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-(Vnexpress 9/3) Đô đốc Mỹ cảnh báo Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự ở
Biển Đông
nhưng Mỹ sẽ không rút lui khỏi khu vực; (Vnplus 7/3)
Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông tại ACDFM-16

-(Thanhnien 9/3) Malaysia nhắc Trung Quốc về Biển Đông rằng cần làm rõ tuyên
bố chủ quyền; (Saigongiaiphong 7/3)
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines lo ngại xung đột ở Biển Đông

-(Dantri 6/3) Việt Nam - Philippines bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông trong
cuộc họp Uỷ ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam – Philippines ngày 6/3;
(Soha 6/3)
Tương quan lực lượng Mỹ-Trung trên biển Đông: Mỹ e ngại điều gì nhất?

-(Congan 6/3) Mỹ điều máy bay ném bom B-52 bay gần Biển Đông : Đây là lần đầu
tiên trong vài tháng qua Washington tiến hành hoạt động này dù Trung Quốc cảnh
báo “tránh xa khu vực”; (Dantri 6/3)
Việt Nam - Philippines bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông
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-(Vnexpress 6/3) Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa: Trong
khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá Quảng Ngãi bị
tàu Trung Quốc (BKS 44101) đâm chìm; (Dantri 6/3)
Lo ngại xung đột với Trung Quốc, Philippines muốn xem xét lại hiệp ước với Mỹ

-(Nguoilaodong 5/3) Tàu cá Trung Quốc, Philippines căng thẳng gần đảo ở biển
Đông:
Thị trưởng Kalayaan cho hay tàu cá Trung Quốc ngăn
cản ngư dân Philippines đến bãi cát cách đảo Thị Tứ khoảng 3 km; (Baotintuc 4/3)
Nhật Bản, Philippines thảo luận về hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực
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