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Tình hình nổi bật
Báo Thanh Niên ngày 11/8 cho biết tàu cá số hiệu NT-91567 chở 11 ngư dân Ninh
Thuận bị Hải cảnh Trung Quốc bắt giữ khi đang hành nghề khai thác hải sản ở Vịnh
Bắc Bộ của Việt Nam. Ngày 27/7, UBND tỉnh Ninh Thuận nhận Công điện ngày
23/7 của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông báo ngày 21/7 Hải cảnh
Trung Quốc bắt giữ tàu cá Việt Nam số hiệu NT-91567 do có hành vi “đánh bắt trái
phép” tại “vùng biển phía Trung Quốc” gần ranh giới trên biển Việt Nam - Trung
Quốc tại Vịnh Bắc Bộ. Hiện tàu cá NT-91567 và 11 ngư dân trên tàu bị Hải cảnh
Trung Quốc đưa về Thành phố Phong Thành Tỉnh Quảng Tây.
Báo Sohu ngày 11/8 trích dẫn tài khoản Wechat của Không quân Trung Quốc,
công bố video không quân diễn tập xua đuổi máy bay nước ngoài. Đây là lần công
bố hiếm thấy về không quân Trung Quốc diễn tập ứng phó với tình huống máy bay
nước ngoài đi vào hoạt động tại vùng trời trên biển. Đơn vị tham gia diễn tập là Lữ
đoàn không quân chiến hạm và Lữ đoàn rađa thuộc Chiến khu Miền Nam.
Cục Hải sự Quảng Đông ngày 11/8 ra cảnh báo hàng hải Huệ Châu số 0042 cho
biết từ 14-15/8, tàu FPSO “Hải Dương Thạch Du 119” được tàu “Hoa Thuận
(HuaShun)” kéo từ Căn cứ vận chuyển Huệ Châu tọa độ 22°44’58''N, 114°38’11''E
đến vùng biển tàu sẽ tác nghiệp trên Biển Đông có tọa độ 20°23’36.199''N ，
115°25’37.101''E. Cáp kéo là ống dầu nổi 16 inch dài 270m.
Cục Hải sự Quảng Đông ngày 10/8 ra 3 cảnh báo hàng hải số 0156,0161và 0162
thông báo giàn khoan Nam Hải 02, Nam Hải 05 và SINOOCEAN AUSPICIOUS
hoạt động khoan giếng tại Biển Đông. Cụ thể (i) Cảnh báo hàng hải 0156 cho biết
từ 5/8-5/10, giàn khoan Nam Hải 02 tiến hành khoan tại giếng EP20-6-1 trong vùng
nước bán kính 1nm từ tọa độ 20-20-15.48N 113-16-52.50E; (ii) Cảnh báo hàng hải
0161 cho biết từ 10/8-10/10, giàn khoan Nam Hải 05 tiến hành khoan tại giếng
LF13-8-1 trong vùng nước bán kính 1nm từ tọa độ 21-38-52.61N 116-08-35.75E;
(iii) Cảnh báo hàng hải 0162 cho biết từ 11/8-11/10, giàn khoan SINOOCEAN
AUSPICIOUS tiến hành khoan tại giếng LF13-8-1 trong vùng nước bán kính 1nm
từ tọa độ 21-19-18.74N 114-52-57.81E.
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Báo Sina ngày 10/8 cho biết trong tháng 8 Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đã
mở một “trường học” đào tạo trên 200 sỹ quan chỉ huy cơ sở lực lượng hậu cần mặt
đất với tôn chỉ tích cực thích ứng quá trình xây dựng và chuyển đổi mô hình hải
quân Trung Quốc”, hướng tới xây dựng hải quân “hàng đầu thế giới” và mục tiêu
“cường quân”. Học viên đều là cán bộ của lực lượng hậu cần mặt đất tuyến đầu.
Nội dung đào tạo gồm 4 chủ đề chính bao gồm học tập các bài phát biểu của Chủ
tịch Tập Cận Bình, nghiên cứu các văn kiện của Quân ủy Trung ương về hải quân,
học tập các quy định và điều lệ mới, truyền thụ kinh nghiệm công tác cơ sở.
Cục Hải sự Quảng Tây ngày 10/8 ra 2 cảnh báo hàng hải Quý Châu 0001 và 0002
thông báo từ 09h00 ngày 12/8 đến 19h30 ngày 14/8, tại Vịnh Bắc Bộ, quân đội
Trung Quốc sẽ tiến hành diễn tập bắn đạn thật trong 2 khu vực gồm (i) 2121.00N/108-35.00E,
21-21.00N/108-47.00E,
21-14.00N/108-47.00E,
2114.00N/108-35.00E và (ii) 21-21.00N/108-47.67E, 21-21.00N/108-58.00E, 2114.00N/108-58.00E, 21-14.00N/108-47.67E. Cấm mọi tàu thuyền đi vào 2 khu vực
này trong thời gian trên.
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South China Morning Post ngày 10/8 đưa tin Nhật Bản đặt lực lượng phòng vệ
vào tình trạng chờ trước việc Trung Quốc bỏ lệnh cấm các tàu cá hoạt động tại
vùng biển thuộc quần đảo Senkaku (lệnh cấm sẽ hết hiệu lực vào ngày 16/8). Bắc
Kinh củng cố yêu sách của mình tại Quần đảo Senkaku và các vùng biển xung
quanh, nhấn mạnh rằng Nhật Bản không có quyền đòi hỏi các tàu cá Trung Quốc
rời khỏi khu vực này. BTQP Nhật Bản ngày 4/8 thông báo lực lượng phòng vệ Nhật
Bản sẵn sàng phản ứng. Quan chức cấp cao Chính phủ Nhật chỉ trích hành động của
Trung Quốc, xem đây là tuyên bố trả đũa với ý định và bước đi chiến lược để giải
thích cho hành vi khiêu khích sau khi lệnh cấm bị dỡ bỏ.
Trang mạng Newsweek ngày 8/8 cho biết Trung Quốc và Đài Loan cùng đưa
quân ra Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Hình ảnh vệ tinh cho thấy
trong tuần qua, các xe bọc thép lội nước và bệ phóng tên lửa di động của Trung
Quốc tập trung gần Biển Đông. Cùng lúc đó, Đài Loan cử khoảng 200 lính thủy
đánh bộ đến tiền đồn quân sự trên quần đảo Pratas mà Trung Quốc gọi là Đông Sa,
hiện do Đài Loan quản lý. Các xe của Trung Quốc di chuyển đến các thành phố ven
biển đối diện với Đảo Đài Loan của nước này và các bệ phóng tên lửa có tầm bắn
bao trùm mọi mục tiêu của Đài Loan. Trong đó, bệ phóng tên lửa rocket PCL191
được huy động có khả năng phá hủy chính xác tất cả các căn cứ quân sự và tòa nhà
của Chính quyền trên đảo này.
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Thời báo Hoàn Cầu ngày 9/8 cho biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tổ
chức nhiều cuộc tập trận đổ bộ và trên biển nhằm đối phó với sự xuất hiện của Mỹ.
cho hay. Lực lượng mặt đất và hải quân của PLA đã lên lịch tập trung cho các cuộc
tập trận đổ bộ và trên biển trong những tuần qua và sẽ tiếp tục như vậy trong những
tuần tới, các cuộc diễn tập được tiến hành trong thời điểm Mỹ thường xuyên tiến
hành các hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan và trên Biển Đông.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 9/8 dẫn tin từ Sáng kiến minh bạch chiến lược Biển
Đông (SCSPI) cho biết tổ hợp tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan đang hoạt động ở
Biển Hoa Đông và 1 máy bay săn ngầm P-8A của Mỹ xuất hiện ở Biển Đông tại
vùng biển phía Nam đảo Đài Loan cùng ngày và bay theo hướng tây bắc về phía bờ
biển Trung Quốc với cự ly gần nhất khoảng 67,19 hải lý (124,4km). Gần đây, tàu
sân bay Reagan thường xuyên hoạt động tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ngày 4
và 17/7, tàu này 2 lần tham gia diễn tập liên hợp 2 tàu sân bay ở Biển Đông, sau đó
di chuyển đến biển Philippines tiến hành diễn tập 3 bên Mỹ - Nhật - Úc. Ngày 28/7,
tàu sân bay này xuất hiện tại Biển Hoa Đông và sau khi tạm dừng 1 ngày tại cảng
Yokosuka, tàu lại tiếp tục trở lại hoạt động trên biển. Tần suất hoạt động liên tục
của tàu Reagan tại Biển Đông và Biển Hoa Đông là rất hiếm thấy.
Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Khê Liên ngày 7/8 trả lời CNN
Philippines về vấn đề Biển Đông, cho rằng kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm
quyền, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí xử lý thỏa đáng bất đồng, gác tranh
chấp, tìm kiếm hợp tác. Hai nước nên tiếp tục tăng cường trao đổi với tinh thần xây
dựng, tuân thủ nghiêm túc các điều khoản của DOC, kiểm soát hiệu quả bất đồng,
tránh các hành động làm phức tạp hóa tranh chấp, thúc đẩy vững chắc tiến trình
tham vấn COC và hợp tác cùng khai thác dầu khí giữa hai nước ở Biển Đông.
Trung Quốc ngày 7/8 gửi công hàm CML/46/2020 lên Tổng thư ký Liên hợp quốc
để phản hồi công hàm HA26/20 ngày 29/7 của Malaysia tái khẳng định yêu sách
chủ quyền đối với “Nam Hải chư đảo”, bao gồm quần đảo Nam Sa (Hoàng Sa)
cũng như yêu sách các vùng biển liên quan. Một lần nữa Trung Quốc đề nghị Ủy
ban ranh giới thềm lục địa (CLCS) không xem xét Đệ trình của Malaysia.
South China Morning Post ngày 7/8 đưa tin tàu tấn công đổ bộ Type 075 đầu tiên
của Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm trên biển và sẽ sớm được đưa vào vận
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hành. Theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội, hình ảnh một tàu đổ bộ Type
075 nặng 40.000 tấn khởi hành từ một nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải dọc theo
sông Hoàng Phố. Type 075 là tàu đổ bộ cỡ lớn đầu tiên của Hải quân Trung Quốc,
được đánh giá lớn nhất Châu Á và được cho là có thể sánh ngang với tàu đổ bộ lớp
America và lớp Wasp của Mỹ, có thể mang theo 30 máy bay trực thăng cũng như
một số xe tăng lội nước, xe bọc thép, tàu phản lực.

Góc nhìn Quốc tế
+ Trung Quốc:
Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/8 dẫn lời chuyên gia giấu tên bình luận bài viết của
Tạp chí Forbes về việc quân đội Mỹ muốn chiếm đóng các đảo đá của Trung Quốc
tại Biển Đông. Cho rằng ý tưởng về việc quân đội Mỹ muốn chiếm đóng các đảo đá
của Trung Quốc tại Biển Đông chỉ là phân tích của truyền thông Mỹ được xây dựng
trước bối cảnh Mỹ, Trung xảy ra xung đột quy mô lớn. Với tình hình chuẩn bị và
sẵn sáng chiến sự của quân đội Mỹ hiện nay, những luận điệu như trên và các quan
điểm liên quan đều “nồng nặc” mùi cường điệu hóa. Cho rằng Trung Quốc cần
phòng vệ trước những đòn tấn công của Mỹ ở Biển Đông, thông qua tăng cường
sức mạnh tự cường làm Mỹ không còn nảy ra những ý tưởng nguy hiểm như vậy.
Học giả Tống Trung Bình (chuyên gia quân sự Hồng Công) ngày 9/8 nhận định
Mỹ đang có các bước tinh chỉnh chiến lược quân sự để kiềm chế Trung Quốc. Mỹ
đang muốn tăng cường năng lực tấn công bằng việc tích hợp các hệ thống vũ khí
trên bộ, trên biển, trên không và trên không gian mạng, đồng thời kết hợp những
lực lượng này tạo thành một hệ thống tác chiến chung mạnh mẽ hơn. Mục tiêu của
Mỹ là chặn tất cả các đường tiếp cận tới Biển Đông và Biển Hoa Đông và phối hợp
với các đồng minh để ngăn chặn hải quân Trung Quốc, không để Trung Quốc phá
vỡ 'chuỗi đảo thứ nhất' mà Washington đã thiết lập.
Học giả Li Kaisheng (Trung Quốc) ngày 6/8 nhận định Mỹ đang triển khai chiến
dịch toàn diện chống lại Trung Quốc qua việc sử dụng Biển Đông làm công cụ và
thúc đẩy các nước Đông Nam Á thực hiện các biện pháp chống Trung Quốc. Tuy
nhiên, Mỹ không nhận được sự ủng hộ tích cực từ các nước Đông Nam Á bao gồm
Việt Nam. Lý do vì (i) Các nước này đã nhận ra sự trỗi dậy của Trung Quốc và thay
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đổi tình hình địa chính trị và kinh tế; ASEAN phụ thuộc vào một cộng đồng khu
vực chung tương lai với việc Trung Quốc và ASEAN chung tay chống COVID 19;
Trung Quốc và Việt Nam đều cần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, các bên
yêu sách tại Biển Đông không nên gây ra xung đột, và cách tiếp cận của Trung
Quốc là phù hợp để giải quyết quan điểm khác biệt trong khu vực.
Học giả Ngô Sĩ Tồn ngày 29/7 trả lời báo chí Hàn Quốc nhấn mạnh sự can thiệp
mạnh mẽ của Mỹ vào vấn đề Biển Đông là một dấu hiệu đáng ngại của xung đột
quân sự. Mỹ không nên gửi đi những thông tin sai lệch, kích động các nước châu Á
nhằm đạt được mục đích kiềm chế Trung Quốc. Biển Đông hiện đã trở thành “đầu
tàu” và là “quả bom” của cạnh tranh Trung Mỹ. Mỹ không chỉ uy hiếp Trung Quốc
mà còn lôi kéo các đồng minh thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm, can dự mạnh mẽ
vào tình hình Biển Đông và khả năng xảy ra xung đột quân sự với Trung Quốc
ngày càng lớn. Mỹ còn gửi đi những thông tin sai lệch, gieo rắc nỗi bất hòa và tiến
hành ly gián với các quốc gia ASEAN không muốn chọn bên trong cạnh tranh
Trung Mỹ.
+ Châu Âu – Mỹ:
Carl O. Schuter (Đại học Hawaii) ngày 8/8 nhận định việc PLA vừa tập trận với
tên lửa DF-26 có hai mục đích: (i) Gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ, các nước trong
khu vực và cả dư luận nội bộ Trung Quốc rằng Bắc Kinh đủ sức ngăn cản
Washington hoạt động ở Biển Đông. Các cuộc tập trận trước đó có sự tham gia của
máy bay ném bom tầm xa và tàu chiến cũng nhằm phục vụ cho kế hoạch này; (ii)
Tập trận bắn tên lửa DF-26 nhằm củng cố khả năng của lực lượng tên lửa chiến
lược trong việc hỗ trợ các lực lượng khác trên biển nếu xảy ra xung đột.
+ Các nước khác:
KimKong Heng (ĐH Queensland, Úc) ngày 11/08 cho rằng Campuchia cần thực
thi nguyên tắc "vĩnh viễn trung lập và không liên minh", tránh bị kẹt giữa cuộc cạnh
tranh nước lớn ở khu vực. Chính sách đối ngoại của Campuchia phần lớn bị chi
phối bởi mục tiêu duy trì sự sống còn của chính trị. Đảng CPP của Thủ tướng Hun
Sen đã đề ra tham vọng tiếp tục duy trì lãnh đạo đất nước thêm ít nhất 50 năm nữa.
Sự tồn vong hiện nay của Campuchia gắn với hai yếu tố chính, giúp định hướng
cách tiếp cận của Campuchia với bên ngoài gồm (i) Chủ nghĩa thực dụng về kinh tế
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giúp cho CPP củng cố sức mạnh duy trì sự cầm quyền; (ii) Chủ nghĩa đa phương
giúp Campuchia hội nhập với khu vực, tranh thủ điều kiện thuận lợi để khôi phục
lại những mất mát to lớn sau hàng chục năm chiến tranh liên miên.
Học giả Jyotsna Mehra (Observer Research Foundation, Ấn Độ) ngày 10/8 cho
rằng việc Tập lên nắm quyền Trung Quốc và tạo nên mối đe dọa với các nước khác
đã khiến nhóm Bộ tứ (QUAD) gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn xích lại gần nhau hơn.
Qua việc thực hiện các chiến dịch tuyên truyền, các hành vi hung hăng đối với Đài
Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông, ý đồ của Trung Quốc hiện nay muốn thay đổi
luật lệ cuộc chơi. Do đó, gia tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực sẽ giúp giải quyết rất
nhiều thách thức ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và khiến QUAD trở
thành một cơ chế vững mạnh để phối hợp chính sách.

Biên tập: Nguyễn Nhật

@Viện Biển Đông - Học viện Ngoại giao
"Bản tin ngày Nghiên cứu Biển Đông" được soạn thảo từ các tài liệu công khai nhằm tổng hợp thông tin
giúp bạn đọc. Các thông tin trong Bản tin không phản ánh quan điểm của Viện Biển Đông. Ban biên tập
không chịu trách nhiệm đối với sự thay đổi về nội dung của tin gốc cũng như đường dẫn kèm theo đến các tin
gốc.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Viện Biển Đông - Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội; email:
scsi@dav.edu.vn.

Viện Biển Đông – HVNG

Email: scsi@dav.edu.vn

Web: www.nghiencuubiendong.vn

