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I- BIỂN ĐÔNG QUA BẢN ĐỒ AIS 

Hải cảnh 5204 

Trong tuần từ 27/9 đến 4/10/2020, Hải cảnh 5204 thực hiện 2 lần tiếp cận các khu vực dầu khí                    
của Việt Nam tại Lô 06.1 và Lô 05.2 xen kẽ thời gian di chuyển về đá Chữ Thập. Mục tiêu vẫn là                       
giàn khai thác tại mỏ khí Lan Tây và giàn khai thác tại mỏ Hải Thạch. Cụ thể:  

+ Ngày 30/9/2020, Hải cảnh 5204 tiếp cận khu vực giàn khai thác tại mỏ Lan Tây với khoảng                   
cách gần nhất là hơn 2 hải lý, khu vực mỏ Hải Thạch với khoảng cách hơn 9 hải lý tới giàn khai                       
thác. Tàu di chuyển với tốc độ 15 hải lý/giờ tại khu vực gần mỏ Lan Tây và giảm tốc độ xuống                      
thấp (hơn 1 hải lý/giờ) tại khu vực mỏ Hải Thạch từ 12 giờ đến 17 giờ cùng ngày.  

+ Khoảng 18 giờ ngày 30/9, Hải cảnh 5204 tăng tốc di chuyển về đá Chữ Thập và quay trở lại Lô                      
05.2 vào chiều 3/10/2020. Tàu chấp pháp Trung Quốc tiếp tục giảm tốc độ khi lại gần mỏ Hải                   
Thạch (khoảng cách gần nhất khoảng 8 hải lý) và đến sáng 4/10 thì di chuyển về Lô 06.1 tiếp cận                     
giàn khai thác tại Lan Tây với khoảng cách gần nhất khoảng hơn 5 hải lý.  

 

Sơ đồ hoạt động của Hải cảnh 5204. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic 

 

Tàu khảo sát/nghiên cứu Trung Quốc 

+ Đông Phương Hồng 3 hoạt động tại khu vực cửa eo biển Bashi từ ngày 28/9 đến 3/10/2020 sau                    
đó di chuyển qua eo biển Đài Loan hướng về Biển Hoa Đông.  



 

Sơ đồ hoạt động của Đông Phương Hồng 3. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic 

 

+ Tàu khảo sát Gia Canh tiếp tục hoạt động tại khu vực cửa eo Bashi đến sáng 29/9 thì di chuyển                      
về Hạ Môn. Sáng 3/10, tàu rời Hạ Môn di chuyển vào Biển Đông tiếp tục cho đợt khảo sát mới.  

 

Sơ đồ hoạt động của Gia Canh. Ảnh: Đức Tâm/Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic 

 

+ Ngày 27/9/2020, tàu khảo sát Thám Tác 2 rời khu vực khảo sát tại phía đông nam quần đảo                    
Hoàng Sa di chuyển về đảo Hải Nam. 



II- CHUYỂN ĐỘNG ĐÔNG NAM Á 

Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc 

Trong buổi hội đàm nhân kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung                    
Quốc, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thiết                   
thực, giao lưu nhân dân các cấp và nhân dân, củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau nhằm tạo                      
nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.  

Về Biển Đông, ông Trọng cho rằng hai bên cần cùng nhau giải quyết các vấn đề tồn tại, nhất là                     
các vấn đề liên quan đến biển, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo các bên và luật pháp                     
quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, có lợi cho sự phát triển của mỗi nước. 

Một trong những vấn đề liên quan đến biển vẫn còn tồn tại trong quan hệ hai nước là vấn đề về                      
quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc luôn khước từ đàm phán. 

Bản tin của Tân Hoa Xã chỉ đưa thông tin rất ngắn gọn về cuộc hội đàm. Bản tin cho biết ông                      
Tập nói rằng hợp tác Trung - Việt trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác đang cho thấy                     
một đà tăng mạnh bất chấp đại dịch COVID-19, là một minh chứng rõ ràng về khả năng phục hồi                    
và tiềm năng của quan hệ song phương. 

Ông Tập lưu ý rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Trung - Việt, và mối                      
quan hệ giữa hai Đảng cũng như giữa hai nước đều đã đạt đến một điểm xuất phát lịch sử mới. 

Xem thêm: 

VGP News ngày 30/9/2020: Top leader holds phone talks with Chinese counterpart 

Tân Hoa Xã ngày 30/9/2020: Xi says robust cooperation amid pandemic shows            
resilience, potential of China-Vietnam ties 

 

Việt Nam muốn nối lại đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông 

Phản hồi về tuyên bố của Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. rằng Philippines đang “nỗ                
lực hết sức có thể” để đạt được tiến bộ có ý nghĩa trong vòng đọc bản thảo đàm phán thứ hai và                       
bắt đầu thực hiện COC trước khi nước này bàn giao vai trò điều phối viên ASEAN-Trung Quốc                  
cho Myanmar vào năm tới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nam Lê Thị Thu Hằng nói Việt                  
Nam mong muốn các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử (COC) cho các bên ở Biển Đông                    
giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc sớm được nối lại, sau nhiều tháng gián đoạn do                    
đại dịch COVID-19. 

http://news.chinhphu.vn/Home/Top-leader-holds-phone-talks-with-Chinese-counterpart/20209/41680.vgp
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/30/c_139407749.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/30/c_139407749.htm


Bà Hằng nói và cho biết thêm rằng Việt Nam hy vọng rằng các nước thành viên sẽ đi đến ký kết                      
một COC hiệu quả và toàn diện, phù hợp với luật pháp quốc tế và đặc biệt là Công ước Liên hợp                      
quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. 

Theo thông tin từ luật gia Philippines Jay L Batongbacal, vòng đọc thứ hai sẽ tập trung vào các                   
yêu cầu của phía Việt Nam.  

Bà Hằng cũng nói rằng các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ở Biển Đông "gây nguy                    
hiểm" cho hòa bình và an ninh trong khu vực. Người phát ngôn cho biết các hoạt động của Trung                    
Quốc gần quần đảo Hoàng Sa là trái với tinh thần của Tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông                     
(DOC), làm phức tạp thêm tình hình và không có lợi cho các cuộc đàm phán COC. 

Xem thêm: 

Việt Nam News ngày 1/10/2020: Việt Nam wants resumption of talks on South China Sea               
code 

 

Hoàng Việt: Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông: Con đường dài và gập ghềnh 

Trung Quốc đơn phương hứa hẹn sẽ hoàn thành đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông                   
(COC) trong 3 năm sau 3 vòng đọc. Dù vậy, tác giả nhận định phía trước vẫn còn là một con                     
đường dài gập ghềnh do sự trái ngược nhau về quan điểm giữa các nước ASEAN và Trung Quốc                   
trong những vấn đề có tính nguyên tắc, như: Phạm vi khu vực tranh chấp có áp dụng cho cả khu                     
vực quần đảo Hoàng Sa, bãi cạn Scarborough hay chỉ quần đảo Trường Sa như Trung Quốc                 
mong muốn? Liệu Trung Quốc có coi khu vực Bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của                   
Việt Nam cũng thuộc vùng biển tranh chấp?  

Hay việc áp dụng Phán quyết Toà trọng tài vào Bộ quy tắc ứng xử nhằm thu nhỏ phạm vi vùng                     
biển tranh chấp và giúp các nước Đông Nam Á bảo vệ toàn vẹn các vùng đặc quyền kinh tế ven                     
biển của mình. Có khả năng, Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm                   
nay, sẽ đưa ra yêu cầu COC phải tuân thủ UNCLOS và luật pháp quốc tế, và áp dụng các kết                     
luận của Phán quyết, yêu cầu COC phải có tính ràng buộc pháp lý. Tuy nhiên Trung Quốc đã bác                    
bỏ Phán quyết của Toà trọng tài, và bởi vậy cũng sẽ không chấp nhận những điều kiện này.  

Đàm phán COC, bởi vậy vẫn đang rơi vào bế tắc. Và ngay chính trong nội bộ ASEAN cũng bị                    
chia rẽ bởi lợi ích khác nhau và bị bao vây bởi sức ép của Trung Quốc. Những dự định của                     
ASEAN và Trung Quốc tiếp tục đàm phán COC cần được hoan nghênh. Nhưng tác giả cho rằng                  
một Bộ quy tắc ứng xử tồi tệ sẽ đem lại rủi ro lớn cho ASEAN hơn là không có Bộ quy tắc nào                        
cả.  

Xem thêm: 

https://vietnamnews.vn/politics-laws/772969/viet-nam-wants-resumption-of-talks-on-south-china-sea-code.html
https://vietnamnews.vn/politics-laws/772969/viet-nam-wants-resumption-of-talks-on-south-china-sea-code.html


The Diplomat 28/9/2020: The Code of Conduct for the South China Sea: A Long and               
Bumpy Road 

 

Việt Nam nêu quan điểm về công hàm Biển Đông của Pháp, Đức, Anh 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam trước việc 3 nước châu Âu gồm                    
Pháp, Đức và Anh hôm 16/9/2020 cùng gửi công hàm tới Liên Hiệp Quốc bày tỏ lập trường                  
chung về Biển Đông và yêu sách của Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu                   
Hằng cho biết việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ, thiện chí, trách nhiệm                     
Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982 là thiết yếu để duy trì ổn định và thúc đẩy hòa                    
bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Biển Đông.  

Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp                   
quốc tế và mong rằng tất cả các nước, bao gồm các nước đối tác của ASEAN, sẽ nỗ lực đóng góp                      
vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông và giải quyết các tranh chấp thông qua                     
đối thoại và các biện pháp hòa bình khác theo luật pháp quốc tế, vì lợi ích chung, phù hợp với                     
nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. 

Bà Hằng nói Việt Nam luôn đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào quá trình này. 

Xem thêm: 

Người Lao động 1/10/2020: VN nêu quan điểm về công hàm Biển Đông của Anh, Pháp,                
Đức 

VGP News ngày 1/10/2020: VN responds to European countries’ joint Note Verbal on             
East Sea 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 17/9/2020: Lập Trường Chung Của Pháp, Đức, Anh                
Về Biển Đông 

 

Chánh văn phòng Tổng thống Philippines: Bài phát biểu của Duterte tại Liên Hợp Quốc               
mở ra cánh cửa cho sự can dự rộng rãi hơn trong tranh chấp Biển Đông 

“Ông ấy (Duterte) đã ra tín hiệu mở ra cánh cửa cho sự tham gia rộng rãi hơn và mang tính xây                      
dựng hơn cho tất cả các bên liên quan đến tình hình ở Biển Đông,” Trưởng ban lễ tân văn phòng                     
Tổng thống kiêm Trợ lý Tổng thống về Ngoại giao, Thứ trưởng Robert Borje nói trong một cuộc                  
phỏng vấn trên  CNN Philippines.  

Xem thêm: 

https://thediplomat.com/2020/09/the-code-of-conduct-for-the-south-china-sea-a-long-and-bumpy-road/
https://thediplomat.com/2020/09/the-code-of-conduct-for-the-south-china-sea-a-long-and-bumpy-road/
https://nld.com.vn/thoi-su/viet-nam-neu-quan-diem-ve-cong-ham-bien-dong-cua-anh-phap-duc-20201001171047082.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/viet-nam-neu-quan-diem-ve-cong-ham-bien-dong-cua-anh-phap-duc-20201001171047082.htm
http://news.chinhphu.vn/Home/VN-responds-to-European-countries-joint-Note-Verbal-on-East-Sea/202010/41704.vgp
http://news.chinhphu.vn/Home/VN-responds-to-European-countries-joint-Note-Verbal-on-East-Sea/202010/41704.vgp
https://dskbd.org/2020/09/17/phap-duc-anh-gui-cong-ham-chung-toi-lien-hop-quoc-bay-to-lap-truong-cua-ba-nuoc-ve-bien-dong/
https://dskbd.org/2020/09/17/phap-duc-anh-gui-cong-ham-chung-toi-lien-hop-quoc-bay-to-lap-truong-cua-ba-nuoc-ve-bien-dong/


INQUIRER.net ngày 30/9/2020: Duterte UN speech opens door for wider engagement on            
SCS dispute — Palace exec 

Bản Tin Biển Đông Số 40 ngày 29/9/2020 (trang 7): Phát biểu của Tổng thống               
Philippines Rodrigo R. Duterte 

 

Một thành phố của Việt Nam cho biết chấp thuận dự án LNG do ExxonMobil phát triển  

Thành phố cảng Hải Phòng của Việt Nam cho biết nhà chức trách đã phê duyệt dự án nhà máy                    
điện khí hóa lỏng trị giá 5,09 tỷ USD do ExxonMobil phát triển và bắt đầu phát điện vào năm                    
2026–2027.  

Trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày thứ năm, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết                    
nhà máy điện sẽ có công suất ban đầu là 2,25 gigawatt (GW) và sẽ được mở rộng lên 4,5 GW                     
vào năm 2029–2030. Tuyên bố cho biết dự án cũng sẽ bao gồm một nhà ga với công suất sáu                    
triệu tấn LNG mỗi năm. ExxonMobil chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. 

Xem thêm: 

Reuters ngày 2/10/2020: Vietnam city says approves LNG project to be developed by             
Exxon Mobil 

 

 

III- CHUYỂN ĐỘNG ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: Tầm quan trọng của liên minh Nhật - Mỹ đạt đến mức                  
“chưa từng có" 

Trong một cuộc phỏng vấn, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo mới nhậm chức                 
ngày 16/9/2020 nói rằng tầm quan trọng của liên minh Nhật - Mỹ "đã đạt đến mức chưa từng có"                    
vì "môi trường an ninh quốc gia ngày càng khắc nghiệt." 

Ông Kishi nói ông muốn tăng cường hơn nữa năng lực răn đe và phản ứng của liên minh, và ông                     
sẽ làm việc với Hoa Kỳ về một hệ thống phòng thủ tên lửa cho một nền tảng di động trên biển                      
thay cho kế hoạch triển khai hệ thống Aegis Ashore trên đất liền đã bị loại bỏ.  

Xem thêm: 

The Japan Times ngày 28/9/2020: U.S. alliance of 'unprecedented' importance, says           
Japan defense chief 

 

https://globalnation.inquirer.net/191312/fwd-duterte-un-speech-opens-door-for-wider-engagement-on-scs-dispute-palace-official
https://globalnation.inquirer.net/191312/fwd-duterte-un-speech-opens-door-for-wider-engagement-on-scs-dispute-palace-official
https://dskbd.org/2020/09/29/ban-tin-bien-dong-so-40/
https://dskbd.org/2020/09/29/ban-tin-bien-dong-so-40/
https://in.reuters.com/article/vietnam-exxon-mobil-lng/vietnam-city-says-approves-lng-project-to-be-developed-by-exxon-mobil-idUSL4N2GT1IT
https://in.reuters.com/article/vietnam-exxon-mobil-lng/vietnam-city-says-approves-lng-project-to-be-developed-by-exxon-mobil-idUSL4N2GT1IT
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/28/national/politics-diplomacy/japan-us-alliance-defense-nobuo-kishi/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/28/national/politics-diplomacy/japan-us-alliance-defense-nobuo-kishi/


Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản tới châu Âu gặp mặt các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình                    
Dương 

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã chọn Pháp, Đức, Ả-rập Xê-út và Bồ Đào                 
Nha là những điểm tới trong chuyến công du châu Âu và Trung Đông, với kế hoạch thảo luận về                    
an ninh hàng hải trong bối cảnh các hoạt động của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình                    
Dương và ở Hồng Kông đang gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế. 

Pháp và Đức vừa mới công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ả-rập Xê-út, chủ                   
tịch Nhóm G-20 năm nay và Bồ Đào Nha, nước sẽ giữ chức chủ tịch Liên minh châu Âu trong                    
nửa đầu năm 2021, đều có vị trí để thiết lập chương trình nghị sự cho các cuộc thảo luận quốc tế. 

Tuy nhiên chuyến đi tới Đức đã phải huỷ do Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas phải cách ly sau                    
khi một trong những vệ sĩ của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hai bên sau                    
đó đã có một cuộc hội đàm trực tuyến qua video.  

Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Motegi ca ngợi “Hướng dẫn chính sách Ấn Độ Dương - Thái                  
Bình Dương” do Chính phủ Đức ban hành gần đây. Các Bộ trưởng chia sẻ quan điểm về việc                   
tăng cường hợp tác Nhật-Đức hướng tới hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự                   
do và mở. Các Bộ trưởng cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến quan hệ song                     
phương cũng như tình hình quốc tế và khu vực như Triều Tiên, và các vấn đề Biển Hoa Đông và                     
Biển Đông, khẳng định hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế bao gồm cả G7. 

Trong cuộc gặp giữa ông Motegi và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian, hai bên đã đồng ý                   
tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 toàn cầu và hợp tác an ninh hàng hải                    
ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản. 

Xem thêm: 

Nikkei Asia ngày 30/9/2020: Japan's top diplomat heads to Europe to court Indo-Pacific             
partners 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 1/10/2020: Japan-Germany Foreign Ministers’ Video           
Teleconference Meeting 

Kyodo News ngày 2/10/2020: Japan, France agree on cooperation over COVID-19,           
maritime security 

 

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-s-top-diplomat-heads-to-Europe-to-court-Indo-Pacific-partners
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-s-top-diplomat-heads-to-Europe-to-court-Indo-Pacific-partners
https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002921.html
https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002921.html
https://english.kyodonews.net/news/2020/10/600217d602a0-update1-japan-france-agree-on-cooperation-over-covid-19-maritime-security.html
https://english.kyodonews.net/news/2020/10/600217d602a0-update1-japan-france-agree-on-cooperation-over-covid-19-maritime-security.html


Bộ Tứ Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản sẽ gặp mặt tại Tokyo đầu tháng 10 

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu nói với các phóng viên ngày 29/9/2020 rằng                
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, Ngoại trưởng Úc Marise Payne và Ngoại trưởng Ấn Độ                
Subrahmanyam Jaishankar sẽ tới Tokyo cho một cuộc hội đàm trực tiếp vào ngày 6/10/2020. 

“Tầm nhìn về “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở” sẽ còn quan trọng hơn trong thế                   
giới hậu coronavirus,” ông Motegi nói. “Để đạt được điều đó, tôi hy vọng tại cuộc họp sắp tới sẽ                    
khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác của chúng ta với các nước khác”. 

Ông Motegi cho biết tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide có thể cũng sẽ gặp ngoại trưởng                  
Mỹ, Úc và Ấn Độ bên lề cuộc đàm phán. Đây là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông Suga                      
với các quan chức cao cấp nước ngoài kể từ khi nhậm chức. 

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng khẳng định các Bộ trưởng Ngoại giao sẽ thảo luận về                    
trật tự quốc tế hậu COVID-19 và sự cần thiết phải có phản ứng phối hợp đối với các thách thức                     
khác nhau nảy sinh từ đại dịch. Họ cũng sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực và cùng khẳng định                      
tầm quan trọng của việc duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do (free), mở (open) và                     
toàn diện (inclusive). 

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cũng sẽ có các cuộc gặp song phương                
với bộ trưởng ngoại giao từng nước Nhật Bản, Mỹ và Úc. 

Trong khi đó, một nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết Ấn Độ sẽ thảo luận về việc có cho phép                      
Úc tham gia cuộc tập trận ba bên Malabar hay không tại cuộc họp ở Tokyo. Dựa trên sự hiểu biết                     
đạt được, Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ ra tuyên bố chính thức từ Ấn Độ. 

Cuộc tập trận Malabar năm nay bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ dự kiến diễn ra vào giữa                     
tháng 11. Ấn Độ và Mỹ cũng dự kiến tổ chức vòng đối thoại cấp bộ trưởng 2 + 2 tiếp theo vào                       
cuối tháng 10. 

Theo The Washington Times, gần đây Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen E. Biegun gợi ý rằng                 
sự liên kết quốc phòng không chính thức giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ có thể là sự khởi                      
đầu của một liên minh kiểu NATO ở châu Á. 

“Đó là điều mà tôi nghĩ trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump hoặc, nếu tổng thống                   
không giành chiến thắng, nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống tiếp theo, rất đáng để khám phá,”                  
ông Biegun nói tại cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Ấn vào ngày 31/8/2020. 

Xem thêm: 

The Washington Times ngày 27/9/2020: China's military might, aggressive policies spur           
talks of creating 'Asian NATO' 

https://www.washingtontimes.com/news/2020/sep/27/china-military-might-spur-talks-asian-nato/
https://www.washingtontimes.com/news/2020/sep/27/china-military-might-spur-talks-asian-nato/


Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 29/9/2020:  EAM’s visit to Japan 6-7 October, 2020 

The Hindu ngày 29/9/2020: Malabar exercise: Quad meeting in Tokyo to discuss            
Australia’s entry 

AP News ngày 30/9/2020: US, Australia, India ministers to meet in Japan next week 

 

Tân Thủ tướng Nhật Bản dự định tới Việt Nam và Indonesia trong chuyến công du nước                 
ngoài đầu tiên 

Theo các nguồn tin chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Suga Yoshihide đang có kế hoạch thăm Việt                  
Nam và Indonesia vào khoảng giữa tháng 10 trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu                 
tiên kể từ khi nhậm chức vào đầu tháng này. 

“Môi trường ngoại giao xung quanh Nhật Bản đang trở nên khó lường và khó kiểm soát hơn, do                   
đặc thù quốc gia ngày càng gia tăng và căng thẳng Mỹ-Trung.… Chúng tôi muốn thúc đẩy một                  
cách chiến lược và vững vàng tầm nhìn về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi                     
mở bằng cách làm việc với các đối tác chia sẻ các giá trị tương tự,” Chánh văn phòng Nội các                     
Kato Katsunobu nói trong một cuộc họp báo. 

Xem thêm: 

The Japan Times ngày 30/9/2020: Suga eyes Vietnam and Indonesia for first overseas             
trip as PM 

 

Đại sứ Đức nói về công hàm Biển Đông phản đối Trung Quốc, Singapore là một đối tác                  
then chốt 

Trong buổi họp báo ngày 30/9 tại Hà Nội nhân dịp Quốc khánh Đức vào ngày 3/10/2020, Đại sứ                   
Đức tại Việt Nam Guido Hildner cho biết nước này cùng với Pháp và Anh gửi công hàm lên Liên                    
Hợp Quốc nhằm tái khẳng định quan điểm đề cao luật quốc tế ở Biển Đông. "Đức muốn các vấn                    
đề ở Biển Đông cần được giải quyết dựa trên luật quốc tế và Công ước Luật biển năm 1982 của                     
LHQ (UNCLOS)"  

Đại sứ cho biết UNCLOS là công ước toàn diện, bao gồm định nghĩa về vùng biển, các quyền                   
trên biển, và biện pháp giải quyết khi xảy ra tranh chấp. Tất cả các vấn đề liên quan đến tự do                      
hàng hải đều ảnh hưởng đến việc duy trì thương mại giữa các nước, trong đó có Đức. Bên cạnh                    
đó, Đức cũng có trách nhiệm lên tiếng vì là thành viên của UNCLOS. Quan điểm của Đức đã                   
được nêu ra từ lâu. "Khi có tranh luận căng thẳng giữa các nước ven Biển Đông, chúng tôi cần                    

https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/33070/EAMs_visit_to_Japan_67_October_2020
https://www.thehindu.com/news/national/malabar-exercise-quad-meeting-in-tokyo-to-discuss-australias-entry/article32726749.ece
https://www.thehindu.com/news/national/malabar-exercise-quad-meeting-in-tokyo-to-discuss-australias-entry/article32726749.ece
https://apnews.com/article/virus-outbreak-australia-tokyo-india-china-60af8c04b961e7b3d99450a8d596b9ba
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/30/national/yoshihide-suga-vietnam-indonesia/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/30/national/yoshihide-suga-vietnam-indonesia/


nhắc lại quan điểm. Các lý lẽ mới trong tranh luận không làm thay đổi chủ trương của chúng                   
tôi", ông Hildner nói. 

Đại sứ Hildner cho hay Việt Nam và Đức hợp tác với nhau rất chặt chẽ trong ủng hộ trật tự dựa                      
trên luật lệ và chủ nghĩa đa phương, trong đó bao gồm tôn trọng luật quốc tế, đề cao tự do hàng                      
hải và tự do thương mại, giải quyết tranh hoà bình các tranh chấp. Hợp tác này được xúc tiến ở                     
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi Việt Nam và Đức đang là thành viên không thường trực, ở                    
các diễn đàn đa phương, khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020 và Đức là Chủ tịch Hội đồng                    
Liên minh châu Âu. 

Trong khi đó, Đại sứ Đức tại Singapore cho biết ông coi Singapore là một đối tác then chốt trong                    
các sáng kiến   mới Đức triển khai. 

"Phần lớn chương trình nghị sự của tôi sẽ được xác định bởi các hướng dẫn chính sách về khu                    
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được Chính phủ Liên bang thông qua gần đây. Những                  
hướng dẫn này đưa các sáng kiến   hiện có vào bối cảnh chiến lược và nhấn mạnh rằng khu vực                    
này là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Đức. Mục tiêu của chúng là nhằm củng cố                    
mối quan hệ của chúng ta và mở rộng hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực đa phương, giảm thiểu                     
biến đổi khí hậu, nhân quyền, thương mại tự do dựa trên luật pháp, kết nối, chuyển đổi kỹ thuật                    
số và đặc biệt là chính sách an ninh,” TS. Norbert Riedel nói.  

“Nằm ở trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Singapore vẫn là đối tác chính                    
của các sáng kiến   mới được đưa ra. Ví dụ cụ thể, chúng tôi tìm kiếm cơ hội hợp tác về các công                       
nghệ then chốt và ủng hộ việc sử dụng có trách nhiệm các công nghệ này, mở rộng hợp tác an                     
ninh mạng và mục tiêu của chúng tôi là thành lập Trung tâm Thông tin Khu vực của Đức sẽ giúp                     
thúc đẩy việc phổ biến tin thật." 

Xem thêm: 

VnExpress ngày 30/9/2020: Đại sứ Đức nói về công hàm Biển Đông phản đối Trung               
Quốc 

The Business Times ngày 2/10/2020: Germany to focus on Indo-Pacific 

 

Hải quân Hoa Kỳ trình diễn sức mạnh trên không gửi thông điệp tới Trung Quốc 

Các máy bay và tàu thuộc Hải quân Hoa Kỳ đã cùng với nhóm tác chiến tàu sân bay Reagan tiến                     
hành một cuộc biểu dương sức mạnh trên không trên Biển Philippines vào ngày 29/9/2020.  

“Các hoạt động của Lực lượng Tác chiến Viễn chinh mang lại cho chúng tôi cơ hội xây dựng                   
một đội của các đội để thực thi và tăng cường khả năng chỉ huy và kiểm soát của các lực lượng                      

https://vnexpress.net/dai-su-duc-noi-ve-cong-ham-bien-dong-phan-doi-trung-quoc-4169451.html
https://vnexpress.net/dai-su-duc-noi-ve-cong-ham-bien-dong-phan-doi-trung-quoc-4169451.html
https://www.businesstimes.com.sg/hub/30-years-of-german-unity/germany-to-focus-on-indo-pacific


kết hợp trong môi trường biển phức tạp. Kết hợp năng lực Hải quân và Thuỷ quân lục chiến của                    
Nhóm Tác chiến Viễn chinh với sức mạnh không quân của nhóm tàu tác chiến sân bay tạo ra một                    
lực lượng linh hoạt và có tính sát thương cao hơn là khi các lực lượng này chiến đấu riêng rẽ,”                     
Chỉ huy Nhóm Tác chiến Viễn chinh 7, Chuẩn đô đốc Fred Kacher nói. 

Xem thêm: 

Navy Times ngày 1/10/2020: Navy conducts show of air power in the Indo-Pacific,             
another message to China 

 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Tuyên bố về tầm quan trọng của quan hệ đối tác của EU và Hoa Kỳ                     
đối với cơ sở hạ tầng viễn thông an ninh 

Ngày 1/10/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith                 
Krach và Cao uỷ châu Âu Thierry Breton về tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa EU và Hoa                     
Kỳ đối với việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông. Ông Krach là thứ trưởng phụ trách                     
Tăng trưởng Kinh tế, Năng lượng và Môi trường. Còn ông Breton phụ trách Thị trường nội khối                  
của EU.  

Bản tuyên bố nhấn mạnh cam kết của hai bên đối với các nguyên tắc chung về bảo mật 5G và                     
hiệp lực giữa Bộ công cụ an ninh mạng 5G của EU (5G Cybersecurity Toolbox) và Mạng Sạch                  
(Clean Network) dựa trên các tiêu chuẩn tin cậy kỹ thuật số được quốc tế chấp nhận. Đây được                   
coi là điều cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân, tài sản trí tuệ của công ty và an                        
ninh quốc gia. 

Xem thêm: 

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/10/2020: Statement on the Importance of the EU and U.S.               
Partnership for Security Telecommunications Infrastructure 

 

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí thăm Việt Nam 

Chiều 30/9/2020, Đại sứ Marshall Billingslea, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald               
Trump về kiểm soát vũ khí, đã đến Hà Nội trong chuyến công du châu Á để bàn về mối đe dọa                      
của việc phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực. Tháp tùng ông Billingslea có tướng Thomas                  
Bussiere, phó Chỉ huy Bộ tư lệnh Chiến lược quân đội Mỹ. Trước đó ông đã tới thăm Hàn Quốc                    
và Nhật Bản. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trước chuyến công du                  
châu Á, ông Billingslea nói mục đích chuyến đi của ông là thảo luận “sự tăng cường nhanh                  
chóng kho vũ khí hạt nhân và các tên lửa đạn đạo và quy ước của Trung Quốc”. 

https://www.navytimes.com/news/your-military/2020/09/30/navy-conducts-show-of-air-power-in-the-indo-pacific-another-message-to-china/
https://www.navytimes.com/news/your-military/2020/09/30/navy-conducts-show-of-air-power-in-the-indo-pacific-another-message-to-china/
https://www.state.gov/statement-on-the-importance-of-the-eu-and-u-s-partnership-for-security-telecommunications-infrastructure/
https://www.state.gov/statement-on-the-importance-of-the-eu-and-u-s-partnership-for-security-telecommunications-infrastructure/


Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến vào chiều ngày 1/10 tại Hà Nội, Đại sứ Billingslea cho                   
biết: "Chúng tôi đã có những thảo luận và tham vấn ở châu Á, cả với Nhật Bản lẫn Hàn Quốc, và                      
hiện giờ là tại Việt Nam. Các nước có chia sẻ chung về những gì Trung Quốc đang làm liên quan                     
tới việc xây dựng năng lực hạt nhân bí mật trong các chương trình tên lửa của Bắc Kinh. Cả ba                     
quốc gia, cũng như Mỹ, đều cho đây là ưu tiên, bất kể thách thức lớn từ dịch bệnh do virus                     
corona chủng mới (COVID-19).” “Việt Nam được chọn làm điểm đến trong chuyến công du này                
vì những lý do rất rõ ràng, không chỉ nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn                      
vì Việt Nam đang là nước Chủ tịch ASEAN và có nhiều nhà ngoại giao cấp cao dày dạn kinh                    
nghiệm, có nhiều thành tích trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí”.  

“Mỹ cũng muốn xúc tiến cơ chế ngoại giao đa quốc gia về kiểm soát vũ khí. Việt Nam có nhiều                     
nhà ngoại giao cấp cao dày dạn kinh nghiệm về vấn đề này nên chúng tôi muốn tham vấn Việt                    
Nam”, ông Billingslea nói. 

Đại sứ Marshall Billingslea cảnh báo nguy cơ Trung Quốc dùng vũ khí hạt nhân để thực hiện                  
hành động dọa dẫm và cưỡng ép. “Trung Quốc không bị ràng buộc bởi bất kỳ hiệp ước nào, tự                    
do mở rộng kho vũ khí với nhiều loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Bắc Kinh hướng tới sở hữu                      
“bộ ba hạt nhân” (tức tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất, tàu ngầm và máy bay ném bom)”, ông                     
Billingslea nói.  

Tuy nhiên, ông Billingslea khẳng định Mỹ có đủ sức mạnh ngăn chặn Trung Quốc triển khai tên                  
lửa chống lại hải quân Mỹ, đồng minh và đối tác ở châu Á. Ông Billingslea lưu ý Mỹ muốn                    
Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán ba bên với Nga để gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến                     
lược năm 2010 (New START), nhưng Bắc Kinh luôn từ chối. Hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng                   
2/2021. 

Về những cuộc gặp với quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Billingslea cho biết đã thảo luận                   
“về cách Mỹ và Nhật sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo ổn định và an ninh khu vực trước sự                      
hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc” và ông đã có một số cuộc họp quan trọng với                    
các đồng minh Hàn Quốc “về hành vi gây bất ổn của Trung Quốc và sự hỗ trợ của Mỹ đối với an                       
ninh bán đảo Triều Tiên”. 

Xem thêm: 

VOA Tiếng Việt ngày 1/10/2020: Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí                
thăm Việt Nam 

Báo Thanh Niên ngày 2/10/2020: Mỹ muốn tham vấn Việt Nam về kiểm soát vũ khí 

Tuổi Trẻ Online ngày 2/10/2020: Mỹ tham vấn Việt Nam về kiểm soát vũ khí thông qua                 
cơ chế đa phương 

https://www.voatiengviet.com/a/dac-phai-vien-tt-my-ve-kiem-soat-vu-khi-tham-vietnam/5604762.html
https://www.voatiengviet.com/a/dac-phai-vien-tt-my-ve-kiem-soat-vu-khi-tham-vietnam/5604762.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/my-muon-tham-van-viet-nam-ve-kiem-soat-vu-khi-1286115.html
https://tuoitre.vn/my-tham-van-viet-nam-ve-kiem-soat-vu-khi-thong-qua-co-che-da-phuong-2020100215380615.htm
https://tuoitre.vn/my-tham-van-viet-nam-ve-kiem-soat-vu-khi-thong-qua-co-che-da-phuong-2020100215380615.htm


Bình luận: Tại sao Đặc phái viên kiểm soát vũ khí của Mỹ tới Việt Nam? 

Bình luận về sự kiện đặc phái viên kiểm soát vũ khí của Mỹ tới Việt Nam, ông Stephen Nagy,                    
phó giáo sư cao cấp về chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Cơ đốc giáo ở Tokyo, cho                      
rằng, ông Billingslea hiện coi Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các                  
hành động của Trung Quốc vì Việt Nam đã liên tục có những tuyên bố phản đối Trung Quốc. 

Billingslea có lẽ muốn Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam cùng nhau chống lại Trung Quốc,                 
Nagy nói. 

 

Nếu như cả ba nước cùng đồng thuận, điều này sẽ rất quan trọng để vạch ra các lằn ranh đỏ buộc                      
Trung Quốc chấm dứt, hoặc rút lui hoặc ngừng các hành vi khiêu khích trong Khu vực Ấn Độ -                    
Thái Bình Dương nói chung, ông Nagy nói. 

Xem thêm: 

VOA Tiếng Anh ngày 5/10/2020: Why US Arms Control Envoy Made a Beeline for              
Vietnam on Brief Asia Trip? 

 

Hoa Kỳ điều tra Việt Nam về hành vi thao túng tiền tệ 

Cùng ngày 1/10/2020, tờ Bloomberg đưa tin Chính quyền Trump có kế hoạch thông báo một                
cuộc điều tra về các hoạt động tiền tệ của Việt Nam, với nghi vấn Việt Nam phá giá đồng Việt.                     
Tối thứ Sáu ngày 2/10, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ chính thức cho biết họ sẽ tiến                    
hành một cuộc điều tra về “các hành vi, chính sách và thực tiễn của Việt Nam có thể góp phần                     
vào việc định giá thấp đồng tiền của nước này và hậu quả là gây hại cho Thương mại Hoa Kỳ”. 

Những cuộc điều tra như thế này thường mất vài tháng. Nếu kết luận điều tra là Việt Nam thao                    
túng tiền tệ, Mỹ có thể sẽ ra chính sách áp thuế lên hàng Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ. 

Xem thêm: 

Bloomberg ngày 1/10/2020: Trump Administration Set to Announce Vietnam Currency          
Probe 

The Wall Street Journal ngày 2/10/2020: U.S. to Investigate Vietnam for Currency            
Manipulation 

FT ngày 3/10/2020: US launches currency manipulation inquiry against Vietnam. Bản           
PDF ở đây . 

https://www.voanews.com/usa/why-us-arms-control-envoy-made-beeline-vietnam-brief-asia-trip
https://www.voanews.com/usa/why-us-arms-control-envoy-made-beeline-vietnam-brief-asia-trip
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-30/trump-administration-plans-to-announce-probe-on-vietnam-currency
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-30/trump-administration-plans-to-announce-probe-on-vietnam-currency
https://www.wsj.com/articles/u-s-to-investigate-vietnam-for-currency-manipulation-11601689482
https://www.wsj.com/articles/u-s-to-investigate-vietnam-for-currency-manipulation-11601689482
https://www.ft.com/content/ec3c8461-09ce-47dc-91fc-2e1473422685
https://drive.google.com/file/d/1sODVHZYEHWFU8C4IVSfkHfA_qIRYxsWX/view


Máy bay quân sự Hoa Kỳ lần đầu tiên tiếp liệu ở quần đảo Andaman và Nicobar 

Trong bối cảnh đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn ở biên giới, lần                     
đầu tiên một máy bay tuần tra trên biển tầm xa của Mỹ, P-8 Poseidon được trang bị radar và tên                     
lửa để tấn công tàu ngầm và tàu chiến của đối phương, đã hạ cánh xuống cảng Blair thuộc quần                    
đảo Andaman và Nicobar (lãnh thổ trực thuộc trung ương của Ấn Độ trong vịnh Bengal) trong                 
vài giờ vào ngày 25/9/2020 để hỗ trợ hậu cần và tiếp nhiên liệu, theo các nguồn tin của The                    
Times of India. 

Theo tờ báo này, trong khi Ấn Độ và Mỹ vẫn hỗ trợ lẫn nhau trong tiếp liệu và hậu cần theo Hiệp                       
định hậu cần quân sự lẫn nhau ký năm 2016, đây là lần đầu tiên một máy bay quân sự Mỹ hạ                      
cánh tại quần đảo. Sự kiện này quan trọng trong lúc Ấn Độ và Mỹ cũng đã hợp tác trong các                     
cuộc tập trận ở khu vực Ấn Độ Dương gần quần đảo Andaman - tuyến hàng hải thiết yếu đối với                     
Trung Quốc. 

Xem thêm: 

The Times of India ngày 3/10/2020: Amid LAC faceoff, US military aircraft refuels at              
Port Blair 

 

Tàu chiến Canada tới gần ngoài khơi Đài Loan 

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết ngày 3/10/2020, một tàu chiến Canada đã đi qua eo biển Đài                   
Loan, một chuyến đi diễn ra vào thời điểm căng thẳng quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan gia                    
tăng. Tháng 9 năm ngoái, hải quân Canada cũng đã thực hiện một chuyến hải hành qua khu vực                   
này. Trung Quốc vẫn thường có xu hướng chỉ trích mạnh mẽ những cuộc hải hành như vậy. 

Xem thêm: 

Aljazeera ngày 3/10/2020: Canadian warship sails near Taiwan amid heightened China           
tensions 

 

 

IV- CHUYỂN ĐỘNG TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN 

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc họp bàn về các tài liệu then chốt 

Ngày 28/9/2020, Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp để nghiên                  
cứu và xây dựng Kế Hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển kinh tế xã hội của đất nước, và các                       

https://timesofindia.indiatimes.com/india/amid-lac-faceoff-us-military-aircraft-refuels-at-port-blair/articleshow/78455745.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/amid-lac-faceoff-us-military-aircraft-refuels-at-port-blair/articleshow/78455745.cms
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/3/canadian-warship-sails-near-taiwan-at-time-of-high-china-tensions
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/3/canadian-warship-sails-near-taiwan-at-time-of-high-china-tensions


mục tiêu dự định đạt được đến năm 2035. Cuộc họp cũng thảo luận về "Quy chế làm việc" của                    
Ban chấp hành trung ương. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp.  

Theo Tân Hoa Xã, việc xây dựng và ban hành "Quy chế làm việc" là "yêu cầu thiết yếu để bảo                     
vệ vững chắc quyền lực và sự lãnh đạo tập trung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản                    
Trung Quốc với nòng cốt là Tập Cận Bình. Đây cũng là một động thái lớn đối với việc giữ vững                     
và hoàn thiện hệ thống chủ nghĩa xã hội đặc trưng Trung Quốc và đẩy mạnh hiện đại hoá hệ                    
thống quản trị quốc gia.” 

Xem thêm: 

Chính phủ Trung Quốc ngày 28/9/2020: 习近平主持中共中央政治局会议讨论拟提请       
十九届五中全会审议的文件 审议《中国共产党中央委员会工作条例》 

Tân Hoa Xã ngày 28/9/2020: Xi Focus: CPC leadership meets to discuss key document 

RFA ngày 29/9/2020: Chinese Leader Xi Jinping Inscribes Himself Into Party Procedural            
Rules 

 

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan: Không có dấu hiệu Trung Quốc đang chuẩn bị chiến                
tranh 

Bộ trưởng Quốc phòng Nghiêm Đức Phát (Yen De-fa) nói với quốc hội: “Trung Cộng vẫn tiếp                 
tục các hành động khiêu khích chống lại Đài Loan, nhưng hiện tại không có dấu hiệu nào cho                   
thấy họ sẵn sàng phát động một cuộc chiến toàn diện”. Ông giải thích, một dấu hiệu cho thấy                   
một cuộc tấn công sắp xảy ra là quân đội từ các vùng nội địa của Trung Quốc bắt đầu đổ bộ dọc                       
phía đông Trung Quốc, nhưng hiện không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó đang xảy ra.  

Các lực lượng của Đài Loan đang duy trì sự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong thời bình và                    
không tăng cường cấp cảnh báo, ông Nghiêm nói. Tuy nhiên, ông thề sẽ chiến đấu tới người cuối                   
cùng để bảo vệ chủ quyền và nền dân chủ của hòn đảo. 

Tuần trước, trong một cảnh báo rõ ràng tới Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các                   
lực lượng vũ trang Đài Loan có quyền tự vệ và phản công trong bối cảnh "bị quấy rối và đe dọa". 

Xem thêm: 

Reuters ngày 29/9/2020: Taiwan defence chief says no signs China is preparing for war 

 

http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/28/content_5547907.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/28/content_5547907.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/28/c_139404638.htm
https://www.rfa.org/english/news/china/xi-jinping-09292020120632.html
https://www.rfa.org/english/news/china/xi-jinping-09292020120632.html
https://www.reuters.com/article/us-taiwan-china/taiwan-defence-chief-says-no-signs-china-is-preparing-for-war-idUSKBN26K1LK


Trung Quốc ra mắt tàu hải cảnh lớn nhất, gọi thầu chùm vệ tinh giám sát Biển Đông 

Trung Quốc ra mắt tàu hải cảnh lớn nhất mang tên “Hải Tuần 09" (Haixun 09). Con tàu trọng tải                    
mười ngàn tấn được đóng tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố Văn Xung (Huangpu Wenchong)                
thuộc Tập đoàn đóng tàu Trung Quốc (CSSC) ở Quảng Châu và sẽ được sử dụng bởi cơ quan                   
quản lý an toàn hàng hải Quảng Đông. 

Trong khi đó, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang gọi thầu các công nghệ vũ trụ, trong                   
đó có chùm vệ tinh nhằm tăng cường giám sát Biển Đông, theo một nhà quan sát an ninh và quốc                     
phòng. 

Guancha ngày 29/9/2020: 万吨级！我国最大海上执法公务船出坞，将列编广东海事   
局 

 

 

V- PHÂN TÍCH/BÌNH LUẬN 

Thẩm phán tòa quốc tế đánh giá tình hình Biển Đông 

Tờ Thanh Niên đã có một cuộc phỏng vấn với một trong số 21 thẩm phán của Tòa quốc tế về                     
luật biển (ITLOS). Đề nghị không công khai danh tính, vị thẩm phán cho rằng các nước ASEAN                  
nên dựa vào phán quyết của Tòa trọng tài để xây dựng cơ sở luật pháp. Cũng từ phán quyết này                     
để xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) mà ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán.                    
Phán quyết của Tòa trọng tài xây dựng nên chuẩn mực và lý lẽ để các nước có thể dựa vào đó                      
phản đối các yêu sách phi pháp mà Trung Quốc đưa ra đối với Biển Đông. Các nước có thể hành                     
động, tận dụng cơ sở này trên các diễn đàn quốc tế nhằm phản đối Trung Quốc. 

Xem thêm: 

Báo Thanh Niên ngày 3/10/2020: Thẩm phán tòa quốc tế đánh giá tình hình Biển Đông 

 

Tranh luận: Trung Quốc và trật tự dựa trên luật lệ 

Luật lệ, theo người viết, có thể được định nghĩa một cách lỏng lẻo là cam kết tiến hành các vấn                     
đề quốc tế phù hợp với luật pháp, nguyên tắc và thông lệ được thể hiện trong các thể chế như                     
Liên Hợp Quốc, các thỏa thuận an ninh khu vực, các hiệp định thương mại và các tổ chức tài                    
chính đa phương. Các thành tố then chốt của trật tự dựa trên luật lệ được thiết lập bởi Hoa Kỳ,                     
với tư cách là cường quốc thống trị sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.  

https://www.guancha.cn/politics/2020_09_29_566735.shtml
https://www.guancha.cn/politics/2020_09_29_566735.shtml
https://thanhnien.vn/the-gioi/tham-phan-toa-quoc-te-danh-gia-tinh-hinh-bien-dong-1286494.html


Sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đã đặt ra những câu hỏi cấp thiết                     
về cách tiếp cận của nước này đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Một mặt, có thể kỳ vọng                       
Trung Quốc sẽ có lợi ích trong việc duy trì trật tự hiện có, một trật tự đã mang lại sự ổn định cần                        
thiết cho sự trỗi dậy của nước này. Mặt khác, không thể cho rằng Trung Quốc ủng hộ tất cả các                     
yếu tố của trật tự hiện tại, mà họ không được tham gia để tạo ra. Một Trung Quốc mạnh hơn                     
nhiều, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình từ năm 2013, đã thể hiện ngày càng sẵn sàng                     
bỏ qua các chuẩn mực quốc tế, đáng chú ý nhất là Biển Đông. 

Để diễn giải và giải thích những vấn đề này, Viện Lowy đã hỏi một nhóm chuyên gia chọn lọc về                     
các mục tiêu của Bắc Kinh đối với trật tự quốc tế; những thay đổi mà họ tìm kiếm và những thỏa                      
hiệp nào mà Trung Quốc có thể đồng ý, đặc biệt là với Hoa Kỳ. Các chuyên gia này gồm có:  

- John Culver: nguyên cán bộ cao cấp của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) 

- Elizabeth Economy: chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Hoover thuộc Đại học              
Stanford  

- Tanner Greer: nhà báo, người nghiên cứu các vấn đề an ninh Châu Á - Thái Bình Dương,                  
làm việc tại Đài Loan 

- David Kelly: giám đốc phụ trách nghiên cứu của công ty tư vấn chiến lược “China                
Policy” ở Bắc Kinh, Trung Quốc  

- Nadège Rolland: chuyên gia tại Phòng nghiên cứu Châu Á quốc gia, tổ chức phi lợi                
nhuận ở Seattle, Mỹ 

- Daniel Tobin: chuyên gia về Trung Quốc, Đại học tình báo quốc gia, Mỹ  

- Ngô Tâm Bá (Wu Xinbo): giám đốc Trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ, Đại học Phúc Đán,                 
Trung Quốc 

Xem thêm: 

Viện Lowy tháng 9/2020: Seven experts debate China’s approach to the rules‑based            
international order 

 

James Holmes: Đừng để Trung Quốc kết luận cơ hội của họ là ngay lúc này hoặc không                  
bao giờ 

Trong lịch sử đã có nhiều nhà lãnh đạo chiến lược nhìn thấy cơ hội và quyết tâm hành động                    
trước khi nó đóng lại. James Holmes cảnh báo rằng Trung Quốc cũng có thể sẽ có quyết định                   
như vậy, dẫn tới kích hoạt một cuộc xung đột ngay trong thời bình. 

https://interactives.lowyinstitute.org/features/china-rules-based-order/
https://interactives.lowyinstitute.org/features/china-rules-based-order/


Cụ thể, tác giả cho rằng Bắc Kinh có thể sẽ nhắm đến Đài Loan, hay cũng có thể giáng đòn tới                      
bất kỳ đâu xung quanh ngoại vi Trung Quốc. Biển Hoa Đông, Biển Đông hoặc Himalaya có thể                  
trở thành chiến trường nếu Bắc Kinh lựa chọn hành động quân sự. Lịch sử ĐCSTQ ủng hộ một                   
dự báo như vậy. Những người ra quyết định ở Bắc Kinh hết lần này đến lần khác thể hiện xu                     
hướng cơ hội. Họ chọn ra một đối thủ bị cô lập và yếu hơn hẳn họ. Họ chờ đợi cho đến khi                       
những cường quốc bên ngoài đủ mạnh có thể can thiệp bị phân tâm hoặc bận rộn ở nơi khác để                     
ra đòn quyết đoán. Các sự kiện Hoàng Sa năm 1974 và Đá Vành Khăn năm 1995 đều phản ánh                    
điều này. Trung Quốc ra tay khi Mỹ đã rút gần hết khỏi Đông Dương hay bận tâm đến các cuộc                     
chiến tranh ở nơi khác. Tư duy chớp thời cơ có tính kinh điển là: cô lập đối thủ về mặt ngoại giao                       
và quân sự, hành động nhanh chóng và dứt khoát, rồi dừng lại. 

Xem thêm:  

USNI tháng 9/2020: Don’t Let China Conclude Its Opportunity Is ‘Now or Never’ 

 

Jacob Stokes và Zack Cooper: Tư duy chiến lược về các cơ chế quản lý khủng hoảng                 
Trung-Mỹ 

Bài viết thảo luận và đề xuất các cơ chế quản lý khủng hoảng Trung - Mỹ một cách hiệu quả.                     
Trái với suy nghĩ thông thường rằng các cơ chế quản lý khủng hoảng luôn hầu như có lợi, các tác                     
giả cho rằng Trung Quốc dường như không luôn đồng ý như vậy. Bắc Kinh đã chống lại những                   
nỗ lực áp dụng các cơ chế quản lý khủng hoảng cho lực lượng cảnh sát biển của hai nước Trung -                      
Mỹ (hoặc cho “lực lượng dân quân biển” của Trung Quốc). Và các nhà lãnh đạo Trung Quốc                  
cũng đã tránh các thỏa thuận quân sự, cảnh sát biển và bán quân sự với gần như tất cả các nước                      
láng giềng của Trung Quốc, đặc biệt là các bên tranh chấp yếu hơn ở Biển Đông. Bắc Kinh chỉ                    
ưu tiên các cơ chế quản lý khủng hoảng trong một lĩnh vực với một quốc gia: xung đột trực tiếp,                     
thông thường với quân đội Hoa Kỳ do lo ngại họ sẽ không thể kiểm soát sự leo thang trong một                     
cuộc xung đột quân sự thông thường với quân đội Hoa Kỳ. Trong các lĩnh vực khác và với các                    
quốc gia khác, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc lờ đi để tận dụng mối đe doạ tiềm tàng do thiếu                      
cơ chế quản lý khủng hoảng nhằm phục vụ cho các mục đích cưỡng ép. Bắc Kinh muốn các lực                    
lượng của mình tự do hơn khi đối phó với những đối thủ kém năng lực hơn vì trong những tình                     
huống đó, các quan chức Trung Quốc tin rằng họ có thể leo thang hoặc giảm leo thang theo                   
mong muốn của họ. 

Bài viết tuy thảo luận về các cơ chế quản lý khủng hoảng giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng có thể                     
để lại nhiều ý tưởng hữu ích cho Việt Nam và các nước Đông Nam Á. 

Xem thêm: 

https://www.usni.org/magazines/proceedings/2020/september/dont-let-china-conclude-its-opportunity-now-or-never


War on the Rocks ngày 30/9/2020: Thinking Strategically About Sino-American Crisis           
Management Mechanisms 

 

Samuel Brannen: Bốn kịch bản cho trật tự địa chính trị năm 2025-2030: Cạnh tranh cường                
quốc sẽ như thế nào? 

Nhóm Dự báo và Rủi ro của Trung tâm nghiên cứu chiến lược & quốc tế (CSIS) ở thủ đô                    
Washington, Mỹ đã tạo ra bốn kịch bản được cho là khả dĩ nhất để khám phá bối cảnh địa chính                     
trị đang thay đổi của giai đoạn 2025-2030, có tính đến những tác động tiềm tàng kéo dài của                   
COVID-19. Các kịch bản tập trung vào sức mạnh và ảnh hưởng tương đối của Hoa Kỳ và Trung                   
Quốc và sự tương tác giữa họ, cùng với đó là xem xét chi tiết về các đồng minh và đối thủ lớn                       
khác của Hoa Kỳ. 

Không có kịch bản nào cho thấy mối quan hệ Mỹ-Trung là hoàn toàn hợp tác hoặc tích cực, mặc                    
dù hợp tác có thể được lựa chọn trên các lợi ích toàn cầu được chia sẻ khi sức mạnh và ảnh                      
hưởng của Hoa Kỳ ngang bằng hoặc lớn hơn Trung Quốc. Đáng chú ý, Hoa Kỳ vẫn có thể tìm                    
thấy lợi thế lâu dài trong việc định hình hành vi của Trung Quốc thông qua các đồng minh và đối                     
tác nhưng chỉ khi nước này sẵn sàng tham gia đa phương và khi các quốc gia khác cho rằng việc                     
hỗ trợ một thế giới dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ tốt hơn thế giới theo trật tự do Trung Quốc                       
dẫn đầu hoặc không liên kết.  

Xem thêm: 

CSIS ngày 16/9/2020: Four Scenarios for Geopolitical Order in 2025-2030: What Will            
Great Power Competition Look Like? 

 

Nguyễn Quang Dy: Thế giới đang ở ngã ba đường 

Theo nhà nghiên cứu độc lập đã từng công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam, đối đầu Mỹ-Trung là                    
hệ quả tất yếu của các mâu thuẫn giữa lợi ích quốc gia và trật tự thế giới, nhưng đại dịch                     
Covid-19 là một thách thức toàn cầu, đòi hỏi thế giới phải liên kết để chống dịch. Đến nay, hơn                    
một triệu người trên thế giới đã bị chết do đại dịch. Các siêu cường có vũ khí hạt nhân cũng bất                      
lực, và Tổng thống Mỹ cũng bị lây nhiễm như 7.5 triệu người dân Mỹ. Thế giới đang bị xô đẩy                     
vào một cuộc khủng hoảng mới tại một khúc quanh của lịch sử. Muốn thoát hiểm, các nước phải                   
đổi mới thể chế và tầm nhìn. Nhưng nhiều nước trên thế giới vẫn đang ở ngã ba đường, bị khủng                     
hoảng lãnh đạo và lòng tin. Trước một thế giới diễn biến khó lường, Việt Nam phải cảnh giác để                    
sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ. 

Xem thêm: 

https://warontherocks.com/2020/09/thinking-strategically-about-sino-american-crisis-management-mechanisms/
https://warontherocks.com/2020/09/thinking-strategically-about-sino-american-crisis-management-mechanisms/
https://www.csis.org/analysis/four-scenarios-geopolitical-order-2025-2030-what-will-great-power-competition-look
https://www.csis.org/analysis/four-scenarios-geopolitical-order-2025-2030-what-will-great-power-competition-look


Viet-Studies ngày 4/10/2020: Thế giới đang ở ngã ba đường . Một bản PDF được lưu trữ                
ở đây . 

 

 

VI- BÁO CÁO CHÍNH SÁCH/NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/SÁCH 

Phuong Thanh Le & Hong-Oanh Nguyen (2020) Influence of policy, operational and            
market conditions on seaport efficiency in newly emerging economies- the case of Vietnam 

Theo hai tác giả đến từ Đại học Tôn Đức Thắng của Việt Nam và Trung tâm Quốc gia về Cảng                     
và Vận chuyển, Đại học Tasmania của Úc, hệ thống cảng biển Việt Nam đóng một vai trò quan                   
trọng trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế do vị trí địa lý nằm ở Đông                      
Nam Á, một trong những khu vực kinh tế năng động nhất trên thế giới và gần các tuyến vận tải                     
biển Bắc - Nam. 

Dù vậy, hầu hết các cảng biển của Việt Nam còn nhỏ và thuộc sở hữu khu vực công. Hiệu suất                     
hoạt động của chúng phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau liên quan tới chính sách chính phủ,                   
điều kiện hoạt động và thị trường. Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã cố gắng cải thiện hiệu quả                    
hoạt động thông qua việc chuyển đổi những đơn vị thành doanh nghiệp, mô hình doanh nghiệp                 
hoá có tính độc nhất so với mô hình cải cách ở các quốc gia khác. Do đó, trong nghiên cứu này,                      
các tác giả phân tích tác động của chính sách chính phủ, điều kiện hoạt động và thị trường cùng                    
với các yếu tố khác đến hiệu quả hoạt động từ số liệu 41 cảng biển Việt Nam trong các năm 2015                      
và 2016. Các tác giả cho biết, kết quả phân tích cho thấy các yếu tố về sản xuất, vị trí và chính                       
sách cải cách đã có tác động đáng kể đến hiệu suất hoạt động của cảng. 

Tải toàn văn nghiên cứu  ở đây . 

 

Edmund J. Burke et al. (2020) People's Liberation Army operational concepts 

Vào năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Quân Giải phóng Nhân dân                  
(PLA) hoàn thành các nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vào năm 2035 và trở thành một quân đội                    
đẳng cấp thế giới, có khả năng chiến đấu và chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến nào vào năm                    
2050. Mặc dù PLA đã có những tiến bộ ấn tượng trong ba thập kỷ qua, vẫn chưa rõ nỗ lực này sẽ                       
chuyển thành hiệu quả thực chiến như thế nào. Lý thuyết, chiến lược và khái niệm hoạt động của                   
quân đội Trung Quốc là chìa khóa để hiểu cách PLA có thể chiến đấu trên thực tế. 

http://www.viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_VNNgaBaDuong.html
https://drive.google.com/file/d/1tLAjLNepfRC0KAnaVhAvut_RJRtjiRZ1/view
https://drive.google.com/file/d/1oh2HvurGDE4J36jtOo4qL_0WlEdRt_1z/view


Trong báo cáo này, các tác giả đánh giá lý thuyết, chiến lược và nguyên tắc chỉ đạo quân sự hiện                     
tại của Trung Quốc, đồng thời họ cũng mô tả các khái niệm hoạt động hoặc học thuyết có khả                    
năng làm cơ sở cho việc lập kế hoạch quân sự của PLA. 

Tải toàn văn báo cáo  ở đây . 

 

Manfred Meyer: Modern Chinese maritime forces 

Cuốn sách cung cấp những thông tin cập nhật nhất về sức mạnh trên biển của Trung Quốc. Đây                   
được coi là tập hợp thông tin đầy đủ nhất về tất cả các tàu, thuyền của Hải quân, Hải cảnh và                      
Dân quân biển Trung Quốc cũng như các cơ quan chức năng nhà nước khác tham gia thực hiện                   
các chính sách trên biển của Trung Quốc. Cuốn sách cho thấy số lượng tàu Trung Quốc lớn nhất                   
thế giới và bỏ xa các quốc gia khác, và có thể giúp cung cấp thông tin cho việc hoạch định chính                      
sách phù hợp nhằm chống lại lực lượng của Trung Quốc một cách hiệu quả. 

Tác giả Manfred Meyer từng làm việc kỹ thuật cho hãng hàng không quốc gia Interflug của                 
Cộng hoà Dân chủ Đức, có sở thích vẽ tàu và máy bay từ rất lâu. Sau khi nước Đức thống nhất,                      
ông mở doanh nghiệp riêng chuyên vẽ minh hoạ cho các ấn phẩm về hàng không và hải quân.                   
Quyển sách này của ông được Larry Bond (cựu quân nhân hải quân Hoa Kỳ) và Chris Carlson                  
(cựu chuyên viên phân tích hải quân thuộc Cục tình báo quốc phòng Hoa Kỳ) biên tập. 

Có thể đặt mua cuốn sách  ở đây . 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông có một phiên bản PDF của cuốn sách. Độc giả có thể gửi yêu cầu                      
chia sẻ về địa chỉ email sukybiendong@gmail.com. Để gây quỹ hoạt động cho Dự án, cho phép                 
chúng tôi đề nghị mỗi yêu cầu nhận cuốn sách đi kèm với một số tiền đóng góp tối thiểu là 5                      
USD, cùng với cam kết sẽ chỉ sử dụng cuốn sách cho mục đích cá nhân mà không chia sẻ cho bất                      
kỳ ai khác. Thông tin địa chỉ nhận tài trợ mời xem ở trang 2 của Bản Tin. Thông tin thu chi sẽ                       
được thông báo công khai trên website Dự án và qua báo cáo tài chính sắp được công bố. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Zr3a9in4EK7KEU2YAK7pdJaQr0M1PAr1/view
https://www.wargamevault.com/product/254519/Modern-Chinese-Maritime-Forces
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