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I- HẢI CẢNH TRUNG QUỐC, LÔ KHÍ 6.01 VÀ GIÀN KHOAN NOBLE CLYDE             
BOUDREAUX 

Trong tuần từ ngày 6 – 12/7, Hải cảnh 5402 của Trung Quốc tiếp tục thực hiện thêm 2 đợt tiếp                     
cận nhà giàn và các giếng khí ngầm tại các mỏ Lan Tây, Phong Lan Dại và Lan Đỏ thuộc Lô                     
06-1. Cụ thể: vào sáng ngày 9/7, tàu đã tiếp cận giếng PLDCC-1X (mỏ Phong Lan Dại) khoảng                  
2,5 hải lý về phía tây, các giếng LD-1P và LD-2P thuộc mỏ Lan Đỏ khoảng hơn 3 hải lý. Vào                     
sáng 9/7, tàu tiếp cận nhà giàn tại mỏ khí Lan Tây khoảng hơn 4 hải lý sau đó đổi hướng về phía                       
đông bắc tiếp cận giếng PLDCC-1X khoảng hơn 2 hải lý. Các đợt tiếp cận này, Hải cảnh 5402                   
đều di chuyển với tốc độ cao (trên 10 hải lý/giờ) ngoại trừ đợt tiếp cận ngày 9/7, tàu đã di chuyển                      
chậm thậm chí dừng lại tại một số thời điểm. Sau các đợt tiếp cận các giếng khí của Việt Nam,                     
Hải cảnh 5402 thường di chuyển chậm hoặc neo tại khu vực phía tây nam bãi Tư Chính, cách                   
nhà giàn tại Lan Tây từ 30 đến 35 hải lý về phía đông nam. Hiện tàu vẫn chưa rời khỏi Bãi Tư                       
Chính. 

 

Sơ đồ hoạt động của hải cảnh 5402 từ ngày 4 - 11/7. Ảnh: Đức Tâm/ Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic 



 

Sơ đồ di chuyển của Hải cảnh 5402 ngày 6/7. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 

 

Sơ đồ di chuyển của Hải cảnh 5402 ngày 9/7. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 



Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Tập đoàn Noble ngày 9/7, hợp đồng với công ty dầu khí                     
ở Việt Nam thuê giàn Clyde Boudreaux đã bị huỷ bỏ kèm theo một khoản bồi thường chấm dứt                   
hợp đồng. Báo cáo không nói rõ khoản bồi thường này cụ thể là bao nhiêu.  

Như chúng tôi đã đưa tin trong những bản tin trước đó, giàn Clyde Boudreaux được Rosneft Việt                  
Nam thuê để tiến hành khoan thẩm lượng mỏ Phong Lan Dại. Năm ngoái, chiến dịch khoan thăm                  
dò tại mỏ này đã thành công bất chấp sức ép của Trung Quốc. Năm nay, chiến dịch khoan thẩm                    
lượng đã được lên kế hoạch, giàn khoan Clyde Boudreaux đã được thuê và neo đậu ở Vũng Tàu                   
chờ triển khai, nhưng rồi kế hoạch đã bị huỷ bỏ. 

Xem thêm: 

Noble Corporation ngày 9/7: Noble Corporation Fleet Status Report 

 

 

II - QUAN CHỨC VÀ HỌC GIẢ TRUNG QUỐC NÓI VỀ HƯỚNG ĐI ĐÚNG ĐẮN               
TRONG QUAN HỆ VỚI HOA KỲ 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói về hướng đi đúng đắn cho quan hệ Trung - Mỹ 

Diễn đàn Truyền thông các cơ quan nghiên cứu chính sách (think tanks) Hoa Kỳ - Trung Quốc                  
năm nay có sự tham gia phát biểu của các chính khách có tên tuổi như Henry Kissinger, cựu thủ                    
tướng Australia Kevin Rudd, Kurt Campbell - cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề                  
Đông Á và Thái Bình Dương, Phó Oánh (Fu Ying) - Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Quốc hội Trung                    
Quốc, theo thông tin của nhà báo Bill Bishop. Diễn đàn này được tổ chức bởi Hiệp hội Ngoại                   
giao công chúng Trung Quốc và có sự hỗ trợ của Kissinger. 

Trong bài phát biểu trực tuyến, ông Vương Nghị cho rằng quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ đang                 
phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Một số                    
người ở Mỹ với những thành kiến   về ý thức hệ đang dùng mọi biện pháp có thể để miêu tả Trung                      
Quốc như một đối thủ, thậm chí là kẻ thù. Họ không ngừng tìm cách làm nản lòng và kìm hãm                     
sự phát triển của Trung Quốc và cản trở sự tương tác giữa Trung Quốc và Mỹ. 

Làm thế nào để thiết lập mọi thứ đúng đắn và đưa quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ trở lại đúng                    
hướng để phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định? Ông Vương Nghị đã đưa ra ba quan sát và ba                      
đề xuất.  

Ba quan sát đó là:  

https://investors.noblecorp.com/static-files/c839c12b-07bc-41e9-9264-5e8da5d35762


(1) Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên tìm cách áp đặt mô hình lẫn nhau. Thay vào đó, hai nước                     
phải làm việc cùng nhau tìm cách sao cho các hệ thống và nền văn minh khác nhau có thể cùng                     
chung sống hòa bình.  

(2) Chính sách Hoa Kỳ của Trung Quốc vẫn không đổi. Trung Quốc vẫn sẵn sàng phát triển quan                   
hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ với thiện chí và sự chân thành.  

(3) Điều quan trọng là phải có cái nhìn đúng đắn về kinh nghiệm lịch sử của mối quan hệ Trung                     
Quốc - Hoa Kỳ, và duy trì tiến trình đối thoại và hợp tác. 

Ba đề xuất mà Vương Nghị đưa ra gồm:  

(1) Kích hoạt và mở tất cả các kênh đối thoại. 

(2) Hai bên cùng ngồi xuống, xem xét và đạt thoả thuận về các danh sách tương tác: danh sách                    
về các lãnh vực hợp tác, danh sách về các vấn đề khác biệt mà có thể được giải quyết thông qua                      
đối thoại, danh sách về các vấn đề cần quản lý thích đáng.  

(3) Hai bên cần tập trung và hợp tác để chống lại Covid-19. 

Xem thêm:  

Ministry of Foreign Affairs of China ngày 9/7: Stay on the Right Track and Keep Pace                
with the Times to Ensure the Right Direction for China-US Relations 

Ministry of Foreign Affairs of China ngày 9/7: 守正不移，与时俱进　维护中美关系的        
正确方向 — 中华人民共和国外交部 

Ministry of Foreign Affairs of China ngày 8/7: The Trend Toward China-US Cooperation             
is Unstoppable 

Ministry of Foregin Affairs of China ngày 8/7: 中美走向合作的大势是挡不住的—中          
华人民共和国外交部 

 

Khảo sát học giả Trung Quốc: Trung Quốc có thể đối phó được Mỹ 

Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương của Đại học                  
Nhân Dân (Bắc Kinh) với sự tham gia của 100 học giả cho thấy 62% người được hỏi tin rằng                    
Hoa Kỳ thực sự đã bắt đầu "Chiến tranh lạnh mới" chống lại Trung Quốc, trong khi 90% cho                   
rằng Trung Quốc có thể ứng phó được với Mỹ trong cuộc đối đầu này. Danh sách đầy đủ những                    
người được hỏi không được công bố, nhưng những cái tên hiện diện công khai cho thấy những                  
người thực hiện khảo sát đã liên hệ với đại diện từ các trường đại học và think tanks của Trung                     

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1796302.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1796302.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1796282.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1796282.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1795915.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1795915.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1795909.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1795909.shtml


Quốc, trong đó có Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Trung Quốc và Trung tâm Phát triển Nghiên                   
cứu của Quốc vụ viện Trung Quốc. 

Vương Văn (Wang Wen), người lập kế hoạch và thiết kế bảng câu hỏi cho cuộc khảo sát, tin                   
rằng các học giả Trung Quốc nên phát huy sức mạnh định hình đối với dư luận Mỹ. Ông nói nếu                     
giới học thuật hai nước tin rằng cuộc chiến tranh lạnh mới không tốt cho lợi ích của chính đất                    
nước họ, họ nên mạnh dạn lên tiếng và đảo ngược dư luận bi quan nhiều nhất có thể. 

Xem thêm: 

Viện Nghiên cứu Tài chính Chongyang ngày 7/7:  China can deal with the US: scholars 

Bản tiếng Trung: 【环球独家报道】中美人文交流系列研究报告第4期：问卷调查百   
名中国学者，九成中国学者相信 中国能处理好美国“新冷战”攻势 

South China Morning Post ngày 8/7: Chinese academics claim US has started cold war as               
tensions simmer over South China Sea, Xinjiang, Tibet, Hong Kong 

 

Trịnh Vĩnh Niên: Chính trị bản sắc và những xung đột lớn trong thời đại chúng ta 

Trịnh Vĩnh Niên (Zheng Yongnian) là một học giả Trung Quốc tốt nghiệp tiến sỹ ở Princeton và                  
sau đó làm việc ở nước ngoài, trong đó ông đã từng qua các vị trí Giám đốc Nghiên cứu của Viện                      
Chính sách Trung Quốc ở Đại học Nottingham (Anh), và Giám đốc Viện Đông Á của Đại học                  
Quốc gia Singapore. Trịnh viết một khối lượng lớn các bài viết về các vấn đề nội địa và quốc tế                     
bằng tiếng Trung, và có một lượng đáng kể độc giả trong Trung Quốc, có những bài bình luận                   
được đăng trên Nhật báo Nhân dân, và theo tiểu sử chính thức của ông, ông đã cố vấn cho nhiều                     
cấp của chính quyền Trung Quốc trong nhiều lãnh vực khác nhau liên quan đến cải tổ và phát                   
triển. Điều này cho thấy quan điểm của Trịnh nhìn chung được chấp nhận bên trong Trung Quốc                  
và có thể có giá trị nhất định. Điều này khiến cho bài viết gần đây của ông về quan hệ Trung -                       
Mỹ và việc đưa vào thuật ngữ mới: “chính trị bản sắc" được trở nên đáng chú ý, theo phân tích                     
của trang  Pekingnology.  

Trong bài viết tiếng Trung “Chính trị bản sắc và những xung đột lớn trong thời đại chúng ta"                   
đăng trên The Paper, ông Trịnh đã áp dụng khái niệm "chính trị bản sắc" (mà ông nói rõ bằng                    
tiếng Anh là "identity politics") để giải thích sự leo thang gần đây của Hoa Kỳ với Trung Quốc,                   
đặc biệt trong nỗ lực của Washington nhằm vận động các đồng minh truyền thống của mình                 
nhằm cô lập Trung Quốc.  

http://en.rdcy.org/indexen/index/news_cont/id/680303.html
http://www.rdcy.org/index/index/news_cont/id/680302.html
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https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3092360/chinese-academics-claim-us-has-started-cold-war-tensions


Với khái niệm này, tất cả các chỉ trích và phê phán "chủ nghĩa độc tài" của Trung Quốc, hạ bệ                     
hình ảnh Trung Quốc để nhằm củng cố bản sắc dân chủ Tây phương được coi là trò chơi của                    
"chính trị bản sắc." Các nước phương Tây loại trừ Trung Quốc hay đặt Trung Quốc ở vị trí đối                    
lập, không phải dựa trên những lý do khác, như ăn cắp công nghệ hay mối nguy cho an ninh                    
quốc gia của hệ thống truyền thông 5G của Huawei, mà là trên cơ sở chính trị bản sắc (được xác                     
định bằng giá trị dân chủ). 

Trong một bài phỏng vấn khác được đăng trên trang Chính Hoà Đảo (正和岛 Zheng He Island),                 
Trịnh đã đề xuất giải pháp Trung Quốc cần làm gì để đáp lại tình thế này. Ông cho rằng Trung                     
Quốc đã rơi vào bẫy của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chính trị bản sắc. Trung Quốc đã bị dẫn dắt                     
bởi nghị trình đặt ra bởi phương Tây và chỉ biết phản ứng lại qua những màn đấu khẩu. Cuối                    
cùng Trung Quốc sẽ không đạt được gì cả. Trịnh khuyến nghị là Trung Quốc cần có nghị trình                   
chủ động của chính mình, và có thể học điều này từ quá khứ. Đó là lý thuyết "Ba thế giới" của                      
Mao Trạch Đông, trong đó Hoa Kỳ và Liên bang Xô viết là Thế giới thứ nhất. Các nước trung                    
gian, Nhật Bản, châu Âu và Canada là Thế giới thứ hai. Trung Quốc thuộc Thế giới thứ ba. Và                    
Trung Quốc cần làm bạn với các nước thuộc Thế giới thứ hai và thứ ba nhằm phá vỡ trọng tâm                     
về ý thức hệ (tư bản so với chủ nghĩa xã hội) và tránh được cuộc chiến chính trị bản sắc. 

Xem thêm: 

The Paper ngày 1/7: 郑永年评论| 认同政治与时代大冲突 

Zhenghe Island ngày 6/7: 郑永年：中美之争，我最担心这件事发生 

 

Chu Lực: Chủ động thích ứng với những thay đổi từ bên ngoài  

Một bài báo của Chu Lực (Zhou Li) một cựu quan chức Trung Quốc với tựa đề “Chủ động thích                    
ứng với những thay đổi từ bên ngoài" đăng tải trên trang Mạng khoa học xã hội Trung Quốc (中                   
国社会科学网 Chinese Social Science Network) được lan truyền và tranh luận rộng trong dư              
luận Trung Quốc. Mạng khoa học xã hội Trung Quốc được bảo trợ bởi Viện Hàn lâm Khoa học                   
Xã hội Trung Quốc. Chu Lực, trước đây là Phó trưởng ban Ban Liên lạc đối ngoại của Trung                   
ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, kêu gọi người dân Trung Quốc phải nhận thức rõ về lý thuyết                   
“tách rời" thương mại Mỹ - Trung và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Những khó khăn và                   
thách thức mà đất nước Trung Quốc gặp phải, theo tác giả, sẽ phức tạp chưa từng thấy và nghiêm                    
trọng chưa từng thấy. Giả định rằng dịch COVID-19 sẽ còn tác động tới Trung Quốc và thế giới                   
trong một thời gian dài, bài báo dự đoán chuỗi cung ứng công nghiệp hiện tại sẽ bị phá vỡ, quan                     

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_8050638
https://mp.weixin.qq.com/s/ak3rpKqQ0iAhxKtinrFGfg


hệ Trung - Mỹ xấu đi và leo thang tới mức cao nhất, và thế giới sẽ bị chia thành hai khối tiền                       
dollar Mỹ và nhân dân tệ.  

Trái với các văn bản chính thống của chính phủ, bài báo đưa ra một bức tranh ảm đạm về kinh tế                      
Trung Quốc và tiết lộ nhiều thách thức kinh tế đang chờ đợi Trung Quốc ở phía trước.  

Xem thêm: 

Chinese Social Science Network ngày 22/6: 积极主动应对外部环境变化 

Nikkei Asean Review ngày 9/7: China talks of US decoupling and a divided world 

 

 

III- TRÊN THỰC ĐỊA 

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam viết về mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ: 25                  
năm, một chặng đường 

Trong bài viết đăng trên tạp chí Thế giới và Việt Nam, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết:                   
“Việt Nam chủ trương “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, cùng Hoa Kỳ xây dựng quan hệ                   
hợp tác trên nguyên tắc hợp tác cùng có lợi, bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ                     
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đây là chủ trương nhất quán trong đường lối đối ngoại của                    
Đảng và Nhà nước, phù hợp với tinh thần hòa hiếu và truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân                    
tộc Việt Nam. Với nỗ lực không biết mệt mỏi của hai Nhà nước, đặc biệt là người dân hai nước,                     
quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trên tất cả các                     
lĩnh vực và cấp độ, thể hiện đúng tinh thần quan hệ Đối tác toàn diện.” 

Xem thêm: 

Thế giới & Việt Nam ngày 12/7:  Việt Nam-Hoa Kỳ: 25 năm, một chặng đường  

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói về mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và Sáng kiến Ấn Độ Dương -                     
Thái Bình Dương 

Khi được nhà báo Việt Nam hỏi về tương lai 5 năm sắp tới trong mối quan hệ Việt Nam - Hoa                      
Kỳ cũng như các bước tiếp theo của Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ngoại trưởng                   
Mike Pompeo cho biết mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ dựa trên những hiểu biết cơ bản về một                     
con đường chung phía trước - đó là con đường kinh tế, đó là trao đổi thương mại giữa hai nước -                      

http://www.cssn.cn/gd/gd_rwhd/gd_ktsb_1651/gjrlmygttsrjzd/202006/t20200622_5146140.shtml
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/China-up-close/China-talks-of-US-decoupling-and-a-divided-world
https://baoquocte.vn/viet-nam-hoa-ky-25-nam-mot-chang-duong-119167.html


và đó là những thách thức nghiêm trọng gây ra bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc đối với Đông                   
Nam Á và một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở. 

Ông cho biết Hoa Kỳ đã làm việc cùng Việt Nam để tạo cơ hội cho người dân phát triển và thịnh                      
vượng, và có đầu tư FDI của Mỹ vào Việt Nam. Có những cơ hội mà Việt Nam có thể được                     
hưởng lợi khi chuỗi cung ứng được di chuyển khỏi Trung Quốc. 

Về Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ngoại trưởng Pompeo cho rằng chính quyền                 
Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Trump đã có một sự thừa nhận có tính căn bản về thách thức mà                     
Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang đặt ra cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thách thức đó ở                    
mọi chiều kích - ngoại giao, kinh tế, quân sự. Hoa Kỳ cũng hiểu rằng cần phải có một liên minh                     
toàn cầu thực sự gồm những ai hiểu được thách thức này, và Hoa Kỳ đang sử dụng nhiều công                    
cụ để thúc đẩy việc này. Hoa Kỳ đã có cuộc họp với các đối tác trong nhóm Five Eyes, G7,                     
ASEAN, Quad. Tất cả các công cụ được sử dụng để nhằm phát triển sự hiểu biết đa phương về                    
cách thức bảo vệ vận chuyển, vận tải hàng hoá, thương mại, luật pháp mở và tự do - những điều                     
sẽ tạo ra thịnh vượng cho người dân Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, và xây dựng                     
được một hệ thống toàn cầu dựa trên sự tin tưởng, luật pháp và minh bạch. 

Xem thêm:  

U.S. Department of State ngày 9/7/2020: Secretary Michael R. Pompeo At a Press             
Briefing on Current U.S. Foreign Policy 

U.S. Department of State ngày 10/7/2020: Commemorating the 25th Anniversary of           
Diplomatic Relations Between the United States and the Socialist Republic of Vietnam 

Vietnamnet ngày 9/7: Đại sứ Daniel Kritenbrink: Mỹ phản đối việc can thiệp vào hoạt               
động khai thác dầu khí ở Biển Đông 

 

Hoa Kỳ có kế hoạch đưa ra Thông báo Biển Đông  

Bloomberg dẫn nguồn tin hai người biết về vấn đề này cho hay chính quyền của Tổng thống                  
Trump có kế hoạch đưa ra thông báo về lập trường chính thức của Hoa Kỳ vào tuần tới liên quan                     
đến căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Nguồn tin không tiết lộ thêm thông tin chi tiết. 

Xem thêm: 

Bloomberg ngày 10/7: U.S. Plans South China Sea Announcement With Tensions           
Escalating 
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-10/u-s-plans-south-china-sea-announcement-with-tensions-escalating
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-10/u-s-plans-south-china-sea-announcement-with-tensions-escalating


Phát biểu của Ngoại trưởng Philippines nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày Phán quyết trọng tài                 
Biển Đông được ban hành 

Trong bản tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Teodoro L. Locsin kêu gọi Trung Quốc tuân thủ                 
Phán quyết. "Tuân thủ phán quyết với thiện chí là phù hợp với nghĩa vụ của Philippines và Trung                   
Quốc theo luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS mà hai bên đã ký kết. Philippines, với tư cách                   
một thành viên tuân thủ luật pháp, yêu hoà bình và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nhân                    
dịp này tái khẳng định việc tuân thủ Phán quyết và thực thi nó mà sẽ không có bất kỳ thoả hiệp                      
hay thay đổi nào. Phán quyết là không thể thương lượng,” bản tuyên bố viết. 

Xem thêm: 

Department of Foreign Affairs of the Philippines ngày 12/7: Full Statement of Secretary             
of Foreign Affairs Teodoro L. Loscin on the 4th anniversary of the issuance of the award                
in the South China Sea arbitration 

 

Nhật - Mỹ tập trận chung ở Biển Đông 

Theo thông báo từ Lực lượng tự vệ biển Nhật Bản (JMSDF), ngày 7/7, hai tàu JS Kashima và JS                    
Shimayuki và Phi đội Huấn luyện của JMSDF đã tiến hành cuộc tập trận song phương với hai                  
tàu USS Ronald Reagan và USS Mustin của Hải quân Hoa Kỳ tại Biển Đông. Thông qua cuộc                  
tập trận này, JMSDF phát huy năng lực tác chiến và tăng cường hợp tác với Hải quân Hoa Kỳ. 

 

Biển Đông trong Thông cáo chung của Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Úc - Hoa Kỳ - Nhật                   
Bản. Tình hình Biển Đông có thực sự ổn định? 

Ngày 7/7, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã có một cuộc họp ba                    
bên trực tuyến, tái khẳng định cam kết chung trong việc tăng cường an ninh, ổn định và thịnh                   
vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Về vấn đề Biển Đông, các bộ trưởng củng cố sự phản đối mạnh mẽ đối với việc sử dụng vũ lực                      
hoặc ép buộc để thay đổi hiện trạng, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hải                     
hành và không hành, bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về việc quân sự hoá các thực thể đang                    
bị tranh chấp, sự sử dụng hải cảnh và dân quân biển đầy tính nguy hiểm hoặc cưỡng chế, và các                     
hành động ngăn cản hoạt động khai thác tài nguyên của các nước khác. Các bộ trưởng cũng kêu                   
gọi là bất kỳ Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông nào cũng phải phù hợp với luật quốc tế hiện hành                       
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được phản ánh trong UNCLOS; không làm phương hại lợi ích của các bên thứ ba và quyền hợp                   
pháp của bất kỳ quốc gia nào. 

Bình luận về cuộc gặp trực tuyến ba bên này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu                   
Lập Kiên (Zhao Lijian) nói rằng tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông nhìn chung ổn định.                   
Nhưng một số quốc gia riêng lẻ ngoài khu vực lại suy diễn tình hình ở đây theo lợi ích riêng , gửi                       
tàu chiến và máy bay tiên tiến tới các vùng biển này với quy mô lớn để thúc đẩy quân sự hoá và                       
đe doạ hoà bình và ổn định khu vực. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và kêu gọi các                     
nước liên quan công nhận xu hướng chính của phát triển khu vực và tôn trọng nỗ lực của các                    
nước trong khu vực nhằm duy trì hoà bình và ổn định trên các vùng biển liên quan. 

Tuy nhiên, tại một cuộc họp trực tuyến Các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại                   
Hà Nội ngày 7/7, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã phản bác quan điểm                  
cho rằng có thể "yên tâm" về tình hình Biển Đông, được đưa ra bởi đại diện Trung Quốc, thiếu                    
tướng Tống Ngạn Siêu (Song Yanchao), phó giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của                  
Bộ quốc phòng Trung Quốc.  

Thượng tướng Vịnh nói Việt Nam hoan nghênh việc Trung Quốc “đề cao vai trò trung tâm của                  
ASEAN cũng như bày tỏ mong muốn có được một mối quan hệ tốt đẹp với ASEAN và xử lý tốt                     
vấn đề Biển Đông.” “Tuy nhiên, không thể nói rằng vấn đề Biển Đông đang làm cho chúng ta                   
yên tâm mà rõ ràng cái đó hiện nay đang gây ra những quan ngại, đã được thể hiện trong hội                     
nghị ADSOM (ASEAN Defense Senior Officials Meeting Plus: Hội nghị quan chức cấp cao              
quốc phòng ASEAN mở rộng) mà chúng ta tổ chức cách đây 1 tháng.” 

Xem thêm: 

U.S. Department of Defense ngày 7/7: Australia-Japan-United States Defense Ministers’          
Meeting Joint Statement 

Ministry of Foreign Affairs of China ngày 8/7: 2020年7月8日外交部发言人赵立坚主持        
例行记者会 

VOA Tiếng Việt ngày 8/7: Tướng Vịnh phản pháo đại diện Trung Quốc, 'quan ngại' diễn                
biến trên Biển Đông 

 

Biển Đông trong Thông cáo chung sau cuộc gặp trực tuyến song phương Nhật - Úc 

Ngày 9/7, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã có một cuộc họp                   
song phương qua hình thức trực tuyến. Một thông cáo chung về kết quả cuộc họp đã được công                   

https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2266901/australia-japan-united-states-defense-ministers-meeting-joint-statement/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2266901/australia-japan-united-states-defense-ministers-meeting-joint-statement/
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1796086.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1796086.shtml
https://www.voatiengviet.com/a/tuong-vinh-bien-dong-gay-quan-ngai-chu-khong-lam-chung-ta-yen-tam/5494616.html
https://www.voatiengviet.com/a/tuong-vinh-bien-dong-gay-quan-ngai-chu-khong-lam-chung-ta-yen-tam/5494616.html


bố sau đó. Về Biển Đông, hai bên tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động                      
cưỡng chế hoặc đơn phương có thể làm thay đổi hiện trạng hoặc gia tăng căng thẳng ở Biển Hoa                    
Đông và Biển Đông. Dù không nhắc tên Trung Quốc trực tiếp, hai bên bày tỏ quan ngại nghiêm                   
trọng về những diễn biến tiêu cực gần đây ở Biển Đông gây ra bởi Trung Quốc, bao gồm việc                    
tiếp tục quân sự hoá các thực thể đang bị tranh tranh chấp, việc sử dụng các tàu hải cảnh và dân                      
quân biển đầy tính nguy hiểm và cưỡng chế, các hành động phá vỡ các hoạt động khai thác tài                    
nguyên của các các quốc gia khác.  

Hai bên tái khẳng định rằng quyền tự do hải hành và không hành ở Biển Đông phải được tôn                    
trọng, và mọi tranh chấp cần được giải quyết hoà bình theo luật pháp quốc tế, như được phản ánh                    
trong UNCLOS. Hai bên lưu ý rằng khi các phán quyết pháp lý có tính ràng buộc đã được đưa                    
ra, đặc biệt là Phán quyết trọng tài vụ kiện Biển Đông, thì các bên liên quan cần có nghĩa vụ tuân                      
theo và tránh giải thích tuỳ tiện. Hai bên cũng kêu gọi là bất kỳ Bộ quy tắc ứng xử nào ở Biển                       
Đông cũng phải phù hợp với luật quốc tế, như được phản ánh trong UNCLOS. 

Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của liên minh “Bộ Tứ" gồm Australia, Hoa Kỳ, Nhật                   
Bản và Ấn Độ. 

Xem thêm: 

Ministry of Foreign Affairs of Japan ngày 9/7: Japan-Australia Leaders’ VTC Meeting            
Joint Press Release [PDF]. 

 

Ấn Độ định mời Úc tham gia tập trận chung với Mỹ, Nhật 

Tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin quân sự cho biết Ấn Độ đang có kế hoạch mời                   
Australia tham gia cuộc tập trận trên biển thường niên Malabar cùng với Mỹ và Nhật Bản.  

Dù vẫn chưa chính thức gửi thư mời, nhưng giới chức Ấn Độ cho biết việc Úc tham gia diễn tập                     
hải quân chỉ còn là “vấn đề thời gian”. Nhật Bản và Mỹ cũng đã được mời tham gia cuộc diễn                     
tập. Nếu Úc góp mặt, đây sẽ được coi là cuộc tập trận có đầy đủ các thành viên của "Bộ tứ kim                       
cương”. 

Xem thêm: 

South China Morning Post ngày 10/7: India set to invite Australia to join Malabar naval               
exercises 

https://www.mofa.go.jp/files/100073062.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/100073062.pdf
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3092715/india-set-invite-australia-join-malabar-naval-exercises
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3092715/india-set-invite-australia-join-malabar-naval-exercises


Pháp Luật TP Hồ Chí Minh ngày 11/7: Ấn Độ định mời Úc tham gia tập trận chung với                   
Mỹ, Nhật 

 

Các lãnh đạo lực lượng vũ trang Anh hướng đông để đối mặt với mối đe doạ ngày càng                   
tăng từ Trung Quốc 

Lãnh đạo lục quân, hải quân và không quân Anh đã có cuộc họp với các bộ trưởng nội các tuần                     
vừa rồi để quyết định các ưu tiên của chính phủ đối với các vấn đề an ninh, quốc phòng và chính                      
sách đối ngoại đối với các thách thức thời hậu COVID. Theo lời cảnh báo của Bộ trưởng Quốc                   
phòng Ben Wallace sau hội nghị chiến lược này, thế giới thời hậu COVID sẽ chứng kiến gia tăng                   
"khủng hoảng kinh tế, xung đột và cạnh tranh." Mối đe doạ đối với nước Anh đến từ nhiều dạng                    
và xuyên suốt nhiều đại dương.  

Mối quan hệ chặt chẽ hơn với đồng minh châu Á, sử dụng trí tuệ nhân tạo nhiều hơn và triển                     
khai thêm quân tới phía đông Suez (tức khu vực Châu Á trong tư duy chính trị - quân sự Anh) là                      
một số trong những chiến lược mà các lãnh đạo quân đội Anh đang xem xét để đối phó với sự                     
hung hăng đang tăng lên của Trung Quốc kể từ đại dịch COVID. 

Xem thêm: 

Financial Times ngày 4/7: Britain’s armed forces pivot east to face growing China threat.              
Bản PDF được lưu trữ  ở đây . 

 

Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường hợp tác với Nga 

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư vừa rồi, Chủ tịch                  
Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Trung Quốc và Nga cần kiên quyết phản đối chủ nghĩa                   
đơn phương và cam kết tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau. Tập và Putin cũng đồng ý thúc đẩy hợp tác kinh                      
tế, bao gồm công nghệ năng lượng và sản xuất máy bay. Cuộc gọi điện thoại diễn ra sau một                    
cuộc điện đàm tương tự vào tuần trước giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống                  
Nga. Tổng thống Nga đã phê duyệt một thoả thuận vũ khí với Ấn Độ và tuyên bố Nga ủng hộ                     
một mối quan hệ đặc biệt và ưu tiên hàng đầu với Ấn Độ.  

Xem thêm: 

South China Morning Post ngày 8/7: Xi Jinping tells Vladimir Putin: China and Russia              
should stand firm against unilateralism 

https://plo.vn/quoc-te/an-do-dinh-moi-uc-tham-gia-tap-tran-chung-voi-my-nhat-923591.html
https://plo.vn/quoc-te/an-do-dinh-moi-uc-tham-gia-tap-tran-chung-voi-my-nhat-923591.html
https://www.ft.com/content/20910e6d-5ae7-4026-aaee-947e22c3dd60
https://drive.google.com/file/d/1jNOf1y1gIHjb40IIvNVUVh5oIcne2q7L/view
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3092395/xi-tells-putin-china-and-russia-should-stand-firm-against?mc_cid=2fb1017922
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3092395/xi-tells-putin-china-and-russia-should-stand-firm-against?mc_cid=2fb1017922


IV- PHÂN TÍCH/BÌNH LUẬN 

Nguyễn Đăng Anh Thi: Biển để làm gì? 

Theo chuyên gia năng lượng và môi trường này, Các công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm                   
biển sử dụng thuật ngữ "xả thải xuống biển". Việt Nam là nước duy nhất cho phép "nhận chìm                   
vật chất" xuống biển - cụm từ chưa có tiền lệ và đi ngược lại với tư duy luật pháp quốc tế. Cụm                       
từ này đã được "sáng tạo" để hợp thức hóa xả thải xuống biển trong Luật Bảo vệ môi trường năm                     
2014. Như vậy, trong khi thế giới đi theo hướng tiếp cận phòng ngừa xả thải, khuyến khích hạn                   
chế tối đa việc xả thải xuống biển và hướng đến cấm hoàn toàn xả thải xuống biển, thì ở Việt                     
Nam con hươu "vật chất" đã được vẽ cho con đường "nhận chìm" để chạy, tạo thuận lợi cho một                    
số ít doanh nghiệp, nhưng vẽ ra triển vọng phá hủy tài nguyên và xâm hại lợi ích lâu dài của dân                      
chúng.  

Theo tác giả, hiệu quả bảo vệ môi trường tại các địa phương phụ thuộc chủ yếu vào sự thực thi                     
của đội nghĩ thực thi pháp luật. Và có hai vấn đề nổi bật mà ngành môi trường cần cải thiện. Thứ                      
nhất, bắt buộc phải tham vấn cộng đồng một cách thực chất trong quá trình lập báo cáo đánh giá                    
tác động môi trường, cần có ý kiến đa chiều của người dân, của các chuyên gia độc lập. Thứ hai                     
là quy định về sức chịu tải của môi trường và hạn ngạch xả thải.  

Bức tử biển là sự bức tử sinh kế và không gian sinh tồn của người dân. Biển là nguồn sống tối                      
quan trọng của người Việt Nam, là điểm tựa để giữ nước cho con cháu, không phải là nơi để                    
"nhận chìm vật chất", tác giả kết luận. 

Xem thêm:  

VnExpress ngày 11/7: Biển để làm gì? 

 

James Kraska: Tàu dân quân Trung Quốc có thể là đối tượng quân sự trong một cuộc                 
xung đột vũ trang 

Mặc dù không có một định nghĩa về các lực lượng phụ trợ cho hải quân, nhưng tác giả cho rằng                     
lực lượng dân quân Trung Quốc cần phải chịu sự đối xử tương tự như tàu chiến trong một cuộc                    
xung đột vũ trang. Lý do vì những tàu này nhận huấn luyện quân sự để tiến hành các hoạt động                     
hỗ trợ hải quân và cảnh sát biển khi có xung đột vũ trang xảy ra.  

Bài viết phân tích các chức năng của dân quân biển Trung Quốc trong thời chiến và thời bình,                   
các kịch bản có thể xảy ra về hoạt động của dân quân biển Trung Quốc trong một cuộc xung đột                     
vũ trang trên biển. Mỗi loại hình dân quân biển sẽ phải được phân tích để có một phản ứng quân                     

https://vnexpress.net/bien-de-lam-gi-4128988.html


sự phù hợp. Tuy nhiên tác giả cũng nhận định rằng phân biệt giữa những đơn vị dân quân biển                    
khác nhau và hiểu được mục tiêu cũng như cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của từng đơn vị này                     
trong một cuộc chiến hải quân là một thách thức đối với việc thu thập và phân tích tình báo hải                     
quân vì có nhiều tàu dân quân biển bình thường hoạt động như những tàu cá thông thường. Điều                   
này cũng đặt ra thách thức cho phân tích tình trạng pháp lý đối với lực lượng này. Tính chất phức                     
tạp trong tổ chức và sự đa dạng trong nhiệm vụ của các lực lượng dân quân biển đã tạo thuận lợi                      
cho chính phủ Trung Quốc trong việc che giấu và ngụy trang tình trạng thực sự của dân quân                   
biển. Chính sách của Trung Quốc là che giấu lực lượng dân quân biển của mình bằng cách vận                   
hành nó như một loại “hạm đội bóng tối”.  

Xem thêm: 

The Diplomat ngày 7/7: China’s Maritime Militia Vessels May Be Military Objectives            
During Armed Conflict 

Báo cáo chuyên sâu: Nguyễn Thế Phương và cộng sự (2019) Hồ sơ dân quân biển Trung                 
Quốc. 

 

Reuben F. Johnson: Vì sao Ukraine là vũ khí bí mật cho không quân Trung Quốc 

Kể tên bất kỳ loại hệ thống vũ khí nào và tìm hiểu xem quốc gia nào đang phát triển hệ thống đó,                       
theo tác giả, sẽ cho chúng ta một khám phá thú vị: Trung Quốc phát triển nhiều loại và thiết kế                     
hệ thống vũ khí đó hơn toàn bộ phần còn lại của ngành công nghiệp vũ khí thế giới cộng lại. Ví                      
dụ phổ biến nhất là máy bay chiến đấu, vốn được coi là ưu tiên hàng đầu của Quân Giải phóng                     
Nhân dân Trung Quốc, sử dụng cho hoạt động cả từ những sân bay tiêu chuẩn, trên mặt đất hay                    
từ hàng không mẫu hạm. 

Phần lớn những gì Trung Quốc biết về thiết kế và chế tạo các hệ thống vũ khí hiện đại - đặc biệt                       
là máy bay - đều đến từ công nghệ, kỹ thuật thiết kế, các luồng dữ liệu kỹ thuật và tham vấn   với                       
các kỹ sư thiết kế thực sự mua từ Nga từ cuối những năm 1980. Trong những năm 1990, cuộc                    
đối thoại kỹ thuật ở mức độ thấp giữa các nhà thiết kế hệ thống vũ khí Nga và các nhà công                      
nghiệp quốc phòng Trung Quốc đang tìm cách hiểu rõ hơn về cách chế tạo vũ khí công nghệ cao                    
của riêng họ đã trở thành một dòng chảy bán vũ khí từ Moskva đến Bắc Kinh. 

Tuy nhiên, quá trình này diễn ra ở mức hạn chế và các hợp đồng mua máy bay đã bị đình lại giữa                       
chừng khi người Nga phát hiện rằng các nhà thiết kế Trung Quốc đã thành công trong việc xây                   

https://thediplomat.com/2020/07/chinas-maritime-militia-vessels-may-be-military-objectives-during-armed-conflict/
https://thediplomat.com/2020/07/chinas-maritime-militia-vessels-may-be-military-objectives-during-armed-conflict/
https://dskbd.org/2019/04/07/ho-so-dan-quan-tren-bien-cua-trung-quoc/
https://dskbd.org/2019/04/07/ho-so-dan-quan-tren-bien-cua-trung-quoc/


dựng lại sơ đồ thiết kế máy bay Su-27 và chuẩn bị bắt đầu xây dựng thứ mà Nga gọi là thiết kế                       
lậu, ăn cắp cho máy bay J-11B. 

Tuy nhiên, từ trước khi Nga có sự cảnh giác với Trung Quốc, thì ngành công nghiệp vũ khí                   
Ukraina đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của Trung Quốc.  

Thời Liên Xô cũ, đế chế công nghiệp quốc phòng rộng lớn của liên bang này đã được phân tán                    
một cách thông minh về mặt địa lý để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu và giảm tính tổn thương                     
khi bị tấn công. Chính sách này dẫn đến việc Ukraine là kho lưu trữ sản xuất và là nơi thiết kế                      
chuyên môn một số thành phần hệ thống con chính của các hệ thống vũ khí tiên tiến. Radar,                   
chiến tranh điện tử, nhiều hệ thống vũ khí khí động học, mạng lưới phòng không, các nhà máy                   
sửa chữa và đại tu cùng nhiều địa điểm công nghiệp khác được đặt trên khắp Ukraine. 

Những công nghệ lõi và hỗ trợ kỹ thuật mà Nga không cung cấp cho Trung Quốc hay đòi hỏi chi                     
phí lớn, thì Trung Quốc có thể có được từ Ukraine. Thậm thí Motor Sich của Ukraine là doanh                   
nghiệp kỹ thuật hàng không duy nhất từ thời Liên Xô vẫn có khả năng tự sản xuất toàn bộ động                     
cơ phản lực trong khi ở Nga sẽ đòi hỏi ba hoặc nhiều công ty hợp tác mới có thể thiết kế và chế                        
tạo động cơ nguyên chiếc. Và Trung Quốc đã dự định mua lại cổ phần để kiểm soát công ty này.  

Xem thêm: 

Middle East Institute ngày 9/7: Why Ukraine is a secret weapon for China’s airpower? 

 

BBC: Mạng lưới gián điệp toàn cầu của Trung Quốc 

Một hồ sơ được cho là được biên soạn với sự giúp đỡ của một cựu điệp viên M16 của Anh đã                      
cáo buộc Trung Quốc tìm cách thao túng các nhân vật quan trọng của chính trường Anh quốc.                  
Theo báo cáo, mọi doanh nghiệp lớn của Trung Quốc ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều phải giữ                     
liên hệ nội bộ trực tiếp với Đảng Cộng Sản Trung Quốc để thúc đẩy chương trình nghị sự chính                    
trị và đảm bảo rằng công ty tuân thủ các chỉ thị chính trị của ĐCS Trung Quốc. Đây là lý do tại                       
sao các chuyên gia Trung Quốc khẳng định rằng ĐCSTQ đang hoạt động tại Anh, thường dưới                 
vỏ bọc kinh doanh thuần tuý. "Bộ máy của Đảng ở khắp mọi nơi", một người nói, nói thêm: "Đối                    
với Trung Quốc, kinh doanh không thể tách rời khỏi chính trị". 

Xem thêm: 

BBC News ngày 7/7: The spying game: China's global network 

https://www.mei.edu/publications/why-ukraine-secret-weapon-chinas-airpower
https://www.bbc.com/news/uk-53329005


Rodger Baker: Sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc đang đạt tới điểm rủi ro                  
nhất 

Nhà lãnh đạo tư duy chiến lược của Stratfor cho rằng Trung Quốc đã đạt đến một điểm rủi ro về                     
một sự bất an và cảm giác kép khi sức mạnh kinh tế và chiến lược của họ được coi là đủ lớn để                        
có thể bị để ý và phản ứng, nhưng chưa đủ mạnh để có thể chống lại sự đối kháng phối hợp.  

Bởi vậy, Trung Quốc sẽ tiếp tục dựa vào chính sách chia rẽ, khai thác các rạn nứt trong trật tự thế                      
giới phương Tây tự do để trì hoãn bất kỳ hành động tập thể nào có thể phơi bày điểm yếu của                      
Trung Quốc hoặc khiến Trung Quốc phải vấp ngã. Trong năm tới, tác giả dự đoán Bắc Kinh sẽ                   
càng trở nên hung hăng hơn đối với các nước láng giềng gần kề về vấn đề lãnh thổ và quân sự,                      
nhưng sẽ có xu hướng hòa giải và hợp tác hơn ở châu Âu, châu Phi và châu Á về khía cạnh kinh                       
tế, đầu tư và kêu gọi toàn cầu khoá. Hai con đường này có vẻ đối lập nhau, nhưng trên thực tế là                       
bổ sung lẫn nhau. Một con đường nhằm giữ an toàn không gian đệm xung quanh Trung Quốc,                  
con đường kia sẽ khiến thế giới bị chia rẽ về cách quản lý sự trỗi dậy của Trung Quốc.  

Xem thêm: 

RealClearDefense ngày 6/7: China’s Rise as a Global Power Reaches Its Riskiest Point             
Yet 

 

Alain Franchon: Như các cuộc phiêu lưu của các cường quốc khác trong quá khứ, sự trỗi                 
dậy của Trung Quốc không hoà bình 

Đó là tựa đề một bài bình luận đăng trên tờ Le Monde của Pháp. Mở đầu bài bình luận tác giả                      
nhắc lại: Lâu nay, các lãnh đạo Trung Quốc vẫn nói với chúng ta rằng “các bạn hãy yên tâm ngủ                     
ngon”. Sự trỗi dậy thành cường quốc của nước họ sẽ diễn ra một cách hòa bình. Cụm từ “trỗi dậy                     
thành cường quốc hòa bình” đã được nhà lý luận, lãnh đạo Trường đảng của Trung Quốc, Trịnh                  
Tất Kiên (Zheng Bijian) đưa ra từ cách đây gần hai chục năm (2003), giờ là một phần trong học                    
thuyết chính thức của chế độ Bắc Kinh. Theo nhà báo Alain Franchon, các nhà ngoại giao Trung                  
Quốc nhiều lần cố gắng thuyết phục thế giới rằng Trung Quốc lớn mạnh thành một đại cường sẽ                   
không ứng xử như các “đế chế” khác, “không phải như chủ nghĩa thực dân châu Âu, chủ nghĩa                   
đế quốc Mỹ hay bành trướng kiểu Liên Xô. Trung Quốc sẽ phát triển trong sự tôn trọng tuyệt đối                    
chủ quyền của các nước khác.” 

Tuy nhiên thực tế thì không như vậy. Tác giả cho rằng chỉ cần nhìn vào những hành động mà                    
Trung Quốc mới tiến hành trong vài tuần gần đây sẽ thấy ngay sự trỗi dậy của Trung Quốc                   
không diễn ra một cách hoà bình. Sự trỗi dậy của Trung Quốc diễn ra cùng những đối đầu, xung                    

https://www.realcleardefense.com/articles/2020/07/06/chinas_rise_as_a_global_power_reaches_its_riskiest_point_yet_115441.html
https://www.realcleardefense.com/articles/2020/07/06/chinas_rise_as_a_global_power_reaches_its_riskiest_point_yet_115441.html


đột, đe doạ các nước khác và sự khoa trương quân sự. Bài viết điểm lại một loạt các sự kiện mới                      
nhất liên quan đến Trung Quốc: từ vụ đụng độ chết người ở biên giới với Ấn Độ, đến việc chính                     
phủ Canberra tố cáo Trung Quốc tấn công tin tặc ồ ạt vào các cơ sở của nước Úc; từ các hành                      
động hung hăng trên Biển Đông cho tới việc triển khai tàu vũ trang các loại ở Biển Hoa Đông.                    
Các hành động của Trung Quốc trên các vùng biển này khiến giới quan sát lo ngại nguy cơ xảy                    
ra sự cố quân sự tăng lên từng ngày. Rồi đến sự kiện Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia với                       
Hong Kong, bóp nghẹt các quyền tự do ở vùng thuộc địa cũ của Anh đã được trả về Trung Quốc                     
với cam kết tôn trọng quy chế “một quốc gia, hai chế độ”. Hay như cuối tháng Sáu, Trung Quốc                    
phô trương rầm rộ sức mạnh quân sự uy hiếp đảo Đài Loan.  

Dù Bắc Kinh lý luận là những việc Trung Quốc tiến hành như vậy thuần túy mang tính phòng                   
thủ. Hong Kong hay Đài Loan là thuộc công việc nội bộ của họ. Hoa Kỳ không có gì để làm                     
trong khu vực Tây - Thái Bình Dương, thì tác giả cho rằng rất đông các nước láng giềng của                    
Trung Quốc không đồng ý.  

Để đối phó với Trung Quốc, các nước láng giềng đang tập hợp liên kết với nhau vì đến giờ mọi                     
người đã hiểu không có chữ hòa bình trong việc Trung Quốc trỗi dậy thành cường quốc. 

Xem thêm:  

Le Monde ngày 9/7: «A l’instar de ce que fut l’avènement d’autres puissances dans le               
passé, l’arrivée du géant chinois ne se fait pas pacifiquement » 

RFI Tiếng Việt ngày 10/7:  Trung Quốc trỗi dậy dựa trên vũ lực 

 

Vijay Gokhale: Trung Quốc nhìn ý tưởng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ở góc độ cân                  
bằng quyền lực chứ không phải để thúc đẩy lợi ích chung 

Trên tờ The Indian Express, cựu Ngoại trưởng và trước đó là Đại sứ Ấn Độ ở Trung Quốc, Vijay                    
Gokhale, đã viết rằng cùng với việc nền kinh tế phát triển ra toàn cầu, tầm nhìn của Trung Quốc                    
cũng được mở rộng và nhận diện thách thức lớn hơn mà Trung Quốc có thể phải đối mặt. Được                    
gói gọn trong cụm từ “Tình thế nan giải Malacca" (“Mã Lục Giáp khốn cục" /"Malacca                
Dilemma") bởi Hồ Cẩm Đào vào năm 2003, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tưởng tượng đến                  
kịch bản các nước khác có thể khoá eo biển Malacca để bao vây Trung Quốc. Từ đó Trung Quốc                    
đã có tham vọng thống trị eo biển Malacca cũng như vùng đại dương xa hơn thế. Tới năm 2012,                    
Trung Quốc đã sẵn sàng tiến vào Ấn Độ Dương với bản kế hoạch “Con đường tơ lụa trên biển                    
thế kỷ 21”, được bao bọc cẩn thận dưới danh nghĩa thương mại và tài chính nhằm che giấu mục                    
đích kép, nhưng thực tế bên trong các nhà nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc                   

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/09/a-l-instar-de-ce-que-fut-l-avenement-d-autres-puissances-dans-le-passe-l-arrivee-du-geant-chinois-ne-se-fait-pas-pacifiquement_6045658_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/09/a-l-instar-de-ce-que-fut-l-avenement-d-autres-puissances-dans-le-passe-l-arrivee-du-geant-chinois-ne-se-fait-pas-pacifiquement_6045658_3232.html
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20200710-trung-quoc-vu-luc-cuong-quoc


đã xây dựng kế hoạch cho mục đích thực sự trong bài báo với tên “Kịch bản chiến lược ở Ấn Đô                      
Dương và việc mở rộng sức mạnh hải quân Trung Quốc (“The Strategic Scenario in the Indian                 
Ocean and the Expansion of Chinese Naval Power”). Bài báo đưa ra 3 điểm yếu của Trung                 
Quốc: (a) Trung Quốc không phải là một quốc gia duyên hải; (b) việc đi qua các eo biển quan                    
trọng có thể dễ dàng bị chặn; và (c) Mỹ và Ấn Độ có khả năng hợp tác chống lại Trung Quốc.                      
Các giải pháp được đề xuất bao gồm: (1) lựa chọn cẩn thận các địa điểm để xây dựng cảng -                     
Djibouti, Gwadar, Hambantota, Sittwe và Seychelles là những cái tên được liệt ra cụ thể; (2) tiến                 
hành các hoạt động theo cách thức "làm giảm màu sắc quân sự nhiều nhất có thể"; và (3) lúc đầu                     
thì hợp tác để không làm mất lòng Ấn Độ và Mỹ, rồi từ từ thâm nhập Ấn Độ Dương, bắt đầu                      
bằng các khảo sát biển chi tiết, lập bản đồ đại dương, cứu trợ thảm hoạ nhân đạo (HADR), xây                    
dựng cảng. Và Trung Quốc hiện đã và đang hành động chính xác theo kế hoạch này. 

Ý tưởng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có khả năng làm hỏng kế hoạch đã được vạch ra kỹ                     
lưỡng này. Sau khi chê bai ý tưởng này lúc đầu, giờ Trung Quốc muốn gây ra trạng thái báo                    
động bằng cách làm dấy lên nỗi sợ hãi về "va chạm chiến lược" giữa các cường quốc gây ra bởi                     
cái được cho là chiến lược "ngăn chặn" do Mỹ dẫn đầu. Đây là mưu mẹo kinh điển của Trung                    
Quốc nhằm làm chệch hướng sự chú ý khỏi vấn đề thực chất - đó là những nỗ lực của họ nhằm                      
thống trị Ấn Độ Dương.  

Vị cựu ngoại trưởng Ấn Độ khuyên Trung Quốc nên xem xét lại quan điểm của mình và nhìn ý                    
tưởng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như là một công cụ để thúc đẩy lợi ích chung, không                    
biến nó thành nguồn gốc của xung đột hay căng thẳng. 

Xem thêm: 

The Indian Express ngày 7/7: China sees Indo-Pacific idea in terms of balance of power,               
not for advancing common interests 

 

Salvatore Babones: Giấc mơ siêu cường của Trung Quốc đang cạn tiền 

Nhìn bề ngoài, sự đồng loạt tấn công của Trung Quốc trên nhiều mặt trận mang lại ấn tượng về                    
sức mạnh. Cùng một lúc, Trung Quốc giao tranh biên giới với Ấn Độ, quân sự hoá Biển Đông,                   
trấn áp Hong Kong, gây sức ép với Đài Loan, đối đầu với Nhật Bản. Về mặt khoa học công                    
nghệ, Trung Quốc đang đầu tư hàng tỷ USD vào nỗ lực thống trị các công nghệ mới nổi như trí                     
tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và chất bán dẫn tiên tiến. Tiếp đó là Sáng kiến Vành đai và Con                      
đường trị giá nghìn tỷ USD với tham vọng xây dựng một cơ sở hạ tầng giao thông cho một thế                     
giới mà Trung Quốc là trung tâm. 

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-indian-ocean-front-6493234/
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-indian-ocean-front-6493234/


Tuy nhiên, tác giả cho rằng có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang gặp những vấn đề                   
nghiêm trọng về tài chính, các kế hoạch phát triển quân sự quan trọng bị trì hoãn và chậm trễ so                     
với dự định ban đầu, năng lực khoa học công nghệ còn hạn chế, số liệu về GDP của Trung Quốc                     
không đáng tin cậy... Theo tác giả, Trung Quốc không có đủ năng lực tài chính và khoa học công                    
nghệ để cạnh tranh với Mỹ cho vị trí siêu cường toàn cầu. Khi khủng hoảng dịch COVID-19 qua                   
đi, Hoa Kỳ vẫn sẽ là một siêu cường, còn Trung Quốc có thể bị buộc phải chấp nhận một tương                     
lai ít tham vọng hơn.  

Xem thêm: 

Foreign Policy ngày 6/7: China’s Superpower Dreams Are Running Out of Money 

 

James Kraska: Cáp ngầm trong Luật Hải chiến 

Không công nghệ nào có tầm quan trọng sâu sắc đối với nền kinh tế toàn cầu như Internet, và                    
công nghệ này phụ thuộc vào sự an toàn của một mạng lưới cáp rộng lớn đan xuyên qua các đại                     
dương. Tuy nhiên theo tác giả, hiện giờ luật quốc tế chưa đủ để bảo vệ mạng lưới cáp này trong                     
bối cảnh xung đột vũ trang và vẫn còn tồn tại thách thức trong việc xác định rõ hơn các quyền và                      
nghĩa vụ của các quốc gia liên quan đến hệ thống cáp ngầm.  

Xem thêm: 

Lawfare ngày 10/7: Submarine Cables in the Law of Naval Warfare 

 

Ngô Sỹ Tồn: Những thay đổi mới “đáng lo ngại" trên Biển Đông 

Chủ tịch Viện nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc trong một bài viết cho độc giả Trung Quốc                   
và được trang China Military Online dịch lại sang tiếng Anh, cho rằng “sự hồi sinh" của Phán                  
quyết Biển Đông thông qua các công hàm và công thư của các nước Đông Nam Á và Mỹ, và sự                     
“gây cản trở” của nó đối với hợp tác trên biển sẽ là những thay đổi nổi bật đối với diễn biến tranh                       
chấp Biển Đông thời gian tới. Mỹ bị đổ lỗi “là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định ở Biển                       
Đông và là thủ phạm lớn nhất kích động "quân sự hóa Biển Đông".” Ngô Sỹ Tồn cũng viết rằng                    
sở dĩ các nước Đông Nam Á có những hành động, mà ông gọi là “khiêu khích” và “mạo hiểm”                    
chống lại Trung Quốc trong thời gian vừa qua, là do hoặc bị Mỹ xúi giục hoặc được Mỹ hậu                    
thuẫn. 

Đáng chú ý, Ngô Sỹ Tồn đưa vào cụm từ “rule-based development of a maritime order” (tạm                 
dịch: sự phát triển trật tự biển dựa trên luật lệ) thay cho thuật ngữ vốn đã phổ biến là “rule-based                     

https://foreignpolicy.com/2020/07/06/china-superpower-defense-technology-spending/
https://www.lawfareblog.com/submarine-cables-law-naval-warfare


order" (một trật tự (đã được ấn định) dựa trên luật lệ). Theo PGS. TS. Nguyễn Hồng Thao, thành                   
viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, cụm từ này thể hiện rằng trật tự thế giới cũ không phản ánh và                       
bảo vệ quyền lợi các nước đang phát triển trong đó có Trung Quốc. Ý của cụm từ là Luật quốc tế                      
luôn phát triển nên cần phải tiếp tục xây dựng mới sao cho không ảnh hưởng đến quyền lợi của                    
Trung Quốc. PGS. Nguyễn Hồng Thao nhận định đây có thể là bước tiến mới trong học thuật của                   
TQ, vốn đã được nói bóng gió trước đây, nhưng giờ được Ngô Sỹ Tồn đưa ra sẽ có giá trị nhiều                      
hơn. 

Gọi Trung Quốc là lực lượng hàng đầu bảo vệ hoà bình và ổn định ở Biển Đông, Ngô Sỹ Tồn                     
cho rằng Trung Quốc sẽ nỗ lực thúc đẩy “rule-based development of a maritime order", tiếp tục                 
xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng sự phát triển cư dân trên các thực thể ở quần đảo Trường Sa,                      
cung cấp các dịch vụ phục vụ lợi ích cộng đồng quốc tế. Đồng thời sẽ không ngừng nâng cao                    
năng lực đáp ứng các hình thái chiến tranh tương lai, tích hợp sức mạnh quân sự vào việc bảo vệ                     
quyền lợi của Trung Quốc và “duy trì ổn định" ở Biển Đông, tận lực thể hiện “sức mạnh Trung                    
Quốc và “sự hiện diện của Trung Quốc", và sẽ “tiếp tục là mỏ neo duy trì hoà bình và ổn định" ở                       
Biển Đông. 

Damos Agussman, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế của Bộ Ngoại giao Indonesia                 
bác bỏ cáo buộc của Ngô Sỹ Tồn là phản ứng mạnh mẽ của Indonesia do Mỹ xúi giục. Những gì                     
Indonesia đã làm đều theo UNCLOS và được hướng dẫn bởi chính sách đối ngoại tự do và tích                   
cực. Chính sách của Indonesia nhất quán ngay từ ban đầu. 

Xem thêm:  

China Military Online ngày 7/7: New changes in South China Sea worrisome 

 

 

V- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/BÁO CÁO CHUYÊN SÂU 

Sách: Jabin T. Jacob & Hoang The Anh ed. (2020) China's Search for "National              
Rejuvenation" - Domestic and Foreign Policies under Xi Jinping 

Được biên tập bởi một nhà nghiên cứu người Việt Nam đến từ Viện Nghiên cứu Trung Quốc,                  
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và một nhà nghiên cứu đến từ Đại học Shiv Nadar của                     
Ấn Độ, cuốn sách có sự tham gia của các tác giả đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia và Trung                     
Quốc. Cuốn sách, theo lời chủ biên, cố gắng xem xét từ góc độ quan sát của người châu Á các                     
chính sách và mục tiêu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra trong nỗ lực hồi sinh dân tộc. Các                     

http://eng.chinamil.com.cn/view/2020-07/07/content_9848467.htm


học giả xem xét một loạt các vấn đề từ cơ cấu quản trị, phát triển kinh tế tới các chính sách quân                       
sự và đối ngoại đối với các nước láng giềng và thế giới rộng lớn hơn. Cuốn sách tìm cách đánh                     
giá tác động và ảnh hưởng của các chính sách trong những lãnh vực này đối với bản thân Trung                    
Quốc cũng như đối với các nước láng giềng và phần còn lại của thế giới. Cuốn sách có một                    
chương viết về ảnh hưởng của Sáng kiến Vành đai - Con đường đối với các nước Đông Nam Á                    
và tranh chấp Biển Đông. 

Một bản toàn văn cuốn sách được lưu trữ tại thư viện Dự án Đại Sự Ký Biển Đông  ở đây . 

 

Anthony H. Cordesman (2020) Chronology of Possible Chinese Gray Area and Hybrid            
Warfare Operations 

Biên niên sự kiện này cố gắng cung cấp một dòng thời gian lịch sử rộng lớn của các khía cạnh                     
dân sự, kinh tế và hành động quân sự mà ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh với Hoa Kỳ. Dù người                     
ta gọi nó là "vùng xám" hoặc chiến tranh "lai" (hybrid warfare), điều rõ ràng là các hoạt động                   
thuộc thể loại này được tiến hành song song vì lợi ích của Trung Quốc mà không cần phải leo                    
thang cạnh tranh thành một trận chiến truyền thống. 

Tác giả coi báo cáo này là một nỗ lực thô sơ để minh hoạ đầy đủ phạm vi và độ sâu các hoạt                        
động cạnh tranh của Trung Quốc. Nhiều sự việc trong đây không chắc chắn hoặc mơ hồ trong                  
khi hầu như chắc chắn rằng còn nhiều sự kiện đã bị bỏ qua hoặc chưa bao giờ được báo cáo. Để                      
có một phân tích đầy đủ sẽ cần sự tham gia của các chuyên gia quốc gia và chuyên gia quân sự,                      
và cũng cần có một lượng phân tích tình báo đáng ở các cấp để có thể thực sự toàn diện. Dù vậy,                       
tác giả cho rằng báo cáo này đã mô tả được những mô hình rộng lớn hơn của hoạt động của                     
Trung Quốc trong cạnh tranh với Hoa Kỳ, và đóng vai trò như một điểm khởi đầu cho một tích                    
toàn diện hơn. 

Một bản toàn văn nghiên cứu được lưu trữ tại thư viện Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ở                    
đây. 

 

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc 

Jianru Li et al. (2020) Deep-sea visual dataset of the South China Sea 

Biển sâu có nguồn tài nguyên phong phú và còn chứa đựng nhiều bí ẩn cả về mặt khoa học cũng                     
như tiềm năng tài nguyên cung cấp cho cuộc sống con người, do những hạn chế về độ sâu mà                    
các công cụ nghiên cứu khoa học có thể tiếp cận được. Việc thu nhận được và phân tích các bức                     

https://drive.google.com/file/d/1V7yEenYSw5ErFX79YRcQOcKKX4KkFc4f/view
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ảnh biển sâu có thể cung cấp các phương tiện kỹ thuật quan trọng cho việc thăm dò và thu thập                     
thông tin về biển sâu. Bài báo này của các nhà khoa học Trung Quốc công bố dữ liệu trực quan                     
dưới biển sâu đầu tiên về Biển Đông và chứng minh tính hiệu quả của bộ dữ liệu khi ứng dụng                     
vào tăng cường độ phân giải hình ảnh dưới nước. 

Một bản toàn văn nghiên cứu được lưu trữ tại thư viện Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ở                    
đây.  

 

Sulaman Muhammad và Xingle Long (2020) China's seaborne oil import and shipping            
emissions- The prospect of belt and road initiative 

Nguồn cung cấp dầu từ nước ngoài qua eo biển Malacca đang phải đối mặt với những thách thức                   
an ninh do các tranh chấp lãnh thổ, cướp biển và địa chính trị. Để giải quyết những thách thức                    
này, Trung Quốc có kế hoạch nhập khẩu dầu thông qua một trong những hành lang của Sáng                  
kiến Vành đai và Con đường (BRI), hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC). Nghiên cứu                
này đã ước tính và so sánh lượng khí thải của tàu và các yếu tố bên ngoài liên quan đến việc                      
cung cấp dầu theo đường biển từ năm nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Trung Quốc thông qua                   
tuyến vận chuyển hiện tại qua eo biển Malacca và tuyến đường được đề xuất thông qua CEPC.                  
Kết quả cho thấy, tổng lượng khí thải từ tàu chở dầu có thể giảm đáng kể từ 6,2 triệu tấn xuống                      
còn 2,1 triệu tấn thông qua tuyến CPEC. Trong khi chi phí bên ngoài có thể giảm tới 65,9%                   
thông qua tuyến CPEC. 

Một bản toàn văn nghiên cứu được lưu trữ tại thư viện Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ở                    
đây. 
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