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I- BÁO CÁO NĂNG LỰC QUÂN SỰ TRUNG QUỐC 

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về sự phát triển quân sự và an ninh Trung Quốc 

Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố Báo cáo hàng năm về Sức Mạnh Quân sự Trung                   
Quốc . Tại buổi họp báo, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về vấn đề Trung Quốc, ông Chad                   
Sbragia, cho biết báo cáo này đóng vai trò là nền tảng cung cấp thông tin có thẩm quyền cho                    
Quốc hội Mỹ và các đối tượng khác của báo cáo. 

Ông Sbragia nhấn mạnh những thay đổi quan trọng nhất trong báo cáo năm nay là phân tích về                   
chiến lược của Trung Quốc mà đã được diễn tả rõ ràng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS                   
TQ). Báo cáo giải thích logic chiến lược Trung Quốc và đưa ra những hiểu biết sâu về động cơ                    
đằng sau các hành động, chính sách và mục tiêu dài hạn của Bắc Kinh trong chính sách an ninh                    
quân sự của Trung Quốc. 

Báo cáo cho rằng chiến lược quốc gia của Trung Quốc là đạt được mục tiêu phục hưng dân tộc                    
vào năm 2049. Chiến lược này, dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, đòi hỏi phải kiên quyết theo đuổi                   
sự hiện đại hoá chính trị và xã hội, mở rộng sức mạnh quốc gia, hoàn thiện hệ thống quản trị và                      
sửa đổi trật tự quốc tế. Báo cáo cho rằng Trung Quốc coi hệ thống hiện tại là trái ngược với hệ                      
thống xã hội chủ nghĩa của họ và là một hạn chế không thể dung thứ đối với các mục tiêu chiến                      
lược của họ. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng coi các liên minh an ninh và đối tác của Hoa Kỳ                      
- đặc biệt là các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - là yếu tố gây bất ổn và                        
không thể dung hoà với lợi ích của Trung Quốc. Trong năm 2019, Trung Quốc tăng cường nỗ                  
lực thúc đẩy phát triển tổng thể bao gồm duy trì tăng trưởng kinh tế, củng cố lực lượng vũ trang                     
và đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề toàn cầu. 

Về chính sách kinh tế, ĐCSTQ ưu tiên phát triển kinh tế là "nhiệm vụ trung tâm" và là nguồn lực                     
thúc đẩy quá trình hiện đại hoá của Trung Quốc trên tất cả các lãnh vực, trong đó có các lực                     
lượng vũ trang. Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc hỗ trợ hiện đại hoá quân đội không chỉ                    
thông qua giúp tăng cường ngân sách quốc phòng, mà còn thông qua các sáng kiến có chủ ý như                    
Một vành đai Một con đường, Made in China 2025 (Trung Quốc chế tạo 2025), cũng như những                  
lợi ích hệ thống từ các cơ sở công nghệ và công nghiệp quốc gia.  

Trung Quốc theo đuổi chiến lược "dung hợp quân-dân sự" để kết hợp các chiến lược phát triển                  
kinh tế và xã hội với các chiến lược an ninh nhằm xây dựng một hệ thống chiến lược quốc gia                     
tích hợp và các năng lực nhằm hỗ trợ mục tiêu phục hưng dân tộc của Trung Quốc. 

Chiến lược quân sự của Trung Quốc vẫn dựa trên khái niệm “phòng thủ tích cực”. Các nhà lãnh                   
đạo Trung Quốc nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc phải đạt được các mốc chuyển đổi quân sự quan                   
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trọng được đặt ra vào năm 2020 và 2035. Các mốc quan trọng này nhằm gắn kết quá trình                   
chuyển đổi của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (QGPND TQ) với quá trình hiện đại hóa                  
quốc gia tổng thể của Trung Quốc để đến cuối năm 2049, Trung Quốc sẽ xây dựng một quân đội                    
“đẳng cấp thế giới”. 

ĐCSTQ chưa xác định ý nghĩa của tham vọng có một quân đội “đẳng cấp thế giới”. Tuy nhiên,                   
trong bối cảnh chiến lược quốc gia của Trung Quốc, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu                   
phát triển một quân đội vào giữa thế kỷ này ngang bằng - hoặc trong một số trường hợp vượt trội                     
hơn - quân đội Hoa Kỳ hoặc của bất kỳ cường quốc nào khác mà Trung Quốc xem như là mối                     
đe dọa đối với chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia này. 

Báo cáo nhận định Trung Quốc đã đạt được sự ngang bằng - hoặc thậm chí vượt xa - Hoa Kỳ                     
trong một số lĩnh vực hiện đại hóa quân sự, bao gồm: 

- Đóng tàu: CHND Trung Hoa có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, với lực lượng chiến đấu                    
tổng thể khoảng 350 tàu và tàu ngầm trong đó có hơn 130 chủ lực tác chiến mặt nước. Trong khi                     
đó, lực lượng chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ vào khoảng 293 tàu vào đầu năm 2020. Trung                   
Quốc là quốc gia sản xuất tàu hàng đầu trên thế giới tính theo trọng tải và đang tăng cường sức                     
chứa và năng lực đóng tàu cho tất cả các lớp tàu hải quân. 

- Tên lửa hành trình và đạn đạo trên đất liền: CHND Trung Hoa đã phát triển lực lượng tên lửa                     
thông thường của mình mà không bị kiềm chế bởi bất kỳ hiệp định quốc tế nào. Trung Quốc có                    
hơn 1.250 tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất (GLBM) và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất                    
(GLCM) với tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Hoa Kỳ hiện đang trang bị một loại GLBM thông                   
thường với tầm bắn từ 70 đến 300 km và không có GLCM. 

- Hệ thống phòng không tích hợp: Trung Quốc có một trong những lực lượng lớn nhất thế giới                   
với các hệ thống đất đối không tầm xa tiên tiến - bao gồm các hệ thống S-400, S-300 do Nga chế                      
tạo và các hệ thống sản xuất trong nước - tạo thành một phần mạnh mẽ và kiến trúc hệ thống                     
phòng không tích hợp dự phòng (IADS). 

Báo cáo cho biết Trung Quốc đang tìm cách thiết lập một hệ thống cơ sở hạ tầng hậu cần và căn                      
cứ ở nước ngoài để Quân đội Trung Quốc có thể phát triển và duy trì sức mạnh quân sự ở khoảng                      
cách xa hơn. Ngoài căn cứ hiện tại ở Djibouti, Trung Quốc rất có thể đã xem xét và lập kế hoạch                      
bổ sung thêm các cơ sở hậu cần quân sự ở các nước Myanmar, Thái Lan, Singapore, Indonesia,                  
Pakistan, Sri Lanka, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kenya, Seychelles, Tanzania,              
Angola và Tajikistan. Trung Quốc và Campuchia đã công khai phủ nhận về sự tồn tại thoả thuận                  
cho phép hải quân Trung Quốc tiếp cận căn cứ hải quân Ream của Campuchia.  
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Báo cáo nhận định một mạng lưới hậu cần quân sự toàn cầu của Trung Quốc có thể gây trở ngại                     
cho các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ và cung cấp sự linh hoạt hỗ trợ các hoạt động tấn công                      
chống lại Hoa Kỳ. 

Báo cáo cũng cho rằng Trung Quốc sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông. Các nước                   
láng giềng của Trung Quốc có thể sẽ được chứng kiến tàu sân bay mới nhất, tên lửa diệt hạm và                     
Thủy quân lục chiến của Trung Quốc mạnh dạn hơn trong các vùng biển tranh chấp khi QGPND                  
tập trung vào khả năng “viễn chinh”, được tạo điều kiện bởi các tiền đồn được tăng cường quân                   
sự hoá ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Đáp lại báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, văn phòng thông tin của Bộ Quốc phòng Trung Quốc                   
cho biết báo cáo của Hoa Kỳ chứa đầy tâm lý Chiến tranh Lạnh tổng bằng không. Báo cáo phóng                    
đại cái gọi là "mối đe dọa quân sự Trung Quốc", xuyên tạc chính sách quốc phòng và chiến lược                    
quân sự của Trung Quốc, bôi nhọ sự phát triển hiện đại hóa quân sự, chi tiêu quốc phòng và                    
chính sách hạt nhân của Trung Quốc, kích động đối đầu xuyên eo biển và gia tăng căng thẳng                   
trên eo biển Đài Loan, và đây là điều sai trái. 

Xem thêm: 

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 31/8/2020: Toàn văn báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về sự                 
phát triển quân sự và an ninh Trung Quốc 

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 31/8/2020: Chad Sbragia, Deputy Assistant Secretary of            
Defense for China Press Briefing on the 2020 China Military Power Report 

Defense One ngày 1/9/2020: China Rapidly Increasing Nuclear, Naval, and Next-Gen           
Tech, Pentagon Warns 

C4ISR ngày 2/9/2020: China moves toward new ‘intelligentized’ approach to warfare,           
says Pentagon 

Defense News ngày 2/9/2020: China plans to double nuclear arsenal, Pentagon says 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 2/9/2020: US report on China full of Cold War               
mentality 

Reuters ngày 2/9/2020: Beijing rejects U.S. report on Chinese warheads 

Financial Times ngày 2/9/2020: Pentagon warns of China’s growing nuclear arsenal 

RFA ngày 2/9/2020: China’s Military Set to Increase Presence in South China Sea:             
Pentagon 
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Báo cáo của Vụ Khảo cứu Quốc hội Hoa Kỳ về hiện đại hoá hải quân Trung Quốc 

Trong ấn bản mới nhất ngày 1/9, tác giả báo cáo Ronald O’Rourke đã có những sửa đổi kết hợp                    
những con số mới Báo cáo của Bộ Quốc phòng.  

 

Tải toàn văn báo cáo  ở đây . 

 

Andrew Erickson: Phân tích báo cáo 2020 của Lầu Năm Góc về sự phát triển quân sự                 
Trung Quốc nhằm tiến tới trạng thái ngang bằng với Mỹ 

Nhận định về báo cáo, Giáo sư Andrew Erickson từ Trường Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ cho                  
rằng báo cáo đã đặt được các mối quan ngại có tính then chốt lên hàng đầu và ở vị trí trung tâm:                       
đó là quá trình tiến bộ quân sự rất nhanh chóng của Trung Quốc trong những năm gần đây không                    
chỉ đơn giản là thu hẹp khoảng cách trong một số khía cạnh hẹp, mà trên thực tế là theo đuổi sự                      
ngang bằng, thậm chí vượt lên trên Mỹ ở một số lãnh vực nhất định. 

Báo cáo đã gửi tới Quốc hội, chính phủ và công luận Mỹ cũng như các đối tác quốc tế tín hiệu                      
rằng họ vẫn còn thời gian để hành động nhằm chống lại các thách thức từ Trung Quốc. Tuy                   
nhiên họ không còn chút thời gian nào để lãng phí.  

Erikson dẫn một đoạn trích trong bài phát biểu của Tập Cận Bình tại Đại hội Đảng Cộng sản                   
Trung Quốc năm 2017 để tóm tắt về thách thức Trung Quốc mà Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế                    
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đang phải đối mặt: “Bánh xe lịch sử vẫn tiếp tục. Lịch sử sẽ nhìn nhận một cách tử tế đối với                      
những ai có quyết tâm, có động lực và tham vọng, và có nhiều tham vọng; nó sẽ không chờ đợi                     
những ai do dự, thờ ơ hoặc ngại ngùng trước thử thách." 

Xem thêm: 

The National Interest ngày 2/9/2020: Breaking Down the Pentagon's 2020 China Military            
Power Report: A Quest for PLA Parity? 

 

Khương Vân và Adam Ni: Ba quan sát rộng hơn về báo cáo của Lầu Năm Góc 

Hai nhà phân tích đến từ Trung tâm Chính sách Trung Quốc tại Canberra gợi ý ba quan sát sau                    
khi đánh giá về sức mạnh quân sự Trung Quốc:  

Thứ nhất, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (QGPND TQ) đầu tiên nên được nhìn nhận                 
như một dã thú chính trị, và tư cách này là quan trọng nhất. Tư cách quân sự chỉ là thứ nhì. Quân                       
đội Trung Quốc với tư cách là cánh tay quân sự của đảng (thay vì là một quân đội nhà nước)                     
luôn phải điều hướng các ưu tiên chính trị và quân sự của mình. Nhưng kể từ khi ông Tập lên                     
nắm quyền, chính trị đã lên vị trí quan trọng hàng đầu. Sự tập trung của QGPND TQ vào các vấn                     
đề chính trị và hệ tư tưởng đã trở nên nổi bật hơn nhiều trong những năm gần đây. Khẩu hiệu                     
thường được trích dẫn “chính trị kiến quân” (政治 建军: phát triển quân đội sử dụng chính trị”)                  
có vẻ cổ hủ, nhưng thực sự được ông Tập coi là ưu tiên hàng đầu. Giống như Mao, ông Tập                     
dường như tin rằng việc truyền dạy chính trị và hiệu quả quân sự có mối liên hệ với nhau. Ý                     
nghĩa của điều này đối với các nhà quan sát quốc tế là khi nghĩ về sức mạnh quân sự của Trung                      
Quốc, chúng ta nên thêm lăng kính chính trị đảng, quan hệ đảng-quân sự và hệ tư tưởng. 

Thứ hai, QGPND TQ không mạnh như một số trong chúng ta vẫn nghĩ. ĐCS TQ và những người                   
khác có lợi ích trong việc khiến thế giới tin tưởng vào sức mạnh của QGPND TQ, nhưng những                   
câu chuyện này thường đi lạc với sự thật trên thực tế. Đúng là QGPND TQ đã đạt được những                    
tiến bộ đáng kể trong hai thập kỷ qua, nhưng họ còn một chặng đường rất dài trước khi vươn lên                     
sánh ngang với quân đội Mỹ. Bỏ phần cứng sang một bên, QGPND TQ vẫn tụt hậu về “phần                   
mềm” (con người, văn hóa, lý thuyết và khái niệm, và đào tạo). Rõ ràng là cách QGPND TQ nói                    
với chính mình rất khác với cách mà họ nói với thế giới. Trong nội bộ, họ không ngừng phản ánh                     
về những bất cập nội tại, bao gồm điều mà họ gọi là “hoà bình tích tệ” (和平 积弊: những tích                     
lũy bất lợi của hòa bình). Bạn sẽ nghĩ rằng hòa bình không phải là quá xấu, nhưng ... ý tưởng                     
chính ở đây là QGPND TQ đã quá quen với hòa bình và thiếu kinh nghiệm thực chiến. Ngược                   
lại, quân đội Mỹ đã chiến đấu không ngừng kể từ đầu những năm 2000. 
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Thứ ba, đánh giá quá cao hay quá thấp về QGPND TQ cũng nguy hiểm như nhau. Ví dụ, các                    
quốc gia khác có thể tự lùi bước không hành động dựa trên nhận thức không chính xác về cán                    
cân sức mạnh quân sự giữa họ và Bắc Kinh. Ngoài ra, họ có thể đưa ra các quyết định đầu tư                      
quân sự không tối ưu (và trong một số trường hợp, gây bất lợi) dựa trên những đánh giá của họ                     
về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Đó là lý do tại sao việc đánh giá chính xác sức mạnh quân                      
sự của Trung Quốc là rất quan trọng. 

 

Charlie Lyons Jones & Malcolm Davis: Những mối nguy hiểm từ QGPND Trung Quốc 

Cùng nhìn từ lăng kính chính trị, các tác giả quan ngại về bầu không khí sợ hãi mà Tập Cận Bình                      
đã tạo ra trong quân đội Trung Quốc.  

Khi Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục đàn áp quyền tự do ngôn luận và mở rộng thanh trừng                    
QGPND, có khả năng các nhà bình luận quân sự có tiếng nói khác biệt với quan điểm chính thức                    
sẽ phải chịu áp lực ngày càng tăng và tuân theo đường lối của đảng. Bầu không khí sợ hãi mà                     
ông Tập đã tạo ra trong quân đội có khả năng làm sai lệch các phán đoán chiến lược, và điều này                      
sẽ gây rắc rối cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng không                    
có dấu hiệu giảm nhiệt. 

Tuy nhiên, mối nguy hiểm không chỉ đến từ khả năng đưa ra những quyết định chiến lược kém.                   
Trung Quốc đang triển khai chiếc đầu tiên trong số ba tàu tấn công đổ bộ Type 075 và đã lên kế                      
hoạch đóng một tàu lớn hơn thuộc Type 076. Phân tích các tài liệu mua sắm của Trung Quốc cho                    
thấy Type 076 sẽ được thiết kế để có thể có bệ phóng không chỉ cho máy bay cánh quay mà còn                      
máy bay chiến đấu cánh cố định và máy bay không người lái sử dụng hệ thống phóng điện từ                    
đang được phát triển cho tàu sân bay Type 002 Sơn Đông. 

Tốc độ đóng tàu của Trung Quốc có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi về cân bằng lực lượng                      
tàu sân bay ở châu Á. Trung Quốc đã sản xuất ba chiếc Type 075 gần như đồng thời và nếu                     
những chiếc Type 076 được chế tạo với tỷ lệ tương tự, chúng có thể bổ sung cho bốn tàu sân bay                      
cỡ lớn theo kế hoạch bằng cách đóng vai trò 'tàu sân bay hộ tống', điều này sẽ nhanh chóng mở                     
rộng khả năng trên không của Hải quân Trung Quốc ở Biển. 

Hệ quả của điều này là không chỉ tăng cường khả năng của quân đội Trung Quốc trong việc tiến                    
hành các chiến dịch tấn công Đài Loan mà còn mang lại cho Trung Quốc sức mạnh lớn hơn                   
nhiều để thực hiện các nhiệm vụ ở Biển Đông và Hoa Đông. Và nó sẽ định hình các hoạt động                     
như hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa và sơ tán dân thường dọc theo Con đường Tơ lụa trên                      
biển Thế kỷ 21. 
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Nó sẽ đánh dấu một bước tiến xa hơn của Hải quân Trung Quốc trong nỗ lực trở thành hải quân                     
nước xanh (blue-water navy), đặc biệt nếu các tàu này được triển khai như một phần của lực                  
lượng đặc nhiệm hải quân thay vì hoạt động độc lập. 

Xem thêm: 

Real Clear Defense ngày 31/8/2020: China Military Watch 

 

Steven Stashwick: Về việc Trung Quốc thử nghiệm sử dụng tàu thương mại làm căn cứ                
trực thăng 

Đầu tháng này, QGPND TQ đã thử nghiệm sử dụng tàu dân sự Chấn Hoa 28 (Zhen Hua 28), một                    
tàu nâng hạng nặng nửa nổi nửa chìm, làm bãi đáp nổi cho các máy bay trực thăng của Lục quân. 

Trung Quốc có nhiều luật khác nhau trao cho QGPND quyền sử dụng các tàu dân sự cho mục                   
đích quốc phòng. Nhưng thử nghiệm trên đã vượt xa hơn các nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần và vận                    
chuyển được quy định trong các luật đó. Trong thử nghiệm này, tàu dân sự được sử dụng để tiến                    
hành các hoạt động chiến đấu. Việc sử dụng các nền tảng không vũ trang tương đối rẻ, đa dụng                    
như tàu nâng để hỗ trợ các hoạt động trên không không chỉ giúp mở rộng phạm vi hoạt động của                     
trực thăng quân sự mà còn giải phóng các tàu chiến vũ trang như tàu tấn công đổ bộ Type 075                     
mới của Hải quân Trung Quốc, cho phép những tàu này thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm hơn. 

Peter Dutton, giáo sư tại Trường Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ và chuyên gia về chiến lược hàng                   
hải và luật pháp quốc tế, lưu ý rằng việc để các tàu thương mại này tham gia vào các hoạt động                      
chiến đấu tạo ra sự mơ hồ nguy hiểm về tình trạng được bảo vệ của chúng trong một trận chiến.                     
Nếu chúng tham gia vào các hoạt động chiến đấu, chẳng hạn như đóng vai trò như một sân bay                    
nổi cho máy bay quân sự, thì chúng có thể bị tấn công hợp pháp. Trung Quốc có nghĩa vụ phải                     
làm rõ tính cách quân sự của chúng để có thể phân biệt với các tàu phi quân sự. Không làm như                      
vậy có thể dẫn đến việc nhắm mục tiêu nhầm hoặc không cần thiết vào các tàu dân sự phi quân                     
sự trong một cuộc xung đột. 

Xem thêm: 

The Diplomat ngày 28/8/2020: Chinese Military Experiments With Using Commercial          
Vessels as Helicopter Bases 
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II- BIỂN ĐÔNG QUA BẢN ĐỒ HỆ THỐNG ĐỊNH DANH TỰ ĐỘNG VỆ TINH 

Hải cảnh 5204 và các lô dầu khí của Việt Nam 

Trong tuần từ 30/8 đến 6/9/2020, Hải cảnh 5204 thực hiện 3 lần tiếp cận gần các khu vực khai                    
thác dầu khí của Việt Nam tại Lô 06.1 và Lô 05.2 trong các ngày 30/8, 2/9 và 5/9 tương ứng với                      
các lần thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Mục tiêu của 3 lần tiếp cận này vẫn là giàn khai thác tại mỏ khí Lan                          
Tây (Lô 06.1) và mỏ Hải Thạch (Lô 05.2) với khoảng cách gần nhất đến giàn Lan Tây là từ gần                     
2 hải lý đến hơn 3 hải lý, đến giàn khai thác tại mỏ Hải Thạch là gần 2 hải lý đến gần 4 hải lý.  

Một điều đáng chú ý là lần áp sát thứ 7, Hải cảnh 5204 bắt đầu tăng tốc từ khoảng 6 giờ sáng                       
ngày 5/9 và đến trưa ngày 6/9 mới kết thúc, trong khi các lần trước đó thường kết thúc vào                    
khoảng 14 đến 15 giờ cùng ngày. Ngoài ra cũng trong lần thứ 7 này, tại khu vực phía đông nam                     
mỏ Hải Thạch, Hải cảnh 5204 đã giảm tốc độ xuống rất thấp so với tốc độ di chuyển các khu vực                      
khác thậm chí dừng lại trong thời gian khoảng 21 tiếng (từ 11 giờ trưa ngày 5/9 đến khoảng 8 giờ                     
sáng ngày 6/9). Đây là động thái hoàn toàn mới của Hải cảnh 5204 so với các hoạt động trước đó                     
và cả các hoạt động của Hải cảnh 5402 trong thời gian từ 4/7 đến 18/8. 

 

Sơ đồ hoạt động của Hải cảnh 5204 tuần  từ 30/8 đến 6/9/2020. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine 
Traffic 

Trước đó, trong tuần từ 22 - 29/8, Hải cảnh 5204 cũng đã thực hiện 2 lần áp sát các khu vực khai                       
thác dầu khí của Việt Nam tại khu vực Lô 06.1 và Lô 05.2 vào các ngày 24 và 27/8. Mục tiêu của                       
các lần áp sát thứ 3 và thứ 4 này cũng là giàn khai thác tại mỏ khí Lan Tây và khu vực mỏ Hải                         
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Thạch (Lô 05.2). Trong đó, lần thứ 4 khoảng cách gần nhất đến khu vực khai thác tại mỏ Hải                    
Thạch cách khá xa (khoảng 13 hải lý) so với các lần 1, 2 và 3 (khoảng 3–5 hải lý). 

 

Các tàu khảo sát của Trung Quốc bắt đầu tăng cường hoạt động trở lại 

+ Tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 12 tiếp tục hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của                    
Philippines với khoảng cách gần nhất đến bờ biển nước này là 155 hải lý theo hướng từ nam đến                    
bắc. Hải Dương Địa Chất 12 bắt đầu hoạt động tại vùng biển Philippines ít nhất bắt đầu từ ngày                    
29/8 đến 3/9. Trong hành trình của mình tàu liên tục không có tín hiệu định vị hàng hải nên việc                     
theo dõi của chúng tôi rất khó khăn. 

+ Hải Dương 4 đã rời Quảng Châu di chuyển xuống Biển Đông từ ngày 16/8 và bắt đầu hoạt                    
động tại khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và bãi Trung Sa từ ngày 19/8. Cũng giống như Hải                    
Dương Địa Chất 12, Hải Dương 4 cũng liên tục không có tín hiệu định vị hàng hải, tín hiệu cuối                     
cùng của Hải Dương 4 và Hải Dương Địa Chất 12 là ngày 3/9. 

+ Tàu khảo sát Gia Canh (Jia Geng) đã rời Hạ Môn quay trở lại Biển Đông từ ngày 1/9, hoạt                     
động khá gần khu vực quần đảo Pratas (hiện do Đài Loan quản lý với tên gọi “Đông Sa”), khu                    
vực eo biển Bashi và vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines với khoảng cách                  
gần nhất đến bờ biển nước ngày khoảng hơn 120 hải lý.  

 

Sơ đồ hoạt động của Jia Geng  tuần từ 30/8 đến 6/9/2020. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine 
Traffic 
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Sáng 6/9, Gia Canh hoạt động tại khu vực giữa Biển Đông. Tại khu vực này, hiện còn có sự xuất                     
hiện của tàu khảo sát Thám Tác 2 (Tan Suo 2). Trước đó, Thám Tác 2 đã trở lại khảo sát tại các                       
vùng biển gần Đài Loan (từ 16-23/8) và Philippines (từ 23-27/8). Trong đó, khoảng cách gần                
nhất đến bờ biển Đài Loan khoảng hơn 80 hải lý. Tối 24/8, Thám Tác 2 đã đi vào vùng đặc                     
quyền kinh tế của Philippines và hoạt động tại khu vực này cho đến ngày 27/8; khoảng cách gần                   
nhất đến bờ biển nước này khoảng hơn 90 hải lý. Từ 28/8 đến 6/9, Thám Tác 2 hoạt động tại khu                      
vực giữa Biển Đông. 

+ Hải Dương Địa Chất 8 đã hoạt động tại vùng biển nằm giữa quần đảo Hoàng Sa và đảo Hải                     
Nam từ ngày 26/8 cách Tam Á từ 60 đến 110 hải lý về phía Đông Nam. Vị trí gần nhất cách bán                       
đảo Sơn Trà, Đà Nẵng khoảng 130 hải lý. 

 

Sơ đồ hoạt động của Hải Dương Địa Chất 8  tuần từ 30/8 đến 6/9/2020. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển 
Đông/Marine Traffic 

 

 

III- CHUYỂN ĐỘNG TRUNG QUỐC 

Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị chuyên đề của các chuyên gia kinh tế-xã hội về việc xây                   
dựng "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14"  

Tại đây, ông Tập đã có bài phát biểu tập trung vào các cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát                      
triển mới của Trung Quốc. Ông Tập nói rằng Trung Quốc đã “bước vào giai đoạn phát triển chất                   
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lượng cao” và cần tiếp tục theo đuổi các cơ hội và phấn đấu cho một hình thức phát triển hiệu                     
quả, công bằng và bền vững hơn. Tập nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy hình thành một mô                    
hình phát triển mới với nội địa là trọng tâm, sao cho sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu dùng                     
phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường nội địa. Ông cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc sử dụng                    
“đổi mới khoa học và công nghệ để thúc đẩy động lực phát triển mới”, và cho rằng thời kỳ cải                     
cách và mở cửa là một mô hình tốt để tham khảo cho giai đoạn hiện nay. 

Xem thêm: 

Tân Hoa Xã ngày 24/8/2020: 习近平：在经济社会领域专家座谈会上的讲话 

 

Tàu nghiên cứu hải dương học lớn nhất của Trung Quốc được hạ thủy 

Tàu nghiên cứu hải dương học lớn nhất của Trung Quốc được mệnh danh là "Đại học Trung                  
Sơn" (tên tiếng Anh là “Đại học Tôn Dật Tiên”/”Sun Yat Sen University”), theo tên trường đại                 
học ở Quảng Châu cử cán bộ khoa học làm việc trên tàu, đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu                      
Giang Nam ở Thượng Hải vào thứ Sáu ngày 28/8. Việc chế tạo tàu nghiên cứu bắt đầu vào ngày                    
28/10/2019.  

Theo Hoàn cầu thời báo, Với chiều dài 114,3 mét, rộng 19,4 mét và mớn nước 9,3 mét, tàu có                    
tầm hoạt động 15.000 hải lý. Tàu nghiên cứu có lượng choán nước 6.900 tấn có khả năng điều                   
hướng toàn cầu trong các khu vực hàng hải không giới hạn và có thể chở hơn một chục phòng thí                     
nghiệm container di động. Nó có khả năng hoàn thành nhiều loại nghiên cứu khoa học khác nhau                  
từ đáy biển đến bầu trời 10.000 mét, bao gồm đại dương, khí quyển, địa vật lý và môi trường                    
sinh thái. Tàu còn có một bệ đáp trực thăng, thuận tiện cho các nhà nghiên cứu khoa học và vận                     
chuyển vật liệu, đồng thời có thể dùng làm bệ đáp của máy bay không người lái, có thể mở rộng                     
phạm vi quan sát nghiên cứu khoa học. Trong tương lai, một phòng thí nghiệm tĩnh rộng 760 mét                   
vuông sẽ được xây dựng trên tàu. 

Xem thêm: 

Global Times ngày 28/8/2020: China's largest oceanographic research vessel launched 

 

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc lên đường diễn tập 

Sơn Đông (Shandong), tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc và là tàu sân bay thứ hai của                     
nước này, đã khởi hành từ nhà máy đóng tàu hôm thứ Ba ngày 2/9 cho một cuộc diễn tập quân sự                      
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kéo dài 22 ngày ở Biển Bột Hải. Ảnh vệ tinh từ một nhà phân tích quân sự quốc tế cho thấy đây                       
là một cuộc diễn tập đồng thời cùng với tàu Liêu Ninh (Liaoning).  

 

Hai tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh có thể đang thực hiện diễn tập đồng thời ở Biển Bột Hải và Hoàng Hải. 
Ảnh: @detresfa_ 

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo dẫn lời học giả bình luận rằng hai tàu sân bay này sẽ có ý nghĩa chiến                      
lược đối với Trung Quốc trong việc chống lại áp lực quân sự từ các nước như Mỹ ở eo biển Đài                      
Loan và Biển Đông, và có tiềm năng từ Ấn Độ trên các tuyến đường giao thông hàng hải then                    
chốt của Trung Quốc. 

Xem thêm: 

Global Times ngày 1/9/2020: China's first homemade carrier Shandong sets out for            
exercises 

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức Hội nghị quốc tế “Biển Đông: từ góc độ hợp tác" 

Ngày 2/9/2020, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Viện Quốc gia Nghiên cứu Nam Hải đã phối hợp                  
tổ chức hội nghị quốc tế trực tuyến ngoại giao kênh 1,5 với chủ đề "Biển Đông: Từ góc độ hợp                     
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tác" tại Bắc Kinh. Theo truyền thông Trung Quốc, sự kiện có sự tham gia của các cựu chính trị                    
gia, quan chức và học giả từ Nga, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Campuchia, Lào và Anh.  

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có bài phát biểu với tựa đề                   
"Chung sức đưa Biển Nam Trung Hoa trở thành Biển Hoà bình, Hữu nghị và Hợp tác". Ông                  
Vương Nghị cho rằng Trung Quốc và các nước ASEAN cần tiếp tục duy trì và phát triển ba cách                    
tiếp cận như trong nhiều năm qua để giải quyết vấn đề Biển Đông. Một là tranh chấp được giải                    
quyết bởi các nước liên quan trực tiếp tới tranh chấp thông qua tham vấn và đàm phán – đây là                     
cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp theo Trung Quốc. Hai là đẩy nhanh việc hoàn thành Bộ                   
quy tắc ứng xử ở Biển Đông, đây sẽ là chìa khoá để quản lý khác biệt và duy trì hoà bình và ổn                        
định ở Biển Đông. Ba là theo đuổi gác tranh chấp cùng phát triển, cách thiết thực để thúc đẩy                    
hợp tác ở Biển Đông theo Trung Quốc.  

Trong bài phát biểu “Chung tay Bảo vệ Hòa bình, Ổn định và Phát triển ở Biển Đông bằng Đối                    
thoại, Tham vấn và Hợp tác Đôi bên cùng có lợi,” Thứ trưởng ngoại giao La Chiếu Huy (Luo                   
Zhaohui) nói rằng diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương và bắt nạt thương                   
mại đang khiến thế giới trở nên bất định và bất ổn hơn. Mỹ đã công khai can thiệp vào Biển                     
Đông nhằm kiềm chế Trung Quốc. Các cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao về hợp tác Đông Á sẽ                   
được tổ chức vào tuần tới. Những tín hiệu phát đi từ các nước trong khu vực về vấn đề này chắc                      
chắn sẽ gây chú ý. 

Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc và ASEAN là những nước láng giềng thân thiết không thể di                  
chuyển. ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Trung Quốc                  
và ASEAN là mối quan hệ toàn diện, vấn đề Biển Đông chỉ là một phần nhỏ trong mối quan hệ                     
đó.  

Ông La cho biết Trung Quốc đã đề xuất một cơ chế hợp tác giữa các quốc gia ven Biển Đông và                      
đang tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế Biển Đông (Pan-South China Sea economic cooperation).                
Trung Quốc sẵn sàng cùng với các nước ASEAN xây dựng quan hệ Đối tác Kinh tế Xanh. Giữa                   
Trung Quốc và ASEAN đã đạt được đồng thuận về Con đường tơ lụa trên biển. Hai bên đang                   
thúc đẩy Hành lang trên đất liền và trên biển mới (New Land-and-Maritime Corridor). Trung               
Quốc và ASEAN có thể sử dụng Quỹ Hợp tác Hàng hải Trung Quốc-ASEAN cho những lợi ích                  
lớn hơn cho người dân hai bên. 

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/9/2020: Wang Yi: Safeguard Stability and Jointly             
Overcome the Challenges in the South China Sea 
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Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/9/2020: Jointly Safeguarding Peace, Stability and            
Development in the South China Sea with Dialogue, Consultation and Win-Win           
Cooperation 

CGTN ngày 3/9/2020: Chinese diplomat: U.S. interference is source of risk in South             
China Sea 

Nghiên cứu học giả Trung Quốc: Huaigao Qi (2019) Joint development in the South              
China sea- China’s incentives and policy choices 

 

Kỷ niệm 75 năm Chiến tranh thế giới thứ II 

Sáng ngày 3/9, Tổng bí thư Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn lãnh đạo Trung Quốc tham dự lễ tưởng                    
niệm cho sự kiện 75 năm kháng chiến chống Nhật và chiến tranh chống phát-xít. Trong bài phát                  
biểu tại lễ tưởng niệm, ông Tập nói rằng tinh thần chống xâm lược vĩ đại được nuôi dưỡng trong                    
cuộc chiến tranh này là nguồn cảm ứng vô giá, và sẽ luôn thúc đẩy người dân Trung Quốc vượt                    
qua mọi khó khăn trở ngại để đạt được giấc mơ phục hưng dân tộc (national rejuvenation). 

Ông Tập cũng nói ông sẵn sàng cộng tác cùng Tổng thống Nga Putin để đưa lễ kỷ niệm này                    
thành cơ hội để đưa hai nước phối hợp chiến lược toàn diện sâu sắc hơn. Ông cũng đề nghị hai                     
bên nỗ lực phối hợp với cộng đồng quốc tế để tích cực duy trì và thực hành chủ nghĩa đa                     
phương, thúc đẩy xây dựng một cộng đồng vì tương lai chung cho nhân loại. 

Xem thêm: 

Tân Hoa Xã ngày 3/9/2020: Xi Focus: Xi stresses carrying forward great spirit of              
resisting aggression 

Tân Hoa Xã ngày 3/9/2020: Xi says China ready to work with Russia to safeguard WWII                
results 
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IV- CHUYỂN ĐỘNG ĐÔNG NAM Á 

Việt Nam ban hành Nghị định xử phạt hoạt động dầu khí bất hợp pháp trong vùng biển                  
của mình 

Ngày 26/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi                 
phạm hành chính trong lãnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định áp dụng cho                   
các tổ chức và cá nhân người Việt Nam và nước ngoài. 

Nghị định quy định các hình phạt khác nhau với hầu như mọi hoạt động không có giấy phép liên                    
quan đến thăm dò dầu khí hoặc làm việc trên các giàn khoan trên vùng biển Việt Nam. Mức phạt                    
cao nhất có thể từ 1,8 tỷ đến 2 tỷ đồng đối với "hành vi xâm phạm vùng thuộc đất liền, hải đảo,                       
nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa                     
Việt Nam nhằm nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò dầu khí mà chưa phát sinh các nguồn lợi hoặc số                    
tiền thu lợi bất hợp pháp dưới 100.000.000 đồng.” Phạt tiền bằng mức tiền phạt tối đa của khung                   
tiền phạt trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị                    
truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với các hành                 
vi:  

c) Thả neo trái phép các phương tiện tàu, thuyền trong phạm vi 02 hải lý tính từ rìa ngoài cùng                     
của công trình dầu khí biển;  

d) Xâm nhập trái phép hoặc tiến hành các hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào trong vùng an                    
toàn dầu khí của các công trình dầu khí trên biển khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép. 

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc tiến hành hợp                  
pháp các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí.  

Như vậy có thể các tàu Hải cảnh 5204 và 5402 đã vi phạm những quy định này khi đang liên tục                      
có các chiến dịch áp sát các lô dầu khí Việt Nam trong nhiều tuần. 

 Xem thêm: 

Nghị định 99-2020-NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh                
doanh xăng dầu và khí 

RFA ngày 26/8/2020: Vietnam Issues Decree Against Illegal Oil and Gas Operations in             
its Waters 
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Quan điểm của Việt Nam về các cuộc tập trận và phóng tên lửa của Trung Quốc trên Biển                   
Đông 

Khi được hỏi về quan điểm của Việt Nam trước các cuộc tập trận và phóng tên lửa mà Trung                    
Quốc triển khai ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng,                   
phát biểu rằng mọi hoạt động diễn ra ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được phép                    
của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. 

Bà khẳng định: “Những hoạt động như vậy không có lợi cho hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh,                    
an toàn, tự do không hành và hải hành ở Biển Đông.” 

Xem thêm: 

Vietnam+ ngày 31/8/2020: All activities in Hoang Sa, Truong Sa without permission            
violate Vietnam’s sovereignty: Spokeswoman 

 

Thái Lan trì hoãn thương vụ tàu ngầm Trung Quốc trị giá 724 triệu USD sau khi dư luận                   
phẫn nộ 

Hôm thứ Hai ngày 1/9, Thái Lan thông báo rằng họ đang trì hoãn việc mua hai tàu ngầm                   
diesel-điện S26T (dựa trên lớp Yuan của Trung Quốc) trị giá 724 triệu USD từ Trung Quốc vô                  
thời hạn do công chúng giận dữ trước mức giá quá cao trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái. Năm                     
2015, Thái Lan đã đạt được một thỏa thuận cho hai tàu ngầm nhằm tăng cường khả năng răn đe                    
ở Vịnh Thái Lan và Biển Andaman. Tuy nhiên, do nền kinh tế Thái Lan đang phải chịu mức thấp                    
nhất trong 20 năm, giảm 12,2% trong quý II, và dự kiến   sẽ giảm 8,5% tổng thể trong năm nay do                     
đại dịch COVID-19. Các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang giảm chi tiêu                  
quốc phòng để bù đắp cho chi tiêu kích thích liên quan đến COVID-19, trong đó Thái Lan đã cắt                    
giảm ngân sách quốc phòng 8%, xuống còn 557 triệu USD, và Hàn Quốc giảm 2%, xuống còn                  
738 triệu USD, dẫn tới những tác động ở các quốc gia xuất khẩu quốc phòng như Trung Quốc,                   
Hàn Quốc và Mỹ. 

Xem thêm: 

Channel News Asia ngày 31/8/2020: Thailand delays US$724m China submarine deal           
after public anger 
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Philippines tuyên bố sẽ không dừng dự án với các công ty Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh                   
sách đen 

Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ không tuân theo động thái của Washington trong việc trừng phạt                
các công ty Trung Quốc tham gia xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, vì cơ                      
sở hạ tầng là ưu tiên quốc gia, Ông Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống nói trong một                    
cuộc họp thường kỳ.  

“Chúng tôi không phải là một nước chư hầu của bất kỳ thế lực nước ngoài nào và chúng tôi sẽ                     
theo đuổi lợi ích quốc gia của mình,” Roque nói. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 1/9/2020: Philippines says won't stop projects with China firms blacklisted            
by U.S. 

 

Jokowi bày tỏ hy vọng về mối quan hệ bền chặt hơn, cùng có lợi hơn với Trung Quốc 

Tổng thống Indonesia đã thực hiện cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau                  
khi nhận được lá thư của ông Tập nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ song phương.  

Trong cuộc điện đàm, ông gửi lời cảm ơn Chủ tịch Tập vì bức thư, và hy vọng quan hệ và hợp                      
tác giữa hai nước có thể phát triển mạnh mẽ hơn và cùng có lợi hơn. Ông Jokowi cũng cảm ơn                     
ông Tập về sự hợp tác đầu tư mạnh mẽ hơn giữa Indonesia và Trung Quốc. 

Ông Tập nói Trung Quốc và Indonesia nên nắm bắt các ngành công nghiệp và mô hình mới do                   
đại dịch COVID-19 tạo ra và mở ra các lĩnh vực hợp tác mới để thúc đẩy sự phát triển của hai                      
nước và tạo động lực cho nền kinh tế toàn cầu và khu vực.  

Xem thêm: 

The Jakarta Post ngày 1/9/2020: Jokowi expresses hope for stronger, mutually beneficial            
ties with China 

Tân Hoa Xã ngày 1/9/2020: Xi calls for new areas in China-Indonesia cooperation -              
Xinhua | English.news.cn 
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Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh: Không nước nào có thể buộc Việt                
Nam chọn bên, nhấn mạnh chiến tranh nhân dân 

Trả lời phỏng vấn VnExpress nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9,                  
Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình thế                  
giới, Việt Nam sẽ không chọn bên. Chính sách Ba không (không đứng bên này chống bên kia,                  
không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không tham gia liên minh quân sự) là bất biến. 

Còn nội dung "tùy theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân                     
nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết...", được hiểu là quan hệ sẽ thay                    
đổi tuỳ theo diễn biến tình hình. Việt Nam không cứng nhắc coi anh này luôn tốt, anh kia luôn                    
xấu mà tuỳ thái độ, việc làm của họ để xử lý mối quan hệ, đảm bảo lợi ích của đất nước. 

Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập đường dây nóng trong thông tin quân sự ở một số nước, là biểu                     
tượng cho sự tin cậy, quyết tâm cả hai bên để giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Đường dây nóng                     
được thực hiện ở các cấp Bộ trưởng quốc phòng, Thứ trưởng và Tổng tham mưu trưởng. Với                  
Trung Quốc và Lào còn có cấp Chủ nhiệm Tổng cục chính trị.  

Trong đối ngoại, ông Vịnh cho rằng phải kiên trì. Một điều quan trọng nữa là sau lưng người làm                    
công tác đối ngoại thì đất nước phải mạnh, quân đội phải vững, đường lối phải rõ ràng. Đất nước                    
yếu, quân đội không có khả năng tốt nhất để bảo vệ Tổ quốc, đường lối lúc thế này lúc thế khác                      
thì đối ngoại sẽ thất bại. 

Muốn nền quốc phòng mạnh, với Việt Nam, một nước nhỏ và điều kiện kinh tế còn hạn chế và                    
đặc biệt là Quân đội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, con người mới là yếu tố                      
quan trọng nhất. Nguồn nhân lực quân đội mạnh và mỗi người dân phải hiểu thế nào là bảo vệ                    
Tổ quốc, thế nào là đóng góp cho quốc phòng. Được như vậy, khi đất nước có biến, chúng ta có                     
thể thực hiện cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện. 

Xem thêm: 

VnExpress ngày 2/9/2020: 'Không nước nào có thể buộc Việt Nam chọn bên' 
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V- CHUYỂN ĐỘNG ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản xem xét tiến hành thị sát trên không đối với quần đảo                  
Senkaku 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kono Taro đã cân nhắc việc tiến hành thị sát trên không ở các                    
đảo không có người ở của quần đảo Senkaku để đánh giá xem Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ                    
phản ứng như thế nào trước cuộc đổ bộ của một nhóm vũ trang, một quan chức cấp cao của Bộ                     
Quốc phòng Nhật Bản cho biết. 

Tuy nhiên sau đó ông đã bỏ ý tưởng này để tránh khiêu khích Trung Quốc. Chưa có Bộ trưởng                    
Quốc phòng Nhật Bản nào tiến hành một cuộc thị sát trên không đối với quần đảo Senkaku                  
(được Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).  

Xem thêm: 

Kyodo News ngày 28/8/2020: Japan defense chief mulled aerial inspection of isles            
claimed by China 

 

Nhật Bản thực hiện thành công thương vụ xuất khẩu quốc phòng đầu tiên 

Nhật Bản đã hoàn thành thương vụ lần đầu tiên xuất khẩu các thiết bị quốc phòng chính yếu, với                    
việc Philippines ký hợp đồng mua 3 radar giám sát cố định tầm xa và 1 radar giám sát di động                     
trên không. Những thiết bị này được cung cấp bởi Tập đoàn Mitsubishi Electric của Nhật Bản.                 
Những thiết bị này sẽ được đặt ở những vị trí bao phủ các khu vực rộng lớn của chân thềm lục                      
địa Philippines (“Philippine Rise”, tên cũ là “Benham Rise”, ngoài khơi phía đông đảo Luzon),               
các khu vực phía nam của đất nước và phần phía nam của Biển Tây Philippines. 

Hợp đồng này đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản xuất khẩu các mặt hàng quốc phòng hoàn chỉnh                   
sau khi nước này nới lỏng các hạn chế tự áp đặt vào năm 2014. Kể từ thời điểm đó, Nhật Bản đã                       
đấu thầu một số dự án trên toàn cầu mà không thành công, với các mặt hàng xuất khẩu liên quan                     
đến quốc phòng của Nhật Bản trước đây chỉ giới hạn ở phụ tùng thay thế.  

Việc nới lỏng các hạn chế đối với việc mua bán vũ khí là một phần trong nỗ lực của Thủ tướng                      
Nhật Bản Abe Shinzo nhằm cải cách thế trận quốc phòng của Nhật Bản và thúc đẩy ngành công                   
nghiệp quốc phòng trong nước, một phần do việc hiện đại hóa nhanh chóng quân đội và sự quyết                   
đoán ngày càng tăng của Trung Quốc. 

Xem thêm: 
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Defense News ngày 28/8/2020: Japan secures first-ever major defense export with           
Philippine radar order 

 

Ấn Độ được cho là đã triển khai tàu chiến tới Biển Đông 

Theo India Today, các nguồn tin hàng đầu của chính phủ Ấn Độ cho biết Ấn Độ đã triển khai                    
một tàu chiến tiền tiêu ở khu vực Biển Đông. Trong cuộc triển khai này, tàu chiến Ấn Độ đã liên                     
tục duy trì liên lạc với các đối tác Mỹ đang hoạt động ở rìa bên kia của Biển Đông. Chính phủ                      
Trung Quốc đã rất tức giận. 

Nhiệm vụ triển khai này diễn ra hai tháng sau cuộc đụng độ ở Thung lũng Galwan khiến 20 binh                    
sĩ Ấn Độ thiệt mạng ở đông Ladakh (lãnh thổ trực thuộc liên bang ở miền bắc Ấn Độ, giáp với                     
khu tự trị Tân Cương và Tây Tạng của Trung Quốc). 

Xem thêm: 

India Today ngày 30/8/2020: Indian Navy deploys warship in South China Sea 2 months              
after Galwan clash 

The National Interest ngày 2/9/2020: Payback: India Deployed Warship to South China            
Sea as Tensions Rise 

 

Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2020 đã kết thúc 

Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của các nước Úc, Brunei, Canada, Pháp, Nhật Bản, New                   
Zealand, Philippines, Hàn Quốc, Singapore và Hoa Kỳ. 

Xem thêm:  

DVIDS ngày 31/8/2020: Exercise Rim of the Pacific 2020 Concludes 

 

Thủ tướng Nhật Bản sẽ quyết định chính sách của Nhật Bản về năng lực tấn công các căn                   
cứ tên lửa 

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Nhật Bản Abe Shinzo sẽ đưa ra định hướng chính sách về việc                   
liệu có nên sở hữu năng lực tấn công nhằm vào các căn cứ tên lửa ở các nước khác hay không,                      
các nguồn tin chính phủ nói với tờ  The Mainichi. 

23 

https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2020/08/28/japan-secures-first-ever-defense-export-with-philippine-radar-order/
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2020/08/28/japan-secures-first-ever-defense-export-with-philippine-radar-order/
https://www.indiatoday.in/india/story/indian-navy-deploys-warship-in-south-china-sea-2-months-after-galwan-clash-1716779-2020-08-30
https://www.indiatoday.in/india/story/indian-navy-deploys-warship-in-south-china-sea-2-months-after-galwan-clash-1716779-2020-08-30
https://nationalinterest.org/blog/buzz/payback-india-deployed-warship-south-china-sea-tensions-rise-168166
https://nationalinterest.org/blog/buzz/payback-india-deployed-warship-south-china-sea-tensions-rise-168166
https://www.dvidshub.net/news/377175/exercise-rim-pacific-2020-concludes


Thủ tướng Nhật Bản cũng sẽ đưa ra một kế hoạch thay thế cho hệ thống Aegis Ashore tốn kém                    
do Mỹ phát triển, theo các nguồn tin.  

Xem thêm: 

The Mainichi ngày 1/9/2020: Abe to decide Japan policy on strike capability against             
missile bases 

Alert 5 ngày 5/9/2020: Japan leaning towards building frigate based missile ship to host              
BMD interceptors 

 

Nhật Bản, Ấn Độ và Úc khởi động sáng kiến chuỗi cung ứng mới giảm phụ thuộc vào                  
Trung Quốc 

Nhật Bản, Ấn Độ và Úc vào ngày thứ Ba 1/9 đã nhất trí khởi động một sáng kiến   nhằm đạt được                      
khả năng phục hồi chuỗi cung ứng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và giảm sự phụ thuộc                     
thương mại vào Trung Quốc. 

Trong một cuộc họp trực tuyến, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal                 
cùng các đồng nhiệm Nhật Bản và Australia Hiroshi Kajiyama và Simon Birmingham đã nêu ra                
nhu cầu về một môi trường thương mại tự do, công bằng và có thể dự đoán, đồng thời kêu gọi                     
các quốc gia cùng chí hướng trong khu vực tham gia. Trong một tuyên bố chung, các bộ trưởng                   
cho biết họ đã hướng dẫn các quan chức làm việc chi tiết cho việc ra mắt sáng kiến vào cuối năm                      
nay. 

Xem thêm: 

Nikkei Asian Review ngày 1/9/2020: Japan, India and Australia aim to steer supply             
chains around China 

 

Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ gặp các đối tác Nga-Trung trong                 
tuần, gặp Mỹ và Bộ Tứ vào tháng tới 

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar sẽ              
gặp những người đồng cấp Nga và Trung Quốc vào tuần tới đây cho cuộc họp của Tổ chức Hợp                    
tác Thượng Hải (SCO), trong khi New Delhi đang có kế hoạch tổ chức hội đàm Ấn-Mỹ “2 + 2”                    
cũng như cuộc họp giữa các Bộ trưởng Ngoại giao của Bộ tứ vào tháng 10, theo tờ The Hindu                    
trích dẫn nguồn tin từ một số quan chức. 
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Xem thêm: 

The Hindu ngày 1/9/2020: Jaishankar, Rajnath Singh to meet Russia-China counterparts           
this week, U.S. and Quad next month 

 

Đức thông qua các hướng dẫn chính sách về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

Ngày 2/9, Chính phủ Đức đã thông qua hướng dẫn chính sách về khu vực Ấn Độ Dương - Thái                    
Bình Dương, gửi đi thông điệp rằng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ưu tiên của                    
chính sách đối ngoại của Đức. Mục đích của việc thông qua hướng dẫn chính sách nhằm củng cố                   
mối quan hệ giữa Đức với khu vực này và mở rộng hợp tác trong các lãnh vực chủ nghĩa đa                     
phương, giảm thiểu biến đổi khí hậu, nhân quyền, thương mại tự do dựa trên luật pháp, kết nối,                   
chuyển đổi kỹ thuật số và đặc biệt là chính sách an ninh. 

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Đức, sự ổn định trong khu vực có tầm quan trọng sống còn đối với                    
nước Đức về mặt kinh tế: Đức là một quốc gia thương mại, và do đó, sự thịnh vượng của Đức                     
phụ thuộc trực tiếp vào tự do thương mại và các tuyến đường vận chuyển, nhiều trong số đó đi                    
qua khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Xem thêm: 

Chính phủ Liên bang ngày 2/9/2020:  Leitlinien zum Indo-Pazifik 

Văn phòng Ngoại giao Liên bang ngày 2/9/2020: Foreign Minister Maas on the adoption              
of the German Government policy guidelines on the Indo-Pacific region 

 

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ thông báo về chính sách mới đối với các nhà ngoại giao Trung                  
Quốc  

Theo đó, các nhà ngoại giao cấp cao của CHND Trung Hoa ở Hoa Kỳ phải nhận được sự chấp                    
thuận của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ mới được đến thăm các cơ sở đại học của Hoa Kỳ và gặp gỡ                      
các quan chức chính quyền địa phương. Các sự kiện văn hóa với số lượng khán giả lớn hơn 50                    
người do đại sứ quán CHND Trung Hoa tổ chức và các cơ quan lãnh sự bên ngoài các cơ sở của                      
cơ quan đại diện cũng sẽ phải được Bộ Ngoại giao chấp thuận. Bộ Ngoại giao cũng sẽ hành động                    
để giúp đảm bảo rằng tất cả các tài khoản mạng xã hội chính thức của đại sứ quán CHND Trung                     
Hoa và lãnh sự quán đều được xác định chính xác là tài khoản của chính phủ CHND Trung Hoa,                    
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vì Đại sứ quán Hoa Kỳ bị từ chối quyền truy cập không được kiểm soát vào mạng xã hội CHND                     
Trung Hoa và công dân CHND Trung Hoa bị chặn sử dụng Twitter và Facebook. 

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/9/2020: Advancing Reciprocity in U.S.- China Diplomatic            
Relations 

 

Ngoại trưởng Pompeo sẽ tham gia các Hội nghị trực tuyến cấp cao Đông Nam Á và Đông Á 

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á ngày 9/9, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo sẽ diễn                  
thuyết về các ưu tiên của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và chia sẻ chi tiết về                      
những nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở dựa trên                      
các nguyên tắc chủ quyền và đa nguyên. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pompeo sẽ tham dự cuộc họp Bộ trưởng Mỹ - ASEAN. Tại đây ông sẽ                   
nêu bật những tiến bộ trong quan hệ Đối tác Chiến lược Hoa Kỳ - ASEAN, sự ủng hộ của Hoa                     
Kỳ đối với ASEAN cũng như Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Ngày 11/9, Ngoại trưởng Pompeo sẽ đồng chủ trì Hội nghị quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ cấp                  
Bộ trưởng, và khởi động Quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ cùng với Bộ trưởng Ngoại giao các                  
nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Tổng thư ký ASEAN. Quan hệ Đối tác                 
Mekong-Hoa Kỳ sẽ mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ nguồn Mekong bằng cách                 
tăng cường quyền tự chủ, độc lập kinh tế và phát triển bền vững của các nước đối tác ở hạ nguồn                      
Mekong. 

Ngày 11/9, Ngoại trưởng Pompeo sẽ tham gia Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Diễn đàn Khu vực                  
ASEAN lần thứ 27. Tại đây ông sẽ nhắc lại tầm quan trọng của việc đảm bảo hoà bình và an                     
ninh trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nêu bật những nỗ lực và đầu tư của Hoa Kỳ nhằm thúc                     
đẩy nghị trình về Phụ nữ, Hoà Bình và An ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/9/2020: Secretary Pompeo to Participate in Virtual            
U.S.-ASEAN, East Asia Summit, ASEAN Regional Forum, Mekong-U.S. Partnership         
Foreign Ministers Meetings September 9-11 
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Palau mời Mỹ xây dựng căn cứ khi Trung Quốc tìm kiếm ảnh hưởng trong khu vực 

Quốc gia nhỏ bé ở Thái Bình Dương Palau (một phần của quần đảo Caroline phía đông nam                  
Philippines) đã thúc giục quân đội Hoa Kỳ xây dựng căn cứ trên lãnh thổ của mình sau chuyến                   
thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vào tuần trước, trong đó ông Esper cáo buộc                  
Bắc Kinh có "các hoạt động gây bất ổn đang diễn ra" ở Thái Bình Dương. 

“Yêu cầu của Palau đối với quân đội Mỹ vẫn rất đơn giản - xây dựng các cơ sở sử dụng chung,                      
sau đó đến và sử dụng chúng thường xuyên,” Tổng thống Palau Tommy Remengesau nói trong                
một bức thư gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mà văn phòng của ông công bố trong tuần này. 

Remengesau cũng đề xuất Cảnh sát biển Hoa Kỳ giúp Palau tuần tra khu bảo tồn biển rộng lớn                   
của nước này, nơi có diện tích đại dương bằng Tây Ban Nha và quốc gia này không đủ năng lực                     
để giám sát.  

Palau không có quân đội và do Hoa Kỳ chịu trách nhiệm bảo vệ theo Hiệp ước liên kết tự do                     
(COFA) giữa Hoa Kỳ với Cộng hoà Palau, Liên bang Micronesia, và Cộng hoà Quần đảo                
Marshall. Theo thỏa thuận, quân đội Mỹ có quyền tiếp cận quốc gia này, mặc dù hiện tại quân                   
đội không có quân thường trực ở đó. 

Ông Remengesau cũng cho biết Trung Quốc đang cung cấp các khoản vay giá rẻ cho các quốc                  
đảo để giành được lòng trung thành của họ. 

Palau cũng là một trong bốn đồng minh còn lại của Đài Loan ở Thái Bình Dương, và đã từ chối                     
khi Trung Quốc vận động họ đứng về phía Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc đã cấm người dân                   
tới du lịch ở quốc đảo này. 

Xem thêm: 

The Japan Times ngày 4/9/2020: Palau invites U.S. to build bases as China seeks regional               
clout 

 

Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông báo cho biết Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình                    
Dương thường niên lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào ngày 28-29/10 tới đây thông qua hình thức                   
trực tuyến. Diễn đàn được sự tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ, phối hợp với Chính phủ Việt Nam,                    
Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng Kinh                 
doanh Hoa Kỳ - ASEAN. 
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Theo thông báo, Diễn đàn thúc đẩy một tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở                     
bao gồm các quốc gia độc lập, mạnh mẽ và thịnh vượng. Các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh                    
nghiệp từ Hoa Kỳ, Việt Nam và trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ thảo luận về                    
năng lượng, cơ sở hạ tầng, nền kinh tế kỹ thuật số, kết nối thị trường, phục hồi kinh tế sau đại                      
dịch cũng như quan hệ đối tác Hoa Kỳ - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các cơ hội thương                      
mại. Diễn đàn sẽ giới thiệu những tác động lớn của đầu tư khu vực tư nhân và nỗ lực của chính                      
phủ nhằm hỗ trợ cạnh tranh thị trường, tăng trưởng việc làm và phát triển với tiêu chuẩn cao vì                    
sự thịnh vượng hơn ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 6/9/2020: Announcing the Indo-Pacific Business Forum            
2020 

 

 

VI- PHÂN TÍCH/BÌNH LUẬN 

Ian Storey: Tranh chấp Biển Đông năm 2020 - 2021 

Tác giả có một bài đánh giá tổng quan về các hoạt động đang diễn ra trên Biển Đông và dự đoán                      
diễn tiến tương lai. 

Trong năm 2020, tác giả cho rằng các mục tiêu chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông vẫn                   
không thay đổi: thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền và quyền tài phán của họ và làm suy yếu các                     
yêu sách biển của các nước Đông Nam Á. Để theo đuổi những mục tiêu đó, Bắc Kinh tiếp tục sử                     
dụng Hải quân, Hải cảnh và lực lượng dân quân biển. Trong thời gian xảy ra đại dịch, Trung                   
Quốc đã tăng cường các hoạt động của mình ở Biển Đông để cho khán giả trong và ngoài nước                    
thấy rằng ý chí chính trị và năng lực quân sự / bán quân sự của họ không bị ảnh hưởng. 

Để đáp lại, Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ các hành động của Trung Quốc, đưa chính sách của mình                    
phù hợp với Phán quyết Toà trọng tài 2016. Hải quân Hoa Kỳ cũng đã tiến hành một loạt các                    
cuộc tập trận có tầm cỡ ở Biển Đông - trong đó lần đầu tiên kể từ năm 2014 có tập trận tàu sân                        
bay kép; tăng cường triển khai tàu ngầm và tuần tra trên biển; triển khai tàu chiến tới các nơi tàu                     
Một tàu khảo sát của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Không quân Mỹ đã                   
tăng cường triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52, B1-B và B-2 trên Biển Đông. Bộ                  
Thương mại Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen 24 công ty quốc doanh có liên quan đến việc xây                     
dựng bảy đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa. 
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Các nước Đông Nam Á đã theo dõi mối bất hoà giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc với lo ngại gia                     
tăng. Hầu hết các quốc gia trong khu vực đã cố gắng duy trì mối quan hệ hữu ích và thân thiện                      
với cả hai siêu cường và tránh đứng về phía nào. Tuy nhiên, hành vi quyết đoán của Trung Quốc                    
ở Biển Đông trong đại dịch đã khiến các nước Đông Nam Á, ở các mức độ khác nhau, phải cứng                     
rắn hơn trong lập trường. Luật pháp là công cụ chính của họ. Phán quyết Toà trọng tài năm 2016                    
đã được khơi lại trong các tuyên bố của các nước Đông Nam Á. Với vai trò Chủ tịch ASEAN                    
của Việt Nam, ASEAN đã nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của UNCLOS như là cơ sở để xác                   
định các yêu sách biển một cách hợp pháp. Tuy nhiên để tránh gây khó chịu cho Trung Quốc,                   
các quốc gia Đông Nam Á đã kiềm chế không bộc lộ một cách công khai, rõ ràng sự ủng hộ của                      
mình với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, mặc dù Việt Nam tới gần điểm đó nhất. 

Dự đoán tương lai, Ian Storey cho rằng trong vòng 18 tháng tới, căng thẳng khó có thể giảm                   
nhiệt. Quan hệ Mỹ - Trung sẽ xấu đi dù ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ                     
tháng 11. Trung Quốc và Mỹ sẽ gia tăng các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông, làm tăng nguy                     
cơ xảy ra đối đầu. Căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan sẽ có tác động lan tỏa đến tranh chấp                       
Biển Đông. Các nỗ lực của Đông Nam Á nhằm bảo vệ quyền chủ quyền của họ bằng cách nhấn                    
mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và thông qua đàm phán với Trung Quốc về Bộ Quy                    
tắc Ứng xử cho Biển Đông sẽ không làm thay đổi được động lực trung tâm của tranh chấp. Bộ                    
quy tắc ứng xử sẽ không được ký vào năm 2021. Khó có khả năng Trung Quốc cải tạo bãi cạn                     
Scarborough thành đảo nhân tạo hoặc thiết lập Vùng Nhận diện Phòng không (ADIZ) ở Biển                
Đông.  

Việt Nam sẽ kiềm chế không sử dụng công cụ pháp lý để thách thức các tuyên bố hoặc hành                    
động của Trung Quốc. Tác giả nêu ra ba lý do: Thứ nhất, Trung Quốc sẽ coi đây là một hành                     
động cực kỳ thù địch và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Việt Nam dọc biên giới                      
chung trên bộ và trên Biển Đông. Thứ hai, giới lãnh đạo Việt Nam còn đang bận chuẩn bị cho                    
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào đầu năm 2021.                     
Thứ ba, như trường hợp của Philippines, Trung Quốc sẽ từ chối tham gia điều trần và bác bỏ mọi                    
phán quyết pháp lý. 

 

Gregory Poling và Zack Cooper: Về các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ ở Biển Đông 

Nhận định về lệnh áp dụng trừng phạt các công ty Trung Quốc tham gia tranh chấp Biển Đông,                   
các tác giả cho rằng chính phủ Mỹ đang muốn kết nối hành động với những lời đã tuyên bố. Tuy                     
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nhiên lệnh trừng phạt này nhiều khả năng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cá nhân và                  
công ty này, và do đó có tính biểu tượng nhiều hơn là buộc Trung Quốc phải trả giá đắt. 

Các tác giả cho rằng các biện pháp trừng phạt có hiệu quả nhất khi nhắm vào hoạt động bất hợp                     
pháp cụ thể và đang diễn ra ở Biển Đông, không phải là những hoạt động đã xảy ra trong quá                     
khứ. Ở Biển Đông hiện tại là các hoạt động đánh bắt trái phép, lực lượng dân quân biển và các                     
hoạt động khảo sát của Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ nên xem xét trừng phạt các công ty                   
Trung Quốc trong các ngành như đánh cá, du lịch và xây dựng đang hoạt động bất hợp pháp                   
trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác. 

Xem thêm: 

Asia Maritime Transparency Initiative ngày 28/8/2020: Washington tries pulling         
economic levers in the South China Sea 

 

David Lague: Chiến lược mới nhất của Lầu Năm Góc chống lại sức mạnh ngày càng tăng                 
của Trung Quốc: máy bay ném bom thời Chiến tranh lạnh 

Kể từ cuối tháng 1, các máy bay ném bom B-1B và B-52 của Mỹ, thường hoạt động theo cặp, đã                     
bay khoảng 20 nhiệm vụ trên các tuyến đường thủy quan trọng, bao gồm Biển Đông, Biển Hoa                  
Đông và Biển Nhật Bản. Để đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc,                   
Lầu Năm Góc đã kết hợp một số vũ khí lâu đời nhất với một số vũ khí mới nhất: máy bay ném                       
bom thời Chiến tranh Lạnh và tên lửa tàng hình tiên tiến. Theo các quan chức Mỹ và các nước                    
phương Tây, một chiếc B-1B có thể mang theo 24 tên lửa chống hạm tàng hình mới được quân                   
đội Mỹ đưa vào trang bị năm 2018, và có thể tấn công các mục tiêu ở phạm vi lên tới 600 km. 

Các nhà phân tích quân sự cho rằng, các sứ mệnh này được thiết kế để gửi đi một tín hiệu rõ                      
ràng: Hoa Kỳ có thể đe dọa hạm đội Trung Quốc và các mục tiêu trên bộ của Trung Quốc bất cứ                      
lúc nào, từ các căn cứ ở xa mà không cần phải di chuyển hàng không mẫu hạm và tàu chiến đắt                      
tiền khác vào phạm vi kho tên lửa khổng lồ của Bắc Kinh. 

Xem thêm: 

Reuters Investigates ngày 1/9/2020: Pentagon’s latest salvo against China’s growing          
might: Cold War bombers 
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Học giả Trung Quốc 

Lưu Vệ Đông: Pentagon sẽ không hy sinh binh lính cho những lợi ích không phải cốt lõi                  
của Hoa Kỳ 

Bình luận về vấn đề Đài Loan, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ ở Viện Hàn lâm                    
Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng Washington đã không công khai lật đổ nguyên tắc một                  
Trung Quốc vì Mỹ không muốn đối đầu quân sự với Trung Quốc. Mỹ thổi phồng vấn đề Đài                   
Loan chỉ nhằm đưa ra thông điệp: Mỹ mạnh hơn Trung Quốc rất nhiều; Mỹ có năng lực muốn                   
làm bất cứ điều gì Mỹ muốn và có nhiều cách khiến Bắc Kinh khó chịu. 

Nhưng việc Mỹ liên tục sử dụng lá bài Đài Loan cho thấy Nhà Trắng không còn quân bài nào                    
khác. Thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã được ký kết. Trump không còn nhiều năng lượng                  
để bắt đầu các cuộc đàm phán giai đoạn hai - chắc chắn sẽ khó hơn nhiều so với thỏa thuận đầu                      
tiên. Trump không có thời gian để giành được bất kỳ lợi thế nào nhằm kiếm điểm bầu cử từ các                     
vấn đề kinh tế. Do đó, Đài Loan là lá bài duy nhất còn lại.  

Xem thêm: 

Global Times ngày 3/9/2020: Pentagon won’t sacrifice soldiers for non-core US interests 

 

 

VII- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/BÁO CÁO CHUYÊN SÂU 

Lee Jones & Shahar Hameiri (2020) Debunking the myth of ‘debt-trap diplomacy’: How             
recipient countries shape China’s Belt and Road Initiative 

Sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc thường bị cáo buộc là chính sách ngoại giao                  
"bẫy nợ": dụ dỗ các nước nghèo, đang phát triển nhận những khoản vay không bền vững để theo                   
đuổi các dự án cơ sở hạ tầng trong lúc gặp khó khăn về tài chính. Bắc Kinh sau đó có thể chiếm                       
được tài sản này, từ đó mở rộng tầm ảnh hưởng chiến lược hoặc quân sự. Nghiên cứu được thực                    
hiện bởi các nhà nghiên cứu thuộc chương trình châu Á - Thái Bình Dương của Chatham House                  
(viện nghiên cứu phi lợi nhuận về chính sách và quan hệ quốc tế ở Luân Đôn, Anh) muốn chứng                    
minh rằng bằng chứng cho những quan điểm như vậy vẫn còn hạn chế. 

Tải toàn văn nghiên cứu  ở đây .  
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https://www.globaltimes.cn/content/1199863.shtml
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Fergus Hanson et al. (2020) The Chinese Communist Party’s coercive diplomacy 

Báo cáo này theo dõi việc sử dụng ngoại giao cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc                  
(ĐCSTQ) trong 10 năm qua, ghi lại 152 trường hợp ngoại giao cưỡng bức ảnh hưởng đến 27                  
quốc gia cũng như Liên minh châu Âu. Dữ liệu cho thấy có sự leo thang mạnh mẽ trong các                    
chiến thuật này kể từ năm 2018. Các khu vực và quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp ngoại giao                    
cưỡng bức nhất trong thập kỷ qua bao gồm Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, New Zealand và Đông Á. 

Các chiến thuật cưỡng chế của ĐCSTQ có thể bao gồm các biện pháp kinh tế (như trừng phạt                   
thương mại, hạn chế đầu tư, cấm du lịch và tẩy chay) và các biện pháp phi kinh tế (như giam giữ                      
tùy tiện, hạn chế đi lại chính thức và phát đi các thông điệp đe doạ). Những nỗ lực này nhằm                     
trừng phạt hành vi không mong muốn và tập trung vào các vấn đề bao gồm bảo đảm tuyên bố                    
chủ quyền lãnh thổ, triển khai công nghệ 5G của Huawei, trấn áp người thiểu số ở Tân Cương,                   
ngăn chặn việc tiếp đón Đạt Lai Lạt Ma và che khuất việc xử lý đại dịch COVID-19... 

Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, một cơ quan tư vấn liên kết chặt chẽ với Bộ An                     
ninh quốc gia Trung Quốc cho rằng “với thực tế là quốc gia của chúng ta có sức mạnh kinh tế                     
ngày càng tăng, chúng ta nên tự tin sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với những                    
nước… đe dọa lợi ích quốc gia của chúng ta.” 

Tải toàn văn báo cáo  ở đây . 
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