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I - TUẦN HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN 

Hội nghị Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21 

Ngày 24/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội                
nghị Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21 dưới hình thức trực tuyến với                  
sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. 

Trước môi trường quốc tế và khu vực có nhiều thách thức, Phó Thủ tướng đề nghị                 
ASEAN cần không ngừng củng cố đoàn kết, gắn kết, nâng cao khả năng thích ứng với                 
biến động; ASEAN cần luôn thống nhất trong nhận thức và hành động, duy trì tiếng                
nói chung và đề cao việc tuân thủ luật pháp ở khu vực. 

Trước tình hình cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, ASEAN                
cần giữ vững vai trò trung tâm, đồng thời xem xét, cải tiến các cơ chế, tiến trình hợp                   
tác hiện có nhằm tiếp tục thu hút sự tham gia, đóng góp của các đối tác. Phó Thủ                   
tướng cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng cách tiếp cận tổng thể, đa                 
ngành để có thể giải quyết hiệu quả các thách thức an ninh vốn đang trở nên ngày                  
càng phức tạp. Về công tác triển khai Kế hoạch tổng thể, ASEAN cần chú trọng nâng                 
cao chất lượng thực hiện, bảo đảm đóng góp thiết thực cho hoà bình, an ninh khu vực                  
và mang đến những kết quả cụ thể cho người dân. 

Xem thêm: 

ASEAN Việt Nam 2020 ngày 24/6: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao             
Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần                
thứ 21 

 

Phát biểu khai mạc của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc 

Trong bài phát biểu, Thủ tướng nhận định sự bùng phát của dịch bệnh, càng thổi bùng                 
thêm những thách thức vốn tiềm ẩn trong môi trường chính trị-kinh tế-xã hội của thế                
giới và mỗi khu vực. Các thể chế đa phương và quy định của luật pháp quốc tế chịu                   
nhiều thách thức nghiêm trọng. Cọ xát chiến lược giữa các nước lớn càng bộc lộ rõ                 
nét và bị đẩy lên cao. Trong khi cả thế giới đang phải gồng mình chống dịch vẫn xuất                   
hiện những hành động thiếu trách nhiệm, vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến                
môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, trong đó có khu vực của chúng ta. 

Chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng” của ASEAN 2020 được triển khai trong bối                 
cảnh môi trường khu vực và quốc tế đầy biến động. Trải qua 5 năm hình thành Cộng                  
đồng, ASEAN đang đứng trước những cơ hội và thách thức do dịch chuyển địa chiến                
lược toàn cầu cũng như tác động của dịch COVID-19. Trong hoàn cảnh này, bản lĩnh                
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của Cộng đồng ASEAN được thể hiện rõ nét, gắn kết chặt chẽ các thành viên tạo nên                  
sức mạnh tổng hợp để tranh thủ hiệu quả các cơ hội, vững vàng vượt qua thử thách. 

Xem thêm: 

ASEAN Việt Nam 2020 ngày 26/6: Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ             
Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 

 

Phát biểu của các quốc gia ASEAN 

Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin cho rằng Biển Đông phải là một vùng               
biển của hòa bình và hữu nghị. Vì thế các tranh chấp ở Biển Đông phải được giải                  
quyết một cách hoà bình dựa trên nền tảng luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Các                 
nước cần phải tăng cường nỗ lực xây dựng, duy trì và tăng cường lòng tin. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Durterte nhấn mạnh vào tính đoàn kết và hợp tác              
giữa các nước ASEAN trong đại dịch. Nhấn mạnh rằng bên cạnh COVID-19, ASEAN              
cũng không thể bỏ qua các dịch chuyển địa chính trị quan trọng trong thời gian qua.                 
Một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp phải được coi trọng. Các bên có liên quan tới                   
tranh chấp Biển Đông phải tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. 

Campuchia tuyên bố đứng trung lập trong tranh chấp Biển Đông. Trong khi Nhật Bản,               
một quốc gia không phải là bên trực tiếp trong tranh chấp, nêu lên quan ngại khi căng                  
thẳng đang ngày một leo thang không chỉ ở Biển Đông mà còn tại Biển Hoa Đông. 

Trong buổi họp báo kết thúc Hội nghị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nêu                
rõ chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng” của ASEAN 2020 được triển khai trong                 
bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế đầy biến động. ASEAN đứng trước những cơ                 
hội và thách thức do dịch chuyển địa chiến lược toàn cầu cũng như tác động của dịch                  
COVID-19. Các thể chế đa phương và quy định của luật pháp quốc tế đang đối mặt                 
với nhiều thách thức nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc               
nhấn mạnh vai trò và sứ mệnh của các nước lớn, các tổ chức đa phương và khu vực                   
càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và kêu gọi các nước đề cao tinh thần trách                   
nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. 

Thủ tướng Việt Nam cho rằng những va chạm là không thể tránh khỏi, nhưng kêu gọi                 
các bên kiềm chế, tránh làm phức tạp thêm tình hình, thực hiện đầy đủ những quy                 
định quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; đặc biệt là khôi phục đàm phán COC hiệu                 
lực, hiệu quả. 

Xem thêm: 
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Văn phòng Thông tin Tổng thống Philippines ngày 26/6: Intervention of           
President Rodrigo Roa Duterte at the 36th Association of Southeast Asian           
Nations (ASEAN) Summit 

Bernama ngày 26/6: South China Sea should remain sea of peace and trade --              
PM Muhyiddin 

PhnomPenh Post ngày 26/6: Cambodia to remain neutral on ASEAN-China          
territorial dispute 

RFA ngày 25/6: Japan and ASEAN Weigh China Threat in Disputed Seas 

ASEAN Việt Nam 2020: Họp báo thông tin về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần               
thứ 36 

 

Biển Đông trong các Bản tuyên bố sau Hội nghị 

Trong Tuyên bố Chủ tịch ASEAN: 

“Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an                  
ninh, ổn định, an toàn và tự do hải hành và không hành trên Biển Đông và công nhận                   
lợi ích của việc Biển Đông hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chúng tôi nhấn mạnh                 
tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố 2002 về ứng xử các bên                    
ở Biển Đông (DOC). Chúng tôi thấy khích lệ bởi tiến trình đàm phán thực chất hướng                 
tới việc sớm hoàn thành một Bộ quy tắc ứng xử hiệu quả và thực chất ở Biển Đông                   
(COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS 1982. Chúng tôi hoan                
nghênh việc hoàn thành vòng đọc đầu tiên của Văn bản đàm phán COC duy nhất.                
Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và thúc đẩy một môi trường thuận lợi                  
cho các cuộc đàm phán COC, và do đó hoan nghênh các biện pháp thiết thực có thể                  
làm giảm căng thẳng và nguy cơ sự cố, hiểu lầm và tính toán sai lầm. Chúng tôi nhấn                   
mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng lòng tin và các biện pháp phòng                 
ngừa để tăng cường lòng tin và sự tin cậy giữa các bên; và chúng tôi tái khẳng định                   
tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS 1982. 

“Chúng tôi đã thảo luận tình hình ở Biển Đông, qua đó đã nêu lên những mối quan                  
ngại về việc lấn biển, những diễn biến gần đây, các hoạt động và những vụ việc                 
nghiêm trọng làm xói mòn trách nhiệm và lòng tin, làm gia tăng căng thẳng và có thể                  
phương hại đến hoà bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Chúng tôi tái khẳng định                  
nhu cầu tăng cường trách nhiệm và lòng tin, tự kiềm chế khi tiến hành các hoạt động                  
làm phức tạp hoặc gia tăng tranh chấp và ảnh hưởng đến hoà bình và ổn định và tránh                   
những hành động làm phức tạp thêm tình hình, và theo đuổi giải pháp hoà bình cho                 
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các tranh chấp theo những nguyên tắc phổ quát của luật pháp quốc tế, bao gồm                
UNCLOS 1982. Chúng tôi tái khẳng định rằng UNCLOS 1982 là cơ sở quyết định               
quyền có vùng biển, quyền chủ quyền, tài phán và các lợi ích chính đáng trên các                 
vùng biển, và UNCLOS 1982 đề ra khuôn khổ pháp lý mà tất cả các hoạt động trên                  
các vùng biển và đại dương phải tuân thủ. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của                 
việc phi quân sự hoá và tự kiềm chế trong thực thi các hoạt động làm phức tạp tình                   
hình và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông bởi các bên có yêu sách và tất cả các quốc                    
gia, bao gồm cả những nước được nêu trong DOC.” 

Xem thêm: 

Toàn văn Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị ASEAN lần thứ 36 

 

Biển Đông trong Tuyên bố Tầm nhìn các Lãnh đạo ASEAN 

Các lãnh đạo nhà nước và chính phủ ASEAN đồng ý “[t]iếp tục khẳng định tầm quan                 
trọng của việc duy trì và thúc đẩy hoà bình, an ninh, ổn định, an toàn, và tự do hàng                    
hải và hàng không trên Biển Đông, cũng như đề cao luật pháp quốc tế trong đó có                  
UNCLOS 1982 ở Biển Đông, hành động tích cực hướng đến việc thực thi hoàn toàn                
và hiệu quả toàn bộ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) 2002 và                   
sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù                  
hợp với luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982.  

Xem thêm: 

Toàn văn Tuyên bố Tầm nhìn các Lãnh đạo ASEAN 

 

Tuyên bố Chủ tịch ASEAN - một phân tích của Carl Thayer 

Phân tích bản Tuyên bố của Chủ tịch sau khi Thượng đỉnh ASEAN lần 36 kết thúc,                 
Carl Thayer đã so sánh với bản Tuyên bố Chủ tịch năm 2019 và đưa ra những điểm                  
khác biệt chính sau: 

- Tuyên bố Chủ tịch lần này đã có thay đổi quan trọng khi nhấn mạnh tầm quan                 
trọng của luật quốc tế, đặc biệt là của UNCLOS. Các tuyên bố trước mặc dù                
có đề cập tới luật quốc tế và UNCLOS, nhưng tuyên bố lần này nhấn mạnh                
“Chúng tôi tái khẳng định rằng UNCLOS 1982 là cơ sở để xác định các,               
quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích hợp pháp đối với các vùng biển, và                 
UNCLOS 1982 đưa ra khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại                
dương". Với những điểm này, Tuyên bố Chủ tịch đã bác bỏ các yêu sách               
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quyền lịch sử và bất kỳ ý định nào của Trung Quốc biến các nhóm đảo/đá trên                 
biển thành một đơn vị duy nhất.  

- Tại đoạn 64, phần sau đây đã bị loại bỏ, “trong một khung thời gian đã được                 
các bên đồng ý". Điều này quan trọng vì phần đó luôn xuất hiện trong các                
tuyên bố gần đây của ASEAN liên quan tới quá trình đàm phán Bộ Quy tắc                
Ứng xử (COC). Trung Quốc đơn phương tuyên bố COC sẽ kết thúc năm 2021.               
Điểm này chứng tỏ ASEAN cho rằng quá trình đàm phán COC sẽ kéo dài hơn                
dự kiến và chưa có khung thời gian cụ thể. 

- Tuyên bố chủ tịch năm 2019 “lưu ý một số lo ngại”, trong khi tuyên bố chủ                 
tịch lần này lại ghi rằng “các lo ngại đã được nêu lên". Trung Quốc chưa bao                 
giờ bị chỉ tên hay bị chỉ trích vì những hành vi của mình ở Biển Đông kể từ                   
tuyên bố chủ tịch năm 1992. Tuyên bố chủ tịch chỉ nêu lên các hành vi xây                 
dựng đảo, hay các cụm từ chung chung như “các sự kiện gần đây”, “các sự                
việc nghiêm trọng".  

Mặt khác, theo sự theo dõi của một thành viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, những                  
điểm được phân tích ở trên tuy là bước phát triển mới so với Tuyên bố Chủ tịch năm                   
2019, nhưng đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Những nội dung chính về vấn                 
đề Biển Đông trong bản tuyên bố lần này đã hiện diện trước đó trong bản Thông cáo                  
báo chí của Chủ tịch Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra vào tháng                 
Giêng vừa rồi ở Nha Trang. 

Xem thêm: 

Carlyle A. Thayer, Background Brief, 27/6/2020 

Press Statement by the Chairman of the ASEAN Foreign Ministers’ Retreat           
(Nha Trang, 16-17 January 2020) 

 

 

II- TRUNG QUỐC: LUẬT CẢNH SÁT VŨ TRANG NHÂN DÂN SỬA ĐỔI 

Toàn văn Luật sửa đổi:  中华人民共和国人民武装警察法 

Diễn biến 

Hội nghị lần thứ 19 Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đã thông qua                  
Luật Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc (sửa đổi), luật sửa đổi có hiệu lực từ                  
ngày 21/6/2020. 
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Theo Luật Cảnh sát Vũ trang Nhân dân vừa được sửa đổi, Lực lượng Cảnh sát Vũ                 
trang Nhân dân là một bộ phận quan trọng trong lực lượng vũ trang của Cộng hòa                 
Nhân dân Trung Hoa và được Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương lãnh đạo                
(theo luật cũ năm 2009, Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc do Quốc vụ viện và                  
Quân uỷ Trung ương lãnh đạo). Luật sửa đổi lần này cũng đưa tư tưởng Tập Cận Bình                  
vào chương 1. 

Luật Cảnh sát Vũ trang Nhân dân mới được sửa đổi quy định rõ các nhiệm vụ trong                  
đó có bảo vệ lợi ích và thực thi luật pháp ở biển, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ                     
khác của Quân ủy Trung ương giao phó. 

Sau khi điều chỉnh thể chế lãnh đạo và chỉ huy của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang, mối                   
quan hệ của đơn vị này với chính phủ và các cơ quan an ninh Trung Quốc sẽ có sự                    
thay đổi lớn. Việc đảm bảo rằng các yêu cầu nhiệm vụ do chính quyền địa phương                 
đưa ra có thể được kết nối thuận lợi với việc sử dụng lực lượng cảnh sát vũ trang là                    
một trong những vấn đề quan trọng trong lần sửa đổi này. 

Xem thêm: 

Gov.cn ngày 21/6: 人民武装警察法完成修订为有效履行职责使命提供坚   
强法律保障_滚动新闻 

Bản Tin Biển Đông Số 27 (trang 15): Trung Quốc sửa luật, cho lực lượng hải                
cảnh tập trận, chiến đấu chung với quân đội 

 

Quan điểm: Trung Quốc tăng quyền cho hải cảnh, Biển Đông gặp rủi ro gì? 

Trả lời Thanh Niên ngày 22/6, TS Nagao Satoru (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) nhận               
định: Việc Trung Quốc quyết định đặt hải cảnh (CCG) dưới quyền quân đội ẩn chứa 2                 
vấn đề nếu xảy ra chiến tranh. 

Thứ nhất, khi đặt CCG dưới sự chỉ huy của quân đội còn giúp Bắc Kinh xây dựng                  
một chuỗi chỉ huy liền mạch để tạo nên mối đe dọa quân sự lớn hơn nhằm vào các                   
nước trong khu vực. Thứ hai, theo TS Nagao, khi các hoạt động của CCG có thể là                  
một phần của quân đội, thì nếu CCG xâm nhập khu vực chủ quyền của các nước lân                  
cận thì tạo ra một sự nhập nhằng giữa hoạt động của lực lượng chấp pháp với lực                  
lượng vũ trang. 

Tương tự, TS James Holmes (chuyên gia chiến lược hàng hải - Đại học Hải chiến Mỹ)                 
phân tích: Thông thường, lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm giữ gìn trị an, thực thi                 
pháp luật và quân đội mới đóng vai trò chủ chốt trong chiến tranh. Chỉ khi nào mọi                  
thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát của cảnh sát thì quân đội mới được điều động.                 
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“Giờ đây, khi “nâng cấp” CCG để dễ dàng kết nối với quân đội, Trung Quốc muốn                 
gia tăng quyền kiểm soát về mặt thực tế để từng bước đạt được tham vọng chủ quyền                  
trên Biển Đôn.” 

Carl O.Schuster (cựu Giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm tình báo hỗn hợp -                 
Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương hải quân Mỹ, đang giảng dạy ở Đại học Hawaii (Mỹ) về                  
quan hệ quốc tế, lịch sử) nhận xét rằng: “Một là Trung Quốc có kế hoạch triển khai                  
các lực lượng quân sự lớn mạnh hơn và bài bản hơn đồn trú tại các khu vực mà nước                    
này đang chiếm giữ ở Biển Đông. Quân đội và CCG sẽ phối hợp chặt chẽ hơn. Hai là,                   
Bắc Kinh thể hiện rõ sự đe dọa với các nước trong khu vực bằng thông điệp đối đầu                   
với CCG tức là đối đầu với quân đội Trung Quốc.” 

Xem thêm:  

Thanh Niên ngày 23/6: Trung Quốc tăng quyền cho hải cảnh, Biển Đông gặp              
rủi ro gì? 

 

 

III- BIỂN ĐÔNG TUẦN QUA QUA BẢN ĐỒ AIS 

Tàu dân quân biển Trung Quốc ở cụm đảo Sinh Tồn 

 

Sơ đồ cụm đảo Sinh Tồn. Ảnh: Thềm Sơn Hà. 
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Sáng sớm thứ Hai ngày 22/6, khoảng hơn trăm tàu Trung Quốc đồng loạt xuất hiện                
trên bản đồ AIS với định danh là tàu cá, nhưng những hình ảnh và phân tích thực tế                   
trước đó cho thấy đây là tàu dân quân biển. 

 

Cụm đảo Sinh Tồn sáng 22/6 qua bản đồ AIS. Ảnh: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Vessel Finder 

Tuy nhiên những hình ảnh vệ tinh, những dữ liệu AIS ít ỏi trước đó và thông tin thực                   
địa của nhà báo Mai Thanh Hải cho thấy sự hiện diện tàu cá/tàu dân quân biển Trung                  
Quốc với số lượng lớn đã thường xuyên diễn ra từ nhiều tháng trước đó, đặc biệt ở                  
những khu vực bãi đá không người.  
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Hình ảnh vệ tinh bãi đá Ba Đầu ngày 15/4 cho thấy nhiều tàu cá/tàu dân quân biển Trung Quốc đang 
hiện diện. Ảnh: Platnet Labs/ Facts on the Sea. 

 

Tàu cá/tàu dân quân biển Trung Quốc ở bãi Ba Đầu ngày 17/4. Ảnh: Planet Labs/Facts on the Sea 
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Tàu cá/tàu dân quân biển Trung Quốc ở bãi Ba Đầu ngày 8/5. Ảnh: Platnet Labs/South China Sea 
News 

 

 

Định danh AIS cho thấy đây là những tàu dân quân biển, theo một phân tích trước đó của AMTI về 
nhóm tàu Việt Đài Ngư (Yuetaiyu: tàu cá). Ảnh: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 
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Ảnh vệ tinh một số khu vực ở cụm đảo Sinh Tồn ngày 21/6 cho thấy hàng chục tàu đã hiện diện xung 
quanh các thực thể không người từ trước ngày 22/6. Ảnh: Planet Labs. 

Hầu hết trong thời gian này các tàu tắt AIS hoặc chỉ có một số rất nhỏ bật AIS. Ngày                    
22/6 là một sự kiện hiếm hoi khi đồng loạt hơn trăm tàu cùng hiển thị trên bản đồ AIS                    
cho phép có thể định dạng đó là tàu Trung Quốc và xác định được sự hiện diện của                   
tàu. Chỉ vài tiếng sau đó, gần như toàn bộ tín hiệu AIS đã biến mất. 

Ngày 28/6, tín hiệu AIS cho thấy có ít nhất 10 tàu dân quân biển Trung Quốc hiện                  
diện ở khu vực gần bãi Ba Đầu. Tuy nhiên cũng có hai tàu Việt Nam, trong đó có ít                    
nhất 1 tàu có thể xác định được là tàu cảnh sát biển cũng đang hiện diện ở đảo Sinh                    
Tồn Đông, nơi Việt Nam đang kiểm soát.  
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Tàu dân quân biển Trung Quốc hiện diện ở cụm đảo Sinh Tồn sáng 28/6/2020. Ảnh: Dự án Đại Sự Ký 
Biển Đông. 

 

Tàu cảnh sát biển Việt Nam ở đảo Sinh Tồn Đông sáng 28/6/2020. Ảnh: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

Tham khảo thêm:  

Bản Tin Biển Đông số 18 (trang 10): Trung Quốc tăng cường hiện diện, tàu               
dân quân neo đậu ở bãi đá Ba Đầu 

Bản Tin Biển Đông số 21 (trang 5): Sự hiện diện đáng chú ý của tàu cá và dân                   
quân biển Trung Quốc 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 7/4/2019: Hồ Sơ Dân Quân Trên Biển của                
Trung Quốc 
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Hoạt động trên biển của các tàu nghiên cứu/khảo sát Trung Quốc 

Sau khi rời vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (ngày 19/6), Hải Dương 4 chủ yếu                  
di chuyển quanh khu vực Đá Châu Viên, quần đảo Trường Sa với khoảng cách từ 5                 
đến 40 hải lý. Từ tối 25/6, Hải Dương 4 di chuyển về khu vực Đá Chữ Thập và thả                    
trôi tại đây cho đến sáng 26/5 thì di chuyển tới khu vực phía tây nam Chữ Thập. Lúc                   
7h27 ngày 27/6, Hải Dương 4 di chuyển ở vị trí cách Đảo Phú Quý khoảng 213 hải lý                   
với tốc độ 0,7 hải lý/giờ về hướng đông. Qua tín hiệu AIS, phát hiện từ 1 đến 2 tàu                    
chấp pháp của Việt Nam luôn theo sát hoạt động của Hải Dương 4. 

 

Sơ đồ đường đi tàu Hải Dương 4 từ 20 - 27/6. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 
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Sơ đồ đường đi tàu Hải Dương 4 kể từ ngày đầu ở Biển Đông cho tới nay. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại 
Sự Ký Biển Đông 

Tàu nghiên cứu khoa học biển Gia Canh (Jia Geng) (thuộc Đại học Hạ Môn, tỉnh                
Phúc Kiến) đã có hành trình kéo dài gần 1 tháng tại Biển Đông. Khởi hành từ Hạ Môn                   
sáng 1/6/2020, tàu đã di chuyển qua các khu vực: phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa –                  
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên nước ta – phía nam và                  
đông nam bãi cạn Trung Sa – phía đông bãi cạn Scarborough – khu vực quần đảo                 
Trường Sa – khu vực phía tây nam đảo Đài Loan sau đó di chuyển về Hạ Môn vào                   
ngày 26/6/2020. Trong đó, tại vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi đến Phú Yên, tàu di                
chuyển cách bờ biển nước ta từ 100 đến 173 hải lý. Trên suốt chặng đường đi, tàu                  
thường duy trì tốc độ từ 8 đến 11 hải lý, tuy nhiên khi đi qua vùng biển nước ta tàu                     
chỉ di chuyển với vận tốc từ 4-5 hải lý; một số thời điểm tàu giảm tốc độ xuống 1-3                    
hải lý, thậm chí dừng lại hoặc di chuyển lòng vòng. Tốc độ dưới 5 hải lý phù hợp để                    
tàu tiến hành tác nghiệp khảo sát, đo lường hoặc thả các thiết bị ngầm. Tại khu vực                  
Trường Sa, không phát hiện Gia Canh tiếp cận bất kỳ điểm đảo nào, tuy nhiên tàu                 
cũng giảm tốc độ xuống dưới 5 hải lý tại một số địa điểm gần Đá Vành Khăn (hiện do                    
Trung Quốc kiểm soát) và Đá Én Đất. 
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Sơ đồ toàn bộ hải trình của tàu Gia Canh. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 

 

Tàu Gia Canh khi đi qua vùng biển Việt Nam. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 
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Tàu Gia Canh khi đi qua quần đảo Trường Sa. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 

Tàu nghiên cứu biển Hướng Dương Hồng 14 (một trong 9 tàu nghiên cứu biển thuộc                
Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc) tiếp tục neo tại khu vực Đá Chữ Thập. 

Tàu khảo sát địa chất Hải Dương Địa Chất 10 (Hai Yang Di Zhi Shi Hao) trọng tải                  
3.400 tấn, thuộc sở hữu của Viện Khảo sát địa chất biển Quảng Châu (Guangzhou               
Marine Geological Survey) rời Quảng Châu ngày 17/6/2020 và di chuyển xuống neo             
tại khu vực phía bắc đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa từ ngày 23/6 đến 27/6/2020.                 
Trưa ngày 27/6, tàu rời vị trí neo và di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ từ 9-12                    
hải lý/giờ. 
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Sơ đồ hoạt động của Hải Dương Địa Chất 10 từ ngày 23 - 27/6/2020. Ảnh: Đức 
Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 

Giàn khoan Noble Clyde Boudreaux vẫn neo tại vùng biển Vũng Tàu, chưa rời đi. 

 

Phân tích: Các cuộc khảo sát của Trung Quốc tại Biển Đông 

Bắc Kinh đang gia tăng tần suất tiến hành khảo sát biển sâu tại Biển Đông, khiến các                  
quốc gia có liên quan khác lo ngại. Các chuyên gia cho rằng khảo sát đáy biển là một                   
chiến thuật gây sức ép cho thể giúp hải quân Trung Quốc theo dõi hoạt động của tàu                  
ngầm tại các vùng biển tranh chấp. 

Trung Quốc sở hữu hạm đội tàu khảo sát và nghiên cứu lớn nhất thế giới, khoảng 25                  
tàu, gấp đôi Mỹ. Chỉ trong năm nay, Trung Quốc đã tiến hành khảo sát ở vùng biển                  
của Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan. Ấn Độ cũng bày tỏ lo ngại liên                
quan tới các hoạt động nghiên cứu khoa học biển của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. 

Collin Koh từ Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam tại Singapore cho rằng các              
thông tin khí tượng học, địa vật lý, thuỷ âm, thuỷ đạc học và các thông tin khoa học                   
khác mang tính lưỡng dụng (có thể dùng cho cả mục đích nghiên cứu khoa học thuần                 
tuý và mục đích quân sự).  

Tuần trước, tàu khảo sát HYDZ 4 đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam,                  
dường như để phản ứng lại với khả năng Việt Nam tiến hành thăm dò dầu khí tại vùng                   
biển mà Trung Quốc cho là có tranh chấp. Theo Derek Grossman từ RAND, cũng               
giống như khảo sát được tiến hành trong EEZ của Malaysia, thông điệp của Bắc Kinh                
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là gây áp lực lên các công ty nước ngoài, cảnh cáo họ không được thăm dò cho các                   
nước có liên quan tới tranh chấp.  

Theo Koh, ở những nơi mà Trung Quốc không thể tự mình thăm dò và khai thác, và                  
không thể tiến hành khai thác chung, Bắc Kinh đơn giản sẽ tìm cách ngăn cản các                 
nước đó thăm dò và khai thác, nhất là tại các vùng biển tranh chấp. Việt Nam sẽ phải                   
suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dụng các công cụ để làm xói mòn lợi ích của Trung                   
Quốc trên Biển Đông. Các nhà thầu hy vọng là Việt Nam sẽ cung cấp an ninh cho các                   
hoạt động khai thác. Theo Grossman, bằng các chiến thuật đe dọa, Bắc Kinh đã thành                
công trong việc làm các công ty nước ngoài sợ hãi. 

Theo Nguyễn Thành Trung từ Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế tại ĐH KHXH&NV              
TpHCM, Việt Nam muốn mọi chuyện êm thấm trong thời điểm này do đất nước đang                
trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu                   
năm sau.  

Các tàu khảo sát thuộc series Hướng Dương Hồng còn khảo sát tại những vùng biển                
xa hơn, ví dụ như khoải khơi đảo Giáng Sinh của Australia, khiến cho các quan chức                 
nước này cáo buộc Trung Quốc đang khảo sát các tuyến tàu ngầm để ra Ấn Độ                 
Dương. Abhijit Singh thuộc Quỹ Nghiên cứu Người quan sát tại Ấn Độ cho rằng công                
nghệ được sử dụng trên các tàu khảo sát Trung Quốc có ứng dụng quân sự, cho phép                  
vẽ ra các tuyến đường có thể được tàu ngầm sử dụng. Trung Quốc có thể sử dụng các                   
thông tin này để giúp tàu ngầm của mình áp sát các vùng biển chủ quyền của Ấn Độ                   
quanh quần đảo Andaman. 

Xem thêm: 

BenarNews ngày 23/6: South China Sea Surveys Pressure Claimants, Mine          
Info with Military Use 

VOA ngày 22/6: China Sends Ship as Warning to Vietnam: No Court Case,             
No Oil Drilling 

 

 

IV- TRÊN THỰC ĐỊA 

Sẽ sớm nối lại đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông 

Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng cho biết vào ngày 1/7, dự kiến                
sẽ có một cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc, trong đó một                
loạt các cơ chế hợp tác sẽ được thảo luận bao gồm cả kế hoạch tái khởi động đàm                   
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phán COC. Tất cả các sự việc gần đây trên Biển Đông cũng sẽ nằm trên bàn nghị sự                   
giữa ASEAN và các quốc gia đối tác. 

Ông Dũng cũng cho rằng đối đầu nước lớn giữa Mỹ và Trung Quốc đã gây ra căng                  
thẳng trên toàn cầu, gây ra sự khó khăn và thế lưỡng nan cho nhiều quốc gia. Tuy vậy,                   
quan điểm của Việt Nam và ASEAN luôn nhất quán: ASEAN sẽ không chọn phe, và                
sẽ bảo vệ lợi ích của chính mình. 

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi tuyên bố vào thứ tư 24/6 rằng đàm               
phán giữa ASEAN và Trung Quốc về COC nên được tiến hành sớm để giảm căng                
thẳng ở khu vực khi COC có thể đóng góp tạo ra một môi trường mang tính xây dựng                   
ở Biển Đông. 

Xem thêm: 

Việt Nam News ngày 23/6: Resumption of South China Sea Code of Conduct             
negotiations to be determined soon: Vietnamese diplomat 

The Mainichi ngày 25/6: Negotiations on S. China Sea rules should resume            
soon: Indonesia 

 

Trung Quốc nối lại việc nạo vét tại đảo Phú Lâm 

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang nạo vét mở rộng đảo Phú Lâm thuộc                 
quần đảo Hoàng Sa. Hoạt động nạo vét này được cho là đã tiến hành được vài tuần.                  
Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy hoạt động nạo vét được diễn ra ở góc tây bắc của đảo,                    
gần với một cảng nhỏ trong tổng số hai cảng trên Phú Lâm. 

Có thể dự đoán là một công trình mới nào đó đang được xây dựng. 
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Những hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 17/4 (trái) và ngày 25/6 năm 2020 (phải), cho thấy một 
phần của Đảo Phú Lâm, trong chuỗi Hoàng Sa. Nạo vét có thể nhìn thấy bởi sự đổi màu của nước và 

các cấu trúc cát mới được xây dựng gần đó. Nguổn: Planet Labs. Copyright ©2015, BenarNews. Used 
with the permission of BenarNews. 

Hành động nạo vét diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, khi các căng thẳng trên Biển                 
Đông đang lên cao. 

Xem thêm: 

BenarNews ngày 26/6: China Resumes Dredging at South China Sea’s Woody           
Island 

 

Ngoại trưởng Philippines Locsin: Lý do Tổng thống tạm dừng hủy Thỏa thuận             
Lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ; Philippines, Trung Quốc dừng đàm phán             
khai thác dầu khí chung ở Biển Đông; Trung Quốc vũ khí hoá bãi cạn               
Scarborough (?) 

Ngoại trưởng Locsin đưa ra khẳng định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài                
ABS-CBN News. “Một điều chắc chắn là họ đã có một đường băng cho các chiến đấu                 
cơ hạ cánh. Đó gần như là một tàu sân bay không thể đánh chìm, nhưng phía Mỹ cho                   
rằng họ có thể xóa sổ nó trong vòng 30 phút đầu tiên của cuộc xung đột”, ông Locsin                   
cho hay, nhắc lại cuộc họp tại Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ,                 
nơi ông đã hỏi lại về khả năng mở rộng sức mạnh của Trung Quốc khi sử dụng                  
Scarborough. 

Tuy nhiên thông tin về việc Trung Quốc đã xây đường băng cho chiến đấu cơ trên bãi                  
cạn Scarborough sẽ cần được kiểm chứng thêm. Có lẽ Loscin đã nhầm bãi cạn               
Scarborough với các thực thể khác như Đá Chữ Thập, Bãi Vành Khăn, Xu Bi, nơi                
Trung Quốc đã xây đường băng.  

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với ABS-CBN News, Ngoại trưởng Locsin cho hay               
quyết định của Tổng thống Rodrigo Duterte tạm dừng hủy Thỏa thuận Lực lượng              
thăm viếng (VFA) với Mỹ xuất phát từ mong muốn của nhà lãnh đạo này là giảm                 
căng thẳng ở Biển Đông, chứ không phải do ông và Bộ trưởng Quốc phòng               
Philippines Delfin Lorenzana thuyết phục. 

Ngoại trưởng Locsin cũng xác nhận các cuộc đàm phán giữa Philippines và Trung              
Quốc về các dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông đã bị tạm dừng, nhưng không                   
nói rõ lý do. 

Xem thêm: 
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Rappler ngày 22/6: Duterte halted VFA termination due to South China Sea            
tensions 

Thanh Niên ngày 22/6: Ngoại trưởng Philippines xác nhận Trung Quốc đã vũ             
khí hóa bãi cạn Scarborough ở Biển Đông 

 

Trung Quốc nói gì về chuyện lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển               
Đông? Mỹ, Philippines lên tiếng phản ứng 

Tại cuộc họp báo hôm 22/6, khi phóng viên báo Nihon Keizai Shimbun (Nhật Bản)               
yêu cầu xác nhận thông tin từ tờ The Economist rằng Trung Quốc ngày càng có khả                 
năng lập ADIZ ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập                
Kiên nhấn mạnh mỗi quốc gia có quyền thiết lập ADIZ và quyết định liệu có nên lập                  
ADIZ hay không dựa trên mức độ của những mối đe dọa nước đó đối mặt trong an                  
ninh phòng không. 

“Vì những mối đe dọa an ninh trên không Trung Quốc đối mặt trên các vùng biển liên                  
quan ở Nam Hải (cách Trung Quốc gọi Biển Đông), Trung Quốc sẽ nghiên cứu kỹ                
vấn đề liên quan bằng cách xem xét tất cả các yếu tố”, ông Triệu nói. 

Trong cuộc họp báo sáng 24/6, tướng Charles Brown, Tư lệnh lực lượng không quân               
Mỹ tại Thái Bình Dương (PACAF), cảnh báo nếu Trung Quốc tuyên bố lập ADIZ ở                
Biển Đông, việc này không chỉ gây quan ngại cho cho PACAF hay Mỹ mà tất cả các                  
quốc gia trong khu vực. Ông Brown cho hay Washington đang quan sát chuyển động               
của Trung Quốc và đề nghị các nước khu vực cùng lên tiếng về vấn đề này. 

Trong tuyên bố đưa ra hôm 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin             
Lorenzana cho hay ông nhất trí với tướng Brown rằng kế hoạch lập ADIZ của Trung                
Quốc sẽ đi ngược lại với trật tự dựa trên luật lệ. Ông Lorenzana cho rằng nhiều nước                  
sẽ xem ADIZ Trung Quốc định lập ở Biển Đông là phi pháp và vi phạm luật pháp                  
quốc tế, theo Thông tấn xã Philippines. Ông còn nhấn mạnh ADIZ này vi phạm các                
đặc quyền kinh tế của những nước ven bờ đối với vùng đặc quyền kinh tế của họ theo                   
Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982. 

Xem thêm: 

Trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/6: Foreign Ministry           
Spokesperson Zhao Lijian's Regular Press Conference on June 22, 2020 

ABS-CBN ngày 24/6: US raises alarm over China's proposal to build air            
defense zone over S. China Sea 
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Rappler ngày 25/6: Lorenzana: China’s planned air defense zone in West PH            
Sea breaks rules 

Philippine News Agency ngày 25/6: DND chief backs US exec's warning vs.            
China ADIZ in WPS 

 

Hải quân Việt Nam-Trung Quốc: Tuần tra liên hợp lần thứ 28 

Ngày 25 và 26-6, Biên đội tàu 266, 267 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Biên đội tàu                   
627, 628, Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc tổ chức Tuần tra liên hợp                 
trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ lần thứ 28. 

Chuyến tuần tra lần này, Biên đội tàu của Hải quân hai nước đã tổ chức tuần tra tại 8                    
điểm với hải trình 300 hải lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đạt                   
được mục đích, yêu cầu đề ra. Hai bên triển khai đội hình tuần tra hàng ngang cách                  
nhau 2 hải lý. Tàu Hải quân Việt Nam tuần tra cách tuyến tuần tra chuẩn 1 hải lý về                    
phía Tây, tàu Hải quân Trung Quốc tuần tra cách tuyến tuần tra chuẩn 1 hải lý về phía                   
Đông. 

Quá trình tuần tra hai bên tiến hành luyện tập tìm kiếm cứu nạn. Sau khi tổ chức tìm                   
kiếm, lực lượng cứu nạn tiếp cận được mục tiêu để cứu vớt theo kế hoạch mà hai bên                   
đã thống nhất. 

Xem thêm: 

QĐND ngày 27/6: Hải quân Việt Nam-Trung Quốc: Tuần tra liên hợp lần thứ              
28 

Thủ tướng Việt Nam: Chủ quyền biển đảo vẫn là khó khăn, thách thức lớn nhất 

Sáng 23/6, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng                 
toàn quân lần thứ 10 (giai đoạn 2015 - 2020). 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và                
bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn,                   
thách thức, nhất là về chủ quyền biển đảo, về an ninh phi truyền thống, âm mưu, thủ                  
đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, kích động, chia                  
rẽ nội bộ hòng làm tan rã Đảng, chế độ từ bên trong. 

Theo Thủ tướng, các phong trào thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng quân đội                 
chính quy, hiện đại, nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng, tăng cường nghiên cứu                
ứng dụng khoa học công nghệ, tiên tiến nhằm phát triển mạnh công nghiệp quốc               
phòng nhất là vũ khí công nghệ cao. 
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Xem thêm: 

Thanh Niên ngày 23/6: Thủ tướng: Chủ quyền biển đảo vẫn là khó khăn, thách               
thức lớn nhất 

 

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chia sẻ nhiều thông điệp quan trọng 

Trong cuộc gặp báo chí ngày 22-6 tại TP.HCM nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan                 
hệ song phương, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khẳng định Việt Nam và                
Mỹ đã duy trì mối quan hệ vô cùng thành công. 

Ông nhận định hợp tác phát triển năng lượng Việt Nam sẽ là điểm nhấn cho tương lai                  
quan hệ hai nước khi Việt Nam cần mở rộng lĩnh vực này để đáp ứng quy mô sản xuất                    
ngày càng mở rộng. Mỹ có thể hỗ trợ cho Việt Nam các loại công nghệ năng lượng                  
sạch, năng lượng tái tạo mới. Trong bối cảnh cả thế giới đang nỗ lực phục hồi những                  
tác động do đại dịch COVID-19 gây ra, Đại sứ Daniel Kritenbrink nhấn mạnh hai               
nước cần tận dụng những cơ hội mới xuất hiện để đẩy mạnh hợp tác thương mại song                  
phương, phù hợp với thế mạnh của mỗi bên. 

Mỹ cũng sẽ tiếp tục ủng hộ các công ty Mỹ như Exxon Mobil, Murphy,… có mong                 
muốn hợp tác với các nước để đầu tư khai thác nguồn tài nguyên trên Biển Đông.                 
Washington sẵn sàng bảo vệ để các công ty này để đảm bảo các hoạt động diễn ra                  
bình thường, không bị TQ quấy rối. 

“Quan hệ Mỹ - Việt Nam là quan hệ được xây dựng trên nền tảng là hai bên tin tưởng                    
thành ý và tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như hệ thống chính                   
trị của nhau. Tôi nghĩ rằng việc lãnh đạo và người dân hai nước đã hoàn toàn gác lại                   
những căng thẳng trong quá khứ để cùng hướng về tương lai là một chỉ dấu tốt cho                  
điều này” - ông Kritenbrink chia sẻ. 

Xem thêm: 

Pháp luật Tp.HCM ngày 27/6: Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chia sẻ nhiều thông               
điệp quan trọng 

 

Robert C. O’Brien: Ý thức hệ và tham vọng toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung                
Quốc 

Ngày 24 vừa rồi, Cố vấn Tổng thống Mỹ về An ninh Quốc gia Robert C. O’Brien đã                  
có bài phát biểu tại Arizona, Mỹ. Đây được cho là bài phát biểu đầu tiên trong chuỗi                  
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bài phát biểu về Trung Quốc từ các quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống                 
Trump.  

Trong bài phát biểu, O’Brien cho rằng nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump cuối               
cùng cũng đã thức tỉnh trước mối đe dọa tới từ các hành động của Đảng Cộng sản                  
Trung Quốc (CCP). Nhận thức trong hàng chục năm vừa qua, cho rằng nếu Trung               
Quốc tham gia vào đời sống quốc tế thì nước này sẽ dần trở nên tự do hoá hơn về kinh                     
tế và cả chính trị, đã hoàn toàn sai lầm và tỏ ra quá ngây thơ. Đây là thất bại lớn nhất                      
của chính sách đối ngoại Mỹ trong suốt 30 năm qua. 

O’Brien phân tích lý do thất bại vì Mỹ không thể nhìn thấu hệ tư tưởng của CCP. Mỹ                   
chỉ tin vào những gì Mỹ muốn tin. CCP là một tổ chức theo hệ tư tưởng Marx-Lenin.                  
Tập Cận Bình xem bản thân mình như là một truyền nhân của Joseph Stalin. Cá nhân                 
trong xã hội tồn tại để phục vụ nhà nước, không có chuyện ngược lại. Nhà nước                 
Trung Quốc mong muốn kiểm soát hoàn toàn mọi mặt đời sống xã hội. 

Bên cạnh đó, trong những năm qua Trung Quốc đã đầu tư rất lớn vào các chiến dịch                  
tuyên truyền ở nước ngoài. Gây ảnh hưởng lên truyền thông nói tiếng Anh, đặc biệt là                 
ở Mỹ. Trung Quốc cũng sử dụng hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế tự do ngôn luận                  
của chính người Mỹ ở ngay bên trong nước Mỹ. Trung Quốc sử dụng các chính sách                 
kinh tế nhằm đe dọa các quốc gia khác vì đã đi ngược lại lợi ích của Trung Quốc, và                    
tăng cường ảnh hưởng lên các tổ chức và thiết chế đa phương quốc tế quan trọng. 

Mỹ đã có một số biện pháp để đối phó với Trung Quốc: (1) Tổng thống Trump ngăn                  
chặn một số công ty Trung Quốc có liên hệ với CCP trong việc tiếp cận thông tin cá                   
nhân của người Mỹ; (2) Bộ Ngoại giao Mỹ lên danh sách các cơ quan truyền thông                 
Trung Quốc như là các thực thể ngoại giao nước ngoài; (3) Tổng thống Trump trừng                
phạt các công ty và cá nhân Trung Quốc có liên quan tới việc đàn áp người Duy Ngô                   
Nhĩ; (4) Mỹ rời Hội đồng Nhân quyền LHQ do tổ chức này ủng hộ Trung Quốc, rời                  
WHO do tổ chức này bị Trung Quốc ảnh hưởng; (5) Mỹ không cấp thị thực học tập và                   
nghiên cứu cho các cá nhân có liên quan tới quân đội Trung Quốc; (6) Mỹ dừng việc                  
đầu tư vào các công ty Trung Quốc thông qua các quỹ hưu trí.  

Xem thêm: 

Toàn văn bài phát biểu: The Chinese Communist Party’s Ideology and Global            
Ambitions 

Axios ngày 24/6: O'Brien says China's global influence puts Americans at risk 
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Mỹ, Nhật diễn tập ở Biển Đông; Nhật và Singapore diễn tập ở Biển Đông 

Quân đội Mỹ ngày 23/6 công bố hình ảnh cho thấy tàu tác chiến ven biển USS                 
Gabrielle Giffords gặp tàu huấn luyện JS Kashima và JS Shimayuki của lực lượng              
phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) để tiến hành cuộc diễn tập chung trên Biển                
Đông, song không nêu vị trí cụ thể.  

"Cơ hội hợp tác cùng bạn bè và đồng minh trên biển đặc biệt quan trọng với khả năng                   
sẵn sàng chiến đấu và quan hệ của chúng tôi. Thực hiện các kỹ năng hàng hải phức                  
tạp với JMSDF cho phép hai lực lượng xây dựng khả năng tương tác và sẵn sàng                 
chiến đấu của chúng tôi khi duy trì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự                   
do và cởi mở", chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy Nhóm Tấn công Viễn chinh số 7                  
của Mỹ, cho biết trong thông cáo.  

Các chiến hạm của Mỹ và Nhật Bản triển khai huấn luyện khoa mục liên lạc song                 
phương, chiến thuật chia tách để cơ động chính xác và chụp ảnh. Cuộc diễn tập giúp                 
tăng khả năng tương tác giữa hai lực lượng, cho phép thủy thủ đoàn trên các tàu thực                  
hành giao tiếp và phối hợp khi hoạt động cùng nhau. 

Trong một diễn biến khác, Twitter của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cho biết                
rằng một tàu huấn luyện xa bờ của Nhật Bản đã tiến hành diễn tập chung với một tàu                   
của Singapore tại Biển Đông 

Xem thêm: 

DVIDS ngày 23/6: U.S., Japan navies exercise together in South China Sea 

Stars and Stripes ngày 24/6: USS Gabrielle Giffords drills with two Japanese            
ships in the South China Sea 

@JSMDF_PAO ngày 23/6 

 

Mỹ tăng cường hoạt động ở Biển Đông 

Theo Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Nam Hải (SCSPI) tại Bắc Kinh, trong                
ngày 25/6 Mỹ đã triển khai các máy bay P-8A Poseidon, RC-135 và C-17A              
Globemaster III tới Biển Đông và eo Bashi. Trước đó một ngày, 5 máy bay đã được                 
phát hiện bay qua khu vực. Theo SCSPI, chiếc P-8A tiến hành các hoạt động tuần tra                 
chống ngầm giữa quần đảo Đông Sa và eo Bashi.  

Peter Su từ Đại học Đạm Giang cho rằng các hoạt động triển khai gần đây là do Mỹ                   
muốn ngăn chặn các tàu ngầm hạt nhân tấn công của Trung Quốc có thể đi vào biển                  
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Philippines. Khi đó thì các tàu ngầm được trang bị tên lửa đạn đạo có thể tấn công                  
lãnh thổ Mỹ. Không quân Mỹ có thể đã có thông tin tình báo về hoạt động của tàu                   
ngầm Trung Quốc. 

Xem thêm: 

Taipei Times ngày 26/6: US steps up activity in South China Sea 

South China Morning Post ngày 26/6: US Air Force ‘heads out again on             
search for Chinese submarines’ 

 

Mỹ xác định Huawei và 19 công ty do quân đội Trung Quốc đứng sau 

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác định các công ty hàng đầu Trung                
Quốc gồm tập đoàn viễn thông Huawei và công ty công nghệ giám sát video               
Hikvision là do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát. Thông tin này do                
Reuters công bố độc quyền dựa trên một tài liệu mà hãng tin này thấy được. Động thái                  
trên sẽ đặt nền tảng để Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt tài chính mới. 

Danh sách mới nhất gồm 20 công ty mà Washington cho rằng do Quân Giải phóng                
nhân dân Trung Quốc (PLA) đứng sau. Ngoài những cái tên như Huawei, Hikvision              
còn có Tập đoàn Viễn thông di động Trung Quốc (China Mobile), Tập đoàn China               
Telecom, Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC). Việc xác định do              
Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện theo một luật năm 1999. Theo đó, bộ này soạn một                 
danh sách những công ty - vốn cung cấp các dịch vụ thương mại, sản xuất hay xuất                  
khẩu - do quân đội Trung Quốc "sở hữu hoặc kiểm soát". 

Danh sách trên có thể sẽ làm làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì                    
thế giới. Tuần trước, Trung Quốc đã dọa trả đũa sau khi Tổng thống Mỹ Donald                
Trump ký thông qua đạo luật trừng phạt Trung Quốc vì những vấn đề liên quan người                 
Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 25/6: Exclusive: Trump administration says Huawei, Hikvision         
backed by Chinese military 
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Mỹ muốn phối hợp với EU chống Trung Quốc 

Ngoại trưởng Mỹ hôm thứ 5 tuyên bố rằng Mỹ chấp nhận đề xuất thiết lập đối thoại                  
chiến lược Mỹ-EU mới để đối phó với Trung Quốc vốn được người đứng đầu chính                
sách đối ngoại của EU đưa ra vào tuần trước. 

Pompeo tại Diễn đàn Brussels đã chỉ trích Trung Quốc gay gắt, nhấn mạnh tới mối đe                 
dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ các hành vi gây hấn của Trung Quốc gần đây ở                   
Biển Đông, đụng độ biên giới với Ấn Độ, các hành vi đi ngược lại với cam kết dành                   
cho các tổ chức quốc tế, cũng như các hành vi kinh tế thiếu minh bạch. 

Cũng tại Diễn đàn Brussels, ông Pompeo đã phát biểu rằng Mỹ đang xem xét lại quá                 
trình triển khai quân sự toàn cầu để chống lại mối đe dọa quân sự tới từ Trung Quốc.                   
Một số khu vực như Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ nhận được thêm nhiều nguồn lực để                 
cải thiện khả năng đối đầu. 

Xem thêm: 

The Economic Times ngày 26/6: US reviewing global force posture to counter            
Chinese threat to countries like India:Pompeo 

The Politico ngày 25/6: Pompeo says U.S. ready to team up on China, but              
E.U. eyes a post-Trump world 

 

Bộ Trưởng Ngoại giao Singapore: Ngoại giao trong thế giới hậu COVID-19 

Theo TS. Vivian Balakrishnan, thế giới hậu COVID-19 sẽ nguy hiểm hơn, và chia rẽ               
hơn. Có mấy lý do: Thứ nhất là sự gia tăng của các mối đe dọa xuyên quốc gia bao                    
gồm biến đổi khí hậu, khủng bố, tấn công mạng và phổ biến vũ khí hạt nhân.                 
COVID-19 sẽ không phải là mối nguy lớn nhất. Thứ hai, COVID-19 đã phơi bày các                
điểm yếu cố hữu của nền kinh tế toàn cầu. Thứ ba, đối đầu nước lớn đang gia tăng                   
một cách mạnh mẽ. Thứ tư, các tranh chấp mang tính khu vực có thể bùng nổ, vì                  
chúng rất khó dự đoán. 

Vậy Singapore phải thích ứng với tình hình mới như thế nào? Thứ nhất, ngành ngoại                
giao Singapore là để phục vụ đất nước và người dân Singapore. Thứ hai, Singapore               
phải ủng hộ và hỗ trợ cho một hệ thống đa phương dựa trên luật pháp. Thứ ba,                  
Singapore phải tăng cường sức mạnh thích ứng của bản thân, đồng thời gia tăng lợi                
thế cạnh tranh trong tình hình mới. Cuối cùng, nền ngoại giao của Singapore phải linh                
hoạt hơn, và phải biết nhanh chóng phản ứng lại những biến động thời cuộc để đưa                 
đất nước tiến lên phía trước. 
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Xem thêm: 

Trang web Bộ Ngoại giao Singapore: Remarks by Minister for Foreign Affairs            
Dr Vivian Balakrishnan on "Diplomacy in a Post-COVID-19 World" 

 

Trung Quốc hoàn thành hệ thống định vị Bắc Đẩu, cạnh tranh GPS của Mỹ 

Trung Quốc vừa phóng vệ tinh cuối cùng trong hệ thống định vị nhằm cạnh tranh với                 
hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ vào ngày 23/6, đánh dấu bước ngoặt lớn                 
trong thị trường đang thu hút này. Vệ tinh Bắc Đẩu-3GEO3 dự kiến được phóng từ                
Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương vào ngày 16/6 nhưng bị hoãn vì “các vấn đề kỹ                  
thuật” chưa công bố chi tiết. 

Theo Dương Trường Phong, thiết kế trưởng của hệ thống Bắc Đẩu, bước đi này đánh                
dấu việc Trung Quốc trở thành một siêu cường không gian thực thụ. Bắc Đẩu đi vào                 
vận hành đầy đủ sẽ giúp nước này gia tăng vị thế cạnh tranh với ba hệ thống định vị                    
toàn cầu khác bao gồm GPS của Mỹ, Galileo của Châu Âu và Glonass của Nga.  

Thời Ân Hoằng từ Đại học Nhân dân Bắc Kinh cho rằng sự kiện trên minh chứng cho                  
sức mạnh chiến lược của Trung Quốc, và thể hiện đối đầu ngày càng tăng với Mỹ.                 
Chu Thần Minh, một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, khẳng định rằng Bắc Đẩu sẽ                 
nâng cao năng lực định vị, tấn công chính xác và hậu cần của quân đội Trung Quốc. 

Nhiều nước sử dụng hệ thống Bắc Đẩu cũng tham gia hệ thống “Vành đai và Con                 
đường" do Trung Quốc khởi xướng để giảm phụ thuộc vào hệ thống GPS của Mỹ. 

“Tuy nhiên, Beidou sẽ cần phải chứng minh độ tin cậy và khả năng cung cấp tín hiệu                  
nhất quán để có được sự tin tưởng của người dùng như cách GPS được tin cậy trên                  
toàn cầu,” theo Alexandra Stickings, một nhà phân tích nghiên cứu tại Viện Nghiên              
cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia tại Anh. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 23/6: China puts final satellite into orbit to try to rival GPS              
network 

SCMP ngày 23/6: China ‘becoming a true space power’ as satellite launch            
completes its BeiDou system 
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Nhật Bản rút kế hoạch triển khai hệ thống Aegis Ashore 

Chính phủ Nhật Bản dự kiến tổ chức họp Hội đồng An ninh Quốc gia trong tuần từ                  
ngày 21/6 và rút lại kế hoạch triển khai hệ thống Aegis Ashore phòng thủ tên lửa trên                  
mặt đất. Hôm thứ sáu tuần trước, Bộ trưởng Phòng vệ Kono Taro đến tỉnh               
Yamaguchi, một trong các địa điểm dự kiến triển khai hệ thống, để giải trình quyết                
định hoãn. 

Đây được xem là một quyết định khá bất ngờ. Lý do được chính phủ Nhật Bản đưa ra                   
liên quan tới các yếu tố về môi trường, đặc biệt là vấn đề khi các ống phóng Standard                   
Missile 3 sau khi tách khỏi tên lửa có thể rơi xuống các khu vực có người ở. Bên cạnh                    
vấn đề môi trường là sự phản đối của các cộng đồng dân cư bản địa về địa điểm triển                    
khai các hệ thống này.  

Xét tới mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên, Nhật Bản sẽ phải xem xét một số các lựa                    
chọn khác, ví dụ như triển khai hệ thống Aegis trên mặt biển; hoặc chuyển sang sử                 
dụng các loại tên lửa đối đất hỗn hợp (JASSM) hay tên lửa chống tàu tầm xa                 
(LRASM); tăng số máy bay cảnh báo sớm, hoặc triển khai máy bay không người lái                
(UAV) có khả năng giám sát các trận địa tên lửa và tấn công nếu phát hiện nguy cơ về                    
một vụ phóng đe dọa lãnh thổ Nhật Bản. 

Nếu không tìm ra được phương án thế chỗ Aegis Ashore, Tokyo sẽ phải trông đợi vào                 
7 tàu khu trục trang bị lá chắn Aegis và các hệ thống phòng không Patriot. Sự phát                  
triển nhanh chóng của hải quân Trung Quốc đang buộc Lực lượng Phòng vệ Biển               
Nhật Bản (JMSDF) phân tán hạm đội tàu chiến Aegis, gây suy giảm khả năng bảo vệ                 
đất liền trước mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên. 

Xem thêm: 

The Diplomat ngày 23/6: Japan Suspends Aegis Ashore Missile Defense          
Plans. What Happens Now? 

Reuters ngày 25/6: Japan may consider first-strike alternative to Aegis Ashore           
by October-NHK 

 

Nhật Bản sửa tên khu vực Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc đặt tên 50 thực thể               
tại biển Hoa Đông 

Hội đồng thành phố Ishigaki (tỉnh Okinawa, Nhật Bản) ngày 22/6 thông qua dự luật               
đổi tên đơn vị hành chính bao gồm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Vùng này được gọi                
là Tonoshiro nhưng từ ngày 1/10 sẽ có tên là Tonoshiro Senkaku. 
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Theo đài NHK, việc đổi tên nhằm tránh gây nhầm lẫn trong vấn đề hành chính vì hiện                  
có một địa điểm khác trong thành phố Ishigaki cũng mang tên Tonoshiro. Trong cuộc               
họp báo cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên                
bố nước này có quyền phản ứng và đã phản đối về việc Nhật Bản đưa ra dự luật mới                    
liên quan đến quần đảo nói trên. 

Thị trưởng Ishigaki, ông Yoshitaka Nakayama phủ nhận cáo buộc việc đổi tên để              
củng cố yêu sách của Nhật Bản, nói rằng quyết định chỉ đơn thuần nhằm tránh gây                 
nhầm lẫn trong quản lý hành chính, theo Kyodo News. 

Đáp trả, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc công bố tên mới cho 50 thực thể dưới                  
biển ở biển Hoa Đông. Tên mới của 50 thực thể dưới biển này, trong đó có các hẻm                   
núi ngầm, được công bố trong một thông báo trên mạng của Bộ Tài nguyên thiên                
nhiên Trung Quốc hôm 23/6. Họ gọi đây là các "danh xưng tiêu chuẩn". Nhiều thực                
thể được đặt tên trên nằm gần với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, khu vực đang tranh                
chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Trong số 50 cái tên mới, có 3 cái tên                   
chứa chữ "Điếu Ngư". 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono hôm 25/6 phát biểu trong một cuộc họp                
báo tại Tokyo rằng các máy bay quân sự Nhật Bản giờ đây được triển khai hằng ngày,                  
thậm chí là nhiều lần trong ngày, để ngăn chặn máy bay Trung Quốc. Các tàu chiến                 
Trung Quốc cũng gia tăng tiếp cận Senkaku/Điếu Ngư. Ông Taro Kono cũng nhấn              
mạnh rằng Nhật Bản cũng đã bắt đầu tập trung vào khả năng Trung Quốc triển khai                 
tàu ngầm tại các vùng biển xung quanh. 

Xem thêm: 

The Japan Times ngày 22/6: Ishigaki renames area containing Senkaku          
Islands, prompting backlash fears 

SCMP ngày 24/6: China names undersea canyons and knolls in East China            
Sea amid rising tension with Japan over islands 

Stars & Stripes ngày 25/6: Japanese jets scramble daily to meet probing            
Chinese aircraft, says nation’s defense chief 
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Đài Loan thử máy bay huấn luyện nội địa đầu tiên, Trung Quốc khiêu khích lần                
thứ 8 trong hai tuần 

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sáng 22/6 chứng kiến chuyến bay thử công khai                
đầu tiên của mẫu máy bay phản lực huấn luyện nội địa đầu tiên trong kế hoạch tăng                  
cường tự chủ về phòng vệ. 

Chiếc Dũng Ưng (AT-5) được chế tạo bởi Tập đoàn Phát triển công nghiệp hàng               
không Đài Loan (AIDC) trong dự án với tổng ngân sách 66,8 tỷ Đài tệ. Đây là mẫu                  
máy bay thứ 2 sản xuất tại Đài Loan, sau mẫu tiêm kích Kinh Quốc (F-CK-1) bay thử                  
vào năm 1989 và hoạt động chính thức từ năm 1994. 

Phát biểu tại căn cứ không quân ở Đài Trung, bà Thái Anh Văn cho biết mẫu máy bay                   
mới đã bác bỏ những ý kiến cho rằng Đài Loan thiếu công nghệ và nên tập trung vào                   
việc đáp ứng các nhu cầu quốc phòng từ nguồn bên ngoài. “Mẫu máy bay huấn luyện                 
mới không chỉ tạo ra hơn 2.000 việc làm mà sẽ còn truyền đạt kinh nghiệm và ươm                  
mầm cho một thế hệ mới những tài năng kỹ thuật công nghiệp hàng không”, bà Thái                 
Anh Văn phát biểu. 

Cũng trong ngày 22/6, không quân Đài Loan xác định các máy bay c ném bom H-6 và                  
máy bay chiến đấu J-10 của Trung QUốc đã bay vào ADIZ ở phía Tây Nam đảo Đài                  
Loan, nhưng không nêu rõ số lượng. Các máy bay Trung Quốc sau đó đã nhận được                 
cảnh báo qua vô tuyến và rời đi. "Các chiến đấu cơ cũng chủ động xua đuổi biên đội                   
máy bay trên", lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết nhưng không tiết lộ thêm chi                 
tiết. 

Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết đây là lần thứ 8 trong 2 tuần máy bay quân sự                    
Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không quanh hòn đảo Đài Loan. Các               
chuyên gia cho rằng Trung Quốc cũng đang muốn gửi thông điệp tới Mỹ và các nước                 
khác về việc đừng can thiệp vào Đài Loan, và chuẩn bị cho quân đội nước này trước                  
các viễn cảnh xung đột tại khu vực. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 22/6: Taiwan boosts domestic defence development plan with          
new jet 

Reuters ngày 22/6: Chinese bomber approaches Taiwan in latest fly-by near           
island 
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VOA ngày 24/6: China Sends 8 Military Planes into Taiwan Airspace;           
Analysts See Move as Warning to US and Others 

 

Đài Loan đưa quân tới đảo tranh chấp với Trung Quốc 

Các binh sĩ thủy quân lục chiến Đài Loan đang được triển khai tới quần đảo Pratas                 
(Trung Quốc đại lục và Đài Loan gọi là “Đông Sa”) trong thời gian ngắn để thực hiện                  
nhiệm vụ huấn luyện, một quan chức thuộc lực lượng phòng vệ hòn đảo ngày 22/6                
cho biết. Quan chức này không tiết lộ số lượng cụ thể và thời gian triển khai của đơn                   
vị thủy quân lục chiến này. 

Pratas nằm ở phía đông bắc Biển Đông, có vai trò quan trọng chiến lược với tham                 
vọng mở rộng hoạt động của Bắc Kinh, do quần đảo án ngữ tuyến di chuyển của hải                  
quân Trung Quốc đóng tại đảo Hải Nam ra Thái Bình Dương. Đài Loan đang triển                
khai một lực lượng cảnh sát biển đồn trú để kiểm soát Pratas, nhưng Trung Quốc đại                 
lục cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo này. 

Nhóm binh sĩ thủy quân lục chiến Đài Loan được triển khai tới quần đảo có nhiệm vụ                  
tăng cường năng lực phòng thủ cùng kỹ năng bảo trì thiết bị và hậu cần cho lực lượng                   
cảnh sát biển đồn trú ở Đông Sa. 

Động thái đưa quân tới Pratas được Đài Loan tiến hành sau khi có thông tin Quân                 
Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc lên kế hoạch tổ chức tập trận quy mô lớn tại                  
khu vực vào tháng 8, trong đó có khoa mục mô phỏng đánh chiếm quần đảo Pratas.                 
Đài Loan năm 2000 rút toàn bộ binh sĩ đồn trú tại quần đảo Pratas để điều lực lượng                   
cảnh sát biển tới thay. Đài Loan tuyên bố động thái này nhằm giảm căng thẳng trong                 
khu vực và loại bỏ tính quân sự trong các chuyến tuần tra trong khu vực. 

Xem thêm: 

Focus Taiwan ngày 25/6: Taiwan redeploys soldiers to South China Sea for            
training: source 

 

Indonesia sẽ không chọn phe trong tranh chấp Biển Đông. Người đứng đầu quần              
đảo Natuna không chào đón đầu tư từ Trung Quốc 

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak,           
Indonesia sẽ không tham gia vào xung đột trên Biển Đông và sẽ không theo bất cứ                 
một bên nào dù đó là Mỹ hay Trung Quốc. “Chúng tôi không phải là một bên uỷ                  
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nhiệm, chúng tôi không tham gia bất cứ một hiệp ước quốc phòng nào với bất cứ ai",                  
theo Dahnil. 

Nếu Indonesia liên kết với một bên tranh chấp, lãnh thổ quốc gia có nguy cơ trở thành                  
chiến trường. Đối với Indonesia, ngoại giao là công cụ quan trong và Bộ Quốc phòng                
nước này tiếp tục theo dõi sát sao tình hình Biển Đông. 

Trong một diễn biến khác, Abdul Hamid Rizal, người đứng đầu quần đảo Natuna đã               
kêu gọi các cường quốc phương tây, bao gồm Mỹ, Nhật Bản và Australia, đầu tư vào                 
quần đảo chiến lược này. Ông cũng nói rằng ông không chào đón đầu tư từ Trung                 
Quốc. Các dự án đầu tư có thể kể tới như việc xây dựng một sân bay quốc tế mới thay                     
cho sân bay quân sự đã cũ. Đây là lần đầu tư một quan chức chính phủ Indonesia                  
không chào đón nguồn đầu tư từ Trung Quốc. 

Xem thêm: 

MinaNews.net ngày 25/6: South China Sea Tension, Indonesia not Involved in           
the US or China Side 

The Sydney Morning Herald ngày 26/6: Natuna chief urges Australia to           
invest, says Chinese aid not welcome 

 

Malaysia sẽ nghiêm khắc với ngư dân Việt Nam 

Trong cuộc họp báo sáng 24/06 tại Kuala Lumpur, tư lệnh lực lượng tuần duyên               
Malaysia cho biết, ngư dân Việt Nam xâm nhập vùng biển Malaysia sẽ bị bắt, bị kết                 
án về tội đánh cá bất hợp pháp.  

Trong thời gian gần đây, do nhu cầu ngăn chặn siêu vi corona chủng mới lây nhiễm,                 
Malaysia chỉ tống xuất tàu cá Việt Nam về nước. Từ nay, ngư dân bị bắt quả tang sẽ                   
bị truy tố với nguy cơ lãnh án tù. Trong cuộc họp báo, tướng Mohd Zubil Mat Som                  
than phiền ngư dân Việt Nam thường xuyên xâm nhập vùng biển Malaysia. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 24/6: Malaysia to detain, charge crew of "illegal" Vietnamese           
boats 
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V- PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN 

Vụ Repsol: Phía sau hàng trăm triệu đôla Việt Nam phải đền bù là gì? 

TS Bill Hayton, nhà nghiên cứu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đồng thời là                 
phóng viên BBC News từ Anh quốc, cho hay: "Việc này chứng tỏ Trung Quốc đã                
thành công trong việc đe dọa Việt Nam để gây áp lực buộc Repsol ngừng khoan dầu.                 
Việt Nam duy trì các quyền của mình về lý thuyết nhưng không thể thực hiện các                 
quyền ấy trên thực tế. Nó không có nghĩa rằng Việt Nam đã từ bỏ các quyền của mình                   
nhưng có vẻ như Việt Nam không thể tiếp tục [thực hiện các quyền này] một mình." 

TS Bill Hayton nhìn nhận rằng sự việc xảy ra với Repsol đang khiến các công ty dầu                  
khí khác cẩn trọng hơn khi đầu tư vào các khu vực dính dáng tới Trung Quốc. Ông                  
Nguyễn Lê Minh, thành viên Hội đồng Biên tập và Phản biện Tạp chí Năng lượng                
Việt Nam, có ý kiến trái chiều. Ông Minh nói: "Đối với các đối tác hay công ty dầu                   
khí quốc tế khác thì không có ảnh hưởng gì, các hoạt động đầu tư, thăm dò và khai                   
thác ở các lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ trên thềm lục địa Việt Nam                   
vẫn diễn ra bình thường, theo đúng các thông lệ quốc tế, Luật Dầu khí và các hợp                  
đồng phân chia sản phẩm (PSC)." Ông Minh cho rằng việc Repsol chuyển nhượng lại               
cổ phần cho phía chủ nhà là "chuyện bình thường trong ngành dầu khí" khi Repsol                
"vốn đã không mặn mà ngay từ khi tạm dừng từ năm 2018". 

Trong một tuyên bố, Repsol nói rằng "việc chuyển nhượng sẽ không gây ra tác động                
đáng kể nào lên tình trạng tài chính của công ty". TS Bill Hayton cho rằng điều này                  
hẳn có nghĩa rằng Repsol đã nhận được đền bù từ Việt Nam. Còn ông Nguyễn Lê                 
Minh thì khẳng định hẳn phải có thiệt hại, "nhưng không nhiều như dư luận đồn                
đoán." 

Ông Nguyễn Lê Minh nói rằng hiện PetroVietnam chưa có chiến lược cụ thể về               
phương án tiếp theo. Nhưng theo quan điểm cá nhân của ông thì PetroVietnam nhiều               
khả năng sẽ hình thành hai phương án. 

Xem thêm: 

BBC ngày 25/6: Vụ Repsol: Phía sau hàng trăm triệu đôla VN phải đền bù là                
gì? 

 

Veerle Nouwens: Ai bảo vệ con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc? 

Trong khi Trung Quốc đang tăng cường lợi ích hàng hải của mình trên toàn cầu, tất cả                  
mọi sự chú ý đều đổ dồn vào lực lượng hải quân của nước này. Thế nhưng những lo                   
ngại của các nhà phân tích phương Tây về năng lực quân sự và về vai trò địa chính trị                    
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ngày càng gia tăng của Trung Quốc lại hoàn toàn bỏ qua một giải pháp an ninh khác:                  
các công ty an ninh hàng hải tư nhân của Trung Quốc. Có rất ít thông tin về các công                    
ty này, tuy nhiên đã có một số công ty hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình                   
Dương, tuyển dụng các cựu chiến binh Trung Quốc và cả người nước ngoài, cung cấp                
các dịch vụ bảo vệ tàu thuyền có vũ trang và không có vũ trang. Các công ty nước                   
ngoài thường thống trị ngành công nghiệp này đang mất dần sức hút và các công ty                 
Trung Quốc tăng cường hoạt động ở bên ngoài Trung Quốc. Bằng cách cung cấp các                
dịch vụ giúp bảo vệ thứ mà Trung Quốc gọi là Con đường Tơ lụa trên biển, các công                   
ty an ninh hàng hải tư nhân có lợi ích song trùng với chính phủ Bắc Kinh. 

Thế nhưng rõ ràng là ngành công nghiệp mới nổi này cần phải được ràng buộc bởi                 
luật pháp và có tính chuyên nghiệp cao hơn để tránh nguy cơ gây bất ổn trên biển,                  
cũng như là ảnh hưởng tới danh tiếng và gây ra các sự việc không đáng có cho Trung                   
Quốc. Sẽ là sai lầm nếu coi quá trình luật hoá và chuyên nghiệp hoá như trên chỉ đơn                   
thuần mang tính chất thương mại. Hiện tại chưa thể chứng minh được mối quan hệ                
giữa các công ty an ninh hàng hải tư nhân và chính phủ Trung Quốc, nhưng việc bảo                  
vệ lợi ích hàng hải trên biển là mang tính chiến lược. Sự tham gia của các công ty này                    
giúp chính phủ Trung Quốc tách bạch giữa Dự án Vành đai Con đường mà họ luôn                 
khẳng định là thuần kinh tế, với các yếu tố quân sự.  

Xem thêm: 

War on the Rocks ngày 24/6: Who Guards the Maritime Silk Road? 

 

H. I. Sutton: Tàu ngầm Trung Quốc có thể trở thành một thực tế thường trực ở                 
Ấn Độ Dương 

Trung Quốc đang phát triển năng lực triển khai sức mạnh toàn cầu, và Ấn Độ Dương                 
là một địa bàn quan trọng. 

Đối với Ấn Độ, đây là một mối đe dọa trên thực tế. Tàu ngầm Trung Quốc đã viếng                   
thăm các cảng ở Pakistan và Sri Lanka trong những năm gần đây. Trong thời bình, tàu                 
ngầm Trung Quốc sẽ tới Ấn Độ Dương thông qua eo Malacca. Trong thời chiến, các                
tàu ngầm này có thể đi qua eo Sunda hoặc eo Lombok để tiếp cận các vùng biển sâu                   
hơn tại đông Ấn Độ Dương. Lombok chiếm lợi thế hơn Sunda do độ sâu lớn hơn.  

Một khi tới được Ấn Độ Dương, các tàu ngầm Trung Quốc sẽ được tiếp tế và tiếp liệu                   
ở bờ biển Đông Phi, không cần phải quay về Trung Quốc. Hoặc nếu không thì có thể                  
tiến hành tiếp vận trên biển thông qua các tàu chuyên tiếp vận hoạt động từ Djibouti.                 
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Bên cạnh đó còn có cảng Gwadar tại Pakistan, với các liên kết trực tiếp tới thẳng biên                  
giới Trung Quốc. 

Xem thêm: 

Forbes ngày 26/6: Chinese Navy Submarines Could Become A Reality In           
Indian Ocean 

 

Kris Osborn: Đối đầu tàu ngầm Trung-Mỹ ở Biển Đông 

Cả Mỹ và Trung Quốc đang cố gắng tìm kiếm ưu thế về mặt hải quân, cụ thể là tác                    
chiến tàu ngầm, ở Biển Đông. Theo Hoàn cầu Thời báo, Trung Quốc đã triển khai                
máy bay cảnh báo sớm trên không KJ-500 cũng như máy bay săn ngầm KQ-200 ở                
khu vực. 

Tác chiến tàu ngầm sẽ đóng vai trò quan trọng trong bất cứ đối đầu quân sự nào ở                   
Biển Đông. Các vùng nước nông rộng lớn xung quanh các quần đảo ở Biển Đông                
khiến cho quá trình hoạt động của các loại tàu chiến mặt nước hạng nặng gặp khó                 
khăn, loại trừ các loại tàu tác chiến ven bờ hạng nhẹ. Chính vì thế tàu ngầm sẽ là thứ                    
vũ khí có thể mang lại ưu thế về mặt chiến thuật với khả năng tiếp cận, trinh sát và tấn                     
công ven bờ. Các loại máy bay trinh sát/do thám cũng có khả năng phát hiện các loại                  
thiết bị không người lái được triển khai trên và dưới mặt biển. 

Mỹ từ lâu đã sử dụng các máy bay P-8 Poseidon với các công nghệ tối tân nhất để đối                    
phó với hạm đội tàu ngầm tấn công hạt nhân ngày càng gia tăng về số lượng của                  
Trung Quốc. P-8 có tốc độ cao hơn và tấm hoạt động rộng hơn rất nhiều so với các                   
máy bay P-3 Orion thế hệ trước đó. Năng lực này giúp P-8 có thể phát hiện tàu ngầm                   
Trung Quốc tốt hơn. Các loại công nghệ cảm biến như ra-đa AN/APY-10, các loại               
camera hồng ngoại, điện từ và quang học MX series cũng như thế hệ phao âm                
(sonobuoy) mới có thể phát hiện tàu ngầm ở nhiều độ sâu khác nhau. 

Ngoài ra, hệ thống phao âm của P-8 còn có thể trở thành một phần trong mạng lưới                  
phòng thủ dưới nước của hải quân Mỹ, một hệ thống các đầu thu chuyển sóng áp suất                  
(hydrophone), cảm biến, và các hệ thống chiến lược khác trải dài từ vùng bờ biển bắc                 
Trung Quốc xuống tới Philippines và Indonesia.  

Xem thêm: 

The National Interest ngày 22/6: China vs. America: A Submarine Showdown           
in the South China Sea? 
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Kris Osborn: Hải quân Mỹ sẵn sàng đối phó với những phiền toái ở Biển Đông                
và xung quanh Đài Loan 

Hải quân Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch diễn tập tác chiến hỗn hợp với sự tham gia đồng                   
thời của hai nhóm tác chiến tàu sân bay khác nhau là USS Theodore Roosevelt và                
USS Nimitz ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Kế hoạch này nhằm đảm bảo tính sẵn                  
sàng trong khả năng triển khai lực lượng của Mỹ ở khu vực. 

Các nhóm tác chiến sẽ tiến hành diễn tập phòng không, giám sát biển, tiếp vận, không                 
chiến phòng thủ, tấn công tầm xa và phối hợp di chuyển.  

Tuy đây không phải lần đầu tiên hải quân tiến hành diễn tập chung với cùng lúc 2 tàu                   
sân bay tham dự, những thách thức về chiến lược và kỹ thuật không phải là không                 
xuất hiện. Sự thành công của một chiến dịch tấn công có sự tham gia của nhiều tàu                  
sân bay được quyết định bởi sự phối hợp nhuần nhuyễn, khả năng chỉ huy và kiểm                 
soát chiến trường, và đặc biệt là sức mạnh hỏa lực. 

Các chiến dịch kiểu như vậy giúp hải quân mở rộng khả năng tấn công các mục tiêu                  
trên đất liền, gia tăng khả năng tìm kiếm mục tiêu, mở rộng khả năng tấn công phối                  
hợp đa dạng từ tất cả các hệ thống vũ khí hiện có. Bên cạnh đó, khả năng tấn công                    
bằng tên lửa từ các khu trục hạm cũng được cải thiện.  

Xem thêm: 

The National Interest ngày 22/6: The U.S. Navy Is Ready for Trouble in the              
South China Sea or Near Taiwan 

 

Michele A. Flournoy: Làm thế nào để ngăn chặn chiến tranh ở Châu Á giữa Mỹ                
và Trung Quốc 

Có một thứ chắc chắn sẽ diễn ra sau đại dịch: căng thẳng Mỹ-Trung sẽ mạnh mẽ hơn                  
khoảng thời gian trước đây. Đối đầu Mỹ-Trung sẽ tạo ra nhiều thách thức cho các nhà                 
hoạch định chính sách, và cấp thiết nhất là phải giảm rủi ro chiến tranh, trong khi rủi                  
ro này đang tăng lên. 

Cả Washington và Bắc Kinh đều không muốn chiến tranh, vì đó sẽ là thảm hoạ. Tuy                 
nhiên, xung đột có thể nổ ra nếu như một trong hai bên tính toán sai lầm trong việc                   
phản ứng lại chính sách của nhau, nhất là ở những điểm nóng như Biển Đông hay Đài                  
Loan. Trong vòng hai thập kỷ qua, quân đội Trung Quốc đã phát triển cả về số lượng                  
lẫn chất lượng. trong khi khả năng răn đe của Mỹ lại suy giảm. Thêm vào đó, mức độ                   
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cam kết của Mỹ lại không được như kỳ vọng. Rủi ro gia tăng khi các lãnh đạo Trung                   
Quốc ngày càng tự tin vào bản thân, trong khi nghi ngờ năng lực giải quyết căng                 
thẳng từ Mỹ.  

Để tái lập lại một khả năng răn đe mạnh mẽ, Mỹ phải ngăn chặn bằng được các hành                   
vi quyết đoán và hung hăng về quân sự của Trung Quốc thông qua ngăn chặn khả                 
năng của quân đội Trung Quốc, hoặc áp đặt chi phí lên các chính sách của Bắc Kinh.                  
Tăng cường sức mạnh cứng là một cách, tạo ra các khả năng mới thông qua các loại                  
công nghệ vũ khí mới và tư duy tác chiến mới là cách thứ hai. 

Quan trọng hơn hết, Mỹ phải tin rằng mình có thể làm được những việc trên. Bên                 
cạnh đầu tư vào năng lực quốc phòng, Mỹ phải gia tăng cam kết của mình ở khu vực,                   
khẳng định chắc chắn rằng mình sẽ hành động để bảo vệ lợi ích ở đây. Rốt cuộc, cạnh                   
tranh với Trung Quốc không chỉ là cạnh tranh về quân sự, mà còn là kinh tế, công                  
nghệ, chính trị và ý thức hệ. Mỹ sẽ phải đầu tư để cải thiện khả năng cạnh tranh ở                    
trong nước, nhất là sau khi vượt qua đại dịch.  

Xem thêm:  

Foreign Affairs ngày 18/6: How to Prevent a War in Asia: The Erosion of              
American Deterrence Raises the Risk of Chinese Miscalculation 

 

Gideon Rachman: Ấn Độ chọn phe trong cuộc chiến tranh lạnh mới 

Cho đến nay, chính phủ Ấn Độ đã cố gắng không chọn phe trong quá trình đối đầu                  
ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Thế nhưng cuộc đụng độ tại biên giới trên                  
dãy Himalaya vào tuần trước giữa hai nước dường như sẽ kết thúc chính sách không                
liên kết này của New Delhi. 

Tình hình ở New Delhi hiện tại là rất khác so với khoảng thời gian nồng ấm giữa Ấn                   
Độ và Trung Quốc trước đây. Giới tinh hoa Ấn Độ giờ đây đồng thuận hoàn toàn rằng                  
Trung Quốc là một thế lực thù địch, và cách đáp trả duy nhất của Ấn Độ lúc này là                    
xích lại gần hơn với Mỹ và các quốc gia dân chủ ở Châu Á khác như Nhật Bản hay                    
Australia. Mối lo ngại của Ấn Độ đối với Trung Quốc ngày càng gia tăng trong những                 
năm gần đây, khi Bắc Kinh xây dựng quan hệ đặc biệt với Pakistan và mở rộng tầm                  
ảnh hưởng tới các quốc gia láng giềng của Ấn Độ như Sri Lanka, Myanmar,               
Bangladesh hay Nepal. 

Tuy nhiên, mặc dù phe diều hâu ngày càng có ảnh hưởng, vẫn có một trường phái hoà                  
hoãn lập luận rằng Ấn Độ sẽ không có nhiều lợi ích nếu theo Mỹ để bao vây Trung                   
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Quốc. Đây là kết quả từ lịch sử với chính sách không liên kết có từ thời Chiến tranh                   
Lạnh. Chưa kể, Trung Quốc còn là đối tác thương mại lớn thứ 2 của New Delhi. 

Giờ đây, có gợi ý cho rằng Ấn Độ nên lập liên minh chính thức với Mỹ. Khả năng này                    
có thể xảy ra nếu như Joe Biden lên làm tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử cuối năm                   
nay. Mỹ trong nhiều năm qua cũng đã cố gắng vuốt ve Ấn Độ, tăng cường quan hệ                  
quân sự với Ấn Độ, nhất là thông qua bộ tứ kim cương. 

Ấn Độ hoàn toàn có thể thách thức Bắc Kinh ở các điểm nóng khác ở Ấn Độ Dương                   
hay Biển Đông, và đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.  

Xem thêm: 

Financial Times ngày 22/6: India picks a side in the new cold war 

 

Manish Tewari: Châu Á mất một thập kỷ để chống lại Trung Quốc. Ấn Độ và                
Quad có thể tạo ra một chiến lược mới 

Các nước Châu Á đã bắt đầu để ý tới sự trỗi dậy của Trung Quốc từ đầu những năm                    
2000 và đã cố gắng thiết lập những sáng kiến Kênh 1 nhằm cố gắng bao vây Trung                  
Quốc mà không dùng tới cụm từ "bao vây". Cốt lõi của cách tiếp cận trên là Mỹ, tuy                   
nhiên Washington quá bận rộn với cuộc chiến chống khủng bố, cộng với đó là toàn                
cầu hoá với vai trò sản xuất lớn của Trung Quốc. Sự chùn bước trong việc tái định                  
hình trật tự an ninh khu vực khiến Trung Quốc ngày càng mạnh lên và có thời gian                  
hiện đại hoá quân đội. 

Sự ra đời của bộ tứ kim cương (Quad), cũng như quá trình xoay trục về Châu Á dưới                   
thời Obama đánh dấu việc các nước lớn bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Nhưng mọi                 
thứ dường như quá trễ. 

Cấu trúc an ninh ở Châu Á là một tập hợp các thiết chế hợp tác an ninh riêng rẽ ở các                      
khu vực khác nhau. Trung Quốc là thành viên của một số tổ chức trong đó. Quad có                  
thể nổi lên và đóng một vai trò quan trọng hơn, trở thành hạt nhân trong một khuôn                  
khổ chiến lược xuyên Châu Á. 

Xem thêm: 

The Print ngày 23/6: Asia lost a decade to counter China. But India and Quad               
can lead new strategy now 

 

 

42 
 

https://drive.google.com/file/d/1fzw0vF2d0XGxOjY4OaZux8PIlTlp33Ez/view?ts=5ef6a4bc
https://theprint.in/opinion/asia-lost-decade-to-counter-china-but-india-and-quad-can-lead-strategy/447183/
https://theprint.in/opinion/asia-lost-decade-to-counter-china-but-india-and-quad-can-lead-strategy/447183/


 

Natuna: điểm không bình yên trên chiến tuyến giữa Trung Quốc và Indonesia 

Quần đảo Natuna là một trong những khu vực xa xôi nhất nhưng cũng kém phát triển                 
nhất của Indonesia. Quần đảo này lại nằm trên khu vực tranh chấp ảnh hưởng chiến                
lược. Tranh chấp ở Biển Đông không chỉ liên quan tới nguồn lợi thuỷ sản, mà còn về                  
chủ quyền, quyền tự do hàng hải và quyền thăm dò và khai thác các loại tài nguyên                  
quan trọng như dầu mỏ và khí đốt. 

Trung Quốc là bên quyết đoán và hung hăng nhất. Chương trình xây dựng đảo nhân                
tạo đầy tham vọng, cùng với sức mạnh quân sự lớn, Trung Quốc đã có thể thay đổi                  
những gì đang xảy ra trên thực địa. 

Cuối năm 2019, Indonesia bị lôi vào xung đột ở Biển Đông khi 63 tàu cá Trung Quốc                  
với sự hộ tống của hải cảnh tiến vào vùng nước xung quanh Natuna, gây ra đối đầu                  
giữa hai bên. Indonesia đã phải gửi không quân và hải quân ra Natuna để bảo vệ chủ                  
quyền.  

Greg Poling từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Mỹ cho rằng, xét về                  
mặt nào đi nữa, Mỹ và các quốc gia Đông Nam Á đang thua so với Trung Quốc về                   
mọi mặt, từ vấn đề luật cho tới tiếp cận tài nguyên. Mặc dù khả năng đụng độ thật sự                    
giữa Mỹ và Trung Quốc là thấp, nhưng không thể bỏ qua rủi ro này. Trung Quốc                 
không có ý định khẳng định chủ quyền ở Biển Đông bằng vũ lực, họ muốn dùng ép                  
buộc, dùng các phương tiện như hải cảnh và dân quân biển để xói mòn cam kết của                  
Mỹ. 

Ngư dân Philippines nói rằng chắc chắn Trung Quốc sẽ trở lại. Các tàu cá và hải cảnh                  
Trung Quốc thường xuyên xuất hiện cách hàng tháng. Sự xuất hiện của ngư dân Việt                
Nam nhiều hơn, thậm chí có khi còn sử dụng cờ của Malaysia. Các tàu chấp pháp của                  
Indonesia đơn giản là không hiện diện thường xuyên. Greg Poling cho rằng trong khi               
các tàu Việt Nam làm vậy đơn giản vì lý do kinh tế, thì phía Trung Quốc là vì lý do                     
chủ quyền. Trung Quốc đang chơi trò chơi chờ đợi, họ có lợi thế về thời gian. 

Xem thêm 

The Sydney Morning Herald ngày 27/6: Natuna: an idyll on the front line             
between Indonesia and China 

 

Mark Valencia: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc thành lập Vùng nhận diện               
phòng không (ADIZ) ở Biển Đông? 

Học giả tại Viện nghiên cứu quốc gia Nam Hải của Trung Quốc bình luận rằng cách                 
đây 7 năm, khi Trung Quốc thành lập ADIZ tại biển Hoa Đông, các nhà phân tích,                 
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giới truyền thông, và các quan chức Mỹ đều cho rằng “bầu trời đã sụp đổ". Chẳng có                  
gì tương tự như thế xảy ra cả. Với Biển Đông cũng vậy. Thậm chí nếu Trung Quốc có                   
thiết lập ADIZ ở Biển Đông cũng không gây ra nhiều bất ổn. Chính hành động của                 
Mỹ mới là thứ quyết định xem điều đó có xảy ra hay không, cũng như những hệ quả                   
tiếp theo sẽ như thế nào. 

ADIZ của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ có những đặc điểm tương tự như ADIZ ở biển                  
Hoa Đông. Mỹ bác bỏ các vùng nhận diện phòng không như vậy vì chúng không theo                 
mô hình Mỹ. Về lý thuyết, chỉ có các máy bay dân sự hướng vào không phận Mỹ mới                   
phải thông báo trước hành trình cho các cơ quan kiểm soát không lưu. Trên thực tế,                 
Mỹ ngăn chặn tất cả các máy bay cả quân sự lẫn dân sự đi qua ADIZ mà không khai                    
báo nhận diện.  

Trung Quốc tuyên bố rằng ADIZ trên biển Hoa Đông không ảnh hưởng tới các đường                
bay thương mại và không ảnh hưởng tới tự do hàng không. Trung Quốc chỉ theo dõi                 
các máy bay quân sự nước ngoài bay qua ADIZ, tương tự như Mỹ hay Nhật Bản. 

Bản thân việc tuyên bố thành lập ADIZ không phải là hành vi gây hấn. Thứ nhất,                 
ADIZ không phải công cụ để tuyên bố chủ quyền. Thứ hai, thành lập và quản lý                 
ADIZ luôn là một hành vi đơn phương và gây tranh cãi. Thứ ba, sự xuất hiện của một                   
ADIZ không hẳn sẽ gây ra căng thẳng. 

Trung Quốc có thể tuyên bố thành lập ADIZ trong phạm vi 200 hải lý tính từ đường                  
bờ biển, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Pratas (Đông Sa), nhưng không bao gồm                 
các vùng biển tranh chấp. Một ADIZ rộng hơn bao phủ Trường Sa có thể khiến các                 
quốc gia khác tức giận và trùng hợp với diễn ngôn của Mỹ. Nhưng Philippines cũng                
đã thiết lập ADIZ ở đây, thì tại sao Trung Quốc lại không thể? 

Mỹ có thể đảm bảo rằng ADIZ không xuất hiện ở Biển Đông bằng cách ngừng các                 
hoạt động giám sát/trinh sát nhắm vào các khu vực phòng thủ và hoạt động tàu ngầm                 
của Trung Quốc ở Biển Đông. 

Xem thêm:  

The National Interest ngày 21/6: What Happens if China Declared an ADIZ in             
the South China Sea? 

 

Mark Valencia: Việt Nam có thể gặp nhiều bất lợi nếu kiện Trung Quốc 

Cũng học giả đang làm việc tại Viện nghiên cứu quốc gia Trung Quốc cho rằng trong                 
trường hợp Việt Nam kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, các trở ngại về pháp lý                  
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và sự trả đũa về mặt chính trị của Trung Quốc có thể tạo ra những cái giá rất lớn cho                     
Việt Nam.  

Ví dụ, Trung Quốc cũng có thế sử dụng công hàm Phạm Văn Đồng để cho rằng                 
Hoàng Sa là của Trung Quốc. Việt Nam cũng nên tính đến chuyện rằng đường cơ sở                 
mà nước này vẽ ra khiến cho EEZ và thềm lục địa dôi vượt quá khoảng cách được                  
quy định trong luật. Việt Nam cũng phải vượt qua một số rào cản như thuyết phục toà                  
rằng mình có quyền tài phán (jurisdiction) ở một số khu vực tranh chấp và việc tòa sẽ                  
chấp nhận giải quyết vụ kiện hay không (admissibility). 

Trung Quốc rõ ràng sẽ không chấp nhận phán quyết nếu nó bất lợi, và hoàn toàn có                  
khả năng trừng phạt Việt Nam, ví dụ như tăng cường kiểm soát đánh cá, tăng cường                 
hiện diện quân sự, tăng cường hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. 

Xem thêm: 

Asia Times ngày 26/6: Vietnam could face blowback from legal row with            
China 

 

 

VI- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/BÁO CÁO CHUYÊN SÂU 

Viện Nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc, “Báo cáo hiện diện quân sự Mỹ tại Châu                
Á-Thái Bình Dương 2020” 

Đây là báo cáo thứ hai về chủ đề này của Viện Nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc                  
(NISCSS) sau báo cáo đầu tiên năm 2016. Kể từ chính quyền Trump lên nắm quyền                
năm 2017, chính sách an ninh của Mỹ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương liên tục                 
thay đổi cho tới năm 2019 khi Lầu Năm Góc công bố Báo cáo Chiến lược Ấn Độ                  
Dương-Thái Bình Dương. Phải đến khi đó thì NISCSS mới có thể tiến hành đánh giá                
và phân tích về những thay đổi trong chính sách an ninh của Mỹ ở khu vực, và công                   
bố báo cáo thứ hai sau 3 năm. 

Khi Mỹ thay đổi từ tái cân bằng sang Châu Á-Thái Bình Dương và giờ đây là chiến                  
lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, báo cáo 2020 sẽ đưa ra một cái nhìn toàn cảnh                 
về quy mô triển khai lực lượng, các hoạt động quân sự cũng như các mối quan hệ                  
quân sự giữa Mỹ và các quốc gia trong khu vực. Báo cáo cũng đưa ra các phân tích có                    
lý lẽ, cũng như suy xét về mối quan hệ an ninh và quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc                    
trong tương lai. Dựa trên các tài liệu chính thức và những nguồn thông tin mở khác ở                  
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Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia khác, báo cáo có mục tiêu đưa ra các bằng chứng                  
khách quan theo quan điểm học thuật không thiên vị. 

Xem thêm: 

NISCSS, The US Military Presence in the Asia Pacific 2020.  

 

IFJ, “The China story: Reshaping the world's media” 

Một khảo sát toàn cầu được tiến hành bởi Liên đoàn Phóng viên Quốc tế (IFJ) cho                 
thấy tác động rộng lớn từ các bước đi của Trung Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng                 
thông qua các liên đoàn báo chí và phóng viên ở mức độ toàn cầu. 

Cách tiếp cận thường được Trung Quốc sử dụng nhất là trao đổi phóng viên, với một                 
nửa số công đoàn phóng viên dược khảo sát có thành viên tham gia vào các chương                 
trình trao đổi hay đào tạo phóng viên được Trung Quốc tài trợ. Đa số cho rằng các                  
chương trình trên mang lại trải nghiệm tích cực. 1/3 tổng số công đoàn được phỏng                
vấn cho biết họ được các công đoàn phóng viên ở Trung Quốc liên hệ, và 38% trong                  
số này có ký các bản ghi nhớ với các đối tác Trung Quốc. 

Đây chỉ là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm khẳng định sự hiện diện của                  
mình trong hệ thống sinh thái tin tức toàn cầu và xây dựng sức mạnh diễn ngôn bên                  
ngoài biên giới. Nó cũng cho thấy một chiến lược phức tạp và mang tính hệ thống                 
nhằm “kể những câu chuyện tốt về Trung Quốc". Chiến lược này thành công tới mức                
mà một số nghiệp đoàn báo chí lo lắng rằng chính phủ của họ đang tìm cách nhập                  
khẩu hoàn toàn mô hình truyền thông của Trung Quốc. Ngoài các quốc gia trong Sáng                
kiến Vành đai Con đường, chiến lược của Trung Quốc cho thấy họ đang tập trung                
nhắm vào phóng viên ở các nước đang phát triển với các chính phủ không hiệu quả,                 
hay các chính thể độc tài. 

Tổng cộng 58 nghiệp đoàn phóng viên tới từ 58 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham                  
gia khảo sát. Thông tin được thu thập từ 6 khu vực khác nhau. 

Xem chi tiết tại: 

IFJ, 2020 

 

Jagannath P. Panda, “China as a revisionist power in Indo-Pacific and India’s            
perception: A power-partner contention” 

Tranh luận liên quan tới sự trỗi dậy của Trung Quốc như là một cường quốc xét lại                  
ngày càng trực tiếp và rõ ràng tại Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tuy                
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nhiên, tranh luận về chủ đề trên lại không nổi bật ở Ấn Độ mặc dù New Delhi đã cảnh                    
giác với sự quyết đoán của Trung Quốc từ lâu. Quan điểm của Ấn Độ về Trung Quốc                  
như một cường quốc xét lại xuất phát từ các tính toán an ninh quốc gia chiến lược và                   
những thách thức mà Ấn Độ phải đối mặt trên đất liền và trên biển trước Trung Quốc,                  
vốn có thể làm thay đổi hiện trạng. Nói cách khác, quan điểm của Ấn Độ về Trung                  
Quốc mang tính kiến tạo nhiều hơn, xuất phát từ quan điểm lực-đối tác mang tính nhị                 
nguyên, xem Trung Quốc vừa là thách thức và vừa là cơ hội. 

Xem thêm: 

Jagannath P. Panda, Journal of Contemporary China, 19/5/2020, bản online. 

 

Jo Inge Bekkevold, “Coast Guard Cooperation in the South China Sea: A            
Confidence Building Measure?” 

Sự phát triển nhanh chóng của các lực lượng tuần duyên ở Đông Á đặt ra sự cấp thiết                   
cần phải có những đánh giá sâu rộng hơn về tiềm năng cũng như hạn chế của khả                  
năng phối hợp giữa các lực lượng này. Phát triển một khuôn khổ phân tích dựa trên                 
các kinh nghiệm đúc kết từ các biện pháp xây dựng lòng tin bên trong Liên Hợp Quốc                  
và Hội nghị An ninh và Hợp tác Châu Âu, bài viết này mong muốn xem xét xem liệu                   
tăng cường hợp tác tuần duyên có phải là một công cụ hữu ích để xây dựng lòng tin                   
giữa các quốc gia ven biển, giảm căng thẳng và tăng cường ổn định hay không. Tiềm                 
năng và hạn chế trong việc phối hợp giữa các lực lượng tuần duyên được xem xét                 
thông qua 5 chiều kích: Thứ nhất là tầm quan trọng của quyền sở hữu địa phương                 
(local ownership). Thứ hai là sự cần thiết trong việc áp dụng một cách tiếp cận hoạt                 
động đa tầng nấc. Bên cạnh đó là các thách thức tới từ quá trình phân mảnh trong bộ                   
máy quan liêu. Thứ tư là hợp tác tuần duyên xuyên quốc gia trong các vùng biển tranh                  
chấp và thứ năm là rủi ro hợp tác xây dựng lòng tin bị ảnh hưởng bởi cạnh tranh nước                    
lớn trong vùng biển tranh chấp. 

Xem thêm: 

Jo Inge Bekkevold, Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy 4 (2019),            
28-52 
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