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I. THƯ NGỎ TỪ DỰ ÁN ĐẠI SỰ KÝ BIỂN ĐÔNG 

Biển Đông vẫn không được yên bình và ổn định trong những năm 2018, 2019 và 2020. Trung                  
Quốc, dựa trên yêu sách áp đặt gần như toàn bộ Biển Đông, vẫn đang từng bước củng cố kiểm                    
soát trên biển với chi phí là lợi ích hợp pháp của các quốc gia láng giềng và cộng đồng quốc tế.  

Việt Nam ba lần phải hoãn các hoạt động dầu khí hoặc phải đối mặt với các hoạt động quấy                    
nhiễu và áp lực từ tàu khảo sát, hải cảnh và máy bay chiến đấu của Trung Quốc liên tục nhiều                     
tháng trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Malaysia cũng phải đối mặt với kịch bản                  
tương tự khi tiến hành hoạt động dầu khí. Indonesia phải đối phó với những đội dân quân biển                   
Trung Quốc xâm nhập vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo Natuna. Tất cả những                   
vùng biển mà Trung Quốc quấy nhiễu đều không thuộc về Trung Quốc theo Phán quyết Toà                 
trọng tài 2016, nhưng nằm trong yêu sách biển của Trung Quốc. Trung Quốc không công nhận                 
Phán quyết 2016. 

Với những diễn biến dồn dập căng thẳng trên Biển Đông, đặc biệt là nửa cuối năm 2019 và đầu                    
năm 2020, nhiều thành viên và cộng tác viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đã thường xuyên làm                    
việc thâu đêm, tận dụng mọi thời gian cá nhân có thể để kịp thời nắm bắt và cập nhật tình hình                      
tới cộng đồng với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Là một dự án độc lập, Dự án Đại Sự Ký Biển                      
Đông dựa hoàn toàn trên nguồn tin mở cũng như thông tin từ mạng lưới chuyên môn. Mỗi tuần                   
chúng tôi xử lý ít nhất 500 emails, chọn lọc cẩn thận và luôn kiểm chứng khi có thể, để đưa tới                      
cộng đồng thông tin và tri thức chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn khoa học, khách quan, có tính                    
hệ thống hoá, và đa chiều về quan điểm.  

Để có được những thông tin và tri thức kịp thời và có tính khoa học gửi tới cộng đồng, bên cạnh                      
những nỗ lực và trách nhiệm của các thành viên và cộng tác viên Dự án trong hiểu biết tốt nhất                     
của mình, còn là sự hỗ trợ tài chính quý báu của các nhà hảo tâm đã giúp chúng tôi có thể trang                       
trải chi phí dữ liệu theo dõi hàng hải qua vệ tinh (230 - 139 USD/1 tháng) và tư liệu, phụ cấp                      
nhuận bút cho các cộng tác viên (8 - 10 triệu/1 tháng), là những sự hợp tác và chia sẻ về thông                      
tin, hiểu biết chuyên môn và tư liệu của thân hữu, các nhà nghiên cứu, sỹ quan hải quân, cán bộ                     
kiểm ngư, kỹ sư và các anh/chị hoạt động trong ngành dầu khí, các nhà báo, những người ngư                   
dân đã chia sẻ những thước phim tư liệu ngoài thực địa, một cách công khai hoặc âm thầm v.v...  

 

Chúng tôi xin tri ân về tất cả những sự hỗ trợ này! 

 



Tranh chấp tại Biển Đông đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến việc khai thác và quản                     
lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn giàu có tại Biển Đông; đe dọa tự do, an toàn trên biển và                     
trên không tại một tuyến đường huyết mạch nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương; tổn hại                   
chủ quyền các quốc gia. Tranh chấp Biển Đông, bởi vậy trong những năm qua và trong tương lai,                   
vẫn sẽ tiếp tục là một vấn đề cần sự quan tâm theo dõi bền bỉ cũng như nghiên cứu một cách                      
chuyên sâu của các nhà hoạch định chính sách, giới trí thức, chuyên gia, học giả, cũng như giới                   
doanh nghiệp và công chúng thế giới nói chung.  

Trong khi việc thực hiện các biên niên sự kiện và các hồ sơ về những chủ đề quan trọng ở Biển                      
Đông sẽ cần thời gian làm việc âm thầm sau hậu trường, Bản Tin Biển Đông hàng tuần hiện là                    
chuyên mục giúp cập nhật tình hình Biển Đông theo dòng thời sự một cách hệ thống, cũng như                   
các phân tích/nghiên cứu quan trọng được công bố về Biển Đông. Đây hiện đang là chuyên mục                  
được sự đón nhận của một số lượng lớn độc giả hàng tuần. 

Bởi vậy, trong những tháng cuối năm 2020 và bước sang năm 2021, nếu gây đủ quỹ để trả nhuận                    
bút cho các cộng tác viên phải thực hiện một khối lượng công việc lớn mỗi tuần, Dự án Đại Sự                     
Ký Biển Đông sẽ tiếp tục duy trì Bản Tin Biển Đông hàng tuần, bên cạnh việc thực hiện một Hồ                     
sơ về Biển Đông theo đặt hàng của một cơ sở nghiên cứu công lập, và triển khai một đề tài                     
nghiên cứu về Trung Quốc theo mong muốn của một số cộng tác viên trẻ. 

Mời xem thêm  lời giới thiệu về Bản Tin Biển Đông .  

 

Mời chung tay hỗ trợ Dự án! 

Để Dự án có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình với tư cách là một dự án độc lập, phi chính                        
trị, sự hỗ trợ tài chính từ cộng đồng là một trong những điều kiện then chốt. Chúng tôi mời                    
những độc giả chia sẻ các giá trị của Dự án hãy tài trợ cho chúng tôi, để chúng tôi có thể tiếp tục                        
tồn tại và hoạt động một cách độc lập, cập nhật diễn biến, cũng như tổng hợp các bộ tư liệu được                      
hệ thống hoá về từng chủ đề trong tranh chấp Biển Đông. 

 

 

 

 

 

https://scsci.substack.com/about
https://dskbd.org/tai-tro-cho-du-an/


Để hiểu thêm về Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, về các nguyên tắc hoạt động của Dự án Đại Sự                      
Ký Biển Đông, mời đọc tài liệu của chúng tôi về “Sứ mệnh, giá trị nền tảng và nguyên tắc hoạt                     
động của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông” .  

Kế hoạch tài chính của Dự án được trình bày ở trang 17, sau phần báo cáo diễn tiến Dự án và báo                       
cáo tài chính. 

 

Ngày 12/10/2020 

Trân trọng 

 

 

 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

 

 

https://dskbd.org/su-menh-nguyen-tac-hoat-dong/
https://dskbd.org/su-menh-nguyen-tac-hoat-dong/
https://dskbd.org/su-menh-nguyen-tac-hoat-dong/


II. SẢN PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TỪ NĂM 2018 - 2020 

II.1. Bản Tin Biển Đông 

Cập nhật diễn biến Biển Đông hàng tuần và một số sự kiện quan trọng, cũng như các nghiên                   
cứu/báo cáo/ phân tích đáng chú ý thông qua 41 Bản Tin Biển Đông tuần, 43 Bản Tin ngày, và                    
một số bài dịch, bài tổng hợp. 

Xử lý ít nhất 500 emails mỗi tuần, các thông tin được điểm trong bản tin được chọn lọc cẩn thận                     
và hệ thống hoá từ những nguồn thông tin có thể dùng trong nghiên cứu, được kiểm tra chéo khi                    
có thể. Các bài phân tích/bình luận được chọn lựa là những bài mà quan điểm tác giả phải dựa                    
trên dữ liệu và bằng chứng, có tính nghiên cứu sâu. Bản tin cũng sẽ cố gắng giới thiệu những                    
nghiên cứu học thuật mới đáng chú ý trong lãnh vực Biển Đông. 

Xem tại thư mục  Bản tin sự kiện . 

Tham gia đóng góp: Nguyễn Nhật Minh, Trần Thị Kim Nguyên, Mai Hải Tiến, Nguyễn Thế                
Phương, Lê Đức Tâm, Lê Thuý Hà, Nguyễn Trịnh Đôn, Vân Phạm, Trần Phạm Bình Minh,                
Nguyễn Hồng Thao, Hoàng Việt, Trần Lê Quỳnh, Trần Bằng cùng một số thành viên khác của                 
Dự án. 

 

II.2. Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông  

II.2.1. Cập nhật những diễn tiến đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông 

Xem thẻ  Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông 

II.2.2. Giới thiệu và biên dịch các phân tích có tính tổng hợp và những ý tưởng đề xuất mới 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 10/3/2018: Đề Án Quản Lý Ngư Nghiệp và Hợp Tác về Môi                    
Trường ở Biển Đông - Nguyễn Trịnh Đôn dịch 

Ngày 2/8/2018: Một Đề Án Chi Tiết cho Hợp Tác Sản Xuất Dầu Khí ở Biển Đông - Nguyễn                   
Phúc Thiện và Trần Lê Quỳnh biên dịch 

Ngày 3/8/2018: Asean và Trung Quốc Bắt Đầu Đồng Ý về Một Bản Dự Thảo Duy Nhất cho Bộ                   
Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC) - Hà Hiển biên dịch 

Ngày 5/8/2018: Một Cái Nhìn Kỹ Hơn Dự Thảo Duy Nhất Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông                   
của ASEAN - Nhật Minh biên dịch 

Ngày 27/8/2018: Những Thách Thức đối với Quá Trình Đàm Phán COC - Nhật Minh lược dịch 

https://dskbd.org/category/san-pham-cua-chung-toi/ban-tin-su-kien/
https://dskbd.org/tag/bo-quy-tac-ung-xu-tren-bien-dong/
https://dskbd.org/2018/03/10/de-an-quan-ly-ngu-nghiep-va-hop-tac-ve-moi-truong-o-bien-dong/
https://dskbd.org/2018/03/10/de-an-quan-ly-ngu-nghiep-va-hop-tac-ve-moi-truong-o-bien-dong/
https://dskbd.org/2018/08/02/mot-de-an-chi-tiet-cho-hop-tac-san-xuat-dau-khi-o-bien-dong/
https://dskbd.org/2018/08/02/mot-de-an-chi-tiet-cho-hop-tac-san-xuat-dau-khi-o-bien-dong/
https://dskbd.org/2018/08/03/asean-va-trung-quoc-bat-dau-dong-y-ve-mot-ban-du-thao-duy-nhat-cho-bo-quy-tac-ung-xu-o-bien-dong-coc/
https://dskbd.org/2018/08/03/asean-va-trung-quoc-bat-dau-dong-y-ve-mot-ban-du-thao-duy-nhat-cho-bo-quy-tac-ung-xu-o-bien-dong-coc/
https://dskbd.org/2018/08/05/mot-cai-nhin-ky-hon-du-thao-duy-nhat-bo-quy-tac-ung-xu-o-bien-dong-cua-asean/
https://dskbd.org/2018/08/05/mot-cai-nhin-ky-hon-du-thao-duy-nhat-bo-quy-tac-ung-xu-o-bien-dong-cua-asean/
https://dskbd.org/2018/08/27/nhung-thach-thuc-doi-voi-qua-trinh-dam-phan-coc/


Ngày 14/4/2019: Phân Tích Lập Trường của Việt Nam về Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông                  
(COC) - Nguyễn Hoàng Sa biên dịch 

 

II.3. Xây dựng Hồ sơ dữ liệu các thực thể địa lý ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa  

II.3.1. Trích dịch Phán quyết Toà trọng tài  

Với nội dung làm rõ nhiều khái niệm vốn gây tranh cãi bấy lâu về điều 121(3) của UNCLOS như                    
“thế nào là đáp ứng đời sống con người”, “thế nào là có thể có nền kinh tế riêng” để cho một                      
thực thể nổi ở triều cao có quy chế pháp lý của đảo. Phán quyết của Toà trọng tài về quy chế                      
pháp lý của các thực thể nổi ở triều cao ở quần đảo Trường Sa bởi vậy không chỉ giúp thu hẹp                      
đáng kể phạm vi vùng biển tranh chấp ở quần đảo Trường Sa, mà còn tạo một tiền lệ tham khảo                     
giải quyết tranh chấp biển ở quần đảo Hoàng Sa và đàm phán phân định biển khu vực ngoài Vịnh                    
Bắc Bộ gần quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Đọc toàn văn bản dịch:  

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 22/1/2019: Quy Chế Pháp Lý của Đảo Ba Bình và Các Thực                    
Thể Địa Lý Nổi ở Triều Cao ở Quần Đảo Trường Sa - Diệp Bảo Anh & Trần Thị Phương Thảo                     
et al. (biên dịch) 

II.3.2. Tổng hợp và biên dịch các báo cáo Trung Quốc quân sự hoá ở Biển Đông 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 7/2/2018: Những Không Ảnh Mới Cho Thấy Trung Quốc Sắp                  
Hoàn Thành Quân Sự Hoá Biển Đông - Bùi Ngọc Hà & Huệ Việt biên dịch 

Ngày 13/4/2018: Mỹ: Trung Quốc Lắp Đặt Thiết Bị Phá Sóng Quân Sự trên Quần Đảo Trường                 
Sa - Nguyễn Phúc Thiện & Huệ Việt biên dịch 

Ngày 7/5/2018: Trung Quốc Đưa Tên Lửa Đất Đối Không và Tên Lửa Hành Trình Chống Hạm                 
đến Trường Sa - Nguyễn Trịnh Đôn & Huệ Việt tổng hợp và biên dịch 

Ngày 15/5/2018: Toàn Cảnh Triển Khai Quân Sự của Trung Quốc ở Trường Sa - Nguyễn Trịnh                 
Đôn biên dịch 

Ngày 25/5/2018: Trung Quốc và Động Thái Quân Sự Hoá Đưa Phi Cơ Ném Bom Hạ Cánh ở                  
Đảo Phú Lâm - Nguyễn Lan Hương & Huệ Việt biên dịch 

Ngày 29/5/2018: Tập Trận Đưa Thêm Vũ Khí Mới đến Quần Đảo Hoàng Sa - Nguyễn Trịnh Đôn                  
biên dịch 

https://dskbd.org/2019/04/14/phan-tich-lap-truong-cua-viet-nam-ve-bo-quy-tac-ung-xu-tren-bien-dong-coc/
https://dskbd.org/2019/04/14/phan-tich-lap-truong-cua-viet-nam-ve-bo-quy-tac-ung-xu-tren-bien-dong-coc/
https://dskbd.org/2019/01/22/quy-che-phap-ly-cua-dao-ba-binh-va-cac-thuc-the-dia-ly-noi-o-trieu-cao-o-quan-dao-truong-sa/
https://dskbd.org/2019/01/22/quy-che-phap-ly-cua-dao-ba-binh-va-cac-thuc-the-dia-ly-noi-o-trieu-cao-o-quan-dao-truong-sa/
https://dskbd.org/2019/01/22/quy-che-phap-ly-cua-dao-ba-binh-va-cac-thuc-the-dia-ly-noi-o-trieu-cao-o-quan-dao-truong-sa/
https://dskbd.org/2019/01/22/quy-che-phap-ly-cua-dao-ba-binh-va-cac-thuc-the-dia-ly-noi-o-trieu-cao-o-quan-dao-truong-sa/
https://dskbd.org/2018/02/07/nhung-khong-anh-moi-cho-thay-trung-quoc-sap-hoan-thanh-quan-su-hoa-bien-dong/
https://dskbd.org/2018/02/07/nhung-khong-anh-moi-cho-thay-trung-quoc-sap-hoan-thanh-quan-su-hoa-bien-dong/
https://dskbd.org/2018/04/13/my-trung-quoc-lap-dat-thiet-bi-pha-song-quan-su-tren-quan-dao-truong-sa/
https://dskbd.org/2018/04/13/my-trung-quoc-lap-dat-thiet-bi-pha-song-quan-su-tren-quan-dao-truong-sa/
https://dskbd.org/2018/05/07/trung-quoc-dua-ten-lua-dat-doi-khong-va-ten-lua-hanh-trinh-chong-ham-den-truong-sa/
https://dskbd.org/2018/05/07/trung-quoc-dua-ten-lua-dat-doi-khong-va-ten-lua-hanh-trinh-chong-ham-den-truong-sa/
https://dskbd.org/2018/05/15/toan-canh-trien-khai-quan-su-cua-trung-quoc-o-truong-sa/
https://dskbd.org/2018/05/15/toan-canh-trien-khai-quan-su-cua-trung-quoc-o-truong-sa/
https://dskbd.org/2018/05/25/trung-quoc-va-dong-thai-quan-su-hoa-dua-phi-co-nem-bom-ha-canh-o-dao-phu-lam/
https://dskbd.org/2018/05/25/trung-quoc-va-dong-thai-quan-su-hoa-dua-phi-co-nem-bom-ha-canh-o-dao-phu-lam/
https://dskbd.org/2018/05/29/tap-tran-dua-them-vu-khi-moi-den-quan-dao-hoang-sa/
https://dskbd.org/2018/05/29/tap-tran-dua-them-vu-khi-moi-den-quan-dao-hoang-sa/


Ngày 8/8/2018: Hoạt Động Quân Sự Hoá của Trung Quốc ở Biển Đông Sáu Tháng Đầu Năm                 
2018 - Nguyễn Trịnh Đôn và Đặng Sơn Duân tổng hợp 

 

II.4. Chủ đề các lực lượng của Trung Quốc trên biển 

II.4.1. Hồ sơ dân quân biển Trung Quốc 

Là hồ sơ chi tiết và đầy đủ nhất lần đầu được công bố ở Việt Nam, tổng hợp những nghiên cứu                      
có tính nền tảng từ các tài liệu tiếng Trung và các nghiên cứu tiếng Anh quan trọng khác. 

Đọc toàn văn hồ sơ: 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 7/4/2019: Hồ sơ dân quân biển Trung Quốc - Nguyễn Thế                   
Phương et al. 

II.4.2. Bình luận: dân quân biển trong sự kiện Hải Dương Địa Chất 8 xâm phạm vùng đặc                  
quyền kinh tế Việt Nam năm 2019 

Có một phương diện mà ít người để ý trong sự kiện Hải Dương Địa Chất 8 xâm phạm vùng đặc                     
quyền kinh tế Việt Nam, đó chính là sự xuất hiện của lực lượng dân quân biển Trung Quốc tới từ                     
Hoàng Sa, bên cạnh chủ lực là các tàu hải cảnh. Một bộ phận quan trọng của chiến lược vùng                    
xám, dân quân biển đóng vai trò quan trọng, là mũi nhọn giúp Trung Quốc kiểm soát thực địa ở                    
Biển Đông. 

Xem toàn văn tại:  

Vietnamnet ngày 24/7/2019: Dân Quân Biển trong Sự Kiện Haiyang Dizhi 8 Xâm Phạm Vùng               
Đặc Quyền Kinh Tế Việt Nam - Nguyễn Thế Phương 

II.4.3. Biên dịch một số bài phân tích, tư liệu đáng chú ý 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 18/8/2018: Dân Quân Biển Trung Quốc trong Báo Cáo Bộ                  
Quốc Phòng Mỹ về Sức Mạnh Quân Sự Trung Quốc - Nguyễn Nhật Minh biên dịch 

Ngày 29/9/2019: Đánh Dấu Chủ Quyền: Trung Quốc Tuần Tra tại Các Thực Thể Đang Bị Tranh                 
Chấp - Nguyễn Trịnh Đôn biên dịch 

 

II.5. Chủ đề Tàu nghiên cứu/khảo sát trên biển của Trung Quốc 

Biên dịch báo cáo “Tác Động An Ninh của Hoạt Động Khảo Sát Viễn Dương của Trung Quốc”                  
của Ryan D. Martinson & Peter A. Dutton. Trung Quốc đang có khoản đầu tư quy mô lớn vào                   

https://dskbd.org/2018/08/08/hoat-dong-quan-su-hoa-cua-trung-quoc-o-bien-dong-sau-thang-dau-nam-2018/
https://dskbd.org/2018/08/08/hoat-dong-quan-su-hoa-cua-trung-quoc-o-bien-dong-sau-thang-dau-nam-2018/
https://dskbd.org/2019/04/07/ho-so-dan-quan-tren-bien-cua-trung-quoc/
https://dskbd.org/2019/04/07/ho-so-dan-quan-tren-bien-cua-trung-quoc/
https://dskbd.org/2019/04/07/ho-so-dan-quan-tren-bien-cua-trung-quoc/
https://dskbd.org/2019/07/30/dan-quan-bien-trong-su-kien-haiyang-dizhi-8-xam-pham-vung-dac-quyen-kinh-te-viet-nam/
https://dskbd.org/2019/07/30/dan-quan-bien-trong-su-kien-haiyang-dizhi-8-xam-pham-vung-dac-quyen-kinh-te-viet-nam/
https://dskbd.org/2018/08/18/dan-quan-bien-trung-quoc-trong-bao-cao-bo-quoc-phong-my-ve-suc-manh-quan-su-trung-quoc/
https://dskbd.org/2018/08/18/dan-quan-bien-trung-quoc-trong-bao-cao-bo-quoc-phong-my-ve-suc-manh-quan-su-trung-quoc/
https://dskbd.org/2018/08/18/dan-quan-bien-trung-quoc-trong-bao-cao-bo-quoc-phong-my-ve-suc-manh-quan-su-trung-quoc/
https://dskbd.org/2019/09/29/danh-dau-chu-quyen-trung-quoc-tuan-tra-tai-cac-thuc-the-dang-bi-tranh-chap/
https://dskbd.org/2019/09/29/danh-dau-chu-quyen-trung-quoc-tuan-tra-tai-cac-thuc-the-dang-bi-tranh-chap/
https://dskbd.org/2019/09/29/danh-dau-chu-quyen-trung-quoc-tuan-tra-tai-cac-thuc-the-dang-bi-tranh-chap/


nghiên cứu khoa học biển, với đội tàu nghiên cứu hải dương học tích cực hoạt động trong các                   
khu vực quan trọng chiến lược của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông. Là                    
báo cáo đầu tiên về chủ đề này và được công bố trước khi có sự kiện Hải Dương Địa Chất 8 hoạt                       
động trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, báo cáo nhằm tìm hiểu trả lời một số câu hỏi cơ                     
bản: Ai tổ chức và thực hiện các hoạt động này? Nó đang diễn ra ở đâu? Hệ quả của nó là gì?                       
Đâu là những động cơ tầm quốc gia thúc đẩy đầu tư cho các hoạt động này? 

Xem toàn văn bản dịch:  

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 8/12/2019: “Tác Động An Ninh của Hoạt Động Khảo Sát                  
Viễn Dương của Trung Quốc” - Vũ Hân và Nguyễn Trịnh Đôn biên dịch 

 

II.6. Chủ đề về chính sách ngoại giao và chiến lược truyền thông của Trung Quốc 

II.6.1. Biên dịch nghiên cứu “Chính Sách Ngoại Giao Trung Quốc từ Năm 2012: Khía Cạnh                
Truyền Thông và Tính Minh Bạch” của Kerry Brown. “Đã có một nhu cầu đòi hỏi thêm thông                  
tin cho câu hỏi rằng nếu khu vực hay thế giới sắp xếp bao quanh Trung Quốc nhiều hơn thì sẽ ra                      
sao, và tầm nhìn của Trung Quốc có thể là gì. Trong một cuộc họp Bộ Chính trị đầu thời kì của                      
Tập, nhiều báo cáo cho rằng giới lãnh đạo đã nhận ra sự cần thiết của việc “kể một câu chuyện                     
về Trung Quốc”. Điều này có nghĩa cần tạo ra một câu chuyện toàn diện, tổng thể để đạt được                    
mục tiêu này.” 

Xem toàn văn bản dịch: 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 27/3/2018: Chính Sách Ngoại Giao Trung Quốc từ Năm                 
2012: Khía Cạnh Truyền Thông và Tính Minh Bạch - Bùi Ngọc Hà, Trần Bằng và Vân Phạm                  
biên dịch 

II.6.2. Biên dịch nghiên cứu “Truyền Thông Điệp Cấp Chiến Lược của Trung Quốc: Định Nghĩa,                
Phương Thức, và Cách Đáp Trả” của Alexander L. Vuving: Lối đưa thông điệp chiến lược của                 
Bắc Kinh đã giúp định hình cách bên ngoài nhận thức về Trung Quốc, phổ biến những quan                  
điểm có tác dụng hỗ trợ cho chính sách của Trung Quốc, và tạo ra một sân chơi bất bình đẳng có                      
lợi cho Trung Quốc. Bài nghiên cứu này nhằm trả lời những câu hỏi: Truyền thông điệp cấp                  
chiến lược của Trung Quốc là gì? Nó hoạt động như thế nào? Có thể đáp lại bằng cách nào? 

Đọc toàn văn bản dịch: 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 13/11/2019: Truyền Thông Điệp Cấp Chiến Lược của Trung                 
Quốc: Định Nghĩa, Phương Thức, và Cách Đáp Trả - Nguyễn Trịnh Đôn (biên dịch) 

https://dskbd.org/2019/12/08/tac-dong-an-ninh-cua-hoat-dong-khao-sat-vien-duong-cua-trung-quoc/
https://dskbd.org/2019/12/08/tac-dong-an-ninh-cua-hoat-dong-khao-sat-vien-duong-cua-trung-quoc/
https://dskbd.org/2018/03/27/chinh-sach-ngoai-giao-trung-quoc-tu-nam-2012-khia-canh-truyen-thong-va-tinh-minh-bach/
https://dskbd.org/2018/03/27/chinh-sach-ngoai-giao-trung-quoc-tu-nam-2012-khia-canh-truyen-thong-va-tinh-minh-bach/
https://dskbd.org/2018/03/27/chinh-sach-ngoai-giao-trung-quoc-tu-nam-2012-khia-canh-truyen-thong-va-tinh-minh-bach/
https://dskbd.org/2019/11/13/truyen-thong-diep-cap-chien-luoc-cua-trung-quoc-dinh-nghia-phuong-thuc-va-cach-dap-tra/
https://dskbd.org/2019/11/13/truyen-thong-diep-cap-chien-luoc-cua-trung-quoc-dinh-nghia-phuong-thuc-va-cach-dap-tra/


II.7. Chuẩn bị bài trình bày tổng quan về Biển Đông cho độc giả quốc tế 

Theo đề nghị của một sỹ quan quân đội ở Đức. Bài trình bày được chuẩn bị bằng tiếng Anh, và                     
sau đó đã được dịch sang tiếng Đức bởi kỹ sư Nguyễn Xuân Thọ ở Đức. Bài trình bày sau đó đã                      
được sử dụng cho một bài giảng trong khoá huấn luyện cấp sỹ quan ở Đức.  

Chúng tôi sẽ sớm đăng tải bài trình bày trên website Dự án theo đề nghị của một số đồng bào ở                      
nước ngoài.  

  

II. 8. Biên dịch một số tư liệu quan trọng khác  

Xem tại thư mục  Biên dịch 

 

II.9. Bình luận trên các diễn đàn chuyên môn 

Xem tại thư mục  Bình luận  

 

II.10. Tham dự những Hội thảo về Biển Đông và Luật pháp quốc tế 

- Tọa đàm khoa học “Vùng biển Bãi Tư Chính và Luật pháp quốc tế,” Hà Nội ngày 6/10/2019.                   
Tổ chức bởi Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Chính sách                   
pháp luật và phát triển. 

- Hội thảo Quốc tế Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề “Hợp tác vì An ninh và Phát triển Khu vực”,                       
Hà Nội, ngày 6 -7/11/2019. Tổ chức bởi Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển                  
Đông và Hội Luật gia Việt Nam. 

- Toạ đàm năm 2019 về phát triển của Luật pháp quốc tế, Hà Nội ngày 6/12/2019. Tổ chức bởi                    
Bộ Ngoại giao Việt Nam. 

- Hội thảo trực tuyến “UN at 75: Effective Multilateralism and International Law,” ngày              
9/10/2020. Tổ chức bởi Văn phòng Pháp chế Liên Hợp Quốc phối hợp với Bộ Ngoại giao Đức. 

 

II.11. Xây dựng Kho tư liệu và Thư viện điện tử 

Với sự đóng góp của các thành viên Dự án, của các nhà nghiên cứu tại các trường đại học nước                     
ngoài, các nhà báo, hiện tại kho tư liệu của Dự án khoảng vài trăm GB, bao gồm nhiều ngàn                    
trang tư liệu lịch sử/pháp lý, trên ngàn đầu sách với những tựa sách quan trọng về Biển Đông,                   

https://dskbd.org/category/san-pham-cua-chung-toi/bien-dich/
https://dskbd.org/category/san-pham-cua-chung-toi/binh-luan/
https://dskbd.org/danh-muc-sach-a-z/


những cuốn sách kinh điển về Luật quốc tế và Khoa học Chính trị, Quan hệ quốc tế, Lịch sử, các                     
cuốn sách về Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, Dự án còn được hỗ trợ các tài khoản để truy cập các cơ sở dữ liệu và một số thư                        
viện có uy tín trên thế giới, nhiều tờ báo quốc tế lớn.  

 

II.12. Chia sẻ tư liệu  

Bên cạnh chia sẻ thông tin và tri thức ra cộng đồng hàng tuần, Dự án đã nhận được và đáp ứng                      
hàng trăm yêu cầu chia sẻ sách, các nghiên cứu học thuật của giảng viên và sinh viên các trường                    
Đại học, Viện nghiên cứu, cũng như cung cấp dữ liệu AIS cho cán bộ nghiên cứu của Việt Nam. 

 

II.13. Dự án Đại Sự Ký Biển Đông trên truyền thông và các ấn phẩm nghiên cứu 

(Danh sách dưới đây có thể không đầy đủ do giới hạn những gì chúng tôi tìm thấy hoặc được                    
biết) 

II.13.1. Báo Thanh Niên viết về Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 

Vũ Hân (29/4/2020). Bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Báo Thanh Niên, trang 22.              
https://thanhnien.vn/thoi-su/bao-ve-chu-quyen-bien-dong-1217339.html 

II.13.2. Các tờ báo dẫn nguồn thông tin từ Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 

Tạp chí Lập Pháp Việt Nam, trang tin Lawfare (Viện Lawfare phối hợp với Viện Brookings của                 
Hoa Kỳ) , USNI News (Viện Hải quân Hoa Kỳ), Bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam, Báo Pháp                   
Luật TP. Hồ Chí Minh, RFI Tiếng Việt, VOA Tiếng Việt, RFA Tiếng Việt. 

II.13.3. Một số nghiên cứu quốc tế trích dẫn Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: 

Abhijit Singh (2018). Deciphering Grey-Zone Operations in Maritime-Asia. ORF Special          
Report. 

Luong Anh Linh (2018). An Alternative View of South China Sea Disputes: Significance of              
Locations. In Suphat Suphachalasai (Eds.), The 3rd TU-CAPS "Asia - Pacific amidst the             
Challenging Times” (trang 87 - 102). 

Nguyen Thi Thanh Ha (2019). Vietnam and The South China Sea. Trong Leszek Buszynski, Do               
Thanh Hai (Eds.) The South China Sea From a Regional Maritime Dispute to Geo-Strategic              
Competition, 1st ed., Routledge. 

https://thanhnien.vn/thoi-su/bao-ve-chu-quyen-bien-dong-1217339.html


Bertil Lintner (2019) The Costliest Pearl: China's Struggle for India's Ocean, Hurst and             
Company, London. 

Haetami Pitra (2019). China Coercive Diplomacy through South China Sea Conflict and Belt &              
Road Initiatives. Jurnal Pertahanan Vol. 5(2). http://dx.doi.org/10.33172/jp.v5i2.522. 

 

http://dx.doi.org/10.33172/jp.v5i2.522


III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 01/01/2018 - 12/10/2020 

III.1. Năm 2018 

 Bằng VND 
Bằng 
USD     

Số dư đầu kỳ tại     
ngày 01.01.2018 24.785.000      

       

Nguồn thu  Chi phí  

Nội dung Bằng VND 
Bằng 
USD  Nội dung Bằng VND  

Hội Luật quốc tế    
Việt Nam 5.000.000   

1. Trả nhuận bút cho     
CTV 2.000.000  

Độc giả Dự án (tư     
cách cá nhân) 2.000.000 300  2. Mua tài liệu 155.420  

Tổng 7.000.000 300  Tổng 2.155.420  

     Bằng VND Bằng USD 

       

    
Số dư cuối kỳ tại     
ngày 31.12.2018 29.629.580 300 

 

III.2. Năm 2019 

 Bằng VND Bằng USD     

Số dư đầu kỳ tại     
ngày 01.01.2019 29.629.580 300     

       

Nguồn thu  Chi phí 

Nội dung Bằng VND Bằng USD  Nội dung Bằng VND Bằng 



USD 

Hai thành viên   
Dự án 8.000.000   

1. Trả nhuận bút cho     
CTV 19.010.080  

Độc giả Dự án    
(tư cách cá nhân) 41.110.000 799,16  

1.1 Nhuận bút biên dịch     
và tổng hợp tin tức 4.110.080  

Một nhà tài trợ    
riêng cho Bản tin    
Biển Đông 8.600.000   

1.2 Nhuận bút series bản     
tin 43 ngày 3.500.000  

Tổng 57,710,000 799,16  
1.3 Nhuận bút bài viết     
Lược sử bộ tứ  800.000  

    
1.5 Nhuận bút hồ sơ dân      
quân biển 2.000.000  

    
1.6 Nhuận bút Bản tin     
Biển Đông tuần số 1 - 10 8.600.000  

    
2. Mua dữ liệu AIS vệ      
tinh 5.984.000 763,71 

    
2.1 Mua dữ liệu AIS     
ngày ở Marine Traffic 5.984.000  

    

2.2 Mua dịch vụ global     
satellite và past track cho     
tháng 9 và 10/2019 tại     
Marine Traffic  1  763,71 

    
3. Mua tư liệu cho bản      
tin 723.934  

    
4. Chạy quảng cáo    
Facebook 871.390 14,87 

    5. Khác 476.740  

1 Tham khảo: https://www.marinetraffic.com/en/online-services/single-services/sat-global 



    

5.1 Thuê nhập liệu số     
liệu AIS của Hải Dương     
Địa Chất 8/2019 476.740  

    Tổng 27.066.144 778.58 

       

     Bằng VND 
Bằng 
USD 

    
Số dư cuối kỳ tại ngày      
31.12.2019 60.273.436 320,58 

 

III.3. 01/01/2020 - 12/10/2020 

 Bằng VND Bằng USD     

Số dư đầu kỳ tại     
ngày 01.01.2020 60,273,436 320.58     

       

Nguồn thu  Chi phí 

Nội dung Bằng VND Bằng USD  Nội dung Bằng VND 
Bằng 
USD 

Một nhà tài trợ    
riêng cho Bản tin    
Biển Đông 18,000,000   

1. Trả nhuận bút cho     
CTV 47.142.000  

Độc giả Dự án (tư     
cách cá nhân) 12.500.000   

1.1 Nhuận bút bản dịch     
Phán quyết của Toà 2.142.000  

Một thành viên và    
cộng tác viên Dự    
án 1,500,000   

1.2 Nhuận bút bản tin số      
11 - 41 45.000.000  

Tổng 32,000,333   
2. Mua dữ liệu AIS vệ      
tinh 19.360.613 226,96 



    
2.1 Mua dữ liệu AIS ở      
Marine Traffic  2 9.484.587 32,38 

    
2.2 Mua dữ liệu AIS ở      
Vessel Finder  3 9.876.026 194,58 

    
3. Mua tư liệu cho bản      
tin 3,480,491 19,95 

    
4. Duy trì website tại     
Wordpress  108,71 

    5. Khác 1.221.245  

    

5.1 Thuê nhập liệu số     
liệu AIS của Hải Dương     
Địa Chất 8/2019 421.245  

    

5.2 Tiền thưởng hỗ trợ     
nghiên cứu trẻ cho CTV     
có bài đăng trên diễn     
đàn chuyên môn quốc tế 800.000  

    Tổng 71.204.349 355,62 

       

     Bằng VND 
Bằng 
USD 

    
Số dư cuối kỳ tại ngày      
12.10.2020 21.069.420 -35,04 

 

Các thành viên Dự án hoạt động không thù lao. Tất cả các chi phí đi lại tham dự các hội thảo                      
chuyên môn, gặp gỡ công việc đều do các thành viên/cộng tác viên Dự án tự túc.  

2 Tham khảo: https://www.marinetraffic.com/en/online-services/plans 

3 Tham khảo: https://www.vesselfinder.com/get-premium 



IV. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TỪ THÁNG 10/2020 - THÁNG 12/2021 

IV.1. Dự tính chi phí cho Bản Tin Biển Đông mỗi tháng 

+ 8 - 10 triệu VNĐ chi phí nhuận bút cho nhóm cộng tác viên bản tin phải xử lý một khối                     
lượng tin tức tối thiểu 500 emails mỗi tuần, chọn lọc những tin bài quan trọng nhất, lược                  
dịch những ý quan trọng nhất trong tin bài, và tổng hợp để tạo thành 4 - 5 bản tin mỗi                     
tháng. 

+ 400.000 VNĐ mua tư liệu quan trọng cho bản tin 

 

IV.2. Dự tính theo dõi Biển Đông qua AIS vệ tinh mỗi tháng: 

+ 139 USD tài khoản AIS vệ tinh. Tham khảo: https://www.vesselfinder.com/get-premium 

 

IV.3. Dự tính các chi phí khác trong 15 tháng  

+ khoảng 10 triệu VNĐ. 

 

 



V. CÁC NHÀ TÀI TRỢ DỰ ÁN NĂM 2018 - 2020 

(Danh sách được thường xuyên cập nhật ở  https://dskbd.org/nha-tai-tro/) 

 

V.1. Các nhà tài trợ tài chính cho Dự án năm 2020  

Một nhà tài trợ ủng hộ các hoạt động của Dự án tài trợ riêng cho Bản Tin Biển Đông hàng tuần:                      
18.000.000 VNĐ.  

TS Nguyễn Bá Sơn: 5.000.000 VNĐ  

Một thành viên Dự án: 1.000.000 VNĐ  

Thạc sỹ Diệp Bảo Anh (cộng tác viên Dự án): 500.000 VNĐ (trích từ nhuận bút của Dự án)  

Một độc giả ẩn danh (ngày 25/5/2020): 1.000.000 VNĐ  

Độc giả Huynh Trung Dung (xxxxxx252.1): 3.000.000 VNĐ  

Độc giả KTR: 3.300.333 VNĐ  

Một độc giả ẩn danh (…777998): 200.000 VNĐ. 

 

V.2. Các nhà tài trợ tài chính cho Dự án trong năm 2019 

TS. Vân Phạm (thành viên Dự án): 7.000.000 VNĐ 

TS Nguyễn Bá Sơn: 5.000.000 VNĐ 

Ông Bùi Thanh Hiếu: 212,28 USD 

Phóng viên Đoàn Lan Hương: 1.000.000 VNĐ 

PGS. TS. Vũ Thanh Ca: 4.000.000 VNĐ 

Ông Nguyễn Đắc Kiên: 10,10 USD 

Ông Nguyễn Xuân Thọ (Köln, Germany): 21,36 USD 

Một độc giả ẩn danh: 200.000 VNĐ 

Ông Trịnh Duy Viết: 1.000.000 VNĐ 

Một nhà nghiên cứu ẩn danh (….92x): 100 USD 

Một độc giả ẩn danh (….1819): 500.000 VNĐ 

https://dskbd.org/nha-tai-tro/


Độc giả Nguyen Binh Trang: 300.000 VNĐ 

Độc giả Le Hoang Hai: 102.41 USD 

Một độc giả ẩn danh (….186): 1.000.000 VNĐ 

Độc giả Trần Đức Thành: 110.000 VNĐ 

Độc giả Khai Tam: 1.000.000 VNĐ 

Một độc giả ẩn danh (…1919): 500.000 VNĐ 

Độc giả Nguyễn Đức Hồi: 500.000 VNĐ 

Một độc giả ẩn danh (….708): 2.000.000 VNĐ 

Độc giả Hân Vũ: 1.000.000 VNĐ 

Độc giả Nguyen Thanh Nguyen: 1.000.000 VNĐ. 

Độc giả Nguyễn Thị Bảo Ngọc: 53.01 USD 

Độc giả Doan Khac Xuyen: 2.000.000 VNĐ 

Độc giả Do Chung: 100 USD 

Nhà nghiên cứu Thái Văn Cầu: 200 USD 

Một thành viên Dự án: 1.000.000 VNĐ 

Một độc giả ẩn danh (…2319): 5.000.000 VNĐ 

Độc giả Huynh Trung Dung: 5.000.000 VNĐ 

Độc giả Ngô Thị Kim Cúc: 2.000.000 VNĐ 

Độc giả Đỗ Thị Huyền Trang: 500.000 VNĐ 

Một độc giả của Dự án (093019): 1.000.000 VNĐ 

Một độc giả ẩn danh (100119): 500.000 VNĐ 

Ông Văn (…6524): 5.000.000 VNĐ 

Một nhà nghiên cứu ẩn danh: 1.000.000 VNĐ 

Một nhà tài trợ ủng hộ các hoạt động của Dự án tài trợ riêng cho Bản tin Biển Đông hàng tuần:                      
800.000 – 1.000.000 VNĐ/1 bản tin. Tổng cộng tài trợ năm 2019: 8.600.000 VNĐ. 

 



V.3. Các nhà tài trợ tài chính cho Dự án trong năm 2018 

Hội Luật quốc tế Việt Nam: 5.000.000 VNĐ (tài trợ đợt 2) 

Nhà nghiên cứu Thái Văn Cầu: 200 USD 

Một độc giả của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: 100 USD 

Thạc sỹ Trần Thị Phương Thảo: 2.000.000 VNĐ 

 

V.4. Đóng góp tư liệu trong năm 2018 - 2020 

Những thành viên Dự án, nhà nghiên cứu, các anh/chị, các bạn muốn được ẩn danh đang làm                  
việc ở nhiều nơi trên thế giới 

Nhà báo Trần Lê Quỳnh 

PGS. TS. Nguyễn Hồng Thao 

TS. Phạm Thanh Vân 

Cộng tác viên Lê Đức Tâm 

TS. Nguyễn Trịnh Đôn 

Thạc sỹ Diệp Bảo Anh 

Nhóm South China Sea: News & Analysis 

 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả những sự đóng góp chung tay duy trì và phát triển Dự án                      
Đại Sự Ký Biển Đông, và chúng tôi cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ, để từng đồng                     
đóng góp của mỗi người đều được chuyển đổi thành các sản phẩm tri thức hữu ích phụng sự đất                    
nước, phụng sự cộng đồng.  

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

 



TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: SỨ MỆNH, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẠI SỰ 
KÝ BIỂN ĐÔNG 

(Cập nhật lần cuối ngày 14/10/2020) 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Tài liệu này được xây dựng dựa trên sự học hỏi từ tài liệu của những cơ sở nghiên cứu độc lập và                       
các tờ báo trung lập uy tín hàng đầu trên thế giới, trong đó có Quỹ Körber (Körber Stiftung -                    
Đức), Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS - Hoa Kỳ), Cơ quan Truyền thông                  
Pháp (Agence France-Presse), Viện Các vấn đề quốc tế Singapore (SIIA)... và nội dung khoá học                
về đạo đức khoa học mà một thành viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đã theo học tại Đức. Các                      
nội dung trong tài liệu được xây dựng phù hợp với điều kiện hiện tại của Dự án Đại Sự Ký Biển                      
Đông, và sẽ tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của Dự án. Trong mọi                     
hoàn cảnh, các hoạt động của Dự án phải đảm bảo các giá trị nền tảng của Dự án.  

 

I. SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ NỀN TẢNG 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông – South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI) là một dự án độc                   
lập, phi lợi nhuận, phi chính trị với sứ mệnh xây dựng các biên niên sự kiện, tổng hợp và hệ                     
thống hoá tư liệu, thông tin gốc hoặc gần với gốc nhất về các chủ đề quan trọng của tranh chấp                     
Biển Đông theo tiêu chuẩn khoa học, đa chiều dựa trên phân tích duy lý. Mục đích của Dự án                    
nhằm góp phần cung cấp tư liệu và một bức tranh tổng thể và hệ thống về diễn tiến tranh chấp tại                      
Biển Đông cho các nhà phân tích và hoạch định chính sách, và cho những ai đang quan tâm theo                    
dõi và mong mỏi một giải pháp công bằng, hoà bình và hiệu quả cho tranh chấp Biển Đông. 

Các giá trị nền tảng và là những nguyên tắc hướng dẫn hoạt động của dự án là: khoa học, có tính                      
hệ thống hoá, độc lập, phi lợi nhuận. Mọi ấn phẩm của Dự án phải đảm bảo tính trung thực,                    
khách quan, không bẻ cong, không thêm bớt thực tế. Chúng tôi không vận động hành lang,                 
không định hướng suy nghĩ một chiều. Chúng tôi cung cấp thông tin và góc nhìn đa chiều duy lý                    
để độc giả tự có những đánh giá độc lập của riêng mình. 

Các biên niên sự kiện và bộ hồ sơ/tư liệu của Dự án được xây dựng, tổng hợp và nghiên cứu theo                      
4 hướng sau: 

1. Hồ sơ chủ quyền ở Biển Đông. 

2. Diễn biến tranh chấp 

3. Các yêu sách biển và Luật Biển quốc tế 

4. Quản lý và giải quyết tranh chấp. 

Trong một vấn đề có tính chính trị cao với sự đối kháng quyết liệt lợi ích giữa các quốc gia, các                      
tổ chức chính trị như vấn đề tranh chấp Biển Đông, luật pháp quốc tế và sự thật có nguy cơ bị át                       



chế bởi các áp lực về kinh tế, chính trị và tam chiến , các nhà hoạch định chính sách và công luận                      4

cần có thông tin, dữ liệu trung thực, những phân tích khách quan, đa chiều để từ đó có những                    
hiểu biết chính xác, nhằm hướng tới những phân tích và giải pháp đúng đắn cho an ninh và hoà                    
bình Biển Đông. Và đây chính là vị trí chúng tôi lựa chọn trong nỗ lực thể hiện trách nhiệm của                     
một công dân đối với đất nước và của một thành viên trong cộng đồng thế giới, phù hợp với                    
những kỹ năng nghiên cứu khoa học chúng tôi được đào tạo. Chúng tôi cũng tin rằng đây là một                    
trong những con đường không thể không đi trong tổng thể các giải pháp bảo vệ quyền lợi hợp                   
pháp của Việt Nam ở Biển Đông hoà cùng mong muốn và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. 

 

II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 

Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghiên cứu là yếu tố có tính then chốt để duy trì uy tín và sứ                       
mệnh của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.  

 

1. Đạo đức khoa học 

Chúng tôi tuân thủ các giá trị chung trong nghiên cứu khoa học, bao gồm: 

Trung thực: truyền tải thông tin một cách trung thực và tôn trọng các cam kết. 

Chính xác: Kiểm tra cẩn thận trong công việc để truyền tải chính xác thông tin và tri thức, tránh                    
sai sót. 

Hiệu quả: sử dụng tài nguyên và tài chính một cách khôn ngoan và tránh lãng phí. 

Khách quan: sự thật và dữ liệu (facts) phải được đặt lên hàng đầu cho dù trái với quan điểm cá                     
nhân. Tránh thiên vị, thiên kiến. 

Không đạo văn: Đạo văn được định nghĩa là chiếm đoạt trái phép ý tưởng, ngôn ngữ, sản phẩm                   
trí tuệ của người khác và biến thành của mình. Các sản phẩm của Dự án đều phải tuân thủ                    
nguyên tắc không đạo văn, và nghiêm túc ghi nhận đúng đắn khi sử dụng nội dung trí tuệ của                    
người khác.  

4 Stefan Halper (2013) China - The Three Warfares. Một bản PDF được lưu trữ ở Thư viện Dự án Đại Sự Ký Biển                        
Đông tại https://drive.google.com/file/d/1wtg63z0z5GeNY9xova64_i9FOFDVjeoV/view 



2. Tính độc lập 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông không thuộc bất kỳ tổ chức chính trị hay doanh nghiệp nào. Dự án                     
Đại Sự Ký Biển Đông giữ quyền kiểm soát đối với nội dung trí tuệ và hướng đi, đề xuất và hoạt                      
động của Dự án. Các nhà tài trợ Dự án hỗ trợ tài chính cho Dự án trên tinh thần chia sẻ các giá trị                         
và con đường đi của Dự án, và muốn giúp Dự án có thể tồn tại một cách độc lập, phụng sự đất                       
nước, phụng sự cộng đồng. 

Quan điểm của từng thành viên, cộng tác viên trong Dự án được thể hiện qua các bài viết, phỏng                    
vấn, phát biểu là quan điểm cá nhân của thành viên, cộng tác viên đó, không nhất thiết là quan                    
điểm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.  

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tôn trọng tự do học thuật, không can thiệp vào niềm tin, quan điểm                     
mà các thành viên, cộng tác viên lựa chọn. Miễn sao sự đóng góp vào các sản phẩm của Dự án                     
đảm bảo các giá trị và các nguyên tắc hoạt động của Dự án.  

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông có thể mời các quan chức chính phủ tham gia vào công việc của Dự                      
án với mục đích đảm bảo sự khách quan, đa chiều trong các sản phẩm của Dự án. Những phát                    
biểu ở tư cách quan chức chính phủ sẽ được ghi chú rõ ràng dù có thể ẩn danh tính cụ thể. Đây                       
cũng là chuẩn mực trong chú thích, trích dẫn nguồn tin trong các nghiên cứu học thuật và trên                   
truyền thông. Trong trường hợp sản phẩm của Dự án được tài trợ bởi một nhà tài trợ cụ thể,                    
không phải là từ quỹ chung của Dự án, Dự án phải thông báo thông tin nhà tài trợ cho các quan                      
chức chính phủ được mời biết để họ được đảm bảo là không xung đột các quy chế quản lý công                     
chức, cán bộ. 

 

3. Tính chuyên nghiệp 

Đây là một Dự án được thực hiện tự nguyện trong thời gian cá nhân của các thành viên và cộng                     
tác viên Dự án. Tài chính dành cho các cộng tác viên hiện giờ còn rất khiêm tốn và chưa ổn định.                      
Bởi vậy các thành viên, cộng tác viên Dự án được tự do quyết định nhận hay không nhận thực                    
hiện một công việc mà Dự án triển khai. Nhưng một khi đã nhận việc, các thành viên, cộng tác                    
viên Dự án được yêu cầu phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, kỹ lưỡng,                    
có tính xây dựng. 

Các nghiên cứu, phân tích, bình luận được Dự án lựa chọn để giới thiệu tới cộng đồng, dù là của                     
các thành viên, cộng tác viên của Dự án hay của các nhà nghiên cứu bên ngoài, đáp ứng ít nhất                     
một trong hai tiêu chuẩn: (1) cung cấp tri thức nền có tính hệ thống và tổng hợp diễn giải cho                     



một vấn đề; (2) là những phân tích, quan điểm có tính giải pháp hoặc tính phản biện, góc nhìn, ý                     
tưởng mới quan trọng.  

 

4. Tính hợp tác 

Ngày nay, khi các vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết đều là những bài toán lớn vượt ngoài                    
sức lực của cá nhân, và Biển Đông là một bài toán lớn phức tạp, sự cân bằng giữa tôn trọng giá                      
trị cá nhân với năng lực hợp tác làm việc chung được coi là nền tảng để có thể thực hiện công                      
việc hiệu quả, tạo ra các sản phẩm hữu ích, có giá trị cho cộng đồng. Và đây là phương châm làm                      
việc của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.  

Ở Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, các thành viên và cộng tác viên sẽ được thể hiện hết năng lực và                       
sáng tạo của mình, được tôn trọng khi bày tỏ ý kiến, được khuyến khích học hỏi cái mới, và được                     
đánh giá ghi nhận đúng với những đóng góp cho Dự án. 

Mọi sự tranh luận trong công việc đều nhằm hướng tới đạt kết quả tốt nhất cho công việc, không                    
phải để phân thắng thua.  

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông cũng luôn sẵn lòng mở rộng hợp tác với các nhóm khác trên                    
nguyên tắc tôn trọng, ghi nhận đúng đắn chất xám và đóng góp của các bên. 

 

5. Tính minh bạch và bảo vệ thông tin cá nhân 

Các sản phẩm và các hoạt động thu chi tài chính của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông được công bố                      
công khai.  

Thông tin cá nhân của các thành viên, cộng tác viên, các nhà tài trợ, đối tác, thân hữu và độc giả                      
tương tác với Dự án được bảo vệ. Các thành viên, cộng tác viên và những ai tham gia đóng góp                     
cho Dự án được lựa chọn ẩn danh khi được đề cập trong các ấn phẩm và giao tiếp của Dự án với                       
công luận và với bên thứ ba, nếu cảm thấy cần thiết để tránh phiền nhiễu có thể có.  

 

6. Tính bản quyền  

Bản quyền các Biên niên sử pháp lý của dự án thuộc về tất cả những người có đóng góp về sự                      
kiện, biên tập, và Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Bản quyền các sản phẩm khác thuộc về các tác                     
giả và Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Các sản phẩm của dự án có thể được đăng lại, sử dụng với                       
mục đích phi lợi nhuận mà không cần phải xin phép trước, với điều kiện ghi rõ nguồn và link dẫn                     



tới bản gốc. Đối với việc sử dụng các sản phẩm của dự án cho mục đích thương mại thì cần phải                      
liên hệ với người điều phối dự án và phải có sự chấp nhận bằng văn bản của Ban biên tập dự án.                       
Email liên hệ: sukybiendong@gmail.com. 
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