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I- CÂU CHUYỆN DẦU KHÍ 

Hợp đồng khoan bị huỷ do sức ép từ Trung Quốc 

Diễn biến sự việc 

Tuần vừa rồi, nhà báo Nguyễn Lê Minh, thuộc Hội đồng Biên tập và Phản biện Tạp chí Năng                   
lượng Việt Nam, đã xác nhận với BBC rằng vụ hủy hợp đồng khoan với Tập đoàn Noble tại mỏ                    
Phong Lan Dại tháng 6 vừa rồi là "do sức ép từ Trung Quốc".  

Ông Nguyễn Lê Minh xác nhận những thông tin mà Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đã đăng tải hồi                     
đầu tháng 6: Rosneft Việt Nam có kế hoạch khoan thẩm lượng tại mỏ Phong Lan Dại, nhưng sau                   
đó đã bị đình lại và cuối cùng huỷ hoàn toàn trước sức ép từ Trung Quốc.  

"Đây là giếng khoan thẩm lượng (appraisal well) phía ngoài mỏ Phong Lan Dại," ông Minh nói                 
với BBC. Ông Minh cũng xác nhận thông tin của TS Bill Hayton, ước tính chi phí bồi thường                   
cho việc huỷ hợp đồng là "khoảng mấy triệu đô la". 

Trong bài viết trên trang The Diplomat, TS Bill Hayton dẫn số liệu của Dự án Đại Sự Ký Biển                    
Đông cho biết tàu hải cảnh 5402 đã liên tục tiếp cận lô khí 06.1 trong gần một tháng qua. Có                     
những thời điểm, tàu đi với tốc độ cao 14–15 hải lý, lao tới chỉ cách giàn khoan mỏ Lan Tây                     
dưới 1,5 hải lý.  

Trước đó, một nguồn được cho là thạo tin trong ngành dầu khí nói với The Diplomat rằng Tập                   
đoàn Dầu khí Việt Nam đã đồng ý trả 1 tỷ đô la cho Repsol của Tây Ban Nha và Mubadala của                      
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho các thỏa thuận “chấm dứt” và “bồi thường”.  

Vào tháng 7/2017, đối tác của Repsol, PetroVietnam, đã ra lệnh hủy khoan thăm dò đã lên kế                  
hoạch ở Lô 135-136/03. Sau đó, vào ngày 22/3/2018 Repsol đã được lệnh dừng khoan riêng rẽ                 
khác khi đã bắt đầu tiến hành ở Lô 07/03 gần đó (dự án Cá Rồng Đỏ). 

Các chuyên viên Repsol được thông báo rằng đây là một quyết định chính trị, theo lệnh của lãnh                   
đạo cấp cao nhất của Việt Nam, sau áp lực rất dữ dội của Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc đã                     
điều một đội tàu gồm 40 tàu hải quân ngoài khơi Đảo Hải Nam, khoảng hai ngày đi thuyền từ địa                     
điểm khoan và Trung Quốc dường như đã sẵn sàng để đối đầu. 

 

Nguyên nhân có thể  

Trước áp lực của Trung Quốc, ông Minh đã đưa ra một số lý do sau về việc Việt Nam quyết định                      
dừng khoan thẩm lượng ở mỏ Phong Lan Dại:  



Thứ nhất, nếu để căng thẳng leo thang sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác của mỏ này và                     
các mỏ lân cận trong Lô 06-01 như Lan Tây và Lan Đỏ. 

Thứ nhì, theo ông Minh, Việt Nam đã tính đến việc Trung Quốc gây sức ép lên chiến dịch khoan                    
ở lô 06.1 diễn ra trước thềm Đại hội Đảng XIII. Việt Nam cho rằng Trung Quốc muốn gây sức                    
ép để làm một phép thử về bản lĩnh của các lãnh đạo Việt Nam. Theo đó, Trung Quốc muốn kéo                     
Việt Nam vào tranh chấp để đi đến đàm phán song phương về các quyền lợi trên biển, mà nếu sa                     
vào, Việt Nam sẽ bất lợi và sa lầy về mặt chính trị. "Cụ thể là nếu căng thẳng leo thang, hai bên                       
sẽ có các cuộc gặp cấp cao và trước Đại hội Đảng, sẽ ảnh hưởng đến công tác cán bộ và đường                      
lối đối ngoại,” ông Minh giải thích. 

 

Hậu quả của những quyết định huỷ và chấm dứt hợp đồng dầu khí 

Bên cạnh 1 tỷ USD phải bồi thường cho Respol và vài triệu USD bồi thường cho việc huỷ hợp                    
đồng với Noble, những hành động này còn gây ra các hậu quả nghiêm trọng khác về quyền lợi                   
hợp pháp trên Biển Đông và niềm tin với các nhà đầu tư nước ngoài, theo các nhà phân tích.  

GS Carl Thayer lo ngại rằng ngành dầu khí Việt Nam không có đủ nguồn lực tài chính để tự                    
mình phát triển tại vùng biển quanh Bãi Tư Chính, trong khi các nhà đầu tư tiềm năng không                   
cảm thấy được khuyến khích bởi các hành động của Việt Nam. Họ không được đảm bảo sẽ gặt                   
hái được gì nếu đầu tư dài hạn ở Việt Nam. Việt Nam cũng tổn thất vì để mất cơ hội tìm kiếm và                        
phát triển các mỏ khí carbon. 

Còn TS. Bill Hayton thì cho rằng việc huỷ hợp đồng khoan với tập đoàn Noble là 'đòn nghiêm                   
trọng' giáng vào không chỉ ngành dầu khí Việt Nam mà cả nền kinh tế và cả hệ thống chính phủ                     
Việt Nam. "Khí đốt từ các hợp đồng khai thác với Repsol và Rosneft sẽ được sử dụng để tạo ra                     
điện cho đất nước. Doanh thu thuế từ các dự án này đóng góp vào ngân sách nhà nước. Nhưng                    
giờ thì Việt Nam sẽ phải tìm nguồn năng lượng mới, phải trả tiền để mua chúng, và chính phủ sẽ                     
mất nguồn thu ngân sách. Với những diễn biến gần đây, rất khó để các công ty năng lượng khí                    
sẵn sàng mạo hiểm đầu tư vào các khu vực ngoài khơi nơi Trung Quốc có thể phản đối. 

 

Giải pháp 

Từ những thông tin của ông Nguyễn Lê Minh thì dường như Việt Nam hy vọng nhiều vào chính                   
phủ của các đối tác nước ngoài sẽ can thiệp khi Trung Quốc leo thang thang căng thẳng. Đối với                    
lô 06.1, ông cho rằng chính phủ Nga sẽ can thiệp vì họ có quyền lợi trực tiếp ở lô này. Ngày                      



11/6/2020, trước khi chính thức dừng chiến dịch khoan mỏ Phong Lan Dại, Tổng bí thư Chủ tịch                  
nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Nga, và trong nghị trình chuyến thăm sắp tới                  
của Tổng thống Nga đến Việt Nam, ngoài việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược về an                     
ninh, quốc phòng, sẽ đi sâu về hợp tác dầu khí ở bể Nam Côn Sơn và khu vực lân cận. 

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã điện đàm với chủ tịch toàn cầu của                 
ExxonMobil, để tái khẳng định "hợp tác với ExxonMobil là rất quan trọng, đóng góp vào hợp tác                  
chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ". Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện                    
lực cho biết: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang phối hợp với                   
ExxonMobil khẩn trương hoàn thành đàm phán và thống nhất các hợp đồng, thỏa thuận mua bán                 
khí, điện, trong đó, mục tiêu hoàn thành đàm phán các hợp đồng bán khí (GSA) vào quý 4/2020 -                    
thời điểm quyết định đầu tư thượng nguồn (mỏ khí Cá Voi Xanh). 

Theo GS Carl Thayer, Việt Nam cần bắt đầu các cuộc thảo luận ở hai cấp độ. Thứ nhất, Việt                    
Nam cần thảo luận với các quốc gia có quyền lợi ở Biển Đông về một quan điểm chung trước                    
Trung Quốc. Liên minh này sẽ hỗ trợ quan điểm mới của Mỹ. Việt Nam cũng cần lên tiếng xem                    
Hoa Kỳ đã chuẩn bị đưa ra hành động cụ thể nào, đơn phương, hay hợp tác với Việt Nam, hay                     
trong một liên minh các cường quốc biển có cùng chí hướng. Thứ hai, Việt Nam cần thảo luận                   
với Nga để xác định xem Rosneft Việt Nam có sẵn sàng tiếp tục hoạt động ở Việt Nam hay                    
không và nếu có thì Nga có gây áp lực ngoại giao lên Trung Quốc để ngăn chặn hành vi quấy rối                      
của họ trong Lô 06-01 hay không? 

TS Bill Hayton thì cho rằng, nếu Việt Nam muốn sử dụng các nguồn tài nguyên ngoài khơi này,                   
họ cần có khả năng ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng lực lượng quân sự. "Nói cách khác, Việt Nam                    
cần xây dựng khả năng quân sự và thuyết phục Trung Quốc rằng họ sẵn sàng chiến đấu và có thể                     
giành chiến thắng nếu đối đầu trên biển. Nếu không, trò chơi này đã kết thúc rồi." 

Còn TS Lê Hồng Hiệp đề xuất ba giải pháp. Thứ nhất, Việt Nam nên lập kế hoạch một cách thật                     
sự kỹ lưỡng cho các hoạt động này, đặc biệt là về mặt thời điểm và cách đối phó với áp lực của                       
Trung Quốc, để các hoạt động này có thể đạt được các mục tiêu thành công. Việt Nam không nên                    
tiến hành các hoạt động như vậy nếu không sẵn sàng cương quyết chống lại các áp lực từ Trung                    
Quốc bởi những nỗ lực nửa vời cùng sự chuẩn bị kém sẽ dẫn đến việc ngừng các hoạt động giữa                     
chừng, gây tổn thất uy tín và tài chính, trong khi càng làm cho Trung Quốc tự tin lấn tới, o ép                      
Việt Nam hơn nữa. Thứ hai, Việt Nam nên có cách tiếp cận chiến lược hơn trong việc lựa chọn                    
đối tác cho các lô này. Chọn các đối tác từ Mỹ có thể là một lựa chọn tốt hơn. Sau tuyên bố của                        
ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, chính phủ Mỹ có thể hỗ trợ các công ty Mỹ chống lại áp lực                     
của Trung Quốc nếu Việt Nam hợp tác với họ thực hiện các hoạt động dầu khí trong khu vực                    



này. Cuối cùng, nếu Trung Quốc tiếp tục ngăn cản các hoạt động dầu khí của Việt Nam, Việt                   
Nam nên xem xét đưa Trung Quốc ra toà án quốc tế. 

Sau tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về lập trường của Hoa Kỳ ở Biển Đông,                   
theo GS Carl Thayer, có ba khả năng nếu Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu hoạt động dầu khí của                    
các quốc gia Đông Nam Á. Khả năng đầu tiên là Hoa Kỳ chỉ cung cấp hỗ trợ ngoại giao dưới                     
dạng tuyên bố bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Khả năng thứ hai là Hoa Kỳ thực hiện hành động                     
đơn phương để thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia bị quấy nhiễu. Khả năng thứ ba là quốc gia bị                       
quấy nhiễu và Hoa Kỳ đồng ý hành động chung để đẩy lùi chống lại Trung Quốc. Khả năng này                    
ít có khả năng nhất vì tất cả các quốc gia ven biển sẽ lo ngại về phản ứng của Trung Quốc ảnh                       
hưởng đến lợi ích của họ. 

Xem thêm:  

Bản tin Biển Đông Số 25 ngày 10/6/2020:  Lô 06.1 - Diễn biến sự việc và quan điểm 

Bản Tin Biển Đông Số 30 ngày 13/7/2020: Hải cảnh Trung Quốc, Lô khí 6.01 và giàn                 
khoan Noble Clyde Boudreaux 

BBC Tiếng Việt ngày 17/7/2020: Rosneft VN hủy hợp đồng với Noble trên Biển Đông:               
“Sức ép từ Trung Quốc, nhưng bản chất khác vụ Repsol” 

Năng lượng Việt Nam ngày 21/7/2020: Chuẩn bị hoàn tất đàm phán hợp đồng bán khí từ                 
mỏ Cá Voi Xanh 

The Diplomat ngày 22/7/2020: China’s Pressure Costs Vietnam $1 Billion in the South             
China Sea 

Nghiên cứu quốc tế ngày 24/7/2020: VN cần mạnh mẽ chống lại sự quấy rối của TQ tại                  
khu vực Tư Chính 

Carlyle A. Thayer, “South China Sea: Will New U.S. Policy Have Any Effect?” Thayer              
Consultancy Background Brief, July 20, 2020. 

 

Bình luận và Câu hỏi 

Về vấn đề khai thác dầu khí, mục đích của Việt Nam là: 

● Tạo nguồn thu cho ngân sách dựa trên xuất khẩu dầu thô  

● Tham gia đảm bảo an ninh năng lượng (hóa dầu, khí đồng hành cho nhiệt điện) 

https://dskbd.org/2020/06/10/ban-tin-bien-dong-so-25/
https://dskbd.org/2020/07/13/ban-tin-bien-dong-so-30/
https://dskbd.org/2020/07/13/ban-tin-bien-dong-so-30/
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-53426783
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-53426783
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dau-khi-viet-nam/chuan-bi-hoan-tat-dam-phan-hop-dong-ban-khi-tu-mo-ca-voi-xanh.html
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dau-khi-viet-nam/chuan-bi-hoan-tat-dam-phan-hop-dong-ban-khi-tu-mo-ca-voi-xanh.html
https://thediplomat.com/2020/07/chinas-pressure-costs-vietnam-1-billion-in-the-south-china-sea/
https://thediplomat.com/2020/07/chinas-pressure-costs-vietnam-1-billion-in-the-south-china-sea/
http://nghiencuuquocte.org/2020/07/24/vn-can-manh-me-chong-lai-su-quay-roi-cua-tq-tai-khu-vuc-tu-chinh/
http://nghiencuuquocte.org/2020/07/24/vn-can-manh-me-chong-lai-su-quay-roi-cua-tq-tai-khu-vuc-tu-chinh/


● Ban đầu Việt Nam không có năng lực tự khai thác dầu khí ngoài khơi. Theo hồi kí của                   
Đại sứ Võ Văn Sung (nguyên đại sứ Việt Nam ở một số nước Châu Âu và Nhật Bản) thì                    
giải pháp thuê nước ngoài tư vấn và hỗ trợ để Việt Nam tự lực khai thác (ý kiến nguyên                    
Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch) không được ủng hộ bằng giải pháp kêu gọi                 
nước ngoài tham gia khai thác và nộp lại lợi tức hay “nộp tô” (ý kiến Võ Văn Sung). Kết                    
quả là Việt Nam mời nước ngoài vào khai thác chung dầu khí và nộp lại lợi tức. Sau này                    
khi Trung Quốc leo thang tranh chấp trên biển, Việt Nam sử dụng đòn bẩy lợi ích kinh tế                   
này khiến cho việc quốc tế hóa (hay kêu gọi hỗ trợ từ các quốc gia đối tác) về vấn đề                     
Biển Đông dễ dàng hơn. Nhiều nước đã được mời vào khai thác nhưng không có Trung                 
Quốc. Nói cách khác, Việt Nam chấp nhận chịu thiệt lợi ích kinh tế của mình vì vấn đề an                    
ninh quốc gia.  

Nhận xét: 

● Về bảo vệ chủ quyền - cần thay đổi nhận thức về việc cho rằng vì lợi ích kinh tế mà các                      
quốc gia đối tác phải tham gia bảo vệ chủ quyền cho Việt Nam. Việt Nam cần xác định                   
đảm bảo an ninh cho các dự án kinh tế trước hết là trách nhiệm của mình.  

● Chủ quyền lãnh thổ và đảm bảo quyền tự quyết là vấn đề truyền thống, căn bản của mỗi                   
quốc gia trong khi Trung Quốc lại sử dụng chiến lược “phi truyền thống hóa” (không sử                 
dụng lực lượng quân sự trực tiếp mà chỉ đe dọa, đồng thời sử dụng lực lượng “dân sự”                   
trên thực địa, bao gồm các tàu hải cảnh và dân quân biển, tàu thương mại).  

Câu hỏi đặt ra: 

● Cần phải làm gì để đảm bảo lợi ích kinh tế, bảo vệ quyền tự quyết, sự tự chủ quốc gia                     
trước sức ép của Trung Quốc? Sử dụng lực lượng truyền thống (quân sự) như thế nào cho                  
vấn đề “truyền thống” trước chiến lược “phi truyền thống hoá" của Trung Quốc?  

 

Hải cảnh Trung Quốc vẫn tiếp tục nhiều lần tiếp cận lô khí 06.1 

Trong tuần, Hải cảnh 5402 thực hiện 02 lần tiếp cận các giếnG khí của Việt Nam tại lô 06.1 vào                     
các ngày 21 và 24/7. Trong đó lần tiếp cận ngày 21/7 được ghi nhận qua dữ liệu hệ thống định                     
danh tự động (AIS) là lần tiếp cận có khoảng cách gần nhất (hơn 300m) đến giếng LD-1P. Như                   
vậy kể từ ngày 4/7, Hải cảnh 5402 đã thực hiện 8 lần di chuyển gần các giếng khí của Việt Nam                      
tại lô 06.1, trung bình từ 2 đến 3 ngày sẽ có 1 lần. Các lần tiếp cận thường bắt đầu từ khoảng 5h                        



sáng và kết thúc vào 12h trưa cùng ngày. Sau đó Hải cảnh 5402 di chuyển về khu vực phía tây                     
nam bãi Tư Chính. 

 

 

Sơ đồ di chuyển của Hải cảnh 5402 ngày 21(trên) và 24/7/2020 (dưới). Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển 
Đông/Marine Traffic 

 

Phiên họp lần thứ 12 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc 

Sáng 21/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình                  
Minh cùng Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì                  



Hội nghị trực tuyến Phiên họp lần thứ 12 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung                     
Quốc. 

 

Báo cáo phía Việt Nam 

Về vấn đề Biển Đông, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam cho biết, Phó Thủ tướng,                    
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nêu quan ngại trước những diễn biến phức tạp ở Biển                   
Đông gần đây; đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức                    
tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, duy trì                     
hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung cấp cao và Thỏa thuận                     
về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc; tuân thủ                     
luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thúc đẩy các cơ                     
chế đàm phán về vấn đề trên biển đạt kết quả thực chất; thực hiện toàn diện, hiệu quả DOC; thúc                     
đẩy đàm phán COC sớm đạt kết quả thực chất. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện để                  
hoạt động thương mại Việt - Trung, trong đó có thương mại biên giới được triển khai thuận lợi;                   
nhập khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng có ưu thế của Việt Nam, nhất là nông sản phẩm; khuyến                    
khích doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, thân                  
thiện với môi trường; chỉ đạo giải quyết triệt để các vướng mắc, tồn đọng tại một số dự án hợp                     
tác. 

 

Báo cáo phía Trung Quốc 

Theo truyền thông Trung Quốc, tại phiên họp này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương                
Nghị cho rằng Biển Đông là "ngôi nhà chung" của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Hoa                   
Kỳ đã khuấy động căng thẳng ở Biển Đông và làm suy yếu sự đoàn kết trong khu vực. Ông kêu                     
gọi các nước trong khu vực cần cảnh giác cao độ. 

Xem thêm: 

Chinhphu.vn ngày 21/7/2020: Phiên họp lần thứ 12 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương                
Việt Nam - Trung Quốc 

CGTN ngày 21/7/2020: Wang Yi: South China Sea is common home of China and              
ASEAN 

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Phien-hop-lan-thu-12-Uy-ban-chi-dao-hop-tac-song-phuong-Viet-Nam-Trung-Quoc/401437.vgp
http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Phien-hop-lan-thu-12-Uy-ban-chi-dao-hop-tac-song-phuong-Viet-Nam-Trung-Quoc/401437.vgp
https://news.cgtn.com/news/2020-07-21/Wang-Yi-South-China-Sea-is-common-home-of-China-and-ASEAN-SjuZjIZBQs/index.html
https://news.cgtn.com/news/2020-07-21/Wang-Yi-South-China-Sea-is-common-home-of-China-and-ASEAN-SjuZjIZBQs/index.html


II- TRUNG QUỐC TRIỂN KHAI NHIỀU TÀU KHẢO SÁT/NGHIÊN CỨU Ở BIỂN            
ĐÔNG 

 

Sáng 27/7/2020, ba tàu khảo sát/nghiên cứu của Trung Quốc cùng hiện diện ở trong hoặc cận vùng đặc quyền kinh 
tế của Việt Nam. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Vessel Finder 

 

Hải Dương Địa Chất 4 

Hải Dương 4 sau khi hoạt động tại khu vực phía đông nam quần đảo Hoàng Sa ngày 21/7 đã di                     
chuyển xuống vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa và hoạt động tại đây                   
cho đến ngày 25/7, sau đó di chuyển về khu vực phía tây đá Xu Bi rồi lại quay mũi hướng về                      
vùng biển Việt Nam. Khu vực hoạt động cách bờ biển nước ta từ 210 đến 270 hải lý. Sơ đồ tốc                      
độ di chuyển của tàu cho thấy có những thời điểm tàu di chuyển rất chậm, dưới 1 hải lý, rồi đột                      
nhiên tăng tốc lên tới 16–17 hải lý như để di chuyển tới địa điểm khác. Rất có thể tàu đang thả                      
vật gì đó xuống biển ở những vị trí xác định.  



 

Sơ đồ hoạt động của Hải Dương Địa Chất 4 cho tới sáng ngày 27/7/2020. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển 
Đông/Vessel Finder 

 

Hải Dương Địa Chất 12 

Tàu Hải Dương Địa Chất 12 đã chuyển hướng sang vùng biển Việt Nam, sau hơn 10 ngày khảo                   
sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. So với Hải Dương Địa Chất 4, Hải Dương Địa                   
Chất 12 hoạt động gần bờ hơn, vị trí gần nhất chỉ cách 179 hải lý tức là đã đi vào vùng đặc quyền                        
kinh tế của Việt Nam. Tốc độ khảo sát là 4–5 knot. 



 

Sơ đồ hoạt động của Hải Dương Địa Chất 12 cho tới ngày 26/7/2020. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển 
Đông/Vessel Finder 

 

Hướng Dương Hồng 14 

Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 14 đã di chuyển vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng                   
Ngãi đến Bình Định từ sáng 25/7 với khoảng cách từ 105 đến 140 hải lý. Vị trí sáng 26/7 của                     
Hướng Dương Hồng 14 cách mũi Đại Lãnh khoảng 105 hải lý. Hiện giờ vẫn chưa đủ dữ liệu để                    
xác định tàu có tiến hành hoạt động hay chỉ đi qua vùng biển Việt Nam. 



 

Sơ đồ đường đi của Hướng Dương Hồng 14 cho tới ngày 26/7/2020. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển 
Đông/Vessel Finder 

 

Tàu nghiên cứu Thẩm Quát 

Tàu nghiên cứu Thẩm Quát (Shen Kuo) chuẩn bị hoàn thành chuyến hải trình dài ngày trên Biển                  
Đông. Xuất phát từ Tam Á ngày 9/7, Thẩm Quát đã hoạt động tại các khu vực: quần đảo Hoàng                    
Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh miền trung và miền nam nước ta, khu vực quần đảo Trường                   
Sa, vùng biển Malaysia, vùng biển phía tây Philippines. Trong đó khoảng cách gần nhất đến bờ                 
biển Việt Nam là 142 hải lý, Malaysia 182 hải lý, Philippines 77 hải lý. Ngoài ra sau khi rời khỏi                     
đá Chữ Thập ngày 20/7/2020, tàu Thẩm Quát đã di chuyển qua nhiều điểm đảo, bãi, đá tại khu                   
vực quần đảo Trường Sa như: đảo Phan Vinh, đá Tốc Tan, đá Núi Le hiện do Việt Nam kiểm                    
soát; bãi Thám Hiểm, đá Công Đo hiện do Malaysia kiểm soát; đá Vành Khăn và bãi Cỏ Mây                   
hiện do Trung Quốc kiểm soát; đảo Bình Nguyên và đảo Vĩnh Viễn hiện do Philippines kiểm                 
soát;… sau đó di chuyển về phía bắc. Trong hành tình của mình, tàu thường duy trì tốc độ                   
khoảng 8 hải lý/giờ tuy nhiên tại khu vực từ phía nam đá Vành Khăn đến khu vực đảo Bình                    
Nguyên tàu di chuyển với tốc độ 6 hải lý/giờ. 



 

Sơ đồ hoạt động của tàu Shen Kuo ở Biển Đông. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic 

 

Tàu Thám Tác 1 và Thám Tác 2 

Hai tàu khảo sát Thám Tác 1 (Tan Suo Yi Hao = Thám Tác nhất hiệu) và Thám Tác 2 (Tan Suo                      
Er Hao = Thám Tác nhị hiệu) tiếp tục hoạt động tại phía đông nam quần đảo Hoàng Sa, cách đá                     
Bông Bay khoảng 55 hải lý về phía đông nam, cách đảo Lý Sơn khoảng 220 hải lý. Trong quá                    
trình hoạt động, 2 tàu này chỉ chuyển trong phạm vi khá hẹp và gần nhau khả năng tiến hành thả                     
các thiết bị thủy âm hoặc tàu lặn. Chiều 24/7, Thám Tác 1 rời khu vực khảo sát di chuyển về khu                      
vực đông bắc quần đảo Hoàng Sa. 

 

Tàu Hướng Dương Hồng 18 

Ở vùng biển Philippines, thế chỗ cho tàu Hải Dương Địa Chất 12 là tàu Hướng Dương Hồng 18.                   
Tàu Hướng Dương Hồng 18 của Trung Quốc ngày 18/7 đã di chuyển qua eo biển Đài Loan tiến                   
về Biển Đông. Hiện tàu đang di chuyển ở vùng biển phía tây Philippines. Tốc độ di chuyển của                   
tàu tầm 10 knot. 



 

Sơ đồ đường đi của tàu Hướng Dương Hồng 18 cho tới ngày 27/7/2020. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển 
Đông/Vessel Finder 

Sự tăng số lượng các tàu nghiên cứu/khảo sát trên vùng biển các nước Việt Nam và Philippines                  
có thể là một bước đi của Trung Quốc với cái cớ là trả đũa tuyên bố của Hoa Kỳ, nhưng cũng                      
nhân đó để thu thập các dữ liệu đại dương ở Biển Đông. 

Xem thêm: 

RFA 21/7/2020: After US Toughens South China Sea Legal Stance, China Deploys More             
Survey Ships 

 

Trung Quốc hạ thuỷ tàu nghiên cứu mới để tăng cường các hoạt động thăm dò 

Tàu Thực Nghiệm 6 (Shiyan-6 hay còn gọi với tên tiếng Anh là “Experiment-6”) là một tàu khảo                  
sát địa vật lý và địa chấn thuộc sở hữu của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Tàu được hạ                     
thuỷ tại Quảng Châu vào thứ Bảy và dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm tới, theo Tân                     
Hoa Xã. Bà Long Lệ Quyên (Long Lijuan), phó giám đốc Học viện Hải Dương Học Nam Hải                  
(Biển Đông) thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc nói rằng con tàu này sẽ giúp bảo vệ chủ                    
quyền cũng như các quyền chủ quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc, tăng cường xây dựng                   
sức mạnh biển của nước này. 

https://www.rfa.org/english/usa-southchinasea-07212020182515.html
https://www.rfa.org/english/usa-southchinasea-07212020182515.html


Xem thêm: 

South China Morning Post ngày 20/7/2020: Chinese research ship launched to boost            
exploration activities, including in South China Sea 

 

Điện gió trên biển: Nhật cảnh giác trước Bắc Kinh 

Tại Biển Hoa Đông, phía sau dự án điện gió ngoài khơi, là sự lo ngại của Tokyo về gián điệp                     
Trung Quốc.  

Bị chậm trễ về năng lượng tái tạo, chính quyền Nhật vừa gọi thầu cho một dự án điện gió trên                     
biển 21 MW ở ngoài khơi đảo Goto gần Nagasaki. Cảnh giác trước tai mắt của Bắc Kinh, Tokyo                   
đòi hỏi đơn vị dự thầu phải có trụ sở chính hoặc ít nhất một văn phòng chính tại Nhật. Theo nhật                      
báo Yomiuri, chính phủ cũng kiểm soát nghiêm ngặt các tàu khảo sát trong khuôn khổ các dự án.                   
Những tàu này phải do một công ty Nhật phụ trách, hoặc được phép của nhiều cơ quan liên quan                    
đến an ninh.  

Tokyo muốn chắc chắn rằng các tàu nước ngoài không lợi dụng được việc gọi thầu để thu thập                   
các tin tức nhạy cảm về vùng duyên hải và các cơ sở quân sự. Giáo sư Stephen Nagy ở Đại học                      
Cơ Đốc giáo quốc tế ở Tokyo giải thích, người Nhật quá hiểu về “ngoại giao khoa học” của Bắc                    
Kinh. Tất cả những thông tin về luồng lạch, nhiệt độ, địa hình đáy biển đều cần thiết cho hoạt                    
động của tàu ngầm. Gần đây Nhật đã phản đối rất nhiều vụ tàu “nghiên cứu khoa học” Trung                   
Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản. 

Xem thêm:  

RFI Tiếng Việt ngày 24/7/2020:  Điện gió trên biển: Nhật cảnh giác trước Bắc Kinh 

 

 

III- TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG NGOẠI GIAO TẬP CẬN BÌNH 

Được thành lập bởi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Ngoại giao                 
Tập Cận Bình đã được khánh thành vào sáng ngày 20/7/2020.  

Theo Tân Hoa Xã, trung tâm tập trung vào nghiên cứu bản chất, lý thuyết, thực hành, truyền                  
thông, chính sách và các chủ đề cụ thể của tư tưởng ngoại giao Tập Cận Bình nhằm phát huy đầy                     
đủ vai trò hướng dẫn của tư tưởng Tập Cận Bình về Ngoại giao trong thực tiễn ngoại giao của                    

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3093966/chinese-research-ship-launched-boost-exploration-activities
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3093966/chinese-research-ship-launched-boost-exploration-activities
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20200724-m%E1%BB%B9-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-tr%E1%BB%B1c-di%E1%BB%87n-to%C3%A0n-b%E1%BB%99-tham-v%E1%BB%8Dng-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%AFc-kinh


Trung Quốc và phục vụ việc xây dựng lý thuyết, hệ thống và cơ chế, và năng lực của ngoại giao                     
nước lớn với đặc điểm Trung Quốc trong một kỷ nguyên mới.  

Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã tham dự lễ khánh                  
thành và có bài phát biểu kêu gọi nghiên cứu sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng ngoại                    
giao Tập Cận Bình để tạo một nền tảng mới cho nền ngoại giao nước này với đặc điểm Trung                    
Quốc. Hai khái niệm chính sách đối ngoại Trung Quốc được nêu bật: "cộng đồng nhân loại                 
chung vận mệnh" (人类命运共同体) và "kiểu quan hệ quốc tế mới" (新型国际关系). Những             
khái niệm này đã trước đây được nêu ra nằm rải rác ở nhiều tuyên bố, phát ngôn của các quan                     
chức và nghiên cứu học giả. Và bây giờ, có riêng một trung tâm được trực tiếp thành lập bởi Bộ                     
Ngoại giao Trung Quốc để nghiên cứu có hệ thống và sâu sắc hơn.  

Một số chuyên gia Trung Quốc ở hải ngoại cho rằng việc thành lập trung tâm này đồng nghĩa với                    
việc Trung Quốc đã chính thức chia tay với nguyên tắc ngoại giao "Ẩn mình chờ thời" của Đặng                   
Tiểu Bình. Thay vào đó là sự thúc đẩy chiến lược ngoại giao "sói lang" mà Trung Quốc đã theo                    
đuổi trong những năm gần đây. 

Xem thêm: 

Tân Hoa Xã ngày 20/7/2020: Xi Jinping Thought on Diplomacy research center            
inaugurated 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/7/2020: Study and Implement Xi Jinping Thought on              
Diplomacy Conscientiously and Break New Ground in Major-Country Diplomacy with          
Chinese Characteristics 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/7/2020: 深入学习贯彻习近平外交思想，不断开创       
中国特色大国外交新局面 

RFA Tiếng Trung ngày 21/7/2020: 背离“韬光养晦”强化“战狼”外交 中国成立习近平      
外交思想研究中心 

 

 

IV- TẦM NHÌN AN NINH MỸ Ở ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG 

Ngày 21/7/2020, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark T. Esper đã có bài phát biểu tại Hội thảo                   
trực tuyến do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức về tầm nhìn an ninh Mỹ ở Ấn Độ                     
Dương - Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu, Esper cho biết quân đội Hoa Kỳ đang chú trọng                   

http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/20/c_139227032.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/20/c_139227032.htm
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1799305.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1799305.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1799305.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbz_673089/tp/t1798999.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbz_673089/tp/t1798999.shtml
https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/zhengzhi/gf1-07212020071317.html
https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/zhengzhi/gf1-07212020071317.html


ba trụ cột của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đó là: sự chuẩn bị sẵn sàng, tăng                     
cường các quan hệ đối tác, và thúc đẩy kết nối khu vực.  

Về tầm nhìn lâu dài ở Biển Đông, Esper cho biết Hoa Kỳ muốn răn đe chống lại hành vi cưỡng                     
ép của Trung Quốc ở Biển Đông. Thứ nhì, Hoa Kỳ muốn đảm bảo tự do hải hành và không hành                     
ở Biển Đông. Và thứ ba, Hoa Kỳ muốn củng cố mối quan hệ đối tác với các nước trong khu vực                      
để các nước Đông Nam Á có thể duy trì và tự bảo vệ các vùng biển của mình. Và điều Hoa Kỳ                       
muốn làm là đảm bảo rằng Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác và tuân thủ                    
luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. 

Trong bài phát biểu cũng như trong phần trả lời câu hỏi, Esper liệt kê những hoạt động cụ thể mà                     
Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành để hiện thực hoá ba cột trụ cũng như tầm nhìn của Mỹ ở khu                      
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Từ việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển nhằm hiện                    
đại hoá lực lượng và củng cố năng lực răn đe với ngân sách lớn nhất trong lịch sử Bộ Quốc                     
phòng, cho tới trang bị và phân bổ lực lượng quân đội trên khắp châu Á để sẵn sàng đối đầu với                      
Trung Quốc. Từ việc chính thức tuyên bố lập trường cụ thể của Mỹ đối với các yêu sách biển của                     
Trung Quốc ở Biển Đông, cho tới việc tăng cường các chiến dịch tự do hải hành ở Biển Đông,                    
với tần suất năm 2019 nhiều nhất trong 40 năm qua. Và trong thời gian tới, Mỹ sẽ tăng cường                    
các cuộc tập trận chung song phương cũng như thực hiện các chiến dịch tự do hải hành đa                   
phương, tăng cường hợp tác đa phương với các đối tác và đồng minh cùng chí hướng. Mỹ                  
khuyến khích các quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở rộng các mối quan hệ an ninh                    
nội khối và mạng lưới các đối tác cùng chí hướng v.v… Tuy nhiên, khi được hỏi về một cấu trúc                     
an ninh hàng hải mới ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Esper cho biết là chưa có cuộc                     
thảo luận nào về ý tưởng này.  

Esper cũng cho biết ông sẵn sàng đối thoại và dự định thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. Ông                    
hy vọng chuyến đi này sẽ thiết lập các hệ thống cần thiết cho giao tiếp khi khủng hoảng và củng                     
cố ý định của Hoa Kỳ về việc cạnh tranh công khai trong hệ thống quốc tế nơi tất cả các nước                      
đều là thành viên. 

Xem thêm: 

IISS ngày 21/7/2020: Remarks By Secretary Esper at an International Institute for            
Strategic Studies webinar on the U.S. vision for security in the Indo-Pacific region 

The Wall Street Journal ngày 21/7/2020: U.S. Is Positioning Military Assets Around Asia             
to Counter China, Esper Says. Bản PDF được lưu trữ  ở đây . 

 

https://drive.google.com/file/d/1i9FRdAKgUAChqeqviXCU3Ov6Mm3xtFjF/view
https://drive.google.com/file/d/1i9FRdAKgUAChqeqviXCU3Ov6Mm3xtFjF/view
https://www.wsj.com/articles/u-s-is-positioning-military-assets-around-asia-to-counter-china-esper-says-11595340363
https://www.wsj.com/articles/u-s-is-positioning-military-assets-around-asia-to-counter-china-esper-says-11595340363
https://drive.google.com/file/d/1YT-HlUkkag-rTL5N5JQPqJvet1-ri8XT/view


V- LẬP TRƯỜNG CÁC NƯỚC VỀ BIỂN ĐÔNG 

Trong tuần qua, tiếp tục có những tuyên bố của các nước cũng như nhiều bình luận, phân tích                   
được đưa ra xung quanh yêu sách biển của Trung Quốc ở Biển Đông. Các hoạt động tập trận                   
chung giữa Mỹ và các nước đồng minh vẫn tiếp tục được tiến hành.  

 

Tuyên bố của Brunei 

Trong một động thái được coi là mới mẻ so với thái độ im lặng bấy lâu nay, Brunei đã đưa ra                      
tuyên bố quan điểm của mình đối với Biển Đông. Nhắc lại cam kết duy trì hoà bình, ổn định và                     
thịnh vượng trong khu vực, Brunei cho biết quốc gia này duy trì cách tiếp cận hai bước trong                   
việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Các vấn đề cụ thể cần được giải quyết song phương bởi các                    
quốc gia trực tiếp liên quan thông qua đối thoại và tham vấn hoà bình, phù hợp với Công ước                    
Liên hợp quốc về Luật Biển và các nguyên tắc và quy định của Luật pháp quốc tế. 

Ngoài ra, tất cả các quốc gia liên quan cần thúc đẩy một môi trường bình tĩnh, hoà bình và thuận                     
lợi, xây dựng niềm tin và tăng cường tin tưởng lẫn nhau trong khu vực. Brunei cũng nhấn mạnh                   
tầm quan trọng của việc sớm hoàn thành một Bộ quy tắc ứng xử hiệu quả và thực chất ở Biển                     
Đông. 

Xem thêm: 

Ministry of Foreign Affairs, Brunei Darussalam, ngày 20/7/2020: Statement on the South            
China Sea 

 

Tuyên bố của Úc 

Ngày 23/7/2020, Úc đã đệ trình lên Tổng thư ký Liên Hợp quốc tuyên bố về lập trường của Úc                    
đối với các tuyên bố trong các công hàm và công thư của Trung Quốc liên quan tới đệ trình yêu                     
sách thềm lục địa của Malaysia. Tuyên bố của Úc lấy căn cứ là Phán quyết Biển Đông năm 2016                    
và UNCLOS. 

Căn cứ vào kết luận của Phán quyết trọng tài Vụ kiện Biển Đông năm 2016, Úc bác bỏ yêu sách                     
"quyền lịch sử" hay bất cứ "quyền và lợi ích hàng hải" nào của Trung Quốc được thiết lập dựa                    
trên "thực tiễn lịch sử lâu dài" ở Biển Đông. 

http://www.mfa.gov.bn/Lists/Press%20Room/news.aspx?id=841&source=http://www.mfa.gov.bn/site/home.aspx
http://www.mfa.gov.bn/Lists/Press%20Room/news.aspx?id=841&source=http://www.mfa.gov.bn/site/home.aspx


Úc cũng bác bỏ mọi khả năng yêu sách đường cơ sở thẳng của Trung Quốc xung quanh các                   
nhóm đảo ở Biển Đông và mọi vùng biển được tạo ra từ đường cơ sở thẳng đó. Ở Biển Đông,                     
hiện tại Trung Quốc có yêu sách đường cơ sở thẳng xung quanh quần đảo Hoàng Sa.  

Úc cũng bác bỏ yêu sách các vùng biển được tạo ra bởi các thực thể chìm dưới biển, chìm ở triều                      
cao, đảo nhân tạo mà không phù hợp với UNCLOS.  

Tuy nhiên Úc không đề cập đến yêu sách biển đối với các thực thể nổi ở triều cao.  

Một điểm phát triển mới của Úc so với tuyên bố của các nước khác là Úc bác bỏ quan điểm của                      
Trung Quốc cho rằng chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa                   
“đã được quốc tế thừa nhận rộng rãi." Úc cũng bày tỏ quan ngại mạnh mẽ đối với việc Trung                    
Quốc yêu sách chủ quyền trên các thực thể chìm ở triều cao nằm ngoài phần đất lãnh thổ Trung                    
Quốc.  

Quan điểm của Úc là Phán quyết Toà trọng tài vụ kiện Biển Đông năm 2016 có tính chung thẩm                    
và ràng buộc pháp lý đối với Trung Quốc và Philippines. 

Sau bản tuyên bố một ngày, hai Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Úc đã có bài viết trên The                     
Australian bày tỏ quan điểm mối quan hệ Úc - Mỹ là một mối quan hệ liên minh của sức mạnh                     
và cùng chia sẻ những giá trị chung. 

Xem thêm: 

United Nations ngày 23/7/2020: Note Verbale from the Permanent Mission of the            
Commonwealth of Australia to the United Nations 

The Australian ngày 24/7/2020: Australia’s US ties a union of strength and shared values.              
Bản PDF được lưu trữ  ở đây . 

 

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức: Đức quan ngại tình hình căng thẳng ở Biển Đông 

Ngày 23/7/2020, trong cuộc hội đàm trực tuyến với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Anh                 
Dũng, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Niels Annen cho biết Đức quan tâm theo dõi và quan                   
ngại tình hình căng thẳng hiện nay tại Biển Đông gây ảnh hưởng đến tự do an ninh, an toàn hàng                     
hải, hàng không trong khu vực, nhất trí việc cần giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các                    
biện pháp hoà bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. 

Xem thêm:  

https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/mys_12_12_2019/2020_07_23_AUS_NV_UN_001_OLA-2020-00373.pdf
https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/mys_12_12_2019/2020_07_23_AUS_NV_UN_001_OLA-2020-00373.pdf
https://www.theaustralian.com.au/nation/politics/australias-us-ties-a-union-of-strength-and-shared-values/news-story/61eba905e82bef94173c1e43904a964e
https://drive.google.com/file/d/1kZW14pg5flL7oLFuCRgKw31F-IrHWoZa/view


Thế giới & Việt Nam ngày 23/7/2020: Đức quan tâm theo dõi và quan ngại tình hình                 
căng thẳng hiện nay tại Biển Đông 

 

 

VI- TRÊN THỰC ĐỊA 

Úc, Nhật Bản và Mỹ tập trận chung ở Biển Philippines. Tàu chiến Úc chạm chán với Trung                  
Quốc ở Biển Đông 

Ngày 21/7/2020, Bộ Quốc phòng Úc cho biết Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang có hoạt động chung                   
ở Biển Philippines từ ngày 19 - 23/7, trên đường tham gia Tập trận Vành đai Thái Bình Dương                   
(RIMPAC) ở Hawaii. Năm tàu chiến thuộc Nhóm Đặc nhiệm chung Lực lượng Quốc phòng Úc                
đã cùng tham gia tập trận với Nhóm tàu sân bay tấn công USS Ronald Reagan và tàu khu trục JS                     
Teruzuki của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản.Các hoạt động bao gồm tiếp liệu, diễn tập trên                  
không, trên biển và diễn tập liên lạc. hoạt động trên không, diễn tập trên biển và liên lạc. Chỉ huy                     
tàu USS Antietam Russ Caldwell cho biết Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên diễn tập chung với                 
các đối tác trong khu vực, thể hiện cam kết chung đối với sự ổn định khu vực và một Ấn Độ                      
Dương - Thái Bình Dương mở và tự do. Những mối quan hệ này cho phép họ có thể ngay lập tức                      
hoạt động trên biển ở cấp độ cao. Đây là một đặc điểm nổi bật bản chất lâu dài của các liên minh                       
giữa Mỹ với Nhật Bản và Úc. 

 

 

https://baoquocte.vn/duc-quan-tam-theo-doi-va-quan-ngai-tinh-hinh-cang-thang-hien-nay-tai-bien-dong-120008.html
https://baoquocte.vn/duc-quan-tam-theo-doi-va-quan-ngai-tinh-hinh-cang-thang-hien-nay-tai-bien-dong-120008.html


 

Hình ảnh di chuyển của nhóm tàu sân bay tấn công USS Ronald Reagan đang đi qua eo biển Surigo hướng về Biển 
Philippines  ngày 20/7/2020. Ảnh: Nick/South China Sea Intelligence Briefing 

Trên đường tới Biển Philippines để tập trận chung với Hải quân Mỹ và Nhật Bản, các tàu chiến                   
Úc đã chạm trán với hải quân Trung Quốc ở gần quần đảo Trường Sa. Các tàu Úc được cho là đã                      
không đi vào phạm vi 12 hải lý của các thực thể đang bị tranh chấp. Trong một tuyên bố, Bộ                     
Quốc phòng Úc khẳng định tất cả "các tương tác ngoài dự kiến với tàu chiến nước ngoài trong                   
suốt quá trình triển khai đều được tiến hành một cách an toàn và chuyên nghiệp."  

Xem thêm: 

Bộ Quốc phòng Úc ngày 21/7/2020:  Australia, Japan and US exercise in Philippine Sea 

ABC News ngày 23/7/2020: Australian warships encounter Chinese navy in contested           
South China Sea 

Air Force Magazine ngày 23/7/2020: B-1s Fly Through South China Sea Sending            
Message to Beijing 

 

Hoa Kỳ và Ấn Độ tiến hành tập trận chung trên biển 

Nhóm tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ đã tiến hành tập trận trên biển với các tàu chiến Ấn Độ ở                      
Ấn Độ Dương ngày 20/7/2020. Cuộc tập trận có sự tham gia của 8 tàu chiến của cả hai bên.                    

https://news.defence.gov.au/media/media-releases/australia-japan-and-us-exercise-philippine-sea
https://www.abc.net.au/news/2020-07-23/australian-warships-encounter-chinese-navy-south-china-sea/12481514
https://www.abc.net.au/news/2020-07-23/australian-warships-encounter-chinese-navy-south-china-sea/12481514
https://www.airforcemag.com/b-1s-fly-through-south-china-sea-sending-message-to-beijing/
https://www.airforcemag.com/b-1s-fly-through-south-china-sea-sending-message-to-beijing/


Trước đó, tàu USS Nimtz đã được nhìn thấy đi qua eo biển Malacca từ ngày 18/7, hướng về Ấn                    
Độ Dương. 

 

USS Nimitz đang đi qua eo biển Malacca ngày 18/7/2020, trên đường tới Ấn Độ Dương. Nguồn: @detresfa_ 

Theo trang của Hải quân Hoa Kỳ, lực lượng hải quân hai bên đã tiến hành các cuộc tập trận cao                     
cấp được thiết kế để tối đa hoá khả năng huấn luyện và tương tác, bao gồm cả phòng không. Các                     
hoạt động của tổ hợp tấn công hộ tống tàu sân bay (CSG) USS Nimitz được thiết kế để cung cấp                     
an ninh xuyên suốt khu vực trong khi xây dựng quan hệ đối tác với bạn bè và đồng minh. 

Theo một nguồn tin của Ấn Độ, cuộc tập trận đã được tiến hành gần các đảo Andaman và                   
Nicobar của Ấn Độ, ở điểm phía bắc của eo biển Malacca, một trong những tuyến đường thương                  
mại và nhiên liệu bận rộn nhất trên biển.  

Xem thêm: 

America's Navy ngày 20/7/2020: Nimitz Strike Group Participates in Cooperative          
Exercises with Indian Navy 

Hindustan Times ngày 21/7/2020: 8 Indian,US warships conduct maritime drills in          
Indian Ocean 

The New York Times/Reuters ngày 21/7/2020: U.S. Holds Naval Exercises With Allies            
in Asia Amid China Tension 

 

https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=113588
https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=113588
https://www.hindustantimes.com/india-news/8-indian-us-warships-conduct-maritime-drills-in-indian-ocean/story-WwAcbU0FyKbrwcJLr05aGP.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/8-indian-us-warships-conduct-maritime-drills-in-indian-ocean/story-WwAcbU0FyKbrwcJLr05aGP.html
https://www.nytimes.com/reuters/2020/07/21/world/asia/21reuters-india-usa.html
https://www.nytimes.com/reuters/2020/07/21/world/asia/21reuters-india-usa.html


Hoa Kỳ đang đàm phán với Nhật về việc triển khai lực lượng Thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ                   
ở Okinawa 

Theo Chỉ huy Thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã bắt đầu đàm phán với Nhật Bản về việc                     
triển khai các đơn vị Thuỷ quân di động của Hoa Kỳ ở Okinawa được trang bị tên lửa chống hạm                     
và phòng không. Những đơn vị này sẽ hợp tác chặt chẽ với các lực lượng của Nhật Bản trên quần                     
đảo nhằm ngăn chặn không để quân đội Trung Quốc có thể dễ dàng tiếp cận Thái Bình Dương.  

Xem thêm: 

Yahoo News/Reuters ngày 23/7/2020: U.S. in talks with Japan about Marine force            
overhaul, says commander 

 

Quan chức Hoa Kỳ hối thúc Úc tham gia tự do hải hành ở Biển Đông 

Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Úc sắp có các cuộc gặp cấp cao với đồng sự Mỹ sau khi                     
Úc ra tuyên bố phản bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhân dịp này, một quan chức                    
cao cấp của Mỹ cho biết trong nghị trình các cuộc họp sẽ thảo luận về việc Úc tăng cường các                     
cuộc tuần tra ở Biển Đông. Các chuyên gia chính sách cũng hối thúc chính phủ Úc thực hiện các                    
chiến dịch tự do hải hành trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các thực thể mà Trung Quốc đang                     
kiểm soát.  

Xem thêm: 

ABC News ngày 27/7/2020: US official urges Australia to participate in South China Sea              
freedom of navigation operations 

Financial Review ngày 27/7/2020: South China Sea patrols on AUSMIN agenda. Bản            
PDF được lưu trữ  ở đây . 

The Australian ngày 27/7/2020: Defence strategists urge Scott Morrison to send warships            
into South China Sea. Bản PDF được lưu trữ  ở đây . 

 

Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ ngư dân Việt trên Biển Đông 

Đại sứ Mỹ cho biết nước này muốn hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước đe dọa phi pháp trên biển, khi                      
hai nước ký bản ghi nhớ về tăng cường năng lực thực thi pháp luật thuỷ sản và quản lý nghề cá.                      
Theo thỏa thuận, Cục Phòng chống Ma tuý và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL) thuộc Bộ Ngoại                   
giao Mỹ sẽ hỗ trợ kỹ thuật, giúp tăng cường năng lực cho Tổng cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư                     

https://news.yahoo.com/u-talks-japan-marine-force-162816850.html
https://news.yahoo.com/u-talks-japan-marine-force-162816850.html
https://www.abc.net.au/news/2020-07-27/australia-pressured-to-participate-in-south-china-sea-operation/12496326
https://www.abc.net.au/news/2020-07-27/australia-pressured-to-participate-in-south-china-sea-operation/12496326
https://www.afr.com/politics/federal/south-china-sea-patrols-on-ausmin-agenda-20200727-p55ft3
https://drive.google.com/file/d/10-qzmSCbwQ8Hcoos5vk-xhTp_QQQ7e1a/view
https://www.theaustralian.com.au/nation/defence-strategists-urge-scott-morrison-to-send-warships-into-south-china-sea/news-story/ad3ee0fa65602bda6a8a912e34944248
https://www.theaustralian.com.au/nation/defence-strategists-urge-scott-morrison-to-send-warships-into-south-china-sea/news-story/ad3ee0fa65602bda6a8a912e34944248
https://drive.google.com/file/d/1fW_Ywm2AT3XBPi8idzmTntTretlANLCh/view


thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thông qua trao đổi, chia sẻ thông tin và                    
kinh nghiệm thực tiễn, cũng như thực hiện các dự án và chương trình hỗ trợ phù hợp. 

 

Indonesia 

Từ ngày 18/7/2020, Hạm đội phía Tây của Hải quân Indonesia đã tiến hành một tuần tập trận ở                   
Biển Java và Biển Đông. Một phần của cuộc tập trận đã được tổ chức gần Quần đảo Natuna của                    
Indonesia. 

Theo Trung tá Fajar Tri Rohadi, phát ngôn viên của Hạm đội Hải quân, đây là cuộc tập trận phức                    
tạp nhất ở cấp độ hạm đội, và sẽ có nhiều cuộc tập trận khác liên quan đến tất cả các đơn vị hải                        
quân. Cuộc tập trận bao gồm các hoạt động kiểm soát thiệt hại, thông tin liên lạc, mô phỏng                   
chiến tranh chống tàu ngầm và chiến tranh trên mặt nước. 

Theo Beni Sukadis, một nhà phân tích quân sự ở Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược                  
Indonesia, các cuộc tập trận này là một phần trong những nỗ lực của quốc gia này nhằm khẳng                   
định chủ quyền trên biển. 

Xem thêm: 

Benar News ngày 22/7/2020: Indonesian Navy Conducts Major Exercise amid South           
China Sea Tensions 

Nikkei Asian Review ngày 25/7/2020: Indonesian navy makes show of force in South             
China Sea 

 

Trung Quốc 

Theo một thông báo của Đơn vị 95180 thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, từ ngày                  
25/7/2020, Trung Quốc tiến hành tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở gần bán đảo Lôi Châu                    
ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, phía tây bắc Biển Đông và không xa Việt Nam. Các cuộc tập                   
trận sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ ngày 25–27/7/2020, trong một                  
khu vực rộng lớn hình chữ nhật ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu. Giai đoạn thứ hai từ                     
ngày 28/7–2/8/2020, trong một vòng tròn nhỏ hơn với bán kính 8 km ở cùng khu vực. Trung                  
Quốc đã ra cảnh báo các tàu dân sự không được phép đi vào khu vực.  

Thông báo không cho biết thêm chi tiết về cuộc tập trận. Tuy nhiên Đơn vị 95180 được liên kết                    
với Không quân Trung Quốc. 

https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/naval-exercise-07222020170545.html
https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/naval-exercise-07222020170545.html
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/Indonesian-navy-makes-show-of-force-in-South-China-Sea
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/Indonesian-navy-makes-show-of-force-in-South-China-Sea


Xem thêm: 

Global Times ngày 25/7/2020: PLA starts maritime drills featuring 'powerful          
ammunition' on doorstep of S. China Sea 

Nikkei Asia Review ngày 27/7/2020: China shoots across US bow with South China Sea              
drills 

 

 

 

 

https://www.globaltimes.cn/content/1195595.shtml
https://www.globaltimes.cn/content/1195595.shtml
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/China-shoots-across-US-bow-with-South-China-Sea-drills
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/China-shoots-across-US-bow-with-South-China-Sea-drills
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