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I- PHIÊN THẢO LUẬN CHUNG CẤP CAO KHOÁ 75 ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP              
QUỐC 

Năm nay, phiên thảo luận chung Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng là dịp kỷ niệm 75                   
năm thành lập Liên Hợp Quốc. Với tựa đề “Tương lai mà chúng ta muốn, Liên Hợp Quốc chúng                   
ta cần: tái khẳng định cam kết tập thể của chúng ta đối với chủ nghĩa đa phương - đối đầu với                      
COVID-19 thông qua hành động đa phương hiệu quả,” phiên họp có sự tham gia phát biểu của                  
nguyên thủ các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Đây là dịp để nguyên thủ các quốc gia chia                    
sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình, và đối với Việt Nam, theo lời của Người Phát ngôn Bộ Ngoại                    
giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, “đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham                     
gia gửi thông điệp đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Điều này cũng thể hiện thông điệp ở cấp                    
cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chủ trương và đường lối đối ngoại của Việt Nam”. 

Dưới đây là lược thuật phát biểu của những quốc gia có liên quan tới tranh chấp Biển Đông. Trực                    
tiếp hoặc gián tiếp, các nước Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản và Singapore đã nhấn mạnh tính cấp                  
bách của việc cải tổ Liên Hợp Quốc trở thành một hệ thống quản trị công bằng, các nước nhỏ có                     
tiếng nói bình đẳng, số phận và nền hòa bình và an ninh thế giới không thể tiếp tục nằm trong tay                      
một số ít các nước có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 

 

Phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump 

Dành 1/2 bài phát biểu để cáo buộc Trung Quốc, trong đó kêu gọi LHQ phải buộc Trung Quốc                   
chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang hoàn                
thành sứ mệnh của mình với tư cách là quốc gia kiến tạo hòa bình. Nhưng đó là hòa bình thông                     
qua sức mạnh. 

Xem thêm: 

UN Meetings ngày 22/9/2020: U.S. Statement [PDF] 

 

Phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 

Bài phát biểu dài 8 trang chứa đựng những quan điểm của ông Tập về cách thức LHQ, các quốc                    
gia trên thế giới và hệ thống quản trị toàn cầu nên vận hành, nhấn mạnh lại một số từ khoá vẫn                      
thường xuất hiện trong các diễn ngôn của ông Tập và các quan chức ngoại giao cấp cao của                   
Trung Quốc như “cộng đồng chung vận mệnh", “hợp tác cùng thắng". Bài phát biểu viết rằng tất                  
cả các quốc gia đều được kết nối chặt chẽ và chia sẻ một tương lai chung. Không quốc gia nào có                      
thể đạt được lợi ích từ những khó khăn của người khác hoặc duy trì sự ổn định bằng cách tận                     
dụng những khó khăn của người khác. Bài phát biểu kêu gọi các nước nên nắm lấy tầm nhìn về                    

https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20200922/cVOfMr0rKnhR/cJHrXk2KdRU8_en.pdf


một cộng đồng chia sẻ tương lai chung, coi nhau như những thành viên của cùng một đại gia                   
đình, theo đuổi hợp tác đôi bên cùng có lợi, vượt lên trên những tranh chấp ý thức hệ và không                     
rơi vào cái bẫy của “sự đụng độ của các nền văn minh”. Ông Tập cho rằng các quốc gia cần giữ                      
vị trí đúng đắn với chủ nghĩa đa phương và bảo vệ hệ thống quốc tế với LHQ là nòng cốt. Quản                      
trị toàn cầu cần dựa trên các nguyên tắc tham vấn sâu rộng, hợp tác chung và chia sẻ lợi ích để                      
đảm bảo rằng tất cả các quốc gia đều được hưởng các quyền và cơ hội bình đằng và tuân theo                     
cùng quy tắc. Bài phát biểu thúc giục các nước cần từ chối những nỗ lực xây dựng các khối                    
nhằm cô lập các nước khác hay cách tiếp cận tổng bằng không. Quan trọng hơn, theo ông Tập,                   
các nước nên tôn trọng sự lựa chọn độc lập của mỗi nước về con đường và mô hình phát triển                     
của một quốc gia. Ông Tập cho rằng Trung Quốc không có ý định gây chiến tranh lạnh hay                   
chiến tranh nóng với bất kỳ nước nào. 

Ông Tập cũng tuyên bố một số sáng kiến và tài trợ cho các hoạt động của LHQ, trong đó có việc                      
Trung Quốc sẽ thành lập Trung tâm Đổi mới và Kiến thức Không gian Địa lý Toàn cầu của Liên                    
hợp quốc và Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Đại dữ liệu (Big Data) cho các Mục tiêu Phát                    
triển Bền vững để tạo điều kiện thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về                   
Phát triển Bền vững. 

Xem thêm: 

UN Meetings ngày 22/9/2020: China’s statement [PDF] 

 

Phát biểu của Chủ tịch Philippines Rodrigo R. Duterte 

Trực tiếp nhắc đến vấn đề Biển Đông, ông Duterte cho rằng các quốc gia cần phải lưu tâm đến                    
các nghĩa vụ và cam kết của mỗi nước đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc và được khẳng định                    
thêm bởi Tuyên bố Manila năm 1982 về Giải quyết tranh chấp quốc tế một cách hoà bình.                  
Philippines khẳng định cam kết đó ở Biển Đông phù hợp với UNCLOS và Phán quyết Trọng tài                  
năm 2016. Ông Duterte tuyên bố Phán quyết giờ đã là một phần của luật pháp quốc tế, bên ngoài                    
sự thỏa hiệp và tầm với của các chính phủ hữu quản nhằm giảm bớt, pha loãng hoặc từ bỏ.                    
Philippines kiên quyết từ chối các nỗ lực phá hoại Phán quyết và hoan nghênh việc ngày càng có                   
nhiều quốc gia ủng hộ Phán quyết.  

Xem thêm: 

UN Meetings ngày 22/9/2020: Philippines' statement [PDF] 

 

https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20200922/cVOfMr0rKnhR/qR2WoyhEseD8_en.pdf
https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20200922/cVOfMr0rKnhR/onTeYkHGFL0t_en.pdf


Trung Quốc muốn Philippines khép lại Phán quyết Biển Đông 

Sau khi Tổng thống Philippines Duterte đưa phán quyết Biển Đông 2016 ra Liên Hiệp Quốc, đại                 
sứ Trung Quốc tại Philippines tiếp tục bác bỏ, cho biết ông Duterte đã đồng ý với Chủ tịch Trung                    
Quốc Tập Cận Bình “khép lại vấn đề này”. 

"Lập trường của Trung Quốc về cái gọi là phán quyết trọng tài luôn rất rõ: Chúng tôi không chấp                    
nhận và chúng tôi không công nhận cái gọi là phán quyết này. Hai lãnh đạo của chúng ta đã nhất                     
trí rằng chúng ta nên khép lại vấn đề cũ và gác lại các khác biệt", Đài ABS-CBN News ngày                    
25/9/2020 dẫn lời đại sứ Trung Quốc Hoàng Khê Liên. Theo ông Hoàng, các cơ chế đối thoại                  
như Cơ chế tham vấn song phương (BCM) giữa Trung Quốc và Philippines đang hoạt động rất                 
tốt để giải quyết các khác biệt và rằng Bắc Kinh "cam kết đẩy nhanh" tham vấn về Bộ Quy tắc                     
ứng xử trên Biển Đông (COC) với các nước ASEAN để thúc đẩy hòa bình và ổn định. 

Xem thêm: 

ABS-CBN News ngày 25/9/2020: China rejects Hague ruling anew, cites 'agreement'           
with Duterte to 'close the old chapter' 

Tuổi Trẻ Online ngày 25/9/2020: Philippines đưa phán quyết Biển Đông 2016 ra LHQ,              
Bắc Kinh nói 'đã khép lại rồi mà' 

 

Phát biểu của Tổng thống Indonesia Joko Widodo 

Trong bài phát biểu của mình, ông Widodo nhắc lại mục đích Liên Hợp Quốc được thành lập 75                   
năm trước là để tạo ra một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng hơn. Tuy nhiên, ông cho                     
rằng sau 75 năm, mục đích đó vẫn chưa đạt được. Xung đột vẫn đang xảy ra trên toàn thế giới.                     
Các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế thường bị bỏ quên… bao                   
gồm cả việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ông Widodo cũng bày tỏ quan ngại về                    
một sự chia rẽ sâu sắc và sự cạnh tranh ngày càng tăng, trong thời điểm mà lẽ ra các quốc gia                      
phải đoàn kết và thúc đẩy hợp tác cùng thắng trong việc xây dựng quan hệ cùng có lợi giữa các                     
quốc gia. Tổng thống Indonesia bày tỏ quan ngại rằng nếu sự chia rẽ và cạnh tranh tiếp tục kéo                    
dài, các trụ cột của sự ổn định và hòa bình bền vững sẽ bị nứt vỡ, hoặc thậm chí bị phá huỷ. 

Trước những thách thức đó, ông Widodo cho biết Indonesia luôn luôn cam kết đóng góp cho hòa                  
bình thế giới, và sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng cây cầu kết nối, trở thành một phần của giải                      
pháp. Indonesia sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác, tinh thần mang lại lợi ích chung cho tất cả                     
các bên, và không bỏ rơi đất nước nào. Và chủ nghĩa đa phương là cách duy nhất có thể đảm bảo                      
sự bình đẳng giữa các nước. 

Xem thêm: 
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UN Meetings ngày 22/9/2020: Indonesia's statement [PDF] 

 

Phát biểu của Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng 

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong bài phát biểu, Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn                  
Phú Trọng cho rằng cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực phải được tôn trọng và phát huy.                    
Trên tinh thần đó, cần phải có một LHQ cho tương lai thực sự là tổ chức gắn kết, mà ở đó mỗi                       
thành viên, không phân biệt lớn nhỏ hay giàu nghèo, được đóng góp tiếng nói về những vấn đề                   
cùng quan tâm.  

Thứ hai, ông Trọng nói rằng Hiến chương LHQ và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc                   
tế cần phải được đề cao và thúc đẩy như những chuẩn mực hành xử của cả các nước lớn và nhỏ                      
trong quan hệ quốc tế đương đại.  

Thứ ba, ông đánh giá đại dịch COVID-19 chính là lời cảnh tỉnh sâu sắc, thúc giục các nước cam                    
kết và chung tay hành động mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy phát triển bền vững, toàn diện và nhân                     
văn. 

Ông Trọng cũng nhắc tới vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ                   
2020 - 2021 của Việt Nam, cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn                    
trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ; tăng cường hợp tác giữa LHQ với các tổ chức khu                   
vực, đặc biệt là ASEAN.  

Đồng thời ông khẳng định trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam “khẳng định cam kết                  
cùng các nước trong và ngoài khu vực duy trì, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự                      
do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về                      
Luật biển (UNCLOS) 1982; tuân thủ các nguyên tắc kiềm chế, tránh các hành động đơn phương                 
làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng                    
đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý.” 

Xem thêm: 

UN meetings ngày 24/9/2020: Vietnam's statement [PDF] 

Tuổi Trẻ Online ngày 25/9/2020: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi               
thông điệp tới Đại hội đồng LHQ 

 

Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel 

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã trình bày lập trường của châu Âu trong cuộc                    
cạnh tranh mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông Michel cho biết châu Âu có mối quan hệ sâu                    

https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20200922/T3qdozGNpyYp/HkHDACzQ8Qyh_en.pdf
https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20200924/we2wQ8CowvRE/Cjb5BHThcGOl_en.pdf
https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-gui-thong-diep-toi-dai-hoi-dong-lhq-20200925082102008.htm
https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-gui-thong-diep-toi-dai-hoi-dong-lhq-20200925082102008.htm


sắc với Hoa Kỳ. Hai bên chia sẻ lý tưởng, giá trị và tình cảm chung đã được củng cố qua những                      
thử thách của lịch sử. Ngày nay mối quan hệ này vẫn thể hiện trong một liên minh xuyên Đại                    
Tây Dương. Điều này không ngăn cản hai bên thỉnh thoảng có những cách tiếp cận hoặc lợi ích                   
khác nhau. 

Châu Âu không chia sẻ các giá trị mà hệ thống chính trị và kinh tế ở Trung Quốc dựa trên đó, và                       
sẽ không ngừng thúc đẩy sự tôn trọng các quyền con người phổ quát. Trung Quốc là một đối tác                    
quan trọng trong việc giải quyết các thách thức chung, chẳng hạn như sự nóng lên toàn cầu,                  
Covid-19 hoặc xóa nợ ở Châu Phi. Và Trung Quốc cũng là một đối tác thương mại quan trọng.                   
Tuy nhiên, châu Âu quyết tâm tái cân bằng mối quan hệ này theo hướng có đi có lại nhiều hơn                     
và cạnh tranh công bằng hơn. Đây cũng là tinh thần mà châu Âu đang vun đắp với các thành viên                     
ASEAN, qua đó sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai bên. 

Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục là động lực cho chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên                      
luật lệ. Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Liên Hợp Quốc và công cuộc cải cách                     
của Tổng thư ký LHQ, bởi thế giới cần một hệ thống đa phương vững chắc và hiệu quả, qua đó                     
biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn và công bằng hơn.  

Xem thêm: 

UN meetings ngày 25/9/2020: European Union's statement [PDF] 

 

Phát biểu của Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide 

Sau gần 3 trang thảo luận về cách thức thế giới cần đối mặt với đại dịch Covid-19, Thủ tướng                    
Nhật Bản đưa ra 3 điểm mà ông cho rằng quan trọng hàng đầu để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn                       
và bác ái hơn. 

Đầu tiên là tầm quan trọng của Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương. LHQ phải là một diễn                    
đàn nơi tất cả các bên liên quan tham gia có tính xây dựng để ứng phó với những cuộc khủng                     
hoảng và làm việc cùng nhau một cách minh bạch. Ông Suga nhấn mạnh Liên Hợp Quốc cần                  
một sự quản trị trung lập và công bằng hơn bao giờ hết. Việc cải tổ LHQ, bao gồm cả việc cải tổ                       
Hội đồng Bảo An để phản ánh thực tế của thế kỷ 21, là một nhiệm vụ cấp bách của LHQ và Nhật                       
Bản sẵn sàng hợp tác trong quá trình xem xét và cải cách. 

Thứ hai, ông Suga cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay không được gây nguy hiểm cho hoà bình                   
và an ninh quốc tế. Thứ ba, các quốc gia không được cho phép xảy ra những thách thức chống lại                     
sự cai trị của pháp luật trong lúc bất ổn ngày càng gia tăng. Pháp luật đứng trên tất cả là nền tảng                       
của trật tự, cả trong nước và quốc tế, và là tinh thần mà dựa vào đó LHQ được xây dựng. Nhật                      

https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20200925/3Yf6QppA2NrI/mhNjNYzfutWa_en.pdf


Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Mở, nền tảng của hòa                      
bình và thịnh vượng khu vực bắt nguồn từ các nguyên tắc thượng tôn pháp luật toàn cầu. 

Xem thêm: 

UN meetings ngày 25/9/2020: Japan’s statement [PDF] 

 

Phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi 

Nhấn mạnh tính cấp bách của cải tổ Liên Hợp Quốc, ông Modi cho biết người dân Ấn Độ quan                    
ngại là liệu quá trình cải tổ LHQ sẽ có được một kết quả hợp lý, trong đó Ấn Độ cần phải được                       
tham gia vào cơ cấu ra quyết định của LHQ với tư cách là nền dân chủ lớn nhất thế giới và chiếm                       
18% dân số thế giới, dẫn đầu nền kinh tế thế giới trong hàng thế kỷ. 

Xem thêm: 

UN meetings ngày 26/9/2020: India's statement [PDF] 

 

Phát biểu của Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin 

Thủ tướng Malaysia cho rằng Hội đồng Bảo an hiện tại đang hoạt động không hiệu quả do những                   
khác biệt giữa các thành viên trong Hội đồng. Cơ chế năm ghế thường trực trong Hội đồng Bảo                   
an nắm quyền phủ quyết, bởi vậy, cần được cải tổ. Số phận và nền hòa bình và an ninh thế giới                      
không thể tiếp tục nằm trong tay một số ít có quyền phủ quyết. Không có gì dân chủ trong cơ chế                      
sử dụng quyền phủ quyết hiện tại. Ngược lại, cơ chế này đã mở cửa cho các hành vi lạm dụng                     
hoặc bao che cho các hành vi sai trái. Đã đến lúc thành phần của Hội đồng Bảo an cần phản ánh                      
tốt hơn tư cách thành viên hiện tại của LHQ. Chỉ khi Hội đồng bảo an LHQ được cải tổ thì thế                      
giới mới có thể hy vọng thấy các vấn đề được giải quyết một cách hiệu quả. 

Về chủ nghĩa đa phương, ông Yassin cho rằng trong thời gian gần đây các cam kết đa phương                   
đang trở thành kém thuyết phục hơn vì các quốc gia ít sẵn sàng duy trì các giá trị chung và cùng                      
nhau giải quyết những thách thức. Các chính phủ đang hướng nội, thúc đẩy quan điểm quốc gia                  
nhằm giành được nhiều sự ủng hộ ngay lập tức của công chúng trong nước. Liên hợp quốc không                   
nên là nơi để làm điều này. Liên Hợp Quốc phải là một tổ chức có năng lực lắng nghe và giải                      
quyết các mối quan tâm chung của các thành viên và những vấn đề đang bao trùm thế giới. Để                    
duy trì sự ổn định, yên tĩnh và hòa bình, Malaysia từ lâu đã tin rằng thế giới đòi hỏi sự tham gia                       
của tất cả mọi người thông qua hợp tác và đối thoại. Ông Yassin khẳng định cam kết đầy đủ của                     
Malaysia với chủ nghĩa đa phương, dựa trên mục đích và nguyên tắc đã được ghi trong Hiến                  
chương Liên Hợp Quốc.  

https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20200925/SxuqgUXRYBC2/k3KsuEc1y3Pa_en.pdf
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Xem thêm: 

UN Meetings ngày 26/9/2020: Malaysia's statement [PDF]  

 

Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan 

Trong bài phát biểu, TS. Balakrishnan nói rằng thế giới đang đối mặt với một thời kỳ hỗn loạn                   
kéo dài. Hệ thống đa phương phải đối mặt với chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa bài ngoại, cự tuyệt                    
thương mại tự do và hội nhập kinh tế toàn cầu, và sự chia rẽ của chuỗi công nghệ và chuỗi cung                      
ứng. Ông cho rằng chủ nghĩa bảo hộ và hành động đơn phương cuối cùng sẽ tự chuốc lấy thất                    
bại. 

Đại dịch đã không thay đổi niềm tin cơ bản của Singapore về sự cần thiết của chủ nghĩa đa                    
phương. Các nước nhỏ chiếm hơn một nửa số thành viên tại LHQ. Điều cần thiết là phải có một                    
hệ thống mà các nước nhỏ có tiếng nói bình đẳng và các tranh chấp có thể được giải quyết một                     
cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và các quy tắc đã được thống nhất. Đây là lý do tại                       
sao Singapore đã làm việc với một nhóm các quốc gia xuyên khu vực để thành lập Diễn đàn các                    
nước nhỏ vào năm 1992. Diễn đàn luôn ủng hộ Liên Hợp Quốc và cho một hệ thống đa phương                    
dựa trên luật lệ.  

Hệ thống hiện tại không hoàn hảo. Còn nhiều việc phải làm để củng cố và cải cách hệ thống đa                     
phương dựa trên luật lệ. Nó cần phải phù hợp với mục đích và có thể thích ứng với thực tế hiện                      
tại đang thay đổi. 

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Singapore ngày 27/9/2020: Minister for Foreign Affairs Dr Vivian            
Balakrishnan's National Statement at the General Debate of the 75th United Nations            
General Assembly, 26 September 2020 

 

Cố vấn chính sách Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc không có đồng minh thực sự 

Bình luận về phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Liên Hợp Quốc trong đó nhấn                    
mạnh lập trường của Trung Quốc ủng hộ và chiến đấu cho chủ nghĩa đa phương, ông Miles Yu                   
cho rằng đây là điều thật mỉa mai khi mà Trung Quốc không có đồng minh thực sự đáng tin cậy.                     
Theo ông, các giá trị chung cùng được chia sẻ bởi nhiều nước là nền tảng của chủ nghĩa đa                    
phương, và đang có một “liên minh các nền dân chủ" được hình thành để chống lại mối đe doạ                    
Trung Quốc, trong khi các nước tập hợp xung quanh Bắc Kinh không thể gọi là một liên minh vì                    
không chia sẻ cùng hệ giá trị.  
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Ông Yu cho rằng chủ nghĩa đa phương có hiệu quả khi có mục tiêu chung nhưng chủ nghĩa đa                    
phương vì lợi ích của chính nó thì không. Ông trích dẫn sự thất bại của cuộc đàm phán sáu bên                     
về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là một ví dụ về các cuộc đàm phán kéo dài không đạt được                      
kết quả nào. 

Xem thêm: 

Nikkei Asian Review ngày 23/9/2020: China has no true allies, Pompeo adviser Miles Yu              
says 

 

 

II- TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc: không có cái gọi là đường trung tuyến ở eo biển                   
Đài Loan 

Sau sự kiện 40 máy bay chiến đấu của Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến về phía Đài                   
Loan ở eo biển Đài Loan như một phần của các cuộc diễn tập thực chiến trên không trong thời                    
gian diễn ra chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Keith Krach tới Đài Loan, Phát                  
ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng Đài Loan là một phần bất khả                   
xâm phạm của Trung Quốc và do vậy không có cái gọi là đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. 

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp cho biết “Đường trung tuyến là một                  
biểu tượng ngăn chặn xung đột quân sự và duy trì hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan trong                     
nhiều năm. Bình luận của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tương đương với việc phá hủy hiện trạng ”. 

Xem thêm: 

CGTN ngày 21/9/2020: China: No mid-line in Taiwan Strait, warns U.S. of            
countermeasures 

The Guardian ngày 22/9/2020: Taiwan tells China to 'back off' after official denies             
marine boundary 

 

Học giả Trung Quốc: “đường trung tuyến" là do Đài Loan và Mỹ chế tạo, dấu hiệu của sự                   
yếu đuối 

Các học giả của Trung Quốc đại lục cho rằng tâm lý phòng thủ của Đài Loan đã bị phá vỡ sau                      
khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng cái gọi là "đường trung tuyến" ở eo biển Đài Loan                   
không tồn tại. Bình luận trên tờ Hoàn cầu thời báo, học giả Trung Quốc cảnh báo rằng một cuộc                    

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-China-tensions/China-has-no-true-allies-Pompeo-adviser-Miles-Yu-says
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-China-tensions/China-has-no-true-allies-Pompeo-adviser-Miles-Yu-says
https://news.cgtn.com/news/2020-09-21/China-no-mid-line-in-Taiwan-Strait-warns-U-S-of-countermeasures--TY1E2qq9MI/index.html
https://news.cgtn.com/news/2020-09-21/China-no-mid-line-in-Taiwan-Strait-warns-U-S-of-countermeasures--TY1E2qq9MI/index.html
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/22/taiwan-tells-china-back-off-official-denies-marine-boundary
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/22/taiwan-tells-china-back-off-official-denies-marine-boundary


xung đột quân sự không thể tránh khỏi nếu những người theo chủ nghĩa ly khai ở Đài Loan vẫn                    
khăng khăng với đường đó... "Đường trung tuyến" ở eo biển Đài Loan chỉ là một giả định "đơn                   
phương" và "vô liêm sỉ" của Đảng Tiến bộ Dân Chủ Đài Loan, và là một phần xây dựng nên chủ                     
nghĩa ly khai ở Đài Loan. 

Xem thêm: 

Hoàn cầu Thời báo ngày 23/9/2020: Taiwan island, US fabricate a 'median line,' sign of               
weakness: experts 

 

J. Michael Cole: Trung Quốc kết thúc “đường trung tuyến" ở eo biển Đài Loan: Khởi đầu                 
một khủng hoảng mới? 

Nhà nghiên cứu hiện đang sống tại Đài Bắc và là một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Đài Loan                     
Toàn cầu ở Washington bình luận rằng quan hệ Trung - Đài đang bước vào giai đoạn nguy hiểm                   
nhất kể từ năm 2003 - 2004. Đường trung tuyến eo biển Đài Loan, dù không phải là một ranh                    
giới chính thức có tính pháp lý, được coi là một quy tắc ứng xử ngầm trong nhiều thập kỷ nhằm                     
làm giảm nguy cơ va chạm ở eo biển Đài Loan cho tới tháng 3/2019, khi lực lượng không quân                    
Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến về phía Đài Loan 43 hải lý, khiến không quân Đài                   
Loan phải triển khai ngăn chặn. Tần suất các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở gần Đài Loan                    
không ngừng tăng lên trong những tháng gần đây, và cho tới hôm vừa rồi, Bắc Kinh chính thức                   
tuyên bố chưa bao giờ công nhận sự tồn tại của đường trung tuyến. 

Sự leo thang này có thể dẫn tới kịch bản va chạm giữa lực lượng không quân hai bên và có thể                      
nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Thậm chí Bắc Kinh có thể thực sự muốn một "tai nạn"                   
xảy ra để có cớ đổ lỗi cho Đài Loan và thực hiện các biện pháp trả đũa.  

Đây có phải là để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh sắp xảy ra? Cole cho rằng không, và điều                     
kiện thời tiết trong thời gian tới (từ tháng 11 - tháng 1 năm sau) ở eo biển Đài Loan sẽ không có                       
lợi cho các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, những diễn biến vừa qua thể hiện một đợt chiến tranh                    
tâm lý mới chống lại Đài Loan, và là một cơ hội tốt cho quân đội Trung Quốc thu thập thông tình                      
báo và đánh giá phản ứng của Lực lượng không quân Đài Loan. 

Xem thêm: 

The National Interest ngày 22/9/2020: China Ends ‘Median Line’ in the Taiwan Strait:             
The Start of a Crisis?  

 

https://www.globaltimes.cn/content/1201876.shtml
https://www.globaltimes.cn/content/1201876.shtml
https://nationalinterest.org/feature/china-ends-%E2%80%98median-line%E2%80%99-taiwan-strait-start-crisis-169402
https://nationalinterest.org/feature/china-ends-%E2%80%98median-line%E2%80%99-taiwan-strait-start-crisis-169402


Trung Quốc sửa đổi luật để tăng cường quản lý an toàn giao thông hàng hải, thực thi                  
quyền quản lý ở quần đảo Trường Sa 

Cuộc họp điều hành của Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 23/9/2020 dưới sự chủ trì của Thủ                  
tướng Lý Khắc Cường đã thông qua bản dự thảo sửa đổi Luật An toàn giao thông hàng hải Trung                    
Quốc, trong đó giao cho các cơ quan chấp pháp biển như lực lượng hải cảnh quyền truy đuổi và                    
bắt giữ bất kỳ tàu nào bị tình nghi di qua lại “vùng biển thuộc quyền tài phán” của Trung Quốc. 

Luật sửa đổi này sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc xem xét. 

Theo RFA dẫn thông tin từ truyền thông Trung Quốc đầu tháng 9, vào ngày 13/8/2020, Hải cảnh                  
Trung Quốc phối hợp với một đơn vị chống ma tuý thuộc Bộ Công an Trung Quốc đã phục kích                    
và tiến hành bắt giữ một con tàu bị tình nghi buôn lậu ma tuý ở phía tây bắc Đá Chữ Thập.                      
Không rõ vì sao phải một tháng sau truyền thông Trung Quốc mới đưa tin, nhưng đây được coi                   
như một minh chứng mới nhất về việc Trung Quốc đang thực hiện quyền quản lý, quyền tài phán                   
trên vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. 

Một phân tích dữ liệu hệ thống nhận diện tự động (AIS) cho thấy việc quân sự hoá và các hoạt                     
động của Trung Quốc ở Biển Đông dường như đã ảnh hưởng đáng kể đến vận chuyển thương                  
mại qua khu vực. Tàu bè qua lại và các tàu vận tải thương mại có xu hướng tránh các điểm nóng                      
ở Biển Đông. Các chuyên gia cho rằng các căn cứ và hoạt động xây dựng hải quân của Bắc Kinh                     
cuối cùng nhằm mục đích cảnh sát các vùng biển tranh chấp và đảm bảo an toàn cho các tuyến                    
thương mại của chính Trung Quốc. 

Xem thêm: 

RFA Tiếng Anh ngày 11/9/2020: China Arrests Drug Traffickers Near Fiery Cross Reef             
in South China Sea 

Chính phủ Trung Quốc ngày 24/9/2020:  我国将修法加强海上交通安全管理 

RFA Tiếng Anh ngày 28/9/2020: Data Shows Commercial Shipping Avoids Hotspots in            
South China Sea 

 

Hải cảnh 5204 tiếp tục áp sát các lô dầu/khí Việt Nam 

Tối 22/9, Hải cảnh 5204 đã rời đá Chữ Thập và di chuyển xuống phía Nam và hoạt động tại khu                     
vực cụm bãi cạn Luconia (cách bờ biển Malaysia từ 80 đến 100 hải lý).  

https://www.rfa.org/english/news/china/arrests-09112020180001.html
https://www.rfa.org/english/news/china/arrests-09112020180001.html
http://www.gov.cn/zhengce/2020-09/24/content_5546562.htm
https://www.rfa.org/english/news/china/southchinasea-shipping-09282020155242.html
https://www.rfa.org/english/news/china/southchinasea-shipping-09282020155242.html


 

Hải cảnh 5204 ở bãi cạn Luconia. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic 

 

Tối 23/9, Hải cảnh 5204 rời khu vực cụm bãi cạn Luconia và di chuyển về phía nam bãi Tư                    
Chính. Ngày 24/9, Hải cảnh 5204 đã thực hiện lần tiếp cận thứ 11 đến các khu vực khai thác dầu                     
khí của Việt Nam tại Lô 06.1 và Lô 05.2 với mục tiêu là giàn khai thác tại mỏ Lan Tây (khoảng                      
cách gần nhất gần 1 hải lý), giàn khai thác tại mỏ Hải Thạch (khoảng cách gần nhất hơn 5 hải lý)                      
và giếng LD-2P thuộc mỏ Lan Đỏ (khoảng cách gần nhất gần 1 hải lý).  

 

Sơ đồ hoạt động của Hải cảnh 5204 áp sát các lô dầu/khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ảnh: Đức 
Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic 



Tốc độ di chuyển của Hải cảnh 5204 luôn duy trì khoảng 17 hải lý/giờ khi tiếp cận gần các khu                     
vực dầu khí của Việt Nam. Đến sáng 27/9/2020, Hải cảnh 5204 tiếp tục thực hiện lần áp sát thứ                    
12 tới các khu vực dầu khí của Việt Nam với mục tiêu là khu vực giàn khai thác tại Lan Tây                      
(khoảng cách gần nhất 1 hải lý) và khu vực mỏ Lan Đỏ (khoảng cách gần nhất 1 hải lý) đều                     
thuộc Lô 06.1.  

 

Trung Quốc tổ chức hai cuộc diễn tập cùng lúc gần Hoàng Sa 

Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc hôm nay thông báo nước này đang tổ chức đồng thời 4                    
đợt diễn tập quân sự, trong đó hai cuộc ở gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, một ở biển Hoa                      
Đông và một ở biển Bột Hải. Một đợt tập trận bắn đạn thật cũng sẽ diễn ra ở Hoàng Hải ngày                      
28-30/9. 

Đây là lần thứ hai Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc tập trận và diễn tập cùng lúc ở những vùng                     
biển quanh nước này trong hai tháng qua. Ít nhất 13 cuộc tập trận, trong đó có một số có nội                     
dung bắn đạn thật, đã diễn ra ở nhiều vùng biển khác nhau gồm biển Hoa Đông, Biển Đông, biển                    
Bột Hải và khu vực gần đảo Đài Loan kể từ cuối tháng 7. 

Xem thêm: 

Thông báo của Cơ quan An toàn hàng hải Trung Quốc 

VnExpress ngày 28/9/2020: Trung Quốc tổ chức hai cuộc diễn tập cùng lúc gần Hoàng               
Sa 

 

Trung Quốc vẫn tích cực các hoạt động nghiên cứu/khảo sát ở Biển Đông 

Hải Dương Địa Chất 12 rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Philippines từ 20/9 và đến 26/9 di                    
chuyển về Quảng Châu.  

https://www.msa.gov.cn/html/hxaq/aqxx/hxjg/Hainan/20200926/639CAA2C-AD82-4489-88ED-AB0D8C5B81B7.html
https://vnexpress.net/trung-quoc-to-chuc-hai-cuoc-dien-tap-cung-luc-gan-hoang-sa-4168567.html
https://vnexpress.net/trung-quoc-to-chuc-hai-cuoc-dien-tap-cung-luc-gan-hoang-sa-4168567.html


 

Sơ đồ hoạt động của tàu Hải Dương Địa Chất 12. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic 

 

Tàu Thám Tác II tiếp tục hoạt động tại khu vực giữa Biển Đông (từ 19-26/9) và tại khu vực đông 
nam quần đảo Hoàng Sa (từ sáng 27/9).  

 

Sơ đồ hoạt động của tàu Thám Tác II. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic 

 

Đông Phương Hồng 3 tiếp tục hoạt động tại vùng biển phía đông đảo Hải Nam và phía nam đến                    
đông nam Hồng Kông trong đó có thời gian tạm nghỉ từ 24-26/9 khi tàu di chuyển về đảo Hải                    
Nam.  



Tàu khảo sát Gia Canh tiếp tục hoạt động tại khu vực bắc Biển Đông từ khu vực phía đông bắc                     
quần đảo Hoàng Sa, khu vực bãi Trung Sa đến khu vực phía tây eo Bashi. Trong đó, đáng chú ý                     
là các vị trí khảo sát, thăm dò tại gần bãi Bãi Macclesfield, khu vực mà Trung Quốc đã tiến hành                     
khảo sát nhiều lần trong năm 2020. 

 

 

III- CHUYỂN ĐỘNG ĐÔNG NAM Á 

Ngoại trưởng Philippines thách thức ‘đòi hỏi của Trung Quốc’ ở Biển Đông 

Hôm thứ Hai ngày 21/9/2020, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. đảm bảo với các nhà                
lập pháp ở Manila rằng Bộ quy tắc ứng xử đang được đàm phán giữa các quốc gia Đông Nam Á                     
và Bắc Kinh sẽ giữ các cường quốc phương Tây ở Biển Đông, trái với mong muốn của Bắc                   
Kinh. 

“Chúng tôi tin tưởng vào cân bằng quyền lực, rằng quyền tự do của người dân Philippines phụ                  
thuộc vào cân bằng quyền lực ở Biển Đông,” Loscin nói trước Quốc hội Philippines. 

Xem thêm: 

Benar News ngày 21/9/2020: Philippines Foreign Secretary Challenges ‘China’s         
Demand’ on South China Sea 

 

Locsin và Carpio: Xung đột duy nhất của Philippines ở Biển Đông là với Trung Quốc 

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr cho biết ông đồng ý với Thẩm phán Tòa án Tối cao                  
đã nghỉ hưu Antonio Carpio rằng xung đột duy nhất của Philippines ở Biển Đông là với Trung                  
Quốc, không phải với các bên tranh chấp khác. 

“Nói rõ hơn nữa: khi ngư dân Việt Nam xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, mặc                     
dù gần với các thực thể mà họ yêu sách chủ quyền, chúng tôi bắt họ - và thả với tinh thần thân                       
thiện bởi vì VIỆT NAM KHÔNG ĐỊNH LẤY THỨ GÌ THUỘC VỀ CHÚNG TÔI. Vì vậy,                
Carpio đúng 1000 phần trăm: xung đột duy nhất của chúng tôi ở Biển Đông là với Trung Quốc,”                   
Locsin nói trên Twitter. 

Xem thêm: 

The Philippine Star ngày 23/9/2020: Locsin, Carpio agree on South China Sea 

 

https://www.benarnews.org/english/news/philippine/western-powers-09212020142758.html
https://www.benarnews.org/english/news/philippine/western-powers-09212020142758.html
https://www.philstar.com/headlines/2020/09/23/2044436/locsin-carpio-agree-south-china-sea


Malaysia sẽ không công nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 24 công ty Trung Quốc 

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng một nguyên tắc đối với Malaysia là chúng tôi không công nhận các                  
biện pháp trừng phạt đơn phương. Chúng tôi chỉ công nhận các biện pháp trừng phạt đã được                  
thông qua bởi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - cơ quan duy nhất có quyền hợp pháp áp đặt các                      
biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia khác,” Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc Raja                 
Nushirwan Zainal Abidin nói với Thời báo Hoàn cầu trong một cuộc phỏng vấn độc quyền gần                 
đây. Ông Abidin cho rằng Malaysia đang xử lý vấn đề Biển Đông với Trung Quốc trên cơ sở tôn                    
trọng và hiểu biết lẫn nhau, và lợi ích của cả hai nước về cơ bản là như nhau. 

Xem thêm: 

The Straits Times ngày 26/9/2020: Malaysia will not follow US sanctions against 24             
Chinese companies, says ambassador 

 

 

IV- CHUYỂN ĐỘNG ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG 

Công ty vũ trụ Thuỵ Điển tạm dừng các hợp đồng giúp Trung Quốc vận hành vệ tinh 

Công ty vũ trụ thuộc nhà nước Thụy Điển chuyên cung cấp các trạm mặt đất giúp phóng tàu vũ                    
trụ Trung Quốc và truyền dữ liệu cho biết họ sẽ không còn gia hạn hợp đồng hoặc chấp nhận hợp                     
đồng kinh doanh mới với Trung Quốc, vì những thay đổi trong địa chính trị. Tập đoàn Vũ trụ                   
Thụy Điển (SSC) đã có hợp đồng cho phép Bắc Kinh tiếp cận các ăng-ten của họ ở Thụy Điển,                    
Chile và Australia ít nhất là từ năm 2011. Họ nói với Reuters rằng các hợp đồng này sẽ không                    
được gia hạn. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 21/9/2020: Exclusive: Swedish space company halts new business helping           
China operate satellites 

 

Chad Sbragia: Những điểm nổi bật của Báo cáo Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2020 về sức mạnh                  
quân sự Trung Quốc 

Ông Chad Sbragia hiện là Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách vấn đề Trung Quốc. Trên                   
cương vị này, ông chịu trách nhiệm tư vấn cho lãnh đạo cấp cao trong Bộ Quốc phòng về tất cả                     
các vấn đề chính sách liên quan đến việc phát triển và thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chính                    
sách quốc phòng và quan hệ an ninh song phương đối với Trung Quốc. 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-will-not-follow-us-sanctions-against-24-chinese-companies-says-ambassador
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-will-not-follow-us-sanctions-against-24-chinese-companies-says-ambassador
https://www.reuters.com/article/uk-china-space-australia-sweden/swedish-space-agency-halts-new-business-helping-china-operate-satellites-idUKKCN26C20A
https://www.reuters.com/article/uk-china-space-australia-sweden/swedish-space-agency-halts-new-business-helping-china-operate-satellites-idUKKCN26C20A


Trong cuộc trò chuyện với Chương trình Sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu                
Chiến lược và Quốc tế tại Hoa Kỳ, ông Sabragia thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm năng lực                    
của Trung Quốc trong việc tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ vào Đài Loan, chiến lược hạt nhân                    
của Trung Quốc và Sáng kiến Vành đai và Con đường. Ông Sbragia cũng nhấn mạnh sự liên kết                   
ngày càng tăng giữa Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) và chiến lược quốc gia rộng lớn hơn                   
của Trung Quốc, đồng thời ông khám phá ý nghĩa của việc hiện đại hóa PLA để ổn định và ngăn                     
chặn khủng hoảng trong những năm tới. 

Nghe cuộc hội thoại: 

China Power ngày 22/9/2020: Highlights of the 2020 DoD Report on Chinese Military             
Power: A Conversation with Chad Sbragia 

 

Thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ thiết lập năng lực ven biển mới để chống lại các pháo đài ở                    
Biển Đông 

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã thiết lập một trung đoàn tác chiến ven biển mới để trực tiếp                    
chống lại các pháo đài đảo của Bắc Kinh ở Biển Đông, tập trung vào khả năng triển khai nhanh                    
chóng, sức mạnh hỏa lực và năng lực hoạt động khép kín. 

Xem thêm: 

Breaking Defense ngày 22/9/2020: Marine Corps’ Builds New Littoral Regiment, Eye On            
Fake Chinese Islands 

Defense Connect ngày 23/9/2020: Marines establish new littoral capability to counter           
South China Sea forts 

Military News ngày 24/9/2020: Changes Are Coming for Marines’ Deployments to the            
Pacific 

 

Lầu Năm Góc muốn xây dựng lực lượng hải quân 500 tàu 

Khuyến nghị sắp tới của Lầu Năm Góc về lực lượng Hải quân tương lai dự kiến   sẽ kêu gọi tăng                     
đáng kể số lượng tàu, với con số đang được thảo luận là một hạm đội gồm 530 tàu.  

Các tài liệu hỗ trợ cho Nghiên cứu Lực lượng Hải quân Tương lai do Defense News có được cho                    
thấy Hải quân đang hướng tới một lực lượng trọng tải nhẹ hơn với nhiều tàu hơn nhưng giảm tàu                    
sân bay và tàu chiến mặt nước lớn. Thay vào đó, hạm đội sẽ bao gồm nhiều tàu tác chiến mặt                     
nước nhỏ,  tàu không người lái, tàu ngầm, và một lực lượng hậu cần mở rộng. 

https://chinapower.csis.org/podcasts/highlights-of-the-2020-dod-report-on-chinese-military-power/
https://chinapower.csis.org/podcasts/highlights-of-the-2020-dod-report-on-chinese-military-power/
https://breakingdefense.com/2020/09/marine-corps-builds-new-littoral-regiment-eye-on-fake-chinese-islands/
https://breakingdefense.com/2020/09/marine-corps-builds-new-littoral-regiment-eye-on-fake-chinese-islands/
https://www.defenceconnect.com.au/land-amphibious/6875-marines-establish-new-littoral-capability-to-counter-south-china-sea-forts
https://www.defenceconnect.com.au/land-amphibious/6875-marines-establish-new-littoral-capability-to-counter-south-china-sea-forts
https://www.military.com/daily-news/2020/09/24/changes-are-coming-marines-deployments-pacific.html
https://www.military.com/daily-news/2020/09/24/changes-are-coming-marines-deployments-pacific.html


Xem thêm: 

Defense News ngày 25/9/2020: The Pentagon is eyeing a 500-ship Navy, documents            
reveal 

 

Ấn Độ và Úc tập trận chung ở phía đông Ấn Độ Dương 

Cuộc tập trận là tín hiệu chiến lược tiếp theo sau những cuộc tập trận tương tự giữa Ấn Độ và                     
Nhật Bản giữa lúc đối đầu quân sự với Trung Quốc ở Ladakh. 

Xem thêm: 

The Times of India ngày 22/9/2020: India, Australia to kick off naval exercise in eastern               
Indian Ocean 

 

Tham vấn Bộ Tứ Hoa Kỳ - Úc - Ấn Độ - Nhật Bản 

Các quan chức cấp cao từ Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản đã có cuộc gặp trực tuyến vào ngày                      
25/9/2020, để tham vấn về các nỗ lực tập thể nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái                     
Bình Dương tự do, cởi mở và bao trùm. 

Họ đã thảo luận về các cách để thúc đẩy việc sử dụng các nhà cung cấp mạng 5G đáng tin cậy,                      
khám phá các cách thức tăng cường phối hợp về chống khủng bố, an ninh hàng hải, an ninh                   
mạng, kết nối khu vực và cơ sở hạ tầng chất lượng dựa trên các thông lệ quốc tế tốt nhất. Các                      
quan chức cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện chuỗi cung ứng trong các lãnh vực bao                   
gồm khoáng sản quan trọng, vật tư y tế và dược phẩm. 

Các quan chức tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của bốn nước đối với vai trò trung tâm của                     
ASEAN và cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt, cùng thảo luận các cách thức hợp tác cùng                   
nhau ở tiểu vùng sông Mekong, ở Biển Đông và trên toàn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để                    
hỗ trợ luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa nguyên, ổn định khu vực và các nỗ lực phục hồi sau đại                      
dịch. 

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 25/9/2020: U.S.-Australia-India-Japan Consultations (“The          
Quad”) 

 

https://www.defensenews.com/naval/2020/09/24/the-pentagon-is-eyeing-a-500-ship-navy-documents-reveal/
https://www.defensenews.com/naval/2020/09/24/the-pentagon-is-eyeing-a-500-ship-navy-documents-reveal/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-australia-to-kick-off-naval-exercise-in-eastern-indian-ocean/articleshow/78259727.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-australia-to-kick-off-naval-exercise-in-eastern-indian-ocean/articleshow/78259727.cms
https://www.state.gov/u-s-australia-india-japan-consultations-the-quad-3/
https://www.state.gov/u-s-australia-india-japan-consultations-the-quad-3/


Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Chiến lược với châu Á sẽ không đổi sau bầu cử 

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết chiến lược Ấn Độ -Thái Bình Dương của                  
nước này sẽ không thay đổi, bất kể ai là tổng thống tiếp theo.  

"Mỹ đã hiện diện ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ và điều đó sẽ không                      
thay đổi, dù mỗi chính quyền và mỗi tổng thống sẽ có những trọng tâm và chính sách riêng", Đại                    
sứ Kritenbrink trả lời về khả năng Mỹ thay đổi chiến lược ở khu vực sau bầu cử tổng thống năm                     
nay trong cuộc trao đổi riêng với  VnExpress tại Hà Nội. 

Xem thêm: 

VnExpress ngày 25/9/2020: Đại sứ Mỹ: Chiến lược với châu Á sẽ không đổi sau bầu cử 

 

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Hoa Kỳ sẽ bắt đầu tập trận Keen Sword từ                   
ngày 26 tháng 10 

Keen Sword là cuộc tập trận mới nhất trong một loạt các cuộc tập trận chung/song phương kể từ                   
năm 1986 được thiết kế để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng tương tác của                    
lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Hoa Kỳ. 

Trong lần diễn tập năm nay, Lữ đoàn Triển khai Đổ bộ Nhanh của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất                    
Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ từ Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến III sẽ                    
tiến hành nhiều cuộc đổ bộ đơn phương và cùng nhau trên một số hòn đảo gần Nhật Bản đại lục                     
với giả định tái chiếm các đảo xa. Một chiến hạm lớp Halifax của Hải quân Hoàng gia Canada                   
cũng sẽ tham gia phần trên biển của cuộc tập trận. 

Xem thêm: 

Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương ngày 24/9/2020: Japan Self-Defense Forces, U.S.              
military to begin exercise Keen Sword, Oct. 26 

Yahoo Japan ngày 25/9/2020: 鹿児島県十島村・臥蛇島で日米共同訓練　10月から    
11月 

 

Điện đàm Nhật - Trung 

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc                  
điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Suga nhậm chức. Trả lời các phóng viên, ông Suga cho biết hai                     
bên đã không thảo luận về dự định thăm Nhật Bản của ông Tập vốn đã bị hoãn trước đó.  

https://vnexpress.net/dai-su-my-chien-luoc-voi-chau-a-se-khong-doi-sau-bau-cu-4156638.html
https://www.cpf.navy.mil/news.aspx/130731
https://www.cpf.navy.mil/news.aspx/130731
https://news.yahoo.co.jp/articles/0dfc262fd6509c7040a4354292d1bf1de7642b01
https://news.yahoo.co.jp/articles/0dfc262fd6509c7040a4354292d1bf1de7642b01


Ông Suga đã nói với ông Tập rằng "Mối quan hệ ổn định giữa Nhật Bản và Trung Quốc là vô                     
cùng quan trọng không chỉ đối với cả hai nước mà còn đối với khu vực và cộng đồng quốc tế, và                      
cả hai bên đều có trách nhiệm trong vấn đề này." 

Trong cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 30 phút, Suga bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Hoa                    
Đông và các vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm bao gồm cả Hồng Kông, đồng thời nói với                     
ông Tập rằng ông muốn thảo luận về chúng trong tương lai, một quan chức Nhật Bản cho biết. 

Xem thêm: 

Nikkei Asian Review ngày 25/9/2020: Xi has first call with Suga; no mention of Japan               
visit. Bản PDF được lưu trữ ở đây. 

Kyodo News ngày 26/9/2020: Japan's Suga, China's Xi affirm cooperation in 1st talks 

 

Cảnh sát biển Nhật Bản dự định tăng cường an ninh vùng biển quần đảo Senkaku 

Cảnh sát biển Nhật Bản ngày 25/9/2020 đã công bố yêu cầu ngân sách 230,139 triệu yên cho                  
năm tài chính 2021 tăng 4% so với ngân sách năm 2020, với trọng tâm là tăng cường an ninh                    
vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông. 

Xem thêm: 

Jiji Press ngày 25/9/2020: Japan Coast Guard to Enhance Security of Waters off             
Senkakus 

 

Nhật Bản - Ấn Độ tập trận chung ở Biển Ả Rập 

Ngày 26/9/2020, hai tàu Kaga và Ikazuchi của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã bắt đầu                  
tập trận ba ngày với Hải quân Ấn Độ ở Biển Ả Rập nhằm mục đích tăng cường hơn nữa phối                     
hợp tác chiến trên biển. Đây là cuộc tập trận nằm trong khuôn khổ chuỗi tập trận JIMEX từ năm                    
2012 nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, và là cuộc tập trận đầu tiên kể từ khi hai nước                      
ký kết thoả thuận vào đầu tháng 9 vừa rồi cho phép quân đội hai nước tiếp cận căn cứ của nhau                      
để hỗ trợ hậu cần. 

Xem thêm: 

Outlook India ngày 26/9/2020: Indian and Japanese navies kick-start 3-day mega exercise 

 

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Xi-has-first-call-with-Suga-no-mention-of-Japan-visit
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Xi-has-first-call-with-Suga-no-mention-of-Japan-visit
https://english.kyodonews.net/news/2020/09/1896998df776-breaking-news-japans-suga-holds-1st-phone-talks-with-chinas-xi-jinping.html
https://www.nippon.com/en/news/yjj2020092500394/japan-coast-guard-to-enhance-security-of-waters-off-senkakus.html
https://www.nippon.com/en/news/yjj2020092500394/japan-coast-guard-to-enhance-security-of-waters-off-senkakus.html
https://www.outlookindia.com/newsscroll/indian-and-japanese-navies-kickstart-3day-mega-exercise/1943730


Bộ Ngoại giao Mỹ: Những lời hứa suông của Trung Quốc ở Biển Đông 

Kỷ niệm 5 năm ngày Tập Cận Bình hứa sẽ không quân sự hoá quần đảo Trường Sa, ngày                   
27/9/2020, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo cáo buộc Đảng Cộng sản Trung                 
Quốc (ĐCSTQ) đã không tôn trọng lời nói hoặc cam kết của mình. Thông cáo cũng ghi nhận một                   
số lượng lớn chưa từng có các quốc gia bày tỏ sự phản đối chính thức của họ tại Liên Hợp Quốc                      
đối với các yêu sách biển trái pháp luật của Trung Quốc ở Biển Đông. Thông cáo kêu gọi cộng                    
đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối hành vi nguy hiểm và không thể chấp nhận được của                    
Trung Quốc, đồng thời Hoa Kỳ cũng sẽ buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho những hành vi                  
đó. Thông cáo khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với các đồng minh và đối tác Đông Nam                     
Á trong việc chống lại các nỗ lực cưỡng ép của Trung Quốc nhằm thiết lập quyền thống trị trên                    
Biển Đông. 

Đáp lại thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông                  
Văn Bân nói rằng “Quần đảo Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc”. Việc Trung Quốc xây dựng                   
“trên lãnh thổ của mình là nhằm đáp ứng nhu cầu dân sự ở Biển Đông, cung cấp nhiều hàng hóa                     
và dịch vụ công cộng hơn cho khu vực và xa hơn, đồng thời thực hiện các trách nhiệm và nghĩa                     
vụ quốc tế của Trung Quốc.” Trung Quốc coi triển khai các cơ sở quốc phòng cần thiết trên quần                    
đảo Trường Sa là một hành động thực thi quyền tự vệ của Trung Quốc theo luật pháp quốc tế.                    
“Nó hợp lý, hợp pháp và nằm trong chủ quyền của chúng tôi. Nó không liên quan gì đến quân sự                     
hóa và không khác gì các biện pháp phòng vệ mà các quốc gia khác thực hiện trên lãnh thổ của                     
họ,” ông Uông nói. 

Ông Uông cáo buộc Mỹ là thủ phạm chính đứng sau “quân sự hoá" ở Biển Đông thông qua                   
thường xuyên thực hiện các cuộc tập trận và do thám Trung Quốc ở Biển Đông.  

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 27/9/2020:  China’s Empty Promises in the South China Sea 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/9/2020: Foreign Ministry Spokesperson Wang           
Wenbin's Regular Press Conference on September 28, 2020 

 

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Bản tóm tắt việc thực thi Luật quốc tế của Mỹ năm 2019 

Ngày 28/9/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hành ấn phẩm tóm tắt việc thực thi Luật quốc tế của                    
Mỹ năm 2019, bao gồm các diễn biến trong lãnh vực công pháp và tư pháp quốc tế. Ấn phẩm                    
dành một phần của chương 12 viết về việc thực thi của Mỹ trong Luật Biển và các vấn đề biên                     
giới liên quan. Phần Biển Đông được nhắc đến ở trang 421. 

Tải toàn văn ấn phẩm  ở đây . 

https://www.state.gov/chinas-empty-promises-in-the-south-china-sea/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1819548.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1819548.shtml
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/2019-Digest-Complete.pdf


Bảng dữ liệu về lập trường của các quốc gia đối với các yêu sách của Trung Quốc ở Biển                    
Đông 

Sáng kiến Minh bạch Hàng hải lập một bảng theo dõi lập trường của các quốc gia đối với hầu hết                     
các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Bảng dữ liệu chủ yếu tập trung vào yêu sách đường                    
lưỡi bò và các yêu sách liên quan đến quần đảo Trường Sa, và không nhắc đến yêu sách liên                    
quan đến quần đảo Hoàng Sa. Theo nhận định của nhóm thực hiện, gần như các nước đã cân                   
nhắc công khai lập trường trong năm qua đều công kích một số khía cạnh trong yêu sách của                   
Trung Quốc. Nhưng vẫn có sự khác biệt đáng kể trong ý kiến giữa các nước. Philippines và Hoa                   
Kỳ đi xa nhất trong việc bác bỏ các lập luận của Bắc Kinh, kế đó là Indonesia và Việt Nam đã                      
tiến gần hơn.  

Xem bảng dữ liệu  ở đây . 

 

Peter Beyer: 'Chiến tranh Lạnh mới với Trung Quốc' đòi hỏi mặt trận thống nhất Mỹ-Âu 

Châu Âu và Hoa Kỳ cần cùng nhau đối mặt với một "Chiến tranh Lạnh mới với Trung Quốc",                   
bất kể ai sẽ giành chiến thắng tại Nhà Trắng vào tháng 11, Peter Beyer, chính trị gia chủ chốt của                     
Đức điều phối các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương nói với  AFP. 

Ông khẳng định Mỹ và châu Âu chia sẻ nhiều lợi ích chung hơn là khác biệt, và “Châu Âu phải                     
sánh vai với Mỹ để đối mặt với thách thức to lớn từ Trung Quốc.” "Chiến tranh Lạnh mới giữa                    
Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu và sẽ định hình thế kỷ này," Beyer nhận định. 

Xem thêm: 

AFP/Digital Journal ngày 28/9/2020: 'New Cold War with China' demands US-Europe           
united front: Germany 

 

 

V- PHÂN TÍCH/BÌNH LUẬN 

Gregory W. Snyder: Một giải pháp ở Biển Đông: Hạm đội liên minh giữa Mỹ và ASEAN                 
cộng 5 

Trước khi đưa ra đề xuất tương tự đối với Biển Đông, tác giả đưa ra một ví dụ về nỗ lực đa quốc                        
gia chống cướp biển trong và xung quanh Vịnh Aden đã mang lại kết quả rõ ràng. Chiến dịch Lá                    
chắn Đại dương của NATO, Chiến dịch Atalanta của Liên minh Châu Âu và Lực lượng Đặc                 
nhiệm Liên hợp 151 (CTF-151) của Hoa Kỳ đều là những mô hình đã liên tục đánh bại nạn cướp                    
biển trong và xung quanh vùng Sừng châu Phi trong thập kỷ qua. Sự hiện diện thường xuyên của                   

https://amti.csis.org/whos-taking-sides-on-chinas-maritime-claims/
http://www.digitaljournal.com/news/world/new-cold-war-with-china-demands-us-europe-united-front-germany/article/578687
http://www.digitaljournal.com/news/world/new-cold-war-with-china-demands-us-europe-united-front-germany/article/578687


tàu thuyền và máy bay từ nhiều quốc gia khác nhau đã giúp ngăn chặn cướp biển ở những vùng                    
biển đó. Ở những nơi có âm mưu cướp biển, các lực lượng liên minh đó ở vị trí sẵn sàng thực                      
hiện các biện pháp để bảo vệ vận chuyển thương mại, đảm bảo an toàn cho các đội buôn và ngăn                     
chặn sự gián đoạn của thương mại toàn cầu.  

Tương tự, ở Biển Đông, để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, các quốc gia nhỏ hơn như Việt                    
Nam, Brunei, Malaysia và Philippines nên mong đợi sự hỗ trợ an ninh và hậu thuẫn từ các cường                   
quốc tầm trung cũng như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và các cường quốc tầm trung phải hỗ trợ các nước                    
nhỏ hơn trong việc giải quyết các vi phạm các hiệp ước và luật pháp quốc tế về biển với các lực                      
lượng hiện có, trên bờ và trên biển, trong khu vực cũng như tận dụng các tổ chức liên chính phủ                     
như Liên hợp quốc. Khi làm như vậy, Hoa Kỳ và các cường quốc tầm trung sẽ được quyền tiếp                    
cận và có ảnh hưởng trong khu vực có lợi cho họ và các nước nhỏ hơn. Các nỗ lực của liên quân                       
có thể ngăn chặn các hành động của Trung Quốc tốt hơn các nỗ lực đơn phương và sẽ cho phép                     
triển khai tiến công chiến lược (strategic forward deployment), cảnh báo nâng cao và tăng cường                
thông tin tình báo trong trường hợp xung đột. 

Xem thêm: 

CIMSEC ngày 24/9/2020: The pathway toward containment: Fleet actions for the United            
States and ASEAN plus 5 

 

Eric Lee và Seamus Boyle: Hệ thống hướng dẫn tên lửa hạt nhân của Trung Quốc: Viện                 
Công nghệ vi điện tử Tây An 

Vi điện tử đang thúc đẩy sự ngày càng mở rộng và phát triển tinh vi của lực lượng tên lửa đạn                      
đạo xuyên lục địa (ICBM) của Trung Quốc. Các mạch tích hợp là thành phần cốt lõi trong ICBM                   
và các hệ thống con dẫn đường và điều khiển (GNC) đưa các phương tiện hàng không và tên lửa                    
đến các mục tiêu được chỉ định. Học viện thứ 9 của Tổng công ty Khoa học và Công nghệ Hàng                     
không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), còn được gọi là Học viện Công nghệ Điện tử Hàng không                  
Vũ trụ Trung Quốc (CAAET), chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất chi tiết các máy tính dùng                   
cho tên lửa, bộ dẫn đường tên lửa. Viện nghiên cứu 771 của Học viện CASC số 9 có lẽ là nhà                      
cung cấp chip cấp quân sự quan trọng nhất để dẫn đường cho các ICBM của Quân đội Giải                   
phóng Nhân dân (PLA) tới các mục tiêu đã định. Bài viết này nêu Viện 771 như một nút quan                    
trọng trong chuỗi cung ứng tên lửa đạn đạo của PLA. 

Xem thêm: 

Project 2049 Institute ngày 18/9/2020: Chinese Nuclear Missile Guidance Systems:          
Spotlight on the Xian Institute of Microelectronics Technology 

http://cimsec.org/the-pathway-toward-containment-fleet-actions-for-the-united-states-and-asean-plus-5/45793
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Sim Tack: Chiến lược của Trung Quốc dọc biên giới Ấn Độ tương đồng với chiến lược ở                  
Biển Đông 

Phân tích sự mở rộng các cơ sở và công trình quân sự của Trung Quốc ở Cao nguyên Tibet thông                     
qua ảnh vệ tinh hé lộ chiến lược của Trung Quốc nhằm đối đầu với Ấn Độ trong các tranh chấp                     
lãnh thổ. Đó là dựa vào năng lực hỗ trợ rộng rãi giúp Bắc Kinh có khả năng to lớn để huy động                       
lực lượng vào các khu vực biên giới tranh chấp. Cách tiếp cận như vậy tương tự như chiến lược                    
của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Trung Quốc xây dựng các cơ sở phòng thủ bền vững hỗ trợ                    
cho ưu thế quân sự địa phương hoá của Trung Quốc và làm tăng đáng kể chi phí tiềm tàng mà                     
các nước khác sẽ phải bỏ ra cho các hoạt động quân sự nhằm phản đối các tuyên bố chủ quyền                     
trên biển của Bắc Kinh trong khu vực. 

Xem thêm: 

Stratfor Worldview ngày 22/9/2020: A Military Drive Spells Out China's Intent Along            
the Indian Border 

 

Zachary Haver: Thành phố Tam Sa và hoạt động doanh nghiệp Trung Quốc ở Biển Đông 

Trong bài bình luận ngắn trên trang Sáng kiến Minh bạch Hàng hải, nhà phân tích Trung Quốc                  
tại SOS International LLC đã sử dụng dữ liệu doanh nghiệp để chứng minh cách thành phố Tam                  
Sa đã huy động một cách có hệ thống các doanh nghiệp để ủng hộ chiến dịch kiểm soát Biển                    
Đông của Trung Quốc. 

Đến tháng 6 năm 2019, các nhà lãnh đạo thành phố đã lôi kéo được ít nhất 446 công ty đăng ký                      
tại thành phố, với 307 công ty trong số này báo cáo tổng vốn đăng ký tích lũy 1,2 tỷ đô la. Đáng                       
chú ý, Tam Sa cho phép các công ty đăng ký tại thành phố nhưng hoạt động ở nơi khác. Cách                     
tiếp cận này cho phép các doanh nghiệp vượt qua giới hạn của địa lý trong khi vẫn tạo ra nguồn                     
thu thuế và thúc đẩy hoạt động kinh tế hữu ích cho thành phố. 

Nhiều công ty đã đăng ký ở đây đã cung cấp các dịch vụ có giá trị. Các công ty này đã xây dựng                        
cơ sở hạ tầng viễn thông trên phạm vi quyền hạn của thành phố, hiện đại hóa các ngành công                    
nghiệp địa phương và phát triển công nghệ lưới điện siêu nhỏ để cung cấp năng lượng cho các                   
hòn đảo xa xôi được yêu sách bởi thành phố Tam Sa.  

Ngoài ra, Tam Sa đã thành lập một số doanh nghiệp nhà nước tại địa phương, bao gồm một số                    
doanh nghiệp hỗ trợ lực lượng dân quân hàng hải và các hoạt động thực thi pháp luật tổng hợp. 

Xem thêm: 

https://www.realclearworld.com/articles/2020/09/22/a_military_drive_spells_out_chinas_intent_along_the_indian_border_578286.html
https://www.realclearworld.com/articles/2020/09/22/a_military_drive_spells_out_chinas_intent_along_the_indian_border_578286.html


AMTI ngày 22/9/2020: Sansha city and corporate activity in the South China Sea 

 

 

https://amti.csis.org/sansha-city-and-corporate-activity-in-the-south-china-sea/
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