ. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 16/6: Taiwan jets 'drive away' intruding Chinese fighter plane,           
third intrusion in days  

Reuters ngày 18/6: Chinese fighter jets buzz Taiwan again, stoking tensions 

Reuters ngày 19/6: Chinese air force approaches Taiwan for fourth time this            
week, Taiwan's military says 

 

Hải cảnh Trung Quốc hoạt động với số ngày kỷ lục xung quanh quần đảo               
Senkaku/Điếu Ngư 

Một tàu cảnh sát biển Nhật Bản đã theo dõi 4 tàu hải cảnh Trung Quốc khi chúng                  
đang hoạt động tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào ngày               
17/6. 

Các tàu Trung Quốc đã hoạt động liên tục tại đây kể từ ngày 14/4 và tính đến nay đã                    
là tổng cộng 65 ngày, một con số kỷ lục. Con số trước đây là 64 ngày kéo dài thứ                    
tháng 4 đến tháng 6 năm ngoái. 

Trong năm 2019, có tổng cộng 1097 tàu Trung Quốc hoạt động trong vòng hơn 282                
ngày tại khu vực xung quanh quần đảo, xác lập kỷ lục mới về tổng số tàu lẫn số ngày                    
hoạt động. Trong cùng năm, có 126 tàu xâm phạm vùng biển chủ quyền của Nhật Bản                 
trong 32 ngày, cao thứ hai từ năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2020, có 532 lượt tàu                   
Trung Quốc hoạt động xung quanh Senkaku/Điếu Ngư với thời gian là 159 ngày.  

Xem thêm: 

The Asahi Shimbun ngày 17/6: Chinese ships set 65-day record for closing in             
on Senkaku waters 
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Trung Quốc sửa luật, cho lực lượng hải cảnh tập trận, chiến đấu chung với quân                
đội 

Trung Quốc sẽ đẩy mạnh sự phối hợp giữa lực lượng hải cảnh và quân đội khi cho                  
phép 2 bên tập trận chung và tham gia các chiến dịch cùng nhau nếu xảy ra chiến                  
tranh. Nội dung trên được đề cập trong dự thảo đề xuất sửa đổi luật liên quan đến lực                   
lượng cảnh sát vũ trang, được thông qua bởi Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu                 
Nhân dân Toàn quốc (quốc hội) Trung Quốc vào ngày 20/6. 

Đây là lần đầu tiên luật này được sửa đổi trong 11 năm qua. Thông qua sự phối hợp                   
giữa 2 lực lượng này, giới lãnh đạo Trung Quốc muốn xây dựng mạng lưới phòng vệ                 
liên lạc có thể xử lý mọi vấn đề từ tuần tra biển cho đến các chiến dịch quân sự. Mục                     
tiêu là nhằm mở rộng năng lực quân sự trong khu vực, nhất là về hàng hải. 

Luật cũng nêu rõ rằng “việc bảo vệ lợi ích ở biển và thực thi pháp luật” là sứ mệnh                    
của Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân. Với nhân số ước tính khoảng               
600.000–700.000, lực lượng này chủ yếu xử lý các vấn đề trên bờ như giữ gìn an ninh                  
và bảo vệ những cơ sở hạ tầng trọng yếu. Trong khi đó, Trung Quốc có thể tăng số                   
nhân sự của lực lượng an ninh biển. 

Xem thêm: 

Nikkei Asian Review ngày 21/6: China adds military might to coast guard in             
maritime push 

 

Trung Quốc tiến gần tới việc đóng tàu ngầm hạt nhân mới 

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một xà lan mới đã được lắp đặt tại xưởng đóng tàu Bột Hải,                    
Trung Quốc. Đây là một chỉ dấu quan trọng cho thấy Trung Quốc đang tiến gần tới                 
việc khởi động đóng mới lớp tàu hạt nhân mới, có thể là Type 95 hoặc Type 96. 

Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ dự đoán hạm đội tàu ngầm Trung Quốc có thể tăng                  
từ 66 chiếc hiện nay lên 76 chiếc vào năm 2030. Trong số này sẽ có 6 tàu ngầm tấn                    
công hạt nhân mới, và tất cả đều được đóng tại xưởng Bột Hải. Vì vậy, mọi quá trình                   
mở rộng khả năng đóng mới tại phân xưởng tàu ngầm đều mang hàm ý quan trọng.  

Dự kiến Trung Quốc phải đóng mới ít nhất 9 tàu ngầm hạt nhân nếu muốn đạt mục                  
tiêu có 76 tàu vào năm 2030. Lý do là trong hiện tại đã có 3 tàu Type 091 lớp Hán sắp                      
hết niên hạn hoạt động.  

Quá trình mở rộng cơ sở Hồ Lô Đảo tại Bột Hải bắt đầu từ năm 2014 với những khu                    
đóng tàu lớn được xây dựng trên những phần đất lấn biển. Các khu xưởng mới được                 
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hoàn thành năm 2017, nhưng chúng chỉ mới được kết nối với khu cảng cạn nơi mà                 
các tàu ngầm sẽ được chế tạo trong khoảng thời gian gần đây. Một xà lan vừa được                  
lắp đặt giúp cho việc di chuyển tàu ngầm từ cảng cạn xuống nước. Cơ sở hạ tầng đã                   
được chuẩn bị để Trung Quốc khởi đóng các tàu Type 095 mới.  

Tuy nhiên, có chuyên gia cho rằng con tàu mà Trung Quốc định đóng có thể là Type                  
096 chứ không phải Type 095. 

Xem thêm: 

Forbes ngày 19/6: Chinese Navy Steps Closer To New Generation Of Nuclear            
Submarines 

 

B-52 Mỹ vượt Thái Bình Dương đến Nhật Bản diễn tập 

Biên đội oanh tạc cơ B-52H xuất phát từ bang Alaska vượt Thái Bình Dương đến                
Nhật Bản tham gia diễn tập với tiêm kích đồng minh.  

"Hai oanh tạc cơ B-52H thuộc biên chế Không đoàn ném bom số 2 đang đóng quân                 
tại căn cứ Eielson, bang Alaska, đã diễn tập hiệp đồng với tiêm kích của Lực lượng                 
Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) và máy bay tác chiến điện tử E/A-18G               
Growler của hải quân Mỹ trên vùng biển ngoài khơi Nhật Bản hôm 17/6", không quân                
Mỹ ra thông cáo cho biết.  

Mười hai tiêm kích hạng nặng F-15J và 4 tiêm kích hạng nhẹ F-2 của JASDF đã được                  
triển khai để diễn tập hộ tống tầm xa và đánh chặn, trong khi những chiếc Growler                 
đóng vai trò hỗ trợ. 

"Những chiếc B-52H đang hỗ trợ nhiệm vụ của Lực lượng đặc nhiệm ném bom               
(BTF), thể hiện cam kết vững vàng của Mỹ với an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ                    
Dương - Thái Bình Dương. Các nhiệm vụ chiến lược cũng giúp binh sĩ làm quen với                 
những chuyến bay tầm xa, đòi hỏi họ duy trì kỹ năng và khả năng sẵn sàng chiến đấu                   
khi có lệnh", phát ngôn viên Không đoàn số 2 cho biết. 

Xem thêm: 

Star and Stripes ngày 18/6: B-52 bombers train with Japanese fighters over            
Sea of Japan days after deploying to Alaska 
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EU muốn cùng Mỹ đối phó với Trung Quốc 

Liên minh châu Âu dự định tổ chức đối thoại song phương với Mỹ nhằm đối phó với                  
"sự hung hăng ngày càng gia tăng" của Trung Quốc. 

"Tôi đã đề xuất tiến hành một cuộc đối thoại song phương đặc biệt tập trung vào                 
Trung Quốc, cũng như những thách thức từ hành động và tham vọng của họ đối với                 
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU)", Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối                 
ngoại của EU, hôm qua phát biểu sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike                
Pompeo. Đề xuất của ông Borrell được đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng                
đỉnh giữa EU và Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh được cho là thiếu cam kết về                  
việc mở rộng tiếp cận thị trường và tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp                 
châu Âu tại nước này. 

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa trả lời liệu họ có đồng ý với đề xuất của quan chức EU hay                    
không. Trong khi đó, Borrell cho hay hai bên đã trao đổi quan điểm về "sự hung hăng                  
ngày càng tăng của Trung Quốc trên nhiều mặt trận". 

Trong ngày 14/6, ông Josep Borrell cũng có một phát biểu quan trọng về quan hệ ba                 
bên EU-Mỹ-Trung Quốc khi ông cho rằng “quan hệ Mỹ-Trung đã được đặt trên một               
con đường cạnh tranh toàn cầu, cho dù ai sẽ điều hành Nhà Trắng vào tháng 1 tới. Và                   
cuộc đối đầu này sẽ định hình trật tự thế giới trong tương lai. Trong bối cảnh này, EU                   
phải định vị chính mình. Khi căng thẳng Mỹ-Trung là trục chính trong chính trị toàn                
cầu, áp lực đối với việc “lựa chọn một bên” đang gia tăng”. 

“Có một cách để suy ngẫm về tất cả những điều này đó là nghiên cứu về ‘học thuyết                   
Sinatra’, như một số phương tiện truyền thông đã mô tả về học thuyết này. Chúng tôi,                 
những người châu Âu, phải làm điều đó ‘theo cách của mình’, cùng với tất cả những                 
thách thức mà nó mang lại. Cách làm của châu Âu chắc chắn bao gồm cả việc hợp tác                   
với những đối tác cùng chí hướng nhằm duy trì hệ thống đa phương như một không                 
gian hợp tác, ngay cả khi các cường quốc ngày càng sử dụng hệ thống đó như một                  
chiến trường”.  

Xem thêm 
Trang web Uỷ ban Đối ngoại Châu Âu ngày 14/6: Khi gặp sóng gió, những lợi                
ích và giá trị của EU là kim chỉ nam của chúng tôi 

SCMP ngày 16/6: EU plans dialogue with the US to deal with China’s             
‘growing assertiveness’ 
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Trung Quốc bị nghi tấn công mạng Australia 

Phát biểu trước các phóng viên ở thủ đô Canberra ngày 19/6, Thủ tướng Scott               
Morrison thông báo mọi cấp của chính phủ, cơ quan chính trị, các dịch vụ thiết yếu và                  
các đơn vị điều hành cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này trong vài tháng qua đã                   
hứng chịu một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn.  

"Chúng tôi biết rằng đó là thủ phạm cấp nhà nước rất tinh vi, dựa trên quy mô, tính                   
chất của mục tiêu bị nhắm tới", Thủ tướng Morrison nói, song không nêu trực tiếp tên                 
quốc gia mà Australia nghi ngờ. Morrison cho biết ông đã thông báo vấn đề này với                 
Thủ tướng Anh Boris Johnson và các đồng minh khác.  

Tuy nhiên, ba nguồn thạo tin cho hay Australia nghi ngờ Trung Quốc đứng sau các vụ                 
tấn công mạng đó. "Có sự tin chắc cao độ rằng Trung Quốc đứng đằng sau các vụ tấn                   
công", một nguồn giấu tên từ chính phủ Australia cho hay. Đại sứ quán Trung Quốc                
tại Canberra chưa bình luận thông tin. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm nay gọi các cáo buộc                 
của Australia là "vô căn cứ". Ông Triệu nói ông tin rằng cáo buộc Bắc Kinh đứng sau                  
vụ tấn công mạng có nguồn gốc từ Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI). 

Xem thêm: 

Reuters ngày 19/6: Australia sees China as main suspect in state-based           
cyberattacks, sources say 

 

Ảnh vệ tinh: Vị trí tàu sân bay Type 002 của Trung Quốc 
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Tàu sân bay Type 002 Sơn Đông tại Bột Hải ngày 15/6 

 

 

Tàu sân bay Type 002 Sơn Đông tại cảng nhà Đài Liên ngày 17/6. Nguồn: 
@detresfa_ 

 

 

II- PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN 

Việt Nam – Trung Quốc có thể đàm phán để ‘lấy lại’ Hoàng Sa không? 

Gregory B. Poling, Giám đốc của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI),               
chương trình thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS),             
Washington DC: Thực ra không có hy vọng "giải quyết" vấn đề Hoàng Sa trong               
tương lai gần. Nhưng các bên có thể chế ngự vấn đề này. Bước đầu tiên là Trung                  
Quốc nên chấp nhận rằng Việt Nam có quyền đánh cá lịch sử xung quanh quần đảo                 
Hoàng Sa, được bảo đảm bởi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982                
(UNCLOS). Như thế Trung Quốc sẽ hợp tác với Việt Nam để có cơ chế quản lý việc                  
đánh cá. Việc này có thể làm được nếu nó là một phần của nỗ lực lớn hơn bao gồm                    
Malaysia, Philippines, Brunei, Indonesia để quản lý sản lượng cá ở toàn Biển Đông,              
gồm cả Trường Sa. Nếu các bên có thể hợp tác về đánh cá, thì sau đó họ có thể tìm                     
kiếm cơ chế để chế ngự các vấn đề khác trong hòa bình. Còn tranh chấp chủ quyền có                   
thể được giải quyết thông qua đàm phán hoặc tòa trọng tài, nhiều thập niên về sau. 

Donald R. Rothwell, Giáo sư Luật quốc tế, Đại học Quốc gia Úc cho rằng có thể có                  
các giải pháp như sau: Dàn xếp ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam hoặc dàn                 
xếp bằng việc nhờ tới bên thứ ba. Hai lựa chọn này đều phù hợp với hiến chương Liên                   
Hiệp Quốc. Giải pháp ngoại giao có nghĩa là một bên thừa nhận chủ quyền của bên                 
kia đối với các đảo. 
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Giải pháp dùng bên thứ ba nghĩa là có thể đưa tranh chấp ra cho một bên trung gian,                   
bên hòa giải, tòa trọng tài hoặc tòa xét xử. Tổng thư ký LHQ, về lý thuyết, có thể                   
được mời can thiệp hoặc giúp dàn xếp. Trên thế giới, cũng có nhiều ví dụ khi hai lựa                   
chọn ở trên đã giúp dàn xếp thành công các tranh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên, Trung                 
Quốc và Việt Nam có xem xét các lựa chọn này hay không, lại phụ thuộc vào ý chí                   
chính trị. Mà hiện nay có vẻ không nước nào có quan tâm nhiều đến việc này. Đặc                  
biệt Trung Quốc sẽ miễn cưỡng trước các lựa chọn này, vì có thể bị xem là tạo tiền lệ.                    
Tiền lệ đó sẽ ảnh hưởng đến các tranh chấp của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như                  
với Nhật và Hàn Quốc. Trong không khí chính trị hiện nay, không thấy có giải pháp                 
nào. Trung Quốc có thể tìm cách mời chào một số lợi ích để Việt Nam nhượng bộ                  
ngoại giao và công nhận chủ quyền của Trung Quốc. Nhưng chắc Việt Nam sẽ không                
chấp nhận điều đó, ở thời điểm hiện nay và ngắn hạn về sau. 

Grigory Lokshin, nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và               
ASEAN-Viện Viễn Đông (Viện Hàn Lâm khoa học Nga): ban lãnh đạo Đảng Cộng              
sản Trung Quốc chưa có nguyện vọng chính trị thật sự để giải quyết tranh chấp ở Biển                  
Đông. Tranh chấp này cần thiết cho họ để giữ gìn chủ nghĩa dân tộc trong nước, dãn                  
sự chú ý của quần chúng nhân dân khỏi các vấn đề nội bộ. Họ cần có hình ảnh của kẻ                     
thù đối ngoại để đoàn kết lại xã hội xung quanh Trung ương Đảng và chủ tịch nhà                  
nước. Theo tác giả, điều kiện thứ nhất và nhất định để có thể bắt đầu đàm phán về vấn                    
đề này là Trung Quốc phải chấm dứt tuyên truyền chống Việt Nam và không đưa ra                 
những phản luận hoàn toàn giả dối về chủ quyền Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường                 
Sa. 

Xem thêm: 

BBC ngày 19/6: Việt Nam – Trung Quốc có thể đàm phán để ‘lấy lại’ Hoàng                
Sa không? 

 

Nếu Việt Nam kiện, Trung Quốc có thể tham gia 

Bắc Kinh đang xem xét xem mình có thể làm gì nếu Việt Nam đưa vấn đề tranh chấp                   
lãnh thổ tại Biển Đông ra tòa án quốc tế. 

Một lựa chọn có thể là tham gia luôn vào quá trình tố tụng, vốn là lựa chọn mà Trung                    
Quốc đã không tiến hành trước đây trong vụ kiện với Philippines. Theo Ngô Sỹ Tồn,                
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nam Hải, quá trình chuẩn bị kiện có thể đang được                 
Việt Nam tiến hành, và Trung Quốc không thể đứng ngoài quá trình này. Trung Quốc                
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có thể kiện ngược lại Việt Nam về chủ quyền Trường Sa. Trung Quốc cũng có thể                 
tuyên bố đường cơ sở thẳng xung quanh quần đảo Trường Sa.  

Theo Trịnh Trí Hoa, giáo sư tại Đại học Giao thông Thượng Hải, Bắc Kinh có thế rút                  
ra bài học từ vụ kiện Philippines và chọn một cách tiếp cận khác. Ví dụ, Bắc Kinh có                   
thể đề cử thành viên cho Tòa trọng tài và tham gia vào quá trình xem xét vụ kiện                   
trước khi quyết định có đồng ý tham gia hay không.  

Giáo sư Carl Thayer từ Đại học New South Wales tại Australia cho rằng Việt Nam từ                 
năm 2014 đã bắt đầu xem xét có nên kiện Trung Quốc hay không và Hà Nội đã tiến                   
hành tham vấn các chuyên gia luật quốc tế cũng như UNCLOS. Nếu Việt Nam thắng,                
uy tín quốc tế của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sau đó Hà Nội có thể                    
gây áp lực về mặt ngoại giao và chính trị với Trung Quốc nhằm hiện thực hoá phán                  
quyết, khác với Philippines. Bên cạnh đó, hành động của Việt Nam có thể là nền tảng                 
giúp các cường quốc khác can dự vào vấn đề Biển Đông. Theo Thayer, chưa có dấu                 
hiệu cho thấy Hà Nội sẽ sớm tiến hành kiện, vì có lẽ chưa có sự kiện trên thực địa nào                     
buộc Việt Nam phải làm như vậy. 

Tôn Vân, từ Trung tâm Stimpson, cho rằng Trung Quốc phải đánh giá đầy đủ những                
cái giá mà nước này phải trả nếu tiếp tục gây hấn với láng giềng. Nếu trừng phạt Việt                   
Nam, hình ảnh Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng cả về ngoại giao lẫn chính trị. Hành động                  
đó sẽ chỉ khẳng định những lo ngại từ trước tới nay rằng Trung Quốc xem trọng                 
quyền lực và sức mạnh. 

Xem thêm: 

SCMP ngày 20/6: South China Sea: if Vietnam files suit, China may take part              
in legal proceedings 

 

The Economist: Tại sao Trung Quốc lại bắt nạt các nước khác? 

Người ta thường nói Trung Quốc là quốc gia bị chi phối nặng nề bởi chủ nghĩa dân                  
tộc. Nhưng thực tế thì phức tạp hơn rất nhiều. Ví dụ, cuộc đụng độ với Trung Quốc                  
gần đây không tạo ra bất cứ một cuộc biểu tình nào ở sứ quán Ấn Độ tại Bắc Kinh,                    
mạng xã hội ở Trung Quốc cũng tương đối yên ắng. So với vụ quản lý đội bóng rổ                   
Houston Rockets Daryl Morey ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, khi hàng triệu người               
Trung Quốc đòi Morey phải nghỉ việc, mới thấy sự khác biệt.  

Chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc đường được so sánh với một con hổ mà Đảng Cộng                  
sản Trung Quốc đã nuôi nấng trong nhiều năm, họ phải cưỡi lên nó, nếu không sẽ bị                  
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chính con hổ đó ăn thịt. Trên thực tế, chủ nghĩa dân tộc dân túy ở Trung Quốc bao                   
hàm nhiều yếu tố hoà quyện, đan xen với nhau phức tạp. Hầu như các lãnh đạo Trung                  
Quốc đều có thể kiểm soát, và sử dụng, cơn phẫn nộ của công chúng theo ý họ. Chỉ                   
trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất thì họ mới chùn tay.  

Sự cuồng nộ của công chúng sẽ đặc biệt lớn nếu như Mỹ, Nhật Bản hay các nước lớn                   
có tham gia. Ví dụ ở đây là sau khi đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade bị NATO ném                    
bom nhầm vào năm 1999 khiến 3 phóng viên thiệt mạng. Biểu tình nổ ra dữ dội bên                  
ngoài đại sứ quán Anh và Mỹ. Còn Ấn Độ, vốn là quốc gia bị xem là nghèo nàn và                    
hỗn loạn, dường như không đáng để chú ý tới. Chưa kể, thương mại hai chiều cũng                 
không lớn.  

Nghiên cứu của Ketian Zhang từ Đại học George Mason vào năm ngoái đã kiểm               
chứng giả thiết rằng Trung Quốc sẽ sẵn sàng dùng vũ lực do sức mạnh quân sự tăng                  
lên, hoặc các lãnh đạo trở nên quyết đoán hơn. và Zhang đã đưa ra lý thuyết cân bằng                   
chi phí (cost-balancing theory): Trung Quốc chỉ ép buộc nước khác “khi nhu cầu tạo               
dựng hình ảnh quyết đoán cao hơn và chi phí kinh tế phải bỏ ra thấp hơn". Đó là lý do                     
tại sao Trung Quốc yên lặng trong vấn đề Biển Đông suốt những năm 2000, khi Bắc                 
Kinh muốn ký thỏa thuận thương mại tự do với ASEAN. Bất cứ khi nào chi phí kinh                  
tế thấp, Trung Quốc lại bắt nạt nước khác, như trường hợp Philippines năm 2012, và                
Australia gần đây. 

Xem thêm 
The Economist ngày 18/6: Why China bullies 

Ketian Zhang (2019) Cautious Bully - Reputation, Resolve, and Beijing’s Use           
of Coercion in the South China Sea  

 

The Economist: Bước tiếp theo của Trung Quốc tại Biển Đông 

Lần cuối cùng 3 tàu sân bay Mỹ cùng xuất hiện ở Thái Bình Dương là vào năm 2017,                   
nhằm răn đe Triều Tiên. Lần này, sự xuất hiện của ba tàu sân bay Mỹ vào tháng 6 gửi                    
một thông điệp tới Trung Quốc: mặc cho COVID-19, Mỹ vẫn là một thế lực đáng kể                 
ở khu vực. 

Rõ ràng quá trình triển khai lần này nhằm đáp trả những hành vi hung hăng gia tăng                  
thấy rõ của Trung Quốc kể từ tháng 4. Trung Quốc dường như đang là bên chiếm ưu                  
thế trong các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông, và mặc dù tuyên bố sẽ không quân sự                   
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hoá vùng biển này Bắc Kinh đã xây hàng loạt cảng, đường băng, triển khai tên lửa tại                  
một loạt các đảo nhân tạo ở Trường Sa. 

Gần đây Trung Quốc gia tăng các hoạt động biểu tượng nhằm chứng minh khả năng                
kiểm soát trên thực tế, bao gồm tuyên bố thành lập hai khu vực hành chính mới, và                  
đặt tên 80 thực thể ở Biển Đông. Có đồn đoán cho rằng Trung Quốc sẽ còn thiết lập                   
Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở vùng biển này. 

Tại sao phải quan tâm khi Mỹ có thể bỏ qua như cách mà Washington đã làm trước                  
đây tại Hoa Đông? Vấn đề là thiết lập ADIZ dù gì một phần cũng đem lại lợi ích cho                    
Trung Quốc: nó chứng minh quyền lực và là cái cớ để tăng cường các chuyến bay                 
tuần tra. Tuy nhiên, việc thiết lập ADIZ chắc chắn sẽ gặp phải phản ứng dữ dội từ                  
ASEAN và những hệ quả khác có liên quan. 

Xem thêm: 

The Economist ngày 18/6: China’s next move in the South China Sea 

 

Trung Quốc áp dụng các chiến thuật vùng xám gây áp lực lên Đài Loan 

Trong vòng 4 ngày liên tiếp, các máy bay chiến đấu Trung Quốc xâm nhập không                
phận Đài Loan. Đầu tháng 6, một tàu nạo vét của đại lục xuất hiện gần đảo Bành Hồ                   
do Đài Loan kiểm soát trên eo biển Đài Loan để khai thác cát, khiến cho cảnh sát biển                   
Đài Loan phải truy đuổi. Theo lực lượng này, kể từ đầu năm tới nay đã có 1.200 tàu                   
đại lục hoạt động trên vùng biển Đài Loan. 

Theo các nhà quan sát, những hành động trên cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh áp                 
dụng các chiến thuật “vùng xám” nhằm đe dọa và gây áp lực lên Đài Loan. Các nhà                  
phân tích quân sự cũng cho rằng đây cũng là cách thức gửi thông điệp tới                
Washington. 

Các hoạt động của Trung Quốc xung quanh Bành Hồ khiến Đài Loan lo ngại do khu                 
vực này là cửa ngõ để Trung Quốc có thể tiếp cận Đài Loan. Giáo sư Hoàng Giới                  
Thành từ Đại học Đạm Giang ở Đài Bắc cho biết hành vi đưa máy bay vào vùng trời                   
Đài Loan có thể có ba mục đích: (1) Trung Quốc tạo ra một loại bình thường mới,                  
một sự thực đã rồi trên vùng trời Đài Loan; (2) Đây có thể được xem là tâm lý chiến                    
đánh vào công chúng Đài Loan; (3) Giúp Trung Quốc thu thập thông tin thuỷ văn của                 
khu vực biển giữa Đài Loan và Philippines, giữa eo Đài Loan và Biển Đông. 

William Chung từ Viên Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan cho rằng Bắc                
Kinh sẽ tiếp tục áp dụng các chiến thuật vùng xám nhiều hơn trong tương lai. Paul                 
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Huang và Hồng Minh Đức, đồng nghiệp của William Chung, nhấn mạnh tới vai trò               
của dân quân biển Trung Quốc và cho rằng Đài Loan nên có chính sách để đối phó                  
với lực lượng này. 

Xem thêm: 

SCMP ngày 20/6: Beijing steps up presence in ‘military grey zones’ to            
pressure Taiwan 

 

John Thornhill: Trung Quốc đang chuẩn bị để chiến thắng trong một cuộc chiến              
tranh lạnh mới 

Một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ rất khác so với cuộc chiến                  
tranh lạnh trước đây với Liên Xô, nhưng sẽ không kém phần nguy hiểm và để lại                 
những hậu quả khôn lường. Đối với Washington, Trung Quốc sẽ là một đối thủ ghê                
gớm hơn, với sức mạnh kinh tế và công nghệ không thể coi thường.  

Cuộc đối đầu chắc chắn sẽ phức tạp và nhiều chiều hơn. Trong khi Mỹ và Liên Xô là                   
hai thế giới tách biệt, thì Mỹ và Trung Quốc lại gắn chặt với nhau về kinh tế, công                   
nghệ và thậm chí cả văn hoá. Một chiến trường mới sẽ là đặc trưng của cuộc chiến                  
tranh lạnh mới: chiến trường mạng, phần mềm và sáng tạo công nghệ. Bất cứ ai kiểm                 
soát được mạng lưới Internet vạn vật (IoT), người đó sẽ kiểm soát lợi thế địa chính trị                  
cực lớn.  

Mỹ đã thất bại trong chính sách giao thiệp chủ động với Trung Quốc trong suốt hơn                 
50 năm qua. Và cho tới hiện tại, có học giả đã cho rằng Trung Quốc đã vượt Mỹ trong                    
một số lĩnh vực công nghệ và đang đầu tư mạnh mẽ để chiếm ưu thế vượt trội trong                   
lĩnh vực này. Nếu Mỹ không hành động, Trung Quốc sẽ dễ dàng vượt qua.  

Mỹ cần phải xây dựng một chiến lược công nghiệp quốc gia mới. Niềm tin rằng thị                 
trường tự do, quyền sở hữu trí tuệ hay tinh thần kinh doanh đã là đủ để đảm bảo thành                    
công là một niềm tin ngây thơ và không mang tính lịch sử. Sáng tạo công nghệ phải                  
trở thành một vấn đề an ninh quốc gia quan trọng. 

Xem thêm: 

Financial Times ngày 15/6: China is setting itself up to win cold war 2.0 
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Will Mackenzie: Hậu cần, điểm yếu của hải quân Trung Quốc 

Trong chiến tranh, hậu cần và năng lực duy trì sức chiến đấu là rất quan trọng, và                  
Trung Quốc sẽ phải rất vất vả để cải thiện năng lực này. Hải quân Trung Quốc                 
(PLAN) thiếu vắng năng lực hậu cần và duy trì khả năng chiến đấu cho các nhiệm vụ                  
biển xa.  

Gần đây PLAN tiến hành diễn tập tác chiến trên biển với sự tham gia của các tàu chở                   
hàng dân sự và các cảng biển dân sự. Là một cách tiếp cận hữu dụng trong thời bình,                   
nhưng trong thời chiến việc sử dụng tàu dân sự lại không phải là điều dễ dàng. Để có                   
thể trở thành một lực lượng hải quân hiện đại, Trung Quốc cần xây dựng một hạm đội                  
tàu hậu cần và tiếp liệu chuyên dụng; các cảng chuyên dụng tại những điểm nút chiến                 
lược; và những cứ điểm tích trữ đạn dược, nhiên liệu cũng như bộ phận thay thế ở                  
những quốc gia như Pakistan hay Seychelles.  

Theo báo cáo gửi cho Quốc hội Mỹ, tàu hậu cần hiện đại nhất của hải quân Trung                  
Quốc, Type 903, hiện tại chỉ có khả năng cung cấp hậu cần cho từ 2 tới 3 tàu chiến                    
trong vòng 2 tuần, sau đó lại phải tái bổ sung đồ dùng thiết yếu. Để hoạt động được                   
tại những vùng biển xa hơn với thời gian lâu hơn, dự đoán Trung Quốc sẽ triển khai                  
tàu hậu cần thế hệ mới Type 901 với năng lực gấp đôi Type 903. Tuy nhiên trong hiện                   
tại, khả năng duy trì hậu cần cho một hạm đội tàu sân bay đúng nghĩa của Type 901 sẽ                    
bị hạn chế do Trung Quốc thiếu các căn cứ hậu cần lớn trên bờ.  

Chính vì vậy PLAN sẽ phải dựa vào một loạt các cảng dân sự (hay lưỡng dụng) mà                  
Trung Quốc đã thiết lập tại 14 quốc gia dọc theo con đường tơ lụa trên biển. 

Xem thêm: 

National Defense ngày 10/6: It’s the Logistics, China 

 

Dave Makichuk: Tàu sân bay Mỹ vẫn thống trị Ấn Độ-Thái Bình Dương 

Trong một động thái bị phía Trung Quốc xem là khiêu khích, Mỹ đã triển khai cùng                 
lúc 3 tàu sân bay tới Biển Đông, một bước đi mà tờ Hoàn cầu Thời báo xem là một                    
lời cảnh báo cho quan hệ căng thẳng giữa hai bên sẽ còn gia tăng. 

Bằng cách triển khai các tàu sân bay này, Mỹ đang cố gắng gửi thông điệp tới toàn bộ                   
khu vực và thậm chí toàn thế giới rằng hải quân Mỹ vẫn là lực lượng hải quân hùng                   
mạnh nhất thế giới, có thể tiến vào Biển Đông và đe dọa binh lính Trung Quốc đồn trú                   
tại Hoàng Sa. Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng nước này có thể đáp trả                  
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bằng cách tiến hành diễn tập quân sự cũng như cho thấy khả năng và quyết tâm trong                  
việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.  

Trung Quốc đã nhiều lần “đuổi” tàu chiến Mỹ ra khỏi các vùng biển chủ quyền của                 
mình. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn sở hữu các loại vũ khí có thể đánh chìm tàu sân                   
bay, ví dụ như các tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21D hay DF-25. Tuy nhiên, tiến                 
hành một chuỗi tấn công nhắm vào hạm đội Mỹ không phải là một điều dễ dàng. 

Xem thêm: 

Asia Times ngày 15/6: Message to Beijing: US carriers still rule Indo-Pacific 

 

Koya Jibiki và Tsukasa Hadano: Các nước Đông Nam Á cắt giảm chi tiêu quốc               
phòng mở cơ hội cho Trung Quốc 

Các nước Đông Nam Á tiến hành cắt giảm chi tiêu quốc phòng để ứng phó với                 
COVID-19, và điều này khiến họ có ít tài nguyên hơn để đối phó với một Trung Quốc                  
đang ngày càng hung hăng. 

Indonesia đã quyết định cắt giảm 7% chi tiêu quốc phòng năm 2020. Bước đi này                
được đưa ra sau khi quân đội Indonesia triển khai không quân và hải quân tới quần                 
đảo Natuna. Chi tiêu quốc phòng trên toàn Đông Nam Á tăng lên tổng cộng 40,5 tỷ                 
USD trong năm 2019, cao hơn 40% so với năm 2010. Tuy nhiên, các nước bây giờ                 
đang tập trung phục hồi kinh tế, và chi tiêu quốc phòng cắt giảm là điều hiển nhiên.  

Ở Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cũng cho biết một phần chi              
tiêu quốc phòng sẽ được dùng để ứng phó đại dịch. Malaysia cũng đã hạ thấp chi tiêu                  
quốc phòng trong những năm gần đây để cải thiện tình hình tài chính quốc gia. Nội                 
các Thái Lan cũng đã thông qua khoản cắt giảm chi tiêu quốc phòng 8% trong năm tài                  
khoá kết thúc vào tháng 9/2020. 

Theo Connie Bakrie, thuộc Đại học Quốc phòng Quốc gia Indonesia, các nước             
ASEAN phải phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, ví dụ như thiết lập một                  
vùng nhận dạng phòng không chung của ASEAN tại Biển Đông. Tuy nhiên, với sự               
chênh lệch lực lượng quá lớn, các nước ASEAN không còn nhiều lựa chọn ngoài việc                
dựa vào Mỹ.  

Xem thêm: 

Nikkei Asian Review ngày 20/6: Southeast Asia's defense cuts create opening           
for China 
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Grant Wyeth: Tại sao Các hiệp định Hợp tác Tự do (Compacts of Free              
Association) lại quan trọng với Washington? 

Đầu tháng 6, các cuộc gặp mặt trực tuyến được tổ chức giữa quan chức Mỹ và đại                  
diện của Liên bang Micronesia, quần đảo Marshall và Palau. Đây là một phần của quá                
trình tái đàm phán lại Các hiệp định Hợp tác tự do mà các quốc gia trên đã ký kết với                     
Mỹ, vốn sẽ hết hiệu lực vào năm 2023 (với Palau là 2024). Các hiệp định này giúp                  
cho các quốc đảo Thái Bình Dương nhận được hỗ trợ kinh tế lớn, song cũng giúp Mỹ                  
có được tiếp cận chiến lược ở các vùng biển và không phận ở khu vực. 

Các hiệp định trên là một phần quan trọng giúp Mỹ có được ưu thế quân sự ở Ấn Độ                    
Dương - Thái Bình Dương. Chúng giúp Mỹ duy trì thông suốt các tuyến đường biển                
tới biển Hoa Đông và Biển Đông.  

Khu vực Micronesia, với các nguồn tài nguyên quan trọng, và với các quốc gia vẫn                
giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan, hiện nay đang trong tầm ngắm ngày càng lớn                 
của Trung Quốc. Khu vực này thuộc chuỗi đảo thứ hai và sự hiện diện của Mỹ ở đây                   
ngăn cản Trung Quốc triển khai sức mạnh ở Tây Thái Bình Dương, đặc biệt hơn cả là                  
ngăn chặn Trung Quốc thu hồi Đài Loan bằng vũ lực. Trung Quốc đang có những                
tương tác ngoại giao và kinh tế ngày càng tăng ở đây, nhất là thông qua Liên bang                  
Micronesia. 

Xem thêm: 

The Diplomat ngày 9/6: Why the Compacts of Free Association Matter to            
Washington 

 

Teuku Rezasyah: Tại sao Indonesia lại tái khẳng định quan điểm của mình về              
Biển Đông và từ chối đàm phán song phương với Trung Quốc? 

Chuyên gia về quan hệ quốc tế Teuku Rezasyah cho rằng Indonesia tự tin khi khẳng                
định các quan điểm của mình thông qua công hàm lên Liên Hợp Quốc. Đây là cách                 
hết sức hoà bình nhằm bày tỏ lo ngại. Indonesia cũng muốn cho Trung Quốc thấy                
rằng quan điểm của mình là nhất quán không chỉ ở cấp độ song phương mà còn là cấp                   
độ khu vực và toàn cầu. Teuku cũng cho rằng Indonesia đang muốn tăng cường vị thế                 
của mình. 
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Nhà phân tích quốc phòng Yohanes Sulaiman đồng ý rằng ngoại giao đang là phương               
pháp hữu hiệu nhất giúp Indonesia bày tỏ quan điểm. Yohanes cũng cho rằng Trung               
Quốc sẽ phải suy nghĩ kỹ càng nếu như ASEAN trở nên thống nhất hơn. 

Indonesia không phải một bên trong tranh chấp Biển Đông, nhưng nước này thường              
xuyên xung đột với Trung Quốc về quyền đánh cá xung quanh quần đảo Natuna.               
Tháng 12 năm ngoái các tàu cá và hải cảnh Trung Quốc đã xâm phạm vùng nước                 
quanh Natuna, buộc Indonesia phải triển khai máy bay và tàu chiến. 

Theo người đứng đầu của liên minh ngư dân Natuna, các tàu cá nước ngoài thường                
xuyên hoạt động xung quanh quần đảo. Thường thì không có xung đột, vì ngư trường                
của hai bên cách xa nhau. Tuy nhiên khoảng 5 năm trở lại đây thì các tàu các nước                   
ngoài vào sâu trong phạm vi 50 hải lý xung quanh quần đảo để hoạt động.  

Nhiều tàu cá nước ngoài có công suất mạnh mẽ hơn, trang bị hiện đại hơn và còn                  
được bảo vệ bởi các tàu cảnh sát biển.  

Xem thêm: 

CNA ngày 19/6: Why Indonesia is reaffirming its position on the South China             
Sea and turning down China's offer for bilateral talks 

 

Vijay Gokhale: Tình hình ở Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến an ninh Ấn Độ như thế                 
nào?  

Trung Quốc và Mỹ hiện đang ở thời điểm bản lề trong việc định hình mối quan hệ của                   
họ trong tương lai. Không còn ai nghĩ Trung Quốc sẽ tuân theo trật tự khu vực và rõ                   
ràng sự trỗi dậy của Trung Quốc giờ đây chắc chắn sẽ bị thách thức.  

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trở nên thịnh vượng không chỉ nhờ vào                 
đầu tư của Mỹ mà còn nhờ vào khả năng đảm bảo an ninh của Washington. Trung                 
Quốc có thể thay thế Mỹ như là động cơ phát triển của khu vực, nhưng cái giá sẽ là                    
sức mạnh của Trung Quốc ngày càng hiển hiện rõ hơn. Rõ ràng, không một nhóm các                 
quốc gia nào hiểu rõ điều này hơn các nước ASEAN.  

Vai trò của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh và thịnh vượng ở khu vực không nên bị                   
xem là thứ gì đó sẵn có. Tìm kiếm hoà giải với Trung Quốc có thể hiệu quả cho tới                    
thời điểm hiện tại, song cái giá về địa chính trị trong tương lai sẽ rất lớn. Biển Đông                   
đã bị quân sự hoá cao độ, và đi dây trong thế giới hậu COVID-19 có lẽ sẽ không còn                    
khả thi nữa. Các nước ASEAN nhận thức rõ được về mối nguy hiểm của các hành vi                  
hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên họ cần bên thứ ba giúp đỡ họ                  
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trong việc kiểm soát tình hình. Sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Mỹ là một đảm bảo,                  
tuy nhiên các bên có lợi ích khác cũng phải lên tiếng để đảm bảo rằng Biển Đông là                   
rộng mở cho tất cả các bên. 

Biển Đông quan trọng với lợi ích của Ấn Độ. Thứ nhất, Biển Đông là vùng biển quốc                  
tế chứ không phải của riêng Trung Quốc. Thứ hai, vùng biển này đã là một tuyến                 
thông thương quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử. Thứ ba, Ấn Độ đã hiện diện ở                  
vùng biển này trong hơn 1.500 năm qua. Thứ tư, 200 tỷ USD thương mại của Ấn Độ                  
đi qua vùng biển này, cùng với hàng nghìn kiều dân đang sống và làm việc ở khu vực.                   
Thứ năm, Ấn Độ có trách nhiệm trong việc đảm bảo hoà bình và ổn định ở khu vực. 

Nói tóm lại, Ấn Độ có quyền và lợi ích ở khu vực Biển Đông. Ấn Độ phải chủ động                    
hơn trong việc phản hồi những kỳ vọng của ASEAN. 

Xem thêm: 

The Indian Express ngày 16/6: How the South China Sea situation plays out             
will be critical for India’s security 

 

SD Pradhan: Trung Quốc và Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) 

Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trên thực tế đã thảo luận với nhau trong nhiều                  
năm nhằm thống nhất xây dựng COC để phòng tránh xung đột tại các vùng biển tranh                 
chấp. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng quá trình đàm phán không suôn sẻ, và khó                  
có khả năng COC được hoàn thành theo dự kiến. 

Bản thảo của COC chứa đựng trong đó nhiều tranh chấp vẫn cần phải được giải quyết.                 
Thứ nhất, phạm vi địa lý mà trong đó COC có ảnh hưởng vẫn chưa được xác định.                  
Trừ khi COC bao phủ toàn bộ Biển Đông, còn không thì bộ quy tắc này trở nên vô                   
nghĩa. Thứ hai, quy chế pháp lý của COC vẫn chưa được xác định. Trong khi hầu hết                  
các nước ASEAN muốn một COC có tính ràng buộc, Trung Quốc lại không. Thứ ba,                
tính ứng dụng của các chuẩn tắc quốc tế vẫn là dấu hỏi lớn. Liệu Trung Quốc có chấp                   
nhận một COC tuân thủ theo các nguyên tắc quốc tế khi bản thân nước này không                 
chấp nhận phán quyết của Tòa trọng tài? Thứ tư, chưa có bất cứ đồng thuận nào về cơ                   
chế giải quyết tranh chấp. Thứ năm, có bất đồng lớn về quyền lợi của các bên thứ ba.  

Hiện tại, các bên đàm phán COC gặp phải một số trở ngại lớn. Cả Trung Quốc và các                   
bên tham gia đàm phán đều không muốn nhượng bộ. Trung Quốc muốn biến Biển               
Đông thành ao nhà, nhưng các nước khác thì rõ ràng là chưa sẵn lòng. Và các nước có                   
liên quan đang ngày càng cứng rắn hơn trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc.  
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Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là Trung Quốc là quốc gia thường xuyên phá vỡ thoả                 
thuận. Tư duy của Trung Quốc trong việc kéo dài đàm phán COC là tranh chấp kéo                 
dài càng lâu, thì vị thế thực địa của Trung Quốc ngày càng lớn. Trung Quốc cũng cần                  
nhiều thời gian để tăng cường khả năng quân sự để đối đầu với Mỹ. Thêm vào đó là                   
Trung Quốc muốn chiều lòng một bộ phận dân chúng trong nước.  

Các nước ASEAN phải cùng nhau giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong đàm phán                 
COC trong nội bộ của mình trước, để có một vị thế chung trước Trung Quốc. Sự phản                  
đối trước các hành vi hung hăng của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng. ASEAN                
cần phải thúc đẩy việc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài và quá trình hoàn thiện                  
COC. 

Xem thêm: 

The Time of India ngày 11/6: China and Code of Conduct for South China Sea 

 

Ahmad Almaududy Amri: Vị thế (pháp lý) của Trung Quốc ở Biển Đông đang              
yếu dần? 

Tình hình Biển Đông nóng lên thông qua cuộc chiến công hàm khởi đầu bởi đệ trình                 
của Malaysia gửi lên Uỷ ban Thềm lục địa của Liên Hợp Quốc. Các công hàm này                 
theo sau phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 liên quan đến vụ kiện của                
Philippines.  

Sự phản đối của các quốc gia khác nhau trước tuyên bố lãnh hải của Trung Quốc, đặc                  
biệt trong tương quan với phán quyết năm 2016, có thể làm suy yếu các tuyên bố này                  
ở Biển Đông về mặt pháp lý. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn quyết bám lấy quyền lịch                  
sử đơn phương mà họ đưa ra, vốn đã bị phán quyết 2016 bác bỏ. Hoặc là Trung Quốc                   
sẽ phải chứng minh các tuyên bố của mình là dựa trên luật quốc tế, hoặc là nước này                   
phải tìm những lập luận pháp lý mới phù hợp với quá trình xây dựng luật pháp hiện                  
tại về tranh chấp Biển Đông, bao gồm cả phán quyết. 

Về mặt chính trị mà nói, áp dụng Tuyên bố của các bên về Biển Đông (DoC) và hoàn                   
thành sớm Bộ Quy tắc Ứng xử (CoC) vẫn là cách tốt nhất để duy trì đối thoại và tham                    
vấn giữa ASEAN và Trung Quốc. Thế nhưng rõ ràng là cách này giúp ổn định khu                 
vực hơn là giải quyết các tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, mọi phương pháp phải dựa                 
trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.  

Xem thêm: 
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Modern Diplomacy ngày 18/6: Is China’s Position in the South China Sea            
(Legally) Weakened? 

 

III- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/BÁO CÁO CHUYÊN SÂU 

Alex Stone & Peter Wood, “China's military-civil fusion strategy: A view from            
Chinese strategists" 

Mỗi một lãnh đạo Trung Quốc từ Mao tới Tập đều theo đuổi dung hợp quân sự-dân sự                  
(MCF) theo một cách nào đó. Trong khi khái niệm này ban đầu tập trung vào nền tảng                  
công nghiệp quốc phòng trong suốt thời kỳ của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình,                
MCF dần dần thay đổi dưới thời Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào để bao hàm thêm                  
một số thành tố mới như giáo dục quân nhân, hậu cần, quy hoạch và xây dựng cơ sở                   
hạ tầng. Dưới thời Tập Cận Bình, MCF được nâng tầm lên chiến lược quốc gia với                 
một lộ trình rõ ràng, với nhiều thành phần, và nhiều mục tiêu cả dài hạn lẫn ngắn hạn.  

Như cái tên đã nêu rõ, MCF mong muốn dung hợp sâu giữa hai thành tố quân sự và                   
dân sự. Quân sự bao gồm tất cả các yếu tố quốc phòng và xây dựng lực lượng, gồm                   
lực lượng vũ trang, công nghệ quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, cơ sở quốc               
phòng, huy động lực lượng, giáo dục, tài nguyên cũng như các chiến trường tác chiến                
chủ yếu. Dân sự bao gồm các hệ thống kinh tế và xã hội có quan hệ mật thiết với các                     
yếu tố quân sự kể trên, gồm hệ thống công nghiệp, khoa học và công nghệ, giáo dục                  
và đào tạo, dịch vụ xã hội, hệ thống quản lý khẩn cấp, và các lĩnh vực công nghệ mới                    
trong các ngành như hàng hải, hàng không vũ trụ, không gian mạng, trí thông minh                
nhân tạo… 

Quá trình tối ưu hoá phân bổ tài nguyên, xây dựng tính sẵn sàng chiến đầu và các lợi                   
ích kinh tế là các mục tiêu ngắn hạn và căn bản của MCF. Mục tiêu tối thượng, theo                   
Tập và các chuyên gia Trung Quốc, là “dần dần xây dựng một hệ thống chiến lược và                  
năng lực chiến lược quân sự-dân sự thống nhất. Từ các bài viết bằng tiếng Trung                
Quốc, rõ ràng MCF không chỉ đơn thuần là một yếu tố cộng thêm vào các ưu tiên                  
chiến lược sẵn có, mà là một chiến lược với các thành tố đã được tích hợp vào hệ                   
thống chiến lược quốc gia để tạo nên một tổng thể chiến lược toàn diện, mạnh mẽ và                  
thống nhất. 

Xem chi tiết tại: 

Alex Stone & Peter Wood, BluePath Labs Report, China Aerospace Studies           
Institute, 2020 
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Joel Wuthnow, “Just another paper tiger? Chinese perspectives on the U.S.           
Indo-Pacific strategy” 

Tháng 3/2018, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phản ứng trước câu hỏi về              
chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do", rằng chiến lược này chỉ                  
như bọt biển, ban đầu sẽ nhận được sự chú ý nhưng sau đó sẽ tan biến nhanh chóng.                   
Nhận xét của Vương Nghị đặt ra một câu hỏi quan trọng cho giới hoạch định chính                 
sách Mỹ: Liệu Bắc Kinh có quá tự tin với ảnh hưởng của mình ở khu vực và đánh giá                    
thấp cam kết của Mỹ? 

Quan điểm cho rằng từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 Mỹ đã không                 
còn có thể, hay không muốn, đứng lên chống lại Trung Quốc cũng góp phần khiến                
nước này đẩy mạnh các chính sách có phần hung hăng và quyết đoán trong thập kỷ                 
vừa qua. Tuy nhiên, xem lại các đánh giá của Trung Quốc đối với chiến lược Ấn Độ                  
Dương - Thái Bình Dương của Mỹ trong khoảng thời gian 3 năm qua cho thấy Bắc                 
Kinh không hoàn toàn đánh giá thấp vị thế của Mỹ ở khu vực như Vương Nghị đã thể                   
hiện.  

Sau mô tả ngắn về nguồn gốc và nội dung của chiến lược của Mỹ, bài viết này sẽ thảo                    
luận quan điểm của Trung Quốc trên hai mức độ. Về mặt chính thức, Bắc Kinh đã                 
phát triển và thúc đẩy một luồng thông tin khiến cho động cơ và năng lực của Mỹ ở                   
khu vực bị nghi ngờ, đồng thời xem Trung Quốc là thức thời hơn với khu vực. Về mặt                   
không chính thức, các nhà phân tích dân sự và quân sự Trung Quốc tập trung rất lớn                  
vào đối thoại 4 bên giữa Mỹ và Nhật Bản, Australia cũng như Ấn Độ, khẳng định lo                  
lắng của Trung Quốc về việc sẽ bị bao vây chiến lược; lo lắng về những hệ quả mà                   
chiến lược đó sẽ tạo ra với lợi ích của Ấn Độ; và nhận diện những yếu tố mang tính                    
khu vực mà Trung Quốc có thể tận dụng để tối thiểu hoá rủi ro. Các học giả Trung                   
Quốc kết luận rằng Bắc Kinh cần tận dụng điểm yếu trên để thúc đẩy các sáng kiến                  
ngoại giao và kinh tế của mình.  

Phần cuối cùng của bài viết cho rằng Mỹ cần phải đối phó với tất cả các cách phản                   
ứng từ Trung Quốc, bao gồm: các thông điệp mà Trung Quốc muốn gửi tới khu vực;                 
các nguồn đầu tư mạnh hơn vào những sáng kiến như Vành đai Con đường; và mối                 
quan hệ giữa Trung Quốc với các quốc gia thuộc khối tứ giác kim cương. 

Xem chi tiết tại: 

Joel Wuthnow, Strategic Forum no.305, Institute for National Strategic         
Studies, National Defense University, 6/2020  
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Manjeet S. Pardesi, “The initiation of Sino-Indian rivalry” 

Tương tác Trung-Ấn từ nửa sau thế kỷ 19 có tác động mang tính nhân quả đến nhận                  
thức của giới tinh hoa của cả hai nước. Trung Quốc hiện đại tương tác với Ấn Độ hiện                   
đại như một tác nhân của chủ nghĩa đế quốc Anh. Trung Quốc xem Ấn Độ là một thế                   
lực “đế quốc” vào cuối những năm 1940 do cảm tính sẵn có (availability heuristic)               
trong khi nghi ngờ về ý định của Ấn Độ tại Tây Tạng / Đông Nam Á. Ngược lại, Ấn                    
Độ xem Trung Quốc như một nạn nhân của chủ nghĩa thực dân và tìm kiếm sự giúp                  
đỡ của Ấn Độ trong Thế chiến thứ hai. Do đó, Ấn Độ coi Trung Quốc là đối tác tại                    
Châu Á thời hậu chiến / hậu thuộc địa. Giải thích này dựa trên thiên kiến xác nhận                  
(confirmation bias) sau năm 1947, mặc cho các tín hiệu mâu thuẫn của Trung Quốc.               
Hình ảnh Trung Quốc trong mắt Ấn Độ chỉ thay đổi sau cuộc xâm lược / sáp nhập                  
Tây Tạng năm 1950. Ấn Độ sau đó đã gán hình ảnh của một cường quốc bành trướng                  
/ bá quyền cho Trung Quốc dựa trên so sánh lịch sử (historical analogies). Tuy nhiên,                
cả hai nước đã cân nhắc cẩn thận các chiến lược của mình đối với nhau để phù hợp                   
với những hình ảnh mà họ gán cho nhau từ trước cho đến Cuộc nổi dậy Lhasa năm                  
1959, từ đó ngăn chặn không cho mối quan hệ giữa hai bên xấu đi đến mức đối đầu                   
mang tính quân sự hoá. 

Xem chi tiết tại: 

Manjeet S. Pardesi, Asian Security, 15/5/2018, bản online 

 

Rohan Mukherjee, “Chaos as opportunity: the United States and world order in            
India’s grand strategy” 

Thế giới đang trong trạng thái bất ổn, theo nghĩa là phân bổ quyền lực toàn cầu đang                  
thay đổi, và liên quan tới cả sự suy giảm trong các cam kết của Mỹ đối với trật tự                    
quốc tế. Bài viết này lập luận rằng, không giống như các cường quốc khác, Ấn Độ                 
đang trong vị thế đạt được nhiều lợi ích trong tình trạng hỗn loạn tạm thời này. Mỹ đã                   
xem Ấn Độ như một đối tác chiến lược từ đầu thập niên 2000, hỗ trợ Ấn Độ xây dựng                    
các năng lực cứng, giải quyết các mối đe dọa khu vực và giúp Ấn Độ đạt được vị thế                    
cường quốc. Đáp lại, Ấn Độ giúp Mỹ duy trì an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái                    
Bình Dương. Mặc dù vẫn còn đó nhiều thách thức không hề nhỏ trong việc điều chỉnh                 
quan hệ giữa hai bên, chính quyền Trump về mặt nào đó mang lại lợi ích cho đại                  
chiến lược của Ấn Độ. New Delhi xem sự suy giảm vị thế lãnh đạo của Mỹ trong trật                   
tự quốc tế - một tình trạng đã xảy ra trước khi Trump lên làm tổng thống - là cơ hội                     
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để nắm vai trò lãnh đạo toàn cầu. Tuy nhiên, khuynh hướng tự lực chiến lược của Ấn                  
Độ có thể làm phức tạp thêm nhu cầu trên. 

Xem chi tiết tại: 
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