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I- HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH ASEAN LẦN THỨ 37 

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN là cuộc họp định kỳ 6 tháng một lần do các thành viên Hiệp hội                    
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức để thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển                     
kinh tế, chính trị, an ninh và văn hóa xã hội của các nước Đông Nam Á. Hội nghị còn được coi là                       
một sự kiện quốc tế vì bên cạnh nó, còn có các hội nghị thượng đỉnh và các cuộc họp liên quan                      
với các nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về các vấn đề khác nhau và các vấn đề toàn cầu, tăng                       
cường hợp tác và đưa ra quyết định.  

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cả hai hội nghị thượng đỉnh năm nay được tổ chức dưới                   
hình thức trực tuyến, với Việt Nam là nước tổ chức trong vai trò Chủ tịch ASEAN. Nhiều vấn đề                    
được đưa ra thảo luận, trong đó trọng tâm là các vấn đề về đại dịch COVID-19, kinh tế (Hiệp                    
định Đối tác Toàn diện Khu vực), an ninh hoà bình trong khu vực (Biển Đông). Hơn 80 văn bản,                    
bao gồm cả các đề xuất của Việt Nam, sẽ được thông qua trong dịp này. 

Trong khuôn khổ Bản Tin Biển Đông, chúng tôi chỉ trích xuất những phần liên quan đến Biển                  
Đông. Về những nội dung khác, mời theo các đường dẫn tin đọc cụ thể hơn.  

Nhìn chung, diễn ngôn của các lãnh đạo ASEAN trong Hội nghị lần này không có gì mới ngoài                   
việc tái khẳng định lại một số thông điệp chính. Đối với Việt Nam, đó là lập trường về tầm quan                     
trọng của Công ước Liên hiệp quốc về luật biển (UNCLOS) 1982 với tư cách là khuôn khổ pháp                   
lý cho mọi hoạt động trên đại dương và biển, và về thế đứng trung lập của ASEAN trước vòng                    
xoáy cạnh tranh quyền lực trong khu vực và trên thế giới. Với Malaysia là mối quan ngại về sự                    
hiện diện của tàu chiến và tàu thuyền ở Biển Đông có khả năng làm gia tăng căng thẳng, từ đó                     
dẫn đến những tính toán sai lầm có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.                      
Với Philippines là sự nhắc lại quan điểm rằng Phán quyết Tòa trọng tài là một phần của luật quốc                    
tế và không quốc gia nào có thể lờ đi hoặc bỏ qua. Với Campuchia, là sự minh định rằng                    
Campuchia sẽ không cho phép bất kỳ quân đội nước ngoài nào đặt trên lãnh thổ nước này. 

Một diễn biến mới đáng chú ý trong Hội nghị lần này ở khía cạnh địa chính trị, đó là việc ký kết                       
Hiệp định đối tác Toàn diện Khu vực, một hiệp định thương mại tự do gồm các nước ASEAN và                    
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.  

  

Việt Nam 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 37, Thủ tướng Việt Nam                  
Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mặc dù ba phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chiến tranh thế giới                      
thứ hai kết thúc, hòa bình và an ninh thế giới vẫn chưa thực sự bền vững. Năm nay, hòa bình và                      



an ninh thậm chí còn bị đe dọa nhiều hơn do hậu quả của những rủi ro phức tạp nảy sinh từ cách                       
ứng xử khó lường của các quốc gia, sự cạnh tranh và xích mích giữa các cường quốc, nhiều                   
thách thức khác nhau đối với hệ thống đa phương quốc tế và sự gia tăng các vấn đề an ninh phi                      
truyền thống và khuynh hướng cực đoan. 

Nhận thức đầy đủ về những cơ hội và thách thức mà khu vực đang đối mặt, ASEAN với tinh                    
thần tự cường, đã có ý thức và kiên định theo đuổi cách tiếp cận cân bằng và hài hòa để duy trì vị                        
trí trung tâm của mình mà không bị lung lay hoặc bị thu hút vào các vòng xoáy cạnh tranh trong                     
khu vực và quốc tế. 

Ông Phúc khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc duy trì một Đông Nam Á hòa bình, an                    
ninh, ổn định và trung lập. Ông cho biết ASEAN cũng luôn thể hiện quan điểm chính và cam kết                    
mạnh mẽ trong việc đưa Biển Đông, một tuyến đường biển quan trọng của khu vực và thế giới,                   
thành một vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn cho dòng chảy tự do hàng hoá, nơi sự                      
khác biệt và các tranh chấp được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, nơi luật pháp                   
được tôn trọng và tuân thủ đầy đủ, và các giá trị phổ quát được đề cao. Việt Nam nhấn mạnh tầm                      
quan trọng của UNCLOS 1982 với tư cách là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên đại                   
dương và biển, đồng thời mong muốn sớm ký kết một bộ quy tắc ứng xử (COC) có hiệu lực,                    
thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982. 

Xem thêm: 

ASEAN Việt Nam 2020: Opening Remarks by H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc, Prime             
Minister of Viet Nam at the Opening Ceremony of the 37th ASEAN Summit 

 

Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng cần phải xác định một vị trí tối                    
ưu cho ASEAN trong thế giới hậu COVID-19. Ý chí và khát vọng mạnh mẽ duy trì một khu vực                    
hòa bình, ổn định, gắn kết, thống nhất và pháp quyền cần được tiếp tục khẳng định như một giá                    
trị cốt lõi của Đông Nam Á và Cộng đồng ASEAN. ASEAN có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào                    
việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và củng cố hệ thống đa phương                    
toàn cầu với cốt lõi là Liên hợp quốc. 

Xem thêm: 

ASEAN Việt Nam 2020: Remarks by H.E. Mr. Nguyen Phu Trong, General Secretary,             
President of the Socialist Republic of Viet Nam at the Opening Ceremony of the 37th               
ASEAN Summit 

 

https://www.asean2020.vn/xem-chi-tiet1/-/asset_publisher/ynfWm23dDfpd/content/opening-remarks-by-h-e-mr-nguyen-xuan-phuc-prime-minister-of-viet-nam-at-the-opening-ceremony-of-the-37th-asean-summit
https://www.asean2020.vn/xem-chi-tiet1/-/asset_publisher/ynfWm23dDfpd/content/opening-remarks-by-h-e-mr-nguyen-xuan-phuc-prime-minister-of-viet-nam-at-the-opening-ceremony-of-the-37th-asean-summit
https://www.asean2020.vn/xem-chi-tiet1/-/asset_publisher/ynfWm23dDfpd/content/remarks-by-h-e-mr-nguyen-phu-trong-general-secretary-president-of-the-socialist-republic-of-viet-nam-at-the-opening-ceremony-of-the-37th-asean-summit
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https://www.asean2020.vn/xem-chi-tiet1/-/asset_publisher/ynfWm23dDfpd/content/remarks-by-h-e-mr-nguyen-phu-trong-general-secretary-president-of-the-socialist-republic-of-viet-nam-at-the-opening-ceremony-of-the-37th-asean-summit


Malaysia 

Ngoại trưởng Hishammuddin Hussein 

Các quốc gia Đông Nam Á cần phải giải quyết các yêu sách chồng lấn của họ ở Biển Đông trước                     
khi quyết định cách xử lý các chính sách của Bắc Kinh hoặc Washington, đó là quan điểm của                   
ngoại trưởng Malaysia được ông đưa ra trong cuộc họp báo sau Hội nghị trực tuyến với những                  
người đồng cấp trong khu vực.  

“Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi ở ASEAN là ngôi nhà của chúng tôi cần phải có trật tự                     
trước,” ông Hishammuddin nói. 

Trước Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia cho biết Malaysia sẽ tiếp tục ưu tiên lợi ích                  
quốc gia trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông và muốn vấn đề được giải quyết một cách                    
hợp lý và mang tính xây dựng với các bên liên quan. 

Xem thêm: 

BenarNews ngày 10/11/2020: Malaysia: ASEAN Must First Settle its Own Competing           
South China Sea Claims 

Malay Mail ngày 10/11/2020: Hishammuddin: Malaysia to prioritise its interests in S.            
China Sea issues 

 

Thủ tướng Muhyiddin Yassin 

Trong bài phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết Malaysia kiên                
định với quan điểm rằng các vấn đề liên quan đến Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa                    
bình và có tính xây dựng, phù hợp với các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp                    
quốc tế, bao gồm cả UNCLOS 1982. Malaysia quan điểm rằng tất cả các bên cần hợp tác để đảm                    
bảo rằng Biển Đông vẫn là một vùng biển hòa bình, ổn định và giao thương. Là một quốc gia                    
ven biển, vấn đề có ý nghĩa quan trọng [đối với Malaysia] là Biển Đông được an toàn để thương                    
mại quốc tế phát triển thịnh vượng. Ông Yassin nhắc lại quan điểm của Malaysia rằng trong khi                  
luật pháp quốc tế đảm bảo quyền tự do hải hành, sự hiện diện của tàu chiến và tàu thuyền ở Biển                      
Đông có khả năng làm gia tăng căng thẳng, từ đó dẫn đến những tính toán sai lầm có thể ảnh                     
hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. 

Xem thêm: 

Văn phòng Thủ tướng Malaysia ngày 12/11/2020: PM’s Intervention at the 37th ASEAN             
Summit 

 

https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/my-scs-asean-11102020164905.html
https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/my-scs-asean-11102020164905.html
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/11/10/hishammuddin-malaysia-to-prioritise-its-interests-in-s.-china-sea-issues/1921370
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/11/10/hishammuddin-malaysia-to-prioritise-its-interests-in-s.-china-sea-issues/1921370
https://www.asean2020.vn/xem-chi-tiet1/-/asset_publisher/ynfWm23dDfpd/content/37th-asean-summit-and-related-summits-kick-off
https://www.asean2020.vn/xem-chi-tiet1/-/asset_publisher/ynfWm23dDfpd/content/37th-asean-summit-and-related-summits-kick-off


Philippines 

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, qua hình thức trực tuyến, Tổng thống Philippines Rodrigo               
Roa Duterte nhấn mạnh ASEAN cần củng cố vị trí là điểm tựa của các tiến trình và cơ chế an                     
ninh khu vực. Ông kêu gọi nâng cao uy tín của ASEAN với tư cách là một tổ chức độc lập có thể                       
thu hút tất cả các bên liên quan trong khu vực với tầm nhìn và sự gắn kết chiến lược. 

Nhắc tới Phán quyết trọng tài Vụ kiện Biển Đông năm 2016, ông Duterte nói rằng phán quyết                  
bây giờ là một phần của luật quốc tế. Và tầm quan trọng của nó không thể bị giảm bớt và cũng                      
không thể bị bỏ qua bởi bất kỳ quốc gia nào, dù lớn và mạnh mẽ tới đâu.  

Theo thông cáo của Văn phòng Truyền thông Tổng thống, ông Duterte một lần nữa nhắc lại lập                  
trường của Philippines về vấn đề Biển Đông tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ                   
23. Ông nhấn mạnh rằng Philippines mong muốn giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với                  
luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS, và vẫn cam kết hoàn thành một Bộ Quy tắc ứng xử                    
thực chất và hiệu lực ở Biển Đông vào thời gian sớm nhất có thể. Ông Duterte kêu gọi tất cả các                      
bên tôn trọng quyền tự do hải hành và không hành trên Biển Đông và thực hiện các biện pháp tự                     
kiềm chế, không quân sự hoá các thực thể địa lý ở Biển Đông, không đe doạ hay sử dụng các                     
hành vi cưỡng chế khác. Ông nói các nước nên cùng xây dựng niềm tin lẫn nhau hơn là gây nghi                     
ngờ và nghi ngờ lẫn nhau. 

Xem thêm: 

Presidential Communications (Government of the Philippines) ngày 12/11/2020:        
Intervention of President Rodrigo Roa Duterte at the Plenary Session of the 37th             
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit 

Presidential Communications (Government of the Philippines) ngày 13/11/2020:        
Statement on the participation of President Rodrigo Roa Duterte in the 37th ASEAN             
Summit and Related Summits on November 12, 2020 

 

Campuchia 

Để giải tỏa những nghi ngờ thường xuyên được đưa ra bởi nhiều nguồn khác nhau, cáo buộc                  
Campuchia đã ký thỏa thuận đặt căn cứ quân sự nước ngoài, Campuchia tái khẳng định cam kết                  
tôn trọng kiên quyết Hiến pháp của Vương quốc và tuân theo đường lối độc lập và trung lập                   
trong bảo vệ quốc gia và chủ quyền bằng cách tuyệt đối không cho phép sự hiện diện của bất kỳ                     
quân đội nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình. 

Xem thêm: 

https://pcoo.gov.ph/presidential-speech/intervention-of-president-rodrigo-roa-duterte-at-the-plenary-session-of-the-37th-association-of-southeast-asian-nations-asean-summit/
https://pcoo.gov.ph/presidential-speech/intervention-of-president-rodrigo-roa-duterte-at-the-plenary-session-of-the-37th-association-of-southeast-asian-nations-asean-summit/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=154701207892882&story_fbid=4081454515217512
https://www.facebook.com/permalink.php?id=154701207892882&story_fbid=4081454515217512


Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Vương quốc Campuchia ngày 12/11/2020: Outcomes              
of the 37th ASEAN Summit and Related Summits held on 12 November 2020 

 

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Trung Quốc 

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Trung Quốc, Thủ tướng Phúc nhắc lại với Trung Quốc lập                  
trường chủ đạo của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục nỗ lực thực hiện đầy                    
đủ và nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở                       
Biển Đông hiệu quả và có hiệu lực, phù hợp với luật quốc tế và UNCLOS 1982. 

Ông Phúc cũng khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện ASEAN-Trung                 
Quốc là một trong những quan hệ đối tác năng động và thực chất nhất của ASEAN. 

Về phía Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói Trung Quốc hy vọng sẽ làm việc với                  
ASEAN để chống lại COVID-19 và rằng Trung Quốc sẽ “tích cực xem xét nhu cầu vaccine của                  
các nước ASEAN”. Ông nói thêm rằng các nước nên chung tay để đưa kinh tế khu vực phục hồi                    
và kết thúc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông vào một ngày sớm nhất. 

Xem thêm: 

ASEAN Việt Nam 2020: Prime Minister Nguyen Xuan Phuc: ASEAN-China ties among            
most substantive partner relations of ASEAN 

CCTV ngày 12/11/2020: 李克强出席第23次中国-东盟领导人会议 

 

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ 

Phía Mỹ đã không có lãnh đạo thuộc cấp cao nhất tham dự cuộc họp trực tuyến có sự tham gia                     
của những người đứng đầu chính phủ các nước ASEAN. Thay cho Tổng thống hoặc Bộ trưởng                 
Ngoại giao Mỹ là cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien cùng các quan chức cấp cao khác. 

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã tái khẳng                    
định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở như                       
đã nêu trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và Tầm nhìn ASEAN về                    
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tầm nhìn của Hoa Kỳ dựa trên vai trò trung tâm của ASEAN                    
và sự tôn trọng chung đối với quyền tự do trên biển và bầu trời; chủ quyền; kinh tế dựa trên thị                      
trường, đầu tư mở, thương mại công bằng và có đi có lại; và hỗ trợ tính minh bạch và quản trị                      
tốt. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.mfaic.gov.kh/wp-content/uploads/2020/11/Ministry-of-Foreign-Affairs-and-International-Cooperation-202011-1-34.pdf&hl=en_US
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.mfaic.gov.kh/wp-content/uploads/2020/11/Ministry-of-Foreign-Affairs-and-International-Cooperation-202011-1-34.pdf&hl=en_US
https://www.asean2020.vn/xem-chi-tiet1/-/asset_publisher/ynfWm23dDfpd/content/prime-minister-nguyen-xuan-phuc-asean-china-ties-among-most-substantive-partner-relations-of-asean
https://www.asean2020.vn/xem-chi-tiet1/-/asset_publisher/ynfWm23dDfpd/content/prime-minister-nguyen-xuan-phuc-asean-china-ties-among-most-substantive-partner-relations-of-asean
https://tv.cctv.com/2020/11/12/VIDEniduaIKeGd9x6Z8PX7tL201112.shtml


Hai bên tái khẳng định cam kết nỗ lực hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh                      
vượng cho người dân, bao gồm thông qua hợp tác để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trong                   
khu vực. 

Theo phía Hoa Kỳ, trong 15 năm qua, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 930 triệu USD để hỗ trợ giáo dục ở                       
các nước ASEAN và 785 triệu USD để hỗ trợ trao đổi học thuật, văn hóa và nghề nghiệp.  

Tại Hội nghị lần này, các quan chức Hoa Kỳ đã công bố chương trình Billion Futures Scholars                  
nhằm mục đích tăng số lượng sinh viên từ các nước ASEAN tham gia các chương trình trao đổi                   
giáo dục ở Hoa Kỳ. 

Còn theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, lãnh đạo các nước đã bày tỏ quan ngại về                    
những nguy cơ tiềm ẩn phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông và các hành động trái                      
luật quốc tế làm phức tạp tình hình, gây ra bất ổn và lo ngại trong khu vực. 

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp quyền (rule of law), đối thoại, xây dựng                   
lòng tin, phi quân sự hóa, tự kiềm chế và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình                     
phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982 )                    
là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động trên biển. 

Mỹ ủng hộ các quốc gia ven biển thực hiện quyền chủ quyền với các nguồn tài nguyên biển phù                    
hợp với UNCLOS, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. 

Xem thêm: 

U.S. Mission to ASEAN ngày 13/11/2020: United States and ASEAN: A Billion Futures             
Across the Indo-Pacific 

ASEAN ngày 14/11/2020: Joint Statement on Human Capital Development at the 8th            
ASEAN-U.S. Summit 

VnExpress ngày 14/11/2020: US, ASEAN reaffirm importance of rule of law in South             
China Sea 

U.S. Mission to ASEAN: History of the U.S. and ASEAN relations 

 

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Úc 

Thủ tướng Úc Scott Morrison đã tham dự Hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo ASEAN.                  
Theo thông cáo báo chí của ông, tầm nhìn của Úc về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương                     
lấy ASEAN là trung tâm. Australia và ASEAN chia sẻ tầm nhìn về một khu vực hòa bình, bao                   
trùm, có chủ quyền và tự cường. 

https://asean.usmission.gov/united-states-and-asean-a-billion-futures-across-the-indo-pacific/
https://asean.usmission.gov/united-states-and-asean-a-billion-futures-across-the-indo-pacific/
https://asean.org/storage/2020/11/25-Final-Joint-Statement-on-Human-Capital-Development-at-the-8th-ASEAN-US-Summit.pdf
https://asean.org/storage/2020/11/25-Final-Joint-Statement-on-Human-Capital-Development-at-the-8th-ASEAN-US-Summit.pdf
https://e.vnexpress.net/news/news/us-asean-reaffirm-importance-of-rule-of-law-in-south-china-sea-4191742.html
https://e.vnexpress.net/news/news/us-asean-reaffirm-importance-of-rule-of-law-in-south-china-sea-4191742.html
https://asean.usmission.gov/our-relationship/policy-history/usasean/


Nhân dịp này, Thủ tướng Úc cũng công bố một số gói đầu tư và hỗ trợ cho ASEAN. Ông                    
Morrison cũng cho biết Úc sẽ mở rộng mạng lưới Cố vấn Quốc phòng và Tùy viên Quốc phòng                   
bao phủ tất cả các nước ASEAN và tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Úc để làm                    
việc với các đối tác trong khu vực về gìn giữ hòa bình. 

Theo ông Morrison, hỗ trợ thương mại mở, dựa trên luật pháp là rất quan trọng trong bối cảnh                   
thế giới hồi phục từ cuộc suy thoái do đại dịch. Úc sẽ cung cấp 46 triệu AUD cho các nước                     
ASEAN đủ điều kiện để hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực nhằm giúp thực hiện Hiệp định                    
Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia và New                  
Zealand. 

Xem thêm: 

Website Thủ tướng Úc ngày 14/11/2020:  Investing in our Southeast Asian Partnerships 

 

Hội nghị thượng đỉnh Đông Á 

Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 15 được tổ chức vào ngày 14/11/2020. Hội nghị do Thủ                   
tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ toạ trên cương vị Chủ tịch ASEAN. Tất cả 18 quốc gia thành viên                   
đã tham gia Hội nghị bao gồm 10 nước Đông Nam Á và Ấn Độ, Nga, Trung Quốc, Australia,                   
New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin đại diện cho Nga, nhưng                 
Tổng thống Mỹ Donald Trump vắng mặt, và thay vào đó là Cố vấn An ninh Quốc gia Robert                   
O'Brien. 

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã đại diện cho Ấn Độ tham dự Hội                 
nghị. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông đã nói về tầm quan trọng của việc tuân thủ                     
luật pháp quốc tế, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền cũng như thúc đẩy một trật tự toàn                     
cầu dựa trên luật lệ, nhìn nhận ASEAN là trung tâm ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình                    
Dương.  

Về Biển Đông, Bộ trưởng S. Jaishankar bày tỏ quan ngại về những hành động và sự cố làm xói                    
mòn lòng tin trong khu vực. Ông tuyên bố rằng các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử không                     
được phương hại đến lợi ích hợp pháp của các bên thứ ba và phải hoàn toàn phù hợp với                    
UNCLOS. 

Tờ The Japan Times dẫn lời quan chức chính phủ cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide                  
đã chỉ ra các động thái ở Biển Đông và Biển Đông là “đi ngược lại pháp quyền và sự cởi mở”,                      
các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Nhật Bản vẫn đang tồn tại ở Biển Hoa Đông, đồng thời                    
cùng chia sẻ mối quan ngại sâu sắc với các nước khác trong khu vực mà không nêu đích danh                    
Trung Quốc. 

https://www.pm.gov.au/media/investing-our-southeast-asian-partnerships


Theo tờ South China Morning Post, trong hội nghị, Bắc Kinh muốn kết thúc sớm các cuộc đàm                  
phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với ASEAN. “[Các quốc gia nên] thực hiện một cách tiếp                    
cận linh hoạt và thực dụng để đẩy nhanh các cuộc đàm phán nhằm chứng tỏ với cộng đồng quốc                    
tế rằng chúng ta có trí tuệ và khả năng kiểm soát tốt Biển Đông và duy trì hòa bình và ổn định                       
của Biển Đông,” Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu. Ông Lý nói thêm rằng để                  
xúc tiến các cuộc đàm phán, Trung Quốc sẵn sàng tổ chức các cuộc họp trực tiếp “càng sớm                   
càng tốt” khi tình hình đại dịch cho phép. 

Nhưng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói rằng "còn rất nhiều việc ở phía trước, và chúng                  
ta nên duy trì động lực của các cuộc thảo luận để có thể đưa ra một Bộ quy tắc ứng xử hiệu quả                        
và thực chất." 

Kết thúc Hội nghị, một bản tuyên bố đã được công bố, dưới tên “Tuyên bố Hà Nội nhân kỷ niệm                     
Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 15”. 

Tuyên bố lưu ý rằng khu vực và thế giới đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có,                     
bao gồm căng thẳng ngày càng gia tăng cũng như các vấn đề phi truyền thống và xuyên biên giới                    
đang nổi lên, đặc biệt là các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả đại dịch                     
COVID-19.  

Đối mặt với những thách thức trong khu vực, Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin                   
và tin cậy lẫn nhau, tăng cường đối thoại và hợp tác cũng như cách tiếp cận đa phương nhằm                    
củng cố cấu trúc đa phương khu vực trong việc giải quyết các vấn đề chung cấp bách của khu                    
vực và toàn cầu, đồng thời hỗ trợ trật tự khu vực và quốc tế được tuân thủ trong luật pháp quốc                      
tế, do đó góp phần xây dựng cộng đồng trong khu vực. 

Nhận định về Tuyên bố Hà Nội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông “đồng ý với ý                   
tưởng chủ đạo được nêu ra trong ‘Tuyên bố Hà Nội’ - đó là các nước cần hợp tác hài hòa để duy                       
trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác trong hàng loạt                      
các vấn đề chính trị và kinh tế. Đồng thời, điều quan trọng là phải hành động trên các nguyên tắc                     
tôn trọng luật pháp quốc tế, tính đến lợi ích của nhau và bảo đảm một nền an ninh bình đẳng và                      
không bị chia cắt”. 

 

Bình luận học giả 

Trong Tuyên bố Hà Nội không nhắc cụ thể tới Biển Đông dù đây là một chủ đề đã được Chủ toạ                      
Hội nghị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, và nhiều lãnh đạo các nước nêu ra trong Hội                   
nghị. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi. 



Bình luận về vấn đề này, ông Stephen Nagy, phó giáo sư cấp cao về chính trị và nghiên cứu quốc                     
tế của Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo, nói với VOA rằng “khủng hoảng COVID có lẽ sẽ                     
làm cho (các nước ASEAN) khó khăn trong việc đặt ưu tiên vào một bộ quy tắc ứng xử trong khi                     
họ đang lo ngại nhiều hơn về việc phục hồi kinh tế trong nước và nối lại thương mại, du lịch                     
cùng mọi thứ khác.” 

Trong khi đó, một nhà nghiên cứu Biển Đông kỳ cựu trong lãnh vực quan hệ quốc tế và luật                    
quốc tế nói với Dự án Đại Sự Ký Biển Đông rằng khu vực Đông Á có nhiều vấn đề, nhiều thách                      
thức không chỉ riêng Biển Đông. Nếu nêu vấn đề Biển Đông thì sẽ còn phải nêu nhiều vấn đề                    
khác như vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku, vấn đề Ấn - Trung, bán đảo Triều Tiên, v.v... 

Trong tuyên bố đã nhấn mạnh những thách thức an ninh ngày càng tăng, giải quyết những thách                  
thức này trên cơ sở Luật quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc. 

Xem thêm: 

Minister of External Affairs ngày 14/11/2020: 15th East Asia Summit 

The Japan Times ngày 15/11/2020: Asia-Pacific leaders voice concern over South China            
Sea as tensions persist 

South China Morning Post ngày 13/11/2020: South China Sea: China asks Asean for             
quick resolution to code of conduct 

Điện Kremlin ngày 14/11/2020: Ha Noi Declaration on the Fifteenth Anniversary of the             
East Asia Summit 

Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam ngày 15/11/2020: Tổng thống Nga Putin: Tôi đồng               
ý với “Tuyên bố Hà Nội 

VOA Tiếng Việt ngày 16/11/2020:  Tuyên Bố Hà Nội không đề cập tranh chấp Biển Đông 

 

 

II- HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) 

RCEP là một hiệp định thương mại tự do được đề xuất giữa 10 quốc gia thành viên của ASEAN                    
và 6 đối tác của khối này là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New                   
Zealand. Sáng ngày 15/11/2020, các nhà lãnh đạo 15 nước thành viên đã chính thức ký Hiệp                 
định vào Chủ nhật mặc dù Ấn Độ đã rút khỏi Hiệp định. Đây được coi là thỏa thuận thương mại                     
lớn nhất thế giới. Sau khi ký kết, tất cả các quốc gia sẽ phải phê chuẩn RCEP trong vòng hai năm                      
trước khi nó có hiệu lực. 

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/33194/15th_East_Asia_Summit
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/15/national/asia-pacific-asean-south-china-sea/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/15/national/asia-pacific-asean-south-china-sea/
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3109706/south-china-sea-china-asks-asean-quick-resolution-code-conduct
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3109706/south-china-sea-china-asks-asean-quick-resolution-code-conduct
http://en.kremlin.ru/supplement/5579
http://en.kremlin.ru/supplement/5579
http://baochinhphu.vn/Quocte/Tong-thong-Nga-Putin-Toi-dong-y-voi-Tuyen-bo-Ha-Noi/414131.vgp
http://baochinhphu.vn/Quocte/Tong-thong-Nga-Putin-Toi-dong-y-voi-Tuyen-bo-Ha-Noi/414131.vgp
https://www.voatiengviet.com/a/tuyen-bo-ha-noi-khong-de-cap-tranh-chap-bien-dong/5664538.html


Theo truyền thông Việt Nam, Hiệp định này được cho là giúp các doanh nghiệp Việt Nam không                  
chỉ tiếp cận thị trường tiêu thụ lớn, quy mô GDP gấp đôi thị trường của Hiệp định đối tác toàn                     
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mà còn tiếp cận được nguồn nguyên liệu, phục                  
vụ chuỗi sản xuất các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu hiện nay. Việt Nam có thể nhập khẩu chip                     
điện tử từ Nhật Bản, Hàn Quốc; nhập nguyên liệu dệt may từ Trung Quốc, sau đó sản xuất trong                    
nước và xuất đi nước khác, đồng thời thỏa mãn quy tắc xuất xứ nội khối để tận dụng được ưu đãi                      
thuế quan. 

Trong cuộc đàm phán phút chót ngày 4/11 năm ngoái, khi Thái Lan là Chủ tịch ASEAN, Ấn Độ                   
đã rút khỏi RCEP do còn nhiều điểm chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề liên quan đến thuế                     
nông nghiệp. Ấn Độ sau đó tuyên bố không tham gia hiệp định trong năm nay. Nước này lo ngại                    
việc tham gia RCEP có thể ảnh hưởng đến sinh kế của người dân yếu thế, đồng thời dẫn đến                    
thâm hụt thương mại và hàng nhập khẩu, đặc biệt các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập                    
thị trường nội địa. 

Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin nói rằng Malaysia tôn trọng quyết định của Ấn                
Độ về việc không tham gia RCEP nhưng vẫn hy vọng rằng quốc gia này sẽ tham gia hiệp định                    
thương mại trong tương lai. 

 

Bình luận 

Báo cáo về thách thức và cơ hội từ RCEP đối với doanh nghiệp Việt Nam của Phòng Thương                   
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, RCEP là thị trường lớn với lượng dân số                  
hùng hậu đến từ Trung Quốc, thị trường chiếm 30% GDP toàn cầu (đặc biệt tại Trung Quốc và                   
Nhật Bản) và chiếm 28% thương mại thế giới. Xét về thương mại, đây là cơ hội lớn cho Việt                    
Nam khi tham gia RCEP. “Đặc biệt, đây cũng là thị trường không quá khó tính (ngoại trừ Úc,                   
Nhật, New Zealand), có nhu cầu là sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như nông sản vùng nhiệt                   
đới và thực phẩm chế biến. Đặc điểm của chuỗi sản xuất RCEP là bao trùm cả chuỗi sản xuất                    
gần như hoàn chỉnh của nhiều loại hàng hóa như điện thoại, sản phẩm điện tử, dệt may, giày dép,                    
thực phẩm chế biến…,” bà Nguyễn Thị Thu Trang (Trung tâm WTO và hội nhập - VCCI) thông                  
tin.  

Tuy nhiên, VCCI cũng cảnh báo, trong khu vực kinh tế RCEP, có quá nhiều đối tác có cơ cấu                    
sản phẩm tương tự hàng Việt Nam, có năng lực cạnh tranh mạnh hơn Việt Nam như Thái Lan,                   
Indonesia, Trung Quốc… 

Chuyên gia marketing Vũ Quốc Chinh, Đại học Kinh tế TP.HCM, cho rằng Việt Nam cần cẩn                 
thận với RCEP và “bẫy” trung chuyển hàng hóa từ thị trường này sang thị trường khác. 



“EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Liên hiệp Châu Âu - Việt Nam) và CPTPP mang lại cho                   
Việt Nam một thị trường xuất khẩu rộng lớn đặc biệt những hàng hóa là thế mạnh của Việt Nam.                    
Hai FTA đó cũng hướng đến thị trường khó tính, đưa ra các điều kiện cao giúp doanh nghiệp nội                    
địa biết tự nâng mình lên, nâng chất lượng hàng hóa lên. Với RCEP, một thị trường cực kỳ mênh                    
mông trong đó, có thể nói là thượng vàng hạ cám. Đặc biệt, có nhiều mặt hàng tương đương với                    
hàng Việt nên khi mở cửa, về lý thuyết thì đây là cơ hội để người tiêu dùng trong nước có thêm                      
sự lựa chọn. Nhưng trong xuất khẩu, các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam với thị trường RCEP                   
không chiếm tỷ trọng lớn. Thế nên, việc mở các dịch vụ logistics vốn không phải là thế mạnh                   
của Việt Nam, vô hình trung ta dễ rơi vào “bẫy” là nơi chuyên chở hàng hóa từ đông sang tây.                     
Thứ hai, việc xóa bỏ hạn chế về thương mại dịch vụ, kể cả tài chính và viễn thông, bán hàng điện                      
tử… trong RCEP là thách thức lớn cho Việt Nam. Việt Nam đang hướng đến cuộc cách mạng                  
4.0, ngành thương mại điện tử phát triển mạnh nhưng doanh nghiệp trong nước còn non trẻ. Nếu                  
xóa bỏ hạn chế, đồng nghĩa là ngành thương mại điện tử Việt Nam sẽ bị “bóp chết” không                   
thương tiếc trong RCEP”, ông Vũ Quốc Chinh nói. 

Hiệp ước cũng được coi là cơ chế để Trung Quốc soạn thảo các quy tắc thương mại châu Á -                     
Thái Bình Dương, mang lại lợi thế cho tham vọng địa chính trị của Trung Quốc, theo Alexander                  
Capri, chuyên gia thương mại tại Trường Kinh doanh Đại học Quốc gia Singapore. 

Còn theo Jeffrey Wilson, Giám đốc nghiên cứu Trung tâm Perth USAsia, RCEP sẽ vẽ lại bản đồ                  
chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thông qua một bộ quy tắc kinh tế duy nhất, 15                    
thành viên của Hiệp định sẽ ưu tiên hội nhập với nhau. Hiệp định này cũng sẽ thay đổi tính toán                     
của nhiều chính phủ đối với phân ly Mỹ-Trung. Hiệp định cũng sẽ ràng buộc Trung Quốc vào                  
một mô hình hợp tác kinh tế đa phương dựa trên luật lệ, hạn chế sự đặc cách của chủ nghĩa song                      
phương.  

Kyle Springer, nhà phân tích cao cấp tại Trung tâm Perth USAsia nhận định Việt Nam đã nổi lên                   
với tư cách là một nhà lãnh đạo khu vực với RCEP. Việt Nam ở cương vị Chủ tịch ASEAN 2020                     
đã cố gắng bảo vệ hiệp định này bất chấp những khó khăn lớn về chính trị và kinh tế. Theo                     
Springer, Việt Nam đã củng cố vị thế mong muốn là nước có vai trò lãnh đạo tầm trung trong                    
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Hiệp định này, không có Hoa Kỳ là thành viên, cũng được cho là sẽ gia tăng áp lực đối với chính                      
quyền mới của Hoa Kỳ trong việc củng cố các mối quan hệ kinh tế Hoa Kỳ và lấp đầy khoảng                     
trống chính sách ở một khu vực quan trọng của thế giới. Việc Washington rút khỏi Hiệp định đối                   
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã trở thành biểu tượng của Hoa Kỳ hướng nội, theo nhiều                  
nhận định.  



Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc Viện An ninh và Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học               
Chulalongkorn ở Thái Lan cho biết: “Việc RCEP loại trừ Hoa Kỳ có thể giúp Washington có                 
thêm động lực để quay trở lại” tiếp tục thỏa thuận thương mại TPP. 

Xem thêm: 

VnExpress ngày 9/11/2020: Hiệp định RCEP có thể được ký trực tuyến trong tuần này 

Báo Thanh Niên ngày 10/11/2020: Việt Nam chuẩn bị ký Hiệp định RCEP 

Reuters ngày 12/11/2020: Southeast Asian leaders begin summit amid 'major power           
rivalries' 

AFP ngày 12/11/2020: Huge China-backed trade pact to be signed at Southeast Asian             
summit 

Nikkei Asia ngày 12/11/2020: RCEP nations to sign Asian trade megadeal, with clause             
for India 

Văn phòng Thủ tướng Malaysia ngày 13/11/2020: RCEP: Malaysia respects India’s           
decision, hope it will join in the future — PM Muhyiddin 

Trung tâm WTO và Hội nhập:  RCEP (ASEAN+6) 

The Strategist ngày 21/9/2020: RCEP will redraw the economic and strategic map of the              
Indo-Pacific 

Australia Institute of International Affairs ngày 5/11/2020: Vietnam Takes the Lead on            
Indo-Pacific Economic Integration 

The Wall Street Journal ngày 13/11/2020: Asia-Pacific Countries Push to Sign           
China-Backed Trade Megadeal. Bản PDF  ở đây . 

 

 

III- CHUYỂN ĐỘNG ĐÔNG NAM Á 

Philippines trì hoãn quyết định số phận Hiệp ước Quốc phòng với Mỹ thêm 6 tháng nữa 

Philippines cho biết sẽ dành thêm sáu tháng để cân nhắc quyết định có giữ nguyên hiệp ước                  
phòng thủ chung với Hoa Kỳ hay không vì các nỗ lực song phương đã “khôi phục lại sự ổn định”                     
ở Biển Đông, Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr. của Philippines cho biết hôm thứ Tư. 

Tại Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 được tổ chức tại Hà Nội ngày                    
16/11/2020, nguyên Đại sứ lưu động và Thư ký trường trực Bộ ngoại giao Singapore Bilahari                

https://vnexpress.net/hiep-dinh-rcep-co-the-duoc-ky-truc-tuyen-trong-tuan-nay-4188722.html
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/viet-nam-chuan-bi-ky-hiep-dinh-rcep-1302728.html
https://www.reuters.com/article/asean-summit/southeast-asian-leaders-begin-summit-amid-major-power-rivalries-idUSKBN27S0GV
https://www.reuters.com/article/asean-summit/southeast-asian-leaders-begin-summit-amid-major-power-rivalries-idUSKBN27S0GV
https://au.news.yahoo.com/huge-china-backed-trade-pact-033958418.html
https://au.news.yahoo.com/huge-china-backed-trade-pact-033958418.html
https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/RCEP-nations-to-sign-Asian-trade-megadeal-with-clause-for-India
https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/RCEP-nations-to-sign-Asian-trade-megadeal-with-clause-for-India
https://www.pmo.gov.my/2020/11/rcep-malaysia-respects-indias-decision-hope-it-will-join-in-the-future-pm-muhyiddin/
https://www.pmo.gov.my/2020/11/rcep-malaysia-respects-indias-decision-hope-it-will-join-in-the-future-pm-muhyiddin/
https://trungtamwto.vn/fta/197-rcep-asean6/1
https://www.aspistrategist.org.au/rcep-will-redraw-the-economic-and-strategic-map-of-the-indo-pacific/
https://www.aspistrategist.org.au/rcep-will-redraw-the-economic-and-strategic-map-of-the-indo-pacific/
https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/vietnam-takes-the-lead-on-indo-pacific-economic-integration/
https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/vietnam-takes-the-lead-on-indo-pacific-economic-integration/
https://www.wsj.com/articles/asia-pacific-countries-push-to-sign-china-backed-megadeal-11605265208
https://www.wsj.com/articles/asia-pacific-countries-push-to-sign-china-backed-megadeal-11605265208
https://drive.google.com/file/d/1h-ZOT3_J2HJlRT2x5ZJ8RB2l_Z5m09Xv/view


Kausikan cho biết chính phủ Obama nói rằng quần đảo Trường Sa mà Philippines yêu sách                
không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước phòng thủ chung hai nước.  

Đến thời chính quyền Trump, một số quan chức quân đội Mỹ nói miệng rằng khi tàu thuyền                  
Philippines bị tấn công ở Biển Đông, Mỹ sẽ có nghĩa vụ bảo vệ trong khuôn khổ Hiệp ước. 

Xem thêm: 

RFA ngày 11/11/2020: Philippines Delays Decision on Defense Pact With US by            
Another Six Months 

 

 

IV- QUAN HỆ MỸ - TRUNG 

Sắc lệnh mới cấm người Mỹ đầu tư vào một số công ty Trung Quốc 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một Sắc Lệnh mới vào thứ Năm ngày 12/11/2020 cấm các                  
công ty và cá nhân Mỹ sở hữu cổ phần trực tiếp hoặc thông qua các quỹ vào bất kỳ công ty nào                       
trong 31 công ty Trung Quốc mà Mỹ cho rằng có liên quan đến việc cung cấp hoặc hỗ trợ các                     
dịch vụ quân sự và tình báo của Trung Quốc. 

Những công ty đó, được xác định bởi Bộ Quốc phòng Mỹ, bao gồm các công ty hàng không vũ                    
trụ, đóng tàu và xây dựng lớn của nhà nước cũng như các công ty công nghệ như nhà sản xuất                     
thiết bị giám sát video Hàng Châu (Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.), cho phép              
Trung Quốc tiếp cận các công nghệ và chuyên môn tiên tiến để giúp Quân giải phóng nhân dân                   
Trung Quốc mở rộng và có một tư thế tích cực hơn trên toàn thế giới, các quan chức chính phủ                     
cho biết. 

Ba nhà khai thác mạng chính của nước này là China Telecom, China Unicom và China Mobile                 
nằm trong số các mục tiêu của lệnh cấm. 

Ngay sau lệnh cấm, cổ phiếu của nhiều công ty niêm yết tại sàn giao dịch Hồng Kông hay New                    
York đều sụt giảm. 

Xem thêm: 

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày 28/8/2020: DOD Releases List of Additional Companies,             
in Accordance with Section 1237 of FY99 NDAA 

Nhà Trắng ngày 12/11/2020: Executive Order on Addressing the Threat from Securities            
Investments that Finance Communist Chinese Military Companies 

https://www.rfa.org/english/news/china/delays-11112020160513.html
https://www.rfa.org/english/news/china/delays-11112020160513.html
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2328894/dod-releases-list-of-additional-companies-in-accordance-with-section-1237-of-fy/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2328894/dod-releases-list-of-additional-companies-in-accordance-with-section-1237-of-fy/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-addressing-threat-securities-investments-finance-communist-chinese-military-companies/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-addressing-threat-securities-investments-finance-communist-chinese-military-companies/


The Wall Street Journal ngày 12/11/2020: Trump Bars Americans From Investing in            
Firms That Help China’s Military. Bản PDF  ở đây . 

Nikkei Asia ngày 13/11/2020: Trump bars US investment in military-linked Chinese           
companies. Bản PDF  ở đây . 

 

Phía đảng Dân Chủ Mỹ tích cực khôi phục ngoại giao cửa sau (back-channel) với Trung                
Quốc 

Kênh ngoại giao cửa sau là một kênh giao tiếp bí mật giữa hai bên, thường thông qua môi giới                    
không chính thức hay qua bên thứ ba. Trong quan hệ Mỹ - Trung, những người đóng vai trò này                    
thường là các cựu quan chức, các tổ chức tư vấn và lãnh đạo doanh nghiệp. Đây được coi là một                     
kênh quan trọng để hai bên trao đổi quan điểm thẳng thắn hoặc thăm dò những ý tưởng trước khi                    
có các cuộc tiếp xúc chính thức hơn.  

Ở Việt Nam, điển hình ngoại giao cửa sau là ngoại giao qua đường Đảng và đường Bộ Quốc                   
phòng để nối lại quan hệ bình thường với Trung Quốc mà không có sự tham gia của ngoại giao                    
chính thống.  

Quay trở lại quan hệ Mỹ - Trung, kênh này đã dừng hoạt động trong vài tháng gần đây khi mối                     
quan hệ hai nước đóng băng sâu sắc, một cố vấn chính phủ Trung Quốc nói với tờ South China                    
Morning Post. Tuy nhiên điều này giờ đã thay đổi, các cuộc trao đổi bán chính thức đã được khôi                    
phục, đặc biệt là từ phía Đảng Dân Chủ. Thông tin này được tiết lộ bởi Vương Tương Tuệ                   
(Wang Xiangsui), một giáo sư có mối quan hệ rộng rãi ở Đại học Bắc Hàng (Beihang) ở Bắc                   
Kinh, trong một diễn đàn kín vào tháng trước. Bài phát biểu của ông vừa mới được công khai.  

Ông Vương cho biết một số người có quan hệ mật thiết với ứng cử viên tổng thống đảng Dân                    
chủ Joe Biden gần đây đã liên hệ với Trung Quốc và nói chuyện với các nhà nghiên cứu Trung                    
Quốc về cách thiết lập lại mối quan hệ giữa hai nước. 

Xem thêm: 

South China Morning Post ngày 13/11/2020: Operation Reset? US and China revive            
backchannel talks; Beijing congratulates Biden 

 

Trung Quốc gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden 

Hôm 13/11/2020, Trung Quốc đã chính thức gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden và bà Kamala                  
Harris. Lời chúc mừng được đưa ra một tuần sau khi cựu phó tổng thống tuyên bố rằng ông đã                    
đảm bảo đủ số phiếu đại cử tri đoàn để lãnh đạo Hoa Kỳ trong bốn năm tới.  

https://www.wsj.com/articles/trump-bars-americans-from-investing-in-firms-that-help-chinas-military-11605209431
https://www.wsj.com/articles/trump-bars-americans-from-investing-in-firms-that-help-chinas-military-11605209431
https://drive.google.com/file/d/1VnAiXBpMxbNGL9M9t-YdEkqFmEbkRN0o/view
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-China-tensions/Trump-bars-US-investment-in-military-linked-Chinese-companies
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-China-tensions/Trump-bars-US-investment-in-military-linked-Chinese-companies
https://drive.google.com/file/d/1jykLbk1pCLaHCiAV8wtFRVM7bLuOQj5H/view
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3109740/china-congratulates-joe-biden-election-us-president
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3109740/china-congratulates-joe-biden-election-us-president


“Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ và chúng tôi bày tỏ lời chúc mừng tới ông                     
Biden và bà Harris”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin)                 
nói. 

Tuy nhiên, ông không gọi trực tiếp ông Biden là tổng thống đắc cử, nói rằng Trung Quốc hiểu                   
rằng kết quả bầu cử cần được xác nhận theo các thủ tục phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ. 

Lời chúc mừng cũng chỉ xuất phát từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, không phải                  
trực tiếp từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Lời chúc mừng này được giới hàn lâm Trung Quốc đánh giá là thận trọng, trong bối cảnh Tổng                   
thống Donald Trump đã từ chối nhượng bộ và tranh chấp quyết liệt về kết quả. 

Xem thêm: 

The Wall Street Journal ngày 13/11/2020: China Congratulates Joe Biden on Election            
Victory 

 

Trung Quốc cảnh báo sẽ có hành động thích đáng sau khi Ngoại trưởng Mỹ nói Đài Loan                  
không thuộc Trung Quốc 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc sẽ bảo vệ "lợi ích cốt lõi" của mình sau khi                    
Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra nhận xét có cụm từ "Đài Loan không phải là một phần của                   
Trung Quốc". Người phát ngôn Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết "Chúng tôi trịnh trọng nói                 
với Pompeo và người bạn của ông ấy rằng bất kỳ hành vi nào làm suy yếu lợi ích cốt lõi của                      
Trung Quốc và can thiệp vào các vấn đề nội địa của Trung Quốc sẽ bị Trung Quốc phản công                    
kiên quyết." Tuy nhiên ông không cho biết chi tiết các hành động trả đũa là gì. 

Trước đó vào ngày 12/11/2020, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Hoa Kỳ,                  
ông Pompeo nói: "Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc". 

Ông nói: “Điều đó đã được ghi nhận với việc mà chính quyền Reagan đã làm để đưa ra các chính                     
sách mà Hoa Kỳ đã tuân thủ trong suốt 3 thập kỷ rưỡi.” 

Xem thêm: 

Reuters ngày 13/11/2020: China warns of action after Pompeo says Taiwan not part of              
China 

https://www.wsj.com/articles/china-congratulates-joe-biden-on-election-victory-11605266618
https://www.wsj.com/articles/china-congratulates-joe-biden-on-election-victory-11605266618
https://www.reuters.com/article/us-china-usa-taiwan/china-warns-of-action-after-pompeo-says-taiwan-not-part-of-china-idUSKBN27T0XM
https://www.reuters.com/article/us-china-usa-taiwan/china-warns-of-action-after-pompeo-says-taiwan-not-part-of-china-idUSKBN27T0XM


V- QUAN HỆ TRUNG QUỐC - AUSTRALIA 

Các tàu than mắc cạn bị kẹt trong mâu thuẫn Trung - Úc 

Ít nhất 20 tàu hàng rời khổng lồ đang neo đậu ngoài khơi cảng Kinh Đường (Jingtang) của Trung                   
Quốc và không thể dỡ hàng triệu tấn than của Australia, diễn biến mới nhất trong căng thẳng                  
ngoại giao ngày càng tăng giữa Canberra và Bắc Kinh. 15 trong số các tàu đã chờ đợi từ tháng 6                     
và số còn lại đã bị trì hoãn ít nhất 4 tuần, theo một phân tích về dữ liệu vận chuyển do                      
Bloomberg thực hiện. 

Xem thêm: 

Bloomberg ngày 12/11/2020: Stranded Coal Ships Caught in Crosshairs of          
China-Australia Spat. Bản PDF ở đây. 

 

Chính phủ Úc: Hành động của Trung Quốc không thể chấp nhận được 

Phản ứng với sự kiện trên, Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham cho biết các nhà chức                  
trách Úc đã liên hệ với các đối tác Trung Quốc để tìm cách giải quyết tình hình. 

Ông nói: “Tình trạng không chắc chắn kéo dài khiến các thủy thủ mắc kẹt trên biển như vậy là                    
không thể chấp nhận được.” 

"Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề thương mại, đây là vấn đề về sự tôn trọng và coi trọng tình                      
trạng sức khoẻ của những cá nhân này." 

Xem thêm: 

The Sydney Morning Herald ngày 12/11/2020: 'Unacceptable': Australia intervenes on          
fate of stranded sailors 

 

Phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc nói về quan hệ Trung Quốc - Australia 

Tại buổi họp báo thường kỳ, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng:  

Quan điểm của Trung Quốc về phát triển quan hệ Trung Quốc-Australia là nhất quán và rõ ràng.                  
Nguyên nhân khiến quan hệ Trung Quốc - Australia rơi vào tình trạng khó khăn là rất rõ ràng.                   
Trong một thời gian, phía Úc đã nhiều lần lên tiếng và hành động ngang ngược về các vấn đề                    
liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc như Hồng Kông, Tân Cương và Đài Loan và can                    
thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm trắng trợn các quy tắc cơ bản điều                     
chỉnh quan hệ quốc tế. Mặc dù không có bằng chứng, một số người ở Australia đã vu khống và                    
cáo buộc Trung Quốc tham gia vào cái gọi là "hoạt động can thiệp và xâm nhập" vào Australia,                   

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-12/stranded-coal-ships-caught-in-crosshairs-of-china-australia-spat
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-12/stranded-coal-ships-caught-in-crosshairs-of-china-australia-spat
https://www.smh.com.au/world/asia/unacceptable-australia-intervenes-on-fate-of-stranded-sailors-20201112-p56e12.html
https://www.smh.com.au/world/asia/unacceptable-australia-intervenes-on-fate-of-stranded-sailors-20201112-p56e12.html


và họ tìm cách chính trị hóa, bêu xấu và tạo rào cản cho sự giao lưu và hợp tác bình thường giữa                       
Trung Quốc và Australia. Những hành vi này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến sự tin cậy lẫn                   
nhau giữa hai nước, làm nhiễm độc bầu không khí của quan hệ song phương và kìm hãm đà phát                    
triển của quan hệ Trung Quốc-Australia. Hãy để kẻ thắt chuông vào hổ tự tháo ra (“giải linh                  
hoàn tu hệ linh nhân”). Lỗi của một người nên được sửa đổi bởi chính mình. Để thoát khỏi tình                    
trạng khó khăn, mấu chốt nằm ở việc Australia đối mặt với mấu chốt của sự thụt lùi hiện tại, nhìn                     
nhận Trung Quốc và sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý, xử lý quan hệ                     
song phương theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và đối xử bình đẳng, và thực hiện nhiều hơn                   
những gì có lợi cho việc tăng cường tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai                     
nước. 

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 12/11/2020: Foreign Ministry Spokesperson Wang           
Wenbin's Regular Press Conference on November 12, 2020 

 

Trung Quốc tiếp tục leo thang với lệnh cấm mới 

Trung Quốc đã leo thang tấn công thương mại vào một bang của Australia, cấm thương vụ gỗ trị                   
giá 260 triệu AUD của bang Victoria và khiến ngành lâm nghiệp của bang rơi vào tuyệt vọng. 

Ít nhất hai chuyến hàng dự kiến khởi hành trong tuần này từ Portland, thành phố 10.000 người ở                   
phía tây của bang, đã bị hủy sau khi nhà chức trách Trung Quốc cho biết một loài gây hại được                     
gọi là bọ vỏ cây đã được phát hiện trong hàng hóa trước đó. 

Người dân địa phương Portland lo ngại việc đình chỉ này là phần mới nhất trong chiến dịch trả                   
đũa thương mại sâu rộng của Trung Quốc, một hai tuần sau khi gỗ ở Queensland bị cấm và xuất                    
khẩu rượu vang và tôm hùm bị hạn chế. 

Đây là vấn đề quan hệ với chính phủ, chứ không phải là vấn đề an toàn sinh học, theo Giám đốc                      
điều hành Cảng Portland, Greg Tremewen, nói với The Australian. 

Xem thêm: 

The Australian ngày 13/11/2020: China ups trade ante with new timber ban. Bản PDF ở               
đây. 

 

 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1831861.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1831861.shtml
https://www.theaustralian.com.au/nation/china-ups-trade-ante-with-new-timber-ban/news-story/8a2b367874046b5c4aec62af5e3180f3
https://drive.google.com/file/d/1BI0QJjlYCNZNDbvT2IQXU0Z6TqzMsNwo/view
https://drive.google.com/file/d/1BI0QJjlYCNZNDbvT2IQXU0Z6TqzMsNwo/view


VI- CHUYỂN ĐỘNG TRUNG QUỐC 

Huawei đầu tư 23 triệu USD vào Trung tâm dữ liệu Thái Lan 

Huawei công bố kế hoạch đầu tư 23 triệu USD khi xây dựng trung tâm dữ liệu thứ ba tại Thái                     
Lan. Động thái này là một phần trong kế hoạch của Huawei đưa Thái Lan trở thành trung tâm kỹ                    
thuật số của ASEAN. 

Xem thêm: 

Bangkok Post ngày 11/11/2020: Huawei investing B700m in new data centre in Thailand 

investvine ngày 11/11/2020:  Huawei To Build Data Center In Thailand 

 

Hoàn Cầu thời báo: Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đưa các hệ thống chiến đấu                 
không người lái mới nhất vào sử dụng nhằm giành chiến thắng trong các cuộc chiến tương                 
lai 

Kể từ năm 2013, nhóm đổi mới công nghệ cho các hệ thống chiến đấu không người lái ở Đại học                     
Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng Quốc gia đã thực hiện những đổi mới độc lập liên quan đến các                    
công nghệ tiên phong trong chiến tranh không người lái. Họ đã phát triển nhiều thiết bị chiến đấu                   
không người lái, đặt nền tảng kỹ thuật cho quân đội Trung Quốc giành chiến thắng những cuộc                  
chiến tương lai, theo Đài Phát thanh nhân dân trung ương Trung Quốc. 

Xem thêm: 

Hoàn cầu thời báo ngày 12/11/2020: China's latest unmanned combat systems to enter             
service, aim to win future wars for PLA: reports 

 

Bắc Kinh ban hành Hướng dẫn các hoạt động phối hợp cho quân đội Trung Quốc 

Vào ngày 7/11/2020, Quân ủy Trung ương, cơ quan chỉ huy quân sự tối cao của Trung Quốc, đã                   
ban hành “Hướng dẫn hoạt động phối hợp của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (Phiên                 
bản thử nghiệm).” 

Hướng dẫn này nhằm xây dựng quân đội Trung Quốc thành một lực lượng quân đội đẳng cấp thế                   
giới về mọi mặt, tập trung vào việc thiết lập hệ thống luật và quy định cho các hoạt động chung.                     
Nó cố gắng trả lời “những câu hỏi quan trọng về những cuộc chiến nào Trung Quốc sẽ phải                   
chiến đấu và cách thức chiến đấu. ”Mục tiêu là tăng cường sự chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc                    
chiến tranh.” 

https://www.bangkokpost.com/business/2017895/huawei-investing-b700m-in-new-data-centre-in-thailand
https://investvine.com/huawei-to-build-data-center-in-thailand
https://www.globaltimes.cn/content/1206680.shtml
https://www.globaltimes.cn/content/1206680.shtml


Hướng dẫn này được cho là quy định cấp cao nhất của quân đội Trung Quốc trong thời kỳ mới.                    
Nó tập trung vào một số vấn đề cơ bản của việc thực hiện các hoạt động chung, bao gồm thống                     
nhất các chiến lược hoạt động, xác định quyền và trách nhiệm, và chỉ đạo hoạt động. Nó cũng                   
đặt ra để làm rõ “các nguyên tắc, yêu cầu và thủ tục quan trọng trong chỉ huy tác chiến, sẵn sàng                      
chiến đấu, động viên quốc phòng và công tác chính trị”. 

Theo GS M. Taylor Fravel (Học viện công nghệ Massachusetts), đây là lần thứ 5 quân đội Trung                  
Quốc thay đổi học thuyết hoạt động kể từ năm 1949.  

Xem thêm: 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 13/11/2020: 经中央军委主席习近平批准 中央军委        
印发《中国人民解放军联合作战纲要（试行）》 

 

Trung Quốc soạn luật cho phép Hải cảnh phá hủy công trình trên biển và bắn tàu nước                  
khác 

Dự thảo luật mới trao quyền cho lực lượng chấp pháp trên biển của Trung Quốc phá hủy công                   
trình xây dựng của nước khác trên những thực thể mà Bắc Kinh áp đặt yêu sách chủ quyền, cũng                    
như cho phép sử dụng vũ khí chống lại tàu thuyền nước ngoài.  

Theo dự luật, Hải cảnh Trung Quốc được cho phép lên tàu, lục soát, câu lưu và trục xuất các tàu                     
nước ngoài, cũng như bắt giữ các cá nhân mà nước này nghi ngờ là "vi phạm luật pháp Trung                    
Quốc trong vùng biển nước này có quyền tài phán".  

Dự luật đã được công bố trên trang web của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội)                    
Trung Quốc từ ngày 11/11 vừa qua để lấy ý kiến dư luận, và dự kiến được thông qua trong các                     
kỳ họp tương lai. 

Xem thêm: 

Soha.vn ngày 16/11/2020: Trung Quốc soạn luật cho phép Hải cảnh phá hủy công trình               
trên biển và bắn tàu nước khác 

http://www.mod.gov.cn/topnews/2020-11/13/content_4874081.htm
http://www.mod.gov.cn/topnews/2020-11/13/content_4874081.htm
https://soha.vn/trung-quoc-soan-luat-cho-phep-hai-canh-pha-huy-cong-trinh-tren-bien-va-ban-tau-nuoc-khac-20201111184512662.htm?fbclid=IwAR3VfQWtuOBwnAhCWfUYszXtlAjzpQHICuJsAerntKqONnzYXE_6UifZAmc
https://soha.vn/trung-quoc-soan-luat-cho-phep-hai-canh-pha-huy-cong-trinh-tren-bien-va-ban-tau-nuoc-khac-20201111184512662.htm?fbclid=IwAR3VfQWtuOBwnAhCWfUYszXtlAjzpQHICuJsAerntKqONnzYXE_6UifZAmc


 

VII- CHUYỂN ĐỘNG ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG 

Giám đốc tình báo mới của Úc là một người thân Mỹ và có quan điểm diều hâu về Trung                    
Quốc 

Thủ tướng Scott Morrison thông báo cố vấn cấp cao của chính phủ Australia Andrew Shearer sẽ                 
trở thành giám đốc tình báo của Australia sau khi ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn                   
phòng Tình báo Quốc gia. Vị trí này có nhiệm kỳ 5 năm kể từ tháng 12 năm 2020. 

Ông Shearer được biết đến với quan điểm diều hâu về Trung Quốc và thân thiết với các quan                   
chức cấp cao của Mỹ. 

Xem thêm: 

Financial Review ngày 29/10/2020: Andrew Shearer to be new top spook. Bản PDF ở              
đây. 

 

Các trợ lý của Donald Trump âm thầm tiến hành một loạt các động thái trong 10 tuần cuối                   
của nhiệm kỳ chính quyền 

Hôm thứ Hai tuần trước, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã tập hợp các trợ lý cấp                   
cao trong một cuộc họp nhằm đưa ra kế hoạch triển khai các động thái chính sách mà họ có thể                     
thực hiện trong 10 tuần cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, liên quan đến nhập cư, thương                  
mại, chăm sóc sức khoẻ, Trung Quốc và giáo dục, theo Politico dẫn nguồn tin từ ba quan chức                   
chính quyền. 

 

Bình luận của các học giả 

Một cựu quan chức chính quyền cấp cao cho biết: “Những người muốn đảm bảo chính sách                 
Trung Quốc của họ tồn tại sẽ cố gắng tận dụng thời điểm này kịp thời.” Những động thái tiềm                    
năng có thể là áp dụng cho các ứng diện và giao diện của Trung Quốc hoặc tăng cường các biện                     
pháp trừng phạt. 

Các tổng thống Mỹ của cả hai đảng từ lâu đã sử dụng thời kỳ chuyển giao này để củng cố                     
chương trình nghị sự của họ và khiến chính quyền tiếp theo phải đau đầu nếu muốn lật lại. Vào                    
năm 2008, khi chính quyền Tổng thống George W. Bush gần kết thúc, chính phủ liên bang đã                  
kịp ban hành 105 quy định. Con số này tăng lên 127 cuối thời chính quyền Obama, theo dữ liệu                    
của Đại học George Washington. Chính quyền tiếp theo, nếu muốn đảo ngược một quy định của                 

https://www.afr.com/politics/federal/andrew-shearer-to-be-new-top-spook-20201029-p569v9
https://drive.google.com/file/d/1O1SSnoIrsgONwOZC9nPuxQsZ1CsP_Dmn/view
https://drive.google.com/file/d/1O1SSnoIrsgONwOZC9nPuxQsZ1CsP_Dmn/view


chính quyền trước đó, thông thường phải mất ít nhất một năm. Việc huỷ bỏ một chỉ thị                  
(executive action) thì có thể được thực hiện bằng một chữ ký.  

Không phải mọi quy định được thiết lập vào đêm trước chuyển giao đều không phù hợp, nhưng                  
sẽ trở nên rắc rối hơn nếu chúng được vội vàng ban hành mà không có nghiên cứu thích đáng.                    
Nhưng những quy định này sẽ trói tay chính quyền tiếp theo. Chính quyền tiếp theo sẽ hao tổn                   
nguồn lực để quyết định xem họ có muốn thay đổi nó hay không. 

Xem thêm: 

Politico ngày 12/11/2020: Trump aides privately plot a flurry of moves in their final 10               
weeks 

 

Nhật Bản, Úc ký Thỏa thuận tập trận chung 

Nhật Bản và Australia dự kiến sẽ ký một thỏa thuận tạo điều kiện cho các cuộc tập trận quân sự                     
chung, một dấu hiệu của sức mạnh và sự đoàn kết chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung                   
Quốc. Thỏa thuận sẽ được thảo luận khi Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm Nhật Bản vào                 
thứ Ba tuần này, theo Nikkei Asia. 

Xem thêm: 

Nikkei Asia ngày 13/11/2020: Japan and Australia to ink joint-drill pact in Indo-Pacific             
push. Bản PDF  ở đây . 

 

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tìm cách trấn an các đồng minh 

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher C. Miller đã sử dụng cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc                 
phòng Lithuania Raimundas Karoblis để trấn an các nhà lãnh đạo rằng mặc dù đã có sự thay đổi                   
ở cấp lãnh đạo, Bộ Quốc phòng vẫn mạnh mẽ và tiếp tục công việc quan trọng là bảo vệ đất                     
nước, người dân và lợi ích của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. 

Đây là cuộc gặp đầu tiên của Miller với một đối tác nước ngoài kể từ khi lên thay TS. Mark T.                      
Esper. Ông cho biết ông đã nói chuyện với nhiều đối tác đồng minh, bao gồm cả những người ở                    
Pháp, Đức và Vương quốc Anh. Sau cuộc họp ở Lithuania, Miller sẽ nói chuyện với Tổng thư ký                   
NATO Jens Stoltenberg. Ông cũng đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của cả hai đảng tại Quốc                   
hội. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của các đồng minh kiên định.  

Xem thêm: 

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/11/2020:  Acting Defense Secretary Seeks to Reassure Allies 

https://www.politico.com/news/2020/11/12/trump-lame-duck-concession-436146
https://www.politico.com/news/2020/11/12/trump-lame-duck-concession-436146
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Japan-and-Australia-to-ink-joint-drill-pact-in-Indo-Pacific-push
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Japan-and-Australia-to-ink-joint-drill-pact-in-Indo-Pacific-push
https://drive.google.com/file/d/1QPMidzC2Q3nEFVPRbTDSxDbTnLPKIOb0/view
https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2414945/acting-defense-secretary-seeks-to-reassure-allies/


Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/11/2020: Readout of Acting Secretary of Defense Mr.             
Christopher C. Miller Phone Call With German Federal Minister of Defence Annegret            
Kramp-Karrenbauer 

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/11/2020: Readout of Acting Secretary of Defense Mr.             
Christopher C. Miller Phone Call With U.K. Secretary of State for Defense Ben Wallace 

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/11/2020: Readout of Acting Secretary of Defense Mr.             
Christopher C. Miller Phone Call With French Minister of Armed Forces Florence Parly 

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/11/2020: Readout of Acting Secretary of Defense            
Christopher C. Miller Phone Call with Japanese Defense Minister Nobuo Kishi 

 

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố số liệu về Sáng kiến Minh bạch Ấn Độ Dương - Thái Bình                   
Dương 

Sáng kiến Minh bạch Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence                  
công bố cách đây hai năm, với hơn 1 tỷ USD trong các chương trình thúc đẩy xã hội dân sự,                     
pháp quyền, quản trị minh bạch và có trách nhiệm trong khu vực. 

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hỗ trợ cho một nền quản trị tốt là không thể thiếu trong tầm nhìn                     
về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, cũng như đối với chính sách đối                     
ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ nói chung. Các thể chế yếu kém, tham nhũng, môi trường                    
kinh doanh không rõ ràng và điều kiện nhân quyền kém đang đẩy lùi đầu tư của khu vực tư nhân                     
và tạo điều kiện cho nước ngoài có thể gây ảnh hưởng xấu ở nhiều nước. Các quốc gia Ấn Độ                     
Dương - Thái Bình Dương và các tổ chức khu vực cũng xác định tính minh bạch là nền tảng để                     
hiện thực hóa tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điều này cũng được đề cập trong Tầm                    
nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Theo bảng dữ liệu (Fact Sheet), Sáng kiến Minh bạch bao gồm hơn 200 chương trình được phát                  
triển bởi một loạt các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ tập trung vào chống tham nhũng và minh bạch                    
tài khóa, hỗ trợ dân chủ, phát triển thanh niên và các nhà lãnh đạo mới nổi, tự do truyền thông và                      
Internet cũng như bảo vệ các quyền tự do cơ bản và nhân quyền. 

Xem thêm thông tin chi tiết: 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 14/11/2020: Indo-Pacific Transparency Initiative - Fact            
Sheet 

 

https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2415177/readout-of-acting-secretary-of-defense-mr-christopher-c-miller-phone-call-with/source/GovDelivery/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2415177/readout-of-acting-secretary-of-defense-mr-christopher-c-miller-phone-call-with/source/GovDelivery/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2415177/readout-of-acting-secretary-of-defense-mr-christopher-c-miller-phone-call-with/source/GovDelivery/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2415175/readout-of-acting-secretary-of-defense-mr-christopher-c-miller-phone-call-with/source/GovDelivery/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2415175/readout-of-acting-secretary-of-defense-mr-christopher-c-miller-phone-call-with/source/GovDelivery/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2415179/readout-of-acting-secretary-of-defense-mr-christopher-c-miller-phone-call-with/source/GovDelivery/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2415179/readout-of-acting-secretary-of-defense-mr-christopher-c-miller-phone-call-with/source/GovDelivery/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2415186/readout-of-acting-secretary-of-defense-christopher-c-miller-phone-call-with-jap/source/GovDelivery/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2415186/readout-of-acting-secretary-of-defense-christopher-c-miller-phone-call-with-jap/source/GovDelivery/
https://www.state.gov/indo-pacific-transparency-initiative-2/
https://www.state.gov/indo-pacific-transparency-initiative-2/


Trung Quốc đánh tiếng với Nhật Bản về việc cử Bộ trưởng Quốc phòng sang Nhật 

Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết vào tháng 9 vừa rồi, Trung Quốc đã đánh                    
tiếng với Nhật Bản về việc cử Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hoà đến Nhật vào tháng 10                   
để hội đàm với người đồng cấp Kishi Nobuo. Hai bên đã thất bại trong việc sắp xếp lịch trình và                     
hiện đang chuẩn bị một cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng vào đầu tháng này. Hai bên cũng đồng                    
ý sắp xếp chuyến thăm của ông Ngụy đến Nhật Bản vào cuối năm nay. Lần cuối cùng lãnh đạo                    
quốc phòng hai quốc gia gặp nhau là tháng 12/2019, khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật khi đó là                   
Kono Taro thăm Bắc Kinh.  

Các nguồn tin chính phủ Nhật cho biết, nếu hai bộ trưởng hội đàm, có khả năng hai bên sẽ trao                     
đổi quan điểm về tranh chấp quần đảo Senkaku, thảo luận về việc Trung Quốc xây dựng quân sự                   
ở Biển Đông và hợp tác hướng tới phi hạt nhân hoá ở Triều Tiên. 

Xem thêm: 

The Japan Times ngày 13/11/2020: China sounded out Japan on sending defense minister             
for talks in October 

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Mỹ xác nhận quần đảo Senkaku thuộc phạm vi hiệp                 
ước an ninh hai nước 

Phát biểu qua điện thoại, cả Bộ trưởng Quốc phòng Kishi Nobuo và Quyền Bộ trưởng Quốc                 
phòng Hoa Kỳ Christopher Miller đều xác nhận rằng quần đảo Senkaku thuộc phạm vi điều                
chỉnh của Điều 5 trong hiệp ước an ninh giữa hai nước, buộc Hoa Kỳ phải đáp trả các cuộc tấn                     
công vũ trang vào các vùng lãnh thổ dưới sự quản lý của Nhật Bản. 

Một cách riêng rẽ, Tổng thống được dự đoán đắc cử Joe Biden hôm thứ Năm đã đảm bảo với                    
Thủ tướng Suga Yoshihide trong cuộc điện đàm đầu tiên rằng Washington sẽ giúp bảo vệ các                 
đảo không có người ở. 

Từ năm 1996, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã thường xuyên xác nhận rằng Senkaku được điều                  
chỉnh theo Điều 5 của Hiệp ước An ninh Hoa Kỳ - Nhật Bản là lãnh thổ do Nhật Bản quản lý.                      
Năm 2014, Barack Obama trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ khẳng định                 
bằng lời nói rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các hòn đảo nếu bị tấn công. 

Tuy nhiên, phải đến tháng 2/2017, Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên thể hiện                 
bằng văn bản nghĩa vụ của Mỹ trong việc bảo vệ quần đảo Senkaku. Trong một tuyên bố chung                   
bằng văn bản với cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng Hiệp ước                    
An ninh Hoa Kỳ - Nhật Bản áp dụng cho quần đảo Senkaku và Hoa Kỳ phản đối tất cả các hành                      
động đơn phương nhằm chống lại sự quản lý của Nhật Bản đối với quần đảo này. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/13/national/china-japan-defense-minister-talks/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/13/national/china-japan-defense-minister-talks/


Xem thêm: 

The Japan Times ngày 14/11/2020: Japanese and U.S. defense chiefs confirm Senkakus            
fall under security pact 

Nhà Trắng ngày 10/2/2017: Joint Statement from President Donald J. Trump and Prime             
Minister Shinzo Abe 

 

Ngoại trưởng Trung Quốc có thể thăm Nhật Bản vào cuối tháng 11 

Tờ Mainichi dẫn các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Trung                  
Quốc Vương Nghị có thể thăm Nhật Bản vào cuối tháng này để hội đàm với người đồng cấp                   
Nhật Bản Motegi Toshimitsu về hợp tác đối phó với cuộc khủng hoảng coronavirus và tình hình                 
Biển Hoa Đông. Ông Vương cũng có thể đến thăm xã giao Thủ tướng Suga Yoshihide. 

Tờ báo cho biết chuyến thăm Nhật Bản của ông có thể sẽ diễn ra sau cuộc họp trực tuyến của các                      
nhà lãnh đạo Nhóm Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào ngày 20/11 và cuộc                    
gặp thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo G20 vào ngày 21 đến 22 tháng 11. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 14/11/2020: China's foreign minister may visit Japan later in November -             
Mainichi 

 

Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời Biden và tuyên bố đánh chìm toàn hạm đội                 
Trung Quốc trên Biển Đông trong 72 giờ 

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, bà Michèle Flournoy,                
đang được xem là cái tên cạnh tranh hàng đầu cho vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc trong nội các của                      
Joe Biden nếu ông trở thành Tổng thống. Bà Flournoy được cho là sẽ củng cố lập trường cứng                   
rắn sẵn có của Washington nhằm vào Trung Quốc.  

Trong bài viết trên tạp chí Foreign Affairs hồi tháng 6, bà nói rằng năng lực và giải pháp của Mỹ                     
để ứng phó với sự quyết liệt về quân sự của Bắc Kinh trong khu vực đang suy giảm, và Mỹ cần                      
có sự răn đe kiên định để giảm thiểu rủi ro "tính toán sai lầm" từ ban lãnh đạo của Trung Quốc.                      
"Ví dụ, nếu quân đội Mỹ có đủ khả năng đe dọa một cách đáng tin rằng sẽ đánh chìm toàn bộ tàu                       
quân sự, tàu ngầm, tàu thương mại ở biển Đông trong vòng 72 giờ, thì ban lãnh đạo Trung Quốc                    
có thể phải nghĩ kỹ trước khi hành động, chẳng hạn như phong tỏa hay tấn công Đài Loan," bà                    
Flournoy lập luận. "[Trung Quốc] sẽ phải cân nhắc liệu có đáng phải đặt toàn bộ hạm đội vào thế                    
rủi ro." 

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/14/national/politics-diplomacy/japan-us-defense-chiefs-senkakus/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/14/national/politics-diplomacy/japan-us-defense-chiefs-senkakus/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-prime-minister-shinzo-abe/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-prime-minister-shinzo-abe/
https://www.reuters.com/article/japan-china/chinas-foreign-minister-may-visit-japan-later-in-november-mainichi-idINKBN27U07H
https://www.reuters.com/article/japan-china/chinas-foreign-minister-may-visit-japan-later-in-november-mainichi-idINKBN27U07H


Xem thêm: 

Soha.vn ngày 16/11/2020: Ứng viên BTQP Mỹ thời Biden và tuyên bố đánh chìm toàn               
hạm đội Trung Quốc trên biển Đông trong 72 giờ 

 

 

 

 

 

https://soha.vn/ung-vien-btqp-my-thoi-biden-va-tuyen-bo-danh-chim-toan-ham-doi-trung-quoc-tren-bien-dong-trong-72-gio-20201115092849522rf20201111184512662.htm
https://soha.vn/ung-vien-btqp-my-thoi-biden-va-tuyen-bo-danh-chim-toan-ham-doi-trung-quoc-tren-bien-dong-trong-72-gio-20201115092849522rf20201111184512662.htm
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