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I- ASEAN, PHÁN QUYẾT BIỂN ĐÔNG VÀ BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ 

Ngày 29/7/2020, Malaysia tiếp tục đệ trình công hàm lên Liên hợp quốc 

Công hàm của Malaysia gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc nhằm phản hồi công hàm của Trung                   
Quốc tháng 12/2019. Đây là công hàm đầu tiên của Trung Quốc nhằm phản ứng với đệ trình yêu                   
sách một phần thềm lục địa của Malaysia vào cùng tháng 12/2019. Đây cũng là công hàm có tính                   
căn bản nhất về toàn bộ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.  

Dẫn chiếu công hàm của Trung Quốc vào tháng 5/2009, trong đó lần đầu tiên Trung Quốc công                  
bố bản đồ có đường lưỡi bò và đưa ra yêu sách về chủ quyền các quần đảo, các vùng nước                     
“tương ứng" và quyền lịch sử ở Biển Đông, công hàm tháng 12/2019 tuyên bố cụ thể hơn những                   
yêu sách này, bao gồm yêu sách chủ quyền đối với 4 cụm đảo ở Biển Đông, yêu sách về vùng                     
đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đầy đủ từ 4 cụm đảo này, và yêu sách quyền lịch sử ở Biển                       
Đông. Bốn cụm đảo Trung Quốc nêu ra bao gồm Đông Sa (Pratas), Tây Sa (Hoàng Sa), Trung                  
Sa (bãi ngầm Macclefield) và Nam Sa (Trường Sa). 

Nội dung công hàm mới nhất của Malaysia gồm những điểm sau: 

- Khẳng định đệ trình thềm lục địa của Malaysia là phù hợp với Công ước Liên Hợp quốc                  
về Luật Biển.  

- Bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử, hoặc quyền chủ quyền và quyền tài                  
phán đối với khu vực biển trong "đường chín đoạn". 

- Cho rằng yêu sách của Trung Quốc đối với các thực thể ở Biển Đông không có căn cứ                   
trong luật quốc tế. 

- Bác bỏ toàn bộ nội dung công hàm tháng 12/2019 của Trung Quốc. Toàn bộ nội dung                 
công hàm tháng 12/2019 của Trung Quốc (bao gồm yêu sách chủ quyền đối với 4 cụm                 
đảo, yêu sách vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa từ bốn cụm đảo, yêu sách quyền                   
lịch sử ở Biển Đông). 

Bình luận: Nội dung công hàm của Malaysia tuy không nhắc trực tiếp đến Phán quyết Biển Đông                  
2016 nhưng quan điểm của Malaysia phù hợp với Phán quyết của Toà. Đi xa hơn một bước,                  
Malaysia bác bỏ toàn bộ nội dung công hàm tháng 12/2019 của Trung Quốc nên có thể hiểu rằng                   
Malaysia bác bỏ luôn yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo ở Biển Đông.                   
Một số nhà bình luận nhận định, mặc dù diễn ngôn trong công hàm mạnh mẽ khác thường ngày,                   
nhưng thể hiện lập trường nhất quán của Malaysia từ trước đến nay không có gì thay đổi. 

Xem thêm: 
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CLCS News ngày 29/7/2020: Toàn văn công hàm của Malaysia 

 

Ngày 1/8/2020, Indonesia thúc giục Trung Quốc tuân thủ UNCLOS  

Trong cuộc gặp song phương trực tuyến với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, Bộ                
trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng leo thang ở Biển                  
Đông, kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật                    
Biển trong việc giải quyết tranh chấp. Trung Quốc, với tư cách là một bên ký kết Hiệp ước Thân                    
thiện và Hợp tác, cần tuân thủ quy tắc ứng xử của Hiệp ước khi giải quyết tranh chấp Biển Đông                     
với các nước Đông Nam Á. 

Xem thêm: 

Antara News ngày 1/8/2020: South China Sea: Indonesia asks China to honor UNCLOS 

 

Ngày 3/8/2020, quân đội Philippines được lệnh không tham gia tập trận chung ở Biển Đông 

Tại cuộc họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana, cho                
biết Tổng thống Philippines Duterte đã ra lệnh quân đội Philippines không được tham gia tập                
trận ở Biển Đông cùng các quốc gia khác, ví dụ như Hoa Kỳ, ngoại trừ khu vực lãnh hải của                     
Philippines. 

Jose Antonio Custodio, một nhà phân tích an ninh tại Manila, cho biết động thái này phù hợp với                   
mô hình mà Duterte đã chủ trương kể từ năm 2016 khi ông nhậm chức. Đó là rút gọn quy mô                     
nhiều cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ như cuộc tập trận thường niên Balikatan, Phiblex (Cuộc                 
tập trận đổ bộ Mỹ - Philippines) và Carat. 

Xem thêm: 

Inquirer.net ngày 3/8/2020: Citing Duterte order, Lorenzana says PH won’t join other            
navies in South China Sea drills 

South China Morning Post 4//2020: South China Sea: why did Duterte bar Philippine             
military from US exercises? 
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Ngày 3/8/2020, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines nói về cách tiếp cận                
của chính quyền Duterte 

Tại cuộc họp báo trực tuyến, Trung tướng Gilbert Gapay, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ                 
trang Philippines mới được bổ nhiệm, nói rằng chính quyền Duterte đang thực thi một cách tiếp                 
cận "thực tế và thực dụng" trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông mà không làm suy yếu lợi                    
ích quốc gia của Philippines. Gapay cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte không bao giờ ra lệnh                 
cho quân đội ngừng tuần tra khu vực, nhưng chính quyền tuân thủ nguyên tắc giải quyết tranh                  
chấp một cách hoà bình dựa trên luật pháp. Gapay cũng cho biết ông hy vọng Philippines giữ                  
quan hệ tốt với Trung Quốc. Trung Quốc đã có nhiều sự giúp đỡ hỗ trợ Philippines chống dịch                   
COVID-19. 

Xem thêm: 

GMA News Online ngày 3/8/2020: Issues on West Philippine Sea to be dealt peacefully              
— AFP chief Gapay 

 

Ngày 5/8/2020, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia: Malaysia không nên để bị 'lôi kéo và mắc                
kẹt' giữa các siêu cường trong tranh chấp Biển Đông: 

Trả lời chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao Hishammuddin Hussein cho biết Bộ Ngoại giao                 
Malaysia chọn cách tiếp cận giải quyết tranh chấp thông qua "các cuộc đàm phán ngoại giao phù                  
hợp" và nhấn mạnh hai vấn đề chính mà Malaysia phải đối mặt. Một là ông không muốn                  
Malaysia bị lôi kéo và mắc kẹt trong một cuộc xung đột địa chính trị giữa các siêu cường;                   
Malaysia cần phải ngăn chặn mọi sự cố không mong muốn cũng như bất kỳ cuộc đụng độ quân                   
sự nào trong vùng biển Malaysia. Và hai là tranh chấp Biển Đông không thể coi là vấn đề gây                    
mất đoàn kết giữa các nước ASEAN.  

Nhận định nếu ASEAN có nguy cơ không đủ khả năng chống lại sức ép từ các siêu cường, viễn                    
cảnh các nước khu vực bị lệch hướng và đứng về một phía sẽ rất cao, ông Hishamuddin kêu gọi                    
khi đối mặt với các siêu cường, ASEAN cần đoàn kết với tư cách là một khối, qua đó sức mạnh                     
chung sẽ được hiệp đồng một cách hiệu quả. 

Xem thêm: 

Trang Facebook chính thức của Bộ trưởng Hishammuddin Hussein ngày 5/8/2020:           
Thước phim quay trực tiếp phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội 
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https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/749618/issues-on-west-philippine-sea-to-be-dealt-peacefully-afp-chief-gapay/story/
https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/749618/issues-on-west-philippine-sea-to-be-dealt-peacefully-afp-chief-gapay/story/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=314960249914222


 

Ngày 5/8/2020, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore: Châu Á muốn Hoa Kỳ và Trung Quốc giải                
quyết những khác biệt chiến lược 

Tại Diễn đàn An ninh Aspen thường niên, Bộ trưởng ngoại giao Singapore, ông Vivian               
Balakrishnan, nói Châu Á lo lắng rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ rơi vào xung đột chiến tranh. 

"Điều mà tất cả chúng tôi ở châu Á mong muốn là Mỹ và Trung Quốc phải giải quyết những                    
khác biệt chiến lược của họ, tìm ra một phương thức giải quyết những khác biệt này, và đồng                   
thời có thể hợp tác trong những thách thức toàn cầu đa phương mà chúng ta phải đối mặt - và                     
trên cơ sở đó để tiếp tục tham gia vào châu Á, bởi vì cả Mỹ và Trung Quốc đều có quyền lợi rất                        
lớn ở châu Á," ông nói. 

Ông Balakrishnan cũng cho rằng sau hai thế kỷ bị nhục nhã, sẽ hoàn toàn chính đáng cho Trung                   
Quốc muốn thiết lập lại vị trí của mình trong trật tự thế giới. Và theo ông, Trung Quốc không thể                     
thay đổi.  

Xem thêm: 

The Straits Times ngày 5/8/2020: Asia wants US, China to sort out strategic differences:              
Vivian Balakrishnan 

Viện Aspen ngày 5/8/2020:  Aspen Security Forum 2020 

 

Ngày 6/8/2020, Việt Nam phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền trên Biển Đông 

Ngày 06/08/2020, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về phản ứng của                    
Việt Nam trước việc Trung Quốc đưa khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào trong Quy                   
tắc kiểm tra kỹ thuật tàu biển nội địa theo luật định 2020, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê                    
Thị Thu Hằng khẳng định:  

“Việc Trung Quốc đưa khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào trong Quy tắc kiểm tra kỹ                    
thuật tàu biển nội địa theo luật định 2020 đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo                     
này, không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Lập                     
trường nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt                   
Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam                     
và vô giá trị.” 

Tuy nhiên bà Hằng không nói gì về sự kiện các tàu khảo sát/nghiên cứu Trung Quốc đang tiến                   
hành hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ra tới quần đảo Trường Sa. 
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https://www.straitstimes.com/singapore/transnational-challenges-need-global-cooperation-vivian-balakrishnan
https://www.straitstimes.com/singapore/transnational-challenges-need-global-cooperation-vivian-balakrishnan
https://www.aspeninstitute.org/of-interest/aspen-security-forum-2020/


 

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 6/8/2020: Phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao                
Lê Thị Thu Hằng 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 10/8/2020: Toàn Cảnh Diễn Biến Tàu Khảo               
Sát/Nghiên Cứu Trung Quốc Hoạt Động Trong Hoặc Gần Kề Vùng Đặc Quyền Kinh Tế               
Việt Nam 

 

Ngày 6/8/2020, Việt Nam hoan nghênh công hàm Biển Đông của Úc 

Trả lời câu hỏi về công hàm Biển Đông của Úc tại họp báo ngày 6-8, người phát ngôn Bộ Ngoại                     
giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho rằng việc các nước lưu hành công hàm tại Liên Hiệp Quốc                    
là một việc làm bình thường, thực tiễn.  

"Việt Nam cho rằng các nước chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung về việc duy trì và thúc đẩy                     
hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông. Để làm được điều này, việc tôn trọng                    
pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ, thiện chí, trách nhiệm Công ước của Liên Hiệp Quốc về                    
Luật biển (UNCLOS) 1982 là thiết yếu", bà Hằng khẳng định.  

Bà Hằng nói Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề phù hợp với luật pháp                    
quốc tế và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong tuyên bố tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36,                      
và UNCLOS 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. 

Xem thêm: 

Tuổi Trẻ Online ngày 6/8/2020:  Việt Nam hoan nghênh công hàm Biển Đông của Úc 

 

Ngày 7/8/2020, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia: Các vấn đề Biển Đông phải được giải quyết                
dựa trên luật pháp quốc tế 

Ông Hishammuddin Tun Hussein tái khẳng định các vấn đề liên quan đến Biển Đông phải được                 
giải quyết một cách hòa bình dựa trên các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp                   
quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. 

Xem thêm: 

The Star ngày 7/8/2020: Hishammuddin: South China Sea issues must be resolved based             
on international law 
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http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/pbnfn/ns200806161242
http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/pbnfn/ns200806161242
https://dskbd.org/2020/08/10/toan-canh-dien-bien-tau-khao-sat-nghien-cuu-trung-quoc-hoat-dong-trong-hoac-gan-ke-vung-dac-quyen-kinh-te-viet-nam/
https://dskbd.org/2020/08/10/toan-canh-dien-bien-tau-khao-sat-nghien-cuu-trung-quoc-hoat-dong-trong-hoac-gan-ke-vung-dac-quyen-kinh-te-viet-nam/
https://dskbd.org/2020/08/10/toan-canh-dien-bien-tau-khao-sat-nghien-cuu-trung-quoc-hoat-dong-trong-hoac-gan-ke-vung-dac-quyen-kinh-te-viet-nam/
https://tuoitre.vn/viet-nam-hoan-nghenh-cong-ham-bien-dong-cua-uc-20200806150120243.htm
https://www.thestartv.com/v/hishammuddin-south-china-sea-issues-must-be-resolved-based-on-international-law
https://www.thestartv.com/v/hishammuddin-south-china-sea-issues-must-be-resolved-based-on-international-law


 

Ngày 7/8/2020, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines ra lệnh kiểm tra về tàu Trung Quốc khảo                
sát gần Bãi Cỏ Rong 

Người dân Philippines thông qua dữ liệu hệ thống định dạng tự động (AIS) đã loan tin tàu                  
Hướng Dương Hồng 14 đang khảo sát gần Bãi Cỏ Rong trong vùng đặc quyền kinh tế của                  
Philippines. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin, Jr. khi nhận được không tin này đã chỉ thị                
cho Văn phòng Bộ Ngoại giao về các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương kiểm tra thông tin.                    
Theo ông, Philippines chưa cấp giấy phép cho tàu Trung Quốc thực hiện khảo sát trong vùng đặc                  
quyền kinh tế của Philippines. Sở dĩ Philippines dừng mọi khảo sát biển của tàu thuyền nước                 
ngoài vì mặc dù những tàu này tuân theo luật của Philippines là cho các nhà khoa học                  
Philippines cùng tham gia, nhưng lại không chia sẻ thông tin với họ. 

Xem thêm: 

ABS - CBN News ngày 7/8/2020: DFA chief orders check on Chinese survey vessel near               
Reed Bank 

 

Ngày 8/8/2020, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines: Quân đội             
Philippines tăng cường hiện diện ở lãnh hải  

Trả lời phỏng vấn CNN, ông Gilbert Gapay nói lệnh của Tổng thống cấm Philippines tham gia                 
tập trận chung ở Biển Đông là một "quyết định chính trị." Không tham gia vào các cuộc tập trận                    
Biển Đông không có nghĩa từ bỏ yêu sách. Gapay cho biết quân đội Philippines đang tuần tra                  
“tích cực và mạnh mẽ” các vùng lãnh hải của mình và duy trì sự hiện diện thực sự trong khu vực                      
để gửi tín hiệu tới Trung Quốc cũng như các quốc gia có yêu sách rằng Philippines vẫn đang                   
khẳng định và bảo vệ chủ quyền của mình ở Biển Tây Philippines. Philippines duy trì đường lối                  
ngoại giao và cách tiếp cận dựa trên luật pháp trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp biển. 

Xem thêm: 

CNN Philippines ngày 7/8/2020: ‘Aggressive’ West PH Sea patrols tell China we’re not             
backing down – AFP Chief 
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https://news.abs-cbn.com/news/08/07/20/dfa-chief-orders-check-on-chinese-survey-vessel-near-reed-bank
https://news.abs-cbn.com/news/08/07/20/dfa-chief-orders-check-on-chinese-survey-vessel-near-reed-bank
https://www.cnnphilippines.com/news/2020/8/7/AFP-West-Philippine-Sea-patrols.html
https://www.cnnphilippines.com/news/2020/8/7/AFP-West-Philippine-Sea-patrols.html


 

II- CHUYỂN ĐỘNG ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG 

Ngày 2/8/2020, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức phụ trách châu Âu viết về Trung Quốc 

Trong một bài xã luận trên trang Spiegel International, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức phụ                 
trách châu Âu Michael Roth cho biết mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc phức                   
tạp. Trung Quốc vừa là một đối tác quan trọng vừa là một đối thủ kinh tế. Trung Quốc cũng là                     
một đối thủ cạnh tranh về các giá trị bắt nguồn từ những khái niệm rất khác nhau về xã hội. 

Vậy Liên minh châu Âu cần phải làm gì để đối phó với Trung Quốc? Liên minh châu Âu cần                    
phải đoàn kết với nhau, nói cùng một tiếng nói, một chính sách nhất quán đối với Trung Quốc.                   
Liên minh châu Âu sẽ không thể tạo ảnh hưởng lên Bắc Kinh nếu các quốc gia trong liên minh                    
không đoàn kết với nhau, không bảo vệ các giá trị và lợi ích của mình với sức mạnh tổng hợp                     
của Liên minh châu Âu.  

Xem thêm: 

Spiegel International ngày 2/8/2020: "The Security of Our Citizens Is at Stake" 

 

Ngày 3/8/2020, điện đàm Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ - Indonesia 

Trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao                
Indonesia Retno Marsudi, hai bên đã thảo luận về quan hệ Đối tác Chiến lược Hoa Kỳ-Indonesia                 
và mục tiêu chung của hai nước là tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông, theo thông cáo của                     
Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Về phía Indonesia, trên Twitter, bà Retno cho biết bà đã nêu ra hai vấn đề trong cuộc điện đàm:                    
(1) khám phá cơ hội hợp tác trong việc sản xuất vaccine cũng như các hợp tác khác trong lãnh                    
vực sức khoẻ và (2) những nỗ lực củng cố thương mại và đầu tư. 

Xem thêm: 

U.S. Department of State ngày 3/8/2020: Secretary Pompeo’s Call with Indonesian           
Foreign Minister Marsudi 

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ngày 4/8/2020. 
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https://www.spiegel.de/international/europe/foreign-ministry-state-minister-michael-roth-china-as-a-systemic-rival-to-the-eu-a-54b96664-1eed-4d36-bd43-fd9d4314565e
https://www.state.gov/secretary-pompeos-call-with-indonesian-foreign-minister-marsudi/
https://www.state.gov/secretary-pompeos-call-with-indonesian-foreign-minister-marsudi/
https://twitter.com/Menlu_RI/status/1290455276919951362


 

Ngày 3/8/2020, điện đàm Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ - Singapore 

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Ngoại trưởng              
Pompeo nhắc lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các quốc gia Đông Nam Á về việc duy trì các                      
quyền chủ quyền và lợi ích phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh sự phản đối của Hoa                     
Kỳ đối với việc CHND Trung Hoa sử dụng biện pháp cưỡng bức để thúc đẩy các tuyên bố chủ                    
quyền trái pháp luật ở Biển Đông. Ngoại trưởng Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Balakrishnan                
cũng thảo luận về tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác lâu dài của hai nước và những cách                     
thức để mở rộng hợp tác hơn nữa, bao gồm ASEAN và các diễn đàn liên quan. 

Về những diễn biến ở Biển Đông, Tiến sĩ Balakrishnan tái khẳng định quan điểm nhất quán và                  
lâu đời của Singapore. Singapore không phải là một quốc gia có yêu sách và trung lập trong các                   
tranh chấp lãnh thổ. Mối quan tâm chính của Singapore là duy trì hòa bình và ổn định ở một                    
trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới. Singapore đề cao quyền tự do hải hành và                   
không hành của tất cả các quốc gia, cũng như ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp                     
với các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp                    
quốc về Luật Biển. 

Hai bên hoan nghênh các lĩnh vực hợp tác song phương mới về cơ sở hạ tầng và thương mại,                    
cũng như thuận lợi hóa hải quan, sẽ giúp tăng cường thương mại song phương và tăng cường sự                   
tham gia kinh tế của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. 

Xem thêm: 

U.S. Department of State ngày 3/8/2020: Secretary Pompeo’s Call with Singaporean           
Foreign Minister Balakrishnan 

Ministry of Foreign Affairs of Singapore ngày 4/8/2020: Minister for Foreign Affairs Dr             
Vivian Balakrishnan’s Telephone Call with United States Secretary of State Mike           
Pompeo 

 

Ngày 4/8/2020, điện đàm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Indonesia 

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã thảo                 
luận về an ninh hàng hải, mua bán vũ khí và các cuộc tập trận quân sự. Bộ trưởng Prabowo cảm                     
ơn người dân Mỹ đã cung cấp máy thở và 12,3 triệu USD cứu trợ Indonesia chống dịch                  
COVID-19. 

Xem thêm: 
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https://www.state.gov/secretary-pompeos-call-with-singaporean-foreign-minister-balakrishnan-2/
https://www.state.gov/secretary-pompeos-call-with-singaporean-foreign-minister-balakrishnan-2/
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2020/08/04082020-pompeo
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2020/08/04082020-pompeo
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2020/08/04082020-pompeo


 

U.S. Department of Defense ngày 4/8/2020: Readout of Secretary of Defense Dr. Mark             
T. Esper’s Phone Call with Indonesian Minister of Defense Prabowo Subianto 

 

Ngày 4/8/2020, điện đàm Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ - Brunei 

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng thứ hai Bộ ngoại giao Brunei Erywan Yusof, Ngoại trưởng                 
Hoa Kỳ Michael Pompeo tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các quốc gia ven biển                    
Đông Nam Á trong việc duy trì các quyền chủ quyền và lợi ích phù hợp với luật pháp quốc tế,                     
đồng thời nhấn mạnh sự phản đối của Hoa Kỳ đối với các nỗ lực của CHND Trung Hoa trong                    
việc sử dụng biện pháp cưỡng bức để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền trái pháp luật ở Biển                    
Đông. 

Xem thêm: 

U.S. Department of State ngày 4/8/2020: Secretary Pompeo’s Call with Bruneian Foreign            
Minister II Erywan 

 

Ngày 4/8/2020, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thông báo quân đội Nhật sẵn sàng ứng                
phó với tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải quần đảo Senkaku 

Trước đó, Bắc Kinh đã cảnh báo Nhật Bản rằng ngay sau khi lệnh cấm đánh bắt cá của Trung                    
Quốc chấm dứt vào ngày 16/8, sẽ có một số lượng lớn tàu cá và tàu chức năng Trung Quốc đi                     
vào khu vực lãnh hải của quần đảo Senkaku, và Nhật không đủ năng lực để yêu cầu các tàu cá                     
Trung Quốc dừng hoạt động, theo tờ  Sankei News. 

Đáp lại cảnh báo này của Bắc Kinh, tại một cuộc họp báo ngày 4/8/2020, Bộ trưởng Quốc phòng                   
Nhật Bản Kono Taro nói các đơn vị phòng vệ Nhật Bản đã ở vị trí sẵn sàng.  

Ngày 8/8/2020, ông Kono cũng đã có chuyến thăm kiểm tra các đơn vị tên lửa của Lực lượng                   
phòng vệ mặt đất ở đảo Miyakojima. Tại đây ông đã đưa ra chỉ đạo để chuẩn bị cho tình thế tàu                      
Trung Quốc sẽ tích cực hoạt động hơn quanh quần đảo Senkaku. 

Xem thêm: 

The Sankei News ngày 2/8/2020: ＜独自＞中国、漁船群の尖閣領海侵入を予告　     
「日本に止める資格ない」 

The Sankei News ngày 8/8/2020: 尖閣、中国船の活発化予想　河野防衛相が宮古島     
で訓示 
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South China Morning Post ngày 10/8/2020: Japan places military on standby for            
‘intrusions’ by dozens of Chinese fishing boats 

 

Ngày 5/8/2020, Đối thoại Mỹ - ASEAN lần thứ 33 

Với sự đồng chủ trì của Trợ lý Ngoại trưởng David R. Stilwell thuộc Văn phòng các vấn đề                   
Đông Á và Thái Bình Dương (Bộ ngoại giao Mỹ), và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thongphane                 
Savanphet, Đối thoại Mỹ - ASEAN lần thứ 33 đã nêu bật phạm vi hợp tác "rộng lớn" giữa Mỹ -                     
ASEAN trên các cột trụ an ninh - chính trị, kinh tế, và văn hoá. Đối thoại đồng thời nhấn mạnh                     
tầm quan trọng của Quan hệ Đối tác Chiến lược Hoa Kỳ - ASEAN trong việc đảm bảo khu vực                    
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. 

Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết hợp tác với ASEAN để đảm bảo một khu vực dựa trên các quy                     
tắc rõ ràng và minh bạch, đồng thời củng cố cấu trúc khu vực lấy ASEAN làm trung tâm. Các                    
đại biểu tham gia Đối thoại tái khẳng định sự cần thiết giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một                    
cách hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế được thể hiện trong Công ước Liên hợp quốc về                    
Luật Biển và phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài. Hoa Kỳ tái khẳng định ý định mở rộng                    
quan hệ đối tác ở Mekong để thúc đẩy chủ quyền, độc lập kinh tế, và một cách tiếp cận minh                     
bạch, dựa trên luật pháp để giải quyết các thách thức xuyên biên giới. 

Điểm mới trong Đối thoại Mỹ - ASEAN lần thứ 33, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, là nhắc                     
trực tiếp đến Phán quyết Biển Đông như một cơ sở để giải quyết tranh chấp Biển Đông. 

Tuy nhiên trong báo cáo của Việt Nam về nội dung Đối thoại lại không thấy nhắc đến Phán                   
quyết Biển Đông mà vẫn chỉ là tái khẳng định các thông điệp cũ về việc giải quyết tranh chấp                    
hoà bình phù hợp với luật quốc tế trong đó có UNCLOS, về việc sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng                     
xử ở Biển Đông hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. 

Xem thêm: 

U.S. Department of State ngày 5/8/2020: 33rd U.S.-ASEAN Dialogue: Strengthening          
U.S.-ASEAN Relations 

Thế giới và Việt Nam ngày 5/8/2020: Mỹ sẽ tiếp tục trợ giúp các nước ASEAN ứng phó                  
dịch bệnh Covid-19 
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Ngày 5/8/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Sáng kiến Mạng viễn thông sạch 

Mục đích của chương trình nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng công nghệ và viễn thông của Mỹ khỏi sự                     
xâm nhập của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Sáng kiến loại bỏ các nhà cung cấp dịch vụ mạng,                   
các ứng dụng di động, các nhà sản xuất điện thoại thông minh, hệ thống đám mây, và cáp dưới                    
biển được cung cấp bởi Trung Quốc và được cho là không đáng tin cậy.  

Xem thêm: 

U.S. Department of State ngày 5/8/2020: Announcing the Expansion of the Clean            
Network to Safeguard America’s Assets 

 

Ngày 5/8/2020, Mark Esper nêu chi tiết định hướng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đối phó                 
với Trung Quốc 

Tại Diễn đàn An ninh Aspen, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết ưu tiên hàng                   
đầu của ông khi đương chức là thực hiện Chiến lược Quốc phòng Quốc gia, trong đó xác định                   
Trung Quốc là đối thủ chính hàng đầu trong kỷ nguyên cạnh tranh cường quốc, kế đến là Nga.                   
Việc thực thi chiến lược được triển khai theo ba hướng chính: (1) Xây dựng một lực lượng có                   
tính sát thương và sẵn sàng; (2) tiếp tục củng cố các liên minh của Hoa Kỳ và xây dựng các quan                      
hệ đối tác; (3) cải tổ và tăng cường tính hiệu quả của Bộ Quốc phòng. 

Ông Esper cho biết 50% chương trình giảng dạy trong Bộ Quốc phòng tập trung vào Trung Quốc                  
để giúp các sỹ quan cao cấp hiểu được các mục tiêu và giá trị chính trị, quân sự và kinh tế, cũng                       
như cách thức tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Esper cho biết ông vẫn thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc, và gần đây đã                   
thông báo có kế hoạch sẽ tới thăm Trung Quốc cuối năm nay. Mục đích là để nhấn mạnh sự                    
tương tác hơn là tính toán sai lầm. Ông không coi là Trung Quốc là mối đe doạ không thể tránh                     
khỏi và rằng Mỹ sẽ phải chiến đấu với Trung Quốc, mà chỉ coi Trung Quốc như là một đối thủ                     
cạnh tranh. Esper hy vọng Trung Quốc sẽ chia sẻ các giá trị của Hoa Kỳ, nếu không phải là dân                     
chủ thì ít nhất là tôn trọng luật pháp và chuẩn mực quốc tế, và không tìm cách thay đổi những                     
luật lệ đó. 

Xem thêm: 

U.S. Department of Defense ngày 5/8/2020: Esper Discusses COVID-19, Inclusion,          
National Defense Strategy 
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Yahoo Finance ngày 5/8/2020: US Secretary of Defense Mark Esper speaks at Aspen             
Security Summit 

 

Ngày 5/8/2020, Thủ tướng Úc nêu quan điểm của Úc 

Tại Diễn đàn An ninh Aspen 2020, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết Úc tăng ngân sách                  
quốc phòng, cập nhật chiến lược phòng thủ, tích cực nâng tầm quan hệ trong Bộ Tứ, hợp tác chặt                    
chẽ với ASEAN và các quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khác, bao gồm cả quan hệ                    
với Việt Nam, quốc gia mà ông coi có hệ thống hoàn toàn khác Úc và không cùng chung tầm                    
nhìn, nhưng cùng quan điểm ở những lãnh vực như Biển Đông, các mối quan hệ thương mại                  
trong khu vực, và nhiều vấn đề quan trọng khác. Và ông mong đợi sẽ gặp lại Thủ tướng Phúc lần                     
nữa. 

Tất cả những điều này nhằm đạt được cân bằng chiến lược trong khu vực. Úc muốn hoà bình và                    
ổn định trong khu vực, muốn tiếp tục mối quan hệ thương mại với Trung Quốc và tất cả các                    
nước trong khu vực nhằm tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Và để tăng trưởng và phát triển cần                    
có một môi trường hoà bình, ổn định.  

Tuy nhiên, ông Morrison cũng nhìn nhận Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là tâm điểm của                  
cạnh tranh chiến lược. Cộng đồng quốc tế đang gặp nhiều căng thẳng. Nhiều người lo lắng về sự                   
suy yếu của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Và Úc muốn thấy sự tương tác trong cộng đồng quốc                      
tế được đóng khung bởi các quy tắc và chuẩn mực đã thoả thuận, chứ không phải là sự ép buộc                     
thô bạo về kinh tế hoặc chính trị. Úc nhìn nhận sự hiện diện của Mỹ trong khu vực là tích cực để                       
đạt được những mục tiêu như vậy, và Úc cũng hoan nghênh sự phát triển kinh tế của Trung                   
Quốc. Nhưng sự phát triển kinh tế cũng phải đi kèm với trách nhiệm tăng lên. Úc cho rằng một                    
ưu tiên tối quan trọng là xây dựng sự cân bằng chiến lược lâu dài ở Ấn Độ Dương - Thái Bình                      
Dương, để nhiều quốc gia cùng chí hướng hành động gắn kết hơn, nhất quán hơn và liên kết                   
thường xuyên hơn. Trung Quốc và Mỹ có một trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì "bộ quy tắc                    
chung" đã giúp xây dựng cộng đồng quốc tế như một xã hội. 

Về cách tiếp cận với Trung Quốc, Thủ tướng Morrison nói Hoa Kỳ và Úc nhìn vấn đề theo                   
những lăng kính khác nhau do mối quan hệ kinh tế của hai nước với Trung Quốc khác nhau. Mỹ                    
bị thâm hụt thương mại với Trung Quốc nhưng Úc thì lại đạt được thặng dư. Điều này làm thay                    
đổi bản chất cách tiếp cận. Úc muốn bảo tồn mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nhưng nó cần                     
được duy trì trên cơ sở tôn trọng lợi ích và quan điểm của nhau, mà ông tin điều này Úc có thể                       
đạt được với Trung Quốc. 
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Xem thêm: 

Trang Thủ tướng Úc ngày 5/8/2020: Address, Aspen Security Forum - "Tomorrow in the              
Indo-Pacific" 

Face the Nation ngày 5/8/2020: Transcript: Australia's Prime Minister Scott Morrison           
discusses global impacts of COVID-19 

 

Ngày 5/8/2020, họp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Anh - Nhật  

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nhật                  
Bản Motegi Toshimitsu và Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tại London, hai bên khẳng định hai                
nước có cùng lập trường về các vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông và họ sẽ hợp tác chặt chẽ ở                       
những vấn đề này.  

Hai Bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm rằng, sau sự hợp nhất Văn phòng Đối ngoại và Khối thịnh                    
vượng chung và Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh, hai nước sẽ hợp tác với nhau hơn                    
nữa ở các vấn đề hỗ trợ các nước ASEAN, châu Phi, cũng như khu vực Ấn Độ Dương - Thái                     
Bình Dương từ góc độ chiến lược, và về hỗ trợ cơ sở hạ tầng, hai bên sẽ hợp tác để đảm bảo sự                        
tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế bao gồm Các Nguyên tắc G20 về Đầu tư Cơ sở hạ tầng chất                     
lượng. 

Hai bên khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lãnh vực như an ninh hàng hải, và chuyển giao                     
các thiết bị quốc phòng, nhằm hiện thực hoá một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và                    
mở" coi trọng thượng tôn pháp luật. Hai bên cùng nhìn nhận Khối G7 nên đóng một vai trò quan                    
trọng trong định hình một trật tự quốc tế "hậu corona". Nếu Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ                   
chức ở Washington vào tháng Tám, vấn đề Biển Đông, Biển Hoa Đông và Hồng Kông sẽ được                  
đưa vào nghị trình. 

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 5/8/2020:  Japan-UK Foreign Ministers’ Meeting 

The Sankei News ngày 7/8/2020: 茂木外相訪英　対中安全保障の深化に狙い　
東・南シナ海情勢 
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Ngày 6/8/2020, điện đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ - Trung Quốc 

Trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với người đồng cấp Nguỵ Phương Hoà, Bộ trưởng Esper                  
đã kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn về COVID, bày tỏ lo ngại về hoạt động gây bất ổn của                     
Trung Quốc ở vùng biển lân cận Đài Loan và Biển Đông, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng Tuyên                   
bố chung Trung - Anh 1984, và nói về tầm quan trọng của việc Trung Quốc tuân thủ luật pháp,                    
quy tắc và chuẩn mực quốc tế, và thực hiện các cam kết quốc tế. 

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cả hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của                     
việc duy trì các kênh liên lạc mở và phát triển các hệ thống cần thiết cho liên lạc trong khủng                     
hoảng và giảm thiểu rủi ro. 

Bộ trưởng Esper tái khẳng định các ưu tiên của Mỹ trong quan hệ quốc phòng đối với Trung                   
Quốc, đó là tập trung vào việc ngăn chặn và quản lý các khủng hoảng, giảm thiểu rủi ro, và hợp                     
tác ở những lãnh vực mà hai quốc gia chung lợi ích. Bộ trưởng Esper cũng khẳng định các                   
nguyên tắc của mối quan hệ quốc phòng mang tính xây dựng, ổn định và hướng tới kết quả cụ                    
thể giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. 

Còn theo bản tin của Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nêu quan điểm chính của                   
Trung Quốc đối với các vấn đề bao gồm Biển Đông, Đài Loan và việc Hoa Kỳ bêu xấu Trung                    
Quốc, đồng thời kêu gọi phía Hoa Kỳ ngừng những lời nói và hành động sai trái, cải thiện việc                    
quản lý và kiểm soát các rủi ro hàng hải, tránh thực hiện các động thái nguy hiểm có thể leo                     
thang tình hình và bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. 

Xem thêm: 

U.S. Department of Defense ngày 6/8/2020: Readout of Secretary of Defense Dr. Mark             
T. Esper's Telephone Call with the People's Republic of China's Minister of National             
Defense General Wei Fenghe 

Xinhua ngày 7/8/2020: Chinese defense minister holds phone talk with U.S. counterpart 

 

Ngày 6/8/2020, điện đàm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ - Malaysia 

Trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael R. Pompeo và Ngoại trưởng Malaysia                
Hishammuddin Hussein, hai bên đã thảo luận về Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ-Malaysia                
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và chia sẻ mối tương đồng về việc tôn trọng luật pháp quốc tế và trật tự hàng hải dựa trên luật lệ                       
ở Biển Đông. 

Trước đó, tại phiên chất vấn ở Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia cho biết sẽ nêu vấn đề                    
Biển Đông trong cuộc điện đàm với cả hai phía Trung Quốc và Mỹ, theo hướng tránh đối đầu ở                    
Biển Đông. 

Xem thêm: 

U.S. Department of State ngày 6/8/2020: Secretary Pompeo’s Call with Malaysian           
Foreign Minister Hishammuddin 

The Star ngày 5/8/2020: Hishammuddin to 'have a word' with Chinese and US             
counterparts over South China Sea issue 

 

Ngày 6/8/2020, điện đàm Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ - Ấn Độ  

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm cùng Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.                  
Jaishankar. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong nhiều vấn đề khu vực và                    
quốc tế, đồng thời mong đợi các cuộc tham vấn Tứ phương và Đối thoại Bộ trưởng Mỹ-Ấn Độ 2                    
+ 2 vào cuối năm nay. 

Xem thêm: 

U.S. Department of State ngày 6/8/2020: Secretary Michael R. Pompeo’s Call with            
Indian External Affairs Minister S. Jaishankar 

 

Ngày 6/8/2020, điện đàm Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ - Việt Nam 

Chiều ngày 6/8/2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm với Phó thủ                 
tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Ông Pompeo nhấn mạnh sự ủng hộ                 
của Hoa Kỳ đối với các quốc gia ven biển Đông Nam Á trong việc duy trì quyền chủ quyền và                     
lợi ích phù hợp với luật pháp quốc tế, và tầm quan trọng của một Ấn Độ Dương - Thái Bình                     
Dương tự do và cởi mở. 

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi Hoa                  
Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. 

Xem thêm: 
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U.S. Department of State ngày 6/8/2020: Secretary Pompeo’s Call with Vietnamese           
Deputy Prime Minister and Foreign Minister Minh 

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 6/8/2020: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm               
Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo 

 

Ngày 6/8/2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines 

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hai bên đã thảo luận về sự thay đổi chính sách của                     
Hoa Kỳ ở Biển Đông gần đây, Hoa Kỳ ủng hộ các nước Đông Nam Á duy trì quyền chủ quyền                     
và lợi ích phù hợp với luật quốc tế, cũng như những cơ hội tăng cường hợp tác trên biển giữa Mỹ                      
và Philippines. Trên Twitter, ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh liên minh Hoa Kỳ-Philippines rất              
quan trọng đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. 

Xem thêm: 

U.S. Department of State ngày 6/8/2020: Secretary Pompeo’s Call with Philippine           
Secretary of Foreign Affairs Locsin 

 

Ngày 7/8/2020, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: Trung Quốc có nguy cơ phải trả giá cao                 
vì đe dọa ở Biển Đông 

"Bất cứ ai cố gắng thay đổi hiện trạng bằng vũ lực đều cần phải trả một cái giá đắt," ông Kono                      
Taro nói khi trả lời phỏng vấn CNN. Những hoạt động của Bắc Kinh biến đổi các bãi cát và rạn                     
san hô thành một chuỗi các đảo nhân tạo được củng cố kéo dài hàng trăm dặm trên Biển Đông                    
không phải là những hoạt động thúc đẩy hay duy trì trật tự quốc tế, và hành động đặt tên lửa,                     
triển khai các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom trên các đảo nhân tạo đã gây mất ổn định                      
khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhận định. 

Xem thêm: 

CNN ngày 7/8/2020: China risks paying 'high cost' for South China Sea intimidation,             
Japan defense chief says 
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Ngày 7/8/2020, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố cập nhật về sự hiện diện quân sự của Mỹ                   
ở Nhật 

Có thể truy cập các tài liệu (bằng tiếng Nhật)  ở đây . 

 

III- CHUYỂN ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRUNG QUỐC 

Ngày 5/8/2020, điện đàm Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Malaysia 

Trước đó, tại phiên chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia cho biết sẽ nêu vấn đề                   
Biển Đông và quan ngại đối đầu dẫn tới xung đột trên Biển Đông trong cuộc điện đàm với người                    
đồng cấp Trung Quốc. 

Không thấy phía Malaysia thông tin về nội dung cuộc điện đàm. Còn trong thông cáo của Bộ                  
Ngoại giao Trung Quốc về cuộc điện đàm không thấy nhắc đến vấn đề Biển Đông.  

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ông Vương Nghị đã thảo luận các vấn đề liên                   
quan đến dịch COVID-19, quan hệ hợp tác hai bên tương hỗ lẫn nhau, khôi phục lại hoạt động                   
của chuỗi cung ứng công nghiệp. Trung Quốc ủng hộ Malaysia đăng cai tổ chức Hội nghị APEC                  
năm nay, ủng hộ xây dựng nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương rộng mở, đề cao cộng đồng                     
châu Á-Thái Bình Dương với tương lai chung và tinh thần hợp tác.  

Thông cáo phía Trung Quốc cho biết ông Hishammuddin bày tỏ sự coi trọng mối quan hệ song                  
phương bền chặt giữa Malaysia và Trung Quốc, đưa ra những tín hiệu tích cực về sự sẵn sàng                   
hợp tác của Malaysia với Trung Quốc.  

Thông cáo cũng cho biết hai bên đã trao đổi sâu sắc về việc cùng nhau ứng phó với tình hình                     
quốc tế bất ổn, khó lường hiện nay. Tuy nhiên thông cáo không nói cụ thể có bao gồm vấn đề                     
Biển Đông hay không. 

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/8/2020:  王毅同马来西亚外长希沙慕丁通电话 

 

Ngày 6/8/2020, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã về mối                 
quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ 

Mặc dù kêu gọi Mỹ đối thoại, cho rằng đối thoại là con đường đúng đắn để giải quyết các mâu                     
thuẫn và xây dựng niềm tin và không nước nào nên đơn phương đóng sập cánh cửa đối thoại dù                    
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ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho rằng những căng thẳng quan hệ                   
hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc hoàn toàn là do một vài chính trị gia của Mỹ. 

Ông cho rằng sự thay đổi chính sách hiện nay của Mỹ xuất phát từ tâm lý Chiến tranh lạnh và đối                      
đầu ý thức hệ của một vài chính trị gia. Những thành tựu chính mà Trung Quốc đã đạt được                    
trong những thập kỷ qua cho thấy con đường chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc là                   
phù hợp với Trung Quốc và được sự ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ của nhân dân Trung Quốc. Con                     
đường mà Trung Quốc lựa chọn cũng đã đem lại lợi ích cho thế giới và nhân dân ở các nước                     
khác, bao gồm người dân Hoa Kỳ. Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi con đường này theo nguyện                   
vọng của nhân dân và tạo ra những đóng góp mới, lớn hơn cho nhân loại. Bất kỳ ai định can                     
thiệp làm chệch đường quá trình này đều sẽ thất bại. 

Về vấn đề Biển Đông, Vương Nghị nhìn những hoạt động hiện nay của Mỹ là gây mất ổn định ở                     
Biển Đông, cướp các nước khác về phía mình nhằm phục vụ cho chính trị trong nước và nghị                   
trình địa chính trị của Mỹ. Tất cả các nước trong khu vực nên cảnh giác, và không nên để Mỹ                     
phá hoại hoà bình khó đạt được và sự phát triển của khu vực. Đối thoại giữa ASEAN và Trung                    
Quốc là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc đề xuất là hai bên cần                    
loại bỏ mọi xáo trộn để khởi động lại càng sớm càng tốt tham vấn Bộ quy tắc ứng xử ở Biển                      
Đông và hoàn thành càng sớm càng tốt. Trong thời gian đó, Trung Quốc cũng sẵn sàng tăng                  
cường hợp tác trên biển với các nước ven biển khác, làm sâu sắc thêm lòng tin an ninh lẫn nhau,                     
và thúc đẩy phát triển chung, để biến Biển Đông thành một vùng biển của hoà bình, hữu nghị và                    
hợp tác. 

Tuy nhiên theo Carl Thayer trích dẫn nguồn tin từ quan chức Việt Nam, Việt Nam không mặn                  
mà với ý tưởng hoàn thành Bộ quy tắc càng sớm càng tốt khi những vấn đề then chốt chưa đạt                     
được sự đồng thuận để có thể có được Bộ quy tắc có hiệu quả thực chất. 

Xem thêm:  

Ministry of Foreign Affairs of China ngày 6/8/2020: Interview on Current China-US            
Relations Given by State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to Xinhua News             
Agency  

 

Ngày 7/8/2020, Dương Khiết Trì xuất bản bài báo về quan hệ Mỹ - Trung 

Bài báo ký tên Dương Khiết Trì, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chánh văn                   
phòng Ban Đối ngoại TƯ ĐCS Trung Quốc đã được đăng trên Tân Hoa Xã với tựa đề "Tôn                   
trọng lịch sử, hướng về tương lai, tự vệ vững chắc và ổn định quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ".                     
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Bài báo nhấn mạnh thông điệp "quan hệ Trung Quốc và Mỹ chỉ đem lại phúc lợi cho người dân                    
Hoa Kỳ, người dân Trung Quốc và người dân thế giới khi đó là mối quan hệ hợp tác thay vì đối                      
đầu. Nếu Trung Quốc và Mỹ mắc kẹt trong cuộc đối đầu sẽ là thảm hoạ cho hai quốc gia và hơn                      
thế nữa.  

Bài báo nói rằng Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý cùng nhau hướng tới một mô hình mới quan hệ                     
giữa các nước lớn. “Mô hình mới về quan hệ giữa các cường quốc" là một thuật ngữ được phía                    
Trung Quốc đề xuất với Mỹ. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa tìm được báo cáo nào trong những                   
năm gần đây cho thấy quan chức Hoa Kỳ nhắc đến thuật ngữ này khi nói về quan hệ Mỹ - Trung                      
Quốc. 

Nhắc lại quá khứ tốt đẹp trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ kể từ khi bình thường hoá quan hệ, bài                      
báo đổ hoàn toàn trách nhiệm cho Mỹ về những căng thẳng hiện nay trong quan hệ Mỹ - Trung.                    
Cụ thể, bài báo cho rằng đây là do một số chính trị gia ở Mỹ muốn tấn công vào hệ thống chính                       
trị của Trung Quốc, chia rẽ Đảng Cộng sản và người dân Trung Quốc, muốn khơi lại đối đầu ý                    
thức hệ và tâm lý Chiến tranh Lạnh. Bài báo cho rằng những nỗ lực này sẽ thất bại. 

Trong bài viết, ông Dương nói Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng và Tân Cương là lợi ích cốt lõi                    
của Trung Quốc. Ông không nhắc đến Biển Đông và Biển Hoa Đông.  

Xem thêm: 

Ministry of Foreign Affairs of China ngày 7/8/2020: Respect History, Look to the Future              
and Firmly Safeguard and Stabilize China-US Relations 

 

Ngày 7/8/2020, Trung Quốc tiếp tục gửi công hàm phản đối công hàm mới nhất của                
Malaysia 

Trong công hàm phản bác công hàm ngày 29/7/2020 của Malaysia (xem trang 4), Trung Quốc                
một lần nữa khẳng định lại các yêu sách biển và yêu sách chủ quyền của mình, và cho rằng yêu                     
sách thềm lục địa của Malaysia đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và                 
quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông. Dựa trên Điều 5 (2) Phụ lục I của Các quy tắc về                      
Thủ tục của Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa, Trung Quốc yêu cầu Uỷ ban không xem xét đệ trình                     
yêu sách thềm lục địa của Malaysia. 

Xem thêm: 

Uỷ ban Ranh giới Thềm lục địa:  Công hàm của Trung Quốc ngày 7/8/2020 
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IV- CHUYỂN ĐỘNG QUÂN SỰ TRUNG QUỐC 

J-20B bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt 

Trung Quốc tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 – J-20B.                     
Đây là phiên bản nâng cấp từ máy bay J-20A với việc được trang bị thêm công nghệ động cơ                    
vector đẩy giúp tăng cường độ cơ động khi không chiến tầm gần. Điều này cũng có nghĩa là                   
không quân Trung Quốc hiện nay vẫn coi trong không chiến tầm gần (dog-fight).  

Mặc dù không quân các nước phương Tây hiện đang tập trung vào công nghệ tàng hình và không                   
chiến ngoài tầm mắt, không chiến tầm gần vẫn cần thiết. J-20B với động cơ mới sẽ nguy hiểm                   
hơn nhiều khi đối thủ hoàn toàn có thể bị áp đảo về mặt số lượng. 

Tuy nhiên, thách thức trước mắt cho J-20B là dòng máy bay này vẫn sử dụng động cơ WS-10C,                   
lý do là quá trình phát triển động cơ nội địa mới WS-15 không thể theo đúng kế hoạch. Một khi                     
WS-15 được hoàn thiện, Trung Quốc sẽ không còn phụ thuộc vào công nghệ động cơ của Nga                  
nữa và hoàn toàn có thể tiến tới chế tạo các loại máy bay chiến đấu tương lai.  

Xem thêm: 

Forbes ngày 13/7: China’s J-20B Stealth Jet, Upgraded With Thrust Vector Controls,            
Reportedly Enters Mass Production 

 

Tốc độ đóng các tàu sân bay mới được đẩy nhanh 

Theo nhiều nguồn tin, Trung Quốc sẽ hạ thuỷ tàu sân bay thế hệ mới của nước này trong vòng 1                     
năm tới. Con tàu thứ hai cùng loại cũng đang được đẩy nhanh tốc độ đóng.  

Tàu sân bay Type 002, con tàu sân bay thứ 3 và là tàu sân bay tự phát triển thứ 2 của Trung                       
Quốc (sau Liêu Ninh và Sơn Đông), đang trong giai đoạn lắp ráp cuối cùng. Dự kiến toàn bộ quá                    
trình lắp ráp sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 cũng phần nào làm chậm                   
quá trình này.  

Công nhân Trung Quốc cũng đã bắt đầu đặt ky đóng mới tàu sân bay Type 002 thứ 2. Cả hai con                      
đều được đóng tại xưởng đóng tàu Giang Nam ngoại ô Thượng Hải. Dự kiến tốc độ đóng mới                   
con tàu thứ 2 sẽ nhanh hơn do kinh nghiệm đóng đã được nâng cao hơn.  

Con tàu Type 002 thứ 1 được khởi đóng vào năm 2015. Khác với các tàu Type 001 trước đó vốn                     
được trang bị công nghệ phóng nhảy cầu (ski-jump ramps), Type 002 sẽ được tích hợp hệ thống                  
phóng điện từ tiên tiến nhất thế giới, tương đương với lớp tàu sân bay thế hệ mới Gerald R. Ford                     
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của hải quân Mỹ. Công nghệ phóng điện từ sẽ làm giảm mức độ hao mòn của máy bay, và cho                     
phép nhiều máy bay được triển khai với tần suất cao hơn công nghệ nhảy cầu.  

Tuy nhiên, các tàu sân bay Type 002 vẫn sẽ chưa được trang bị động cơ hạt nhân. Theo một nhà                     
nghiên cứu tại Bắc Kinh, các tàu sân bay Type 002 vẫn sẽ chuyên chở các máy bay chiến đấu                    
J-15 chuyên dùng, chứ chưa phải là dòng máy bay tàng hình mới.  

Trung Quốc có dự tính sẽ xây dựng 6 nhóm tác chiến tàu sân bay cho tới năm 2035, cân bằng với                      
sức mạnh hải quân của Mỹ ở khu vực. Hiện tại, Trung Quốc có 3 hạm đội phụ trách khu vực                     
Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông, trong đó mỗi hạm đội sẽ sở hữu 2 nhóm tác chiến tàu sân                     
bay.  

Xem thêm: 

SCMP ngày 18/7: China steps up shipbuilding with two more aircraft carriers under             
construction towards 2035 navy goal 

 

Mối liên hệ giữa hậu cần và hiện tượng mù chữ kiểu mới 

Quân đội Trung Quốc (PLA) đang cố gắng để trở thành một lực lượng “thông tin hoá” có thể sử                    
dụng các hệ thống tự động để cải thiện quá trình ra quyết định và khả năng chiến đấu. Quá trình                     
“thông tin hoá” này hết sức quan trọng, đặc biệt liên quan tới các hoạt động hỗ trợ (support) trên                    
mặt đất, trên không và trên biển của PLA. Ngày 2/7, tờ Giải phóng quân điểm qua các loại trang                    
thiết bị và công nghệ có thể giúp PLA hoạt động tác chiến trong môi trường thông tin. 

Bài báo cũng kêu gọi tập trung “nghiên cứu và phát triển” các hệ thống hỗ trợ thông minh hoá và                     
tự động hoá, cũng như phát triển các căn cứ hậu tự động thông minh, hiệu quả và dễ bảo vệ trên                      
bộ, các loại tàu hậu cần không người lái, các loại thiết bị tiếp liệu dưới mặt nước và trên không                     
không người lái. Viễn cảnh tương lai là PLA có thể triển khai các hệ thống tự động giúp tối ưu                     
hoá năng lực hậu cần.  

Tuy nhiên viễn cảnh này có thể khó trở thành hiện thực với tình hình nhân sự hiện tại. PLA đang                     
đối mặt với những thách thức về mặt nhân sự liên quan tới chất lượng đội ngũ. Một bài báo gần                     
đây ra ngày 15/7 nêu ra khủng hoảng “mù chữ” trong quân đội Trung Quốc, khi mà quân nhân                   
quên cách viết chữ Hán bằng tay sau khi họ đã sử dụng điện thoại thông minh quá lâu.  

Xem thêm: 

ASPI ngày 24/7: China military watch 
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Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm tàu tấn công tiên đổ bộ Type 075 đầu trên biển. Năng lực                   
đổ bộ được tăng cường, thách thức Mỹ 

Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã hạ thuỷ 2 tàu đổ độ Type 075, một chiếc vào tháng 9 năm                    
ngoái, một chiếc vào tháng 4 năm nay. Chiếc thứ 3 đang được đóng. Theo kế hoạch PLAN sẽ sở                    
hữu ít nhất 7 tàu dạng này, trích truyền thông nhà nước Trung Quốc.  

 

Ảnh vệ tinh cho thấy chiếc Type 075 đang được đóng. Nguồn: H I Sutton/Forbes/ShadowBreak Intl 

Type 075 là lớp tàu đổ bộ tấn công nặng 40.000 tấn và có khả năng trở thành một tàu sân bay                      
loại nhỏ nếu Trung Quốc có thể phát triển các loại máy bay cất hạ cánh thẳng đứng. Hiện tại                    
Type 075 có thể chuyên chở 900 binh lính cùng các loại trang thiết bị hạng nặng và xuồng đổ bộ,                     
bên cạnh đó là tối đa 30 máy bay trực thăng các loại. 

Tốc độ đóng các loại tàu đổ bộ tại Trung Quốc được đánh giá là “nhanh như thả sủi cảo” vào nồi                      
nước. Về tương quan sức mạnh, lực lượng đổ bộ Trung Quốc chưa thể so sánh được với Mỹ,                   
nhưng khoảng cách đang được thu hẹp lại nhanh chóng, ít nhất tại Châu Á. Quá trình hiện đại                   
hoá quân đội Trung Quốc kể từ năm 2012 sẽ giúp gia tăng sức mạnh cũng như tầm ảnh hưởng                    
của lực lượng này ra xa hơn. Bên cạnh các loại tàu đổ bộ, thuỷ quân lục chiến Trung Quốc cũng                     
đang được chuyên nghiệp hoá và hiện đại hoá. Số lượng thuỷ quân lục chiến hiện tại ở nước này                    
vào khoảng từ 25.000 – 35.000 người, tăng mạnh so với con số 10.000 vào năm 2017.  
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Khi các tàu Type 075 được đưa vào triển khai, cùng với lực lượng thuỷ quân lục chiến, Trung                   
Quốc sẽ có khả năng tạo thành một lực lượng đổ bộ thống nhất. Lực lượng này có thể được triển                     
khai tới các cuộc xung đột xa xôi, được sử dụng như công cụ biểu dương sức mạnh, hay để bảo                     
vệ các khoản đầu tư và công dân Trung Quốc ở nước ngoài. Lực lượng này cũng có thể tham gia                     
vào các nhiệm vụ giảm nhẹ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo, giúp tăng cường uy tín và quyền lực                     
mềm của Trung Quốc.  

Cụ thể hơn, đối với Bắc Kinh, lực lượng đổ bộ đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ tương                     
lai chống lại Đài Loan, hay chiếm giữ các vị trí chiến lược tại những vùng biển tranh chấp. Xa                    
hơn, tham vọng của Trung Quốc còn là khả năng triển khai lực lượng trên toàn cầu và điều này                    
có thể thành hiện thực trong vòng 10 năm tới.  

Global Times bình luận rằng loại tàu chiến này được cho là sẽ đóng vai trò chính xung quanh eo                    
biển Đài Loan và Biển Đông.  

Trong một diễn biến có liên quan, con tàu Type 075 đầu tiên của hải quân Trung Quốc dự kiến                    
sẽ có chuyến thử nghiệm trên biển lần đầu tiên trong khoảng thời gian sắp tới. Đây chính là con                    
tàu đã bị hoả hoạn hồi tháng 4 nhưng thiệt hại không đáng kể. 

Hình ảnh được chụp vào tuần trước cho thấy các máy bay cánh quạt nhỏ không người lái (UAV)                   
và các mô hình máy bay trực thăng chống ngầm Ka-27/28 cũng đã được nhìn thấy trên tàu Type                   
075 nhằm thử nghiệm trên boong trước khi đưa ra thử nghiệm trên biển. 

Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, con tàu đầu tiên này sẽ đi vào hoạt động vào năm                    
2021–2022. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 20/7: China expands its amphibious forces in challenge to U.S. supremacy             
beyond Asia 

USNI News ngày 29/7: Chinese Type 075 Big Deck Amphib Preparing for Sea Trials 

The Maritime Executive ngày 5/8/2020: Photos: China's First Type 075 Amphib Heads            
Out on Sea Trials 

Forbes ngày 7/8/2020: New Intelligence Shows China Is Building More Type-075           
Assault Carriers 

RFA ngày 7/8/2020: Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm tàu tấn công tiên đổ bộ Type 075                 
đầu trên biển 
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Sự xuất hiện của một lớp tàu tấn công đổ bộ mới – Type 076 

Bắc Kinh đang phát triển một lớp tàu mới có vừa có năng lực như một tàu tấn công đổ bộ, vừa có                       
khả năng như một tàu sân bay cỡ nhỏ, theo một số tài liệu trang bị vũ khí. Con tàu có thể mang                       
được nhiều loại trang thiết bị hạng nặng, máy bay, và giúp thuỷ quân lục chiến Trung Quốc                  
chiến đấu hiệu quả hơn.  

Viện Nghiên cứu số 708 trực thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc đang dự thầu một                   
hợp đồng trị giá 68 triệu USD. Dự án XX6 không nêu cụ thể lớp tàu nào đang được phát triển.                     
Thế nhưng các chuyên gia cho rằng lớp tàu đó có thể là phiên bản cải tiến của Type 075, có thể                      
được hiệu chỉnh để mang theo các máy bay không người lái tấn công và máy bay chiến đấu.  

Dựa trên mẫu thiết kế của Type 075, lớp tàu mới – được các chuyên gia định danh là Type 076,                     
có thể được trang bị hệ thống phóng điện từ giúp triển khai các loại máy bay tấn công không                    
người lái và các loại máy bay chiến đấu thế hệ mới. Con tàu cũng có khả năng sẽ có hai sàn                      
phóng máy bay (two decks) về mặt lý thuyết giúp cải thiện tần suất triển khai và thu hồi máy                    
bay.  

Xem thêm: 

Financial Times ngày 25/7: China plans hybrid assault vessel to strengthen overseas            
power 

Alert 5 ngày 24/7: China’s future Type 076 amphibious assault ship has dual flight              
decks? 

 

Thử nghiệm thuỷ phi cơ lớn nhất thế giới – AG600 Côn Long 

Tờ China Daily đưa tin chiếc thủy phi cơ AG600 (Côn Long) của Trung Quốc vừa tiến hành                  
chuyến bay thử đầu tiên trên biển vào ngày 26/7/2020.  

AG600 là thủy phi cơ đa nhiệm được thiết kế với tốc độ cao (tối đa 560 km/giờ), kèm khả năng                     
dễ tiếp cận và thao tác trong các nhiệm vụ như chữa cháy rừng và cứu hộ hàng hải. Trong nhiệm                     
vụ cứu hộ, AG600 có thể tìm kiếm tầm xa với độ an toàn cao và khả năng cứu hộ lên đến 50                       
người mỗi chuyến. 

Với kích cỡ tương đương một chiếc máy bay Boeing 737, AG600 lớn hơn bất kỳ thủy phi cơ nào                    
có khả năng cất và hạ cánh trên biển. Máy bay được trang bị 4 động cơ tua bin cánh quạt, có thể                       
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bay suốt 12 giờ. Theo thiết kế, máy bay có tầm hoạt động 4.500 km, có thể hạ cất và hạ cánh                      
trong điều kiện sóng cao đến 2 m.  

Sau chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2017, AFP dẫn lời giới quan sát cảnh báo thủy phi cơ này                     
cũng có thể được sử dụng trên phạm vi rộng lớn, bao gồm tất cả các đảo nhân tạo Trung Quốc                     
xây dựng phi pháp tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thuộc chủ quyền không thể tranh cãi                   
của Việt Nam trên Biển Đông. 

Cùng ngày 27/7/2020, trả lời Thanh Niên, TS Nagao Satoru phân tích: “Thủy phi cơ có tính hữu                  
dụng cao ở Biển Đông. Trong thế chiến thứ hai, đây là loại phương tiện mà cả Mỹ lẫn Nhật Bản                     
thường sử dụng để tuần tra, chuyên chở binh sĩ và tổ chức tấn công đến các đảo mà không cần                     
sân bay”. Từ đó, TS Nagao lo ngại: “Nếu Trung Quốc sử dụng thủy phi cơ thì có thể tăng cường                     
khả năng kiểm soát nhiều đảo và thực thể ở Biển Đông, đặc biệt là trong các hoạt động quân sự”. 

Xem thêm: 

Thanh Niên ngày 26/7: Thủy phi cơ lớn nhất thế giới của Trung Quốc thử nghiệm trên                 
biển 

Thanh Niên ngày 28/7: Đáng ngại việc Trung Quốc đầu tư lực lượng đổ bộ tấn công đảo 

 

Trung Quốc triển khai thêm xe bọc thép đổ bộ dọc bờ biển gần Đài Loan 

Các hình ảnh vệ tinh gần đây được công bố trong ấn bản mới nhất của tạp chí Kanwa Asian                    
Defense cho thấy nhiều xe bọc thép đổ bộ Type 05 đã được triển khai tới Bộ Tư lệnh Chiến khu                     
Đông, đơn vị phụ trách các vấn đề Đài Loan.  

Type 05 chuyên phục vụ chiến dịch đổ bộ chớp nhoáng của thủy quân lục chiến Trung Quốc. Kể                   
từ năm 2017, lữ đoàn đổ bộ của quân đội Trung Quốc đã phát triển thành sư đoàn đổ bộ cơ giới,                      
thuộc tập đoàn quân số 71. Tuy nhiên, thay vì màu xanh nước biển thường thấy, các xe bọc thép                    
đổ bộ Type 05 lại được nhìn thấy có màu xanh lá cây, điều này cho thấy chúng thuộc lục quân. 

“Lục quân Trung Quốc muốn đóng một vai trò tích cực trong vấn đề Đài Loan vì lực lượng này                    
được trang bị vũ khí đủ mạnh để tấn công Đài Loan mà không cần tên lửa hỗ trợ,” Tổng biên tập                      
tạp chí  Kanwa Asian Defence Andrei Chang nói. 

Xem thêm: 

South China Morning Post ngày 5/8/2020: Mainland China deploys more amphibious           
weapons along coast in Taiwan mission 

28 

https://thanhnien.vn/the-gioi/thuy-phi-co-lon-nhat-the-gioi-cua-trung-quoc-thu-nghiem-tren-bien-1256537.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/thuy-phi-co-lon-nhat-the-gioi-cua-trung-quoc-thu-nghiem-tren-bien-1256537.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/dang-ngai-viec-trung-quoc-dau-tu-luc-luong-do-bo-tan-cong-dao-1257063.html
https://www.scmp.com/news/china/military/article/3096179/mainland-deploys-more-amphibious-weapons-along-coast-long
https://www.scmp.com/news/china/military/article/3096179/mainland-deploys-more-amphibious-weapons-along-coast-long


 

 

Trung Quốc nâng cấp sân bay gần căn cứ hải quân Mỹ - Úc 

Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy dự án mở rộng và nâng cấp sân bay Momote dường như                     
đang có những tiến độ đáng kể. Đây là sân bay gần nhất với Căn cứ Hải quân Lombrum trên Đảo                     
Manus ở Papua New Guinea. Chiều dài hữu dụng của đường bay đã được mở rộng thêm khoảng                  
200 mét, các thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác dường như đã được trang bị cho ít nhất một đường                      
băng, khu vực sân đỗ đã được mở rộng đáng kể, với nhiều công việc rõ ràng đang được tiến                    
hành. 

Theo bình luận của tác giả, Thomas Shugart, Đảo Manus chiếm vị trí trọng yếu trong bối cảnh                  
cạnh tranh gay gắt giữa Trung Quốc và các đối thủ chiến lược thuộc thế giới dân chủ tự do ở                     
Thái Bình Dương. Đảo đã được sử dụng rộng rãi như một căn cứ hoạt động không quân và hải                    
quân trong suốt chiến dịch của Đồng minh ở tây nam Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế                  
giới II. Manus nằm ngay trên các hướng tiếp cận phía bắc tới New Guinea (và do đó tới Úc),                    
cũng như các đường liên lạc không quân và hải quân giữa các căn cứ của Hoa Kỳ ở Marianas và                     
Antipodes. 

Nhà thầu phụ trách việc xây dựng cho sân bay này là công ty Kỹ thuật cảng Trung Quốc (China                    
Harbour Engineering Company). Và công ty này lại là công ty con của Công ty Xây dựng giao                  
thông Trung Quốc (CCCC), là công ty phụ trách việc xây đảo nhân tạo trên Biển Đông và đã                   
được nhắc đến trong những thảo luận của quan chức Mỹ và học giả liên quan đến khả năng Mỹ                    
trừng phạt các công ty Trung Quốc tham gia vào tranh chấp Biển Đông. 

Xem thêm: 

The Interpreter ngày 7/8/2020: A Chinese-built airport next door to a key Australia-US             
naval base? 

 

Trực thăng, tàu chiến Trung Quốc diễn tập hiệp đồng ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến 

Một lữ đoàn không quân thuộc lục quân Trung Quốc và một đội tàu thuộc hải quân nước này                   
mới đây đã tổ chức một cuộc diễn tập phối hợp tấn công vượt biển giữa trực thăng và các tàu                     
chiến. Cụ thể, các trực thăng của lục quân Trung Quốc, trong đó có trực thăng tấn công Z-10,                   
đáp xuống một tàu chiến của hải quân Trung Quốc rồi thực hiện các cuộc diễn tập tấn công vượt                    
biển ở khu vực ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV)                  
ngày 4/8. Trong cuộc diễn tập, các trực thăng của lục quân Trung Quốc cất cánh từ một căn cứ                    
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trên bộ, bay đến vùng biển có tàu đổ bộ Type 071 của hải quân rồi đáp xuống tàu này. Sau đó,                      
các trực thăng vận tải cất cánh lần nữa, chở binh sĩ đến một khu vực đã định với sự yểm trợ của                       
các trực thăng tấn công. Khi đến nơi, binh sĩ bắt đầu tiến hành cuộc tấn công, theo CCTV. 

Phía đông của Phúc Kiến giáp với eo biển Đài Loan, Biển Đông và biển Hoa Đông. 

Xem thêm: 

Báo Thanh Niên ngày 7/8/2020: Trực thăng, tàu chiến Trung Quốc diễn tập hiệp đồng 

 

Trung Quốc sắp diễn tập bắn đạn thật ở biển Hoa Đông 

Trung Quốc dự kiến tổ chức hai cuộc diễn tập bắn đạn thật ở biển Hoa Đông trong các tuần tới                     
trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Hai cuộc diễn trận bắn đạn thật dự kiến diễn ra ở                     
khu vực gần quần đảo Chu San, cách đảo Đài Loan 550 km về phía bắc. Các cuộc diễn tập được                     
tổ chức lần lượt vào ngày 11-13/8 và ngày 16-17/8, bắt đầu từ 6h sáng đến chiều mỗi ngày, theo                    
thông cáo của Cơ quan An toàn Đường biển Trung Quốc hôm 6/8. Toàn bộ tàu thuyền bị cấm                   
qua lại khu vực diễn tập. 

Xem thêm: 

VnExpress ngày 8/8/2020: Trung Quốc sắp diễn tập bắn đạn thật ở biển Hoa Đông 

 

V- PHÂN TÍCH/BÌNH LUẬN 

Chuyên gia Trung Quốc Dương Thừa Quân (Yang Chengjun): Liên hợp dân sư/quân sự              
Trung Quốc cần giải quyết 8 nhu cầu cấp thiết 

Tích hợp quân-dân sự đối với Trung Quốc hiện tại là cách tiếp cận quan trọng không chỉ giúp                   
nước này phát triển kinh tế, mà còn hiệu quả trong việc tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.                    
Trong giai đoạn này, thông qua tích hợp quân-dân sự, quân đội Trung Quốc cần phải giải quyết 8                   
nhu cầu cấp bách.  

Thứ nhất, Trung Quốc cần tiên đoán và thiết kế phương tiện cho các cuộc chiến tranh trong                  
tương lai. Với địch thủ giả định, quân đội phải sử dụng các loại công nghệ tiên tiến để dự đoán                     
chiến trường, cải thiện năng lực tác chiến. 

Thứ hai, Trung Quốc phải phát triển và cải thiện các công nghệ chống can thiệp. 
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Thứ ba, Trung Quốc cần phải phát triển các loại vật liệu tàng hình, vật liệu kháng nhiệt, các loại                    
lớp phủ chống ăn mòn để cải thiện năng lực vũ khí. 

Thứ tư, Trung Quốc phải cải thiện năng lực giám sát và trinh sát chiến lược. 

Thứ năm, Trung Quốc phải phát triển các loại công nghệ tính toán, dẫn đường và điều khiển                  
chính xác.  

Thứ sáu, Trung Quốc cần phát triển vũ khí trang thiết bị có thể hoạt động tại các môi trường                    
khắc nghiệt. 

Thứ bảy, Trung Quốc cần phát triển các phương pháp tiếp cận thông tin mà không bị gián đoạn 

Thứ tám, Trung Quốc phải đảm bảo các cơ sở cung cấp năng lượng, nguồn nước được duy trì ổn                    
định, không bị gián đoạn.  

Tích hợp quân-dân sự ở Trung Quốc hiện nay đang gặp phải nhiều vấn đề như các cơ chế liên lạc                     
không ổn định, quy định và luật pháp chưa hoàn thiện, đầu tư trùng lặp, cấu trúc và chuỗi cung                    
cấp khó thay đổi. 

Xem thêm: 

China Military Online ngày 3/8: Expert: China's military-civilian integration has to meet            
eight pressing needs 

 

James Kraska: Phản ứng pháp lý của Nhật Bản đối với chiến thuật vùng xám của Trung                 
Quốc 

Tương tự như các nước Đông Nam Á và có lẽ nghiêm trọng hơn, Nhật Bản cũng đang phải đối                    
mặt với chiến thuật vùng xám của Trung Quốc ở quần đảo Senkaku. Trung Quốc thường xuyên                 
triển khai các tàu cá dân quân biển được hậu thuẫn bởi hải cảnh và hải quân xâm phạm lãnh hải                     
xung quanh quần đảo Senkaku. Hàng năm đều có một làn sóng tàu cá Trung Quốc tràn vào vùng                   
biển xung quanh quần đảo Senkaku bắt đầu từ ngày 15/8, thời điểm Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm                   
đánh bắt cá đơn phương. Sách trắng Quốc phòng Nhật năm nay dự đoán năm 2020 sẽ là năm kỷ                    
lục về sự xâm nhập của tàu Trung Quốc. 

Câu hỏi đặt ra là Nhật Bản sẽ đối phó thế nào với chiến thuật này của Trung Quốc trong giới hạn                      
của “Hiến pháp hoà bình", và liên minh an ninh Nhật - Mỹ sẽ đối phó ra sao để không làm mất                      
uy tín của liên minh. 
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James Kraska cho biết vào năm 2013, Nhật Bản đã phát hành Chiến lược An ninh Quốc gia mới                   
nhằm hình dung một phản ứng liền mạch đối với các mối đe doạ trên biển gây ra "các tình huống                     
bất ngờ". Năm tiếp theo, nội các chính phủ Nhật Bản đưa ra một văn bản vạch ra một lộ trình                     
pháp luật nhằm giải quyết các mối đe doạ dưới ngưỡng tấn công vũ trang, chẳng hạn như xung                   
quanh quần đảo Senkaku, nơi lực lượng cảnh sát hoặc không có sẵn hoặc không đủ năng lực để                   
chống lại cuộc xâm nhập. Trong trường hợp đó, chính phủ sẽ bổ sung thêm Lực lượng Phòng vệ                   
Nhật Bản tham gia một hoạt động gọi là Chiến dịch An ninh hàng hải hoặc Hoạt động An ninh                    
Công cộng. Trong cả hai trường hợp, có một sự chuyển đổi liền mạch từ việc thực thi pháp luật                    
hàng hải sang một “hành động cảnh sát" cấp quốc gia có tính mạnh mẽ hơn do các lực lượng vũ                     
trang tiến hành. Cách tiếp cận này, theo tác giả phân tích, cung cấp một phản ứng hiệu quả và                    
thích hợp bất kể ý định của Trung Quốc trong việc đưa tàu dân quân biển xâm nhập vào vùng                    
biển xung quanh quần đảo Senkaku. 

Để tăng cường gắn kết và hoà nhập lẫn nhau giữa Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản và Hải                     
quân Hoa Kỳ, Trung tâm Luật quốc tế Stockton ở Trường Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ và Văn                   
phòng Luật Tác chiến của Trường Chỉ huy và Tham mưu Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản                  
thường xuyên làm việc cùng nhau để củng cố và đồng bộ hoá việc lập kế hoạch pháp lý và tác                     
chiến. 

Xem thêm: 

The Diplomat ngày 6/8/2020: Japan’s Legal Response in the Gray Zone 

Cabinet Secretariat năm 2013: Japan’s National Security Strategy 2013 

Cabinet Secretariat năm 2014: Cabinet Decision on Development of Seamless Security           
Legislation to Ensure Japan’s Survival and Protect its People 

Ministry of Defense of Japan năm 2020: Defense of Japan 2020 

 

 

VI- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/BÁO CÁO CHUYÊN SÂU 

Anja Manuel & Kathleen Hicks: Quân đội Trung Quốc có thắng trong một cuộc chiến công                
nghệ? 

Các quan chức Mỹ xem kế hoạch quân-dân sự kết hợp của Trung Quốc như là một “chương trình                   
nghị sự xấu xa” có thể đe doạ an ninh toàn cầu. Liệu Mỹ có tiến hành một kế hoạch mang tính                      
chất tương tự hay không? Mỹ không nên dựa hoàn toàn trên mô hình Trung Quốc, mà cần chú ý                    
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tới các lợi thế về nghiên cứu và công nghệ ở trong nước – các lợi thế vốn dĩ đang đuối sức không                       
phải do Trung Quốc, mà là do chính sự thiếu sáng tạo từ phía các nhà hoạch định chính sách Mỹ.  

Kế hoạch quân-dân sự kết hợp của Trung Quốc gồm 4 thành phần chính: các nhà thầu quốc                  
phòng nhà nước; các cơ sở tư nhân tham gia R&D; các trường đại học và cơ quan nghiên cứu                    
chính sách (think-tank); các quỹ đầu tư mạo hiểm, các công ty đầu tư mạo hiểm tư nhân và bán                    
tư nhân. Kế hoạch này gây lo ngại cho Mỹ vì một số lý do: chúng khó bị truy gốc và theo dõi;                       
các công ty không thể từ chối yêu cầu chia sẻ công nghệ từ chính phủ. Bên cạnh đó, bản thân                     
Trung Quốc cũng học hỏi Mỹ trong một số khía cạnh, ví dụ như thành lập Uỷ ban Phát triển                    
Quân-Dân sự Tích hợp tương tự như mô hình Cục quản lý dự án nghiên cứu quốc phòng cao cấp                    
(DARPA) của Mỹ.  

Phản ứng của Mỹ trước kế hoạch trên cho tới nay mang rủi ro lớn. Hạn chế visa khiến chảy máu                     
chất xám, làm giảm khả năng cạnh tranh của các công ty Mỹ. Các quy tắc hạn chế xuất khẩu và                     
đầu tư cũng có khả năng khiến các công ty Mỹ mất đi một số thị trường quan trọng. Cách tiếp                     
cận hiệu quả hơn, thay vì ngăn chặn Trung Quốc, là khuyến khích khu vực quốc phòng Mỹ trở                   
nên hiệu quả và sáng tạo hơn. Bản thân các quy tắc về chuyển giao và văn hoá lập ngân sách của                      
Mỹ cũng phải được thay đổi. 

Xem thêm: 

Foreign Affairs ngày 29/7: Can China’s Military Win the Tech War? How the United              
States Should—and Should Not—Counter Beijing’s Civil-Military Fusion 

 

Hệ thống chính uỷ và quá trình hoạch định chính sách của hải quân Trung Quốc 

Trong căng thẳng hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ thường thấy xuất hiện vai trò của các zampolit,                   
hay chính uỷ. Các sĩ quan này thường được mô tả như những người cứng nhắc về mặt nguyên tắc                    
và lý luận, luôn giám sát các đồng đội của mình để tìm ra kẻ phản bội. Quân đội Trung Quốc                     
cũng sở hữu hệ thống chính uỷ, và một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế                     
(CSIS) đã nghiên cứu vai trò của chính uỷ trên biển, giải thích rõ hơn về chế độ hai chỉ huy,                     
trong đó chính uỷ và viên chỉ huy chính đưa ra các quyết định hành chính và tác chiến cùng                    
nhau. 

Báo cáo cũng cho thấy rõ hệ thống chính uỷ có ảnh hưởng hơn các chỉ huy chính trong tác chiến                     
trên biển. Chính uỷ có vai trò như bí thư đảng uỷ trên tàu, còn viên chỉ huy chỉ là phó bí thư. Báo                        
cáo cho biết cách tiếp cận tập thể trong việc ra quyết định chính sách, thông qua một uỷ ban                    
thường trực gồm 5-6 thành viên, có thể khiến thời gian phản ứng bị trì hoãn trong những trường                   
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hợp khẩn cấp. Một số vấn đề khác có thể kể tới như sự thiếu uyển chuyển trong việc điều hoà                     
quan điểm đối lập giữa các lãnh đạo, thiếu giao tiếp, và thiếu các sáng kiến hiệu quả xuất phát từ                     
thuỷ thủ dưới quyền.  

Xem thêm: 

ASPI ngày 24/7: China military watch 

Jeff Benson & Zi Yang, “Party on the Bridge: Political Commissars in the Chinese              
Navy”, 29/6, CSIS. 
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