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I- BIỂN ĐÔNG QUA BẢN ĐỒ AIS 

Trung Quốc và Malaysia đối đầu quanh hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia 

Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) và Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) đang tham gia                 
vào một cuộc đối đầu về thăm dò hydrocacbon ở Biển Đông. Vào ngày 19/11/2020, tàu Hải cảnh                  
Trung Quốc 5402 quấy rối một giàn khoan và các tàu tiếp tế của Malaysia hoạt động chỉ cách                   
bang Sarawak của Malaysia 44 hải lý. Malaysia đã triển khai một tàu hải quân để đáp trả, tàu này                    
tiếp tục bám đuôi tàu 5402. Vụ việc dường như đã xảy ra sau hai tuần gia tăng căng thẳng giữa                     
CCG và RMN trong khu vực, theo phân tích dữ liệu AIS từ Marine Traffic và hình ảnh vệ tinh từ                     
Planet Labs của AMTI. 

Theo dữ liệu AIS của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, ngày 24/11/2020, hải quân Malaysia đưa tàu                   
tuần tra cỡ lớn KD Keris đi theo giám sát hoạt động của tàu chấp pháp Trung Quốc. Tàu tuần tra                     
KD Keris dài 69 mét, lượng choán nước 700 tấn, tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ được đóng bởi Tập                     
đoàn Đóng tàu Quốc gia Trung Quốc và đưa vào vận hành từ năm 2020. 

 

Sơ đồ hoạt động của tàu Hải cảnh 5402 và tàu hải quân Malaysia KD Keris ngày 24/11/2020. Ảnh: Đức Tâm/Dự án 
Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic 

Xem thêm: 

AMTI ngày 25/11/2020: China and Malaysia in another staredown over offshore drilling 

 

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

Trong tuần 22-29/11/2020, Hải cảnh 5204 thực hiện 02 lần tiếp cận khu vực Lô 06.1 và Lô 05.2                   
trong các ngày 24 và 27/11. Khoảng cách gần nhất đến giàn khai thác tại mỏ khí Lan Tây khoảng                    

https://amti.csis.org/china-and-malaysia-in-another-staredown-over-offshore-drilling/


hơn 2 hải lý; đến giếng 05-2-B-1X khoảng 4 hải lý (ngày 24/11) và hơn 2 hải lý (ngày                   
27/11/2020). Trong lần tiếp cận ngày 27/11, Hải cảnh 5204 đã di chuyển qua khu vực Lô 05.2                  
trước khi qua Lô 06.1 (di chuyển ngược chiều kim đồng hồ) trong khi các lần trước đó thường di                    
chuyển theo chiều kim đồng hồ. 

 

Sơ đồ hoạt động của Hải cảnh 5204 tuần từ 22 - 29/11/2020. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine 
Traffic 

 

 

II- CHUYỂN ĐỘNG ĐÔNG NAM Á 

Hải quân Indonesia di chuyển Bộ chỉ huy của Đội tác chiến đến Quần đảo Natuna 

Tham mưu trưởng hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono cho biết họ sẽ chuyển trụ sở chỉ                  
huy của Nhóm tác chiến Guspurla Koarmada I đến quần đảo Natuna để bảo vệ các lợi ích quốc                   
gia của Jakarta ở Biển Đông, trong bối cảnh tàu đánh cá Trung Quốc và Việt Nam xâm phạm                   
vùng biển quốc gia. Ông Margono cho biết việc đặt lại trụ sở của lực lượng tác chiến Guspurla                   
tại quần đảo Natuna sẽ cho phép lực lượng này phản ứng nhanh hơn với các sự cố trên biển, so                     
với vị trí hiện tại ở Jakarta. 

Xem thêm: 

Katakini ngày 23/11/2020: TNI AL Pindahkan Markas Gugus Tempur Laut ke Natuna            
Antisipasi Konflik 

https://www.katakini.com/artikel/39921/tni-al-pindahkan-markas-gugus-tempur-laut-ke-natuna-antisipasi-konflik/
https://www.katakini.com/artikel/39921/tni-al-pindahkan-markas-gugus-tempur-laut-ke-natuna-antisipasi-konflik/


RFA ngày 23/11/2020: Indonesian Navy to Move Combat Squad's HQ to Natuna Islands 

 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines: Một ASEAN thống nhất có thể ngăn cản xung đột ở                
Biển Đông 

Căng thẳng ở Biển Đông sẽ gia tăng do sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc nhưng có thể                    
được kiềm chế, nếu các nước Đông Nam Á có lập trường thống nhất để có thể tác động lên hiện                     
trạng, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói tại một diễn đàn an ninh do Viện                 
Stratbase ADR tổ chức. Ông Lorenza lo ngại Philippines sẽ bị kéo vào nếu cuộc xung đột Mỹ -                   
Trung thực sự xảy ra ở Biển Đông, dù Philippines có muốn hay không.  

Xem thêm: 

Reuters ngày 25/11/2020: Unified ASEAN can avert South China Sea conflict -            
Philippine minister 

INQUIRER.net ngày 25/11/2020: Lorenzana: PH in line of fire if US-China conflict in             
South China Sea escalates into war 

 

Foxconn chuyển một số khâu sản xuất cho Apple sang Việt Nam để giảm thiểu rủi ro từ                  
Trung Quốc 

Foxconn đang chuyển một số khâu lắp ráp iPad và MacBook sang Việt Nam từ Trung Quốc theo                  
yêu cầu của Apple trong bối cảnh công ty Mỹ đa dạng hóa sản xuất để giảm thiểu tác động của                     
chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, một người am hiểu về kế hoạch này cho biết. 

Xem thêm: 

Channel News Asia ngày 26/11/2020: Foxconn to shift some Apple production to            
Vietnam to minimise China risk 

 

Takashimaya theo đuổi định danh mới là nhà phát triển, bắt đầu tại Việt Nam 

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 6 km, trung tâm đô thị mới Starlake đang được triển khai.                  
Takashimaya đang đầu tư 1,3 tỷ Yên (12,5 triệu USD) vào việc xây dựng và vận hành một                  
trường K-12 ở đó với sự hợp tác của Tổ chức Giáo dục Quốc tế Edufit, một nhà điều hành trường                     
học Việt Nam. Dự án này đánh dấu việc công ty chuyển sang phát triển bất động sản ở nước                    
ngoài như động lực tăng trưởng tiếp theo của công ty. 

Xem thêm: 

https://www.rfa.org/english/news/china/navy-11232020163354.html
https://uk.reuters.com/article/uk-southchinasea-philippines-idUKKBN2851IQ
https://uk.reuters.com/article/uk-southchinasea-philippines-idUKKBN2851IQ
https://globalnation.inquirer.net/192354/lorenzana-ph-in-line-of-fire-if-us-china-conflict-in-south-china-sea-escalates-into-war
https://globalnation.inquirer.net/192354/lorenzana-ph-in-line-of-fire-if-us-china-conflict-in-south-china-sea-escalates-into-war
https://www.channelnewsasia.com/news/business/taiwan-foxconn-shifting-some-apple-production-to-vietnam-13644842
https://www.channelnewsasia.com/news/business/taiwan-foxconn-shifting-some-apple-production-to-vietnam-13644842


Nikkei Asia ngày 26/11/2020: Takashimaya chases new identity as developer, starting in            
Vietnam 

 

 

III- QUAN HỆ TRUNG QUỐC - EU 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc và châu Âu cần tăng cường hợp tác chiến                 
lược 

Hôm thứ Hai ngày 23/11/2020, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc                
Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Josep Borrell, đại diện cấp cao của EU về các vấn đề đối                     
ngoại và chính sách an ninh. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm,                   
ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc và Liên minh Châu Âu (EU) cần tăng cường hợp tác                  
chiến lược và đóng vai trò xây dựng trong việc đối phó với các thách thức toàn cầu. 

Ông Vương cũng cho rằng hai bên cần tăng cường liên kết chiến lược, cùng nhau xây dựng một                   
nền kinh tế thế giới mở, cung cấp môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân                   
biệt đối xử, và tiếp thêm năng lượng tích cực cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu, phản đối chủ                     
nghĩa bảo hộ. 

Ông Vương nói việc EU duy trì quyền tự chủ chiến lược không chỉ phục vụ lợi ích cơ bản và lâu                      
dài của châu Âu, mà còn đáp ứng kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế, ông Vương nói thêm                    
rằng quyền tự chủ chiến lược là đặc tính cần thiết để duy trì độc lập với tư cách là một cực của                       
thế giới. 

Xem thêm:  

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/11/2020: Wang Yi Speaks with High Representative             
of the EU for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell on the Phone 

CCTV ngày 24/11/2020: China, EU need to enhance strategic cooperation: Chinese FM 

 

EU: Cuộc điện đàm là cơ hội thực hiện cam kết đã đạt được giữa hai bên 

Theo Thông cáo báo chí của Liên minh châu Âu, cuộc điện đàm là một cơ hội để đánh giá tổng                     
thể việc thực hiện các cam kết đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc ngày                 
22/6/2020 và hội nghị trực tuyến EU-Trung Quốc vào ngày 14/9/2020. Ông Josep Borell nhấn               
mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nội dung đã được các nhà lãnh đạo nhất trí, bao gồm cả                     
việc đạt được tiến bộ đáng kể trên các khía cạnh nổi bật của đàm phán Hiệp định Toàn diện về                     
Đầu tư, cụ thể là trong các lĩnh vực tiếp cận thị trường và phát triển bền vững. Josep Borrell nhấn                     

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Takashimaya-chases-new-identity-as-developer-starting-in-Vietnam
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Takashimaya-chases-new-identity-as-developer-starting-in-Vietnam
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mạnh tầm quan trọng của tiến độ trong các cuộc đàm phán này đối với mối quan hệ chung giữa                    
EU và Trung Quốc.  

Ông Borell bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới nhất ở Hồng Kông, nhắc lại lập trường của                    
Liên minh châu Âu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc phải tôn trọng quyền tự                   
trị của Hồng Kông theo nguyên tắc “Một quốc gia, hai hệ thống”. 

Ông Borell cũng cho phía Trung Quốc biết về việc khởi động Đối thoại song phương EU - Mỹ                   
về Trung Quốc vào tháng 10. Ông nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo đuổi                   
chính sách Trung Quốc dựa trên lợi ích và giá trị của EU. EU vẫn cam kết xây dựng mối quan hệ                      
toàn diện với Trung Quốc, có tính đến lợi ích và giá trị của EU, đồng thời dựa trên cam kết và có                       
đi có lại. 

Liên minh châu Âu ngày 23/11/2020: China: High Representative/Vice-President Josep          
Borrell speaks to State Councillor/Foreign Minister Wang Yi 

 

Điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Angela Merkel 

Chủ tịch Tập Cận Bình đã thúc giục Đức và châu Âu “mở cửa cho các công ty Trung Quốc” và                     
cam kết sẽ đạt được một thỏa thuận trong năm nay để các doanh nghiệp châu Âu tiếp cận thị                    
trường nhiều hơn ở Trung Quốc. 

Cuộc điện đàm diễn ra vài giờ sau khi các nhà lãnh đạo EU cam kết xây dựng lại liên minh                     
xuyên Đại Tây Dương trong một cuộc điện đàm với ông Joe Biden, người được nhiều hãng                 
truyền thông xác định đắc cử Tổng thống Mỹ. Liên minh châu Âu hiện đang có kế hoạch hạn chế                    
mới đối với các đại gia quốc doanh Trung Quốc. 

"Trung Quốc và EU nên cố gắng tôn trọng lẫn nhau và nắm bắt các chủ đề chính của đối thoại và                      
hợp tác cùng có lợi," ông Tập nói.  

Trong cuộc thảo luận, ông Tập cũng nói với bà Merkel rằng Bắc Kinh muốn ký kết một thỏa                   
thuận đầu tư đang được đàm phán với EU trong năm nay. Ông cho biết sự phát triển kinh tế của                     
Trung Quốc sẽ có lợi cho Đức, nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Trung Quốc. 

Bà Merkel cho biết bà hy vọng sẽ “nỗ lực hơn nữa” để ký kết thỏa thuận đầu tư giữa EU và                      
Trung Quốc. 

Xem thêm: 

Politico ngày 23/11/2020: Hello Brussels? President-elect Joe Biden calling 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/11/2020: Xi Jinping Speaks with German Chancellor             
Angela Merkel on the Phone 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89160/china-high-representativevice-president-josep-borrell-speaks-state-councillorforeign-minister_en
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South China Morning Post ngày 24/11/2020: Xi Jinping calls for Germany, Europe to             
‘remain open to Chinese companies’ 

 

 

IV- CHUYỂN ĐỘNG TRUNG QUỐC 

Tờ China Daily trả hàng triệu USD để truyền bá tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung                 
Quốc trên các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ 

Vào tháng 6 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhận được một báo cáo tài chính từ China Daily,                    
trong đó cho thấy trong ba năm rưỡi qua, China Daily đã trả tổng cộng gần 19 triệu USD chi phí                     
quảng cáo và in ấn cho các phương tiện truyền thông khác của Hoa Kỳ. Từ tháng 5 đến tháng 10                     
năm nay, China Daily đã chi hơn 4,4 triệu USD cho in ấn, phân phối, quảng cáo và quản trị.                    
Trong số tiền được thanh toán, hơn 85.000 đô la Mỹ đã được chi cho việc quảng cáo với The                    
Wall Street Journal, 34.000 đô la Mỹ đã được chi cho Los Angeles Times; và 100.000 đô la Mỹ                   
đã được trả cho việc quảng cáo trên Foreign Affairs. Ngoài phí quảng cáo, China Daily còn trả                  
chi phí in ấn cao cho nhiều tờ báo, bao gồm 110.000 đô la cho Los Angeles Times, 92.000 đô la                     
cho The Houston Chronicle và 76.000 đô la cho The Boston Globe. Từ cuối năm 2016 đến tháng                  
10 năm 2019, China Daily đã trả cho The Washington Post hơn 4,6 triệu đô la. China Daily đã                   
trả tiền để mở một chuyên mục “China Watch” trên các trang bên trong của hai tờ báo để đăng                    
các bài bình luận về kinh tế, văn hóa và địa chính trị của Trung Quốc. Wall Street Journal có một                     
trang web mà China Daily tài trợ.  

Vào tháng 2 năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liệt kê China Daily, Tân Hoa Xã, Mạng lưới                    
Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và ấn bản nước ngoài                  
của People's Daily là "đặc vụ nước ngoài" vì Trung Quốc có quyền kiểm soát trực tiếp đối với họ                    
và họ là một phần của bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ. 

Xem thêm: 

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 18/11/2020:  Toàn văn báo cáo tài chính của China Daily 

RFA ngày 23/11/2020: 《中國日報》被揭向美國報紙豪擲「大外宣廣告費 

 

Trung Quốc nói cam kết mở rộng mạng lưới khu vực thương mại tự do toàn cầu 

Theo Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nỗ lực mở rộng                  
mạng lưới khu vực thương mại tự do trên toàn thế giới để mở rộng "vòng tròn bạn bè". Sau khi                     
ký RCEP, Trung Quốc sẽ chứng kiến hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-Campuchia có                

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3111215/xi-jinping-calls-germany-europe-remain-open-chinese-companies
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hiệu lực sớm và đẩy nhanh các cuộc đàm phán hiệp ước đầu tư với Liên minh châu Âu. Ông                    
Chung cũng kêu gọi nỗ lực nâng cấp các hiệp ước thương mại hiện có với ASEAN, Singapore,                  
Hàn Quốc và New Zealand, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán thỏa thuận                   
thương mại tự do Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, Trung               
Quốc-Na Uy và Trung Quốc-Israel. 

Xem thêm: 

Tân Hoa Xã ngày 24/11/2020: Economic Watch: China vows to expand global free trade              
area network 

Nhân Dân Nhật báo ngày 24/11/2020: 区域全面经济伙伴关系协定签署开创全球开放      
合作新局面 

 

Tàu đổ bộ tấn công mới của Trung Quốc tiến vào Biển Đông 

Chiếc đầu tiên loại Type 075 mang theo máy bay trực thăng gần đây đã bắt đầu đợt thử nghiệm                    
thứ hai trên biển — lần này là ở Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh chụp được Type 075 ở vùng biển                      
gần Ngô Xuyên vào ngày 3/11 và neo đậu tại Căn cứ Hải quân Ngọc Lâm vào ngày 12 tháng 11.                     
Hình ảnh sau đó từ ngày 17/11 cho thấy Type 075 đã tham gia cùng một nhóm hỗ trợ gồm ít nhất                      
5 tàu. Tàu đổ bộ tấn công Type 075 được coi là một phần then chốt trong kế hoạch hiện đại hoá                      
hải quân của Trung Quốc. Không chỉ nâng cao đáng kể khả năng vận chuyển, đổ bộ và hỗ trợ các                     
lực lượng mặt đất của Trung Quốc hoạt động bên ngoài lục địa Trung Quốc, Type 075 (đặc biệt                   
là các máy bay trực thăng mà nó mang theo) có thể được giao nhiệm vụ tiến hành chiến tranh                    
chống tàu ngầm và hỗ trợ các nhiệm vụ chống cướp biển. 

Xem thêm: 

CSIS ngày 24/11/2020: China’s New Amphibious Assault Ship Sails into the South            
China Sea 

Global Times ngày 25/11/2020: Amphibious landing ships, stealth missile boats conduct           
exercises in South China Sea 

 

Tập Cận Bình chủ tọa cuộc họp về huấn luyện quân sự 

Ngày 25/11/2020 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với tư cách là chủ tịch Quân                   
uỷ Trung ương, đã có một bài phát biểu tại cuộc họp của Quân uỷ Trung ương Trung Quốc về                    
huấn luyện quân sự. Ông ra lệnh cho các lực lượng vũ trang tăng cường huấn luyện trong điều                   
kiện thực chiến và nâng cao khả năng chiến thắng trong các cuộc chiến. 
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Ông Tập lưu ý rằng những thay đổi mới đang diễn ra trong môi trường an ninh của đất nước, tình                     
hình tác chiến của quân đội, các hình thức tác chiến hiện đại, đưa công tác huấn luyện của quân                    
đội bước sang một giai đoạn mới. Ông kêu gọi thiết lập nhanh hơn một hệ thống huấn luyện                   
quân sự kiểu mới và hỗ trợ mạnh mẽ để đạt được mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc là                     
xây dựng lực lượng vũ trang mạnh hơn cho thời kỳ mới và phát triển lực lượng vũ trang thành                    
quân đội đẳng cấp thế giới. 

Xem thêm: 

Tân Hoa Xã ngày 24/11/2020: 领航强军铁流浩荡——习近平主席领导推进新时代军      
事训练纪实 

Tân Hoa Xã ngày 25/11/2020: Xi Focus: Xi stresses military training to raise capability              
of winning wars 

CCTV ngày 25/11/2020: [视频]习近平在中央军委军事训练会议上强调 全面加强实    
战化军事训练 全面提高训练水平和打赢能力 

 

Cố vấn kinh tế của Tập Cận Bình đề xuất 6 nhiệm vụ để tăng tốc mô hình kinh tế lưu thông                      
kép 

Một ngày sau khi Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đang xem xét tham gia Hiệp định Đối tác                    
Toàn diện và Tiến bộ Thái Bình Dương (CPTPP), Phó thủ tướng Lưu Hạc, cố vấn kinh tế của                   
Tập Cận Bình và là người đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Tổng thống Mỹ                   
Donald Trump, đã có bài viết trên Nhân Dân nhật báo tái khẳng định rằng trọng tâm mới của                   
Trung Quốc vào thị trường nội địa và sự độc lập về công nghệ không có nghĩa là họ đang cắt đứt                      
liên kết với phần còn lại của thế giới vì “không thể tự mình làm mọi việc và từ bỏ sự phân công                       
lao động quốc tế”.  

Bài viết sau đó đã được đăng lại trên trang Chính phủ Trung Quốc. 

Liu nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng thị trường nội địa khổng lồ của Trung Quốc sẽ mang                    
lại “cơ hội” cho các doanh nghiệp quốc tế. Đồng thời, Trung Quốc sẽ dựa vào thị trường nội địa                    
rộng lớn của mình để thu hút dòng "hàng hóa và tài nguyên toàn cầu", mà Trung Quốc sẽ sử                    
dụng để tạo ra "lợi thế cạnh tranh" mới trên trường quốc tế. 

Ông đưa ra sáu nhiệm vụ để tăng tốc mô hình kinh tế lưu thông kép, được coi là mô hình phát                      
triển mới của Trung Quốc trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14. 

Thứ nhất, thúc đẩy đổi mới khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt. 
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Thứ nhì, thúc đẩy tạo cung và dẫn dắt nhu cầu để đạt được sự tương tác tích cực giữa cung và                      
cầu. 

Thứ ba, thúc đẩy các dịch vụ tài chính phục vụ tốt hơn nền kinh tế thực và cải thiện hệ thống lưu                       
thông hiện đại. 

Thứ tư, thúc đẩy đô thị hóa mới và phát triển đồng bộ giữa đô thị và nông thôn. 

Thứ năm, thúc đẩy mở rộng việc làm và nâng cao mức thu nhập. 

Thứ sáu, thúc đẩy mức độ mở cửa cao hơn với thế giới bên ngoài và hội nhập sâu hơn vào nền                      
kinh tế toàn cầu. 

Xem thêm: 

South China Morning Post ngày 25/11/2020: China’s Liu He vows Beijing will not give              
up economic opening with ‘dual circulation’ strategy 

Gov.cn ngày 25/11/2020: 刘鹤：加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相   
互促进的新发展格局 

 

Trung Quốc lập danh sách theo dõi toàn cầu những người ủng hộ Đài Loan độc lập 

Trung Quốc xác nhận nước này đang lập một danh sách theo dõi toàn cầu những người ủng hộ                   
Đài Loan độc lập mà họ có kế hoạch trừng phạt. "Danh sách này chỉ nhằm vào một số cực kỳ ít                      
những nhà hoạt động độc lập Đài Loan ngoan cố và các nhà tài trợ của họ, không nhắm vào phần                     
lớn đồng bào Đài Loan," Zhu Fenglian, phát ngôn viên Văn phòng các vấn đề Đài Loan của                  
Trung Quốc cho biết trong cuộc họp báo. Bà không cung cấp chi tiết về danh tính những người                   
trong danh sách và quy mô của danh sách. 

Những người mà danh sách nhắm đến bao gồm "những người đưa ra những bình luận kiêu ngạo                  
và thực hiện các hành động ác ý để đòi độc lập, và các nhà lãnh đạo tổ chức, lập kế hoạch và                       
thực hiện các hoạt động ly khai ở cả trong và ngoài đảo Đài Loan, cũng như những nhà tài trợ và                      
ủng hộ chính của họ." 

Xem thêm: 

Bloomberg News ngày 25/11/2020: China Confirms Watch List Targeting Taiwan          
Independence Backers 
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Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc sẽ diễn ra cuối                   
tháng 12 

Hôm thứ Sáu ngày 27/11/2020, Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc                 
(NPCSC) Lật Chiến Thư thông báo cuộc họp tiếp theo của Uỷ ban sẽ diễn ra vào ngày                  
22-26/12/2020. Kèm với thông báo là một danh sách lớn các dự thảo luật sẽ được xem xét, trong                   
đó có dự thảo Luật Hải cảnh. Toàn văn dự thảo đã được dịch và đăng trên Dự án Đại Sự Ký Biển                       
Đông. 

Xem thêm: 

Tân Hoa Xã ngày 27/11/2020: 栗战书主持召开十三届全国人大常委会第七十八次委     
员长会议 决定十三届全国人大常委会第二十四次会议12月22日至26日在京举行 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 23/11/2020: Toàn văn Dự thảo Luật Hải cảnh Trung                 
Quốc 

 

Tập Cận Bình nhắn nhủ: Trung Quốc đang coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu 

Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu qua liên kết video tại lễ khai mạc                     
Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 17. Trong bài phát                 
biểu, ông nói rằng “thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một                    
thế kỷ." "Trung Quốc coi ASEAN là ưu tiên ngoại giao khu vực và là khu vực quan trọng để xây                     
dựng 'Vành đai và Con đường' chất lượng cao." 

Ông Tập kêu gọi hợp tác nhiều hơn giữa Trung Quốc và ASEAN về các khía cạnh:  

- Điều phối các kế hoạch phát triển vùng và kết nối cơ sở hạ tầng 

- Mở rộng thương mại và hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch 

- Thúc đẩy đổi mới công nghệ và xây dựng Con đường tơ lụa kỹ thuật số 

- Ngăn chặn dịch bệnh và tăng cường năng lực y tế cộng đồng 

Xem thêm: 

Tân Hoa Xã ngày 27/11/2020: 习近平在第十七届中国－东盟博览会和中国－东盟商     
务与投资峰会开幕式上的致辞 

 

http://www.xinhuanet.com/politics/2020-11/27/c_1126794264.htm
http://www.xinhuanet.com/politics/2020-11/27/c_1126794264.htm
https://dskbd.org/2020/11/23/toan-van-du-thao-luat-hai-canh-trung-quoc/
https://dskbd.org/2020/11/23/toan-van-du-thao-luat-hai-canh-trung-quoc/
http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-11/27/c_1126792459.htm
http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-11/27/c_1126792459.htm


Dương Khiết Trì: Trung Quốc chủ động tạo môi trường đối ngoại tốt - Học tập, triển khai                  
tinh thần Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 19  

Hôm thứ Hai ngày 30/11/2020, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Trung ương                  
Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có một bài viết trên trang Nhân dân Nhật báo về cách tiếp cận                    
của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với chính sách đối ngoại trong năm năm tới. Bình luận rằng                   
hệ thống quốc tế “đang đối mặt với những thách thức mới," “rủi ro an ninh quốc tế đang tăng                    
lên," ông Dương ca ngợi ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc đang liên tục gia tăng. Trung Quốc                   
đã đóng góp nhiều hơn trí tuệ Trung Quốc, các giải pháp của Trung Quốc, và sức mạnh Trung                   
Quốc cho cộng đồng quốc tế, và đã nhận được sự tán dương và ủng hộ rộng rãi. Nhìn về tương                     
lai, Trung Quốc sẽ tiếp tục tham gia một cách xây dựng vào quá trình giải quyết các vấn đề quốc                     
tế và khu vực, tiếp tục cung cấp trí tuệ và các giải pháp của Trung Quốc, chủ động định hình môi                      
trường quốc tế để đạt được những mục tiêu chiến lược của Trung Quốc. 

Xem thêm: 

Nhân dân Nhật báo ngày 30/11/2020: 积极营造良好外部环境（学习贯彻党的十九届      
五中全会精神） 

 

Máy bay quân sự Trung Quốc đi vào ADIZ của Đài Loan 

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, hai máy bay của Quân đội nhân dân Trung Hoa (Y-8 RECCE và                   
Y-8 EW) đã tiến vào vùng ADIZ phía tây nam của Đài Loan vào ngày 30/11. 

Xem thêm: 

Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 30/11/2020:  中共解放軍進入我西南空域活動情況 

 

 

V- QUAN HỆ TRUNG QUỐC - MỸ 

Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ quan ngại Trung Quốc thống trị tiền điện tử thế giới 

Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ John Ratcliffe đã viết thư cho Ủy ban Chứng khoán và                   
Giao dịch vì lo ngại rằng sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số có thể                      
khiến Hoa Kỳ gặp bất lợi. 

Theo Washington Examiner, Ratcliffe đã nêu ra thực tế rằng hơn một nửa sức mạnh khai thác                 
tiền điện tử toàn cầu có trụ sở tại Trung Quốc và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã và đang                     
phát triển tiền kỹ thuật số quốc gia của mình. 

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-11/30/nw.D110000renmrb_20201130_1-06.htm
http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-11/30/nw.D110000renmrb_20201130_1-06.htm
https://www.mnd.gov.tw/Publish.aspx?SelectStyle=%E5%8D%B3%E6%99%82%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E5%8B%95%E6%85%8B&p=77656&title=%E5%9C%8B%E9%98%B2%E6%B6%88%E6%81%AF


Xem thêm: 

Washington Examiner ngày 24/11/2020: Trump spy chief seeks SEC scrutiny of Chinese            
dominance in cryptocurrency 

 

Rò rỉ dữ liệu từ các ứng dụng Android trên Google Play, trong đó có Baidu Search Box và                   
Baidu Maps 

Các nhà nghiên cứu thuộc nhóm Unit 42 mới công bố một báo cáo cho biết họ đã xác định được                     
nhiều ứng dụng Android trên Google Play đang làm rò rỉ dữ liệu, trong đó có Baidu Search Box                   
và Baidu Maps. Những dữ liệu bị rò rỉ này sẽ giúp những kẻ tấn công theo dõi được người dùng.                     
Những ứng dụng này đã được tải xuống tổng cộng 6 triệu lần trong Hoa Kỳ.  

Xem thêm: 

Unit 42 ngày 24/11/2020: Android Apps Leaking Sensitive Data Found on Google Play             
With 6 Million U.S. Downloads 

 

Ngày 25/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi điện cho ông Joseph Biden để chúc                  
mừng ông “đắc cử” Tổng thống Hoa Kỳ 

Trong điện mừng, ông Tập Cận Bình nói việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của                    
quan hệ Trung - Mỹ không chỉ phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước mà còn là kỳ                       
vọng chung của cộng đồng quốc tế. Mong rằng hai bên nêu cao tinh thần không xung đột, không                   
đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, chú trọng hợp tác, quản lý khác biệt, thúc đẩy                     
quan hệ Trung - Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định, cùng tất cả các nước và cộng đồng quốc tế vì                      
mục tiêu cao cả của hòa bình và phát triển thế giới. 

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn đã gọi điện cho bà Kamala Harris để chúc mừng bà                   
“đắc cử” Phó Tổng thống Hoa Kỳ. 

Xem thêm: 

Tân Hoa Xã ngày 25/11/2020: 习近平致电祝贺拜登当选美国总统 

 

Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc và Nga đã tham gia thúc đẩy                   
chương trình tên lửa của Iran 

Tài liệu được công bố bởi Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những công ty sau của Trung Quốc và Nga                     
sẽ bị áp dụng các biện pháp được cho phép trong Phần 3 của Đạo luật Không phổ biến vũ khí hạt                      

https://www.washingtonexaminer.com/news/trump-spy-chief-seeks-sec-scrutiny-of-chinese-dominance-in-cryptocurrency
https://www.washingtonexaminer.com/news/trump-spy-chief-seeks-sec-scrutiny-of-chinese-dominance-in-cryptocurrency
https://unit42.paloaltonetworks.com/android-apps-data-leakage/
https://unit42.paloaltonetworks.com/android-apps-data-leakage/
http://www.xinhuanet.com/politics/2020-11/25/c_1126786476.htm


nhân cho Iran, Triều Tiên và Syria: Chengdu Best New Materials Co Ltd. và Zibo Elim Trade                 
Company, Ltd. của Trung Quốc cùng bất kỳ đơn vị kế thừa, đơn vị con hoặc công ty con nào của                     
những doanh nghiệp này; Aviazapchast, Công ty Cổ phần Elecon và Tập đoàn Nilco của Nga                
cùng với bất kỳ đơn vị kế thừa, đơn vị con hoặc công ty con nào của chúng của những doanh                     
nghiệp này. 

Lệnh trừng phạt này có hiệu lực từ ngày 6/11/2020 và có giá trị trong hai năm, trừ trường hợp                    
Ngoại trưởng Mỹ gia hạn thêm. 

Federal Register ngày 25/11/2020: Imposition of Nonproliferation Measures Against         
Foreign Persons, Including a Ban on U.S. Government Procurement 

 

 

VI- QUAN HỆ TRUNG QUỐC - AUSTRALIA 

Ngày 25/11/2020, Bộ trưởng điều hành (Secretary) Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc Frances               
Adamson đã có bài diễn thuyết tại trường An ninh Quốc gia Úc trong loạt bài giảng của trường                   
kỷ niệm 10 năm.  

Trong bài phát biểu, bà Adamson nhận định phần còn lại của thế giới đã suy nghĩ rất nhiều về                    
sức mạnh của Trung Quốc và ý nghĩa của nó. Nhưng không rõ Trung Quốc đã xem xét cẩn thận                    
phản ứng của các quốc gia khác trước hành vi của họ trên trường quốc tế hay chưa. Có thể Trung                     
Quốc đã đạt đến điểm mà họ tin rằng họ có thể đặt ra phần lớn các điều khoản định hình cuộc                      
chơi với phần còn lại của thế giới.  

Tuy nhiên bà cho rằng nếu Trung Quốc quả thực nghĩ như vậy, thì đó là sự nhầm lẫn, bởi Trung                     
Quốc hay bất cứ ai, còn phải làm nhiều hơn nữa, thông qua hoạt động mang tính xây dựng và                    
hợp tác trong hệ thống quốc tế, mà không cần dùng đến áp lực hoặc ép buộc. 

“Tương lai của khu vực chúng ta phụ thuộc một phần vào quyết định của Trung Quốc, nhưng nó                   
cũng phụ thuộc vào quyết định của các quốc gia khác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao                    
gồm Hoa Kỳ và các đối tác khác trong khu vực. 

Thách thức chính của chính sách đối ngoại của Úc là thách thức trong việc định hình, cùng với                   
những nước khác, một trật tự khu vực và toàn cầu đáp ứng với những thực tế mới về quyền lực,”                     
bà Adamson nói. 

Hôm thứ Sáu ngày 27/11 vừa rồi, Trung Quốc tiếp tục gia tăng xung đột thương mại với Úc                   
thông qua việc công bố mức thuế mới đối với rượu vang Úc lên tới 200%. Bộ trưởng Thương                   
mại Úc cho biết hành động này của Trung Quốc có thể khiến ngành công nghiệp trị giá 3 tỷ USD                     

https://www.federalregister.gov/documents/2020/11/25/2020-26000/imposition-of-nonproliferation-measures-against-foreign-persons-including-a-ban-on-us-government
https://www.federalregister.gov/documents/2020/11/25/2020-26000/imposition-of-nonproliferation-measures-against-foreign-persons-including-a-ban-on-us-government


trở nên "khó khả thi" khi có tới 40% xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước đó, các sản phẩm khác                    
đã phải đối mặt với các rào cản thương mại bao gồm than đá, gỗ, hải sản, và lúa mì, tổng trị giá                       
khoảng 20 tỷ USD. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng "Australia nên tự suy nghĩ                  
về hành vi của mình và suy nghĩ xem liệu nước này có tôn trọng lợi ích của Trung Quốc hay                     
không.” "Chúng tôi kêu gọi Australia sửa chữa hành động của mình và đối mặt với những sai                  
lầm của mình". 

Ngày 30/11/2020, căng thẳng quan hệ hai bên tiếp tục gia tăng sau khi người phát ngôn Bộ                  
Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng một dòng tweet trong đó có tấm ảnh giả với nội                   
dung một người lính Australia giết một đứa trẻ. Dòng tweet được đưa ra sau cuộc điều tra tội ác                    
chiến tranh mang tính bước ngoặt của Australia về việc binh lính của họ sát hại thường dân                  
Afghanistan. 

Dòng tweet này "hoàn toàn thái quá và không thể biện minh trên bất kỳ cơ sở nào. Chính phủ                    
Trung Quốc nên thấy hoàn toàn xấu hổ về bài đăng này," ông Morrison nói và yêu cầu Trung                   
Quốc phải xin lỗi. Ông Morrison cũng cho biết chính phủ Úc đã liên hệ với chính phủ Trung                   
Quốc và Twitter để yêu cầu xóa dòng tweet. 

Dòng tweet của Triệu Lập Kiên đã gây ra sự phẫn nộ ở Úc và Triệu đã nhân đôi sự phẫn nộ đó                       
bằng cách ghim nó lên đầu trang cá nhân Twitter của mình. Cấp trên của Triệu là Hoa Xuân                   
Oánh đã bảo vệ Triệu và nói rằng đây không phải là một hành động bất thường nào đó của Triệu.                     
Bà Oánh đã bác bỏ yêu cầu Trung Quốc xin lỗi của Thủ tướng Australia Scott Morrison, nói rằng                   
chính phủ Australia nên cảm thấy "xấu hổ" vì đã sát hại thường dân Afghanistan. 

Một nguồn tin chính phủ cấp cao của Australia cho biết họ không kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ                   
xin lỗi, nhưng chính phủ Morrison vẫn giữ nguyên lập trường "lạnh lùng". Nguồn tin cho biết                 
chính phủ Trung Quốc hiện đã mất bất kỳ thẩm quyền đạo đức nào mà họ tin rằng họ có sau khi                      
đại sứ quán Canberra của họ công bố danh sách 14 điểm bất bình và dòng tweet công kích. 

Richard McGregor, thành viên cao cấp của Viện Lowy, trong bài viết trên Financial Times về sự                 
kiện Trung Quốc tung ra danh sách 14 điều Trung Quốc bất bình đối với Úc, bình luận rằng để                    
hình dung về tương lai của một thế giới do Trung Quốc thống trị, điểm khởi đầu tốt là nhìn cách                     
Trung Quốc đối xử với Úc.  

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao và Thương Mại Úc ngày 25/11/2020: ANU National Security College             
10th Anniversary Lecture Series 

https://www.dfat.gov.au/news/speech/anu-national-security-college-10th-anniversary-lecture-series
https://www.dfat.gov.au/news/speech/anu-national-security-college-10th-anniversary-lecture-series


Financial Times ngày 25/11/2020: China sends a message with Australian crackdown.           
Bản PDF được lưu trữ ở đây. 

The Washington Post ngày 27/11/2020: China sharply ramps up trade conflict with            
Australia over political grievances 

ABC News ngày 30/11/2020: Scott Morrison demands apology from China over           
‘repugnant' fake tweet showing Australian soldier murdering child 

The Australian ngày 1/12/2020: China-Australia ties sink to 50-year low after Zhao            
Lijian’s tweet 

Global Times ngày 1/12/2020: China rejects Australia's demand for apology over cartoon            
tweet 

 

 

VII- CHUYỂN ĐỘNG ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG 

Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 có hệ thống vệ tinh định vị được Tổ chức hàng hải quốc tế                      
công nhận 

Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có hệ thống vệ tinh định vị dẫn đường cấp khu                       
vực hoạt động độc lập được Tổ chức Hàng hải quốc tế công nhận là một phần của Hệ thống Định                     
vị Vô tuyến toàn cầu (WWRNS). Ba quốc gia khác có hệ thống định vị được IMO công nhận là                    
Mỹ, Nga và Trung Quốc. 

Xem thêm: 

The Indian Express ngày 21/11/2020: India becomes 4th nation to get IMO nod for              
navigation satellite system 

 

Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ thăm Đài Loan không báo trước 

Hai nguồn tin, bao gồm một quan chức Đài Loan quen thuộc với tình hình, nói với Reuters hôm                   
Chủ nhật 22/11/2020 rằng Chuẩn Đô đốc Michael Studeman đã có chuyến thăm không báo trước                
tới Đài Loan. Theo trang web của Hải quân, Studeman là giám đốc của J2, giám sát hoạt động                   
tình báo, tại Bộ Chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng tuỳ tình hình phát triển,                  
“phía Trung Quốc sẽ đưa ra phản ứng hợp pháp và cần thiết".  

Xem thêm: 

https://www.ft.com/content/9ed5f582-423d-41c4-ba23-0441f7dee165
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-australia-dispute-wine-exports/2020/11/27/9da5e298-3060-11eb-9dd6-2d0179981719_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-australia-dispute-wine-exports/2020/11/27/9da5e298-3060-11eb-9dd6-2d0179981719_story.html
https://www.abc.net.au/news/2020-11-30/china-fake-image-australian-war-crimes-afghanistan-tensions/12934538
https://www.abc.net.au/news/2020-11-30/china-fake-image-australian-war-crimes-afghanistan-tensions/12934538
https://www.theaustralian.com.au/nation/chinaaustralia-ties-sink-to-50year-low-after-zhao-lijians-tweet/news-story/e8a24c08f9ebef545d93172e93a30cda
https://www.theaustralian.com.au/nation/chinaaustralia-ties-sink-to-50year-low-after-zhao-lijians-tweet/news-story/e8a24c08f9ebef545d93172e93a30cda
https://www.globaltimes.cn/content/1208549.shtml
https://www.globaltimes.cn/content/1208549.shtml
https://indianexpress.com/article/technology/science/india-becomes-4th-nation-to-get-imo-nod-for-navigation-satellite-system-7059589/
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Reuters ngày 23/11/2020: U.S. Navy rear admiral makes unannounced visit to Taiwan 

USNI News ngày 23/11/2020: China Vows Response Following U.S. Admiral’s Trip to            
Taiwan 

 

Mỹ chuyển giao vũ khí cho Philippines theo lời hứa của Trump 

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien hôm thứ Hai ngày 23/11/2020 đã bàn giao các                   
loại vũ khí dẫn đường chính xác trị giá 868 triệu peso (18 triệu USD) cho Philippines trong                  
chuyến công du tới nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Teodoro Locsin Jr cho biết khoản chuyển                 
giao mới nhất đáp ứng lời hứa mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc điện đàm                   
với Tổng thống Rodrigo Duterte vào tháng Tư. 

Các loại vũ khí được chính phủ Hoa Kỳ chuyển giao bao gồm 100 tên lửa TOW-2A, 12 ITAS và                    
24 MK-82. O'Brien cho biết: "Chúng tôi hy vọng những tên lửa và bom dẫn đường chính xác này                   
sẽ giúp AFP bảo vệ cuộc sống của người Philippines ở Mindanao và chấm dứt những đau khổ                  
không cần thiết do ISIS-Đông Á áp đặt." 

O'Brien nói thêm rằng việc chuyển giao vũ khí nhấn mạnh "cam kết lâu dài" của Washington đối                  
với "liên minh quan trọng" với Manila. 

Ông O'Brien cũng cho biết có một sự đồng thuận lưỡng đảng ở Mỹ là nước Mỹ cần phải đứng                    
lên chống lại Trung Quốc, và tái khẳng định rằng sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực “chuyên                   
nghiệp” “nếu các tòa án không đưa ra phán quyết có lợi cho Tổng thống Trump”. Theo ông                  
O'Brien, Tổng thống Trump vẫn chưa sử dụng hết các công cụ pháp lý của mình 

Xem thêm: 

Đại sứ quán Mỹ tại Philippines ngày 23/11/2020: U.S. National Security Advisor            
Reaffirms Alliance, Announces Military Assistance and Typhoon Relief during         
Philippines Visit 

The Philippine Star ngày 23/11/2020: Trump's promise: US turns over weapons to            
Philippines 

South China Morning Post ngày 23/11/2020: US election not over for Donald Trump             
until courts have their say: Robert O’Brien 

Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines ngày 24/11/2020: Statement by Spokesperson of             
the Chinese Embassy in the Philippines on the China-related Remarks of the US National              
Security Advisor 
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Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ các đảo ở Thái Bình Dương chống lại 'hành vi có vấn đề' của                     
Trung Quốc 

Sandra Oudkirk, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của                   
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Ba ngày 24/11/2020 cho biết Bộ này đang chi 200 triệu đô la                    
cho các chương trình dành cho các quốc đảo nhỏ nhằm chống lại “hành vi có vấn đề” của Trung                    
Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Các chương trình này sẽ hỗ trợ các quốc gia như Palau và Papua                    
New Guinea để thúc đẩy phát triển và bảo vệ ngành đánh bắt cá của họ trước sự cạnh tranh                    
không chính đáng từ Trung Quốc. 

Xem thêm:  

Stars and Stripes ngày 24/11/2020: State Department funds for Pacific islands aim to             
counter China’s ‘problematic behavior’ 

 

Ấn Độ đặt rào cản nhập khẩu đối với các thiết bị từ Trung Quốc, trong đó có Apple                   
iPhone, Xiaomi 

Từ tháng 8, Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ bắt đầu trì hoãn việc phê duyệt đối với các thiết bị nhập khẩu                      
do Trung Quốc sản xuất như điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh và máy tính xách tay,                   
một phần nguyên nhân là do mối quan hệ xấu đi với Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới vào                     
tháng 6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Kể từ cuộc đụng độ, Ấn Độ đã thắt chặt các quy định                       
đối với các khoản đầu tư từ Trung Quốc và cấm hàng trăm ứng dụng di động của Trung Quốc,                    
bao gồm cả từ những gã khổng lồ công nghệ Tencent, Alibaba và ByteDance. Nước này đã cấm                  
thêm 43 ứng dụng vào thứ Ba. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 25/11/2020: Exclusive: India import hurdles hit Apple iPhone, Xiaomi           
devices from China, say sources 

 

Quân đội Ấn Độ nhập máy bay không người lái công nghệ cao từ Mỹ, Israel để cải thiện                   
khả năng giám sát dọc biên giới Trung Quốc 

Trong một nỗ lực nhằm tăng cường khả năng giám sát biên giới trong bối cảnh căng thẳng biên                   
giới với Trung Quốc, các quan chức từ chính phủ Ấn Độ hôm thứ Năm ngày 26/11/2020 đã tiết                   
lộ với hãng thông tấn Ấn Độ ANI rằng Quân đội Ấn Độ đang mua máy bay không người lái mini                     
từ Mỹ và máy bay không người lái Heron từ Israel. Các máy bay không người lái (UAV) tiên                   
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tiến này sẽ được triển khai ở khu vực Đông Ladakh, cùng với các khu vực lân cận. Thỏa thuận                    
hiện đang trong giai đoạn cuối cùng, dự kiến   sẽ được ký kết vào tháng 12. 

Tin tức này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hải quân Ấn Độ thuê một cặp UAV “MQ-9B                    
SeaGuardian” từ Mỹ, nhằm mục đích tăng cường năng lực tình báo, giám sát và trinh sát. 

Xem thêm: 

ANI News ngày 26/11/2020: Indian Army to get drones from Israel, America for             
surveillance along China border 

Sputnik News ngày 26/11/2020: Indian Army to Get Hi-Tech Drones From America,            
Israel to Improve Surveillance Along China Border 

 

Bộ trưởng Ngoại giao Canada: Canada dẫn đầu động thái đa phương chống lại ‘ngoại giao                
con tin’ của Trung Quốc 

Canada đang dẫn đầu nỗ lực đa phương nhằm giải quyết “chính sách ngoại giao con tin” của                  
Trung Quốc sau vụ bắt giữ các công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor. Ý tưởng là                  
các quốc gia cùng chí hướng có thể đồng ý rằng hành động bắt con tin của Trung Quốc (hoặc bất                     
kỳ quốc gia nào khác) sẽ kích hoạt các biện pháp trừng phạt tự động, được áp dụng bởi tất cả các                      
quốc gia ký kết.  

Tuy nhiên các quan chức thận trọng nói rằng các quốc gia đồng minh vẫn còn đang thảo luận về                    
loại hành động phối hợp đáp trả sau khi có một vụ giam giữ tuỳ tiện xảy ra. Một nguồn tin cho                      
rằng các cuộc thảo luận tập trung vào việc cùng đồng thời lên tiếng hơn là các biện pháp trừng                    
phạt tự động. Các quốc gia đã lên tiếng công khai chống lại việc giam giữ Kovrig và Spavor, và                    
những nước có thể sẽ tham gia bất kỳ nỗ lực phối hợp nào, bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Úc, Pháp,                     
Đan Mạch, Estonia, Latvia, Lithuania và Tây Ban Nha. 

Xem thêm: 

National Post ngày 25/11/2020: Canada leads multilateral move to fight China's ‘hostage            
diplomacy’: foreign affairs minister 

 

Khảo sát cho thấy người dân Canada muốn cứng rắn với Trung Quốc, nghi ngờ về đầu tư                  
và sức mạnh kinh tế của Trung Quốc 

Sự rạn nứt đang ngày càng gia tăng giữa các nhà hoạch định chính sách ở Canada về mối quan                    
hệ của nước này với Trung Quốc. Giữa lúc quan hệ Trung Quốc-Canada đang rạn nứt xuất phát                  
từ vô số vấn đề - từ coronavirus, sự đàn áp của Bắc Kinh ở Hồng Kông, đến việc Mạnh Vân Chu                      
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đang chờ dẫn độ về Mỹ và việc giam giữ Michael Kovrig và Michael Spavor ở Trung Quốc -                   
ngày càng nhiều người Canada muốn chính phủ của họ áp dụng quan điểm cứng rắn hơn đối với                   
Bắc Kinh. Theo một khảo sát với 3,519 công dân Canada của Quỹ Châu Á - Thái Bình Dương                   
của Canada, vừa được công bố hôm thứ Tư ngày 25/11/2020, 83% công dân muốn Canada đứng                 
lên chống lại Trung Quốc về các vấn đề được coi là giá trị quốc gia, bao gồm pháp quyền, nhân                     
quyền và dân chủ. 

Xem thêm: 

Asia Pacific Foundation of Canada ngày 25/11/2020: 2020 National Opinion Poll:           
Canadian Views on Asia 

National Post ngày 25/11/2020: Canadians talk tough on standing up to China, are             
suspicious of Chinese investment and economic might: poll 

 

Nhật Bản phản đối đề xuất của Trung Quốc về xoa dịu căng thẳng ở quần đảo Senkaku 

Như chúng tôi đã đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến công du                   
tới Nhật Bản để hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản và gặp Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide                   
Suga. 

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Suga hôm thứ Tư ngày 25/11/2020, Bộ trưởng Ngoại giao Trung                 
Quốc Vương Nghị đã đề nghị tàu đánh cá của cả hai nước tránh xa các đảo hoang ở Biển Hoa                     
Đông và chỉ tàu chính phủ mới được phép đi thuyền gần các đảo để "đảm bảo tàu thuyền khả                    
nghi không đi vào vùng nước nhạy cảm." 

Ông Vương cũng nói tranh chấp quần đảo Senkaku sẽ không cản trở sự hợp tác giữa hai nền kinh                    
tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới. 

Tuy nhiên, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato đã nói trong một cuộc họp báo                  
hôm thứ Năm ngày 26/11/2020 rằng đề xuất của ông Vương là "không thể chấp nhận được", nói                  
thêm rằng các hòn đảo là "lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản theo quan điểm lịch sử và theo luật                     
pháp quốc tế." 

Trước đó, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Nhật Bản Suga cho biết Nhật Bản muốn tăng cường                  
hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế để cải thiện quan hệ. Ông cũng mong muốn Trung                    
Quốc hành động tích cực trong các vấn đề hàng hải và an ninh xung quanh quần đảo Senkaku ở                    
Biển Hoa Đông. 

Khi được báo chí hỏi Nhật Bản, với tư cách Chủ tịch Uỷ ban TPP năm 2021, sẽ phản ứng thế nào                      
với mong muốn gia nhập TPP của Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi nói rằng                  
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TPP có nội dung cấp cao, không chỉ chú trọng tiếp cận thị trường mà còn có cả các quy tắc. Ông                      
tin rằng cần phải xác định chắc chắn liệu các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, khi thể hiện sự                     
quan tâm gia nhập, đã sẵn sàng thực hiện các nội dung cấp cao đó.  

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đồng ý xây dựng cơ chế liên lạc                   
hàng hải và hàng không để quản lý rủi ro. 

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 24/11/2020: Press Conference by Foreign Minister            
MOTEGI Toshimitsu 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 24/11/2020: Japan-China Foreign Ministers’ Meeting and            
Working Dinner 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 25/11/2020: Prime Minister Suga Receives a Courtesy             
Call from State Councilor and Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic of              
China 

Kyodo News ngày 25/11/2020: Japan nixes China proposal for easing tensions over isle             
sovereignty 

Global Times ngày 25/11/2020: China and Japan agree to build maritime and air liaison              
mechanism to manage risk 

NHK News ngày 26/11/2020: Japan eyes economic cooperation with China 

CCTV/Tân Hoa Xã ngày 26/11/2020: Chinese FM reiterates stance on Diaoyu Islands 

 

Lầu Năm góc loại bỏ 11 cố vấn cấp cao lâu năm khỏi Ban Chính sách Quốc phòng 

Vào hôm thứ Tư ngày 25/11/2020, liên lạc viên Nhà Trắng của Lầu Năm Góc bất ngờ phát đi chỉ                    
thị loại bỏ 11 cố vấn cấp cao khỏi Uỷ ban cố vấn hàng đầu của Bộ Quốc phòng, bao gồm các cựu                       
Ngoại trưởng Henry Kissinger và Madeleine Albright, Đô đốc nghỉ hưu Gary Roughhead - người               
từng chỉ huy các hoạt động hải quân, và thành viên có cấp bậc của Uỷ ban Tình báo Hạ viện Jane                      
Harman. Rudy De Leon, cựu giám đốc điều hành của Lầu Năm Góc từng được Bộ trưởng Quốc                  
phòng James Mattis lúc bấy giờ cân nhắc cho vai trò chính sách cấp cao, cũng sẽ bị loại khỏi Ban                     
cố vấn. 

Bên cạnh đó là cựu Lãnh đạo Đa số Hạ viện Eric Cantor, cựu thứ trưởng Bộ Tài chính trong                    
chính quyền George W. Bush David McCormick. Cả hai đều đã được Mattis bổ sung vào Ban cố                  
vấn năm 2017. Jamie Gorelick, phó tổng chưởng lý của chính quyền Clinton; Robert Joseph, một                
nhà đàm phán hạt nhân đã thuyết phục Libya từ bỏ vũ khí huỷ diệt hàng loạt; cựu Phó Cố vấn An                      
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ninh Quốc gia của chính quyền Bush J. D. Crouch II; và Franklin Miller, một cựu quan chức                  
quốc phòng hàng đầu, cũng đã bị loại khỏi Ban Chính sách Quốc phòng. 

Trước đó, theo Washington Times, thành phần của ban cố vấn đã bị các nhà phân tích Đảng Cộng                   
hòa cho rằng không phản ánh chính xác quan điểm cứng rắn của chính quyền đối với Trung                  
Quốc. Đứng đầu trong số đó là cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, kiến trúc sư của chính sách                  
Hoa Kỳ mang tính hoà giải, ủng hộ tương tác kinh tế và ngoại giao với Trung Quốc cộng sản.  

Trước đó tại một Hội thảo tổ chức bởi Bloomberg giữa tháng 11, Kissinger khuyên Biden hãy từ                  
tốn với Trung Quốc. Ông ủng hộ "một hệ thống thể chế mà theo đó một số nhà lãnh đạo mà                     
Tổng thống Mỹ tin tưởng và một số nhà lãnh đạo Trung Quốc mà Chủ tịch Tập Cận Bình tin                    
tưởng được chỉ định giữ liên lạc với nhau thay mặt cho các tổng thống của họ." Cách tiếp cận                    
này được ông cho là cách để tránh xung đột Mỹ - Trung.  

Xem thêm: 

The Washington Times ngày 21/10/2020: Defense Policy Board and China 

The Hill ngày 24/11/2020: Kissinger tells Biden to go easy on China 

Foreign Policy ngày 25/11/2020: Pentagon Purges Leading Advisors From Defense          
Policy Board 

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ dành những tuần cuối tại vị củng cố chính sách “Nước Mỹ trên hết"                  
của Tổng thống Trump 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Washington Free Beacon, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael               
Pompeo cho biết ông không nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong năm tới, mà dành những tháng cuối                    
cùng tại vị để đảm bảo các chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump tiếp                   
tục thách thức các thiết chế chính sách đối ngoại truyền thống.  

Xem thêm: 

Washington Free Beacon ngày 28/11/2020: Pompeo Passes Torch to Biden Admin           
Touting a Fundamentally Realigned Globe 

 

Trump đưa SMIC và CNOOC của Trung Quốc vào danh sách đen quốc phòng 

Đầu tháng 11, Reuters đã đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch đưa thêm 4 công ty Trung                    
Quốc do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát vào danh sách đen, nâng số công ty Trung                    
Quốc bị ảnh hưởng lên 35. Bốn công ty đó là Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Trung Quốc                    

https://www.washingtontimes.com/news/2020/oct/21/donald-trump-henry-kissinger-clash-on-china/
https://thehill.com/opinion/national-security/527200-kissinger-tells-biden-to-go-easy-on-china
https://foreignpolicy.com/2020/11/25/pentagon-purges-leading-advisors-from-defense-policy-board/
https://foreignpolicy.com/2020/11/25/pentagon-purges-leading-advisors-from-defense-policy-board/
https://freebeacon.com/national-security/pompeo-passes-torch-to-biden-admin-touting-a-fundamentally-realigned-globe/
https://freebeacon.com/national-security/pompeo-passes-torch-to-biden-admin-touting-a-fundamentally-realigned-globe/


và Công ty Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế Trung Quốc, ngoài Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế                     
(SMIC) và Công ty Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC), theo một tài liệu và ba                   
nguồn tin mà Reuters tiếp cận. Những công ty này sẽ bị hạn chế tiếp cận các nguồn đầu tư ở Mỹ,                      
mua các bộ phận và phần mềm từ các công ty Mỹ. 

Theo Henik Fung, một nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, các nhà đầu tư Hoa Kỳ nắm                 
giữ 16,5% cổ phần trong đơn vị niêm yết tại Hồng Kông của CNOOC vào thứ Sáu. Việc công ty                    
bị đưa vào danh sách đen có thể khiến họ phải thoái vốn. Tháng này, Tổng thống Donald Trump                   
đã ký một lệnh cấm đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc do quân đội sở hữu hoặc kiểm                      
soát.  Cổ phiếu của Đơn vị Cnooc Ltd., đã giảm tới 12% vào thứ Hai. 

CNOOC cũng sở hữu các mỏ dầu và khí đốt của Hoa Kỳ, hợp tác với các công ty như Exxon                     
Mobil Corp. trong các dự án quốc tế và sử dụng công nghệ và thiết bị của Mỹ.  

Xem thêm: 

Reuters ngày 30/11/2020: EXCLUSIVE-Trump to add China's SMIC and CNOOC to           
defense blacklist -sources 

Bloomberg News ngày 30/11/2020: China Oil Giant CNOOC Targeted by U.S. After            
Years of South China Sea Tension 

 

 

 

 

https://www.reuters.com/article/usa-china-military-companies/exclusive-trump-to-add-chinas-smic-and-cnooc-to-defense-blacklist-sources-idUSL1N2ID1CZ
https://www.reuters.com/article/usa-china-military-companies/exclusive-trump-to-add-chinas-smic-and-cnooc-to-defense-blacklist-sources-idUSL1N2ID1CZ
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-30/cnooc-targeted-by-u-s-after-years-of-south-china-sea-tension
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-30/cnooc-targeted-by-u-s-after-years-of-south-china-sea-tension
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