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-(VOV 6/6) Phản ứng của Việt Nam về dự luật Mỹ ngăn chặn quân sự hóa Biển
Đông:
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ
sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo luật pháp quốc tế; (Tuoitre 5/6)
Pháp muốn 'châu Âu hóa' Biển Đông

-(Tienphong 6/6) Điểm yếu cực lớn của tàu sân bay Trung Quốc sẽ tuần tra biển
Đông:
Giống như tàu Liêu Ninh, tàu nhóm Type 001A chỉ có thể
tồn tại ngoài biển trong 6 ngày giữa các lần tiếp liệu; (Anninhthudo 5/6)
Siêu trực thăng quân sự hiện đại nhất thế giới bị chiếu laser trên biển Đông

-(Plo 4/6) Mua máy bay không người lái đối phó Trung Quốc: Chính quyền Mỹ đang
xúc tiến thương vụ bán

máy bay giám sát không người lái cho bốn quốc gia trong khu vực Biển Đông; (Soha
4/6) Biển Đông dậy sóng: Tàu Robot tấn công của Trung Quốc đang "dọa" ai?

-(Soha 4/6) Trung Quốc bất ngờ tổ chức tập trận huấn luyện quân sự tại Biển Đông
khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các
hành động, để bảo vệ các yêu sách; (Tienphong 3/6)
Đối thoại Shangri-La: Mỹ, Trung Quốc nói gì về biển Đông?

-(Vnexpress 2/6) Việt Nam nêu mô hình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông: ‘ Nếu
chúng ta cùng tuân thủ luật pháp quốc tế, có trách nhiệm và thiện chí thì Biển Đông
sẽ trở thành vùng biển hòa bình hợp tác và phát triển’; (Infonet 3/6)
"Mạnh miệng" về vấn đề Biển Đông và Đài Loan, Trung Quốc tự tin lấn át Mỹ?
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