BẢN TIN NGÀY
NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG
(Cập nhật 2/10/2020)

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

1

Tình hình nổi bật
Trang mạng Võng Di (Trung Quốc) ngày 2/10 cho biết “hành phố Tam Sa” ngày
1/10 tổ chức nghi thức thượng cờ kỷ niệm 71 năm quốc khánh. Cho biết 7 liên kết
đảo, quần đảo Vĩnh Lạc (cụm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa) và nhiều đảo đá
khác cùng đồng thời tổ chức nghi thức thượng cờ.
Đại sứ mới của Đức tại Singapore TS. Norbert Riedel ngày 2/10 khẳng định
Singapore là đối tác chính trong các sáng kiến mới của Đức tại khu vực. Đại sứ cho
biết sẽ tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong các ngành công nghệ then chốt và tập
trung vào việc sử dụng bền vững các ngành công nghệ này, mở rộng hợp tác an
ninh mạng và mục tiêu là thiết lập Trung tâm Thông tin Đức tại khu vực để thúc
đẩy việc chia sẻ các thông tin dựa trên dữ liệu. Đại sứ cho biết thêm các nước đều
phụ thuộc vào tự do thương mại và các tuyến đường vận chuyển trên biển, trong đó
có nhiều tuyến đường biển qua khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Điều này cũng
đúng với các nước Châu Âu, và đó là lý do tại sao Đức đang làm việc với các đối
tác EU để đưa ra một chiến lược chung của Châu Âu và thúc đẩy hợp tác EUASEAN trong vấn đề này.
Trang The Jakatar Post ngày 1/10 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ
trách các vấn đề chính trị Kim Gunn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno
Marsudi trong chuyến thăm Jakarta vào ngày 28/9. Hai bên tăng cường quan hệ hợp
tác kinh tế, với ít nhất 3 thoả thuận hợp tác kinh doanh được ký kết. Bên cạnh đó,
ông Kim đánh giá cao sự nhất quán của Indonesia trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa
phương và cam kết duy trì ổn định khu vực trong ASEAN.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/10 ra tài liệu thông tin về hợp tác của Mỹ với các quốc
đảo Thái Bình Dương, trong đó nguồn ngân sách mới của Mỹ dành cho khu vực
năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2019 (200 triệu USD so với 100 triệu USD).
Trong số 200 triệu ngân sách mới cho năm 2020, có 78 triệu USD của dành cho
việc củng cố các trụ cột của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và 130 triệu USD
dành để ứng phó với đại dịch Covid-19. Ngoài khoản ngân sách mới này, hàng năm
các cơ quan của Mỹ cũng đầu tư khoảng 350 triệu USD để cải thiện kinh tế cho các
quốc đảo Thái Bình Dương. Ngân sách dành cho các trụ cột trong Ấn Độ DươngThái Bình Dương gồm: (i) Trụ cột Kinh tế Ấn Độ Thái Bình Dương (69,8 triệu
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USD), (ii) Trụ cột Quản trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (3,7 triệu USD); và
(iii) Trụ cột An ninh Ấn Độ Dương-Thá Bình Dương (5,1 triệu USD).
Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner ngày 30/9 khẳng định là một thành viên
của UNCLOS, Anh, Pháp, Đức có nghĩa vụ lên tiếng về vấn đề Biển Đông. Đại sứ
khẳng định đây không phải lần đầu tiên ba nước Châu Âu công khai quan điểm của
mình về vấn đề Biển Đông lên LHQ. Đại sứ cho biết thêm “Khi có tranh luận gay
gắt giữa các nước về vấn đề Biển Đông, chúng tôi cần khẳng định quan điểm của
mình. Các lập luận trong tranh luận không làm thay đổi chính sách của chúng tôi.”
Ngoại trưởng Philippines Locsin ngày 29/9 gặp Đại sứ Trung Quốc tại
Philippines Huang Xilian nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập nước Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa và Tết Trung thu (1/10) và thảo luận về “hợp tác chiến lược”
giữa Philippines và Trung Quốc. Trước đó, tại một hội thảo quan hệ song phương
hôm 25/9, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Huang Xilian nói rằng Chủ tịch Tập
Cận Bình và Tổng thống Rodrigo Duterte đã đạt được "đồng thuận quan trọng" về
việc "gạt tranh chấp trên biển sang một bên, quản lý tình hình thông qua tham vấn
song phương và tăng cường đối thoại, hợp tác tại Biển Đông".

Góc nhìn Quốc tế
+ Trung Quốc:
Trang ThePaper (Trung Quốc) ngày 29/9 đăng bài viết của học giả Hồ Ba
(SCSPI) có tiêu đề: Cục diện Biển Đông – Sự hòa bình yếu ớt và căng thẳng. Cho
rằng (i) Nguy cơ cạnh tranh quân sự Trung - Mỹ gia tăng căng thẳng nhưng khả
năng xảy ra chiến tranh rất thấp do cơ sở “đánh lớn” thiếu tính khả thi, sự cọ sát
quy mô nhỏ và vừa thiếu tính quyết tâm, nguy cơ xung đột ngoài ý muốn tăng cao;
(ii) Tranh chấp đảo đá có thể kiểm soát nhưng vấn đề hoạch định vùng biển sẽ tiếp
tục căng thẳng; (iii) Tranh chấp về trật tự và quy tắc ở Biển Đông khó có thể nhìn
nhận trong thời gian ngắn hạn.
+ Các nước khác:
Báo Inquirer ngày 28/9 cho biết cựu Thẩm phán Antonio Carpio cáo buộc "tiêu
chuẩn kép" của Trung Quốc về tập trận hải quân: Trung Quốc nói rằng tự do hàng
hải và hàng không không bao gồm việc tiến hành các hoạt động tập trận hải quân.
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Tuy nhiên, khi các tàu của Trung Quốc tiến vào vùng biển Địa Trung Hải, khi họ đi
vào vùng biển Baltic, khi họ vào vùng đặc quyền kinh tế của Alaska, họ lại theo
quan điểm của Mỹ rằng tự do hàng hải bao gồm cả các hoạt động tập trận hải quân.
Antonio cũng nhấn mạnh Trung Quốc cần thể hiện sự tôn trọng "một cách tuyệt
đối" đối với luật pháp quốc tế tại Biển Đông.

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.
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