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Tình hình nổi bật
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Ngoại trưởng Indonesia
Retno Marsudi đã thăm chính thức Trung Quốc từ 19-21/8, hội đàm với người đồng
cấp Vương Nghị về: (i) hợp tác chống đại dịch Covid-19, (ii) hợp tác trong khuôn khổ
Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, (iii) quan hệ Trung Quốc – ASEAN, (iv) các
vấn đề khu vực và quốc tế. Bà Retno phát biểu: "Indonesia tin tưởng rằng mối quan hệ
đối tác ASEAN-Trung Quốc sẽ ngày càng bền chặt miễn là hai bên tuân thủ theo đúng
luật pháp quốc tế, kể cả trong vấn đề Biển Đông".
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink ngày 21/8 cho biết Mỹ bác bỏ bất kỳ
hành động nào nhằm áp đặt lối tư duy “chân lý thuộc về kẻ mạnh” ở Biển Đông, lên
án yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với Bãi Tư Chính. Chính sách
mới của Mỹ chứng tỏ rằng Mỹ luôn sát cánh với các đồng minh cũng như các đối tác
tại Đông Nam Á trong việc bảo vệ các quyền chủ quyền và lợi ích của họ, phù hợp với
luật pháp quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên ngày 21/8 trả lời về việc
Philippines kháng nghị tàu Trung Quốc tịch thu ngư cụ của ngư dân Philippines tại
Scarborough và phản đối Trung Quốc cản trở máy bay quân sự Philippines đang tuần
tra hợp pháp tại Biển Đông. Triệu Lập Kiên nói Hải cảnh Trung Quốc chỉ đang triển
khai hoạt động chấp pháp tại vùng biển Scarborough và việc Philippines phái máy bay
quân sự tiến vào khu vực phòng không của Trung Quốc tại các đảo đá ở Trường Sa đã
gây nguy hiểm cho “an ninh chủ quyền của Trung Quốc”, Trung Quốc yêu cầu
Philippines lập tức dừng “các hoạt động khiêu khích phi pháp” trên.
Cục Hải sự thành phố Liên Vận Cảng (Tỉnh Giang Tô) ngày 21/8 ra cảnh báo
hàng hải số 0042 thông báo từ 12h ngày 22/8 đến 12h ngày 26/8, quân đội Trung
Quốc tiến hành tập trận tại biển Hoàng Hải trong vùng biển được nối bở các điểm: (1)
34-30N 123-00E;(2) 34-30N 120-40E;(3) 35-30N 119-55E;(4) 35-55N 119-55E và (5)
35-55N 123-00E. Nghiêm cấm tàu thuyền đi qua.
Cục Hải sự thành phố Đại Liên (Tỉnh Liêu Ninh) ngày 21/8 ra cảnh báo hàng hải
số 0154 cho biết từ 24-25/8, Trung Quốc tiến hành tập trận tại vùng biển Bột Hải và
eo biển Bột Hải trong khu vực được nối bởi các điểm sau: (1) 38°35’30”N121°30’00”E ; (2) 38°40’00”N-121°30’00”E ; (3) 38°41’00”N-121°05’00”E ; (4)
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38°53’30”N - 121°05’00”E ; (5) 38°53’30”N-120°19’00”E ; (6) 38°31’00”N120°19’00”E ; (7) 38°20’30”N- 120°17’00”E ; (8) 37°45’30”N- 119°54’00”E ; (9)
37°40’30”N- 120°03’30”E ; (10) 38°22’00”N- 120°47’00”E. Nghiêm cấm tàu thuyền
đi qua.
Cục Hải sự Hải Nam ngày 21/8 ra thông báo hàng hải số 0078 cho biết từ 24-29/8,
quân đội Trung Quốc tiến hành huấn luyện quân sự tại vùng biển Đông Nam đảo Hải
Nam trong khu vực được nối bởi các điểm sau: (1) 18-19.5N111-13.5E;(2) 1902N112-14.5E;(3) 19-02.5N112-57E;(4) 18-17N113-51.5E;(5) 17-37.5N113-52E;(6)
16-38N112-44E;(7) 16-38N112-44E;(8) 16-38N112-20E. Nghiêm cấm tàu thuyền đi
qua.
Cục Hải sự Quảng Đông ngày 23/8 ra cảnh báo hàng hải số 0172 thông báo từ 2429/8, quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận tại Biển Đông trong vùng biển được nối
bởi 4 điểm sau: (1) 22-55-00N 116-30-40E,(2)22-41-30N 116-48-10E,(3)22-07-00N
116-19-00E,(4) 22-21-30N 115-59-50E. Yêu cầu tàu thuyền di chuyển trong phạm vi
ngoài 5 hải lý của vùng biển này.
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Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại cuộc gặp với Thủ tưởng
Campuchia Hun Sen ngày 22/08 nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển cảng
Sihanoukville và xây dựng Quốc lộ 5 là một trong những trọng tâm để Nhật Bản tăng
cường kết nối trong khu vực Hành lang Kinh tế phía Nam (SEC) và thúc đẩy FOIP.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 23/8 phát biểu tại lễ kỷ niệm
20 năm ngày ký kết Hiệp ước biên giới Việt Nam - Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc
và Việt Nam cần tiếp tục tiếp nối thành công của thực tiễn trên bộ để sớm giải quyết
vấn đền trên biển. Hai nước đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và hoàn toàn
có năng lực tiến thêm bước nữa giải quyết vấn đề trên biển thông qua đàm phán hiệp
thương, cần quán triệt đầy đủ các chỉ thị quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã
đạt được, hướng tới cục diện lớn và nhu cầu hợp tác lâu dài, tích cực triển khai đối
ngoại đàm phán, sớm tìm ra biện pháp giải quyết cơ bản và lâu dài mà hai bên có thể
chấp nhận, cùng nhau duy trì và bảo vệ hòa bình ổn định của Biển Đông.
Trang mạng Võng Di, Trung Quốc, ngày 23/8 cho biết chiếc tàu khu trục loại 055
thứ 8 và chiếc 052D thứ 25 của Trung Quốc chuẩn bị được hạ thủy. Tàu khu trục loại
055 thuộc thế hệ mới được hải quân Trung Quốc nghiên cứu phát triển dựa trên yêu
cầu tác chiến của biên đội tàu sân bay trong thế kỷ mới, có độ giãn nước 12.000 tấn
được Mỹ và NATO gọi là tuần dương hạm với biệt danh “Renhai”. Giới quan sát cho
rằng, Type 055 là khu trục hạm mạnh thứ hai thế giới chỉ sau khu trục hạm lớp DDG1000 của hải quân Mỹ.
Đội ngũ tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/8 công bố chương trình
nghị sự nhiệm kỳ 2, nhấn mạnh việc chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc và chính
sách nước Mỹ trên hết. Trong đó, nổi bật là Mỹ sẽ: buộc Trung Quốc chịu hoàn toàn
trách nhiệm về việc để virus corona lây lan khắp thế giới; duy trì và mở rộng sức
mạnh quân sự vượt trội của Mỹ, xây dựng Hệ thống Phòng thủ An ninh mạng và Hệ
thống Phòng thủ Tên lửa Vĩ đại.
Trang mạng của Viện nghiên cứu Nam Hải ngày 24/8 trích dẫn Liên hợp Tảo báo
của Singapore cho biết Mỹ xây dựng trung tâm bảo dưỡng máy bay F-16 tại Đài Loan.
Bà Thái Anh Văn đích thân tham dự buổi khánh thành công trình. Đài Loan hiện có số
lượng máy bay F-16 lớn nhất ở châu Á.
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Góc nhìn Quốc tế
+ Châu Âu – Mỹ:
Cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campell ngày 20/8 cho rằng Mỹ cần chuẩn bị
chung sống và cạnh tranh lâu dài với Trung Quốc. Ông cho rằng Mỹ và Trung Quốc
đã bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh vì không thể quay lại chính sách "can dự". Do
đó, có 3 kịch bản quan hệ Mỹ - Trung: (1) Trung Quốc sụp đổ; (2) Mỹ nhượng bộ và
chấp nhận vùng ảnh hưởng của TQ; (3) chấp nhận chung sống và cạnh tranh lâu dài
với TQ trên các mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị và toàn cầu.
+ Đông Nam Á:
Cộng đồng Chính sách Đối ngoại Indonesia (PFCI) ngày 19/8 tổ chức Hội thảo
trực tuyến "Làm dịu căng thẳng trên vùng Biển Đông", đề cao biện pháp ngoại giao
trên Biển Đông. Evan Laksamana (CSIS) và Hasjim Djalal, cựu Đại sứ Indonesia tại
Đức đề cao các biện pháp ngoại giao đi kèm tăng cường chuẩn bị và cải thiện năng
lực quân sự để sẵn sàng với mọi tình huống. Ông Hasjim đề xuất phải tăng cường hiện
diện của Indonesia tại vùng biển Natuna. Bên cạnh đó, hội thảo nhận định, xung đột
trên Biển Đông rất khó giải quyết do các yêu sách phi pháp của Trung Quốc và sự
cạnh tranh chiến lược Mỹ -Trung. Để quản lý được các xung đột, các bên cần tham
gia và tuân thủ một cách đầy đủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS và sớm đạt
được COC.
Biên tập: Ngọc Diệp

@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.
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