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DIỄN ĐÀN Quốc phòng Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương là một tạp chí chuyên 
về quân sự được xuất bản hàng quý 
bởi Tư lệnh, Bộ Tư lệnh khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ nhằm 
cung cấp một diễn đàn quốc tế cho các 
quân nhân ở khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương. Những ý kiến được 
trình bày trong tạp chí này không 
nhất thiết phản ánh các chính sách 
hay quan điểm của bộ tư lệnh hoặc 
bất kỳ cơ quan nào khác thuộc chính 
phủ Hoa Kỳ. Tất cả các bài viết đều do 
nhân viên của DIỄN ĐÀN viết trừ khi có 
ghi chú khác. Bộ trưởng Quốc phòng 
đã quyết định rằng việc xuất bản tạp 
chí này là cần thiết cho công tác chung 
theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng. 
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Quý độc giả thân mến,

Chào mừng quý vị đến với ấn phẩm của DIỄN 
ĐÀN Quốc phòng Ấn Độ Dương Thái Bình 
Dương về an ninh hàng hải.

Đây là ấn bản đầu tiên kể từ khi tôi nhận chức 
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương của Hoa Kỳ , tôi muốn nhấn mạnh 
đến tầm quan trọng của những ấn phẩm như thế 
này. Như tiêu đề đã gợi ra, đây là một diễn đàn cho 
những người dân của các quốc gia cùng chí hướng 
để họ chia sẻ những ý tưởng nhằm giải quyết một 
số thách thức trong khu vực này. Trong ấn bản 
Hợp tác vì Hòa bình này, quý vị sẽ thấy rằng các 
phương pháp có tính hợp tác để tháo gỡ những 
thách thức này được xây dựng trên phương pháp 
tiếp cận dựa vào các giá trị. Điều này là nguyên 
tắc cơ bản để đảm bảo sự tiếp tục của một khu vực 

Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở.  
Sự chú trọng đến an ninh hàng hải nêu bật tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-

Thái Bình Dương. Các đại dương, biển và đường thủy của khu vực này duy trì lối sống của 
chúng ta và phải được bảo vệ sao cho tất cả đều chia sẻ một cách bình đẳng, có trách nhiệm 
và theo một trật tự dựa trên luật lệ. Điều này được tiến hành bằng cách xây dựng khả năng 
tương tác lớn hơn, những năng lực chia sẻ thông tin, nhận thức về lĩnh vực và mở rộng sự 
hợp tác với các đồng minh và đối tác. Hoa Kỳ đang hợp tác với người dân và chính phủ 
cùng chí hướng để củng cố các thể chế an ninh trong khu vực cũng như củng cố một cấu 
trúc an ninh cởi mở và hiệu quả, nơi tất cả các quốc gia — dù lớn hay nhỏ — đều có tiếng 
nói bình đẳng và một diễn đàn nơi những tiếng nói đó được lắng nghe. 

Bài mở đầu của số này xem xét vai trò lãnh đạo toàn cầu của các quốc gia thuộc khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong hợp tác hàng hải thông qua lăng kính của các 
hoạt động chống cướp biển. Cộng đồng các quốc gia, các tổ chức dân sự và các ngành 
công nghiệp tư nhân trong khu vực đã chung sức đồng lòng để chống lại các mối đe dọa 
từ nạn cướp biển và cướp có vũ trang trên biển vốn đã trở nên trầm trọng hơn do đại dịch 
vi-rút corona.

Các bài viết quan trọng khác nêu bật cách thức mà các quốc gia Đông Nam Á đang 
đẩy mạnh sự kháng cự để chống lại những hành vi cưỡng ép và gây hấn dai dẳng ở Biển 
Đông, đe dọa đến chủ quyền hàng hải và quyền tự do đi lại trên biển của họ. Các quốc gia 
Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Việt Nam đang sử dụng các đòn bẩy ngoại giao 
một cách khôn khéo để chống lại các tuyên bố chủ quyền quá mức đối với những nguồn tài 
nguyên biển cũng như các tuyến đường thương mại có giá trị. Một cặp bài viết phân tích 
các giải pháp của Hoa Kỳ nhằm thay thế sáng kiến Một vành đai, Một con đường của Trung 
Quốc và đánh giá năng lực tài chính của Trung Quốc trong việc đạt được sự chuyển đổi đầy 
tham vọng như vậy.

Một loạt bài viết ở cuối tạp chí về đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không 
theo quy định (illegal, unreported, and unregulated-IUU) cho thấy các quốc gia ở Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương cần khẩn trương tạo ra một phản ứng phối hợp, trên phạm vi 
quốc tế và có tính chiến lược trước mối đe dọa đang ngày càng tăng cao này. Khi Trung 
Quốc phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ của họ, phản ứng của chúng ta phải tính đến sự rộng 
lớn của khu vực này, từ vùng biển ngoài khơi các quốc gia láng giềng như Nhật Bản đến 
những vùng biển xa đến tận Ecuador. IUU không chỉ đe dọa sự bền vững và công bằng của 
tài nguyên mà còn gắn chặt với buôn bán và buôn lậu ma túy cũng như những loại tội phạm 
hàng hải khác. 

Tôi khen ngợi các tác giả trong ấn bản này vì đã đề xuất những giải pháp mới mẻ và 
sáng tạo để chống lại nhiều thách thức về an ninh hàng hải mà khu vực đang phải đối mặt. 
Tôi hy vọng những bài viết này sẽ khích lệ các cuộc đối thoại trong khu vực về an ninh hàng 
hải, và tôi mong nhận được sự góp ý của quý vị. Vui lòng liên hệ nhân viên DIỄN ĐÀN theo 
địa chỉ ipdf@ipdefenseforum.com để chia sẻ suy nghĩ của quý vị.
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CỘNG TÁC VIÊNIPDF

SALVATORE BABONES, một nhà xã hội học và cây viết chuyên 
đề, là một học giả làm việc theo hợp đồng tại Trung tâm Nghiên cứu 
Độc lập ở Sydney, Úc. Nghiên cứu của ông tập trung vào lĩnh vực 
kinh tế chính trị của khu vực Trung Quốc mở rộng và sự hội nhập 
kinh tế toàn cầu của Trung Quốc nói riêng. Ông là tác giả của hơn 
10 cuốn sách. Tác phẩm của ông đã xuất hiện trong các ấn phẩm như  

Bộ Ngoại giao và Chính sách Đối ngoại Úc.  Bài viết trên Trang 12

SAROSH BANA là thành viên trong ban biên tập của Business India 
ở Mumbai, Ấn Độ; biên tập viên khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 
của Lực lượng Hải quân Đức xuất bản hai tháng một kỳ; và là phóng 
viên thường trú tại Ấn Độ của Tạp chí An ninh Châu Á Thái Bình 
Dương  của Úc. Ông viết và giảng dạy về các vấn đề sâu rộng từ 
quốc phòng và an ninh đến các vấn đề quốc tế và chính sách đến môi 
trường và bảo tồn. Ông đã thành lập tổ chức phi chính phủ Diễn đàn 
cho việc Sử dụng Nước Hướng đến Con người (Forum for People-

Oriented Water Utilisation). Bài viết trên Trang 34

SĨ QUAN CHỈ HUY (ĐÃ NGHỈ HƯU) JOHN F. BRADFORD là một 
nghiên cứu viên cao cấp trong chương trình an ninh hàng hải tại Trường 
Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang ở 
Singapore. Người cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ này trước đây là 
nghiên cứu viên về các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Quan hệ Đối 

ngoại-Hitachi tại Viện Nghiên cứu Chính sách Cao học Quốc gia. Nghiên cứu của ông 
tập trung vào an ninh châu Á với trọng tâm là các vấn đề hàng hải và các vấn đề hợp 
tác.  Bài viết trên Trang 38

DANIEL R. RUSSEL là phó chủ tịch phụ trách an ninh và ngoại giao 
quốc tế tại Viện Chính sách Xã hội châu Á. Ông từng là một thành 
viên của Dịch vụ Ngoại giao Cao cấp tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, gần 
đây nhất đã giữ chức vụ trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao cho các vấn đề 
Đông Á và Thái Bình Dương. Ông cũng đã làm việc tại Nhà Trắng với 
cương vị là trợ lý đặc biệt cho tổng thống và giám đốc cấp cao của Hội 

đồng An ninh Quốc gia về các vấn đề châu Á, nơi ông đã giúp xây dựng chiến lược tái 
cân bằng của Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là ông Barack Obama đối với khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương.

BLAKE H. BERGER là một cán bộ chương trình cao cấp tại Viện 
Chính sách Xã hội Châu Á. Trước khi làm việc tại viện, ông đã là một 
nghiên cứu viên tại Trung tâm Châu Á và Toàn cầu hóa tại Trường 
Chính sách Công Lee Kuan Yew, Đại học Quốc gia Singapore. Công 
trình nghiên cứu và các ấn phẩm của ông tập trung vào Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chương trình Một Vành đai, Một 
Con đường của Trung Quốc và chính sách Hoa Kỳ-ASEAN. Ông 

Berger cùng viết một bài báo trong tạp chí số này với ông Russel. Bài viết trên Trang 20

TIẾN SĨ TABITHA GRACE MALLORY là người sáng lập kiêm 
Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Viện Đại dương Trung Quốc 
và là phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Henry M. Jackson 
thuộc Đại học Washington. Bà chuyên về chính sách đối ngoại và môi 
trường của Trung Quốc, tiến hành nghiên cứu về công tác quản trị đại 
dương của Trung Quốc và trên toàn cầu, và đã xuất bản công trình về 

các chính sách của Trung Quốc liên quan đến ngư nghiệp và các đại dương. 

TIẾN SĨ IAN RALBY là một chuyên gia về luật và an ninh hàng 
hải và giữ chức Giám đốc điều hành của I.R. Consilium, một đơn vị 
chuyên về an ninh hàng hải và tài nguyên và tập trung vào giải quyết 
vấn đề trên khắp thế giới. Ông đã làm việc về các vấn đề an ninh hàng 
hải ở hơn 80 quốc gia, bao gồm Ecuador và các nơi khác trên bờ biển 
Thái Bình Dương của Nam Mỹ. Ông Ralby cùng viết một bài trong 

tạp chí số này với bà Mallory.   Bài viết trên Trang 52

Hãy tham 
gia vào cuộc 
thảo luận
CHÚNG TÔI MUỐN NGHE 
Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ
DIỄN ĐÀN Quốc phòng khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương phục vụ các quân nhân 
và chuyên viên an ninh trong khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Là một 
sản phẩm của Bộ Tư lệnh khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, tạp 
chí này được xuất bản hàng quý và cung 
cấp nội dung có chất lượng cao, chuyên 
sâu về các chủ đề tác động đến những nỗ 
lực nhằm đảm bảo an ninh trên toàn khu 
vực — từ chống khủng bố đến hợp tác 
quốc tế và thiên tai. 

DIỄN ĐÀN Quốc phòng Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương cung cấp nội dung sâu rộng trên 
mạng Internet, với các bài viết mới được 
đăng hàng ngày tại
www.ipdefenseforum.com
Khách truy cập có thể:
n Truy cập nội dung trực tuyến độc quyền
n Xem các ấn bản trước 
n Gửi phản hồi cho chúng tôi
n Yêu cầu đặt tạp chí miễn phí
n Tìm hiểu cách gửi bài viết

Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook, Twitter, 
Instagram và WhatsApp: @IPDEFENSEFORUM
Xem bìa sau.

Tìm “FORUMNEWS” 
trên iTunes hoặc Cửa hàng 
Google Play để tải xuống 
ứng dụng miễn phí.

TẢI ỨNG DỤNG CỦA
CHÚNG TÔI!
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Các nhà phân tích trong khu vực cho biết kế 
hoạch của Indonesia về việc đặt trụ sở đội 
chiến đấu hải quân của mình trên một tiền 
đồn nhỏ xíu cách xa Jakarta cho thấy cam 

kết trong việc đối phó với một cuộc tranh chấp chủ 
quyền hàng hải liên quan đến Trung Quốc đã nhức 
nhối từ lâu.

Tổng hành dinh của đội này tại Jakarta sẽ di dời 
sang quần đảo Natuna, ngày cụ thể chưa được công 
bố, để Hải quân có thể phản ứng nhanh hơn với các 
sự cố trên biển, tham mưu trưởng của Hải quân 
Indonesia nói với Radio Free Asia.

Đội này thực thi chủ quyền hàng hải, bao gồm các 
tuyên bố chủ quyền của Indonesia ở Biển Natuna liền kề, 
nơi các tàu của lực lượng cảnh sát biển cùng với đội tàu 
đánh cá của Trung Quốc thường xuyên đi qua, khiến các 
nhà lãnh đạo ở Jakarta vô cùng bức xúc. Chỉ huy của đội 
có thể “trực tiếp chỉ huy các tàu chiến trong lực lượng 
chiến đấu ở đó”, Tham mưu trưởng của lực lượng hải 
quân Yudo Margono cho biết.

Ông Evan Laksmana, một nhà nghiên cứu cấp 
cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc 
tế ở Jakarta, cho biết: “Nhìn chung, ý tưởng ở đây 
là nếu có một cuộc xung đột tiềm tàng trong khu 
vực mà các hoạt động và kế hoạch chiến đấu của 
Hải quân phải được kích hoạt, thì xung đột đó sẽ ở 
quanh Biển Đông”.

Đội này vận hành bốn tàu và một máy bay vận 
tải CN-235. Việc di dời sẽ phù hợp với kế hoạch 
trong 15 năm của chính phủ nhằm tăng cường các 
tuyến phòng thủ trên những hòn đảo chiến lược xa 
xôi bao gồm chuỗi Natuna, ông Laksmana cho biết. 
Quần đảo Natuna gồm 272 đảo nằm cách Jakarta 
khoảng 1.100 kilomet.

Hải quân Indonesia đã tích lũy được nhiều vũ khí 
hơn trong những năm qua và lực lượng Cảnh sát 
biển đã thề rằng họ sẽ tăng cường các chuyến tuần 
tra. Cùng nhau, họ phải tuần tiễu các vùng biển xung 
quanh 13.000 hòn đảo để phát hiện những kẻ khủng 
bố, cướp biển và hoạt động di cư bất hợp pháp cũng 
như các tàu từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung 
Quốc) và đôi khi là tàu Việt Nam.

Các tàu của Indonesia bao gồm cả các đơn vị phi 
quân sự đã xua đuổi các tàu của Trung Quốc khỏi 
một vùng đặc quyền kinh tế kéo dài đến 370 kilomet 
từ chuỗi đảo Natuna.

 Một phần của Biển Natuna về phía tây bắc của các 
hòn đảo nằm trong khu vực mà Trung Quốc tuyên 
bố chủ quyền, tức là khoảng 90% diện tích của Biển 
Đông rộng 3,5 triệu kilomet vuông. Brunei, Malaysia, 
Philippines, Đài Loan và Việt Nam phản đối những 
tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo ở 
Biển Đông có nguồn năng lượng dồi dào và trữ lượng 
hải sản phong phú, kéo dài từ chuỗi đảo Natuna đến 
Hồng Kông.

Trung Quốc có lực lượng vũ trang mạnh thứ ba 
thế giới, mạnh hơn tất cả các quốc gia Đông Nam 
Á. Các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền đã hiện 
đại hóa hải quân và lực lượng cảnh sát biển của họ, 
đôi khi với sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ.

Ông Jay Batongbacal, giáo sư về các vấn đề 
hàng hải quốc tế tại Đại học Philippines, cho biết: 
“Đằng nào thì hầu hết các quốc gia khác đã hiện 
đại hóa lực lượng hải quân của họ, nên nói theo 
một cách nào đó, Indonesia chỉ đang đi theo xu 
hướng đã có từ trước”.  Voice of America News

CHUYÊN MỤC IPDF

INDONESIA

ĐỘI HẢI 
QUÂN 
sẽ chuyển đến hòn 
đảo nhỏ xíu

AFP/GETTY IMAGES
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Một trung tâm tập trung vào các mối quan ngại 
về an ninh của các quốc đảo Thái Bình Dương 
sẽ bắt đầu làm việc tại Vanuatu vào năm 2021, 
Úc cho biết, để đón tiếp các nhà phân tích và 
chia sẻ thông tin về những vấn đề từ rủi ro 
hàng hải đến nạn buôn bán người và thông tin 
sai lệch.

Trung tâm Hợp nhất Thái Bình Dương 
dưới sự hậu thuẫn của Úc ở thủ đô Port-Vila 
của Vanuatu cũng sẽ chú tâm đến các vấn 
đề như đánh bắt cá bất hợp pháp, buôn lậu 
ma túy và biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Ngoại 
giao Úc Marise Payne cho biết.

Để chuẩn bị, một nhóm gồm 21 nhà 
phân tích từ 14 quốc đảo Thái Bình Dương 
đã bắt đầu tập huấn tại thủ đô Canberra 
của Úc vào tháng 9 năm 2019.

Bà Payne nói: “Trung tâm đã đóng vai 
trò là một nguồn thông tin đáng tin cậy cho 
các chính phủ Thái Bình Dương”, đồng thời 
bà cho biết thêm rằng các nhà phân tích đã 
tư vấn về những vấn đề liên quan đến đại 
dịch vi-rút corona, an ninh lương thực và an 
ninh biên giới cũng như chống lại thông tin 
sai lệch.

Động thái này là một phần trong chiến 
lược Tăng cường Thái Bình Dương (Pacific 
Step Up) mà Úc đã công bố vào năm 2018, 
được coi là một nỗ lực nhằm chống lại ảnh 
hưởng ngày càng tăng của Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa trong một khu vực mà từ 
trước đến nay Úc là bên cung cấp viện trợ 
lớn nhất.

“Vanuatu mong đợi được hợp sức cùng 
Úc để thành lập Trung tâm Hợp nhất Thái 
Bình Dương, nhằm bổ sung và củng cố cấu 
trúc an ninh hiện có trong khu vực”, Bộ 
trưởng Ngoại giao Vanuatu Marc Ati cho 
biết.  Reuters

Hải quân Sri Lanka đã thu giữ 100 kilogram 
methamphetamine tinh thể vào tháng  
1 năm 2021. Vụ việc này báo hiệu sự thay  
đổi trong phương thức hoạt động của những  

kẻ buôn bán ma túy quốc tế trong khu vực, theo tờ  
The Hindu đưa tin.

Heroin là hàng lậu trong nhiều vụ thu giữ trước đó dọc 
theo bờ biển Sri Lanka và Ấn Độ, nhưng một viên chức 
Hải quan Ấn Độ cho biết methamphetamine, gọi tắt là meth 
(ma túy đá), giờ đây có lẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn. 
“Trước đó, các lô heroin lớn được buôn lậu qua đường biển 
đã bị chặn ở ngoài khơi Ấn Độ, Sri Lanka và Maldives”, 
viên chức này nói với tờ báo. “Các lô hàng có nguồn gốc 
từ bờ biển Makran ở Pakistan. Lần này, ma túy đá là thành 
phần chính, cho thấy loại này giờ đây có thể đem đến lợi 
nhuận lớn hơn cho những kẻ buôn lậu”.

Hải quân Sri Lanka đã tiến hành chiến dịch vào ngày  
4 tháng 1 năm 2021, với các cơ quan tình báo và Cục  
Cảnh sát Chống Ma túy, theo tờ The Hindu đưa tin. Các  
cơ quan bắt giữ bốn người và tịch thu 100 kilogram ma  
túy đá và 80 kilogram thuốc lá hashish. Họ cũng đã bắt  
giữ một tàu đánh cá bằng lưới rà được sử dụng để vận 
chuyển ma túy. (Ảnh: Vào tháng 4 năm 2020, Hải quân  
Sri Lanka đã thu giữ 605 kilogram ma túy đá và 579 kilogram 
ketamine từ một tàu chở hàng không gắn cờ gần Colombo, 
Sri Lanka.)

Các cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ rằng ma túy 
đá có độ tinh khiết cao đang được sản xuất với số lượng 
lớn trong các phòng thí nghiệm được trang bị công phu 
ở Pakistan. Các phòng thí nghiệm này sử dụng ephedrine 
được chiết xuất từ cây ephedra ở Afghanistan, theo tin từ 
báo của The Hindu.  Nhân viên của Diễn Đàn

CHÂU ÚC
Trung tâm an ninh  
sẽ mở cửa ở Vanuatu

VỤ THU GIỮ CHO THẤY
THAY ĐỔI CỦA SỰ VẬN CHUYỂN 
MA TÚY TRONG VÙNG

SRI LANKA

AFP/GETTY IMAGES
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Vào sáng sớm ngày 26 tháng 10 năm 2020, tàu chở hàng 
El Matador đang ở trong tuyến vận chuyển về phía đông 
của Eo biển Singapore, nằm cách Điểm Nongsa trên 
đảo Batam của Indonesia khoảng 3,2 hải lý (6 kilomet). 

Con tàu mang cờ Síp đang di chuyển trên eo biển — một trong 
những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới — trong hành 
trình kéo dài nhiều tuần từ cảng Salalah ở Biển Ả Rập, Oman, 
đến Caofeidian, một cảng trên Biển Bohai của Trung Quốc, khi 
nó nhận được cảnh báo gửi từ bờ đến tàu: Một tàu không xác 
định đã được nhìn thấy bên cạnh tàu El Matador.

Chẳng bao lâu sau, các thành viên thủy thủ đoàn đã phát 
hiện ra những kẻ xâm nhập trong phòng máy và bật báo động, 
khiến bốn thủ phạm chạy trốn khỏi con tàu vận tải dài 200 mét. 
Tàu El Matador chuyển hướng đến một chỗ đậu ngoài khơi 
Batam, nơi Hải quân Indonesia lên tàu và lục soát trước khi con 
tàu tiếp tục hành trình về phía đông, thủy thủ đoàn không bị 
thương và hàng hóa không bị đụng đến. 

Trong khi đó, các cơ quan hữu trách khác đã được cảnh báo, 
bao gồm Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Hàng hải của Hải quân 
Singapore và Cảnh sát Biển Singapore, và một bản tin phát sóng 
về an toàn hàng hải đã được thực hiện để cảnh báo cho thủy thủ 
trong khu vực.

Chỉ trong vài giờ, sự cố trên tàu El Matador đã minh họa cho 
một phát hiện quan trọng của một báo cáo lớn về an ninh hàng 
hải: Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đi đầu thế giới 
trong hợp tác hàng hải.

Theo Chỉ số An ninh Hàng hải năm 2020 được công bố bởi 
chương trình Biển cả Ổn định (Stable Seas), một phần của tổ 
chức phi lợi nhuận One Earth Future có trụ sở tại Washington, 
D.C., “Ở nhiều khu vực, cướp biển và cướp có vũ trang trên 

biển được những người đi biển coi 
là những mối đe dọa cấp bách nhất 
về an ninh hàng hải”. “May mắn 
thay, các cộng đồng mạnh mẽ gồm 
các quốc gia, các tổ chức xã hội dân 
sự và các công ty tư nhân đã hiệp 
sức đồng lòng để giải quyết mối lo 
ngại này”.

ĐỊNH VỊ ĐỂ ỨNG PHÓ 
Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương xây dựng được danh 
tiếng trong việc chống cướp biển và các tội phạm hàng hải khác 
một cách hiệu quả thông qua cách tiếp cận kéo dài nhiều năm 
được thiết lập vững chắc trong các quan hệ đối tác đa quốc gia, 
sự hợp tác giữa các cơ quan cũng như các hoạt động chia sẻ 
thông tin. Nhờ vậy, các chuyên gia cho rằng khu vực này được 
định vị tốt để ứng phó với sự gia tăng của tội phạm hàng hải 
được báo cáo vào năm 2020 — sự gia tăng được cho là, ít nhất 
một phần, phản ứng dây chuyền do đại dịch vi-rút corona xuất 
hiện vào cuối năm 2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc và kéo theo đó 
là sự thu hẹp của các nền kinh tế.

Theo Thỏa thuận Hợp tác Khu vực về Chống Cướp biển và 
Cướp có Vũ trang nhằm vào các Tàu ở châu Á trong Trung tâm 
Chia sẻ Thông tin châu Á (Regional Cooperation Agreement 
on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia 
Information Sharing Centre -ReCAAP ISC), vụ việc xảy ra trên 
tàu El Matador là một trong 97 vụ việc, bao gồm hai vụ bất 
thành, cướp biển hoặc cướp có vũ trang nhằm vào các tàu ở Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương trong năm 2020. Đó là con số lớn 
nhất kể từ năm 2017.

Vững chắc
trong

QUAN HỆ HỢP TÁC
Các Quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 

Tăng cường Hợp tác để Chống Tội phạm Hàng hải

NHÂN VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN

Tàu thả neo ở Eo biển 
Singapore. Phần lớn lượng 
hàng hóa giao thương trên 
biển của khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương 
đi qua eo biển rộng 16 
kilomet này, tạo ra một 
nút thắt trên tuyến đường 
vận chuyển mà cướp biển 
và cướp có vũ trang nhắm 
đến.  AFP/GETTY IMAGES
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Trung úy Sherwin Saluba Domingo của Hải quân 
Philippines nhìn qua một la bàn hồi chuyển trên tàu 
chiến đấu ven biển USS Coronado của Hải quân Hoa 
Kỳ trong một chuyến tuần tra kết hợp chống cướp 
biển ở Biển Sulu.  TRUNG SĨ TAM DEVEN LEIGH ELLIS/HẢI QUÂN HOA KỲ

Bốn trong số các vụ việc trong năm 2020 là hành vi cướp 
biển, tất cả đều ở Biển Đông, theo phát hiện trong báo cáo 
thường niên của trung tâm đa quốc gia này. (Mặc dù mỗi vụ 
việc bao gồm các hành vi phạm tội tương tự, nhưng cướp có 
vũ trang nhằm vào tàu thuyền được định nghĩa là xảy ra trong 
lãnh hải của một quốc gia, còn cướp biển xảy ra trong vùng 
biển quốc tế, thường được gọi là vùng biển ngoài khơi.) Nhìn 
chung, 74% các vụ việc là hành vi trộm cắp vặt của các thủ 
phạm không có vũ khí và không gây ra thương tích cho thành 
viên thủy thủ đoàn.

Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bao trùm một 
số tuyến đường biển tấp nập nhất và các cảng lớn nhất trên 
thế giới, với hơn một nửa tổng lưu lượng vận chuyển thương 
mại đi qua các vùng biển của khu vực này. Phần lớn lượng 
hàng hóa giao thương trên biển đó đi qua eo biển Singapore 
dài 105 kilomet, một tuyến đường thủy hẹp giữa thành phố 
Singapore và quần đảo Riau của Indonesia về phía nam. Cảng 
của Singapore là cảng lớn nhất ở Đông Nam Á và là cảng số 1 
trên toàn cầu để lấy hoặc tiếp nhiên liệu cho tàu, theo Cơ quan 
Hàng hải và Cảng của Singapore. Tại bất kỳ thời điểm nào, có 
tới 1.000 tàu ở trong cảng, cứ vài phút lại có một con tàu đến 
hoặc đi.

Với chiều rộng 16 kilomet, eo biển này là một nút thắt 
trong vận chuyển, khiến những tàu chở hàng như El Matador 

tiến vào khoảng cách gần với các tàu gần bờ nhỏ hơn. Thật 
vậy, hầu hết 34 vụ việc được báo cáo ở đó vào năm 2020, tăng 
thêm ba vụ việc so với năm trước, diễn ra theo một trình tự 
tương đồng: Một số ít thủ phạm, đôi khi được trang bị dao,  
lẩn trong màn đêm để lên một tàu chở hàng rời di chuyển về 
phía đông. Chỉ có một vụ việc gây ra thương tích cho thủy  
thủ đoàn; các mặt hàng bị đánh cắp bao gồm các thiết bị và  
vật tư của tàu, phụ tùng động cơ, kim loại phế liệu và vật liệu 
xây dựng.

Ông Masafumi Kuroki, giám đốc điều hành của ReCAAP 
ISC, phát biểu trong buổi công bố báo cáo trong Diễn đàn 
Hải quân lần thứ 12 của trung tâm này vào tháng 1 năm 2021: 
“Tuy nhiên, nếu những kẻ cướp lợi dụng cơ hội thấy rằng 
chúng có thể phạm tội mà không bị trừng phạt, thì việc trộm 
cắp thiết bị và vật tư của tàu ngày nay có thể dễ dàng leo thang 
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EO BIỂN SINGAPORE: MỘT NÚT THẮT CƯỚP BIỂN
Cảng của Singapore là cảng lớn nhất ở Đông Nam Á và là cảng số 1 trên toàn cầu để 
lấy hoặc tiếp nhiên liệu cho tàu. Với hàng ngàn con tàu đi qua Eo biển Singapore dài 
105 kilomet mỗi năm, đây là mục tiêu của cướp biển và cướp có vũ trang. Vụ cướp 
bất thành trên tàu chở hàng El Matador cách Điểm Nongsa khoảng 6 kilomet là một 
trong 34 vụ việc về tội phạm hàng hải ở eo biển này trong năm 2020.



thành các vụ việc nghiêm trọng hơn, bao gồm cả việc đối đầu 
với thủy thủ đoàn”. Sự kiện trực tuyến đã thu hút khoảng  
100 người tham gia từ các cơ quan thực thi pháp luật và quân 
đội, các tổ chức học thuật, các công ty vận tải biển và các hiệp 
hội ngành nghề. Trong số các diễn giả có Lực lượng Cảnh sát 
Biển Philippines và Lực lượng Cảnh sát Biển Singapore.

“Ngoài tinh thần cảnh giác, các tàu báo cáo kịp thời, các cơ 
quan thực thi pháp luật tăng cường tuần tra, và các quốc gia ven 
biển hợp tác, chúng tôi tin rằng việc bắt giữ và buộc thủ phạm 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật là một biện pháp ngăn 
chặn thiết yếu để các vụ việc không gia tăng”, ông Kuroki nói.

VẼ RA MỘT LỘ TRÌNH
Việc thành lập trung tâm có trụ sở tại Singapore vào tháng 11 
năm 2006 là một phần trong sáng kiến được mô tả là “thỏa 
thuận đầu tiên giữa các chính phủ trong khu vực để thúc đẩy 
và tăng cường sự hợp tác chống cướp biển và cướp có vũ trang 
nhằm vào tàu thuyền ở châu Á”. Khi ReCAAP ISC sắp kỷ niệm 
15 năm thành lập, có thêm sáu quốc gia nữa đã gia nhập cùng  
14 quốc gia thành viên sáng lập từ Bắc, Đông Nam và Nam Á: 
Úc, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. 
Các tổ chức đối tác của trung tâm bao gồm Hiệp hội Chủ tàu 
châu Á, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Interpol.

Công việc của trung tâm tập trung vào ba mảng chính: chia 
sẻ thông tin, chẳng hạn như cập nhật hàng tuần và các báo cáo 
đặc biệt; xây dựng năng lực, bao gồm các hội thảo, các chương 
trình điều hành và các video đào tạo; và các thỏa thuận hợp  
tác, chẳng hạn như với các cơ quan đối tác, cũng như các sự 
kiện bao gồm diễn đàn và hội nghị về cướp biển và cướp bóc 
trên biển.

Seas Stable hợp tác với các chính phủ, quân đội và các tổ 
chức khác trên toàn cầu để loại bỏ các hoạt động hàng hải tạo 
điều kiện và tài trợ cho bạo lực chính trị có tổ chức. Tổ chức này 
đã đưa ra Chỉ số An ninh Hàng hải hàng năm vào năm 2018 để 
lập bản đồ và đo lường một loạt các vấn đề — và phản ứng của 
chính phủ cũng như từ các bên không thuộc chính phủ đối với 
những vấn đề đó — trên hơn 70 quốc gia ven biển ở châu Phi, 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Trung Đông. Vào tháng 2 
năm 2020, ông Jay Benson, một cán bộ quản lý dự án của Stable 
Seas ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đã viết trong một bài 
cho tạp chí trực tuyến The Diplomat: Khi “không gian hàng hải 
thu hút sự chú ý như một khu vực với những thách thức an ninh 
phi truyền thống và như một không gian có tiềm năng kinh tế 
ngày càng quan trọng, chúng ta cũng cần đo lường một cách cụ 
thể phạm vi của các thách thức và những tiến bộ đã đạt được 
trong không gian hàng hải”.

Ngoài nạn cướp biển và cướp có vũ trang, chỉ số năm 2020 
ghi nhận, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải đối mặt 
với những thách thức từ việc vận chuyển trái phép chất ma túy 
và các sản phẩm từ động vật hoang dã trên biển. Mặc dù nạn bắt 
cóc đòi tiền chuộc của những kẻ khủng bố vẫn là một mối đe 
dọa, nhưng nguy cơ đó đã giảm đi rất nhiều thông qua các nỗ 
lực hợp tác, bao gồm cả công tác giám sát hàng hải ba bên được 

Tàu KN Tan Jung Datu của Cảnh sát Biển 
Indonesia, bên trái và tàu Tuần duyên 
Stratton của Tuần duyên Hoa Kỳ đi qua Eo 
biển Singapore. Các vụ cướp biển và cướp 
có vũ trang đã gia tăng ở eo biển này, một 
trong những kênh vận chuyển hàng hóa 
đông đúc nhất thế giới.
TRUNG SĨ NHẤT LEVI READ/TUẦN DUYÊN HOA KỲ

Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bao trùm một số tuyến đường 
biển tấp nập nhất và các cảng lớn nhất trên thế giới, với hơn một nửa tổng 
lưu lượng vận chuyển thương mại đi qua các vùng biển của khu vực này.
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tiến hành ở Biển Sulu kể từ năm 2016 bởi Indonesia, Malaysia 
và Philippines.

“Khu vực đã phản ứng nhanh chóng với hình thức tội phạm 
hàng hải này thông qua các sáng kiến như tuần tra phối hợp… 
và tăng cường chia sẻ thông tin thông qua các tổ chức như 
ReCAAP”, ông Benson viết trên The Diplomat.

ĐẠT ĐƯỢC TIẾN BỘ
Giống như những vùng biển của khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương, các nỗ lực đấu tranh chống tội phạm hàng hải của 
khu vực được thực hiện trên diện rộng, kết hợp các lực lượng 
quân sự và nhân viên thực thi pháp luật, các chuyên gia của 
chính phủ dân sự, các nhà khai thác vận tải biển và các nhà khoa 
học dữ liệu. Ngoài ReCAAP ISC, các sáng kiến hợp tác này 
gồm có:

• Trung tâm Báo cáo Cướp biển của Cục Hàng hải Quốc 
tế ở Kuala Lumpur, Malaysia, giám sát suốt ngày đêm các 
tuyến đường vận chuyển trên toàn thế giới. Cục này là một 
bộ phận của Phòng Thương mại Quốc tế và đã thành lập 
trung tâm vào năm 1992 như một kênh để báo cáo các vụ 
cướp biển và cướp có vũ trang cho chính quyền địa phương 
và cảnh báo chủ tàu về các địa điểm có vấn đề.

• Theo Chương trình An ninh Hàng hải Thái Bình Dương, 
Bộ Quốc phòng Úc đã cam kết hơn 34 nghìn tỷ đồng (1,5 
tỷ đô la Mỹ) trong 30 năm để giúp các quốc đảo Thái Bình 
Dương bảo vệ chủ quyền và an ninh của họ. Đến năm 2023, 
chương trình sẽ cung cấp 21 tàu tuần tra lớp Guardian cho 
13 quốc gia, cũng như hoạt động đào tạo, chuyên môn về 
điều phối trên biển và các năng lực giám sát trên không để 
ngăn chặn tội phạm trong các vùng đặc quyền kinh tế và 
vùng biển ngoài khơi của các quốc gia này.

• Chương trình Tội phạm Hàng hải Toàn cầu, một phần  
của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm,  
hỗ trợ các nỗ lực an ninh trên khắp Ấn Độ Dương-Thái  
Bình Dương, bao gồm thông qua các cuộc đối thoại về  
thực thi luật hàng hải; đào tạo về hoạt động ghé thăm, lên 
tàu, tìm kiếm và tịch thu; và công nghệ nhận thức về lĩnh 
vực hàng hải để xác định và nhắm mục tiêu vào hoạt động 
bất hợp pháp.

• Trung tâm Hợp nhất Thông tin, được thành lập vào năm 
2009 và chịu sự quản lý của Hải quân Singapore, đặt mục 
tiêu là tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực thông 
qua chia sẻ thông tin và hợp tác. Các sĩ quan liên lạc quốc 
tế được triển khai đến trung tâm cùng với Binh sĩ của Hải 
quân Singapore. Được phát triển vào năm 2019, IRIS, cổng 
thông tin hoạt động trên trang web của trung tâm, cung cấp 
một bức tranh theo thời gian thực về các hoạt động hàng hải 
và có thể được truy cập thông qua thiết bị di động từ các tàu 
trên biển.

• Cuộc tập trận Hợp tác và Huấn luyện Đông Nam Á 
(Southeast Asia Cooperation and Training - SEACAT),  
đánh dấu năm thứ 19 vào giữa năm 2020, được tổ chức dưới 
hình thức một hội nghị chuyên đề trực tuyến do đại dịch 
COVID-19, quy tụ các quân nhân từ châu Âu, khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương và Bắc Mỹ để thúc đẩy an ninh 
hàng hải thông qua sự phối hợp đa phương. SEACAT 2020 

tập trung vào việc tăng cường các năng lực nhận thức về lĩnh 
vực hàng hải. Ông Gregory B. Poling, diễn giả chính, giám 
đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á tại Trung tâm 
Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết: “Cho dù là các 
quốc gia lo ngại về bạo lực trực tiếp giữa các quốc gia với 
nhau ở Biển Đông hay tất cả những bên khác lo ngại về việc 
khai thác thủy sản quá mức, nạn cướp biển và chống khủng 
bố, đây chính là tâm điểm nơi tất cả những mối quan tâm đa 
dạng về an ninh gặp nhau”.

Các chuyên gia lập luận rằng việc xoay chuyển tình hình 
tội phạm hàng hải cũng đòi hỏi phải giải quyết các nguyên 
nhân gốc rễ của nó, bao gồm cả các yếu tố về kinh tế và quản 
trị. “Các phương pháp tiếp cận tổng thể kết nối các phản ứng 
quân sự và hải quân với các nỗ lực phát triển và xây dựng 
năng lực có nhiều khả năng nhất là sẽ làm suy yếu các điều 
kiện kinh tế xã hội hiện đang khiến những nhóm dân ven biển 
gây ra những tội ác này,” Chỉ số An ninh Hàng hải trình bày. 
"Tương tự như vậy, sự ổn định trên bờ và tinh thần thượng 
tôn pháp luật mạnh mẽ ở cấp quốc gia có liên quan đến mức 
độ thấp của hoạt động cướp biển và cướp có vũ trang; các vụ 
cướp biển ít xảy ra hơn ở các quốc gia có nền kinh tế và chính 
phủ mạnh, và nơi có cơ chế thực thi pháp luật hiệu quả”.

Ông Kuroki nói với những người tham dự Diễn đàn Hải 
quân rằng, năm 2020 đầy hỗn loạn, với đại dịch đã gây ra hậu 
quả nặng nề, những đợt phong tỏa vẫn chưa kết thúc và tình 
trạng mất việc làm, có thể giải thích phần nào cho sự gia tăng 
của các vụ cướp biển và cướp có vũ trang. Ông nói: “Những khó 
khăn kinh tế do COVID-19 gây ra cho các cộng đồng ven biển 
có thể khiến nhiều người cùng quẫn phải đi làm cướp biển”. 
"Cũng có thể thủy thủ đoàn phải làm việc lâu trên tàu, do khó 
khăn trong việc thay đổi thành viên, khiến họ mệt mỏi và có thể 
làm giảm mức độ cảnh giác”.

Tuy nhiên, có một số tin tốt được mong chờ trong những 
ngày cuối của một năm đầy chông gai đó, khi các quốc gia ở 
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tiến hành trở lại các 
cuộc tập trận trên biển mà đã buộc phải tạm dừng do các hạn 
chế đi lại và yêu cầu cách ly liên quan đến vi-rút. Ví dụ, vào 
tháng 11 và tháng 12 năm 2020, các giảng viên của Lực lượng 
Cảnh sát Biển Hoa Kỳ đã tiến hành tập huấn về hoạt động tàu 
thuyền nhỏ cho các thành viên của Lực lượng Cảnh sát Biển 
Philippines ở Manila. Đây là sự kiện huấn luyện đầu tiên của 
Cảnh sát Biển Hoa Kỳ tại Philippines kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Các tổ chức như ReCAAP ISC và Stable Seas cho rằng sự 
hợp tác và chia sẻ thông tin như thế giữa các đối tác là trọng  
tâm trong các nỗ lực an ninh hàng hải đang dẫn đầu thế giới  
của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cảnh báo từ  
bờ đến tàu mà đã ngăn chặn nguy hiểm trầm trọng hơn trên  
tàu El Matador vào cuối tháng 10 năm 2020 đã được đưa ra 
thông qua hệ thống thông tin giao thông tàu của Cơ quan Hàng 
hải và Cảng Singapore. Hệ thống này sử dụng công nghệ tiên 
tiến để giám sát và quản lý hàng ngàn tàu thuyền đi qua eo  
biển này.

“Để chống nạn cướp biển và cướp có vũ trang,” Chỉ số  
An ninh Hàng hải ghi nhận, “điều tối quan trọng là các  
chính phủ, hải quân và ngành vận tải biển phải chia sẻ 
thông tin”  o
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Tàu sân bay được chế tạo nội địa đầu tiên của Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa (Trung Quốc), tàu Sơn Đông, bắt đầu các chuyến đi thử nghiệm trên 
biển vào tháng 5 năm 2018, nhưng những hạn chế về ngân sách có thể 
kìm hãm các kế hoạch đầy tham vọng về một đội tàu sân bay lớn hơn.

TUẦN TRA 
TUYẾN ĐƯỜNG 
THƯƠNG MẠI 
TRÊN BIỂN 
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Lãnh tụ mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông 
Tập Cận Bình, đã đến thăm Trung Á vào tháng 
9 năm 2013 để tham dự hội nghị thượng đỉnh 
thường niên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, 
một liên minh chính trị, kinh tế và an ninh vào 

thời điểm đó bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Nga, Tajikistan 
và Uzbekistan. Trên đường đi, ông đã ghé thăm Đại học 
Nazarbayev ở Kazakhstan, trường đại học được thành 
lập bởi và đặt theo tên của vị lãnh tụ độc tài Nursultan 
Nazarbayev của Kazakh. Ở đó, ông Tập đã có một bài phát 
biểu mà bất kỳ ai đã tham dự các sự kiện như vậy trong 
thế giới sau Chiến tranh Lạnh đều sẽ thấy quen thuộc. Ông 
nhấn mạnh rằng thanh niên là tương lai, tình thân giữa hai 
dân tộc sẽ giữ gìn hòa bình cho thế giới và những gì thế 
giới cần bây giờ là sự hợp tác hai bên cùng có lợi. Đối với 
những cách diễn đạt của thế giới thứ hai này, ông Tập đã 
thêm một nguyên tắc bắt buộc khi phát biểu ở Trung Á: 
một lời kêu gọi về việc phục hồi Con đường Tơ lụa cổ đại.

"Con đường Tơ lụa" thậm chí còn không có ở trong tiêu 
đề của bài phát biểu, mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn 
gọi là bài phát biểu “Thúc đẩy Tình Hữu nghị giữa Nhân 
dân Hai Nước và Hợp tác Cùng nhau để Xây dựng một 
Tương lai Tươi sáng”. Đó cũng không phải là Con đường 
Tơ lụa Mới đầu tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ khi đó 
bà Hillary Clinton đã đưa ra chiến lược cơ sở hạ tầng Con 
đường Tơ lụa Mới của Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2011 với 
sự hỗ trợ của Tướng Quân đội Hoa Kỳ David Petraeus và 
Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Con đường Tơ lụa Mới của Trung Quốc đã 
khiến các học giả và giới truyền thông tò mò. Điều này thôi 
thúc ông Tập và Bộ Ngoại giao của ông biến lời nói suông 
thành một tuyên bố chính thức. Khi ông Tập đến Jakarta, 
Indonesia, vào tháng 10 năm 2013 để phát biểu trước quốc 
hội Indonesia, Con đường Tơ lụa là chủ đề trọng tâm. 
Trung Quốc sẽ không chỉ có một Con đường Tơ lụa mà sẽ 
có hai: Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa qua Trung Á và 
Con đường Tơ lụa Trên biển Thế kỷ 21 đến Đông Nam Á, 
Ấn Độ Dương, Trung Đông và Đông Phi.

“Vành đai” trên mặt đất đã khiến thế giới tò mò, nhưng 
“con đường” hàng hải đã thu hút hơn rất nhiều các nguồn 
lực ngoại giao, tài chính và quân sự của Trung Quốc. Trên 
thực tế, tuyến đường trên bộ giữa châu Âu và Trung Quốc 
là vô cùng không kinh tế, nhưng các tuyến đường biển nối 
Trung Quốc với Singapore, Úc, Vịnh Ba Tư, Kênh đào 
Suez và Tây Âu đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với 
sự tồn tại của Trung Quốc với tư cách là một quốc gia giao 

thương. Nếu tuyến đường quanh đáy của khu vực Âu-Á có 
khi nào bị đóng cửa, thì nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ chịu đựng 
được. Nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị bóp nghẹt đến chết.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc thời 
cải cách đã được chuyển đổi từ một đế chế lục địa thành 
một quốc gia giao thương, nước này sẽ muốn kiểm soát các 
vùng biển mà hàng hóa xuất nhập khẩu của mình đi qua đó. 
Tham vọng của Trung Quốc là bảo vệ hoạt động thương 
mại của mình trước sự can thiệp từ Hoa Kỳ, nhưng các nhà 
lý thuyết Trung Quốc thông thái hiểu rằng đó là một tham 
vọng của thế kỷ 22. Trong thời gian này, Trung Quốc có 
thể phải đối mặt với nhiều mối đe dọa tiềm tàng khác: một 
vòng vây của Ấn Độ, một cuộc xung đột nảy lửa tại eo biển 
Hormuz hoặc thậm chí Kênh đào Suez bị đóng cửa. Các dự 
án phát triển do Trung Quốc tài trợ ở Nam Á và Đông Phi 
đã mang lại cho nước này nhiều lý do hơn để chuẩn bị cho 
khả năng can thiệp quân sự trên khắp khu vực. Mặc dù Hải 
quân Quân đội Giải phóng Nhân dân (People's Liberation 
Army - PLA) vẫn còn lâu mới có thể thách thức được Hải 
quân Hoa Kỳ trên toàn cầu, nhưng lực lượng này có thể hy 
vọng sẽ can thiệp vào các hoạt động của Hoa Kỳ, đặc biệt 
là thông qua chiến tranh tàu ngầm.

Trung Quốc chắc chắn có động cơ để quân sự hóa Con 
đường Tơ lụa Trên biển, và những lời hứa của nước này 
về khoản viện trợ nước ngoài rộng rãi mà không kèm theo 
ràng buộc gì cho các chính phủ trong khu vực cho Trung 
Quốc cơ hội làm việc đó. Tuy nhiên, còn phương tiện thì 
sao? Liệu Trung Quốc thực sự có khả năng phát triển các 
lực lượng hải quân cần thiết để thể hiện sức mạnh ở Ấn Độ 
Dương và xa hơn hay không? Có lẽ quan trọng hơn, liệu 
nước này có đủ khả năng để chi trả cho việc đó không?

Dựa trên tham vọng và những lời tuyên cáo, thì câu trả 

CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA CÓ THAM 
VỌNG, NHƯNG LIỆU NƯỚC NÀY CÓ TIỀN KHÔNG?
SALVATORE BABONES  |  ẢNH CỦA AFP/GETTY IMAGES

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nâng cốc 
trong bữa tiệc chào mừng Diễn đàn Vành đai và Con đường tại 
Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2017.  
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lời cho cả hai câu hỏi dường như là có. Trung Quốc có hai tàu 
sân bay và một tàu khác đang được xây dựng. Tàu sân bay thứ 
ba của nước này sẽ có động cơ đẩy hệ thống điện, tích hợp là 
loại được sử dụng trên các tàu khu trục lớp Zumwalt tiên tiến 
của Hải quân Hoa Kỳ. Tàu thứ tư sẽ chạy bằng năng lượng hạt 
nhân, có hệ thống khởi động điện từ, máy bay chiến đấu tàng 
hình thế hệ thứ năm và súng điện từ (railgun). Mỗi tàu sân bay 
của Trung Quốc sẽ được bao quanh bởi một nhóm chiến đấu 
đầy đủ, hoàn chỉnh với các tàu khu trục hộ tống, tàu ngầm tấn 
công và tàu hỗ trợ. Ít nhất, tham vọng là như thế.

Thực tế thì Hải quân PLA tầm thường hơn nhiều. Lực 
lượng này sở hữu một tàu tuần dương được chuyển đổi của 
Liên Xô cũ (tàu Liaoning), về cơ bản là một tàu huấn luyện, 
một bản sao nội địa (tàu Sơn Đông), tàu này dành thời gian 
di chuyển giữa Biển Đông và Biển Hoa Đông, và một phi đội 
không quân hụt hơi chỉ có thể cất cánh từ các sàn bay của tàu 
sân bay bằng cách bỏ bớt nhiên liệu và vũ khí. Trung Quốc 
thiếu năng lực tiếp nhiên liệu trên không triền miên, điều này 
khiến các máy bay đặt trên tàu sân bay của Trung Quốc chỉ 
hoạt động được trong phạm vi bán kính hẹp của các tàu mà 
chúng thuộc về. Các thế hệ máy bay và tàu sân bay trong tương 
lai có thể giải quyết những vấn đề này, nhưng tin tức từ báo 
chí cho thấy Trung Quốc đã quyết định thu hẹp các tàu sân bay 
thứ ba và thứ tư lần lượt từ điện và năng lượng hạt nhân xuống 
thành động cơ hơi nước. Kế hoạch cho các tàu sân bay thứ năm 
và thứ sáu được cho là đã bị hủy bỏ.

Mặc dù tham vọng quân sự của Trung Quốc vẫn không 
thuyên giảm, nhưng các nguồn lực tài chính của nước này ngày 
càng bị hạn chế. Số liệu ngân sách chính phủ, tuy đáng ngờ, 
nhưng có lẽ cũng thể hiện đôi điều. Trong suốt giai đoạn tăng 
trưởng nhanh chóng của Trung Quốc từ 1980-2015, ngân sách 
chính phủ hợp nhất (trung ương và địa phương) thường thể 

hiện khoản thâm hụt, nhưng doanh thu tăng trưởng nhanh đến 
nỗi mức chi tiêu của mỗi năm thấp hơn hẳn so với các khoản 
thu thuế của năm tiếp theo. Ví dụ, mức chi tiêu năm 2015 của 
Trung Quốc là 15,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (2,34 nghìn tỷ đô la 
Mỹ) đã vượt xa doanh thu năm 2015 là 14 nghìn tỷ nhân dân  
tệ (2,15 nghìn tỷ đô la Mỹ) nhưng đã được bù đắp bởi doanh 
thu năm 2016 của Trung Quốc là 16 nghìn tỷ nhân dân tệ  
(2,46 nghìn tỷ đô la Mỹ). Tăng trưởng doanh thu ở mức hai 
chữ số có nghĩa là tất cả các hạn chế ngân sách đều linh động, 
vì các nhà lãnh đạo Trung Quốc biết rằng sẽ sớm có tiền để 
 trả cho những lời hứa ngày hôm nay, nếu không phải là ngay 
ngày mai.

Tất cả những điều đó đã thay đổi sau năm 2016, khi mức 
chi tiêu tiếp tục tăng nhưng doanh thu bắt đầu chững lại. Tăng 
trưởng doanh thu hàng năm từng ở mức trung bình là khoảng 
20%, thì gần đây đã tụt xuống mức một chữ số thấp nếu chúng 
ta tin vào số liệu chính thức. Tất cả những điều này xảy ra 
trước đại dịch vi-rút corona. Xét rằng các tàu sân bay và phi 
đội không quân cũng như các nhóm chiến đấu đi kèm là một 
số khoản chi tiêu quốc phòng lớn nhất, không có gì ngạc nhiên 
khi chính phủ Trung Quốc có thể tìm cách tiết kiệm. Ngay cả 
khi Trung Quốc có thể hóa giải được những khó khăn về mặt 
kỹ thuật của việc phát triển các tàu sân bay hạt nhân, thì nước 
này vẫn có thể phải e dè trước chi phí xây dựng chúng, chưa 
nói đến việc trang bị cho các tàu này.

Câu chuyện này cũng tương tự như viễn cảnh “chuỗi ngọc 
trai” được thổi phồng quá mức của Trung Quốc quanh Ấn Độ 
Dương. Không ai nghi ngờ về việc Trung Quốc có tham vọng 
chiến lược là thiết lập vòng đai quanh khu vực với các căn cứ 
hải quân, không quân và chiến tranh điện tử. Nước này đã chi 
những khoản tiền khổng lồ để quân sự hóa Biển Đông, xây 
dựng các đảo nhân tạo rồi làm bến cảng, đường băng và radar 

Xe tải Trung Quốc chất 
đầy hàng hóa giao 

thương xếp hàng trong 
Cảng Gwadar ở Pakistan. 
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trên đó. Tuy nhiên, Biển Đông gần nhà và chi phí thu hồi đất 
cho các căn cứ này là không (chi phí tạo ra đất hoàn toàn là một 
vấn đề khác). Các căn cứ ở nước ngoài trong các quốc gia có 
chủ quyền có lẽ sẽ tốn kém hơn nhiều.

Hãy xem xét căn cứ quân sự ở nước ngoài lớn duy nhất của 
Trung Quốc, ở Djibouti. Về mặt lý thuyết, căn cứ ở Đông Phi 
này tiêu tốn của Trung Quốc khoảng 459 tỷ đồng (20 triệu đô 
la Mỹ) mỗi năm để thuê đất, cộng với chi phí xây dựng. Con 
số này dường như hấp dẫn khi so với các điều khoản cho thuê 
của Hoa Kỳ là hơn 1400 tỷ đồng (63 triệu đô la Mỹ) một năm 
cho một căn cứ có diện tích lớn hơn nhiều. Đối với Hoa Kỳ, 
các điều khoản hợp đồng thể hiện toàn bộ chi phí: Các quốc gia 
như Djibouti đánh giá cao các căn cứ của Hoa Kỳ vì sự đảm bảo 
ngầm về an ninh mà căn cứ đó đem lại. Ngược lại, Trung Quốc 
phải trả cho các nước nhiều tiền hơn rất nhiều để thuyết phục 
họ cho phép quân đội Trung Quốc được hiện diện ở đó. Trong 
trường hợp Djibouti, con số đó bao gồm 13 nghìn 500 tỷ đồng 
(590 triệu đô la Mỹ) cho một cảng, 11 nghìn 200 tỷ đồng (490 
triệu đô la Mỹ) cho một tuyến đường sắt và hơn 10 nghìn tỷ 
đồng (450 triệu đô la Mỹ) cho một sân bay.

Câu chuyện cũng tương tự ở Pakistan, nơi dự án Cảng 
Gwadar do Trung Quốc tài trợ không có bất kỳ cơ sở hợp lý nào 
về mặt thương mại. Gwadar được cho là có giá hơn 23 nghìn tỷ 
đồng (1 tỷ đô la Mỹ), nhưng không rõ Trung Quốc thực sự đã 
chi bao nhiêu tiền cho dự án này. Vào thời điểm và trong trường 
hợp cảng này được hoàn thành, thì nó có thể trở thành một điểm 
tiếp nhiên liệu cho các tàu hải quân Trung Quốc hoặc một căn 
cứ cho thủy quân lục chiến Trung Quốc. Dù Trung Quốc có sử 
dụng Gwadar vào mục đích gì đi nữa, thì dự án đó chắc chắn 
vẫn sẽ không xứng đáng với chi phí đã bỏ ra. Ta có thể nói điều 
tương tự về cảng Hambantota chưa được sử dụng đúng mức ở 
Sri Lanka và cảng Kyaukpyu trong tương lai ở Miến Điện, mỗi 
cảng có mức giá trên 23 nghìn tỷ đồng (1 tỷ đô la Mỹ). Tổng 
hợp lại, ba viên ngọc trai Ấn Độ Dương này khiến Trung Quốc 
phải tiêu hơn 68 nghìn tỷ đồng (3 tỷ đô la Mỹ) trước khi một tàu 
Hải quân PLA có cơ hội sử dụng chúng. Tuy nhiên, thay vì kiên 
quyết tiến tới các giai đoạn phát triển trong tương lai, Trung 
Quốc trong cả ba trường hợp đều đòi hỏi thêm các khoản đóng 
góp từ các nước sở tại.

Khi nền kinh tế của Trung Quốc trở nên đình trệ, lãnh đạo 

nước này không còn có thể thực hiện các cam kết chi tiêu quá 
trớn, tự tin rằng sự tăng trưởng trong tương lai sẽ tạo ra các 
nguồn lực cần thiết để thực hiện những lời hứa trong quá khứ. 
Lần đầu tiên trong bốn thập kỷ, Trung Quốc phải đối mặt với 
những hạn chế cứng nhắc về ngân sách. Vào thời điểm mà 
Trung Quốc đang cho phép các công ty chiến lược như hãng 
thiết kế thiết bị bán dẫn Tsinghua Unigroup và hãng sản xuất 
xe hơi Brilliance Auto không thanh toán trái phiếu, rõ ràng là 
các khoản trợ cấp của nhà nước không còn dồi dào như trước 
đây. Chính phủ Trung Quốc đang bắt đầu đưa ra những lựa chọn 
khó khăn về các ưu tiên chi tiêu mà các chính phủ khác đã quen 
thuộc từ lâu, và ngân sách quân sự không phải là ngoại lệ.

Sự nghiêm trọng của khó khăn đối với Trung Quốc đã luôn 
dựa trên ngân sách quân sự dường như vô đáy của mình và thiên 
hướng nâng cấp công nghệ nhanh chóng của nước này. Ngày 
nay, Hải quân PLA về cơ bản là một lực lượng tàu nhỏ, bao gồm 
một số lượng lớn tàu khu trục, tàu hộ vệ (frigate) và tàu hộ tống 
(corvette) tương đối đơn giản và rẻ tiền. Giống như lực lượng 
hải quân đã có thời hùng mạnh gồm 1.000 tàu của Liên Xô, đó 
là một hạm đội rẻ tiền. Để thách thức Hải quân Hoa Kỳ, hoặc 
thậm chí bắt chước năng lực của Hải quân Hoa Kỳ trong việc 
thể hiện sức mạnh vượt xa bờ biển của Hoa Kỳ, Hải quân  
PLA sẽ cần một cam kết tài chính cực kỳ dài hạn từ chính phủ 
Trung Quốc.

Nếu đứng riêng, thì đó là một cam kết mà Trung Quốc có lẽ 
sẽ chi trả được. Trong bối cảnh nước này có nhiều cam kết quân 
sự và ngoại giao khác, đây có lẽ không phải là ưu tiên hàng đầu 
trong danh sách của Trung Quốc. Trung Quốc chỉ có thể đủ tiền 
để giành vị thế áp đảo trên tuyến đường thương mại hàng hải 
nếu nước này từ bỏ các ưu tiên ngân sách khác, chẳng hạn như 
phát triển máy bay chiến đấu phản lực, tên lửa đạn đạo chống 
hạm, trí tuệ nhân tạo và chương trình không gian vũ trụ. Cùng 
lúc đó, cuộc chiến công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã 
đưa công cuộc phát triển thiết bị bán dẫn nội địa, một quá trình 
sẽ tốn kém, lên thành ưu tiên quốc phòng số 1. Đó là chưa kể 
đến vô số các trường hợp khẩn cấp về tài chính đang rình rập 
trong lĩnh vực ngân hàng của Trung Quốc. Với sự cạnh tranh 
như vậy, việc quân sự hóa Con đường Tơ lụa Trên biển, dù các 
nhà hoạch định quân sự của Trung Quốc khao khát đến mức 
nào, có lẽ sẽ phải đợi.  o

Binh lính của Quân đội Giải phóng Nhân dân tham dự lễ 
khai trương căn cứ quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa ở quốc gia Đông Phi Djibouti vào tháng 8 năm 2017. 

Các kỹ sư từ Trung Quốc và quốc gia châu Phi Bờ Biển Ngà 
làm việc tại công trường xây dựng một nhà ga công-te-nơ tại 
cảng Abidjan vào tháng 3 năm 2019. 
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LÊN TIẾNG CHO

Chủ quyền
CÁC QUỐC GIA ẤN ĐỘ DƯƠNG - 
THÁI BÌNH DƯƠNG LÊN ÁN  SỰ 
HUNG HĂNG TRÊN BIỂN CỦA 
TRUNG QUỐC
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NHÂN VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN

ành vi gây hấn liên tục của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
(Trung Quốc) ở Biển Đông đang thôi thúc các quốc gia 
Đông Nam Á bảo vệ chủ quyền hàng hải, các quyền khác 
và quyền tự do hàng hải của họ. Mặc dù đối đầu với một 

nước láng giềng hùng mạnh về kinh tế đòi hỏi phải tính toán đường 
đi nước bước cẩn thận, nhưng các quốc gia ở quanh Biển Đông đã 
và đang tăng cường những biện pháp phòng thủ hàng hải, lên tiếng 
chống lại hành động khiêu khích và bảo vệ lãnh hải của họ.

Việt Nam, nước chủ trì Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) vào năm 2020, đã tập hợp các bộ trưởng quốc phòng  
của những quốc gia thành viên trong một tuyên bố vào tháng  
12 năm 2020 kêu gọi khu vực “tự kiềm chế trong việc tiến hành  
các hoạt động và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm  
tình hình, và theo đuổi phương hướng giải quyết các tranh chấp  
một cách hòa bình, mà không có sự ép buộc, tuân theo luật pháp 
quốc tế”.

10 thành viên ASEAN cũng như Trung Quốc và Hoa Kỳ đã  
đồng ý với tuyên bố này. Tuyên bố đã không đề cập đến Biển Đông. 
Tuy nhiên, Việt Nam đã đưa thông điệp này tiến một bước xa hơn, 
với một thông cáo báo chí cho biết các bộ trưởng đã đồng ý “sử 
dụng các biện pháp hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế để giải 
quyết các vấn đề khác biệt, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến 
tranh chấp về lãnh thổ và chủ quyền, bao gồm cả các tranh chấp  
ở Biển Đông”.

Trong một kỷ nguyên mà Trung Quốc đang quân sự hóa các 
đảo nhân tạo ở Biển Đông, đánh bắt cá bất hợp pháp trong lãnh 
hải và vùng đặc quyền kinh tế (exclusive economic zone - EEZ) 
của nước khác, gây áp lực lên các nước láng giềng buộc họ không 
được khai thác tài nguyên thiên nhiên, người nhận không nêu tên 
của thông điệp đã quá rõ ràng. Đối với Việt Nam, việc bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên và lãnh hải của nước này là một hành động để 
duy trì sự tồn tại, một chuyên gia cho biết. “Biển Đông gần như là 
một vấn đề sống còn đối với Việt Nam,” ông Derek Grossman, một 
nhà phân tích quốc phòng cấp cao của Tập đoàn Rand,. chia sẻ với 
DIỄN ĐÀN. 

Tuy nhiên, việc kháng cự nước láng giềng lớn hơn là điều khó 
khăn với Việt Nam. “Một mặt, Trung Quốc chắc chắn là một đối thủ 
của Việt Nam ở Biển Đông”, ông Grossman nhận định. “Việt Nam 
cũng rất dè chừng với Một vành đai, Một con đường [chương trình 
cơ sở hạ tầng] và việc xây đập trên sông Mê Kông cũng như cách 
điều đó ảnh hưởng đến Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long 
ở khu vực hạ lưu”.

Tuy nhiên, Trung Quốc là quốc gia mà Việt Nam gọi là một đối 
tác hợp tác chiến lược toàn diện, danh hiệu cao nhất mà nước này 
gắn cho một quốc gia khác. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại 
số 1 của Việt Nam. “Họ thấy rõ rằng Trung Quốc sẽ chẳng biến đi 
đâu cả trong khu vực này”, ông Grossman nói. “Đó là một sự tính 
toán thiệt hơn cẩn thận mà Việt Nam buộc phải làm”.

Việt Nam đã âm thầm tán thành chiến lược của Hoa Kỳ về 
một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở 
vì nước này có một vị thế cứng rắn trước thái độ khiêu khích của 
Trung Quốc ở Biển Đông và “đề xuất ý định của Washington trong 
việc duy trì sự hiện diện trong khu vực trong nhiều năm tới”, ông 
Grossman đã viết trong một bài báo vào tháng 1 năm 2021 cho tạp 
chí tin tức trực tuyến The Diplomat.

H
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SỰ CAN THIỆP TỐN KÉM
Sự can thiệp của Trung Quốc vào công cuộc thăm dò dầu của 
Việt Nam ở Biển Đông đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài 
chính. Việt Nam đã trả tổng cộng 23 nghìn tỷ đồng (1 tỷ đô la 
Mỹ) cho hai công ty dầu mỏ quốc tế sau khi hủy bỏ các dự án ở 
Biển Đông của họ do áp lực từ Trung Quốc, theo The Diplomat 
đưa tin vào tháng 7 năm 2020.

Công ty năng lượng thuộc sở hữu nhà nước của Việt Nam, 
PetroVietnam, dự kiến sẽ phải thanh toán cho Repsol của Tây 
Ban Nha và Mubadala của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống 
nhất. Hai trong số các mỏ dầu tiềm năng của Repsol nằm ở 
rìa của EEZ của Việt Nam nhưng nằm trong đường chín đoạn 
không có căn cứ về mặt pháp lý mà Bắc Kinh tuyên bố chủ 
quyền. Quyết định hủy bỏ hợp đồng của Việt Nam được đưa ra 
sau khi Trung Quốc tập hợp 40 tàu hải quân ngoài khơi bờ biển 
đảo Hải Nam, cách bãi khoan hai ngày đường.

Tuy nhiên, Việt Nam chưa gạt bỏ mong muốn khai thác tài 
nguyên trong EEZ của mình. Nước này đang làm việc với công 
ty năng lượng Nhật Bản Inpex về một thỏa thuận khoan trong 
các khu mỏ ngoài khơi. Động thái này chắc chắn sẽ vấp phải 
sự phản đối của Trung Quốc, tờ South China Morning Post đưa 
tin vào tháng 1 năm 2021. 

Một viên chức của PetroVietnam, người đã từ chối được 
nêu tên, nói với tờ báo rằng ông tin rằng hoạt động khoan sẽ 
bắt đầu vào năm 2021. “Chúng tôi đã tính toán phản ứng từ 
phía Trung Quốc, nhưng chúng tôi chưa làm gì sai. Chúng tôi 
sẽ chỉ khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của mình”, ông cho 
biết.

MỘT LỜI CHỈ TRÍCH HIẾM HOI
Malaysia cũng đang lên tiếng để bảo vệ các quyền trên biển 
của mình. Bộ trưởng ngoại giao nước này đã công bố vào 
tháng 8 năm 2020 rằng Malaysia đã đệ trình một văn bản lên 
Liên Hợp Quốc để làm rõ các quyền của mình đối với phần còn 
lại của thềm lục địa vượt quá 200 hải lý (370km) so với đường 
cơ sở của nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Hishammuddin 
Hussein đã phát biểu trước Quốc hội vào tháng 8 năm 2020, 
theo Bloomberg đưa tin.

“Malaysia phản đối tuyên 
bố của Trung Quốc rằng họ 
có những quyền lịch sử đối 
với các vùng biển đó”, ông 
Hishammuddin nói. “Chính phủ 
Malaysia cũng cho rằng các 
tuyên bố chủ quyền  
của Trung Quốc đối với các đảo 
ở trên Biển Đông là không có 
bất kỳ cơ sở nào theo luật pháp 
quốc tế.” Theo Bloomberg đưa 
tin, sự chỉ trích này là một động 
thái bất thường của Malaysia, 
nước đã tránh phê phán Trung 
Quốc bằng cách hướng những 
lời bình luận vào việc đảm bảo 
rằng các tuyến đường thủy được 
thông thoáng cho hoạt động  
giao thương.

Trung Quốc đã xây dựng các căn cứ quân sự và tiền đồn 
trên các rạn san hô, bãi đá và bãi ngầm, đồng thời tuyên bố 
rằng nước này có quyền đối với gần 80% diện tích của Biển 
Đông. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam 
tuyên bố chủ quyền đối với các phần của cùng một khu vực. 
Một tòa án quốc tế vào năm 2016 đã bác bỏ hầu hết các tuyên 
bố chủ quyền của Trung Quốc trên khu vực rộng lớn là không 
phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Mặc dù nền kinh tế của Malaysia vẫn kết nối chặt chẽ với 
Trung Quốc, nước này đang hợp tác với các đối tác quốc phòng 
để bảo vệ lợi ích hàng hải của mình. Đây là một trong bốn lực 
lượng quân đội ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ 
nhận các máy bay không người lái (unmanned aerial vehicle 
- UAV) từ Hoa Kỳ để tuần tra và tiến hành hoạt động trinh sát 
trên Biển Đông. Malaysia đã nhận được sáu chiếc ScanEagles 
vào tháng 5 năm 2020 và rốt cuộc sẽ nhận được tổng cộng 12 
chiếc, còn Indonesia và Philippines mỗi nước sẽ nhận được 
tám chiếc. Việt Nam dự kiến sẽ nhận được sáu chiếc. Tất cả 
những bên nhận cho biết họ sẽ sử dụng UAV để hỗ trợ an ninh 
hàng hải ở Biển Đông.

Hoa Kỳ sẽ tài trợ toàn bộ cho chương trình này với chi phí 
khoảng 32 tỷ đồng (1,4 triệu đô la Mỹ) cho mỗi máy bay. Việc 
giao 6 chiếc UAV còn lại cho Malaysia và 22 chiếc cho các 
nước khác được dự kiến sẽ hoàn thành muộn nhất là năm 2022.

INDONESIA ĐỨNG LÊN
Khi Cơ quan An ninh Hàng hải của Indonesia chặn một tàu 
khảo sát của Trung Quốc trong EEZ của nước này vào tháng 
1 năm 2021, đây đơn thuần là cuộc đụng độ mới nhất trong 
một loạt các xung đột với tàu Trung Quốc trong vài năm qua. 
Theo Đài Á Châu Tự do (Radio Free Asia - RFA) đưa tin, tàu 
Xiang Yang Hong 03 đã tắt hệ thống theo dõi của mình, nên 
các tàu của chính phủ Indonesia đã hộ tống tàu này ra khỏi 
EEZ của Indonesia.

“Nếu họ đã liên tục di chuyển mà không thực hiện các hoạt 
động đáng ngờ, thì đó sẽ không phải là một vi phạm. Nhưng 
trong chuyến đi này, AIS [automatic identification system - hệ 

Thủ tướng Việt Nam khi đó ông Nguyễn Xuân Phúc, ở giữa, phát biểu trước các bộ trưởng ngoại 
giao tham dự một cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào tháng 9 năm 2020, trong 
đó đề cập đến những căng thẳng đang dâng cao ở Biển Đông.  THE ASSOCIATED PRESS
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thống nhận dạng tự động] của họ đã bị tắt, và điều này đã làm 
dấy lên nghi ngờ,” Đô đốc Suwito, chỉ huy tác chiến của Cơ 
quan An ninh Hàng hải của Indonesia, đã nói với các phóng 
viên. “Chúng tôi hỏi tại sao AIS bị tắt, và câu trả lời của họ là 
nó đã bị hỏng”.

Indonesia đã nhiều lần đối đầu với Trung Quốc về các cáo 
buộc rằng các tàu đánh cá Trung Quốc, với sự hộ tống của các 
tàu thuộc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc, hoạt động trong 
EEZ của nước này ngoài khơi quần đảo Natuna. Cảnh sát Biển 
Indonesia đã và đang tăng cường các biện pháp phòng thủ khi 
xung đột vẫn tiếp diễn. Vào đầu tháng 1 năm 2021, Indonesia 
đã mua 20 khẩu súng tiểu liên cho 10 tàu tuần tra, theo RFA 
đưa tin. Ngoài các loại súng 12,7 mm, lực lượng Cảnh sát Biển 
cũng đã nhận được sự chấp thuận từ Bộ Quốc phòng về việc 
mua các hệ thống súng tiểu liên 30 mm để phòng thủ trên tàu.

CÁC ĐỐI TÁC ĐỒNG CHÍ HƯỚNG
Các quốc gia Đông Nam Á cũng dựa vào các đối tác quốc 
phòng quốc tế để thực thi chủ quyền đối với các vùng biển của 
họ. Vào tháng 4 năm 2020, tàu chiến HMAS Parramatta của 
Úc đã tiến hành các cuộc tập trận với Hải quân Hoa Kỳ ở vùng 
biển có tranh chấp ở Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ đã cử ba tàu 
chiến của mình đến Biển Đông “để hỗ trợ an ninh và ổn định 
trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Hoạt động triển khai này xảy ra trong giai đoạn căng thẳng 
gia tăng. Chỉ vài ngày trước đó, Trung Quốc đã thiết lập các 
cơ quan hành chính trên các đảo ở Biển Đông và trước đó một 
tháng đã đưa vào hoạt động hai trạm nghiên cứu mới về các rạn 
san hô nhân tạo trong vùng lãnh thổ mà Philippines và những 
nước khác tuyên bố chủ quyền.

Trong bối cảnh những hành động gây tranh cãi đó, các quốc 
gia trong khu vực đã hoan nghênh sự lên án mạnh mẽ của Bộ 
trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ lúc bấy giờ ông Mike Pompeo vào 
tháng 7 năm 2020 đối với các tuyên bố chủ quyền hàng hải của 
Trung Quốc, ông Grossman cho biết. 

Ông Pompeo đã phát biểu trong tuyên bố: “Thế giới sẽ 
không cho phép Bắc Kinh đối xử với Biển Đông như đế quốc 
hàng hải của mình”. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ mới được 
phê chuẩn Antony Blinken đã bày tỏ lập trường nhất quán khi 
ông nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro 
Locsin vào cuối tháng 1 năm 2021. “Bộ trưởng Blinken đã cam 
kết sẽ sát cánh cùng các quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở khu 
vực Đông Nam Á trước áp lực từ phía Trung Quốc”, Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí. 

Các quốc gia Biển Đông tham gia vào các tranh chấp biển 
với Trung Quốc đánh giá cao sự hỗ trợ này, nhà phân tích quốc 
phòng Grossman cho biết. Trong trường hợp của Việt Nam, 
nước này “có lẽ cảm thấy tự tin hơn rằng Hoa Kỳ có kế hoạch 
ủng hộ Hà Nội trong việc bảo vệ các tuyên bố chủ quyền đối 
với đảo Trường Sa nằm trong EEZ của mình. Đáng nói là, 
Washington đặc biệt nhấn mạnh rằng Bãi cạn Tư Chính — nơi 
xảy ra cuộc xung đột lớn gần nhất giữa Trung Quốc và Việt 
Nam vào năm 2019 — là một phần không thể chối cãi trong 
EEZ của Việt Nam”, ông Grossman đã viết trên The Diplomat.

Ông Grossman đã nói với DIỄN ĐÀN rằng Việt Nam muốn 
thấy sự cam kết lâu dài của Hoa Kỳ ở Biển Đông và rằng các 
nhà lãnh đạo hài lòng với các tuyên bố của các nhà lãnh đạo Hoa 
Kỳ. Ông Grossman nói: “Mặc dù Việt Nam không thể bày tỏ 
phản ứng vui mừng khôn xiết của mình đối với tuyên bố của ông 
Pompeo, nhưng rõ ràng Việt Nam đã thầm hài lòng về điều đó”.

Chiến lược về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương Tự do và Rộng mở đòi hỏi các đồng minh và đối tác 
phải hợp lực cùng nhau để giữ cho các tuyến đường biển quốc 
tế được thông thoáng và các vùng lãnh hải được bảo vệ, ông 
chia sẻ. “Tôi nghĩ rằng đó là hy vọng của Hoa Kỳ, và chiến 
lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở dọn 
đường cho điều đó. Hoa Kỳ muốn có các đối tác cùng chí 
hướng, những bên cũng đang phải đối mặt với sự hung hăng 
của Trung Quốc ở Biển Đông. Đó chính là nơi ý tưởng đến gần 
hơn với thực tiễn.”  o

Tổng thống Indonesia Joko Widodo, ở giữa, duyệt lính trên tàu Hải 
quân Kri Usman Harun của Indonesia tại Cảng Selat Lampa, Quần đảo 
Natuna. Chuyến thăm vào tháng 1 năm 2020 của ông Widodo diễn ra 
trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
liên quan đến quyền đánh bắt cá.  THE ASSOCIATED PRESS
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Cảng Gwadar của Pakistan nằm ở cửa ngõ vịnh Ba 
Tư. Một ngày nào đó, các đơn vị của Hải quân Quân 

đội Nhân dân Trung Quốc có thể sẽ đóng quân tại 
cảng này, nơi có thể tiếp nhận một số lượng đáng 
kể tàu của hải quân Trung Quốc.  THE ASSOCIATED PRESS
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ặc dù Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung 
Quốc) quảng bá chương trình đầu tư Một vành 
đai, Một con đường (One Belt, One Road - 
OBOR) là một sáng kiến kinh tế và phát triển, 

nhưng thực chất đây là hiện thân của một nỗ lực có sự tham 
gia của toàn chính phủ nhằm xây dựng “sự phối hợp chặt chẽ 
giữa đấu tranh quân sự và các cố gắng về mặt chính trị, ngoại 
giao, kinh tế, văn hóa và pháp lý” mà Tổng Bí thư Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã kêu gọi để thúc 
đẩy một môi trường chiến lược thuận lợi cho sự trỗi dậy của 
Trung Quốc.

Lồng ghép các lĩnh vực dân sự và quân sự là một trụ cột 
trong khuôn khổ chiến lược chính sách quốc phòng của ĐCSTQ. 
Cách tiếp cận này cho phép Trung Quốc thu được lợi ích từ các 
nguồn lực quốc phòng trong thời bình và từ các dự án cơ sở hạ 
tầng dân sự trong trường hợp xảy ra xung đột.

Xét rằng ông Tập đã nêu cao “hệ thống quân sự-dân sự hợp 
nhất về năng lực chiến lược”, sẽ không có gì ngạc nhiên khi 
các hợp phần chính của cơ sở hạ tầng OBOR, bao gồm mô hình 
cảng-công viên-thành phố, con đường tơ lụa kỹ thuật số và hành 
lang thông tin không gian vũ trụ, được thiết kế với các tính năng 
sử dụng kép mà sẽ giúp tăng cường một loạt các năng lực tiềm 
năng về mặt quân sự và tình báo.

Bất chấp những luận điệu đôi bên cùng có lợi của Bắc Kinh 
về bản chất hòa bình và thiện lành của OBOR, một chức năng 
quân sự và chiến lược có chủ ý rõ ràng đã được bện chặt trong 
chương trình này. Tuy nhiên, thách thức an ninh đối với Hoa 
Kỳ hoặc các bên có lợi ích trong khu vực không nằm trong 
rủi ro của một chuỗi các công sự ven biển ở nước ngoài thuộc 
loại chuỗi ngọc trai mà từ đó Quân đội Giải phóng Nhân dân 
(People's Liberation Army - PLA) có thể tiến hành chiến tranh 
và là những địa điểm mà lực lượng này sẽ bảo vệ.

Cho đến nay, có rất ít bằng chứng về việc Trung Quốc xây 
dựng các căn cứ quân sự với đầy đủ chức năng ở nước ngoài 

theo mô hình của Hoa Kỳ, nhưng có rất nhiều bằng chứng cho 
thấy nước này đang phát triển một mạng lưới các điểm chính 
yếu chiến lược mà có thể làm tăng đáng kể chi phí của bất kỳ sự 
can thiệp quân sự nào từ phía Hoa Kỳ và làm giảm mức độ sẵn 
lòng của những chính phủ tiếp nhận OBOR trong việc cung cấp 
cho Hoa Kỳ quyền tiếp cận hoặc sự hỗ trợ.

Mạng lưới này, đưa quân đội vào không gian dân sự, khai 
thác các công cụ tài chính, công nghệ, thương mại và phát triển 
để phục vụ các mục tiêu chiến lược và quốc phòng. Nó trực tiếp 
hỗ trợ việc thể hiện sức mạnh của PLA thông qua những năng 
lực hoạt động, hậu cần và mạng lưới thông tin được tăng cường, 
tập trung vào các nền tảng OBOR. Nó nhằm mục đích tạo ra 
một môi trường có lợi cho những lợi ích của ĐCSTQ và không 
chấp nhận những lợi ích của Hoa Kỳ.

Lợi lộc mà Trung Quốc thu được từ đòn bẩy liên quan đến 

M

Một bến cảng Trung Quốc trên đảo Made gần Kyaukpyu, Miến 
Điện, là một điểm trọng yếu chiến lược giúp tăng cường khả năng 
của Quân đội Giải phóng Nhân dân trong việc bảo vệ Eo biển 
Malacca, một nút thắt cực kỳ quan trọng và cung cấp sự hỗ trợ hậu 
cần rất hữu ích ở Ấn Độ Dương.  REUTERS

VŨ KHÍ HÓA
CHƯƠNG TRÌNH MỘT VÀNH 

ĐAI, MỘT CON ĐƯỜNG
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI VỀ DANH NGHĨA CỦA TRUNG QUỐC 

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NƯỚC NÀY CHUYỂN ĐỔI THÀNH MỘT CƯỜNG QUỐC HÀNG HẢI 
DANIEL R. RUSSEL VÀ BLAKE H. BERGER
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OBOR phần lớn gây tổn hại cho Hoa Kỳ. Chúng là, như một 
cựu quan chức quốc phòng Hoa Kỳ đã mô tả, “một bộ năng lực 
với mục tiêu, rõ ràng là… để đánh bại… việc thể hiện sức mạnh 
của Hoa Kỳ”.

NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ KỸ THUẬT SỐ
Xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc theo con đường tơ lụa kỹ 
thuật số và việc áp dụng rộng rãi mạng lưới vệ tinh Beidou là 
các thành phần quan trọng trong bộ năng lực này. Khi các công 
nghệ của Trung Quốc như cáp quang và mạng 5G được lồng 
ghép vào các gói OBOR, sự phụ thuộc trên thực tế vào các công 
ty Trung Quốc của các quốc gia tiếp nhận sẽ tăng theo cấp số 
nhân. Ngoài việc thúc đẩy quản trị kỹ thuật số với các đặc điểm 
Trung Quốc, sự lan rộng của công nghệ Trung Quốc, đặc biệt là 
các công cụ giám sát và đàn áp, có lợi cho các chế độ độc tài — 
các chính phủ mà Washington có nhiều khả năng hơn là sẽ bất 
đồng về lối cư xử phi dân chủ.

Điều này không chỉ gây bất lợi cho Hoa Kỳ và các công ty 
cũng như các đồng minh và đối tác của nước này, nó cũng tăng 
cường khả năng nắm bắt và củng cố những lợi thế của Trung 
Quốc bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn cho công nghệ thế hệ 
tiếp theo. Vì vậy, cho đến nay, các biện pháp đối phó của Hoa 
Kỳ như Kết nối Kỹ thuật số và Đối tác An ninh mạng được công 
bố vào năm 2018 với ngân sách khiêm tốn là 573 tỷ đồng (25 
triệu đô la Mỹ) không ăn thua chút nào.

Xu hướng mới dường như hướng tới một hệ sinh thái chính 
trị, kinh tế, công nghệ và chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương ngày càng chịu sự chi phối của Trung Quốc. 
Nếu OBOR đặt ra một thách thức cho Hoa Kỳ, thì thách thức đó 
không phải là nằm ở những năng lực được cải thiện của PLA, 
mà ở khả năng được nâng cao của ĐCSTQ trong việc thể hiện 

chủ quyền, quy tắc hoặc ảnh hưởng không chính đáng dựa trên 
sự khẳng định đơn phương về những lợi ích cốt lõi. Việc thực 
thi quyền lực này sẽ thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và 
cởi mở dưới sự dẫn dắt của Hoa Kỳ.

Nếu Trung Quốc thành công trong việc tận dụng OBOR để 
chiếm vị thế áp đảo ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, 
thì vai trò của Hoa Kỳ với tư cách là bên bảo đảm hòa bình và 
ổn định trong khu vực sẽ bị suy yếu. Sự di chuyển hướng tới 
một hệ sinh thái khu vực lấy Trung Quốc làm trung tâm thể 
hiện sự thay đổi cơ bản trong cán cân quyền lực ở khu vực giữa 
Trung Quốc và Hoa Kỳ; đã có những lời hưởng ứng về một 
chiến lược “phạm vi ảnh hưởng” trong các phát biểu dành cho 
công chúng của ông Tập kêu gọi “Châu Á cho người châu Á”. 
Cam kết của ông có ẩn ý về việc xây dựng một “kiến trúc mới 
trong hợp tác an ninh của khu vực mà phản ánh những nhu cầu 
của người châu Á”.

Việc Trung Quốc tạo ra các diễn đàn đa phương trong khu 
vực mà loại trừ Hoa Kỳ cho thấy nước này đang đặt nền móng 
cho một trật tự an ninh và kinh tế khu vực tập trung vào Trung 
Quốc nhiều hơn. Khi đó, điều này sẽ có những hệ quả đáng kể 
đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Đây hoàn toàn không phải là một kết luận trước rằng hệ  
sinh thái non trẻ này, vốn được chống đỡ bởi OBOR, cuối  
cùng sẽ trở thành hiện thực. Đúng là các chính sách và mức  
độ tương tác ngoại giao giảm sút của Hoa Kỳ trong khu vực 
trong vài năm qua đã không hỗ trợ cho mục tiêu của Hoa Kỳ. 
Tuy nhiên, ĐCSTQ phải đối mặt với một loạt các lực lượng  
đối kháng mà có thể làm chệch hướng kế hoạch của họ. ĐCSTQ 
hiện không đưa ra một tầm nhìn toàn cầu mà các quốc gia  
khác có vẻ háo hức đón nhận. Tăng trưởng ở mức hai chữ số  
của Trung Quốc đã đều đặn chậm lại và những hậu quả của đại 
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dịch COVID-19 làm giảm những nguồn lực mà ĐCSTQ có  
thể tận dụng.

SỨC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ SUY GIẢM  
Các điều kiện kinh tế của Trung Quốc hiện nay rất khác so với 
trong 5 năm đầu tiên của OBOR, khiến người ta không rõ việc 
ĐCSTQ bơm nguồn vốn khổng lồ vào kế hoạch này sẽ khả thi 
ở mức nào về mặt tài chính và chính trị. Các dự án OBOR hiếm 
khi cho thấy lợi nhuận về mặt thương mại, và nền kinh tế toàn 
cầu, bị tàn phá bởi đại dịch, càng làm trầm trọng thêm vấn  
đề này.

Mặc dù ra sức kêu gọi gia tăng sự hợp nhất giữa quân sự 
và dân sự, nhưng các bên thi công trong một số trường hợp đã 
không tuân theo bản vẽ hoặc ăn bớt trong công đoạn xây dựng 
cảng, dẫn đến những cơ sở hạ tầng hàng hải có thể không đáp 
ứng các tiêu chuẩn của PLA. Một số dự án OBOR đã bị dừng lại 
hoặc bị hủy bỏ, và những dự án khác sẽ phai mờ trên bàn vẽ vì 
các nước tiếp nhận cắt giảm chi tiêu.

Nhiều quốc gia tiếp nhận OBOR không thể chi trả các khoản 
nợ hiện tại của họ cho Trung Quốc, đặt chính phủ Trung Quốc 
vào một lựa chọn khó nuốt giữa các quyết định đắt đỏ là xóa nợ 
hoặc tái cấu trúc vào thời điểm mà nền kinh tế của Trung Quốc 
đang bị căng thẳng với việc thúc ép trả nợ hoặc một hình thức 
bù đắp khác — với rủi ro là sẽ bị chỉ trích về “lối ngoại giao  
cài bẫy nợ” và vấp phải phản ứng gay gắt từ người dân  
địa phương.

Tuy Trung Quốc đã đồng ý với một lệnh hoãn trả nợ của 
G-20 về các khoản trả nợ của các nước nghèo nhất thế giới, chủ 
yếu ở châu Phi, nước này không có chính sách tương tự về nợ 
OBOR. Pakistan đã yêu cầu xóa nợ cho các khoản vay trị giá 
689 nghìn tỷ đồng (30 tỷ đô la Mỹ), là một bên vay có mức  
rủi ro cao, theo phân loại của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế.

Các quốc gia khác tiếp nhận nhiều dự án OBOR như 
Bangladesh, Lào và Sri Lanka cũng vậy. Các quan chức Trung 
Quốc, thừa nhận rằng việc giảm nợ là không đơn giản, đã bác 
bỏ khả năng này và thay vào đó là các khoản vay ưu đãi từ 
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, nơi đã cấp vốn cho hơn 
1.800 dự án OBOR trị giá ước tính khoảng 3 triệu 420 nghìn tỷ 
đồng (149 tỷ đô la Mỹ).

Các quan chức khác đã cảnh báo rằng “các khoản vay 
OBOR không phải là viện trợ nước ngoài” và nói rõ rằng Trung 
Quốc dự kiến sẽ thu hồi nợ gốc cộng với ít nhất là một khoản lãi 
suất khiêm tốn.

SỰ PHẢN KHÁNG CHỒNG CHẤT
Các dự án OBOR của Trung Quốc từ lâu đã gây ra mối quan 
ngại ở các nước tiếp nhận về những vấn đề từ tham nhũng và 
chiếm đoạt đất đai đến tổn hại cho môi trường cũng như quyền 
và sự an toàn của người lao động. Hành vi hung hãn của chính 
phủ Trung Quốc đối với các nước láng giềng về tranh chấp lãnh 
thổ đã tạo ra sự nghi kị và phẫn nộ trong khu vực.

Ngoại giao theo lối chiến binh sói độc đoán đã làm suy yếu 
tuyên bố của Trung Quốc rằng mình là một cường quốc đang 
trỗi dậy nhân ái và hòa bình. Hành vi bóc lột của các công ty 
Trung Quốc ở châu Phi đã gây ra sự phẫn nộ và, trong một số 
trường hợp, sự phản kháng bạo lực nhằm vào công nhân Trung 

Quốc. Do đó, có lý do để cho rằng nếu ĐCSTQ kiên quyết đòi 
các quốc gia túng thiếu phải trả nợ trong một cuộc suy thoái kinh 
tế toàn cầu bị gây ra bởi một đại dịch bắt nguồn từ Trung Quốc 
sẽ ít có khả năng được các quốc gia đối tác thuận tình và có thể 
làm phương hại đến hình ảnh và chiến lược của Trung Quốc.

Những lời chỉ trích về OBOR không chỉ xuất phát từ 
những nơi tiếp nhận dự án và các quốc gia liên quan mà còn 
bắt nguồn nhiều hơn từ chính người dân Trung Quốc. Khi nền 
kinh tế của Trung Quốc gánh chịu hậu quả và người dân cảm 
thấy tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Trung 
Quốc cũng như tình trạng suy sụp do COVID-19, công dân 
Trung Quốc đã ngày càng tận dụng mạng internet để lên tiếng 
bày tỏ thái độ bất mãn về những dự án lớn bị thua lỗ này.

Các học giả, nhà kinh tế và doanh nhân Trung Quốc đã lập 
luận rằng các nguồn lực đang được dành cho OBOR có thể 
được sử dụng tốt hơn trong nước. Liệu Trung Quốc có thể “vũ 
khí hóa” OBOR một cách hiệu quả bằng cách tạo ra một hệ 
sinh thái xoay quanh Trung Quốc gồm thương mại, công nghệ, 
tài chính và các điểm trọng yếu chiến lược hay không — từ đó 
làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ và vai trò của nước 
này với tư cách là một bên đảm bảo an ninh — sẽ là kết quả từ 
các lựa chọn của ĐCSTQ — cũng như những lựa chọn được 
đưa ra tại Washington.

Khả năng của Hoa Kỳ trong vai trò là một đối tác tích cực 
và đáng tin cậy trên nhiều lĩnh vực và nhiều khu vực dường 
như là tiền đề cần thiết để các quốc gia mục tiêu của OBOR 
chống lại chiến lược vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc. Đây 
cũng sẽ là phẩm chất năng lực của các quốc gia Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương có cùng chí hướng, bao gồm Úc, Ấn Độ, 
Nhật Bản và các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á, để đóng góp và cung cấp các giải pháp thực tế nhằm 
thay thế những gì Trung Quốc đang mời chào.  o

Là một phần trong chương trình Một vành đai, Một con đường, 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tìm cách xuất khẩu các thành phố 
thông minh và các chương trình cảng thông minh của mình, có 
máy ảnh nối mạng, được chụp ở Hồng Kông, các cảm biến và dịch 
vụ định vị có thể được sử dụng để giám sát hợp pháp hoặc để đàn 
áp.  REUTERS

Bài viết này được trích từ báo cáo “Vũ khí hóa Sáng kiến Vành đai và Con đường” của 
Viện Chính sách Xã hội Châu Á, xuất bản vào tháng 9 năm 2020. Bài đã được biên tập 
để phù hợp với hình thức của DIỄN ĐÀN.
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Vùng đặc quyền kinh tế (exclusive economic  
zone - EEZ) của Pháp ở Thái Bình Dương  
lớn đến mức nào?
Pháp có vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. 
Trong một loạt các EEZ trong khu vực, EEZ Thái Bình 
Dương của Pháp là vùng lớn nhất với diện tích 6,8 triệu 
kilomet vuông phân bố xung quanh bốn trung tâm nằm 
giữa Úc và Mêhicô. Các khu vực đó bao gồm Clipperton, 
Polynesia thuộc Pháp, New Caledonia, cùng với Wallis  
và Futuna.

Vùng EEZ được kiểm soát như thế nào?
Vì diện tích rộng lớn nên việc giám sát và kiểm soát vùng đặc 
quyền kinh tế này thực sự là một thách thức. Công tác bảo 
vệ EEZ bao gồm bốn nhiệm vụ chính: an toàn hàng hải (tìm 

kiếm và cứu hộ, giám sát giao thông tàu thuyền); bảo vệ môi 
trường (ứng phó và sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố tràn 
dầu); an ninh hàng hải (thực thi pháp luật, chống khủng bố); 
cũng như ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp (đánh bắt cá 
bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (illegal, 
unreported and unregulated - IUU), và nạn buôn bán người, 
ma túy hoặc vũ khí).

Lực lượng Vũ trang Pháp sử dụng những  
tiềm lực nào?
Lực lượng Vũ trang Pháp ở Thái Bình Dương được trang bị 
các phương tiện linh hoạt như tàu hộ vệ giám sát, tàu tuần 
tra, tàu hỗ trợ và trợ giúp ở vùng biển ngoài khơi và tàu kéo 
hoạt động ở vùng ven biển. Các loại máy bay như Falcon 
Guardian, Casa và trực thăng Dolphin cũng được sử dụng. 

Là một quốc gia về danh nghĩa ở Thái Bình Dương, Pháp quan tâm đến các vấn đề ở khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các vùng lãnh thổ của Pháp trong khu vực này là nơi sinh sống của 1,6 
triệu người, và có 200.000 công dân Pháp sống ở các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Chuẩn đô đốc 
Jean-Mathieu Rey, tổng tư lệnh của Pháp phụ trách khu vực hàng hải châu Á-Thái Bình Dương, được gọi là ALPACI, và Lực 
lượng Vũ trang ở Polynesia thuộc Pháp, nói với DIỄN ĐÀN. Ông Rey đã làm nhiệm vụ trên biển trong 25 năm, chủ yếu ở khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông tốt nghiệp khóa học Chỉ huy và Tham mưu Cao cấp ở Vương quốc Anh và các khóa 
học tương đương của Pháp. Ông đã giữ các vị trí từ chỉ huy trung đội biệt kích, chỉ huy tàu tuần tra và chỉ huy tàu khu trục đến 
tổng tham mưu trưởng của nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle và chỉ huy tàu khu trục phòng không Forbin. Được 
điều động tới Bộ Ngoại giao, ông cũng là cố vấn cho hợp tác an ninh và quốc phòng ở châu Á và Nam Mỹ. Từ năm 2017-2020, 
ông đã giữ cương vị phó giám đốc của đơn vị Hỗ trợ Dịch vụ Hạm đội, giám sát việc chuẩn bị hoạt động của các tàu nổi, tàu 
ngầm hạt nhân và tàu sân bay.

AN NINH 
HÀNG HẢI
CỦA PHÁP Ở KHU VỰC ẤN ĐỘ  
DƯƠNG-THÁI BÌNH DƯƠNG
Chuẩn đô đốc Jean-Mathieu Rey chia sẻ 
những góc nhìn về khu vực với DIỄN ĐÀN



Hải quân Canada, Chile, Pháp, Peru và Hoa Kỳ 
tham gia một cuộc tập trận ở Thái Bình Dương. 

TRUNG SĨ NHẤT STEVEN ROBLES/HẢI QUÂN HOA KỲ

Ngoài ra, hoạt động giám sát bằng vệ tinh cho phép bao phủ 
các khu vực rộng lớn.

Đối với các nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, tôi điều phối hoạt 
động của tất cả các cơ quan và công tác liên quan đến biển 
như hải quan, bộ phận các vấn đề hàng hải, lực lượng hiến 
binh, cảnh sát quốc gia và cơ quan quản lý của Polynesia, 
cơ quan này phụ trách bảo vệ tài nguyên hàng hải. Vào năm 
2011, một Trung tâm Liên Cơ quan Hàng hải đã được tạo  
ra để cải thiện công tác giám sát hàng hải. Trung tâm này 
 bao gồm ba nhánh, mỗi nhánh phụ trách một mảng là  
hợp nhất thông tin, giám sát đánh bắt cá, tìm kiếm và  
cứu hộ.

Sự hiện diện trên biển của Pháp có giới hạn 
 trong EEZ của Pháp không?
Không. Các mối đe dọa an ninh hàng hải không bị giới hạn 
bởi các đường biên hàng hải quốc gia, và tôi tin rằng chúng 
ta phải áp dụng một cách tiếp cận toàn cầu để giải quyết các 
thách thức hàng hải ở Thái Bình Dương.

Với 7.000 đến 10.000 người làm trong ngành quốc phòng, 
Pháp là quốc gia châu Âu duy nhất duy trì sự hiện diện quân 
sự thường trực, điều này nhấn mạnh cam kết trong khu vực 
và tham vọng toàn cầu của nước này. Tổ chức quân sự này 
phụ thuộc vào hai bộ chỉ huy trong khu vực: một cho khu 
vực hàng hải của Ấn Độ Dương ở Abu Dhabi, được gọi là 
ALINDIEN và đơn vị của tôi ở Papeete là cho ALPACI. 
Ngoài ra, ba bộ chỉ huy địa phương ở Djibouti, La Reunion  
và New Caledonia thường xuyên cung cấp tiềm lực và  
sự hỗ trợ cho tiền tuyến, đồng thời bảo vệ EEZ riêng  
của họ.

Trong khuôn khổ này, ông sẽ hiểu rằng tôi không có ý 
định giới hạn hành động của Pháp trong nội bộ các EEZ của 
Pháp. Là một cường quốc hạt nhân và là thành viên thường 
trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Pháp tham gia đầy 
đủ vào việc đối phó với các mối đe dọa hàng hải trong khu 
vực cũng như phòng ngừa khủng hoảng. Các tài sản quân sự 
được đặt cố định ở Thái Bình Dương có thể dễ dàng được 

tăng cường bởi các tàu hoặc máy bay đến từ vùng đất liền của 
Pháp. Ví dụ như, nhóm tác chiến tàu sân bay của Pháp đã hoạt 
động trong khu vực vào năm 2019 khi tàu sân bay Charles de 
Gaulle ghé thăm cảng tại Singapore trong thời gian diễn ra 
Đối thoại Shangri-La, và máy bay tầm xa của Pháp đã cung 
cấp sự hỗ trợ đặc biệt quan trọng ở Thái Bình Dương trong 
cuộc khủng hoảng COVID-19. Những hoạt động triển khai 
khác, bao gồm nhóm đặc nhiệm hoạt động cả trên cạn và dưới 
nước, tàu khu trục hoặc máy bay tuần tra trên biển của chúng 
tôi, đã được lên kế hoạch và sẽ được đổi mới hàng năm. Ngay 
cả khi chúng ta xử lý những mối lo ngại hàng hải, thì cách 
tiếp cận liên cơ quan vẫn đóng vai trò cơ bản trong việc đạt 
được hiệu quả hoạt động.

Các lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy của tôi cũng đối 
phó với tình trạng gia tăng hạt nhân ở Bắc Triều Tiên, đảm 
bảo tự do hàng hải trên biển và trên không trong các khu vực 
chung, và với chủ nghĩa đa phương.

Những thách thức chính trong khu vực này  
là gì?
Bảo vệ quyền tự do hàng hải là nhiệm vụ tối quan trọng. An 
ninh hàng hải trên toàn thế giới đều dựa trên Công ước Liên 
Hợp Quốc về Luật Biển (United Nations Convention on the 
Law of the Sea - UNCLOS). Luật này nhằm mục đích duy 
trì quyền tự do hàng hải. Cam kết về hải quân của Pháp trên 
khắp Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy và bảo vệ trật tự quốc 
tế dựa trên luật lệ này. UNCLOS đã được đàm phán trong 
một thời gian dài giữa hơn 150 quốc gia. Năm 1982, tại Vịnh 
Montego, Jamaica, họ đã đưa ra một thỏa thuận dựa trên sự 
thỏa hiệp tốt nhất giữa quyền của các quốc gia ven biển trong 
việc khai thác tài nguyên hàng hải và nguyên tắc có tính lịch 
sử về quyền tự do đi lại bên ngoài vùng lãnh hải. Tôi nghĩ tất 
cả chúng ta đều phải bảo vệ và thúc đẩy sự thỏa thuận này.

 Những thách thức an ninh trên biển bao gồm vô vàn 
những chủ đề khác nhau, bao gồm cướp biển, đánh bắt  
cá IUU, biến đổi khí hậu, buôn bán bất hợp pháp và người  
tị nạn.



Buôn bán ma túy là một vấn đề rất quan trọng. 
Pháp có những hành động như thế nào để xử lý 
vấn nạn này?
Để chống lại những kẻ buôn bán ma túy, chiến lược 
trên biển của chúng tôi bao gồm:  

1. Giám sát lượng tàu bè đi vào và đi ra, đặc biệt là 
những tàu bè di chuyển chậm, thuyền buồm hoặc tàu 
đánh cá đi vào hoặc rời khỏi khu vực hàng hải của 
chúng tôi.

2. Phân tích các cơ sở dữ liệu hàng hải để phát hiện 
những tín hiệu yếu.

3. Chia sẻ thông tin hàng hải với các đối tác trong và 
ngoài nước, đặc biệt là Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp 
Hoa Kỳ phía Tây và Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp 
Hoa Kỳ phía Nam.

Khi tất cả các thông tin này cho thấy cần có một sự can 
thiệp, thì tôi chịu trách nhiệm điều phối trên biển tất cả các 
công tác có liên quan (hiến binh, hải quan và công tố viên).

Nhờ chiến lược này, các tàu thuyền của Pháp đã tịch thu 
hơn 5 tấn cocain từ các tàu trên đường từ Trung Mỹ đến Úc/
New Zealand trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 
2020. Hàng trăm tàu thuyền cũng bị lực lượng hiến binh và 
các đơn vị hải quan kiểm tra.

Nhiều quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 
lo lắng về việc đánh bắt cá quá mức. Chiến lược 
của Pháp trong lĩnh vực này là gì?
Về việc đánh bắt cá bất hợp pháp, chiến lược của Pháp dựa 
trên ba hoạt động chính: 

1. Theo dõi các hành vi bất thường hoặc đáng ngờ thông 
qua các cảm biến điện tử. 

2. Tối đa hóa lợi ích từ hình ảnh vệ tinh.
3. Triển khai các tài sản trên không và trên biển.

Do đó, các tàu đánh cá nước ngoài biết rằng họ đang bị 
theo dõi, trong và ngoài EEZ, nên họ sẽ không mạo hiểm để 
đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của chúng tôi.

Trong năm 2020, chúng tôi liên tục giám sát 1.677 tàu 
đánh cá nước ngoài và máy bay Guardian đã bay trên 304 tàu 
đánh cá trong EEZ và khu vực xung quanh.

Các thông lệ hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả với các quốc 
đảo Thái Bình Dương cũng được áp dụng. Ví dụ về các biện 
pháp như vậy bao gồm chia sẻ thông tin hàng hải mỗi tuần 
một lần, tàu Pháp tuần tra trong các EEZ khác, triển khai sĩ 
quan liên lạc trên tàu Hải quân và đào tạo về công tác thực thi 
pháp luật cho chính quyền địa phương.

Pháp hợp tác với các quốc gia Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương khác theo cách nào?
Pháp duy trì những mối quan hệ song phương với tất cả các quốc 
gia trong khu vực thông qua mạng lưới ngoại giao quan trọng 
của mình, cũng như thông qua sự hợp tác quân sự thường xuyên.

Tàu ngầm tấn công FS Emeraude của Hải quân Pháp di chuyển theo 
đội hình với tàu khu trục chở trực thăng JS Hyuga của Lực lượng Tự vệ 
Hàng hải Nhật Bản vào tháng 12 năm 2020 trong khi thực hiện các hoạt 
động an ninh hàng hải tích hợp.  TRUNG SĨ NHÌ MARKUS CASTANEDA/HẢI QUÂN HOA KỲ

Các ưu tiên chiến lược của Pháp trong khu vực 
đầy thách thức này được xác định trong “Chiến 
lược Quốc phòng của Pháp ở Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương”, được ấn hành vào năm 2019:

•	 Bảo	vệ	và	đảm	bảo	toàn	vẹn	chủ	quyền	của	
Pháp,	và	việc	bảo	vệ	công	dân,	lãnh	thổ	và	vùng	
đặc	quyền	kinh	tế	của	chúng	ta.

•	 Đóng	góp	vào	an	ninh	môi	trường	khu	vực	
thông	qua	sự	hợp	tác	về	quân	sự	và	an	ninh.

•	 Duy	trì	quyền	tiếp	cận	tự	do	và	rộng	mở	tới	
những	khu	vực	chung,	cùng	với	sự	hợp	tác	của	
các	đối	tác,	trong	bối	cảnh	cạnh	tranh	chiến	lược	
toàn	cầu	và	môi	trường	quân	sự	đầy	thách	thức.

•	 Hỗ	trợ	trong	việc	duy	trì	sự	ổn	định	và	cân	bằng	
chiến	lược	thông	qua	hành	động	toàn	diện	và	 
đa	phương.

PHÁP:
MỘT QUỐC GIA THUỘC ẤN ĐỘ  
DƯƠNG-THÁI BÌNH DƯƠNG
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Hơn nữa, Pháp đã hội nhập đầy đủ vào các tổ chức đa 
quốc gia, chẳng hạn như Hội nghị chuyên đề Hải quân 
Tây Thái Bình Dương, cuộc họp của các Chỉ huy An ninh 
Thái Bình Dương, và Nhóm Công tác về Vận tải Thái 
Bình Dương và Ấn Độ Dương. Pháp đã tham gia vào Cuộc 
họp-Mở rộng gần đây nhất của các Bộ trưởng Quốc phòng 
ASEAN [Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á].

Từ năm 2002, Pháp cũng là thành viên của một tổ chức 
hợp tác quốc phòng bốn bên. Nhóm này được thành lập vào 
năm 1992 theo sáng kiến của Úc, New Zealand và Hoa Kỳ 
nhằm cung cấp sự hỗ trợ cho các quốc đảo để tối ưu hóa sự 
hợp tác có cấu trúc cho hợp tác song phương về quân sự và 
an ninh. Tổ chức này cũng nỗ lực nhằm tăng cường đối thoại 
chính trị giữa các quốc gia ở Thái Bình Dương và theo kịp 
bất kỳ diễn biến nào liên quan đến an ninh.

Pháp tham gia vào nhiều cuộc tập trận trong khu vực, 
chẳng hạn như Vành đai Thái Bình Dương (Rim of the Pacific 
- RIMPAC). Ngay cả trong bối cảnh đầy thách thức vì có đại 
dịch, chúng tôi đã có thể cử một tàu Hải quân Pháp tham gia 
vào cuộc tập trận quan trọng này. Điều đó cho thấy mối quan hệ 
đối tác bền chặt mà chúng tôi có với Hạm đội Thái Bình Dương 
của Hoa Kỳ cũng như với tất cả các lực lượng của Hoa Kỳ ở 
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhưng RIMPAC 
không phải là cuộc tập trận quan trọng duy nhất. Tôi không 
thể ngừng lời mà không đề cập đến các cuộc tập trận Marara 
và Croix du Sud, được tổ chức bởi Pháp, luân phiên hai năm 

một lần, ở Polynesia và New Caledonia. Cuộc tập trận Marara 
vào tháng 4 và tháng 5 năm 2021 đã mô phỏng một chiến dịch 
viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai ở một quốc đảo Thái Bình 
Dương và đã thể hiện một cơ hội quan trọng để tập huấn cùng 
nhau và trao đổi kinh nghiệm về một kịch bản thực tế.

Ông còn lời cuối nào muốn chia sẻ không?
Thường xuyên triển khai các phương tiện hải quân và/hoặc 
không quân trong không gian rộng lớn này góp phần duy 
trì những mối quan hệ song phương và đa phương với các 
đối tác của Pháp. Hai tàu hộ tống của chúng tôi (một đặt tại 
Tahiti và một đặt tại Noumea) được nhiều người biết đến 
không chỉ ở Đông Nam Á mà còn ở Đông Thái Bình Dương. 
Pháp cũng triển khai từ Pháp đến khu vực Thái Bình Dương, 
thường xuyên hết mức có thể, nhóm đặc nhiệm Jeanne d 
'Arc (gần như hàng năm kể từ năm 2013), bao gồm một bến 
đỗ trực thăng và một tàu hộ tống, cũng như nhóm tác chiến 
tàu sân bay hoặc tàu khu trục.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tôi cũng 
muốn nhấn mạnh đến những năng lực của Pháp trong việc 
triển khai các phương tiện hàng không trong thời gian ngắn 
tới các địa điểm cách xa căn cứ của mình trong phần đất liền 
của nước Pháp. Vào tháng 8 năm 2018, những phương tiện 
tham gia Nhiệm vụ Pegase (bốn máy bay chiến đấu Rafale 
và máy bay hỗ trợ) đã đến thăm một số quốc gia đối tác ở 
châu Á sau khi tham dự cuộc tập trận Pitch Black ở Úc.  o

Tùy viên quốc phòng 
(thường trú)

Tùy viên quốc phòng 
(tạm trú)

Công dân Pháp (cư dân)
> 10.000 3.000 - 10.000 1 - 3.000 *Sừng châu Phi/Vịnh Oman

Các	lực	lượng	của	Pháp	HoA/GoO*

2.100 811 Các	lực	lượng	của	Pháp	ở	THÁI BÌNH DƯƠNG

2.800 6910

Các	lực	lượng	của	Pháp	ở	ẤN ĐỘ DƯƠNG

1,900 225

SỰ HIỆN DIỆN CỦA PHÁP Ở ẤN ĐỘ DƯƠNG-THÁI BÌNH DƯƠNG
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Islands

Mayotte

Quần đảo Crozet

Quần đảo 
Kerguelen

Clipperton

Quần đảo Amsterdam 
và Saint Paul

Wallis và Futuna

New CaledoniaLa Reunion Polynesia
thuộc Pháp

Abu Dhabi

Papeete

M
INH HỌA CỦADIỄN ĐÀN

1,6 TRIỆU
200.000

6.800

người	dân	trong	các	lãnh	thổ	của	Pháp	 
công	dân	Pháp	
các	lực	lượng	thường	trực	của	Pháp
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Sự Thèm khát
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NHÂN VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN 

Đó là năm mà một căn bệnh truyền 
nhiễm chết người lây lan trên khắp 
một lục địa trước khi vượt qua 
ranh giới của các đại dương và 
biển cả. Một năm khi giá dầu sụt 

giảm và các cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ nổ 
ra ở Hồng Kông khi thế giới một lần nữa cúi đầu 
tưởng nhớ các sinh viên và những người biểu tình 
khác đã bị thảm sát trong cuộc nổi dậy ở Quảng 
trường Thiên An Môn.

Đó là năm 2014 — một năm của những nỗi 
sợ hãi về đại dịch Ebola, nền kinh tế toàn cầu 
lủng củng và một Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
(Trung Quốc) không mảy may động lòng.

Năm đầy khốn khó đó có những sự kiện ít 
được chú ý hơn. Các nhà khoa học đã công bố 
việc phát hiện ra 139 loài sinh vật mới ở khu vực 
sông Mê Kông Mở rộng của Đông Nam Á, trong 
đó có một loại ong tử thần (“dementor”) với cái 
vòi độc biến gián thành thây ma trước khi ăn tươi 
nuốt sống chúng.

Ở những nơi khác trên con sông Mê Kông 
hùng vĩ, dự án xây dựng đập Xayaburi ở Lào 
đã bước sang năm thứ hai, còn cách đó vài trăm 
kilomet xuôi theo dòng sông, các đội đã chuẩn  
bị để bắt tay vào xây dựng một đập thủy điện 
khác, Don Sahong, gần biên giới của Lào  
với Campuchia. 

Trong khi đó, tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam, các nhà lãnh 
đạo Campuchia, Lào, 
Thái Lan và nước chủ 
nhà đã nhóm họp trong 
hội nghị thượng đỉnh 
được tổ chức bốn năm 
một lần của Ủy hội sông 
Mê Kông (Mekong River 

Commission - MRC). 
Các quốc gia thành viên 
của ủy hội được giao 
nhiệm vụ lập biểu đồ về 
tính bền vững của con 
sông. Bối cảnh phía sau 
của hội nghị thượng đỉnh 
: Một loạt những con đập 
cực lớn được xây dựng 
bởi một Trung Quốc khát 
điện trong thập kỷ trước đó — và hàng chục dự 
án thủy điện khác đã được lên kế hoạch, nhiều dự 
án trong số đó được tài trợ và xây dựng bởi Trung 
Quốc — đe dọa dòng sông, khu vực và người dân 
nơi này.

Không có một sự thay đổi quyết liệt nào về 
đường lối hành động, một bài viết về hội nghị 
thượng đỉnh trên tạp chí trực tuyến The Diplomat 
cảnh báo: “Năm 2014 chắc chắn sẽ được ghi nhớ 
như một bước ngoặt bi thảm cho dòng sông quan 
trọng nhất của Đông Nam Á , và vì cái chết từ từ 
của ngành thủy sản và nông nghiệp trong  
khu vực”.

‘MẸ CỦA NHỮNG DÒNG CHẢY’ 
Bảy năm sau hội nghị thượng đỉnh MRC và một 
phần tư thế kỷ kể từ khi thành lập ủy hội liên 
chính phủ, tương lai của sông Mê Kông sẽ trôi 
chảy về đâu? Liệu “Mẹ của những Dòng chảy”, 
như được biết đến trong tiếng Thái, có còn là một 
nguồn cung cấp thực phẩm không thể thay thế, 
một suối nguồn của sự sống cho khu vực này hay 
không? Trước những thử thách do con người và 
thiên nhiên tạo ra, câu trả lời thật u ám.

Các đập Xayaburi và Don Sahong bắt đầu đi 
vào hoạt động chỉ cách nhau vài tháng trong thời 
khắc chuyển giao từ năm 2019 sang năm 2020 
và thế giới một lần nữa phải vật lộn với đại dịch, 

Những lòng sông khô 
cạn dọc theo sông Mê 
Kông đã khiến các nhà 
bảo tồn và dân làng 
phẫn nộ về con đập 
Xayaburi mới đi vào 
hoạt động ở Lào vào 
tháng 10 năm 2019. Con 
sông này được mệnh 
danh là huyết mạch của 
khu vực.  AFP/GETTY IMAGES

Một ngư dân đi dọc 
theo sông Mê Kông 
ở phía đông bắc 
Thái Lan gần biên 
giới với Lào. Các đập 
thủy điện khổng lồ ở 
thượng nguồn đã bị 
cho là nguyên nhân 
gây ra mực nước 
thấp kỷ lục của con 
sông dài thứ 12 thế 
giới.  AFP/GETTY IMAGES
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sự hoang mang về mặt kinh tế và những cuộc biểu tình chính 
trị. Theo MRC, 11 đập khác trên dòng chảy chính đang hoạt 
động dọc theo Lưu vực sông Mê Kông, tất cả đều nằm ở thượng 
nguồn sông Mê Kông ở Trung Quốc, nơi con sông này được gọi 
là Lancang. Tính đến giữa năm 2020, theo MRC báo cáo, Trung 
Quốc đã lên kế hoạch xây dựng thêm 11 đập nữa trên dòng chảy 
chính ở khu vực thượng nguồn sông Mê Kông, trong đó có một 
đập đang trong quá trình xây dựng. Ngoài Xayaburi và Don 
Sahong, chín con đập khác đã được lên kế hoạch trên dòng  
chảy chính dọc theo Lưu vực Hạ lưu sông Mê Kông, bao  
gồm bốn đề xuất đang được xem xét trong khuôn khổ của  
Quy trình Thông báo, Tham vấn Trước và Thỏa thuận của  
ủy hội. Quy trình đó áp dụng cho “dự án xây dựng thủy lợi và 
thủy điện quy mô lớn có thể gây ra tác động đáng kể đến môi 
trường, lưu lượng nước và chất lượng của dòng chảy chính của 
sông Mê Kông”. 

Theo nghiên cứu được công bố vào tháng 4 năm 2020 dựa 
trên các thiết bị đo chiều cao sông hàng ngày và dữ liệu vệ tinh 
thu thập được trong gần 30 năm, những ảnh hưởng cộng dồn 
của các dự án như thế lên con sông dài thứ 12 trên thế giới đã 
đến mức khủng khiếp. Các nhà nghiên cứu từ công ty tư vấn khí 
hậu Eyes on Earth và các Ứng dụng Vệ tinh Môi trường Toàn 
cầu đã phát triển một mô hình dự đoán để xác định “những con 
đập được xây dựng tầng tầng lớp lớp trên khu vực thượng lưu 
sông Mê Kông đang thay đổi dòng chảy tự nhiên của dòng sông 
như thế nào”.

Báo cáo do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hỗ trợ, “Giám sát Lượng 
Nước Chảy Qua Lưu vực Thượng lưu sông Mê Kông Trong 
các Điều kiện Tự nhiên (Không bị Cản trở) - Monitoring the 
Quantity of Water Flowing Through the Upper Mekong Basin 
Under Natural (Unimpeded) Conditions”, cho thấy rằng:  

• Vào năm 2019, hạ lưu sông Mê Kông đã ghi nhận một 
số mực nước sông thấp nhất từ trước đến nay mặc dù 
dòng chảy tự nhiên từ thượng lưu sông Mê Kông ở mức 
trên trung bình.

• “Tình trạng thiếu nước nghiêm trọng ở Hạ lưu sông 
Mê Kông … phần lớn là bị ảnh hưởng bởi việc hạn chế 
dòng chảy từ Thượng lưu sông Mê Kông”.

11 con đập siêu lớn của Trung Quốc dọc theo thượng nguồn 
sông Mê Kông có thể chứa gần 48 tỷ mét khối nước trong các 
hồ chứa của chúng. Các nhà nghiên cứu trình bày rằng: “Các 
đập mở rộng đáng kể năng lực về mặt thể chế trong việc điều 
chỉnh dòng chảy của sông, với các tác động tương ứng ở hạ lưu 
mà cần được giải quyết thông qua các giải pháp toàn diện”.

Đối với một số chuyên gia, báo cáo của Eyes on Earth minh 
chứng cho những mối lo ngại ngày càng gia tăng.

Ông Brian Eyler, nghiên cứu viên cấp cao kiêm giám đốc 
của chương trình Đông Nam Á tại tổ chức nghiên cứu Trung 
tâm Stimson, đã viết trong một bài báo vào tháng 4 năm 2020 
cho tạp chí Foreign Policy: “Báo cáo đã soi rọi để người ta thấy 
rất rõ các con đập ở thượng nguồn đã giữ lại bao nhiêu nước— 
ngay cả khi các quốc gia thuộc khu vực hạ lưu phải hứng chịu 
tình trạng hạn hán chưa từng có”.

“Trong 10 đợt hạn hán lớn gần đây ở lưu vực hạ lưu sông 
Mê Kông, thì tám đợt đã xảy ra kể từ khi con đập đầu tiên của 
Trung Quốc bắt đầu được xây dựng”, ông Eyler, tác giả của 
Những Ngày Cuối cùng của dòng sông Mê Kông Hùng Vỹ (The 

Last Days of the Mighty Mekong), cũng trong tháng đó đã viết 
trong một bài trên trang web của cơ quan nghiên cứu này.

Về cơ bản, như tiêu đề bài viết của Stimson đã nêu, Trung 
Quốc đã “tắt vòi nước” của sông Mê Kông, tước đoạt nguồn  
tài nguyên quý giá nhất của các quốc gia ven sông — và khiến 
các quốc gia có chủ quyền có nguy cơ rơi vào cảnh sức cùng  
lực kiệt.

TRÀN TRỀ SỨC SỐNG
Sông Mê Kông là huyết mạch đem đến sự sống cho khu vực. 
Hình thành từ những dòng suối nhỏ ở cao nguyên Tây Tạng, 
“nóc nhà của thế giới”, con sông dài hơn 4.300 kilomet chảy 
qua Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt 
Nam trước khi đổ ra Biển Đông. Trên hành trình của mình, sông 
Mê Kông thoát nước cho một khu vực lớn hơn cả Thái Lan và 
Lào cộng lại, đồng thời tiếp thêm nguồn cá và cây trồng mà đã 
duy trì cuộc sống của người dân trong khu vực trong hàng thiên 
niên kỷ qua.

Là ngư trường trên đất liền lớn nhất hành tinh, sông Mê 
Kông cung cấp 25% lượng cá nước ngọt của thế giới và là nơi 
sinh sống của hơn 1.000 loài sinh vật, từ cá heo Irrawaddy có 
nguy cơ tuyệt chủng đến cá trê khổng lồ nặng bằng một con gấu 
xám. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (World Wildlife 
Fund - WWF), khu vực Mê Kông Mở rộng, được mệnh danh là 
“bát cơm” của châu Á, cung cấp sinh kế và nguồn dinh dưỡng 
cho khoảng 80% trong số 300 triệu dân sống ở khu vực này. 
Con sông tràn ngập sự đa dạng sinh học; từ năm 1997 đến năm 
2014, trung bình cứ mỗi tuần các nhà nghiên cứu phát hiện ra 
khoảng ba loài sinh vật mới.

Với sự phát triển cơ sở hạ tầng ở mức độ chưa từng thấy, bao 
gồm cả các dự án thủy điện, dòng sông Mê Kông kỳ diệu, “một 
trong những nơi dễ bị tổn thương nhất trên Trái đất”, đang đối 
mặt với nhiều mối đe dọa, theo WWF báo cáo.

Một báo cáo năm 2010 do Trung tâm Quản lý Môi trường 
Quốc tế biên soạn cho MRC chỉ ra rằng khoảng 80 con đập 
được lên kế hoạch dọc theo sông Mê Kông và các chi lưu của 
nó, bao gồm các dự án thủy điện trên dòng chảy chính, đến năm 
2030 có thể tàn phá ngành thủy sản của khu vực. Sản lượng cá 
trong lưu vực sông có thể giảm hơn 40% so với các mức vào 
năm 2000, đe dọa đến nguồn dinh dưỡng và việc làm của hàng 
triệu người dân, đồng thời tăng nguy cơ mất an ninh lương thực.

Hiệp định Mê Kông, văn bản đã dẫn đến sự thành lập của 
MRC vào tháng 4 năm 1995, kêu gọi bốn quốc gia thành viên 
sáng lập hợp tác “theo cách xây dựng và cùng có lợi trong công 
tác phát triển bền vững, sử dụng, bảo tồn và quản lý nước ở Lưu 
vực sông Mê Kông và các nguồn tài nguyên liên quan”.

Theo ủy hội, những nỗ lực hợp tác để bảo vệ sông Mê Kông 
đã bắt đầu từ bốn thập kỷ trước đó khi mà các nhà nghiên cứu 
vẫn đang khám phá dòng sông “chưa bị chế ngự” trong khi cưỡi 
trên lưng voi “và có những dấu hiệu thể hiện sự quan tâm đến 
việc tận dụng tiềm năng kinh tế của nó”. Ủy ban Mê Kông với 
sự hậu thuẫn của Liên Hợp Quốc được thành lập với “những 
trách nhiệm về việc cấp quỹ, quản lý và duy trì nguồn tài 
nguyên nước”. Cuối cùng, ủy ban đã chuyển thành ủy hội.

Trong 25 năm đầu hoạt động, MRC đã thiết lập một danh 
sách gồm các mạng lưới cho việc đánh giá và chăm chút cho 
sức khỏe của sông Mê Kông, từ giám sát hạn hán và dự báo lũ 
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lụt đến thu thập trầm tích và hướng dẫn quản lý thủy sản. 
Ủy ban cũng dựa vào quá trình tham vấn của mình để thúc 
đẩy sự hợp tác và hoạt động lập kế hoạch giữa các quốc 
gia thành viên và các bên trong khu vực nhằm giảm thiểu 
thiệt hại sinh thái và môi trường từ các dự án thủy điện.

Ngoài ra, vào năm 2019, MRC đã đạt được “một mức 
độ hợp tác mới” với các đối tác đối thoại ở vùng thượng 
lưu sông Mê Kông là Trung Quốc và Miến Điện, giám 
đốc điều hành của ủy hội, ông An Pich Hatda, đã viết 
trong báo cáo thường niên năm 2019 của tổ chức.

Đặc biệt khi xét đến nghiên cứu của Eyes on Earth, 
ông Eyler của Trung tâm Stimson là một trong những 
người xem MRC là đơn vị đóng vai trò then chốt trong 
việc giải quyết những bất bình đẳng trong việc phân phối 
tài nguyên nước ở vùng hạ lưu sông Mê Kông do các đập 
trên thượng nguồn của Trung Quốc gây ra.

“Làm việc thông qua Ủy hội sông Mê Kông… để đạt 
được những mục tiêu này là hướng đi tốt nhất cho tương 
lai”, ông này đã viết.

DÙNG NƯỚC LÀM VŨ KHÍ
Chế độ độc tài của Trung Quốc sẵn sàng đi xa đến mức 
nào trong việc giải quyết — chưa nói đến đảm bảo — 
quyền tiếp cận nguồn nước? Đó là một câu hỏi với những 
hậu quả có thể mang tính sống còn đối với các quốc gia 
ở khu vực hạ lưu sông Mê Kông. Các đập siêu lớn của 
Trung Quốc, xét cho cùng, là một thực tế không thể phủ 
nhận — những công trình khổng lồ bằng bê tông sẽ đổ 
bóng lên dòng sông trong nhiều thập kỷ, nếu không muốn 
nói là nhiều thế kỷ tới.

“Mặc dù sự hiện diện của các con đập của Trung  
Quốc không thể thay đổi, nhưng Trung Quốc có thể  
và nên thay đổi cách họ vận hành các con đập này”,  
ông Eyler viết.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc sử 
dụng các dự án thủy điện của mình không chỉ để tích trữ 
nước và sản xuất điện cho dân số 1,4 tỷ người của nước 
mình mà còn như một con quân cờ thương lượng để mở 
rộng ảnh hưởng trong khu vực cho những mục đích riêng 
của mình. Quả thực, nước này đã sử dụng nước làm  
vũ khí.

Ông Eugene K. Chow đã viết trong một bài báo vào 
tháng 8 năm 2017 trên tạp chí The National Interest: 
“Mặc dù người ta đã chú ý nhiều đến phần cứng quân 
sự mới đáng sợ của quốc gia này, nhưng một thành phần 
đáng gờm trong kho vũ khí của họ hầu như ít được để mắt 
tới: các con đập”.

Hàng năm, lượng nước chảy từ Trung Quốc chiếm 
khoảng 16% tổng lưu lượng của sông Mê Kông, mặc  
dù con số đó có thể nhảy vọt lên đến 70% trong các đợt 
hạn hán.

“Thông qua khả năng kiểm soát dòng chảy huyết mạch 
của khu vực, Trung Quốc đã giành được sức mạnh cực kỳ 
khủng khiếp. Điều này đã dẫn đến những lời cáo buộc về 
sự bất lương”, ông Chow viết.

Phản ứng của MRC trước viễn cảnh Trung Quốc tiến 
hành chiến tranh về nước không phải lúc nào cũng được 
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Nguồn: Ủy hội Sông Mê Kông

Ba mươi ba dự án thủy điện đã hoạt động hoặc 
được lên kế hoạch dọc theo dòng chảy chính của 
sông Mê Kông tính đến giữa năm 2020, bao gồm 
22 dự án ở Trung Quốc.
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xem là đủ quyết liệt. Thay vào đó, đôi khi, ủy hội có vẻ giống 
như một người đàn ông đi rón rén quanh nhà riêng của mình để 
không chọc tức một người khổng lồ nóng nảy sống ở tầng trên.

Nói có sách, mách có chứng: phản ứng thiếu quyết đoán của 
cơ quan này đối với nghiên cứu của Eyes on Earth.

Trong một bài bình luận vào tháng 4 năm 2020, ủy hội cho 
biết các nhà nghiên cứu đã “chưa cân nhắc một cách đầy đủ sự 
phức tạp của lượng mưa và dòng chảy” và rằng những phát hiện 
của họ “không nhất quán với các quan sát của MRC ở cấp  
cơ sở”.

Viện dẫn “sự thiếu ổn định” trong việc nghiên cứu sử dụng 
dữ liệu vệ tinh, ủy hội cho biết phân tích ban đầu của họ “cho 
thấy đợt hạn hán vào năm 2019 trong lưu vực phần lớn là do 
lượng mưa không đủ trong mùa mưa với việc bắt đầu muộn và 
kết thúc sớm hơn của các cơn mưa chuyển mùa và hiện tượng El 
Nino đã tạo ra nhiệt độ cao hơn và lượng nước bốc hơi cao hơn 
ở mức bất thường.”  

Mặc dù thừa nhận rằng các con đập của Trung Quốc đã làm 
thay đổi dòng chảy nơi con sông chảy vào lưu vực hạ lưu sông 
Mê Kông, ủy hội đã nhận định rằng tình huống này “mang lại cả 
cơ hội lẫn thách thức”.

Họ đã đề xuất rằng cần phải có sự hợp tác nhiều hơn với 
Trung Quốc.

“Để tăng tính minh bạch của các hoạt động đập và thể hiện 
sự hợp tác một cách thiện chí, Trung Quốc nên cân nhắc việc 
cung cấp nhiều dữ liệu hơn”, MRC kết luận.

Giống như ủy hội, Trung Quốc đã chỉ tay đổ lỗi cho tác động 
ngoại cảnh. Mặc dù cũng “buồn phiền” bởi lượng mưa ít ỏi, 
Trung Quốc đã “vượt qua vô vàn khó khăn để tăng lượng nước 
xả của sông Lancang và giúp các nước dọc theo sông Mê Kông 
giảm bớt tác động của hạn hán”, Bộ trưởng Ngoại giao Vương 
Nghị (Wang Yi) tuyên bố vào tháng 2 năm 2020.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông 
Vương cho biết, “Trung Quốc cũng sẽ xem xét chia sẻ với  
các nước dọc theo sông Mê Kông thông tin thủy văn cho cả  
năm nay”.

Đối với nhiều người, đây dường như lại là một lời hứa suông 
nữa của Trung Quốc.

TÌM RA PHƯƠNG HƯỚNG CHO TƯƠNG LAI
Phản ứng dè dặt của MRC đối với nghiên cứu này có thể phản 
ánh một thực tế chính trị rộng hơn được các nhà quan sát trong 
khu vực nêu bật: Tiền của và uy lực của Trung Quốc đã bóp 
nghẹt những lời phàn nàn.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và 
Quốc tế, một tổ chức nghiên cứu đặt tại Hoa Kỳ, vào tháng 4 
năm 2020, tổng các khoản đầu tư và những dự án xây dựng của 
Trung Quốc ở Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt 
Nam đã vượt 1 triệu 720 nghìn tỷ đồng (75 tỷ đô la Mỹ) trong 
khoảng từ năm 2010 đến năm 2019.

Trung tâm Stimson cho biết trong lĩnh vực năng lượng, 
Trung Quốc đã tham gia vào việc phát triển 18% các dự án hiện 
có, đã lên kế hoạch hoặc đang được xây dựng ở khu vực Mê 
Kông tính đến năm 2020.

“Nhờ vào khả năng kiểm soát cao nguyên Tây Tạng do vị 
trí địa lý của mình, Trung Quốc là vua của phần đồi cao trong 
các vấn đề về nước ở châu Á và các quốc gia ở khu vực hạ lưu 
gần như chẳng thể làm gì để thay đổi ý muốn thất thường của vị 
thống lĩnh độc đoán này”, ông Chow đã viết trên The National 
Interest.

Các yếu tố khác đã làm thui chột những nỗ lực nhằm đẩy lùi 
khả năng của Trung Quốc trong việc chặn dòng chảy của con 
sông xuống vùng hạ lưu. Khi từ chối trở thành thành viên ủy 
hội, trên thực tế, Trung Quốc đã “làm tê liệt” tổ chức này, theo 

Đập Don Sahong trên hạ lưu sông Mê Kông ở Lào bắt 
đầu hoạt động vào đầu năm 2020. Nước láng giềng 
Campuchia nhập khẩu điện từ dự án thủy điện này.
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ghi nhận của một bài bình luận vào tháng 6 năm 2018. được 
xuất bản bởi Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, một tổ chức 
nghiên cứu về quốc phòng và an ninh có trụ sở tại Vương  
quốc Anh.

Hơn nữa, những bất đồng về biên giới và căng thẳng sắc  
tộc “tiếp tục đè nặng lên những mối quan hệ giữa các quốc  
gia ven sông ở vùng thấp hơn, thường gây ảnh hưởng đến các 
vấn đề trong khu vực và làm phức tạp những nỗ lực hợp tác  
về sông Mê Kông”, nhà bình luận Brijesh Khemlani, một nhà 
phân tích làm việc tại Bangkok về các vấn đề Đông Nam Á,  
đã viết.

Ông kêu gọi việc củng cố các cơ quan đa phương, bao 
gồm MRC và Sáng kiến Hạ nguồn Mê Kông (Lower Mekong 
Initiative - LMI) do Hoa Kỳ khởi xướng, để làm thành  
lũy chống lại Trung Quốc và gieo mầm cho sự phát triển  
bền vững.

“Phải có sự chống trả trước chủ nghĩa bành trướng của 
Trung Quốc ở Mê Kông”, ông Khemlani cảnh báo, “vì cứ để 
nguyên các vấn đề như hiện tại sẽ là một công thức dẫn đến 
thảm họa”.

LMI, một sự hợp tác giữa Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái 
Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ, đã đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày 
thành lập vào năm 2019. Mục tiêu của dự án là “đem đến sự 
tăng trưởng kinh tế công bằng, bền vững và đem lại lợi ích cho 
tất cả” cho năm quốc gia đối tác thuộc vùng Mê Kông, đi theo 
cấu trúc gồm sáu trụ cột: môi trường và nước, y tế, nông nghiệp, 
tính kết nối, giáo dục và an ninh năng lượng.

Sáng kiến này được hỗ trợ bởi Friends of the Lower 
Mekong, một hiệp hội bao gồm Úc, Liên minh Châu Âu, Nhật 
Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Ngân hàng Phát triển Châu Á và 
Ngân hàng Thế giới.

Tại một sự kiện kỷ niệm thập kỷ đầu tiên của LMI vào tháng 
8 năm 2019, Ngoại trưởng Hoa Kỳ lúc đó là ông Mike Pompeo 
đã ghi nhận những thành tựu của sự hợp tác nhưng cũng nêu bật 
“những xu hướng đáng lo ngại”.

Ông nói với các bộ trưởng của các quốc gia trong LMI: 
“Chúng ta thấy việc xây dựng ồ ạt các con đập ở thượng lưu, 
điều này thâu tóm sự kiểm soát đối với dòng chảy xuống vùng 
hạ lưu”. “Dòng sông đã ở mức thấp nhất trong một thập kỷ — 
một vấn đề liên quan đến quyết định của Trung Quốc về việc 
khóa nước ở thượng nguồn. Trung Quốc cũng có kế hoạch cho 
nổ mìn và nạo vét lòng sông. … Và chúng ta thấy có những nỗ 
lực nhằm thôi thúc việc soạn thảo những quy tắc mới dưới sự 
chỉ đạo của Bắc Kinh để chi phối dòng sông, từ đó làm suy yếu 
Ủy hội sông Mê Kông”.

Ông Pompeo đã công bố một loạt các dự án mới được thiết 
kế để bảo vệ con sông và khu vực, bao gồm:

• Quan hệ đối tác về Điện ở Mê Kông Nhật Bản-Hoa 
Kỳ (Japan-U.S. Mekong Power Partnership - JUMPP) 
nhằm phát triển lưới điện bền vững trong khu vực và cơ 
sở hạ tầng chất lượng, với kinh phí ban đầu do Hoa Kỳ 
cấp là khoảng 679 tỷ đồng (29,5 triệu đô la Mỹ).

• Khoản tài trợ trị giá khoảng 322 tỷ đồng (14 triệu đô 
la Mỹ) cho các quốc gia thuộc Mê Kông để đấu tranh 
chống tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán ma túy, 
bao gồm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy đá trong 
khu vực Tam giác Vàng gồm các vùng của Miến Điện, 

Lào và Thái Lan. 
• Một dự án của Hàn Quốc-Hoa Kỳ với mục tiêu sử dụng 

tốt hơn hình ảnh vệ tinh nhằm đánh giá các kiểu lũ lụt 
và hạn hán dọc theo sông Mê Kông.  

• Một nền tảng chia sẻ dữ liệu nước và chương trình tác 
động cộng đồng của LMI.

• Một hội nghị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để tăng 
cường công tác quản trị những con sông chảy qua 
đường biên giới, bao gồm “một cách tiếp cận minh 
bạch, dựa trên luật lệ đối với sông Mê Kông”.

Ông Pompeo nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp bảo vệ  
chủ quyền và an ninh của quý vị, giúp quý vị phát triển kinh  
tế và bảo vệ những nền văn hóa và môi trường đa dạng của  
quý vị”.

NHU CẦU TĂNG VỌT
Sự thịnh vượng tạo ra sự phát triển và theo đó là nỗi thèm khát 
năng lượng, thúc đẩy mong muốn khai thác các nguồn năng 
lượng tái tạo, chẳng hạn như thủy điện. Theo Hiệp hội Địa lý 
Quốc gia, con người đã sử dụng nước để tạo ra năng lượng  
trong hàng ngàn năm qua — ngày nay, thủy điện chiếm  
khoảng 70% lượng điện tái tạo được sản xuất trên toàn  
thế giới.

Khi công bố dự án JUMPP, LMI ghi nhận rằng nhu cầu điện 
ở các quốc gia thuộc vùng Mê Kông dự kiến sẽ tăng khoảng 
6% mỗi năm. Nỗ lực của Hoa Kỳ-Nhật Bản sẽ hỗ trợ “dòng lưu 
chuyển thông suốt của các nguồn cung cấp năng lượng trong 
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một điều đóng vai trò 
then chốt đối với sự ổn định và phát triển của khu vực”.

Vào tháng 3 năm 2020, khi cả thế giới dồn tâm sức để chống 
chọi với đại dịch vi-rút corona, có một số tin tốt cho sông Mê 
Kông: Campuchia đã công bố lệnh hoãn có hiệu lực 10 năm đối 
với các hoạt động phát triển đập trên dòng chảy chính, bãi bỏ 
những kế hoạch cho hai dự án thủy điện đầu tiên của nước này. 
Hai tháng trước đó, lưới điện của Campuchia đã bắt đầu nhập 
khẩu điện từ Đập Don Sahong mới theo một thỏa thuận năng 
lượng kéo dài 30 năm với nước láng giềng Lào.

Tuy nhiên, các con đập mới vẫn mọc lên dọc theo dòng chảy 
chính của sông Mê Kông cũng như các nhánh sông, với hơn 370 
dự án đã được lên kế hoạch, theo báo The Washington Post đưa 
tin vào tháng 1 năm 2020. Nhiều dự án trong số đó sẽ do các 
công ty Trung Quốc xây dựng trong khuôn khổ chương trình 
Một vành đai, Một con đường của nước này.

Con số này, ngay cả khi báo cáo thường niên của MRC vào 
tháng 6 năm 2020 đã cảnh báo về những rủi ro từ việc xây dựng 
và báo cáo rằng “hạn hán nghiêm trọng ở Lưu vực Hạ lưu sông 
Mê Kông đã gây ra những tổn thất kinh tế đáng kể do thiệt hại 
đối với cây trồng nông nghiệp, tác động tiêu cực đến môi trường 
và ảnh hưởng xấu đến sinh kế của người dân”.

Con số này, ngay cả khi Trung Quốc kìm hãm nguồn nước 
mà có thể làm dịu cơn khát của cả khu vực.

Vào tháng 4 năm 2022, các nhà lãnh đạo của bốn quốc gia 
thành viên MRC sẽ họp tại Lào trong hội nghị thượng đỉnh tiếp 
theo được tổ chức bốn năm một lần của ủy hội. Câu hỏi quan 
trọng hơn cả ngày xưa, cũng như ngày nay, và chắc chắn sẽ còn 
vào ngày sau: Tương lai của Dòng sông Mê Kông hùng vĩ sẽ 
chảy về đâu?  o
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ộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) có chủ 
ý rõ ràng trong việc ráo riết tiếp cận để tìm cách đổi 
tiền lấy ảnh hưởng với các nước láng giềng ngay 
cạnh Ấn Độ là Bangladesh, Miến Điện, Maldives, 

Nepal, Pakistan và Sri Lanka, cũng như bằng cách uy hiếp đồng 
minh thân cận nhất của Ấn Độ là Bhutan.

Trung Quốc dường như cũng đã tính toán chính xác rằng Ấn 
Độ, bất chấp sức mạnh quân sự hùng mạnh của mình, sẽ cực kỳ 
kiềm chế khi đối mặt với sự cố gắng trâng tráo của Quân đội 
Giải phóng Nhân dân (People's Liberation Army - PLA) vào 
giữa năm 2020 nhằm tràn sang gần 1.000 kilomet vuông phía 
đông Ladakh ở khu vực phía tây của Đường kiểm soát thực tế 
(Line of Actual Control - LAC) phân chia hai cường quốc.

Trung Quốc đã triển khai khoảng 60.000 quân trong cuộc 
xâm nhập này. Đây không những là động thái tiêu biểu cho thái 
độ hung hăng của nước này đối với Ấn Độ, mà còn đại diện 
cho giai đoạn căng thẳng nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể 
từ cuộc đụng độ kéo dài một tháng vào năm 1962 cũng trong 
khu vực này. Sau vụ xung đột đó, Trung Quốc đã chiếm được 
Aksai Chin, một sa mạc trên cao, rộng 38.000 kilomet vuông, 
gần bằng kích thước của Bhutan mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền 
là một phần của Lãnh thổ Liên minh Ladakh. Trung Quốc cũng 
tuyên bố chủ quyền đối với 83.743 kilomet vuông của bang 
Arunachal Pradesh ở phía đông bắc. Bang này nằm dọc theo 
khu vực phía đông của LAC. Hai quốc gia này từ lâu đã tranh 
chấp về chiều dài và vị trí của LAC, đường biên đã được chia 
thành ba phần. Trên thực tế, các công nhân Trung Quốc dưới sự 
hậu thuẫn của quân đội sau đó đã vượt qua và đi vào Arunachal 
để xây dựng một ngôi làng dọc theo biên giới phân tách bang 

đó với Tây Tạng, trên bờ sông Tsari Chu ở huyện Thượng 
Subansiri. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ghi nhận động thái này và cho 
biết họ nhận thức được việc xây dựng “dọc theo LAC”, thường 
được coi là nỗ lực của Trung Quốc nhằm củng cố tuyên bố chủ 
quyền đối với khu vực này như một phần trong chiến lược xây 
dựng các khu định cư của dân thường ở những khu vực biên giới 
có tranh chấp. Bản thân Bắc Kinh đã phản bác tất cả những lời 
chỉ trích, khăng khăng rằng sự xâm phạm này là “không có gì để 
chê trách" vì nước này “chưa bao giờ công nhận” Arunachal.

Ngay trong khi tình thế bế tắc ở bang miền đông Ladakh tiếp 
tục âm ỉ, thì Trung Quốc lại tấn công, lần này là ở Sikkim, bang 
miền bắc siêu nhỏ của Ấn Độ tách rời Arunachal và ở giữa là 
Bhutan. Quân sĩ Trung Quốc đã giao chiến với Binh lính Ấn Độ 
trên LAC tại Naku La ở Sikkim vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, 
một sự việc được Quân đội Ấn Độ mô tả là “một vụ chạm trán 
nhỏ”. Sự việc giống như kiểu đó nhất đã xảy ra trong cùng khu 
vực vào tháng 5 năm 2020.

Khi năm 2020 sắp kết thúc, Ấn Độ đã hy vọng rằng ít nhất 
Trung Quốc sẽ để yên ở bang miền Đông Ladakh. Những người 
Lính sức cùng lực kiệt của nước này đang cố thủ ở vùng biên 
giới hoang vu, xa xôi với độ cao trung bình là 3.000 mét trên 
mực nước biển. Nhiệt độ ở đó trong mùa đông khắc nghiệt có 
thể tụt xuống dưới âm 45 độ C, thách thức những giới hạn về 
sức chịu đựng của tinh thần cũng như thể chất.

Do đó, New Delhi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi vòng đàm 
phán thứ chín ở cấp quân đội giữa hai bên vào tháng 2 năm 
2021 đã đạt được thỏa thuận về việc rút quân khỏi bờ bắc và 
nam của Hồ Pangong ở phía đông bang Ladakh. Bộ trưởng 
Quốc phòng Rajnath Singh đã thông báo cho Quốc hội Ấn Độ 

C

Phá vỡ Gọng kìm của 

TRUNG QUỐC
Ấn Độ trông cậy vào các đối tác mới, hoàn thiện các thỏa thuận 

quốc phòng để chống lại thái độ gây hấn của Trung Quốc

SAROSH BANA
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vào ngày 11 tháng 2 rằng “để đảm bảo việc rút quân tại các 
điểm có xô xát dọc theo LAC, quan điểm của chúng tôi là quân 
lính của cả hai bên hiện đang ở gần nhau nên rời khỏi các vị trí 
triển khai tiền tuyến được thực hiện vào năm 2020 và trở lại các 
căn cứ cố định và đã được chấp nhận”.

Trong khi việc rút quân đang tiến triển suôn sẻ tại Hồ 
Pangong, các cuộc đối đầu ở những khu vực khác như Depsang 
Plains, Gogra Heights và Hot Springs lại mất thời gian để  
giải quyết.

Điều đáng mừng là cả hai bên giờ đây đã đồng ý duy trì tiến 
trình đối thoại và đàm phán đồng thời tiếp tục những nỗ lực 
nhằm đảm bảo sự kiềm chế của quân lính ở tuyến đầu, ổn định 
và kiểm soát tình hình dọc theo LAC ở khu vực phía tây của 
biên giới Trung Quốc-Ấn Độ, và cùng nhau duy trì hòa bình.

Để giúp kiềm chế sự gây hấn của Trung Quốc mà không 
kích động dẫn đến chiến tranh, Ấn Độ có thể tìm cách củng cố 
các mối quan hệ đang hình thành như Đối thoại An ninh Bộ tứ, 
gọi tắt là Bộ tứ, với Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Việc hoàn thiện 
những thỏa thuận quốc phòng giữa các quốc gia này cũng như 
các quốc gia khác trong khu vực cũng có thể thúc đẩy các nỗ 
lực an ninh của Ấn Độ.

Bắc Kinh đã lợi dụng đại dịch COVID-19, vốn gây căng 
thẳng cho Ấn Độ về kinh tế và chính trị, cũng như làm quân đội 
của nước này bị phân tâm. Trong khi đó, Trung Quốc gần như 
không hề nao núng trước sự chỉ trích trên khắp thế giới do cách 
xử lý kém cỏi của nước này trước dịch bệnh bùng phát, vốn 
được nhiều người cho là có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc. 
Trung Quốc rắp tâm lèo lái những mục tiêu về chính sách đối 
ngoại của mình dựa trên sức mạnh của nền kinh tế và quân sự 
nước này.

NHỮNG CĂNG THẲNG Ở BIÊN GIỚI
Kể từ khi Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng vào năm 1950 và 
sáp nhập khu vực này trong năm tiếp theo, tự mở rộng lãnh 
thổ của mình đến biên giới của Ấn Độ, Trung Quốc đã là một 
nước láng giềng đầy vẻ hăm dọa với quốc gia đông dân thứ hai 
thế giới. Bất chấp ba thỏa thuận, vào năm 1993, 1996 và 2013, 
nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên LAC, Bắc Kinh đã liên 
tục phản bác về các đường ranh giới, và kể từ những năm  
1980 đã dần dần chiếm được tổng số 640 kilomet vuông  
đất thông qua nhiều lần xâm nhập vào Ladakh trước cuộc  
tấn công mạnh vào phía đông Ladakh trong năm 2020.

Đồng minh thân cận của Trung Quốc là Pakistan cũng có 
tranh chấp biên giới với Ấn Độ. Hai nước láng giềng đã giao 
chiến bốn lần, tại thời điểm Chia cắt vào năm 1947, và vào năm 
1965, 1971 và 1999. Cuộc chiến năm 1971 cũng sản sinh ra 
Bangladesh từ sự sụp đổ của Đông Pakistan.

Ấn Độ có chung đường biên giới dài 4.097 kilomet với 
Bangladesh; 3.323 kilomet với Pakistan; 1.751 kilomet với 
Nepal; 1.643 kilomet với Miến Điện; 699 kilomet với Bhutan; 
và 106 kilomet với Afghanistan.

Trung Quốc đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình 
một cách có chủ đích bằng cách phát triển một chuỗi các 
cảng trên khắp Bangladesh, Miến Điện, Maldives, Pakistan 
và Sri Lanka, về cơ bản là bóp nghẹt Ấn Độ trong vòng cung 
biến động. Các chuyên gia quân sự nước ngoài đã đặt tên cho 
kế hoạch này là chiến lược “chuỗi ngọc trai”. Trung Quốc đã 
xây dựng Cảng Gwadar ở Baluchistan, Pakistan, cảng này 
nối với Kashgar ở khu vực Tân Cương xa xôi về phía tây 
của Trung Quốc thông qua Hành lang Kinh tế Trung Quốc-
Pakistan (China-Pakistan Economic Corridor - CPEC) trị 

NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN GIỚI ĐANG CÓ TRANH CHẤP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ TRUNG QUỐC DỌC THEO ĐƯỜNG KIỂM SOÁT THỰC TẾ
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giá  trên 1 triệu tỷ đồng(46 tỷ đô la Mỹ) mà cả hai đối tác đều ca 
ngợi là “tượng đài lớn của tình hữu nghị Pakistan-Trung Quốc”.

CHO VAY NHẰM TRỤC LỢI 
CPEC đóng vai trò chủ đạo trong chương trình Một vành đai, 
Một con đường (One Belt, One Road - OBOR) của Trung Quốc. 
Chương trình này gồm một chuỗi các dự án cơ sở hạ tầng trị 
giá  khoảng 23 triệu tỷ đồng (1 nghìn tỷ đô la Mỹ) trên khắp  
70 quốc gia. Bắc Kinh đã giải ngân các khoản vay nhằm trục lợi 
cho các dự án không bền vững về mặt tài chính trong khuôn khổ 
OBOR, với mục đích thâu tóm quyền kiểm soát đối với cơ sở hạ 
tầng mà họ khởi xướng như khoản đền bù khi bên vay không trả 
được nợ.

Mặc dù Bắc Kinh khăng khăng rằng OBOR là một sáng kiến 
thương mại, nhưng việc đặt căn cứ hải quân dường như là một 
phần quan trọng trong ý đồ không được nói ra của Trung Quốc. 
Gwadar sẽ cho Trung Quốc một cửa ngõ hàng hải đến Biển Ả 
Rập trên vùng biển phía tây của Ấn Độ và đến Ấn Độ Dương, 
Vịnh Ba Tư cũng như các vịnh Oman và Aden. Ấn Độ phản đối 
CPEC vì dự án này chạy qua Gilgit-Baltistan và Kashmir do 
Pakistan chiếm đóng, mà Ấn Độ cũng có tranh chấp về quyền 
kiểm soát. Theo thỏa thuận, Pakistan có nghĩa vụ trả khoảng  
920 nghìn tỷ đồng (40 tỷ đô la Mỹ) cho Trung Quốc trong  
20 năm thông qua trả nợ và cổ tức.

Bắc Kinh cũng tăng cường các bẫy OBOR của mình thông 
qua những thỏa thuận cung cấp cho quân đội. Vào năm 2017, 
Islamabad đã công bố việc mua từ Trung Quốc bốn tàu ngầm tấn 
công lớp Yuan Loại 041 đã được sửa đổi và chuyển giao công 
nghệ để lắp ráp thêm bốn chiếc nữa tại thành phố cảng Karachi, 
trong một thỏa thuận ước tính trị giá khoảng 115 nghìn tỷ đồng 
(5 tỷ đô la Mỹ). Bốn chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được giao vào 
năm 2023 và số còn lại chậm nhất là năm 2028 để tạo thành lực 
lượng nòng cốt của bộ ba tấn công bằng hạt nhân ngoài khơi 
của Pakistan. Cũng trong năm 2017, Bangladesh đã mua hai tàu 
ngầm lớp Ming Loại 035G do Trung Quốc chế tạo trị giá gần  
4 nghìn 700 tỷ đồng (204 triệu đô la Mỹ).

CÔNG DỤNG KÉP
Xe tăng, tàu hộ tống và máy bay chiến đấu do Trung Quốc chế 

tạo cũng trang bị cho quân đội Bangladesh, và binh lính của 
nước này thường xuyên được đào tạo tại Trung Quốc. Hai nước 
đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, và Bangladesh chính 
thức gia nhập OBOR trong chuyến thăm đến Dhaka của Tổng 
Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vào  
năm 2016.

Kể từ đó, chín dự án trị giá khoảng 163 nghìn tỷ đồng 
( 7,1 tỷ đô la Mỹ) đã được tiến hành. Những dự án này nằm 
trong 27 dự án cơ sở hạ tầng thuộc OBOR do Trung Quốc tài trợ 
ở Bangladesh. Bắc Kinh cũng tuyên bố chính sách không đánh 
thuế đối với 97% hàng hóa nhập khẩu từ Bangladesh. Trung 
Quốc đã hứa hỗ trợ tài chính khoảng 689 nghìn tỷ đồng (30 tỷ 
đô la Mỹ) cho Bangladesh, làm lu mờ các khoản đóng góp viện 
trợ phát triển của Ấn Độ là khoảng 230 nghìn tỷ đồng (10 tỷ đô 
la Mỹ).

Bangladesh cũng đã chốt một thỏa thuận trị giá 23 nghìn 
tỷ đồng (1 tỷ đô la Mỹ) với Trung Quốc về quản lý nước sau 
khi không đạt được thỏa thuận về việc dùng chung nước của 
Teesta với Ấn Độ. Đây là con sông dài thứ tư của nước này, bắt 
nguồn từ Ấn Độ. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất 
của Bangladesh, với hoạt động thương mại giữa hai nước trị giá 
413 nghìn tỷ đồng (18 tỷ đô la Mỹ). Tổng lượng hàng hóa mua 
bán của Ấn Độ với Bangladesh có giá trị dao động khoảng 218 
nghìn tỷ đồng (9,5 tỷ đô la Mỹ).

Mặc dù vào năm 2014, một thỏa thuận để Trung Quốc xây 
dựng một cảng ở Sonadia, Bangladesh bị thất bại, nhưng Trung 
Quốc đã tìm được một địa điểm thay thế ở Miến Điện để tăng 
cường sự hiện diện của mình tại Vịnh Bengal trên bờ biển phía 
đông của Ấn Độ. Trong chuyến thăm Miến Điện vào tháng  
1 năm 2020, ông Tập đã hoàn tất một thỏa thuận cho Dự án 
Cảng Nước sâu của Đặc khu kinh tế Kyaukpyu, với chi phí 
khoảng 30 nghìn tỷ đồng (1,3 tỷ đô la Mỹ) trong giai đoạn  
đầu tiên.

Cảng này nằm ở bang Rakhine thuộc phía tây, cạnh 
Bangladesh về phía bắc, sẽ tiếp giáp với Vịnh Bengal. Bên kia 
vịnh, Ấn Độ đang phát triển một căn cứ tàu ngầm hạt nhân có 
tên là Dự án Varsha gần Bộ Tư lệnh Hải quân phía Đông tại 
Visakhapatnam. Kyaukpyu có thể kiêm cả vai trò là một cơ sở 
quân sự nếu phát sinh xung đột. Chi phí ban đầu của dự án là 
161 nghìn tỷ đồng (7 tỷ đô la Mỹ) đã bị cắt giảm do Miến Điện 
lo sợ về một cái bẫy nợ. Các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng 
khác do Trung Quốc viện trợ đang được tiến hành là Thành phố 
Yangon Mới và Khu Hợp tác Kinh tế Biên giới Trung Quốc-
Miến Điện. Trung Quốc bị nghi ngờ đang duy trì một đơn vị 
tình báo hải quân tại một căn cứ ở quần đảo Coco, gần vùng 
lãnh thổ đảo Andaman và Nicobar xa xôi của Ấn Độ.

Vào năm 2017, khi Sri Lanka gặp khó khăn trong việc trả 
các khoản nợ theo thỏa thuận trị giá hơn 25 nghìn tỷ đồng  
(1,1 tỷ đô la Mỹ) với Trung Quốc để phát triển cảng biển phía 
nam Hambantota, Bắc Kinh đã giành quyền kiểm soát cảng 
chiến lược này thông qua hợp đồng thuê 99 năm. Trung Quốc 
được sử dụng cảng này, và trong tương lai là cả Gwadar nữa, 
làm căn cứ Hải quân PLA để củng cố sức mạnh của mình ở 
vùng ven biển.

Trung Quốc cũng đang mở rộng từ Hambantota đến cảng 
Colombo, trạm công-te-nơ sâu nhất ở Nam Á. Trong khoản 
đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Sri Lanka, Công ty Kỹ 

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, bên phải, 
và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi tham gia cuộc 
họp Đối thoại An ninh Bộ tứ tại Tokyo vào tháng 10 năm 2020.  REUTERS
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thuật Cảng Trung Quốc (China Harbour Engineering Co.), một 
chi nhánh của Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc 
(China Communications Construction Co.) thuộc sở hữu nhà 
nước, đang tạo ra Thành phố Tài chính Quốc tế Colombo trị 
giá 32 nghìn tỷ đồng (1,4 tỷ đô la Mỹ) trên 660 mẫu đất lấn 
biển. “Thành phố bên trong thành phố” này được kỳ vọng sẽ trở 
thành một trung tâm tài chính lớn để cạnh tranh với Singapore 
và Dubai cũng như thúc đẩy nền kinh tế và thương mại hàng 
hải của quốc đảo này. Trung Quốc cũng đang đầu tư 23 nghìn 
tỷ đổng (1 tỷ đô la Mỹ) để xây dựng ba tòa nhà 60 tầng tại địa 
điểm này.

Về lãnh thổ đảo Maldives, Ấn Độ lo ngại rằng việc mở 
rộng tiềm năng — từ 38.000 lên 100.000 mét vuông — của đảo 
Feydhoo Finolhu, mà một công ty Trung Quốc đã thu được vào 
năm 2016 theo một hợp đồng thuê 50 năm với giá 92 tỷ đồng  
(4 triệu đô la Mỹ), có thể dẫn đến việc thành lập một căn cứ 
quân sự của Trung Quốc, có khả năng là cho tàu ngầm hạt  
nhân và một trạm nghe lén để theo dõi các hoạt động của hải 
quân Ấn Độ ở khu vực chiến lược này của Ấn Độ Dương. 
Maldives nằm cách Kanyakumari, mũi cực nam của Ấn Độ  
chỉ 623 kilomet. Theo cách tương tự, Trung Quốc đã tạo ra và 
quân sự hóa các đảo nhân tạo tương tự ở Biển Đông — bảy 
ở quần đảo Trường Sa và 20 ở quần đảo Hoàng Sa — theo 
những gì họ tuyên bố là “quyền tự nhiên của mình với tư cách 
là một quốc gia có chủ quyền”. Nước này cũng đã chất lên 
Maldives gánh nặng nợ 34 nghìn tỷ đồng(1,5 tỷ đô la Mỹ), 
khi doanh thu hàng năm của quốc đảo này là khoảng 39 
nghìn tỷ đồng (1,7 tỷ đô la Mỹ) và tổng sản phẩm quốc nội là 
92 nghìn tỷ đồng (4 tỷ đô la Mỹ).

‘GIẢI PHÁP TRỌN GÓI’
Trung Quốc đã thâm nhập vào Bhutan trong những năm gần 
đây, đỉnh điểm là việc PLA xâm nhập vào vương quốc Phật  
giáo không giáp biển này vào tháng 11 năm 2020 để xây dựng 
những gì các hình ảnh vệ tinh cho thấy là một khu dân cư dài  
và hẹp dọc theo cao nguyên Doklam. Cao nguyên này, nằm ở 
khu vực biên giới ngã ba đang có tranh chấp mà hai nước này  
có chung với Ấn Độ, là địa điểm của một cuộc đối đầu căng 
thẳng dài 73 ngày giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào năm  
2017. Các hình ảnh tiếp theo cho thấy những kho đạn dược  
đã được xây dựng dọc theo khu định cư mới.

Trước cuộc xâm nhập này, Trung Quốc đã công bố một “giải 
pháp trọn gói” cho tranh chấp ranh giới với Bhutan. Giải pháp 
này trở lại đề xuất năm 1996 về việc Trung Quốc nhượng cho 
Bhutan các khu vực tranh chấp về phía bắc để đổi lấy các khu 
vực tranh chấp về phía tây, bao gồm Doklam và ranh giới phía 
đông của Bhutan, bao quanh khu bảo tồn rừng Sakteng. Bhutan 
là đồng minh đáng tin cậy nhất của Ấn Độ trong khu vực, nhưng 
Hiệp ước Hữu nghị Ấn Độ-Bhutan năm 1949 và 2007 không có 
điều khoản quốc phòng rõ ràng.

Doklam đóng vai trò then chốt đối với vị thế bá chủ của 
Trung Quốc trong khu vực, cũng như Thung lũng Chumbi của 
Tây Tạng, phía bắc Doklam và Hành lang Siliguri của Ấn Độ, 
về phía nam, cả hai đều là nút thắt chiến lược ở vùng núi. Với 
một bước tiến táo bạo, Trung Quốc có thể cắt đứt hành lang 
dài 60 kilomet này, còn được gọi là “Cổ Gà”, một tuyến đường 
rộng 22 kilomet nối liền phần đất liền của Ấn Độ với tám bang 

ở vùng đông bắc xa xôi nằm giáp với Bangladesh, Bhutan, Miến 
Điện và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

BIỆN PHÁP ĐÁP TRẢ TRUNG QUỐC
Ghi nhận chiến lược nhằm gây ảnh hưởng của Trung Quốc, Ấn 
Độ đã tăng cường các chuyến thăm thiện chí, cử ba quan chức 
hàng đầu đến các nước láng giềng vào tháng 11 năm 2020. Bộ 
trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar đã đến Seychelles 
sau các chuyến thăm đến Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập 
Thống nhất. Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval thăm hàng ngũ 
lãnh đạo của Sri Lanka và Thư ký Ngoại giao Harsh Shringla đến 
thăm Nepal, sau các chuyến đi đến Bangladesh và Maldives.

Thời gian có thể không đứng về phía Ấn Độ, nhưng nước 
này phải tiếp tục chống lại những nỗ lực của Trung Quốc nhằm 
mua ảnh hưởng với các nước láng giềng. Ngoài việc cung cấp 
cho các nước láng giềng những lựa chọn về kinh tế và quân sự 
khác với những cám dỗ từ OBOR của Trung Quốc, Ấn Độ cần 
trông cậy vào Bộ tứ, theo lập luận của ngày càng nhiều các nhà 
phân tích. Cùng nhau, các quốc gia trong Bộ tứ có thể tạo ra một 
quỹ cơ sở hạ tầng cung cấp các lựa chọn bền vững về mặt tài 
chính để thay thế cho các dự án của Trung Quốc nhằm cài bẫy 
nợ các nước láng giềng của Ấn Độ.

Hơn nữa, Bộ tứ có thể tăng cường nhận thức về lĩnh vực 
hàng hải, thể hiện sức mạnh bằng cách chia sẻ công tác hậu 
cần và phát triển các công nghệ quốc phòng để chống lại Trung 
Quốc trong khu vực. Việc hoàn thiện các thỏa thuận quốc phòng 
sẽ giúp củng cố các năng lực của Bộ tứ. Ví dụ, vào tháng 10 
năm 2020, Ấn Độ và Hoa Kỳ đã ký một hiệp ước về chia sẻ dữ 
liệu vệ tinh nhạy cảm, thường được sử dụng cho tên lửa dẫn 
đường và máy bay không người lái. Đây là thỏa thuận mới nhất 
trong một loạt các hiệp ước Ấn Độ-Hoa Kỳ để chống lại xu 
hướng bành trướng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Một Bộ tứ mạnh mẽ, với sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế 
và quân sự, sẽ, ở mức tối thiểu, buộc Trung Quốc phải suy nghĩ 
cẩn thận về những động thái khiêu khích liên tục của mình trong 
khu vực Ấn Độ Dương cũng như hành vi xâm phạm vào biên 
giới của Ấn Độ và các nước láng giềng.  o

Ấn Độ đang xây dựng một đường cao tốc đi qua điểm hợp lưu của 
sông Indus và sông Zanskar trong khu vực Ladakh của mình.  REUTERS
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hiến lược hàng hải của Nhật Bản về cơ bản tập trung vào 
việc hợp tác với đồng minh Hoa Kỳ nhằm đảm bảo rằng 
các tuyến đường biển ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 

mà đóng vai trò tối quan trọng đối với an ninh của nước này 
được an toàn và được bảo vệ. Hầu hết các hoạt động của hai 
cơ quan an ninh hàng hải của nước này là, Lực lượng Tự vệ 
Hàng hải Nhật Bản (Japan Maritime Self-Defense Force - 
JMSDF) và Lực lượng Cảnh sát Biển Nhật Bản (JCG) đều tập 
trung vào các vùng biển gần của Nhật Bản và tìm cách ngăn 
chặn các hành động gây hấn của Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa (Trung Quốc), Bắc Triều Tiên và Nga đồng thời hỗ trợ 
công tác quản trị tốt vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. 
Nhật Bản cũng triển khai những lực lượng của mình đến các 
địa điểm dọc theo các tuyến đường biển đó, chẳng hạn như 
Vịnh Aden và Eo biển Hormuz, nơi những hoạt động vận 
chuyển của Nhật Bản đang bị đe dọa trực tiếp và ở mức đáng 
ngại. Có tầm quan trọng không kém đối với chiến lược này là 
các hoạt động của Nhật Bản nhằm vào các tuyến đường biển 
tương đối an toàn và an ninh hơn, nhưng vẫn dễ gặp rủi ro 
mà đi qua và gần Đông Nam Á. Điều này bao gồm các vùng 
biển khép kín, chẳng hạn như Biển Đông, Biển Java và Vịnh 
Bengal, cũng như các nút thắt then chốt, chẳng hạn như các eo 
biển Lombok, Malacca, Singapore và Sunda.

Phần lớn nỗ lực này dựa trên sức mạnh kinh tế của Nhật 

Bản, và Nhật Bản đã đầu tư mạnh vào việc phát triển cơ sở 
hạ tầng và năng lực an toàn cùng với các quốc gia ven biển 
trong khu vực trong hơn 50 năm qua. Trong 20 năm qua, JCG 
cũng đã tham gia vào việc phát triển năng lực thực thi pháp 
luật hàng hải của các quốc gia ven biển. Trong thập kỷ qua, 
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tham gia bằng cách bắt đầu các 
dự án xây dựng năng lực mới với các lực lượng hải quân trong 
khu vực, và JMSDF tiến hành ngày càng nhiều các hoạt động 
quân sự trong các vùng biển của khu vực.

Với tất cả các nhánh của quyền lực nhà nước Nhật Bản 
hiện đang đầu tư vào an ninh hàng hải Đông Nam Á, khu vực 
này đang tự khẳng định vai trò của mình như một trọng điểm 
mới trong chiến lược hàng hải của Nhật Bản. Phạm vi, ý định 
chiến lược và có lẽ cả sự phát triển trong tương lai của các 
hoạt động an ninh hàng hải của Nhật Bản ở Đông Nam Á cần 
được nghiên cứu tỉ mỉ hơn.

CHIẾN LƯỢC HÀNG HẢI CỦA NHẬT BẢN
Chiến lược an ninh hàng hải đã vững chắc của Nhật Bản nhìn 
chung có thể được tách thành hai phân đoạn về mặt địa lý, một 
phân đoạn là vùng biển nội địa của Nhật Bản và phân đoạn 
còn lại liên quan đến các tuyến đường biển thuộc khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong các vùng biển gần, Nhật 
Bản phải đối mặt với áp lực an ninh đáng kể từ phía bắc, phía 

C

Tàu chở trực thăng JS Izumo của Lực 
lượng Tự vệ Hàng hải Nhật Bản, thứ 
hai từ bên phải, các tàu khu trục JS 
Akebono và JS Murasame và tàu BRP 
Davao del Sur của Hải quân Philippines 
tham gia các cuộc tập trận ở Biển Sulu 
của Philippines.   THE ASSOCIATED PRESS
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tây và phía nam. Những hành động khiêu khích nhất thời về 
mặt quân sự, tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề hậu chiến tranh 
tạo ra những mối quan ngại về an ninh và hạn chế sự hợp tác 
giữa Nhật Bản và các nước láng giềng là Nga, Trung Quốc, Hàn 
Quốc và Bắc Triều Tiên.

Trong không gian trên biển, sự cạnh tranh với Trung Quốc 
là căng thẳng nhất. Các vòng đồng tâm của lực lượng cảnh sát 
biển Nhật Bản và Trung Quốc cùng các lực lượng hải quân liên 
tục thách thức chủ quyền, thăm dò phản ứng và tìm cách khẳng 
định quyền kiểm soát đối với các vùng biển xung quanh quần 
đảo Senkaku. Tình hình này đòi hỏi nguồn lực đáng kể của hạm 
đội trong khi phần còn lại của Biển Hoa Đông đem đến một 
vùng biển phía trước dài cần được tuần tra và giám sát. Mối đe 
dọa tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên và sự hỗ trợ của Nhật Bản 
trong công tác thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng 
Bảo an Liên Hợp Quốc đối với quốc gia đó cũng khiến hạm đội 
bận rộn. Phía trên những vùng biển tiếp giáp Nhật Bản, Lực 
lượng Tự vệ Không quân Nhật Bản thường xuyên triển khai 
các máy bay chiến đấu để đáp trả các hoạt động bay của Trung 
Quốc và Nga. Với tình hình ngày càng nghiêm trọng này, việc 
bảo vệ quyền lợi của Nhật Bản và thực thi các trách nhiệm quốc 
gia của mình trong hải phận và không phận theo Công ước Liên 
Hợp Quốc về Luật Biển đã chiếm phần lớn nguồn lực dành cho 
an ninh của Nhật Bản.  

Chiến lược của Nhật Bản nhằm đảm bảo sự an toàn và an 
ninh của các tuyến đường biển quan trọng dựa trên ba yếu tố: 
tận dụng liên minh với Hoa Kỳ, triển khai lực lượng đến các địa 
điểm trọng yếu nhất và tăng cường quan hệ với các đối tác có 
năng lực ngày càng cao dọc theo các tuyến đường biển.

Trong những năm gần đây, chiến lược hàng hải của Nhật 
Bản đã được lồng ghép trong các chiến dịch quốc gia để tập 
trung chính sách đối ngoại của Nhật Bản vào dải Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương kéo dài dọc theo các tuyến đường biển của 
nước này đến châu Âu và châu Phi. Ngay sau khi cựu Thủ 
tướng Shinzo Abe nhậm chức lần đầu tiên vào năm 2006, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao khi đó là ông Taro Aso đã công bố Vòng 
cung Tự do và Thịnh vượng (Arc of Freedom and Prosperity). 
Chính sách đối ngoại này đã bổ sung cho các ưu tiên đã có của 
Nhật Bản liên quan đến việc quản lý những mối quan hệ với 
các nước láng giềng liền kề và tăng cường liên minh với Hoa 
Kỳ, trong đó nhấn mạnh thêm vào việc thúc đẩy nền dân chủ và 
tăng cường khả năng với một vòng cung gồm các quốc gia đối 
tác trải dài từ Bắc Âu, xuyên qua Trung Đông, qua tiểu lục địa 
Ấn Độ và trên khắp Đông Nam Á. Đáng chú ý, vòng cung này 
tương xứng về mặt địa lý với các tuyến đường thương mại chính 
của Nhật Bản, trừ những tuyến đường qua Thái Bình Dương 
mà vốn đã an toàn, nhờ vào liên minh với Hoa Kỳ. Ông Abe đã 
trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu đầu tiên nhấn mạnh khái niệm 
địa chính trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm 2007 
khi ông có bài phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ với tiêu đề “Sự 
Hợp lưu của Hai Vùng biển”. Hai thủ tướng tiếp theo, cả hai đều 
thuộc Đảng Dân chủ Tự do, tiếp tục thực hiện ưu tiên này. Khi 
Đảng Dân chủ Nhật Bản giữ cương vị lãnh đạo trong chính phủ 
từ năm 2009-12, các Thủ tướng Yukio Hatoyama, Naoto Kan 
và Yoshihiko Noda đã sử dụng những cách diễn đạt khác nhau 
nhưng vẫn duy trì cách tiếp cận chính sách đối ngoại này đối với 
các quốc gia ven biển ở Nam và Đông Nam Á. Ngay sau khi trở 

lại nắm quyền vào năm 2012, ông Abe đã xuất bản một bài tiểu 
luận có tựa đề “Hình thoi An ninh Dân chủ của châu Á”. Bài 
luận đó mở đầu bằng: “Hòa bình, ổn định và tự do hàng hải  
ở Thái Bình Dương không thể tách rời hòa bình, ổn định và tự  
do hàng hải ở Ấn Độ Dương. Nhật Bản, với tư cách là một  
trong những nền dân chủ dựa vào biển lâu đời nhất ở châu  
Á, nên đóng một vai trò lớn hơn — cùng với Úc, Ấn Độ và  
Hoa Kỳ — trong việc duy trì lợi ích chung ở cả hai  
khu vực”.

Đông Nam Á rõ ràng là trung tâm của hình thoi, và khu vực 
này hiện là tâm điểm trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương Tự do và Rộng mở được công bố vào năm 2016.

CÁC HOẠT ĐỘNG DÂN SỰ CỦA NHẬT BẢN 
NHẰM TĂNG CƯỜNG AN TOÀN VÀ AN NINH 
HÀNG HẢI CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
Các tuyến đường biển giữa vùng biển nội địa của Nhật Bản và 
vùng biển nguy hiểm xung quanh Trung Đông trải dài hơn 5.000 
hải lý (9.260 km). Nhìn chung, những tuyến đường biển này đi 
qua các quốc gia ven biển có khả năng thực hiện công tác quản 
trị cần thiết để đảm bảo an toàn cho dòng chảy thương mại tự 
do. Tuy nhiên, các quốc gia ven biển có sự chênh lệch rất lớn 
về năng lực hàng hải, các tuyến đường biển vẫn còn nhiều trắc 
trở và các nhà lãnh đạo trong giới doanh nghiệp cũng như chính 
phủ Nhật Bản lo ngại rằng các sự kiện gây xáo trộn có thể nhanh 
chóng tạo ra một cuộc khủng hoảng. Các mối nguy hiểm khiến 
Nhật Bản lo lắng bao gồm các thách thức về việc di chuyển trên 
biển liên quan đến các nút thắt có lưu lượng tàu bè qua lại lớn, 
những thách thức về môi trường, chẳng hạn như thời tiết khắc 
nghiệt và sự cố tràn dầu, cướp biển, khủng bố và rủi ro chiến 
tranh. Trong năm thập kỷ qua, Nhật Bản ngày càng tham gia 
nhiều hơn vào việc giải quyết những thách thức này bằng cách 
hỗ trợ các dự án xây dựng năng lực cho quốc gia ven biển như 
một yếu tố cốt lõi trong chiến lược an ninh hàng hải của mình.

Tình trạng gia tăng của những vụ cướp biển trong khu vực 
sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997 đã thúc đẩy sự 
mở rộng các nỗ lực xây dựng năng lực của Nhật Bản để đưa vào 
hoạt động thực thi pháp luật hàng hải. Thủ tướng Keizo Obuchi 
đã khởi động việc mở rộng này tại hội nghị thượng đỉnh Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á Cộng Ba (ASEAN+3) vào tháng 
12 năm 1999, khi ông tìm kiếm hành động hợp tác quốc tế để 
chống cướp biển bằng cách đề xuất thành lập một cơ quan cảnh 
sát biển trong khu vực, tăng cường sự hỗ trợ của nhà nước cho 
các công ty vận tải biển và cải thiện công tác điều phối trong 
khu vực. 

Không lâu sau đó, Nhật Bản đã cung cấp thiết bị và đào tạo 
cũng như thúc giục tiến hành các cuộc tuần tra kết hợp. Sau khi 
một loạt các phái đoàn của Nhật Bản đến thăm khu vực để tìm 
hiểu thực tế và Tokyo tổ chức một số hội nghị lớn, tuy tham 
vọng của Nhật Bản đã thu hẹp lại, nhưng sự tham gia rộng hơn 
vào việc thực thi pháp luật hàng hải ở Đông Nam Á đã hình 
thành nhanh chóng. Vào năm 2000, JCG bắt đầu thiết lập các vị 
trí thường trực ở nước ngoài cho các sĩ quan để hỗ trợ các lực 
lượng cảnh sát biển của khu vực (bắt đầu với Lực lượng Cảnh 
sát Biển Philippines mới thành lập), và vào năm 2001, JCG bắt 
đầu tập trận với các lực lượng cảnh sát biển trong khu vực (bắt 
đầu với Philippines và Thái Lan). Vào năm 2006, các nỗ lực 
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ngoại giao của Nhật Bản dẫn đến việc tạo ra Thỏa thuận Hợp 
tác Khu vực về Chống Cướp biển và Cướp có Vũ trang nhằm 
vào các Tàu ở châu Á (Regional Cooperation Agreement on 
Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia 
- ReCAAP).

Một khía cạnh đáng chú ý trong sự hỗ trợ mà Nhật Bản 
dành cho an ninh hàng hải của Đông Nam Á là việc chuyển 
giao các tàu tuần tra cho các cơ quan thực thi luật biển trong 
khu vực. Trong số này có các tàu đánh cá chuyển đổi, tàu 
tuần tra Nhật Bản đã hết nhiệm vụ cũng như các tàu mới. Tàu 
đã được cung cấp bởi các quỹ tư nhân của Nhật Bản, thông 
qua các khoản vay được chính phủ tạo điều kiện, và dưới 
hình thức là khoản hỗ trợ trực tiếp. Những ví dụ trong thời 
kỳ đầu là các cuộc chuyển giao cho Indonesia và Philippines 
vào giữa thập niên 2000. Vì các tàu này được bọc thép, nên 
việc chuyển giao chịu sự chi phối của Ba nguyên tắc của 
Nhật Bản về Xuất khẩu Vũ khí và các đối tác nhận chỉ được 
sử dụng chúng cho các hoạt động thực thi pháp luật, bao 
gồm chống cướp biển và chống khủng bố. Việc nới lỏng Ba 
nguyên tắc vào năm 2011 và 2014 đã tinh chỉnh quá trình 
chính sách, và trong những năm gần đây, Nhật Bản đã mở 
rộng các chương trình của mình để cung cấp tàu tuần tra. 
Tính đến nay, cảnh sát biển và các cơ quan thực thi pháp 
luật hàng hải ở Campuchia, Indonesia, Malaysia, Palau, 
Philippines, Sri Lanka và Việt Nam đã nhận được các tàu 
tuần tra từ Nhật Bản.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG TỰ VỆ 
NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á
Những đợt triển khai tàu sớm nhất của JMSDF có mục tiêu 
cụ thể là tác động đến tình hình an ninh hàng hải ở Đông 
Nam Á, phù hợp với các nỗ lực và khuôn khổ đa phương. 
Vào tháng 12 năm 2004, các tàu và máy bay của Lực lượng 
Tự vệ Nhật Bản (Japan Self-Defense Forces - JSDF) nằm 
trong số các lực lượng quốc tế đã ra quân sau trận sóng thần 
ở Ấn Độ Dương. Trong năm 2005, JMSDF đã tham gia cuộc 
tập trận trên biển để khai mạc Hội nghị chuyên đề Hải quân 
Tây Thái Bình Dương (Western Pacific Naval Symposium - 
WPNS) do Hải quân Cộng hòa Singapore tổ chức, và các sĩ 
quan của Lực lượng Tự vệ Trên bộ Nhật Bản đã tham gia vào 
hội thảo cứu trợ sóng thần và các phần tham mưu cấp cao của 
cuộc tập trận quân sự Thái Lan-Hoa Kỳ Cobra Gold. Kể từ 
đó, các cuộc tập trận hàng hải được tài trợ bởi các tổ chức đa 
phương như WPNS, Diễn đàn Khu vực ASEAN và Hội nghị 
Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+) đã được 
tiến hành thường xuyên hơn, và JMSDF đã liên tục tham gia, 
thường là cử các đội quân đông nhất. Mặc dù có ý nghĩa quan 
trọng từ góc độ ngoại giao quốc phòng, những cuộc tập trận 
hàng hải đa quốc gia này thường khá đơn giản và nhằm mục 
đích xây dựng lòng tin hơn là tăng cường năng lực hoạt động. 
Nhiều hoạt động trong số đó tập trung vào việc ứng phó với 
thiên tai hơn là những lo ngại về an ninh thông thường.

Hướng dẫn Chương trình Quốc phòng của Nhật Bản năm 

Các sĩ quan Cảnh sát Biển Việt Nam 
quan sát một chiếc trực thăng khởi 
hành từ tàu Cảnh sát Biển Nhật Bản 
Echigo trong đợt huấn luyện kết 
hợp ngoài khơi bờ biển Việt Nam 
gần Đà Nẵng.  AFP/GETTY IMAGES
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2010 đã trở thành chính sách quan trọng đầu tiên tuyên bố rằng 
JSDF sẽ bắt đầu tiến hành các nhiệm vụ xây dựng năng lực với 
các lực lượng quân đội nước ngoài. Hoạt động đầu tiên theo 
chính sách này là việc triển khai một tàu JMSDF vào năm 2010 
để tiến hành các hoạt động xây dựng năng lực ở Campuchia và 
Việt Nam trong khuôn khổ chiến dịch Đối tác Thái Bình Dương 
của Hoa Kỳ. Kể từ đó, các tàu JMSDF đã tham gia vào Đối tác 
Thái Bình Dương mỗi năm, chỉ bỏ qua năm 2011 khi đang hỗ 
trợ các hoạt động ứng phó với thiên tai trong nước sau một trận 
động đất và sóng thần. Năm 2012, Nhật Bản đã thực hiện hoạt 
động xây dựng năng lực song phương đầu tiên ở Đông Nam Á, 
một hội thảo về y học dưới nước được tổ chức với Hải quân Việt 
Nam. Sự kiện song phương thứ hai là một hội thảo tập trung 
vào lĩnh vực hải dương học vào tháng 2 năm 2013 tại Trung tâm 
Hoạt động Hàng hải của Hải quân Indonesia ở Jakarta. Kể từ đó, 
Nhật Bản đã tiến hành các hoạt động xây dựng năng lực song 
phương tương tự với tám quốc gia đối tác khác. Trong số 10 đối 
tác này, tất cả ngoại trừ Mông Cổ đều là các quốc gia ven biển  
ở Biển Đông hoặc Vịnh Bengal. 

Vào tháng 12 năm 2013, Chiến lược An ninh Quốc gia đầu 
tiên của Nhật Bản đã giải thích ý định chiến lược đằng sau các 
hoạt động này: “Nhật Bản sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho các quốc 
gia ven biển đó dọc theo các tuyến thông tin liên lạc trên biển 
cùng với các quốc gia khác trong việc tăng cường những năng 
lực thực thi pháp luật trên biển của họ và củng cố sự hợp tác 
với các đối tác trên các tuyến đường biển mà có chung lợi ích 

chiến lược với Nhật Bản”. 
Trong thập kỷ qua, JMSDF cũng đã mở rộng các hoạt động 

ở Biển Đông. Không giống như các cuộc tập trận đa phương và 
các hoạt động xây dựng năng lực được đề cập ở trên, các hoạt 
động này dường như tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng 
các lựa chọn cho việc tiến hành các hoạt động hải quân cao cấp 
xung quanh vùng biển đó. Vì Nhật Bản không công khai địa 
điểm của các tàu thuyền và tàu ngầm của mình, không rõ những 
hoạt động triển khai này bắt đầu từ khi nào. 

Một số nhà phân tích, bao gồm các đô đốc Nhật Bản đã nghỉ 
hưu, cho rằng JMSDF cũng đang chuẩn bị để sẵn sàng chống lại 
một trạm tàu ngầm tên lửa đạn đạo tiềm năng của Trung Quốc 
ở Biển Đông. Mối lo ngại như thế sẽ giúp giải thích sự chú 
trọng của JMSDF vào những mối quan hệ đối tác của mình với 
Philippines và Việt Nam, các quốc gia kẹp giữa khu vực phía 
bắc của vùng biển này và nằm sát sườn căn cứ tàu ngầm quan 
trọng của Trung Quốc trên đảo Hải Nam.

Mối quan hệ của JMSDF với Hải quân Philippines là mối 
quan hệ đối tác phát triển nhất trong số các nước ở Đông 
Nam Á. Các sĩ quan JMSDF đã bắt đầu dự khán cuộc tập trận 
Balikatan diễn ra hàng năm của Philippines và Hoa Kỳ vào năm 
2012 và mức độ tham gia sau đó đã tăng lên. Vào năm 2016, 
tàu ngầm huấn luyện Oyashio của Nhật Bản đã ghé thăm Vịnh 
Subic ở Philippines cùng với hai tàu khu trục của JMSDF, và 
các thủy thủ đã tham gia vào các hoạt động xây dựng lòng tin 
với các đối tác Philippines. Đây là lần đầu tiên tàu ngầm của 

Người dân vẫy tay chào khi tàu 
khu trục JS Takanami của Lực 
lượng Tự vệ Hàng hải Nhật Bản 
rời Căn cứ Hải quân Yokosuka ở 
Nhật Bản.  AFP/GETTY IMAGES
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JMSDF đến thăm Philippines sau 15 năm. Kể từ đó, tàu ngầm 
JMSDF đã thường xuyên đến thăm Vịnh Subic.

Philippines cũng là quốc gia đầu tiên và cho đến nay, là 
quốc gia duy nhất nhận thiết bị phòng thủ của Nhật Bản. Các 
cải cách chính sách vào năm 2014 đã cho phép Tokyo phê 
duyệt xuất khẩu quốc phòng cho quân đội đối tác, và vào năm 
2017, hai máy bay huấn luyện TC-90 đã qua sử dụng của 
JMSDF đã được giao cho Lực lượng Vũ trang của Philippines. 
Tại đây, chúng được chỉ định là máy bay tuần tra trên biển 
C-90. Ba chiếc TC-90 nữa đã được chuyển giao vào năm 2018. 

Nhật Bản cũng đã ưu tiên phát triển những mối quan hệ 
quốc phòng với Việt Nam. Hoạt động nâng cao năng lực đầu 
tiên của JMSDF trong khu vực diễn ra trong đợt điều động tàu 
vận chuyển đổ bộ JS Kunisaki đến Qui Nhơn, Việt Nam vào 
năm 2010, trong khuôn khổ của Đối tác Thái Bình Dương. Tuy 
tập trung vào các hoạt động điều trị y tế và trao đổi văn hóa, 
chuyến thăm cũng bao gồm việc sử dụng các phương tiện đổ bộ 
lên một bãi biển Việt Nam. Năm tiếp theo, Việt Nam đã tổ chức 
các hoạt động xây dựng năng lực đầu tiên của JSDF ở Đông 
Nam Á mà không được hỗ trợ trong khuôn khổ một sự kiện của 
Hoa Kỳ hoặc đa phương. Kể từ đó, mối quan hệ đã phát triển, 
tuy chưa đạt đến mức độ bao gồm các cuộc tập trận hoặc hoạt 
động quốc phòng song phương. 

Việc triển khai hàng năm các tàu chở trực thăng lớn, chẳng 
hạn như JS Izumo cho đợt triển khai kéo dài nhiều tháng đến 
Đông Nam Á và Ấn Độ Dương, tóm lược bản chất đa dạng của 
các hoạt động của JMSDF trong khu vực. Vào năm 2016, trong 
lần đầu tiên triển khai như vậy, JS Ise là con tàu lớn nhất tại 
cuộc tập trận đa quốc gia Komodo do Indonesia tổ chức. Sau 
đó, con tàu này đi đến Biển Đông với một đội các chuẩn úy 
của những lực lượng hải quân trong WPNS để tham gia huấn 
luyện trong khi thực hiện một cuộc tập trận phối hợp ba bên với 
các tàu của Hải quân Hoàng gia Úc và Hải quân Hoa Kỳ. Sau 
chuyến thăm để bày tỏ thiện chí đến Manila, JS Ise là tàu lớn 
nhất tham gia Cuộc Tập trận Huấn luyện Thực địa về An ninh 
Hàng hải/Chống Khủng bố ADMM+ vào tháng 5 năm 2016 bắt 
đầu tại Brunei và kết thúc tại Singapore. Trong năm tiếp theo, 
JS Izumo, tàu lớn nhất của JMSDF, đã tiến hành hoạt động triển 
khai tương tự đến Đông Nam Á bao gồm: một chương trình đào 
tạo về an ninh hàng hải cho các sĩ quan của những lực lượng 
hải quân ASEAN trong khi các tàu ở Biển Đông; đón tiếp Tổng 
thống Philippines Rodrigo Duterte trong chuyến thăm cảng 
đến Manila; ghé thăm Sri Lanka; và hoàn thành hai ngày tập 
trận với các tàu từ Úc, Canada và Hoa Kỳ bao gồm các cuộc 
trao đổi giữa các sàn tàu và các sự kiện bắn đạn thật. Những 
đợt triển khai tương tự trong năm 2018 (JS Kaga) và 2019 (JS 
Izumo) kết hợp các hoạt động đơn phương ở Biển Đông, những 
cuộc tập trận với hải quân Hoa Kỳ và các lực lượng hải quân 
khác, hỗ trợ các chương trình an ninh hàng hải đa phương và 
xây dựng mối quan hệ song phương với các đối tác trong khu 
vực.

CÁC QUỸ ĐẠO TƯƠNG LAI CHO SỰ THAM GIA 
CỦA NHẬT BẢN VÀO AN NINH HÀNG HẢI Ở 
ĐÔNG NAM Á
Bản chất pha trộn của việc triển khai tàu nòng cốt của JMSDF 
đến các vùng biển Đông Nam Á phản ánh các mục tiêu hàng 

hải nhiều mặt của Nhật Bản trong khu vực này. Nhật Bản đang 
mở rộng các sáng kiến xây dựng năng lực đã diễn ra trong 
nhiều thập kỷ trong khu vực để đưa vào các khía cạnh quân 
sự. Các hoạt động này nhằm tăng cường các mối quan hệ với 
những quốc gia ven biển ngày càng giàu năng lực dọc theo các 
tuyến đường biển ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nhật 
Bản. Các hoạt động hải quân này, theo một số cách, là một 
bước tiến đơn giản trong chính sách lâu dài của Nhật Bản nhằm 
hỗ trợ sự phát triển của năng lực hàng hải. Tuy nhiên, sự mở 
rộng này phản ánh việc nới lỏng các hạn chế đối với chính sách 
trong nước của Nhật Bản và sự thoải mái ngày càng tăng của 
các đối tác Đông Nam Á trong việc tiếp đón các lực lượng Nhật 
Bản. Những năng lực ngày càng tăng cũng như hành vi khiêu 
khích trên biển của Trung Quốc đã đẩy nhanh quỹ đạo này, xét 
đến sự phụ thuộc lớn của Nhật Bản vào Biển Đông và những lo 
ngại của nước này rằng chiến dịch của Trung Quốc nhằm khẳng 
định chủ quyền ở đó có liên quan chặt chẽ đến chiến dịch 
chống lại Nhật Bản ở Biển Hoa Đông.

Mục tiêu chiến lược bao trùm của Nhật Bản nhằm thúc đẩy 
tình trạng an toàn và an ninh bền vững của các tuyến đường 
biển quan trọng ở Đông Nam Á về cơ bản vẫn không thay đổi 
trong hơn 50 năm qua. Tuy nhiên, Nhật Bản đã ngày càng mở 
rộng phạm vi của những thách thức về an ninh khu vực mà 
nước này trực tiếp giải quyết và các cơ quan mà họ huy động 
để hỗ trợ trong nỗ lực này. Trong khoảng một thập kỷ qua, các 
cơ quan này đã bao gồm Bộ Quốc phòng và JMSDF. JMSDF 
hiện thường xuyên triển khai đến Biển Đông và có lịch sử về 
việc tiến hành các cuộc tập trận chiến đấu cấp cao với Hoa Kỳ 
và các lực lượng hải quân ngoài khu vực khác trong vùng biển 
tranh chấp đó. Lực lượng này có những đóng góp to lớn cho 
các cuộc tập trận đa phương trong khu vực và đã thực hiện các 
hoạt động xây dựng năng lực song phương với các lực lượng 
hải quân trong khu vực. Các hoạt động dự kiến sẽ tiếp tục mở 
rộng với các yếu tố hạn chế chính là khả năng tham gia của các 
tàu và các nguồn lực khác của đội tàu.

Tính đến nay, các cam kết song phương ở Đông Nam Á gần 
như bị hạn chế chỉ trong các hoạt động bày tỏ thiện chí và các 
dự án khiêm tốn tập trung vào việc xây dựng năng lực cảnh sát 
của các đối tác trong khu vực. Tuy nhiên, có thể được kỳ vọng 
rằng Nhật Bản sẽ tham gia nhiều hơn vào việc hỗ trợ các quốc 
gia trong khu vực về năng lực phòng thủ quân sự. Thỏa thuận 
gửi các radar phòng không mới đến Philippines đặt ra một tiền 
lệ về phương diện này. Thái độ gây hấn trên biển kéo dài của 
Trung Quốc sẽ là một yếu tố thúc đẩy quan trọng, nhưng Nhật 
Bản vẫn sẽ quan tâm đến các mối đe dọa hàng hải khác và ngày 
càng tìm cách đa dạng hóa các mối quan hệ quốc phòng của 
mình bên cạnh việc dựa vào Hoa Kỳ.

Với việc Bộ Quốc phòng và JMSDF cùng các cơ quan khác 
của Nhật Bản tham gia trực tiếp vào an ninh hàng hải ở Đông 
Nam Á, khu vực này rõ ràng đã trở thành một trọng tâm mới 
trong chiến lược hàng hải của Nhật Bản. Điều quan trọng là các 
quốc gia Đông Nam Á phải nhận ra rằng khi sự tự kiềm chế của 
Nhật Bản được nới lỏng, họ sẽ phải đối mặt với những quyết 
định lớn hơn liên quan đến bản chất và phạm vi của mối quan 
hệ quốc phòng mà họ mong muốn với Nhật Bản.  o

Trung tâm An ninh Hàng hải Quốc tế đã xuất bản bài viết này lần đầu vào tháng 9 năm 
2020. Bài đã được biên tập để phù hợp với hình thức của DIỄN ĐÀN.
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TIẾN SĨ JAEYOON PARK VÀ TIẾN SĨ JUNGSAM LEE, CÙNG CỘNG SỰ

SOI RỌI NHỮNG 
ĐỘI TÀU TĂM TỐI

Thủy quân lục chiến và Thủy thủ Hàn Quốc triệt phá các tàu cá Trung 
Quốc đánh bắt trái phép xung quanh đảo Ganghwa, Hàn Quốc.  

THE ASSOCIATED PRESS

Hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định (llegal, unreported 
and unregulated - IUU) đe dọa tính bền vững 
của tài nguyên và sự công bằng. Một thách thức 
lớn với hoạt động kiểu này là hầu hết các tàu cá 

không phát sóng vị trí của mình và ở vùng “tối” trong các hệ 
thống giám sát công cộng. Kết hợp bốn công nghệ vệ tinh, 
chúng tôi đã xác định được hoạt động đánh bắt cá bất hợp 
pháp trên diện rộng bởi các đội tàu tối trong vùng biển giữa 
Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga. Chúng tôi đã phát hiện hơn  
900 tàu có nguồn gốc Trung Quốc vào năm 2017 và hơn  

700 tàu vào năm 2018 đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển 
Bắc Triều Tiên, bắt được lượng Todarodes pacificus (mực 
ống Nhật Bản) ước tính xấp xỉ bằng tổng sản lượng của cả 
Nhật Bản và Hàn Quốc cộng lại (hơn 164.000 tấn trị giá hơn 
10 nghìn tỷ đồng (440 triệu đô la Mỹ)). Ngoài ra, chúng tôi 
đã phát hiện 3.000 tàu đánh cá quy mô nhỏ của Bắc Triều 
Tiên đánh bắt, phần lớn là bất hợp pháp, ở vùng biển của 
Nga. Những kết quả này có thể cung cấp thông tin cho công 
tác giám sát độc lập trong ngành ngư nghiệp xuyên biên giới 
và dự báo một kỷ nguyên mới trong hoạt động giám sát các 
ngư trường qua vệ tinh.

HÌNH ẢNH VỆ TINH VẠCH TRẦN HOẠT 
ĐỘNG ĐÁNH BẮT CÁ BẤT HỢP PHÁP 
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Vào tháng 10 năm 2018, các nhà lãnh đạo thế giới đã cam 
kết hơn 230 nghìn tỷ đồng (10 tỷ đô la Mỹ) để bảo vệ các đại 
dương của thế giới. Một mục tiêu quan trọng của sáng kiến này 
là giảm đánh bắt cá IUU, hoạt động dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô 
la, đe dọa đến trữ lượng thủy sản và hệ sinh thái biển, đồng thời 
gây nguy hiểm đến sinh kế và an ninh lương thực của những 
ngư dân và cộng đồng hợp pháp. Tuy nhiên, việc đánh bắt IUU 
thường được thực hiện bởi các “đội tàu tối” — các tàu không 
xuất hiện trong những hệ thống giám sát công cộng — và do đó 
khó có thể ngăn chặn. 

Mặc dù nhiều tàu tối phát sóng vị trí của 
mình trên các hệ thống giám sát tàu do quốc 
gia bắt buộc, những dữ liệu này thường được 
bảo vệ chặt chẽ, hạn chế khả năng sử dụng 
cho việc giám sát hoặc quản lý xuyên biên 
giới của bên thứ ba. Vạch trần các hoạt động 
của những tàu tối có thể giải quyết lỗ hổng 
thông tin này, nâng cao tính minh bạch và 
trách nhiệm giải trình. 

Những thách thức này với các đội tàu 
tối và đánh bắt cá IUU được thể hiện rõ nét 
trong các vùng biển được bao quanh bởi Bắc 
Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga, nơi 
căng thẳng địa chính trị và các ranh giới có sự tranh chấp tạo ra 
khoảng trống về dữ liệu và quản lý chung. Ở những vùng biển 
ít được giám sát này, một vài đội tàu đang cùng đánh bắt cùng 
một trữ lượng mực ống Nhật Bản, bao gồm đội tàu đánh bắt xa 
bờ của Trung Quốc. Mặc dù đội tàu Trung Quốc đã đánh bắt ở 
vùng biển Bắc Triều Tiên kể từ năm 2004, hoạt động đánh bắt 
và sản lượng đánh bắt của họ chỉ thỉnh thoảng mới được công 
bố, và đã không được công bố kể từ năm 2016. 

Việc thiếu sự chia sẻ thông tin này ngăn cản việc đánh giá 
chính xác trữ lượng thủy sản trong một ngư trường nơi mà sản 
lượng đánh bắt được báo cáo đã giảm lần lượt là 80% và 82% ở 
vùng biển Hàn Quốc và Nhật Bản kể từ năm 2003. Việc không 
thể đánh giá trữ lượng thật đáng lo ngại khi xem xét đến vai trò 
then chốt của mực trong khu vực này. Mực ống Nhật Bản là loại 
hải sản đứng đầu của Hàn Quốc theo giá trị sản xuất, một trong 
năm loại hải sản hàng đầu được tiêu thụ ở Nhật Bản và, cho đến 
khi bị trừng phạt gần đây, là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ ba của 
Bắc Triều Tiên. 

Vào năm 2017, sau khi Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo, 
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua các nghị quyết 
để trừng phạt nước này, hạn chế hoạt động đánh bắt cá nước 
ngoài sau tháng 9 năm 2017. Các nghị quyết này cấm việc mua 
hải sản từ Bắc Triều Tiên, liên doanh giữa Bắc Triều Tiên và các 
nước khác mà không có sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc  
và cấm Bắc Triều Tiên bán hoặc chuyển giao quyền đánh bắt  
hải sản. 

Vì các biện pháp trừng phạt theo Chương VII của Hiến 
chương Liên Hợp Quốc có tính ràng buộc và được thực hiện 
thông qua luật pháp và chính sách trong nước, nếu các tàu Trung 
Quốc có bất kỳ vi phạm nào đối với các biện pháp trừng phạt 
này kể từ tháng 9 năm 2017 sẽ được coi là vi phạm luật pháp 
quốc tế công cộng và luật pháp trong nước của Trung Quốc. 
Mặc dù vậy, lực lượng Cảnh sát Biển Hàn Quốc đã quan sát 
thấy hàng trăm tàu đi vào vùng biển Bắc Triều Tiên, và các cuộc 

kiểm tra ngẫu nhiên đối với các tàu này của Cơ quan Quản lý 
Ngư nghiệp Biển Đông cho thấy các tàu đó có nguồn gốc Trung 
Quốc. Bằng chứng về việc Trung Quốc tiếp tục đánh bắt cá ở 
vùng biển Bắc Triều Tiên cũng được chứng minh qua tài liệu 
trong nước của Trung Quốc. 

Để soi rọi hoạt động của những đội tàu tối ở một trong 
những khu vực có nhiều tranh chấp nhất trong số các đại dương 
trên thế giới, các nhà nghiên cứu đã kết hợp chuyên môn địa 
phương với bốn công nghệ vệ tinh. Các công nghệ riêng lẻ có 

những hạn chế riêng biệt nhưng, khi kết hợp 
với nhau, có thể cung cấp một bức tranh giàu 
thông tin về hoạt động đánh bắt cá. Hệ thống 
nhận dạng tự động (Automatic identification 
systems - AIS) cung cấp thông tin chi tiết về 
chuyển động và nhận dạng nhưng chỉ được 
sử dụng bởi một số lượng rất nhỏ các tàu. 
Vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp (synthetic 
aperture radar - SAR) có thể nhận dạng tất cả 
các tàu kim loại lớn và xuyên qua các đám 
mây nhưng thiếu khả năng giám sát thường 
xuyên, bao quát các đại dương. Cảm biến Bộ 
đo Phóng xạ Hình ảnh Hồng ngoại Khả kiến 
(Visible Infrared Imaging Radiometer Suite - 

VIIRS) có thời gian xem lại toàn cầu, hàng ngày và có thể phát 
hiện các tàu có ánh sáng mạnh nhưng bị hạn chế khi trời có mây. 

Cuối cùng, hình ảnh quang học có độ phân giải cao cung cấp 
sự xác nhận trực quan tốt nhất về hoạt động và loại tàu nhưng 
cũng bị hạn chế bởi các đám mây và, cho đến gần đây, không có 
ở độ phân giải đủ cao và thời gian xem lại đủ thường xuyên để 
giám sát các đội tàu đánh cá trải dài trong các vùng đặc quyền 
kinh tế (exclusive economic zone - EEZ). Mặc dù bốn công 
nghệ này trước đây đã được sử dụng để ước tính hoạt động đánh 
bắt cá và xác định các tàu cá riêng lẻ, nhưng chúng chưa được 
kết hợp để công khai các hoạt động và lượng hải sản đánh bắt 
được như ước tính của toàn bộ các đội tàu ở quy mô này.

KẾT QUẢ 
Để theo dõi hoạt động của các tàu này, chúng tôi đã thu được 
hình ảnh quang học có độ phân giải 3 mét trong 22 ngày từ 
chòm vệ tinh của công ty Planet chuyên chụp ảnh Trái đất, có 
tên là PlanetScope. Hệ thống này chụp hầu hết phần EEZ mà 
Triều Tiên tuyên bố chủ quyền vào năm 2017 và 2018. Sau đó, 
chúng tôi đã đào tạo một mạng lưới thần kinh phức tạp để xác 
định các tàu đánh cá bằng lưới rà theo cặp trong hình ảnh này, 
vì những tàu này thể hiện một kiểu đánh bắt riêng và chiếm tỷ 
lệ lớn nhất trong số các tàu nước ngoài ở khu vực này. (Một 
tàu đánh cá bằng lưới rà theo cặp là một trong hai tàu kéo một 
tấm lưới.) Sau khi xác định vị trí của đội tàu bằng mạng nơ-ron, 
chúng tôi giao cho các vệ tinh SkySat có độ phân giải 0,72 mét 
của Planet nhiệm vụ chụp ảnh các tàu này, tiếp tục xác minh 
rằng chúng là tàu đánh cá bằng lưới rà theo cặp. Chúng tôi cũng 
sử dụng hình ảnh SAR từ ba vệ tinh để xác minh vị trí và quy 
mô của đội tàu. Với những dữ liệu này, chúng tôi ước tính có ít 
nhất 796 cặp tàu đánh bắt cá bằng lưới rà khác nhau hoạt động 
ở vùng biển Bắc Triều Tiên trong năm 2017 và ít nhất 588 cặp 
hoạt động trong năm 2018. Chỉ có một số nhỏ các tàu này phát 
tín hiệu AIS, nhưng các tín hiệu từ những tàu phát AIS cho thấy 

Một vệ tinh Planet SkySat chụp 
được hình ảnh một tàu chiếu sáng 

của Trung Quốc.  SCIENCE ADVANCES
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Một tàu chiếu sáng dài 55-60 mét của Trung Quốc di 
chuyển gần vùng biển Bắc Triều Tiên.  SCIENCE ADVANCES

rằng các tàu này có nguồn gốc từ các cảng Trung Quốc và đánh 
bắt trong vùng biển Trung Quốc. 

Để xác minh thêm nguồn gốc Trung Quốc của chúng, chúng 
tôi đã đối chiếu các phát hiện AIS từ 140 tàu này với hình ảnh 
từ Planet. Các tín hiệu AIS của các tàu này chứng thực các cuộc 
kiểm tra của Lực lượng Cảnh sát Biển Hàn Quốc, xác nhận rằng 
chúng có nguồn gốc từ Trung Quốc. 

Các tàu đánh cá thường gặp thứ hai được cho là có nguồn 
gốc Trung Quốc ở vùng biển Bắc Triều Tiên là “tàu chiếu sáng” 
lớn, dài 55 đến 60 mét, sử dụng đèn sáng để thu hút các loài 
mục tiêu; chúng tôi đã xác định các tàu này bằng cách sử dụng 
hình ảnh quang học có độ phân giải thấp, độ nhạy cao được 
VIIRS tạo ra vào ban đêm. Mặc dù một số đội tàu trong khu vực 
sử dụng đèn, các tàu của Trung Quốc được biết đến là sáng nhất, 
mang theo đến 700 bóng đèn sợi đốt và tạo ra hơn 1.000 lux, 
tương đương với ánh sáng của một số sân vận động bóng bầu 
dục. Độ sáng này cho phép chúng tôi phân biệt các tàu này với 
các đội tàu khác trong khu vực, và chúng tôi đã xác nhận cách 
phân loại tàu này bằng cách giao cho SkySat có độ phân giải 
cao hơn của Planet nhiệm vụ chụp ảnh một khu vực nơi các tàu 
sáng này tập hợp lại. 

VIIRS cho phép chúng tôi ước tính tối thiểu 108 tàu chiếu 
sáng có nguồn gốc Trung Quốc hoạt động ở vùng biển Bắc 
Triều Tiên vào năm 2017 và 130 vào năm 2018. Chúng tôi cũng 
phát hiện các tàu chiếu sáng cường độ thấp, được xác định là 
đội tàu quy mô nhỏ của Bắc Triều Tiên. Đội tàu này bao gồm 
các tàu gỗ nhỏ dài từ 10 đến 20 mét với chỉ từ năm đến 20 bóng 
đèn. Chúng tôi đã tiếp tục xác minh loại tàu thông qua hình ảnh 
của SAR và Planet chụp cảng Chongjin, Bắc Triều Tiên. Chúng 
tôi đã ước tính có khoảng 3.000 tàu của Bắc Triều Tiên đánh cá 
ở EEZ của Nga trong năm 2018. 

Dữ liệu từ những vệ tinh này cũng cho phép chúng tôi định 
lượng những thay đổi trong hoạt động của tàu theo thời gian. 
Đối với các tàu cỡ nhỏ của Bắc Triều Tiên, chúng tôi ước tính 
rằng số ngày đánh bắt cá đã tăng lên mỗi năm trong giai đoạn 
bốn năm, từ 39.000 vào năm 2015 lên 222.000 vào năm 2018. 
Đối với các tàu có xuất xứ từ Trung Quốc, chúng tôi ước tính 

91.400 ngày đánh bắt trong năm 2017 (82.600 của các tàu đánh 
bắt cá bằng lưới rà theo cặp và 8.800 của các tàu chiếu sáng) và 
67.300 ngày đánh bắt trong năm 2018 (60.700 của các tàu đánh 
bắt cá bằng lưới rà theo cặp và 6.600 của các tàu chiếu sáng). 
Những con số này chiếm 70% trong năm 2017 và 91% trong 
năm 2018 của số ngày đánh bắt cá mà người ta sẽ ước tính dựa 
trên số lượng tàu Trung Quốc đi vào hoặc ra khỏi vùng biển Bắc 
Triều Tiên mỗi tháng, theo tính toán của Lực lượng Cảnh sát 
Biển Hàn Quốc. 

Nếu chúng tôi giả định một cách thận trọng rằng lượng đánh 
bắt trên mỗi đơn vị ngư cụ (catch per unit effort - CPUE) đối với 
tàu đánh bắt bằng lưới rà theo cặp và tàu chiếu sáng có nguồn 
gốc Trung Quốc tương tự như các tàu nhỏ hơn ở vùng biển gần 
đó, tổng lượng đánh bắt khả thi theo ước tính của Trung Quốc sẽ 
tương ứng với khoảng 101.300 tấn mực trị giá hơn 6 nghìn 300 
tỷ đồng (275 triệu đô la Mỹ) vào năm 2017 và 62.800 tấn mực 
trị giá hơn 3 nghìn 900 tỷ đồng (171 triệu đô la Mỹ) vào năm 
2018. Sản lượng như vậy sẽ bằng xấp xỉ sản lượng của Nhật 
Bản và Hàn Quốc cộng lại từ tất cả các vùng biển xung quanh 
hai nước này. 

BÀN LUẬN 
Số lượng lớn các tàu trước đây không được giám sát này đặt ra 
một thách thức đáng kể cho việc quản lý trữ lượng hải sản. Một 
tình thế bế tắc về chính trị chủ yếu do xung đột chủ quyền và 
tranh chấp ranh giới biển đã ngăn cản việc quản lý ngư trường 
chung của khu vực, trong khi các nỗ lực hiện có ở cấp độ nhà 
nước không hiệu quả vì thiếu dữ liệu chung về công tác giám sát 
tàu, sắp xếp quản lý và đánh giá trữ lượng hải sản toàn diện. Ví 
dụ, để ngăn chặn việc đánh bắt quá mức, Hàn Quốc đặt ra tổng 
sản lượng đánh bắt cho phép đối với mực, giới hạn công suất 
chiếu sáng của dây câu mực, cấm đánh bắt bằng lưới rà theo cặp 
và cho phép dưới 40 tàu đánh bắt nhỏ bằng lưới rà. 

Tuy nhiên, nhiều khả năng là đội tàu Trung Quốc, cũng đánh 
bắt cùng một trữ lượng hải sản, sử dụng công suất chiếu sáng 
mạnh hơn, đánh bắt bằng lưới rà theo cặp và số lượng tàu lớn 
hơn. Với tỷ lệ CPUE đang giảm của dây câu mực Hàn Quốc và 
Nhật Bản cũng như mức độ sụt giảm mạnh của mật độ ấu trùng 

Các hệ thống nhận dạng tự động 
(AIS) cho thấy dấu vết của một cặp 
tàu đánh cá bằng lưới rà có nguồn 
gốc từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
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mực kể từ năm 2003, số lượng lớn các tàu được công bố thông 
qua nghiên cứu này đặc biệt đáng lo ngại. 

Ngoài những mối quan ngại về tính bền vững, còn có những 
tác động đáng kể đối với công tác quản trị ngư trường và tình 
hình địa chính trị của khu vực. Các tàu này có nguồn gốc từ 
Trung Quốc và, dựa trên các cuộc kiểm tra của các nhà chức 
trách Hàn Quốc, được cho là thuộc quyền sở hữu và dưới sự 
điều hành của các nhóm lợi ích Trung Quốc. Tuy nhiên, vì các 
tàu thường không mang theo giấy phép đúng chuẩn mực, chúng 
có thể được gọi là tàu ba-không, hoạt động bên ngoài quyền 
kiểm soát chính thức của Trung Quốc, không có đăng ký, không 
có cờ và không có giấy phép hoạt động. 

Nếu các tàu này không có sự chấp thuận của cả chính phủ 
Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, tức là đang đánh bắt bất hợp 
pháp; các quy định của Trung Quốc bắt buộc phải có sự chấp 
thuận của bộ trưởng thì mới được đánh bắt ở vùng biển nước 
ngoài và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển cấp cho các 
quốc gia ven biển chủ quyền trong việc quản lý tài nguyên biển 
sống trong vùng biển của họ. Một hướng giải thích khác, nếu 
các tàu này đang hoạt động với sự chấp thuận của một trong hai 
hoặc cả hai chính phủ, thì (các) chính phủ đó vi phạm các lệnh 
trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đáng chú ý, 
chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ kịch bản này, xác 
nhận sự tuân thủ của họ đối với các biện pháp trừng phạt hiện 
được áp dụng. Bất kể là kịch bản nào, mỗi kịch bản đều dẫn đến 
việc vi phạm một trong hai hoặc cả luật pháp quốc tế và luật 
pháp trong nước. 

Ghi nhớ điều này, phân tích của chúng tôi đã xác định được 
hơn 900 tàu đánh cá bất hợp pháp riêng lẻ vào năm 2017 sau 
khi các lệnh trừng phạt bắt đầu và hơn 700 tàu vào năm 2018, 
thể hiện trường hợp đánh bắt cá bất hợp pháp lớn nhất được biết 
đến do một đội tàu đánh bắt xa bờ duy nhất thực hiện. 

Sự hiện diện của đội tàu nước ngoài này cũng gây hậu quả 
nặng nề cho các tàu đánh cá quy mô nhỏ của Bắc Triều Tiên. 
Bằng chứng cho thấy sự cạnh tranh từ những tàu đánh cá bằng 
lưới rà lớn hơn này buộc những chiếc thuyền gỗ quy mô nhỏ 
phải chuyển nỗ lực đáng kể sang vùng biển lân cận của Nga. 
Loại thay đổi để đối phó với các đội tàu nước ngoài đã được ghi 
nhận ở những nơi khác và cũng nhất quán với sinh thái của các 
ngư trường địa phương trong khu vực này. 

Trong quý cuối cùng của năm, mực ống Nhật Bản di cư về 
phía nam, qua vùng EEZ của Nga, tạo cơ hội cho người Bắc 
Triều Tiên đánh bắt trước khi các đội tàu nước ngoài vét sạch 
trữ lượng. Tuy nhiên, một phần lớn hoạt động đánh bắt của Bắc 
Triều Tiên ở vùng biển của Nga cũng là bất hợp pháp. Chính 
phủ Nga đã cho phép ít hơn 100 chiếc thuyền của Bắc Triều 
Tiên kể từ năm 2014, và vào năm 2017, không có giấy phép nào 
được cấp. Trái ngược với điều đó, chúng tôi ước tính khoảng 
3.000 tàu đã đánh bắt ở vùng biển này trong năm 2018. Những 
con thuyền thủ công của Bắc Triều Tiên rất thiếu trang thiết bị 
cho những chuyến đi dài cần thiết để đến ngư trường của Nga. 
Kết quả là, từ năm 2014 đến năm 2018, 505 thuyền của Bắc 
Triều Tiên đã bị sóng đánh dạt vào bờ biển Nhật Bản. 

Những sự cố này thường dẫn đến tình trạng đói và tử vong, 
và các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng nhiều 
làng chài ở bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên hiện đã được 
đặt tên là “làng góa phụ”. Các hình thức đánh bắt cá bất hợp 

pháp được ghi nhận ở đây có nhiều khả năng gây ra tác động 
nặng nề cho cả hải sản và ngư dân. 

Chúng tôi đề xuất rằng phân tích này đại diện cho sự khởi 
đầu của một kỷ nguyên mới trong giám sát ngành thủy sản bằng 
vệ tinh. Nhiều nguồn vệ tinh đã tồn tại từ lâu để các cơ quan 
chính phủ thực hiện hoạt động giám sát có mục tiêu. Tuy nhiên, 
chỉ gần đây, khi lượng dữ liệu có sẵn, khả năng truy cập và sức 
mạnh tính toán tăng lên, thì các kỹ thuật này hiện mới có thể 
được thực hiện ở quy mô không gian và thời gian đủ lớn — và 
bởi các nhóm nhỏ gồm những nhà nghiên cứu độc lập — để 
thực hiện việc giám sát ngành thủy sản một cách minh bạch. 
Mặc dù một số khía cạnh của nghiên cứu này chỉ áp dụng với 
khu vực (ví dụ, sự phổ biến của tàu đánh cá bằng lưới rà), hầu 
hết các kỹ thuật có thể dễ dàng được sử dụng ở nơi khác, chẳng 
hạn như kết hợp AIS với các phát hiện tàu từ hình ảnh vệ tinh 
hoặc radar có sẵn và cho phép truy cập tự do trên toàn cầu. 

Đối với các nguồn dữ liệu vệ tinh chưa sẵn có để được tự do 
truy cập, chẳng hạn như radar vệ tinh thương mại hoặc hình ảnh 
quang học có độ phân giải cao, chi phí cho mỗi hình ảnh đang 
giảm nhanh chóng. Kết hợp các công nghệ vệ tinh này có thể 
vạch trần các hoạt động của các đội tàu tối, lấp đầy một khoảng 
trống lớn trong việc quản lý ngành thủy sản xuyên biên giới. 

Hơn nữa, những công nghệ này, khi đi kèm với chuyên môn 
địa phương, có thể xác định các điểm nóng tiềm năng của đánh 
bắt cá IUU. Ngành thủy sản toàn cầu từ lâu đã bị chi phối bởi 
một nền văn hóa che đậy và giấu diếm, và đạt được một cái nhìn 
toàn diện về các hoạt động đánh bắt trên biển là một bước quan 
trọng hướng tới việc quản lý bền vững và có tính hợp tác cho 
ngành thủy sản.  o

Những chiếc thuyền đánh cá của Trung Quốc đi trên vùng 
biển quốc tế quanh đảo Ganghwa, Hàn Quốc.  THE ASSOCIATED PRESS
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Với ước tính hàng năm ở mức khoảng 6 triệu 350 nghìn 
tỷ đồng (277 tỷ đô la Mỹ), khai thác thủy sản thương 
mại là một ngành công nghiệp toàn cầu đóng vai trò là 
một yếu tố sống còn trong nền kinh tế của nhiều quốc 

gia và là nguồn thực phẩm thiết yếu cung cấp chất đạm cho các 
quốc gia hàng hải. Khi dân số tăng lên, công nghệ đánh bắt và 
nhu cầu về hải sản cũng tăng theo. Tác động từ các hình thái 
thời tiết khắc nghiệt cùng với mức tiêu thụ gia tăng là một sự kết 
hợp nguy hiểm. Sự kết hợp đó càng trầm trọng hơn do áp lực 
từ hoạt động đánh bắt cá hợp pháp và bất hợp pháp. Thông qua 
hành vi săn bắt bất hợp pháp, các đội tàu đánh cá quốc tế đang 
có tác động quá lớn đến sức khỏe môi trường, an ninh kinh tế và 
sự ổn định về mặt địa chính trị của các quốc gia hàng hải trên 
khắp thế giới. Ngoài ra, có những mối liên hệ đáng kể giữa đánh 
bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 
(illegal, unreported and unregulated -IUU) với nạn buôn người, 
buôn lậu ma túy và vô số các loại tội phạm trên biển khác. Do 
bản chất toàn cầu, liên kết theo mạng lưới và có tính chiến lược 
của vấn đề, việc giải quyết mối đe dọa đánh bắt cá IUU đòi hỏi 
một phản ứng phối hợp ở tầm quốc tế.
 
BA YẾU TỐ CỦA ĐÁNH BẮT CÁ IUU
Theo Liên Hợp Quốc, đánh bắt cá IUU có ba yếu tố. Yếu tố đầu 
tiên xảy ra khi các hoạt động đánh bắt cá được tiến hành trong 
vùng đặc quyền kinh tế (exclusive economic zone - EEZ) của 
một quốc gia hoặc trong các vùng biển được quản lý bởi một 
tổ chức quản lý ngành thủy sản của khu vực (regional fisheries 
management organization -RFMO), vi phạm luật pháp quốc gia 
hoặc quy định của RFMO. Khía cạnh thứ hai liên quan đến việc 
báo cáo sai hoặc không báo cáo lượng thủy sản đánh bắt được 
mà thuộc quy định của quốc gia hoặc của RFMO. Thành phần 
thứ ba là khi các tàu không có quốc tịch hoặc đánh bắt cá trong 
một khu vực RFMO mà không phải là một bên thuộc RFMO đó, 
do đó không tuân thủ các quy định của cơ quan này hoặc đánh 
bắt cá ở nơi không có quy định quốc gia hoặc quốc tế liên quan 
đến quản lý nguồn tài nguyên thủy sản.

Mặc dù khái niệm và thuật ngữ này không đặc biệt đáng 
sợ, nhưng những thực tiễn này ngày càng tạo ra những thách 
thức về sinh thái, kinh tế và an ninh trên khắp các đại dương 
của thế giới. Trong một báo cáo vào năm 2018 của Trung tâm 
Stimson có tiêu đề “Quăng Lưới Rộng hơn: Những Hệ quả về 
mặt An ninh của việc đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo 
và không theo quy định” (“Casting a Wider Net: The Security 
Implications of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing)”, 
các tác giả đã xác định sáu mối đe dọa an ninh liên quan đến 
đánh bắt cá IUU, bao gồm thiệt hại về môi trường, tác động 
kinh tế, an ninh lương thực, mất ổn định địa chính trị, tội phạm 
xuyên quốc gia và cướp biển.

Tất cả các yếu tố này hoạt động như các vòng lặp phản hồi 
tự củng cố và không phụ thuộc vào nhau. Cùng lúc đó, chúng 
được kết nối với nhau và đẩy nhanh các vấn đề và thách thức 
liên quan đến việc đánh bắt IUU.

TÌNH HÌNH CỦA NGÀNH THỦY SẢN THẾ GIỚI
Khi trữ lượng cá đang cạn kiệt trên toàn cầu, các đội tàu đánh 
bắt xa bờ và ngư dân đánh bắt quy mô nhỏ đang gây áp lực lớn 
hơn cho nguồn tài nguyên thủy sản. Trong một báo cáo vào 

năm 2018 có tiêu đề “Tình hình Ngành Thủy sản và Nuôi trồng 
Thủy sản Thế giới”, Liên Hiệp Quốc quan sát thấy rằng 33% trữ 
lượng cá toàn cầu bị đánh bắt quá mức và 59,9% đang ở mức 
đánh bắt tối đa đủ để tiếp tục duy trì. Áp lực gia tăng này có thể 
tạo ra sự khan hiếm, đẩy giá lên và theo đó tạo động lực khiến 
người ta thực hiện đánh bắt cá bất hợp pháp và hành vi vơ vét 
nhiều hơn. Áp lực môi trường gia tăng từ việc đánh bắt quá mức 
và một số phương pháp đánh bắt nhất định đã dẫn đến sự sụp đổ 
về mặt sinh thái của các ngư trường ở Biển Đông và dọc theo 
bờ biển phía đông và phía tây của châu Phi. Với việc phá hủy 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các quốc gia phải đối mặt với 
tác động kép của việc mất đi nguồn tài nguyên kinh tế trước đây 
từng có khả năng tái tạo và mất đi nguồn lương thực thu được 
từ biển.

Đối với nhiều quốc gia, đây không phải là một vấn đề nhỏ. 
Theo Liên Hợp Quốc, một số quốc gia đang phát triển lấy tới 
50% lượng đạm từ các sản phẩm thủy sản. Khi trữ lượng cá bị 
cạn kiệt, các cá nhân, gia đình và cộng đồng phải chịu áp lực lớn 
hơn trong việc đảm bảo những nhu cầu cơ bản. Khi phải đối mặt 
với việc phân tích lợi ích-chi phí giữa lựa chọn hoặc phải chịu 
đói hoặc tham gia vào hoạt động bất hợp pháp để nuôi sống gia 
đình hoặc làng mình, thì hầu hết mọi người sẽ làm những gì họ 
buộc phải làm để có thức ăn cho cộng đồng của mình. Do đó, 
việc mất môi trường sống và tài nguyên thiên nhiên có thể tạo ra 
các vấn đề kinh tế và an ninh lương thực cho các nhóm người, 
từ đó lại dồn họ đến tội phạm hàng hải và cướp biển.

KHAI THÁC THỦY SẢN QUÁ MỨC DẪN ĐẾN  
CƯỚP BIỂN
Một ví dụ điển hình của việc những ngư dân bị biến thành tội 
phạm là cuộc khủng hoảng cướp biển xảy ra ngoài khơi bờ 
biển Somali từ năm 2006 đến năm 2012. Quốc gia này rơi vào 
tình trạng hỗn loạn vào năm 1991 sau khi tên độc tài Mohamed 
Siad Barre bị lật đổ, và việc mất quyền lực trung ương đã tạo ra 
những không gian rộng lớn không có người quản lý xung quanh 
vùng Sừng châu Phi. Nhận thấy ở đây không có cơ quan thực thi 
pháp luật của quốc gia, các đội tàu đánh cá xa bờ từ Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) và có lẽ là cả các nước khác 
đã tiến vào EEZ của Somali và vét sạch trữ lượng thủy sản. Việc 
đánh bắt IUU này đã nhanh chóng khiến ngư dân địa phương 
không còn kế sinh nhai. Với rất ít cơ hội để họ kiếm sống theo 
những cách khác trong khi các vũ khí dùng cho quân đội lại rất 
dễ kiếm, chẳng bao lâu sau, cướp biển trở thành một ngành công 
nghiệp bùng nổ ở vùng biển gần Sừng. 

Ngày nay, thách thức đến từ nạn cướp biển Somali phần lớn 

Giới chức Indonesia bắt giữ ngư dân Việt Nam bị cáo buộc là đánh 
bắt cá trái phép gần quần đảo Natuna của Indonesia.  AFP/GETTY IMAGES
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Các sĩ quan Indonesia lục soát tàu MV Nika mang cờ Panama vì đánh 
bắt cá trái phép sau khi bắt giữ tàu này ở Batam vào tháng 7 năm 2019.  
AFP/GETTY IMAGES

Một trung tâm giám sát cực kỳ hiện đại ở Bangkok, một trong bảy trung 
tâm ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, giám sát các tàu cá trong thời 
gian thực. Các trung tâm này thực thi Thỏa thuận các Biện pháp về Cảng 
của Quốc gia (Port State Measures Agreement), nhằm kiềm chế hoạt 
động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 
THE ASSOCIATED PRESS

đã bị triệt tiêu nhờ những nỗ lực đáng kể với sự tham gia của 
một lực lượng đặc nhiệm hải quân đa quốc gia và việc sử dụng 
rộng rãi những sĩ quan tháp tùng tàu được trang bị vũ khí đầy 
đủ. Chỉ có 11 vụ tấn công từ năm 2016 đến năm 2020, giảm từ 
mức cao nhất là 237 vụ trong năm 2007, theo Văn phòng Tình 
báo Hải quân Hoa Kỳ.  

Chuỗi sự kiện bắt đầu với việc đánh bắt cá IUU đã chuyển 
biến thành cướp biển và làm trầm trọng thêm một thách thức 
địa chính trị vẫn tiếp tục nhức nhối. Đây nên là một câu chuyện 
cảnh báo về sự nguy hiểm của hoạt động đánh bắt cá IUU.

Các điểm nóng về cướp biển vẫn tồn tại ở Đông Nam Á và 
Vịnh Guinea, nơi lần lượt xảy ra 417 và 544 vụ tấn công kể từ 
năm 2016, theo văn phòng tình báo. Những cách hoạt động quen 
thuộc là thuyền nhỏ hơn tấn công các tàu lớn hơn, di chuyển 
chậm hơn để thực hiện cướp có vũ trang hoặc bắt cóc để đòi 
tiền chuộc vẫn có hiệu quả. Có phải các ngư dân thiếu việc làm 
đang tiến hành những cuộc tấn công gần đây nhất hay không 
vẫn chưa rõ ràng. Những dấu hiệu lồ lộ về khả năng điều khiển 
thành thục các thuyền nhỏ, bao gồm cả việc lái chúng trên biển 
nhắm vào các mục tiêu nhất định — thường ở xa bờ — cho thấy 
mức độ năng lực mà một người sẽ đạt được trong vai trò là một 
thủy thủ chuyên nghiệp.

CÁC YẾU TỐ HÌNH SỰ KHÁC Ở VÙNG BIỂN  
NGOÀI KHƠI
Cướp có vũ trang và cướp biển vẫn là những mối lo ngại đáng 
kể về an ninh. Tuy nhiên, trong bối cảnh của cộng đồng hàng 
hải toàn cầu, con số này là nhỏ về mặt thống kê. Có lẽ một 
mối quan ngại lớn hơn là kiểu tội phạm nói chung đi kèm với 
các tàu đánh cá IUU, chẳng hạn như nô lệ và buôn bán ma túy. 
Năm 2016, The Associated Press (AP)  đã xuất bản một loạt bài 
báo về tình trạng nô lệ trong các đội tàu đánh cá thương mại 
trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong một ví dụ, 
AP đã mô tả chi tiết bi kịch của một người đàn ông đã được trả 
về Miến Điện sau khi bị giam cầm trên biển trong 22 năm mà 
không được trả lương và trong tình trạng đặc biệt tồi tệ. Ngoài 
nạn lao động cưỡng bức, các tàu đánh cá đang được sử dụng để 
vận chuyển người trái phép trên khắp thế giới. Một báo cáo của 

Liên Hợp Quốc có tiêu đề “Những Điểm nổi bật về Di cư quốc 
tế năm 2020” (“International Migration 2020 Highlights”) cho 
biết theo ước tính có khoảng 653.000 người di cư “bất thường” 
đến châu Âu bằng các tuyến đường biển trong khoảng từ năm 
2016-18. (Người di cư bất thường đề cập đến “sự di chuyển của 
những người mà diễn ra ngoài vòng pháp luật, quy định hoặc 
các thỏa thuận quốc tế chi phối việc nhập cảnh hoặc xuất cảnh 
từ Quốc gia xuất xứ, đi qua hoặc điểm đến”, theo nội dung của 
báo cáo.) Mặc dù báo cáo không nêu rõ loại tàu nào được sử 
dụng, nhưng các tàu đánh cá đóng một vai trò trong quá trình di 
chuyển này của người từ châu Phi sang châu Âu.

Một mối quan ngại đáng kể khác về an ninh là mối liên hệ 
giữa các tổ chức buôn bán ma túy và các tàu đánh cá thương 
mại. Trên khắp miền đông Thái Bình Dương, nhiều tàu bị các 
cơ quan thực thi pháp luật cấm hoạt động là tàu đánh cá kiêm 
buôn bán ma túy hoặc hỗ trợ các tàu buôn lậu “đi nhanh” mà 
cần được tiếp thêm nhiên liệu. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc 
vào năm 2011 có tiêu đề “Tội phạm Có tổ chức Xuyên quốc gia 
trong Ngành Đánh cá” (“Transnational Organized Crime in the 
Fishing Industry”) ghi nhận rằng: “Nhìn chung, việc sử dụng tàu 
đánh cá được coi là một phần không thể thiếu trong cách thức 
hoạt động của việc vận chuyển cocaine bất hợp pháp trên biển 
đến Mexico và Hoa Kỳ”.

Điều này được chứng minh bằng một báo cáo gần đây của 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Báo cáo này đề cập đến việc các tàu 
đánh cá vận chuyển ma túy qua khu vực hàng hải. Việc sử dụng 
những chiếc tàu này che đậy hoạt động bất hợp pháp dưới vỏ 
bọc của thương mại hợp pháp.

THỂ HIỆN SỨC MẠNH
Một thách thức an ninh có phần quan trọng và mới mẻ đối với 
cộng đồng quốc tế là việc sử dụng tàu đánh cá như một công 
cụ để thể hiện sức mạnh quốc gia. Trung Quốc nổi lên là nước 
dùng chiến thuật này nhiều nhất.

Trong thế kỷ 15, Trung Quốc là một quốc gia hàng hải vĩ 
đại, có các tàu buôn lớn đi qua khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương và tiến hành giao thương quốc tế cùng những 
chuyến thám hiểm. Những chuyến đi biển này đã bị gác lại cho 
đến sau khi kết thúc Thế chiến II, khi bản đồ chính thức đầu tiên 
về các tuyên bố lãnh thổ đối với Biển Đông xuất hiện vào năm 
1947. Vào cuối thập niên 2000, Trung Quốc đã bắt đầu khẳng 
định mạnh mẽ hơn các tuyên bố chủ quyền hàng hải của mình 
trong khu vực thông qua một loạt các hoạt động lấn biển và xây 
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dựng rạn san hô nhân tạo. Hiện nay, những hoạt động đó vẫn 
đang tiếp tục.

Vào năm 2012, sau khi Trung Quốc giành quyền kiểm soát 
không chính thức đối với bãi cạn Scarborough, một rạn đá ngầm 
nằm trong EEZ của Philippines, chính phủ Philippines đã đưa 
vụ kiện lên Tòa án Trọng tài Thường trực. Tòa án kết luận rằng 
Trung Quốc đã tham gia vào một loạt các hoạt động đánh bắt cá 
bất hợp pháp, những dự án xây dựng làm suy thoái môi trường 
biển và, nói chung, đã “không thể hiện sự tôn trọng thích đáng 
trước các chủ quyền của Philippines đối với những ngư trường 
trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này”. Trung Quốc đã bác 
bỏ những kết luận của tòa án và đã từ chối tuân thủ.

Phát hiện này tóm tắt nhiều phương pháp mà Trung Quốc đã 
sử dụng trên toàn khu vực. Mặc dù Trung Quốc vi phạm nhiều 
lần luật hàng hải quốc tế, nhưng nước này còn hành xử quá đáng 
hơn bằng cách sử dụng các tàu của lực lượng cảnh sát biển để 
hộ tống có vũ trang cho các đội tàu đánh cá của mình tiến vào 
vùng EEZ của các nước lân cận. Trung Quốc cũng đã sử dụng 
các tàu đánh cá được tăng cường dưới trướng của lực lượng dân 
quân hàng hải có thẩm quyền nhà nước để đâm chìm, tấn công 
và bắt nạt các tàu trên khắp khu vực.

Trong một số trường hợp, hành động này dẫn đến việc thủy 
thủ bị tử vong và bị bỏ mặc trôi dạt trên biển, vi phạm nguyên tắc 
bất di bất dịch của nghề đi biển đó là — không bao giờ bỏ rơi một 
thủy thủ gặp nạn. Gần đây nhất, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý 
của quốc tế đến hoạt động đánh bắt cá IUU khi nước này cử một 
đội tàu rất lớn gồm 340 tàu đánh cá đến vùng biển gần Ecuador 
và quần đảo Galapagos trong khuôn khổ của các chuyến đi hàng 
năm nhằm đánh bắt cá ở khu vực chung của thế giới.

GIẢI QUYẾT MỐI ĐE DỌA
Hầu hết các chuyên gia về an ninh hàng hải sẽ nói rằng họ cần 
thêm nguồn lực — con người, thuyền, máy bay, súng, đào tạo, 
v.v. Chắc chắn rồi, đây là một yếu tố quan trọng để đạt được 
thành công bởi vì ngay cả những quốc gia phát triển nhất cũng 
cần thêm công cụ để chống lại tội phạm trên biển. Không có 
thêm nguồn lực, một điều mà cộng đồng quốc tế có thể làm 
để giải quyết các mối đe dọa do đánh bắt cá IUU gây ra là lên 
các tàu đánh cá. Lực lượng an ninh hàng hải, dù là quân đội 
hay cảnh sát, cần phải lên các tàu đánh cá khi tàu ghé vào cảng 
và khi di chuyển trên biển. Cơ quan thực thi pháp luật nên sử 
dụng toàn bộ phạm vi của quyền uy và thẩm quyền pháp lý 
trong nước và quốc tế để kiểm tra thuyền, tài liệu và thực phẩm 
của thủy thủ đoàn, hàng hóa, lượng thủy sản đánh bắt được 
báo cáo và ngư cụ cũng như phỏng vấn các thành viên thủy thủ 
đoàn để xác định được mức độ an toàn và tình trạng sức khỏe 
của họ.

Các nhà chức trách phải tìm cách xác định các thuyền đang 
đánh bắt ở đâu và bắt loài nào, họ có ý định trở lại cảng ở đâu và 
khi nào. Cơ quan thực thi pháp luật phải tận dụng mọi cơ hội để 
tương tác với những ngư dân này và điều khiển các hoạt động 
của những chiếc thuyền này khi chúng di chuyển trên khắp thế 
giới trên vùng biển ngoài khơi cũng như vùng biển ven bờ.

Ngoài ra, việc phối hợp nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp 
luật quốc gia sẽ làm cho việc thực thi luật đối với hoạt động 
đánh bắt cá IUU quốc tế được hiệu quả hơn. Kết nối các chuyên 
gia về an ninh hàng hải sẽ cho phép họ tạo cơ sở dữ liệu dùng 

chung. Điều đó cũng cho phép các cơ quan thực thi pháp luật 
phối hợp giữa các quốc gia để đảm bảo các mạng lưới tội phạm 
không có nơi trú ngụ. Khả năng làm việc đó đang trở nên dễ đạt 
được hơn.

Nhiều quốc gia ven biển đang thành lập các trung tâm điều 
phối hàng hải quốc gia, thường được hỗ trợ bởi Sáng kiến An 
ninh Hàng hải Hoa Kỳ, một mạng lưới để xây dựng năng lực 
trong khu vực nhằm giải quyết một loạt các thách thức hàng hải. 
Khi các trung tâm hợp nhất hàng hải này được phát triển, việc 
kết nối chúng trở thành bước tiếp theo trong việc nâng cao tính 
hiệu quả toàn cầu của chúng. Hơn nữa, các quốc gia phát triển 
phải tập hợp lại để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển không có 
nguồn lực để giám sát các EEZ của họ.

Một số hoạt động bất hợp pháp sẽ có hình thức là các cuộc 
xâm nhập nhỏ của các tàu đơn lẻ tìm những đàn cá dễ đánh bắt, 
trong khi các cuộc xâm nhập khác vào EEZ sẽ được cấp vốn 
và chỉ đạo bởi các chính phủ quốc gia, thường là với sự hỗ trợ 
của lực lượng dân quân có vũ trang hoặc tàu của chính phủ. 
Do đó, tất cả các quốc gia hàng hải có phận sự phải chuẩn bị 
những cách ứng phó chiến lược, hoạt động và chiến thuật trước 
các quốc gia đánh bắt thủy sản xa bờ sớm muộn gì cũng sẽ xâm 
nhập vào các EEZ của mình.  

Xét về lâu dài, cộng đồng hàng hải toàn cầu sẽ xem việc sử 
dụng đánh bắt cá IUU là một công cụ để mở rộng các tổ chức 
tội phạm và các quốc gia. Hành động của những tác nhân này 
tương tự như nhau và thường xuyên đan cài với nhau. Nói một 
cách đơn giản, họ tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào để có được lợi 
nhuận và tài nguyên mà họ không có quyền sở hữu hợp pháp để 
khai thác.

Trên giấy tờ, các chiến thuật cơ bản để thực thi luật về đánh 
bắt cá IUU nghe có vẻ dễ dàng. Không phải vậy. Các hạn chế về 
nguồn lực và những ưu tiên chồng chéo của các cơ quan thực thi 
pháp luật thường xuyên làm cho việc thực thi luật trong ngành 
thủy sản trở thành nhiệm vụ thứ hai hoặc thứ ba. Tuy nhiên, khi 
xét toàn diện, đánh bắt cá IUU vượt xa hơn nhiều tội phạm về 
môi trường. Đây là một thách thức toàn cầu mang tính chiến 
lược, mà phải được xử lý bằng một biện pháp ứng phó có sự 
hợp tác mang tính quốc tế và chiến lược. Các doanh nghiệp, tàu 
thuyền, chủ sở hữu và các đơn vị vận hành, đôi khi được nhà 
nước tài trợ, đang hoạt động như thể họ là các tổ chức tội phạm 
xuyên quốc gia và đang có tác động quá lớn đến sức khỏe sinh 
thái, an ninh kinh tế, an ninh lương thực và an ninh hàng hải 
tổng thể của các đại dương trên thế giới. 

Cho dù ở cảng hay lênh đênh trên biển khơi, các tàu thuyền 
và quốc gia tham gia vào hoạt động đánh bắt cá IUU phải chịu 
hậu quả cho hành động của mình. Cho đến lúc hậu quả trở nên 
lớn hơn so với lợi lộc cho các quốc gia, các chủ sở hữu và đơn 
vị vận hành tàu đánh cá IUU, thì những hành vi tội phạm này sẽ 
vẫn còn tiếp tục trên khắp các vùng biển chung.  o
Sĩ quan chỉ huy Ông Ben Crowell là phó tổng tham mưu trưởng cho các hoạt động tại Lực 
lượng Đặc nhiệm Liên quân ở phía Tây của Bộ Tư lệnh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương của Hoa Kỳ. Ông Wade Turvold là một thượng tá Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu với 
30 năm phục vụ trong quân ngũ. Hiện ông là giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh 
Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye. Ông chuyên về an ninh hàng hải, chiến lược, an 
ninh quốc gia và hoạt động quân sự. Quan điểm được trình bày trong bài viết này là quan 
điểm của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc lập trường chính thức 
của trung tâm, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ hoặc chính phủ  
Hoa Kỳ.
Các phần của bài viết này đã xuất hiện lần đầu trong cuốn sách. Nhìn lại, Phân tích, Dự đoán: 
Suy nghĩ về An ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Hindsight, Insight, Foresight: Thinking 
about Security in the Indo-Pacific), được biên tập bởi Alexander L. Vuving và được xuất bản 
bởi Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye vào tháng  
9 năm 2020.
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Quan sát Kỹ hơn về các Tàu Cá Trung 
Quốc Ngoài khơi Galapagos.
TIẾN SĨ TABITHA GRACE MALLORY VÀ TIẾN SĨ IAN RALBY | ẢNH CỦA REUTERS

Một loạt phóng sự vào cuối tháng 7 năm 2020 đã đưa tin 
về việc phát hiện một đội tàu khổng lồ gồm các tàu đánh 

cá Trung Quốc trong vùng biển ngoài khơi quần đảo Galapagos 
của Ecuador, dao động đến hơn 350 tàu trước khi đội tàu rời đi 
vào giữa tháng 10 để đánh bắt xa hơn về phía nam. Tuy nhiên, 
sự hiện diện của đội tàu đánh bắt xa bờ (distant-water fishing 
- DWF) Trung Quốc trong khu vực này đã gia tăng trong vài 
năm qua. Những lo ngại về hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo quy định (illegal, unreported and 
unregulated - IUU) của đội tàu cũng đã tăng lên, xuất phát từ vụ 
bắt giữ tàu Fu Yuan Yu Leng 999 vào tháng 8 năm 2017, một 
tàu làm lạnh gắn cờ Trung Quốc bị phát hiện ở Galapagos với 
khoảng 3.000 tấn các loài quý hiếm, trên bờ vực tuyệt chủng 
hoặc có nguy cơ tuyệt chủng có mặt trên tàu, bao gồm 600 con 
cá mập.

Bằng cách sử dụng dữ liệu và thông tin từ Windward, một 
nền tảng tình báo hàng hải có khả năng dự đoán, phân tích 
của chúng tôi xem xét cách mà hiện tượng đánh bắt cá này 
đã chuyển biến theo thời gian và ai đứng sau nỗ lực đánh bắt 
thủy sản ngày càng quyết liệt này. Hoạt động đánh bắt này là 
kết quả của chiến lược thủy sản toàn cầu của Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa (Trung Quốc), bao gồm các khoản trợ cấp hào 
phóng được cung cấp cho ngành này. Chúng tôi xem xét mức 
độ mà Trung Quốc có thể đang tham gia vào hoạt động đánh 
bắt cá IUU và lập luận rằng mặc dù chính phủ Trung Quốc đã 
chuyển sang cắt giảm các hoạt động đánh bắt cá IUU, một số 
thách thức vẫn còn tồn tại. Mặc dù đội tàu có vẻ chủ yếu là 
hoạt động hợp pháp, một số hành vi thể hiện các trường hợp 
ngoại lệ. Hơn nữa, cho dù có bất kỳ sự tuân thủ kỹ thuật nào 

với các luật và quy định hiện hành, một số hoạt động đánh 
bắt cá của Trung Quốc vẫn được xếp vào các nhóm hoạt động 
không được báo cáo và không theo quy định và đáng được xem 
xét cẩn thận về mức độ bền vững của những hoạt động đó.

SỰ CHÚ Ý MỚI, NHƯNG KHÔNG MỚI
Dữ liệu từ Windward giúp trực quan hóa hoạt động của đội tàu 
Trung Quốc qua thời gian và thể hiện rằng sự hiện diện của các 
tàu đánh cá Trung Quốc trong vùng biển xung quanh vùng đặc 
quyền kinh tế (exclusive economic zone - EEZ) 370 kilomet 
của Galapagos đã tăng lên trong vài năm qua. Vào năm 2015, 
hầu như không có hoạt động đánh bắt cá nào của Trung Quốc 
ở Galapagos và các vùng biển bên ngoài EEZ của quần đảo 
này. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2016, điều đó đã thay đổi một 
cách chóng mặt. Ví dụ, vào tháng 8 năm 2016, 191 tàu mang cờ 
Trung Quốc đã đánh bắt ở khu vực rộng hơn quanh Galapagos 
— hoàn toàn trái ngược với một tàu Trung Quốc duy nhất đã bị 
phát hiện ở khu vực đó trong cùng tháng vào năm 2015. Con số 
đã tăng lên kể từ đó, dao động theo các mùa đánh bắt thủy sản. 
Trong suốt năm 2017, trong ba tháng có hơn 200 tàu đánh cá 
trong khu vực, đạt đỉnh là 263 tàu vào tháng 7. Vào năm 2018, 
có bốn tháng liên tiếp — từ tháng 5 đến tháng 8 — có trên 200 
tàu Trung Quốc đánh bắt trong khu vực này, và tháng 12 có 193 
tàu. Đỉnh điểm năm đó là 286 tàu vào tháng 6. Trong năm 2019, 
có năm tháng với hơn 200 tàu, còn tháng 6 và tháng 7 lần lượt 
có 197 và 130 tàu. Đỉnh điểm trong năm 2019 là tháng 9, với 
298 tàu (Hình 1).

Hiện tượng này giờ đây đã trở nên quá quắt hơn, với bốn 
tháng trong năm 2020 có hơn 200 tàu, trong đó có hai tháng với 

Một tàu đánh cá trong tầm quan sát 
của một máy bay Hải quân Ecuador 
sau khi một đội tàu đánh cá đa số là 
tàu mang cờ Trung Quốc đã bị phát 
hiện trên một hành lang quốc tế 
tiếp giáp với vùng đặc quyền kinh tế 
của quần đảo Galapagos ở Thái Bình 
Dương vào ngày 7 tháng 8 năm 2020.

SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA ĐỘI TÀU 



Hình 1: Các tàu cá Trung Quốc gần Galapagos, từ tháng 1 năm 
2015 đến tháng 9 năm 2020
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hơn 300 tàu. Trong tháng 7 năm 2020, có 342 tàu Trung Quốc 
đánh bắt trong khu vực, trong tháng 8 có 344 tàu và tháng 9 có 
295 tàu.

Để hiểu rõ hơn về sự gia tăng khủng khiếp này trong mức độ 
hoạt động, điều quan trọng là phải hiểu các chính sách thúc đẩy 
ngành đánh bắt cá của Trung Quốc.

TÌM HIỂU CHIẾN LƯỢC ĐÁNH BẮT CÁ TOÀN CẦU 
CỦA TRUNG QUỐC 
Nhờ khả năng tổng hợp dữ liệu của Windward, nên chúng tôi có 
thể nghiên cứu một số chi tiết đằng sau đội tàu khổng lồ này. Từ 
tháng 7 đến tháng 8 năm 2020, 364 tàu Trung Quốc trong khu 
vực đã phát tín hiệu trên hệ thống thông tin tự động (automated 
information system - AIS). Theo Công ước An toàn cho Sinh 
mạng trên Biển (Safety of Life at Sea Convention), các tàu có 
tổng trọng lượng trên 300 tấn hoạt động ở phạm vi quốc tế phải 
được trang bị AIS và bật hệ thống này lên. Do đó, có thể đã có 
hơn 364 tàu vì một số tàu có thể đã có mặt nhưng ở tình trạng 
“tối” và do đó không thể bị phát hiện qua AIS. Việc xem xét 364 
tàu đó hé lộ những hiểu biết có giá trị về quyền sở hữu và tỉnh 
xuất xứ của chúng. Không kể đến một vài tàu không rõ quyền 
sở hữu, 55 công ty sở hữu đội tàu này trên giấy tờ, mặc dù một 
số có địa chỉ giống hệt nhau, cho thấy rằng có thể có ít hơn 55 
chủ sở hữu có quyền hưởng lợi.

Các tàu ngoài khơi quần đảo Galapagos là một phần trong 
đội tàu đánh bắt xa bờ của Trung Quốc. Các tàu này hoạt động 
trong các khu vực nằm ngoài quyền pháp lý của các quốc gia 
— hay là “vùng biển ngoài khơi” theo quy định của Công ước 
Liên Hợp Quốc về Luật Biển (United Nations Convention on 
the Law of the Sea - UNCLOS) — và trong các EEZ của nước 
sở tại trên cơ sở các thỏa thuận song phương về quyền tiếp cận 
ngư trường. Trung Quốc đã chính thức báo cáo 2.701 tàu đánh 
bắt xa bờ trong năm 2019 và 159 doanh nghiệp đánh bắt xa bờ 
trong năm 2017.

Đội tàu quanh quần đảo Galapagos là kết quả của những 
thay đổi rõ rệt trong chính sách đánh bắt cá của Trung Quốc. Từ 
khi ngành công nghiệp đánh bắt xa bờ của Trung Quốc đi vào 

hoạt động vào năm 1985 cho đến giữa thập niên 2010, chiến 
lược của Trung Quốc là mở rộng đội tàu và tăng lượng thủy sản 
đánh bắt được. Tuy nhiên, trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của 
ngành thủy sản Trung Quốc — kế hoạch gần đây nhất — chiến 
lược đã chuyển từ tập trung vào việc mở rộng thành nâng cấp và 
củng cố ngành này. Trung Quốc đặt mục tiêu có khả năng kiểm 
soát lớn hơn đối với toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu thu hoạch, 
vận chuyển và cập bến, đến chế biến và phân phối và cuối cùng 
là thị trường bán lẻ. Song song với sự thay đổi này, do Trung 
Quốc nâng cấp công nghệ tàu để chế biến và lưu trữ cá tốt hơn, 
nước này đặt mục tiêu chuyển nhiều hơn lượng cá bắt được trên 
các tàu đánh bắt xa bờ để bán trên thị trường nội địa của Trung 
Quốc. Trung Quốc đã và đang xây dựng cơ sở hạ tầng cảng 
trong nước cho hoạt động phân phối hải sản này. Trong năm 
2018, nước này đã chuyển 65% số cá bắt được về quê nhà, tăng 
từ 49% trong năm 2009.

Đồng thời, Trung Quốc đã tránh giảm mức độ phụ thuộc 
vào lượng thủy sản đánh bắt được từ các EEZ khác và chuyển 
sang đánh bắt cá ở vùng biển ngoài khơi vì các nước sở tại đã 
lo ngại hơn về việc đánh bắt không bền vững bởi các đội tàu 
nước ngoài trong vùng biển của họ và chi phí đã tăng lên. Mặc 
dù một số vùng biển ngoài khơi được giám sát bởi các tổ chức 
quản lý nghề cá trong khu vực (regional fisheries management 
organization - RFMO), nhưng không có cơ quan quản lý toàn 
diện nào phụ trách việc đánh bắt cá ở vùng biển ngoài khơi với 
phạm vi toàn cầu. Khi các vùng biển ngoài khơi ngày càng chịu 
sự quản lý chắp vá của RFMO, hạn ngạch đánh bắt cá có thể 
được phân phối cho các đội tàu đã đánh bắt cá từ lâu trong khu 
vực. Một báo cáo của lực lượng đặc nhiệm được công bố vào 
năm 2010 bởi chính phủ, ngành nghề và các học giả Trung Quốc 
đã lập luận rằng các quốc gia có lịch sử lâu hơn trong việc sử 
dụng đại dương có nhiều quyền lực hơn trong việc quyết định 
cách phân phối những nguồn tài nguyên và do đó nhận được 
một phần lớn hơn của những tài nguyên đó — “chiếm giữ mang 
đến quyền và lợi ích”. Theo các xu hướng này, đội tàu đánh bắt 
xa bờ của Trung Quốc đã đánh bắt 66% lượng cá của mình  
từ vùng biển ngoài khơi trong năm 2017, so với 43% trong  
năm 2010.

Khoản đầu tư của Trung Quốc vào chiến lược này được phản 
ánh bởi các tỉnh sở hữu những tàu này. Trong số 364 tàu bị phát 
hiện khi đang hoạt động bên ngoài Galapagos vào tháng 7 và 
tháng 8 năm 2020, không thể xác định rõ ràng mối liên kết của 
92 tàu với một chủ sở hữu cụ thể. Trong số 272 tàu còn lại, 188 
tàu thuộc tỉnh Chiết Giang. Do các tàu Trung Quốc thuộc sở hữu 
của cùng một công ty có xu hướng có tên thống nhất và được 
phân biệt bởi các số khác nhau, có khả năng là 50 tàu không có 
tên công ty cũng là từ Chiết Giang vì sự tương đồng trong tên 
của những tàu đó. Do đó, hai phần ba (238) tàu cá có khả năng 
đến từ Chiết Giang. Trong số còn lại, 46 tàu đến từ tỉnh Sơn 
Đông, cộng với 19 tàu nữa có nhiều khả năng đến từ Sơn Đông, 
tổng cộng là 65 tàu, tức là 18% (Hình 2).

Không phải ngẫu nhiên mà Chiết Giang và Sơn Đông là hai 
tỉnh nhà của 83% tàu trong đội. Đây là những tỉnh nhận được số 
tiền nhiều nhất trong ít nhất một chương trình trợ cấp cho hoạt 
động đánh bắt thủy sản xa bờ, mỗi tỉnh nhận được khoảng 2,1 tỷ 
nhân dân tệ (324,6 triệu đô la Mỹ) từ chính quyền trung ương 
từ năm 2018 đến 2019. Tỉnh nhận số tiền lớn thứ ba, tỉnh Phúc 
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Hình 3: Tỉnh nhà của các tàu
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Hình 2: Phần của các tàu đánh cá gần Galapagos tính theo tỉnh Trung Quốc
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Kiến, là tỉnh sở hữu số lượng tàu đánh cá lớn tiếp theo, đã nhận 
được 1,181 tỷ nhân dân tệ (182,5 triệu đô la Mỹ) tiền trợ cấp 
của chính phủ trong cùng kỳ. Ba tỉnh này cũng là những tỉnh sản 
xuất nhiều nhất trong tổng sản lượng đánh bắt xa bờ chính thức 
của Trung Quốc, với con số là 2,257 triệu tấn trong năm 2018 
(Hình 2 và 3).

Khi Trung Quốc hướng tới mục tiêu ngày càng đưa nhiều 
lượng thủy sản đánh bắt được trên khắp thế giới về quê nhà, ba 

tỉnh này cũng là vị trí của ba cảng mới hoặc được lên kế hoạch 
dành làm bến đổ cho lượng cá đánh bắt xa bờ. Chiết Giang 
mang về phần lớn nhất trong tổng lượng thủy sản đánh bắt xa bờ 
của Trung Quốc (24% trong năm 2018). Do đó, vào năm 2015, 
cảng cá đánh bắt xa bờ cấp quốc gia đầu tiên đã được đề xuất 
cho Chu San, Chiết Giang. Trung tâm Đánh bắt xa bờ Quốc gia 
Chu San, được hỗ trợ bởi nguồn vốn của chính phủ, đóng vai trò 
quảng bá hải sản đánh bắt xa bờ đến thị trường nội địa, với cơ 
sở hạ tầng cảng đáp ứng việc cập cảng của 1.300 tàu cá, cơ sở 
chế biến và lưu trữ, thông lượng cho 1 triệu tấn thủy sản hàng 
năm và một trung tâm đóng tàu. Mực là loài chính được đổ tại 
cảng, dưới sự điều phối của Trung tâm Thương mại Mực Đánh 
bắt xa bờ Trung Quốc.

Sơn Đông, nhà sản xuất lớn thứ ba của nước này trong tổng 
lượng thủy sản đánh bắt xa bờ (20% trong năm 2018), là nơi có 
cảng thứ hai, Trung tâm Đánh bắt xa bờ Quốc gia Shawodao, 
được phê duyệt thi công vào năm 2016 tại thành phố Vinh 
Thành (Rongcheng). Với các cơ sở hỗ trợ tương tự, Shawodao 
sẽ có khả năng neo đậu 1.000 tàu cá và xử lý việc buôn bán 
600.000 tấn hải sản, bao gồm mực và cá ngừ. Phúc Kiến, nơi 
có nhóm tàu đánh bắt xa bờ đầu tiên của Trung Quốc và là tỉnh 
sản xuất hải sản đánh bắt xa bờ lớn thứ hai (21% trong năm 
2018), sẽ là địa điểm xây cảng thứ ba, Trung tâm Đánh bắt xa 
bờ Quốc gia Phúc Châu (Liên Giang) tại thành phố Phúc Châu, 
đã được phê duyệt thi công vào năm 2019.

Các thay đổi về đường hướng trong những chính sách về 
đánh bắt xa bờ của Trung Quốc cũng được phản ánh trong dữ 
liệu về thương mại và lượng thủy sản. Nhập khẩu mực của 
Trung Quốc từ Argentina và Peru đã giảm (Hình 4), trong khi 



Argentina Peru
2012 10.322 95.513
2013 24.600 71.598
2014 23.262 82.210
2015 7.095 52.839
2016 2.321 9.721
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Hình 4: Trung Quốc nhập khẩu mực từ Argentina và Peru theo 
khối lượng tính bằng tấn, 2012-2016
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sản lượng đánh bắt của nước này lại tăng, có lẽ vì Trung Quốc 
đã quyết định đánh bắt mực thông qua đội tàu đánh bắt xa bờ 
của mình. Theo thống kê chính thức của Trung Quốc, sản lượng 
đánh bắt mực của Chiết Giang đã tăng từ 69.000 tấn trong năm 
2009 lên 356.000 tấn trong năm 2018, trong khi sản lượng đánh 
bắt mực của Sơn Đông đã tăng từ 21.000 tấn lên 102.000 tấn 
trong cùng kỳ.

ĐÁNH BẮT CÁ IUU TRONG VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH 
TẾ GALAPAGOS? 
Ngay cả việc trực quan hóa một phần trong các hoạt động đánh 
bắt cá vào tháng 7 và tháng 8 năm 2020 làm sáng tỏ nhiều 
điều về một số khía cạnh. Dựa trên phân tích thuật toán của 
Windward về dữ liệu AIS, mỗi dấu chấm trên hình ảnh bên dưới 
thể hiện một tàu đánh cá Trung Quốc trong khoảng thời gian đó 
(Hình 5).

Không có dấu chấm nào xuất hiện trong EEZ của Galapagos, 
rìa của khu vực đó được vẽ ra gần như hoàn hảo bởi các chấm. 
Điều này nhất quán với những lời phát biểu của Tổng thống 
Ecuador Lenin Moreno trên Twitter, cụ thể là trọng tâm của 
nước ông là bảo vệ EEZ.

Đội tàu Trung Quốc không được phép đánh bắt cá trong EEZ 
của Ecuador, và, trong chừng mực mà dữ liệu AIS thể hiện, đội 
tàu này dường như chỉ ở vùng biển ngoài khơi chứ không phải 
trong EEZ.

Điều này trái ngược với hành vi trong quá khứ. Ví dụ, hãy 
xem hình ảnh trực quan hóa các hoạt động vào tháng 7 và 
tháng 8 năm 2017, khi các tàu Trung Quốc đánh bắt trong EEZ 
Galapagos (Hình 6). 

Các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp này lên đến đỉnh 
điểm với sự xuất hiện của tàu Fu Yuan Yu Leng 999 trong EEZ 
vào ngày 12 tháng 8 năm 2017. Ba ngày sau, con tàu này bị bắt 
giữ, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn cuối cùng bị kết án bốn 
năm tù và bị phạt 140 tỷ đồng (6,1 triệu đô la Mỹ). Các đơn 
vị vận hành có thể đã tin rằng tàu chở hàng đông lạnh, không 
giống như một tàu đánh cá, thì sẽ ít có khả năng bị phát hiện, 
chưa nói đến bị bắt giữ vì sự tham gia của nó vào hoạt động 
đánh bắt cá bất hợp pháp. Tuy nhiên, như đã đưa tin, tàu chở 
hàng này khi đó đang chuyển lượng hải sản đánh bắt bất hợp 
pháp từ các tàu đánh cá “tối” trên biển, tuy rằng các thủy thủ 
của các tàu đánh cá này không bị bắt giữ và bị truy tố vì các 
hoạt động bất hợp pháp của họ (Hình 7).

Xét từ hoạt động AIS và phản ứng chính sách của Trung 
Quốc, sự việc này đã khiến đội tàu Trung Quốc thận trọng hơn. 
Trung Quốc đã lập ra một danh sách đen cho đánh bắt cá IUU 

Hình 5:Hoạt động đánh bắt 
của đội tàu Trung Quốc vào 
tháng 7 và tháng 8 năm 2020.

Hình 6: Hoạt động đánh bắt 
của đội tàu Trung Quốc vào 
tháng 7 và tháng 8 năm 2017.

Hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc
Ranh giới bên ngoài EEZ của Ecuador xung quanh Quần đảo Galapagos
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vào cuối năm 2017, xóa bỏ một số khoản trợ cấp để trừng phạt 
các tàu bị bắt quả tang khi đang đánh bắt cá IUU, thiết lập một 
trung tâm đào tạo và tuân thủ quy định đánh bắt xa bờ và giới 
hạn đội tàu ở mức 3.000 tàu. Vào tháng 2 năm 2020, Bộ Nông 
nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã sửa đổi các quy định đánh 
bắt xa bờ của mình, chính thức hóa việc cấm đánh bắt cá IUU 
và kêu gọi các tàu giữ vùng đệm xung quanh các khu vực bị 
cấm. Mặc dù các quy định không định rõ kích thước của vùng 
đệm, một thông báo tiếp theo về an toàn khi đánh bắt xa bờ đã 
xác định kích thước này là 1,85 kilomet.

ĐÁNH BẮT IUU Ở VÙNG BIỂN NGOÀI KHƠI?
Tuy rằng đội tàu dường như không đánh bắt cá trái phép ở 
vùng EEZ Galapagos, các tàu phải tuân theo những quy định 
của RFMO mà chi phối việc đánh bắt cá ở vùng biển ngoài 
khơi. Đánh bắt cá ngừ trong khu vực này được quản lý bởi Ủy 
ban Cá ngừ Nhiệt đới Liên Mỹ (Inter-American Tropical Tuna 
Commission - IATTC), một RFMO mà Trung Quốc là thành 
viên. IATTC đặt ra hạn ngạch hàng năm cho các loài cá ngừ và 
giữ danh sách các tàu đánh bắt và vận chuyển đã đăng ký, cũng 
như các tàu bị phát hiện đang thực hiện đánh bắt IUU. Trung 
Quốc có 415 tàu đánh bắt cá ngừ bằng dây câu dài đã đăng ký 
với IATTC. Trong số 364 tàu đánh cá bên ngoài EEZ Galapagos 
trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020, chỉ có một tàu được đăng ký 
với IATTC.

Phần lớn đội tàu này nằm trong thẩm quyền pháp lý của 
Tổ chức Quản lý Thủy sản Khu vực Nam Thái Bình Dương 
(South Pacific Regional Fisheries Management Organization - 
SPRFMO). Tổ chức này kiểm soát các loài ở vùng biển ngoài 
khơi ngoài cá ngừ, chẳng hạn như cá thu và giờ đây là mực. 
Trong số 363 tàu đánh cá bên ngoài EEZ Galapagos mà không 
được đăng ký với IATTC, tất cả ngoại trừ 16 tàu đã được đăng 
ký với SPRFMO. Là một trong những RFMO non trẻ, được 
thành lập vào năm 2012, phạm vi các loài mà cơ quan này quản 
lý vẫn đang tăng thêm. Trung Quốc bắt đầu đánh bắt cá thu với 
15 tàu vào năm 2003 sau khi tiến hành các nhiệm vụ đánh bắt 
thăm dò vào năm 2001 và 2002. Sản lượng đánh bắt cá thu của 
Trung Quốc tăng từ 14.000 tấn vào năm 2005 lên 61.229 tấn vào 
năm 2018, trong đó tỉnh Sơn Đông chiếm 65%, tiếp theo là tỉnh 
Chiết Giang với 24%.

Bộ quy định có quy mô lớn đầu tiên về mực ở vùng biển 
ngoài khơi đã được đưa ra vào năm 2020. SPRFMO đã ban hành 

các biện pháp để kiểm soát việc đánh bắt mực ống lớn, có hiệu 
lực vào năm 2021. Cho đến lúc đó, việc đánh bắt mực của Trung 
Quốc không phải là bất hợp pháp mà là không được báo cáo, và 
Trung Quốc có thể đã cố gắng để thiết lập đội tàu đánh bắt cá lớn 
nhất có thể và lợi dụng tình trạng thiếu quy định. Cũng trong năm 
2020, chính phủ Trung Quốc đã khởi xướng lệnh cấm đánh bắt 
thủy sản đầu tiên ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm khu vực tiếp 
giáp với Galapagos. Điều này cho thấy Trung Quốc nhận ra rằng 
mức độ đánh bắt của đội tàu nước mình không bền vững đến mức 
làm suy yếu lợi ích lâu dài của chính mình.

Xét cho cùng, 700 tàu trong số 1.135 tàu đã được đăng ký 
với SPRFMO, tương đương với 62%, được gắn cờ Trung Quốc. 
Hai đội tàu lớn tiếp theo có số lượng lần lượt là 127 và 99 tàu, 
treo cờ Panama và Peru.

NHỮNG THÁCH THỨC CÒN LẠI
Mặc dù đội tàu Trung Quốc dường như đã tránh đánh bắt cá bất 
hợp pháp trong EEZ Galapagos và đa số được đăng ký với các 
RFMO liên quan, người ta vẫn có lý do để lo ngại. Tàu có thể 
tắt bộ tiếp sóng AIS và chuyển sang tình trạng tối. Có những lo 
ngại về việc các tàu Trung Quốc chuyển sang treo cờ các nước 
khác và các vấn đề về chuyển lượng hải sản đánh bắt được sang 
tàu khác. Tàu có tên giống nhau và những thay đổi trong các 
thông số đo lường được báo cáo của tàu làm tăng những thách 
thức trong công tác thực thi pháp luật. Cuối cùng, ngay cả khi 
việc đánh bắt được tiến hành một cách hợp pháp, thì cũng không 
nhất thiết rằng hoạt động này đảm bảo được tính bền vững.

Đội tàu Trung Quốc có thể đã làm một trong ba điều để tránh vi 
phạm pháp luật hoặc tránh tạo ấn tượng là mình vi phạm pháp luật:

1. Ở ngay bên ngoài EEZ.
2. Chỉ cử tàu tối vào EEZ.
3. Sử dụng các tàu không mang cờ Trung Quốc để đánh 

bắt trong EEZ và chuyển lượng thủy sản bắt được sang 
tàu khác ở vùng biển ngoài khơi.

Bằng cách tập trung rất nhiều tàu bật AIS bên ngoài EEZ, 
cách tiếp cận ở đây có thể là đánh lạc hướng sự chú ý vào những 
cuộc xâm nhập của tàu tối vào vùng biển của Galapagos hoặc 
che giấu việc chuyển thủy sản từ tàu này sang tàu kia khi có các 
tàu khác ngay trước mặt. Hình ảnh các hoạt động đánh bắt cá 
trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020 khi nhìn vào tất cả các tàu, 
không chỉ của Trung Quốc, cho thấy 554 tàu đánh bắt cá, nhiều 
tàu trong EEZ (Hình 8).

Hình 7: Lộ trình của Fu Yuan Yu Leng 999 
bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 năm 2017, với 
sự xuất hiện ở vùng đặc quyền kinh tế của 
Ecuador và kết thúc bằng việc thủy thủ 
đoàn của tàu bị bắt giữ ba ngày sau đó.

Fu Yuan Yu Leng 999
Bắt giữ Fu Yuan Yu Leng 999



Phân tích dữ liệu cho thấy thêm rằng 363 trong 
số những tàu này tham gia vào các hoạt động đánh 
bắt cá và gặp gỡ một tàu khác, gợi ra hoạt động 
chuyển tàu hoặc tiếp nhiên liệu cho tàu. Không có gì 
đáng ngạc nhiên, hầu hết các cuộc gặp tàu là Trung 
Quốc với Trung Quốc hoặc Ecuador với Ecuador. 
Không tính đến các cuộc gặp đó, và loại thêm cả 
tàu chở khách, thì chỉ còn 20 tàu đáng chú ý. Phần 
lớn trong số đó là tàu thuộc sở hữu của Trung Quốc 
và gắn cờ Panama, và hầu hết là tàu chở hàng đông 
lạnh — loại tàu được sử dụng để vận chuyển cá.

‘TÀU CHỞ HÀNG ĐÔNG LẠNH’
Hành vi của các tàu chở hàng đông lạnh cho thấy 
đội tàu có thể đã rút ra bài học từ kinh nghiệm của 
tàu Fu Yuan Yu Leng 999. Ví dụ, tàu He Tai thuộc 
sở hữu của một công ty Trung Quốc có cùng địa 
chỉ với công ty Trung Quốc điều hành con tàu này. 
Địa chỉ này nằm trong cùng khu vực với các công 
ty khác mà sở hữu và điều hành một số tàu mang 
cờ Trung Quốc trong đội. Tàu He Tai được treo cờ 
Panama và chưa bao giờ đi vào vùng đặc quyền 
kinh tế Galapagos. Tuy nhiên, con tàu này đã gặp 
gỡ 25 trong số 364 tàu Trung Quốc đang đánh bắt 
ở khu vực đó, trong số đó gặp hai con tàu hai lần 
(Hình 9). Mặc dù không hẳn là bất hợp pháp, nhưng 
việc treo cờ nước khác thường được xem là một 
cách để tìm các tiêu chuẩn thấp hơn cho hoạt động 
đánh bắt cá. Trung Quốc đã công bố các biện pháp 
mới để kiểm soát hoạt động trung chuyển cá trên 
vùng biển ngoài khơi, mặc dù không rõ liệu những 
biện pháp này có quản lý hoạt động trung chuyển 
sang các tàu mang cờ của các quốc gia khác  
hay không.

Các ví dụ khác gợi ra những vấn đề về tàu tối và 
thông số đo lường được thay đổi của tàu. Ví dụ như 
tàu Ming Hang 5, một tàu chở hàng đông lạnh treo 
cờ Hồng Kông mà đã gặp đội tàu cá Trung Quốc 
42 lần vào tháng 7 và tháng 8 năm 2020. Các kiểu 
hành vi này thể hiện hoạt động đáng ngờ. Vào ngày 
13 tháng 7, tàu Minh Hang 5 đã gặp sáu tàu trong 
đội tàu Trung Quốc và thay đổi mớn nước của mình 
ba lần từ 0,0 lên 6,8 và trở lại 0,0 rồi lại 6,8 — một 
chiến thuật cho thấy những nỗ lực nhằm che giấu 
mớn nước thực sự của tàu và bất kỳ thay đổi nào đối 
với mớn nước phát sinh từ việc đánh bắt hoặc trung 
chuyển cá. Hơn nữa, sau sáu lần gặp gỡ, nó đã đổi 
hướng đi. Xem xét kỹ những lần gặp gỡ đó cho thấy 
tàu Gang Tai 8 đã tối trong bốn ngày trước khi gặp 
tàu Ming Hang 5, và Ming Zhou 622 đã tối trong 10 
tiếng đồng hồ của ngày trước đó. Tương tự như vậy, 
vào ngày 30 tháng 7, tàu Ming Hang 5 đã thay đổi 
mớn nước của mình giữa mức 0,0 và 6,8 năm lần và 
đã có một cuộc gặp kéo dài 14 giờ với tàu Fu Yuan 
Yu 7875, tàu này đã tối trong 13 giờ của ngày hôm 
trước (Hình 10). Tàu Fu Yuan Yu 7875 có cùng chủ 
sở hữu với tàu Fu Yuan Yu 7862, là tàu cuối cùng 

Hình 8:Hoạt động đánh 
bắt cá trong tháng 7 và 
tháng 8 năm 2020.

Hình 9: Lộ trình của tàu 
chở hàng đông lạnh He 
Tai treo cờ Panama vào 
tháng 7 và tháng 8 năm 
2020, gặp gỡ nhiều tàu 
cá Trung Quốc trong 
khu vực bên ngoài EEZ 
của Galapagos.

Hình 10: Lộ trình của tàu chở hàng đông lạnh Ming Hang 5 gắn cờ 
Hồng Kông và Fu Yuan Yu 7875 gắn cờ Trung Quốc trong tháng 7 và 
tháng 8 năm 2020. Hình ảnh này cho thấy cuộc gặp kéo dài 14 giờ của 
hai con tàu vào ngày 30 tháng 7. Hãy để ý việc Ming Hang 5 tiến vào 
EEZ Galapagos trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 7.

Fu Yuan Yu Leng 999
Bắt giữ Fu Yuan Yu Leng 999

Các hoạt động đánh bắt cá
Ranh giới bên ngoài EEZ của Ecuador xung quanh 
 đảo Galapagos

Ming Hang 5
Fu Yuan Yu 7875

He Tai
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được biết đã gặp tàu Fu Yuan Yu Leng 999 trước khi tàu này bị 
bắt giữ vào tháng 8 năm 2017.

Như Hình 10 cho thấy, tàu Ming Hang 5 đã đi vào vùng EEZ 
Galapagos từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 7. 

Ngay trước khi đi vào EEZ vào sáng ngày 10 tháng 7, nó đã 
thay đổi chiều dài đăng ký từ 172 mét thành 150 mét. Tối hôm 
đó, nó đã thay đổi mớn nước từ Không Áp dụng thành 6,8 và 
chiều dài của nó trở lại là 172 mét. Hai giờ sau, nó thay đổi mớn 
nước từ 6,8 còn 0,0 và chiều dài của nó còn 150 mét. Chưa đầy 
một giờ sau — ngay sau nửa đêm — nó đã thay đổi mớn nước 
thành 6,8 và chiều dài thành 172 mét. Việc đổi tới đổi lui này 
tiếp tục thêm vài lần nữa trước khi con tàu này rời khỏi vùng 
EEZ. Lối hành xử khó hiểu của tàu Ming Hang 5, cùng với 
những thay đổi mớn nước thất thường khác, thể hiện một nỗ lực 
nhằm làm nhiễu loạn thông tin về hoạt động và mục đích mà nó 
nhắm đến. Xem xét con tàu chị em của nó, có cùng chung một 
chủ, ta thấy một so sánh thú vị. Tàu Ming Hang 7 đã có 54 cuộc 

gặp với đội tàu Trung Quốc trước khi tiến về Trung Quốc với 
119% sức chứa hàng hóa của tàu tính theo trọng tải. Nói cách 
khác, mặc dù không ghé vào bất kỳ cảng nào, nhưng nó đã  
đầy tràn, cho thấy rõ ràng hoạt động trung chuyển thủy sản  
đã xảy ra.

Kiểu hoạt động này tương tự như một số tàu chở hàng đông 
lạnh khác. Tàu Yong Hang 3 liên tục thay đổi mớn nước của 
mình giữa hai thông số là 6,5 và 0,0, khiến người ta không 
thể xác định được 19 cuộc gặp với đội tàu Trung Quốc có ảnh 
hưởng như thế nào đến mớn nước thực tế của nó. Tàu Shen Ju 
đã ở trong khu vực này từ tháng 4 năm 2020 và liên tục thay 
đổi mớn nước của mình giữa mức 7,8 và 0,0, khiến người ta 
không thể xác định được ảnh hưởng của 55 cuộc gặp giữa tàu 
này với đội tàu. Tàu Shun Ze Leng 6 chỉ lấy tên đó khi nó thay 
đổi quyền sở hữu vào ngày 29 tháng 3 năm 2020. Sau đó, nó 
chưa lần nào ghé vào cảng mà đã gặp gỡ 50 lần với đội tàu 
Trung Quốc và thêm một nửa mét mớn nước trước khi quay 
trở lại Trung Quốc với 83% công suất theo trọng tải. Tàu Yong 
Xiang 9 đã ở trong khu vực từ tháng 4 năm 2020 mà không 

ghé vào cảng, gặp gỡ với đội tàu 18 lần trước khi quay trở lại 
Trung Quốc.

Tất cả những điều này chỉ ra một nỗ lực có hệ thống nhằm 
trung chuyển thủy sản đánh bắt được ở vùng biển ngoài khơi để 
đưa về Trung Quốc. Các chiến thuật tung hỏa mù có thể là sự 
pha trộn giữa lo ngại về tổn hại danh tiếng và không biết chắc 
về luật pháp được áp dụng.

TÀU CHỞ DẦU
Trong số 20 tàu chở hàng đông lạnh, có sáu chiếc là tàu chở 
dầu. Một tàu không xác định được, cho thấy nó đã hoạt động 
bất hợp pháp, mặc dù nó chỉ gặp gỡ các tàu trong đội tàu Trung 
Quốc hai lần, cả hai lần đều với tàu Lu Rong Yuan Yu 939. Tàu 
B. Pacific, chỉ gặp một lần, là tàu chở dầu chị em của tàu B. 
Atlantic, có tiếng về dịch vụ tiếp nhiên liệu trong Vịnh Guinea. 
Điều thú vị là, cuộc gặp gỡ đó là với tàu Fu Yuan Yu 7876, tàu 
chị em với 7875 và 7862. Tàu Hai Soon 26 đã tham gia vào tám 

cuộc gặp nhưng chỉ tiến vào khu vực này 
vào cuối tháng 8 năm 2020 và rời đi vào đầu 
tháng 9, cho thấy tàu đó có lẽ đã lợi dụng 
tình huống tập trung nhiều tàu để tiếp nhiên 
liệu. Ngược lại, ba tàu chở dầu còn lại — Hai 
Xing (39 lần gặp), Hai Gong You 303 (69 lần 
gặp) và Ocean Splendid (89 lần gặp) — tất 
cả dường như đã có mặt trong khu vực này 
để chuyên phục vụ không chỉ đội tàu Trung 
Quốc mà cả các tàu chở hàng đông lạnh như 
Shun Ze Leng 6 dường như đã nhận hàng 
trung chuyển từ các tàu đánh cá. Mặc dù việc 
tiếp nhiên liệu như vậy không phải là bất 
hợp pháp, nhưng điều đó cho thấy mức độ 
của hoạt động này vì việc duy trì đội tàu của 
Trung Quốc trên biển đòi hỏi phải có nhiều 
loại tàu dịch vụ, bao gồm cả tàu chở dầu.

TÀU CÙNG TÊN
Một cách thức vận hành đáng ngờ khác là 
việc sử dụng cùng một tên cho các tàu khác 

nhau, điều này có thể khiến việc ngăn cấm trở nên khó khăn 
hơn bằng cách tạo điều kiện cho các tàu này đổ trách nhiệm 
cho nhau. Một ví dụ thú vị là tàu Zhou Yu 921 mang cờ Vương 
quốc Anh, không nên nhầm lẫn với tàu Zhou Yu 921 mang cờ 
Trung Quốc, thuộc đội tàu Trung Quốc. Tàu Anh dài 33 mét, 
còn tàu Trung Quốc dài 51 mét. Mặc dù không thể xác minh 
chủ sở hữu tàu của Anh, nhưng có lý do thuyết phục để nghi 
ngờ rằng tàu này có liên quan mật thiết với con tàu cùng tên 
gắn cờ Trung Quốc vì các tàu đã gặp nhau 19 lần vào tháng 7 
và tháng 8 năm 2020.

Trong ba trường hợp khác, các tàu khác nhau có cùng tên 
và số hiệu Tổ chức Hàng hải Quốc tế (International Maritime 
Organization - IMO). Cả tàu Chang An 168 và tàu Chang Tai 
812 đều có chung tên và số hiệu IMO với một tàu khác, mặc dù 
trong trường hợp sau, các tàu có số Nhận dạng Dịch vụ Hàng 
hải Di động (Mobile Maritime Service Identity - MMSI) khác 
nhau. Một cái tên, Jin Hai 779, được sử dụng bởi ba tàu đánh cá 
trong khu vực, mỗi tàu cũng sử dụng số IMO và MMSI giống 
hệt nhau. Việc nhiều tàu sử dụng tên và số nhận dạng giống hệt 

Một sĩ quan Hải quân Ecuador xem xét hình ảnh của các tàu đánh cá sau khi một đội 
tàu chủ yếu mang cờ Trung Quốc bị phát hiện gần vùng đặc quyền kinh tế của quần 
đảo Galapagos vào ngày 7 tháng 8 năm 2020.
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nhau là bất hợp pháp. Ngoài ra, hai tàu có tên tương tự, tàu Jia 
De 12 và Jia Da 12, nhưng chỉ có tàu thứ nhất nằm trong danh 
sách tàu đã đăng ký của SPRFMO.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
Phân tích này đã xem xét đội tàu Trung Quốc xung quanh 
Galapagos để hiểu rõ hơn về lối cư xử chung của những tàu này 
qua thời gian, các yếu tố thúc đẩy của ngành và một số chiến 
thuật gần đây của đội tàu, và để xác định xem có xảy ra tình 
trạng đánh bắt IUU hay không. Trong hầu hết các trường hợp, 
những điều có thể phát hiện được có thể không phải là bất hợp 
pháp, và đội tàu Trung Quốc rõ ràng đang hành động thận trọng 
để tạo ấn tượng là họ tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế. 
Như những thay đổi gần đây trong chính sách của Trung Quốc 
cho thấy, một số sự tuân thủ này có khả năng là thực chất. Trung 
Quốc quan tâm đến danh tiếng quốc tế của mình, và kiến thức 
về bảo vệ môi trường biển của cộng đồng quốc tế đang tăng lên.

Đồng thời, các ưu tiên trong nước cũng đòi hỏi nguồn lực 
của Trung Quốc đang dẫn đến một số hoạt động đánh bắt cá có 
khả năng cao là bất hợp pháp và chắc chắn là hoạt động không 
được báo cáo và không được kiểm soát, đòi hỏi những phản ứng 
khác nhau về mặt chính sách. Các bằng chứng cho thấy rằng 
hoạt động của tàu tối và thủ đoạn gian xảo trên phạm vi nhiều 
quốc gia đang che đậy việc đánh bắt cá bất hợp pháp bên trong 
EEZ của Ecuador xung quanh Galapagos. Nếu Ecuador có thể 
giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động không chỉ của đội tàu, mà 
còn của các công ty sở hữu đội tàu và các tàu phục vụ nó, người 
ta có thể nắm được một bức tranh hoàn chỉnh hơn.

Các hoạt động đánh bắt cá ở vùng biển ngoài khơi bên ngoài 
EEZ Galapagos là không được kiểm soát, và xét từ quan điểm 
môi trường, tổng nỗ lực đánh bắt cá dường như không bền vững 
và vô trách nhiệm. Đội tàu có lẽ sẽ không thể hoạt động nếu 
không có những khoản trợ cấp khổng lồ mà chính phủ Trung 
Quốc cung cấp mỗi năm. Vào năm 2018, Trung Quốc đã cung 
cấp khoảng 21% trong tất cả các khoản trợ cấp cho ngành thủy 
sản trên toàn cầu và 27% trong các khoản trợ cấp toàn cầu gây 
hại. Hầu bao rủng rỉnh của chính phủ Trung Quốc dẫn đến  
một đội tàu đánh cá toàn cầu vượt xa quy mô của bất kỳ đội  
tàu nào khác.

Tuy rằng phân tích này tập trung vào các tháng cao điểm là 
tháng 7 và tháng 8 năm 2020 xung quanh Galapagos, hiện tượng 
này chưa hề chấm dứt — hầu hết các tàu đã di chuyển về phía 
nam và, tính đến giữa tháng 10 năm 2020, tập trung ở vùng biển 
ngoài khơi bên ngoài phần trung tâm và phía nam của EEZ Peru 
(Hình 11).

Việc ứng phó với đánh bắt cá ở vùng biển ngoài khơi phải 
mang tính toàn cầu. Hiểu biết khoa học về các ngư trường ở 
vùng biển ngoài khơi không được phong phú bằng hiểu biết về 
các ngư trường ven bờ, và do đó phương thức tiếp cận có tính 
phòng ngừa là rất quan trọng. Việc đánh bắt không bền vững 
không chỉ đe dọa an ninh lương thực lâu dài và sức sống kinh 
tế của ngành này, mà còn có thể làm giảm sự đa dạng sinh học 
biển vốn đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Ở cấp quốc gia, 
Chương trình Giám sát Nhập khẩu Hải sản của Hoa Kỳ có thể 
được mở rộng để bao gồm mực, là sinh vật chính mà các đội tàu 
nhắm đến. Ở cấp khu vực, các tổ chức như Ủy ban Thường trực 
Nam Thái Bình Dương, đại diện cho lợi ích tập thể của ngành 
thủy sản và cơ quan quản lý của Chile, Colombia, Ecuador và 
Peru, có thể hợp tác trong công tác quản lý và bảo vệ vùng biển 
ngoài khơi. Ở cấp quốc tế, chúng ta phải hỗ trợ các nỗ lực của 
Liên Hợp Quốc nhằm thiết lập một thỏa thuận về bảo vệ đa 
dạng sinh học trong các khu vực ngoài thẩm quyền của quốc 
gia. Kết quả của các cuộc đàm phán của Tổ chức Thương mại 
Thế giới về những khoản trợ cấp cho ngành thủy sản cũng sẽ 
rất quan trọng. Trung Quốc đang tìm kiếm sự miễn trừ, lập luận 
nước này vẫn là một nước đang phát triển.

Tuy nhiên, sự phát triển không bao giờ được phép gây thiệt 
hại cho toàn bộ hành tinh, và các hoạt động đánh bắt cá không 
bền vững trên khắp thế giới đã gây áp lực cực lớn lên trữ lượng 
cá toàn cầu và khiến sức khỏe đại dương bị sụt giảm đáng kể. 
Khả năng duy trì sự sống của con người phụ thuộc vào khả năng 
duy trì các tài nguyên cần thiết cho nguồn dinh dưỡng thiết yếu 
của chúng ta. Dù vấn đề này được đưa ra để tranh luận về mặt 
pháp lý, chính trị hay môi trường, thì về cơ bản, nó là một mối 
quan tâm cho tất cả nhân loại.  o

Bài viết này đã được xuất bản lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 10 năm 2020, trên trang web của 
Trung tâm An ninh Hàng hải Quốc tế. Windward đã cung cấp dữ liệu và trực quan hóa cho các 
Hình ảnh 1 và 5-11. Bài đã được biên tập để phù hợp với hình thức của DIỄN ĐÀN. 

Hình 11: 
Hoạt động đánh bắt của 
đội tàu Trung Quốc vào 
tháng 10 năm 2020 bên 
ngoài vùng EEZ của Peru.

Hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc
Ranh giới bên ngoài EEZ của Peru
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rải rộng trên đại dương rộng hơn 163 
triệu kilomet vuông, khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương vô cùng đa 
dạng — về ngôn ngữ, văn hóa và địa lý. 

Với lượng hàng hóa trị giá hơn 68 triệu 857 nghìn tỷ 
đồng (3 nghìn tỷ đô la Mỹ) được vận chuyển qua Biển 
Đông nói riêng, khu vực này được coi là một trong 
những khu vực có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới. 
Tuy nhiên, cạnh tranh không bắt buộc phải đồng nghĩa 
với xung đột.

Để cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay, 
tất cả các quốc gia trong khu vực, cũng như những 
quốc gia khác trên toàn cầu, phụ thuộc vào một khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng 
mở và dòng chảy thương mại được đảm bảo. 

Hoa Kỳ đã luôn có những mối quan hệ kinh tế và 
chính trị bền chặt với khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương và đã duy trì các mối quan hệ kiên định 
cũng như sự hiện diện hàng hải trên khắp khu vực. 
Hợp tác chặt chẽ với các quốc gia cùng chí hướng, 

Hoa Kỳ đã giúp duy trì an ninh thông qua các giá trị 
chung và tuân thủ các chuẩn mực và luật pháp quốc 
tế, điều này đã tạo điều kiện cho sự tăng trưởng nhanh 
chóng và sự thịnh vượng của các quốc gia Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương. Một trong những cách hiệu 
quả nhất để Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện của các lực 
lượng được triển khai ở nước ngoài là thông qua năng 
lực của Hải quân. 

Trong hơn 75 năm qua, Hải quân Hoa Kỳ đã triển 
khai bên cạnh các đối tác và đồng minh trong khu 
vực, cung cấp một loạt sự hỗ trợ, bao gồm hỗ trợ nhân 
đạo và ứng phó thiên tai (humanitarian assistance and 
disaster response - HADR), huấn luyện, bảo vệ luật 
pháp quốc tế và tự do hàng hải, cũng như an ninh hàng 
hải. Hải quân phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong 
khu vực trong việc nâng cao năng lực hàng hải và nhận 
thức về lĩnh vực hàng hải để giải quyết các mối đe dọa 
tiềm tàng trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh 
tế của họ. 

Môi trường cạnh tranh ngày nay đã chứng kiến sự 
gia tăng các vụ xâm nhập hàng hải bất hợp pháp khi 
nhu cầu đối với các nguồn tài nguyên hạn chế ở Biển 
Đông tăng lên. Các thực tế địa chính trị mới, các lĩnh 
vực chiến đấu đang mở rộng và các năng lực kỹ thuật 
mới hình thành đang thách thức hiện trạng và phá vỡ 
các mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập cùng các  
giá trị chung trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương. 

Quan điểm của Hoa Kỳ và các đối tác trong khu 
vực về Biển Đông rất đơn giản: Ủng hộ một khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở 
có nền tảng là một trật tự dựa trên quy tắc. Trật tự đó 
duy trì các quyền về chủ quyền của tất cả các quốc gia, 
bất kể quy mô, sức mạnh hoặc năng lực quân sự, để 

Một Lực lượng vì

Hòa bình
Bình ổn

và

HẢI	QUÂN	HOA	KỲ	LÀ	
TRUNG	TÂM	CỦA	TẦM	

NHÌN	CHO	KHU	VỰC	ẤN	ĐỘ	
DƯƠNG-THÁI	BÌNH	DƯƠNG	

TỰ	DO	VÀ	RỘNG	MỞ
THƯỢNG TÁ JOHN GAY/HẠM ĐỘI THÁI BÌNH DƯƠNG HOA KỲ

T



61IPD FORUMFORUM

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường 
USS Sterett của Hải quân Hoa Kỳ, tàu hộ 
vệ HMAS Ballarat của Hải quân Hoàng gia 
Úc và tàu sân bay INS Vikramaditya của 
Hải quân Ấn Độ di chuyển theo đội hình ở 
Biển Bắc Ả Rập trong các bài tập ở Malabar 
2020.  THỦY THỦ DRACE WILSON/HẢI QUÂN HOA KỲ

mọi quốc gia có thể theo đuổi các mục tiêu quốc gia theo 
luật pháp quốc tế. 

ĐẨY LÙI NHỮNG TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN 
BẤT HỢP PHÁP
Trái ngược hoàn toàn với tầm nhìn này cũng như lối tiếp cận 
mang tính hợp tác, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung 
Quốc) thúc đẩy một mục tiêu vô cùng khác biệt về các mặt 
quản trị, thương mại, nhân quyền, chủ quyền quốc gia và 
các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) đại diện cho mối đe dọa lâu dài lớn 
nhất đối với an ninh trong thế kỷ 21, không chỉ ở Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu. Ở khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một trong những thách 
thức lớn nhất là mối quan hệ của Trung Quốc với các nước 
láng giềng, bao gồm cả các quốc gia có những tuyên bố chủ 
quyền chồng chéo về đảo. 

Biển Đông nằm trên các mỏ dầu khí lớn, và Bắc Kinh có 
những tuyên bố trái luật rằng mình có tất cả các quyền đối 
với nguồn tài nguyên chưa được khai thác đó. Có vẻ như 
ĐCSTQ đang tìm cách thay thế trật tự quốc tế dựa trên quy 
tắc đã được thiết lập bằng một trật tự trong đó sức mạnh 
quốc gia của Trung Quốc đặt ra những chuẩn mực và hành 
vi mới mà phù hợp với các mục tiêu của ĐCSTQ.

Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã sử dụng các doanh 
nghiệp nhà nước của mình để nạo vét và tuyên bố chủ quyền 
đối với hơn 1.295 hecta đất — gấp gần 19 lần so với tất cả 
các nước có tuyên bố chủ quyền khác cộng lại — và phá 
hủy các rạn san hô nguyên sơ để xây dựng các đảo nhân tạo 
ở Biển Đông. Nhiều tiền đồn trong số này ở các quần đảo 
Trường Sa và Hoàng Sa đã được củng cố và quân sự hóa với 
các sân bay, cảng, máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, 
vòm radar cùng các cơ sở và năng lực khác bất chấp lời hứa 

hẹn của Trung Quốc rằng chúng sẽ không được sử dụng cho 
mục đích quân sự. 

Vào năm 2016, một tòa án quốc tế ở The Hague đã kết 
luận rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để tuyên bố 
các quyền lịch sử đối với những nguồn tài nguyên trong 
“đường chín đoạn” được vạch ra một cách tùy tiện ở Biển 
Đông. Tòa án cũng đã bày tỏ mối lo ngại về thiệt hại đối với 
môi trường biển và các rạn san hô do công cuộc lấn biển và 
xây dựng ở quy mô lớn các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường 
Sa và Hoàng Sa được thực hiện một cách bất cẩn của Trung 
Quốc. Việc Trung Quốc ngang nhiên xem thường môi 
trường vi phạm nghĩa vụ của nước này trong việc bảo tồn và 
bảo vệ các hệ sinh thái mong manh và môi trường sống của 
các loài bị suy kiệt, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. 

Khi bác bỏ phán quyết của tòa án về các hành vi môi 
trường bất hợp pháp và gây hại của mình, Trung Quốc đã 
nói rằng các tuyên bố chủ quyền của nước này đối với các 
rạn san hô và đảo san hô chiến lược mang lại cho Bắc Kinh 
toàn bộ quyền kiểm soát đối với các vùng biển đang có 
tranh chấp ở Biển Đông — một tuyên bố không được luật 
pháp quốc tế công nhận. 

Cho đến ngày nay, Trung Quốc vẫn tiếp tục tích cực tuần 
tra các vùng biển tranh chấp để thực thi các tuyên bố bất 
hợp pháp của mình, sử dụng các phương pháp như hỗ trợ 
các đơn vị vận hành tàu đánh bắt cá bất hợp pháp và thành 
lập một lực lượng dân quân hàng hải bao gồm một đội tàu 
đánh cá bằng lưới rà để ngầm hỗ trợ Quân đội Giải phóng 
Nhân dân (People's Liberation Army - PLA). Hàng trăm tàu 
của lực lượng dân quân Trung Quốc này đã bị phát hiện khi 
đang lượn lờ gần các khu vực mà Philippines tuyên bố chủ 
quyền ở Biển Tây Philippines và trên khắp Biển Đông. Lực 
lượng dân quân này phối hợp với cảnh sát biển của Trung 
Quốc để gây rối các tàu cá và tàu quân sự cũng như các  



62 IPD FORUMFORUM

giàn khoan dầu khí của các quốc gia Đông Nam Á nhỏ  
hơn. Những quốc gia này công khai bác bỏ các tuyên bố  
chủ quyền của Bắc Kinh trên một diện tích cực lớn của  
Biển Đông. 

Ngoài thái độ gây hấn đối với hoạt động kinh tế hợp pháp 
của các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN), Hải quân PLA còn thách thức các tàu hải quân của 
những quốc gia khác. Kể từ năm 2016, Hải quân Hoa Kỳ đã có 
ít nhất 20 vụ va chạm không an toàn hoặc không chuyên nghiệp 
với các lực lượng PLA ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương, trên không và trên biển. Trong một lần đụng độ, một tàu 
khu trục của Trung Quốc đã tiến sát tàu chiến của Hoa Kỳ, chỉ 
còn cách 40 mét, buộc tàu này phải lèo lái để tránh va chạm. 

Trong năm 2020, một tàu quân sự Trung Quốc đã đâm chìm 
một tàu cá Việt Nam ngoài quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp, 
vụ việc thứ hai như vậy xảy ra trong vòng chưa đầy một năm. 
Vào tháng 4 năm 2020, một tàu hải quân Trung Quốc đã hướng 
bộ định hướng kiểm soát súng của mình vào một tàu của Hải 
quân Philippines đang tuần tra trong vùng biển tranh chấp, một 
hành vi được coi là không thể chấp nhận được trong thông lệ 
quân sự chung. Không có quốc gia thành viên ASEAN nào được 
an toàn trước hành vi ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong 
khu vực và việc thực thi chủ quyền bất hợp pháp của ĐCSTQ tạo 
ra một môi trường nguy hiểm đối với các thủy thủ hợp pháp.

LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CHO THƯƠNG MẠI 
TOÀN CẦU
Các mối đe dọa trực tiếp mà Trung Quốc gây ra cho các quốc 
gia láng giềng kết hợp với kiểu ngoại giao “chiến binh sói” của 
nước này, thái độ thiếu thiện ý trong việc đàm phán về Biển 
Đông và những hành vi khiêu khích trên khắp Ấn Độ Dương và 
Nam Thái Bình Dương đi ngược lại một khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở. Việc Bắc Kinh sử dụng 
cách biện pháp cưỡng ép, những hoạt động gây ảnh hưởng, và 

các mối đe dọa về kinh tế, quân sự và ngoại giao để bắt nạt các 
quốc gia và buộc họ phải chiều theo lợi ích của ĐCSTQ làm suy 
yếu chủ quyền của các quốc gia khác, đe dọa sự ổn định trong 
khu vực, làm tăng căng thẳng và làm suy yếu sự tin tưởng dành 
cho Trung Quốc.  

Vị thế hàng đầu của Hải quân Hoa Kỳ trong các đại dương 
trên thế giới đã khiến lực lượng này trở thành một công cụ 
không thể thiếu trong chính sách đối ngoại và là một bên bảo 
vệ cho thương mại tự do trên toàn cầu. Sự hiện diện của Hải 
quân Hoa Kỳ ở các nước khác cùng mối quan hệ chặt chẽ với 
các đồng minh và đối tác tạo ra cơ hội để làm việc cùng nhau và 
tăng cường các hoạt động, những cuộc tập trận và công tác huấn 
luyện có sự kết hợp trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương. Những cơ hội này bao gồm duy trì những hoạt động 
triển khai hàng hải có sự hợp tác, HADR, chia sẻ thông tin và 
tiếp tục các hoạt động để đảm bảo quyền tự do hàng hải. Thông 
qua những hoạt động như vậy, Hải quân Hoa Kỳ tăng cường an 
ninh trên biển và trạng thái sẵn sàng trong khu vực, cải thiện 
khả năng ứng phó và tạo nền tảng cho sự ngăn chặn mạnh mẽ 
hơn và một môi trường an toàn hơn. 

Chiếm vị trí trung tâm trong tầm nhìn này là liên minh an 
ninh Nhật Bản-Hoa Kỳ. Chiều sâu của cam kết của Hoa Kỳ đối 
với Nhật Bản được minh chứng bởi gần 55.000 quân nhân Hoa 
Kỳ đóng tại nước này và khả năng triển khai các thiết bị quân 
sự tiên tiến và có năng lực mạnh nhất của Hoa Kỳ đến Nhật 
Bản. Lực lượng Tự vệ Hàng hải Nhật Bản (Japan Maritime 
Self-Defense Force - JMSDF) tham gia vào nhiều cuộc tập trận 
song phương và đa phương của Hoa Kỳ, giúp tăng khả năng sẵn 
sàng và khả năng tương tác giữa hai hải quân. Trong năm 2020, 
JMSDF đã tham gia vào các cuộc tập trận Malabar và Vành đai 
Thái Bình Dương (Rim of the Pacific). Các cuộc tập trận này 
đem đến những cơ hội tập luyện độc đáo được thiết kế để vun 
đắp và duy trì các mối quan hệ hợp tác đóng vai trò then chốt 
đối với sự ổn định lâu dài trong khu vực.

Một Thủy thủ của Hải quân Pháp 
trên tàu FS Bougainville quan sát 
đường chân trời trong cuộc tập 
trận Vành đai Thái Bình Dương 
năm 2020, với sự tham gia của 
hơn 5.300 binh sĩ từ 10 quốc gia.  
HẢI QUÂN PHÁP 
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Tư lệnh, Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại Hàn Quốc (CNFK), 
hợp tác với Hàn Quốc trong các vấn đề hải quân để tăng cường 
hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh các nỗ lực an ninh tập thể ở 
Hàn Quốc và trong khu vực. CNFK làm việc chặt chẽ với các 
đối tác của mình và điều phối sự tham gia của Hải quân Hoa Kỳ 
trong một số cuộc tập trận chung và kết hợp lớn. 

Cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, ASEAN, Úc, 
Canada, Pháp, Ấn Độ, New Zealand và Vương quốc Anh đã đưa 
ra tầm nhìn tương tự cho một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương Tự do và Rộng mở. 

Vào năm 2017, Bộ tứ (Quad), một nhóm chiến lược bao 
gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ, đã được tái thành lập. 
Bốn quốc gia này chia sẻ tầm nhìn dựa trên các lợi ích và giá trị 
chung nhằm củng cố trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương.

Malaysia và Singapore cũng là những đối tác đặc biệt quan 
trọng trong khu vực. Sự hợp tác về lĩnh vực an ninh và quốc 
phòng của Malaysia cung cấp sự hỗ trợ có tính quyết định trong 
các lĩnh vực như chống nạn buôn bán người, chống khủng bố 
và cướp biển. Singapore hỗ trợ Hải quân Hoa Kỳ với một trung 
tâm bảo trì và tiếp nhiên liệu, cung cấp một căn cứ trong khu 
vực cho hơn 1.500 trung đội Hoa Kỳ và tiếp tục là một đối tác 
mạnh mẽ trong một loạt các ưu tiên đa dạng, bao gồm biến đổi 
khí hậu, chống khủng bố, chống gia tăng hạt nhân, an ninh hàng 
hải trong khu vực và HADR. “Singapore hy vọng Hoa Kỳ sẽ mở 
rộng và làm sâu sắc hơn nữa sự hiện diện của mình trong khu 
vực và hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục hiện diện cho mục đích an 
ninh”, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong) 
đã phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ lần 
thứ tám vào tháng 11 năm 2020.

ĐỐI TÁC VÌ HÒA BÌNH, THỊNH VƯỢNG
Không có lực lượng hải quân nào khác có tầm hoạt động trên 
phạm vi toàn cầu như Hải quân Hoa Kỳ. Lực lượng này hoạt 
động liên tục ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ 
Dương, cũng như trong và xung quanh Bắc Cực, Địa Trung Hải, 
Vịnh Ả Rập và Sừng châu Phi. Điều khiến cho Hải quân Hoa 
Kỳ có vị thế đặc biệt là 10 tàu sân bay, 31 tàu hoạt động được 
cả dưới nước và trên đất liền, 54 tàu ngầm tấn công hạt nhân, 
14 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio và bốn tàu ngầm tên lửa 
dẫn đường lớp Ohio. Nhiều tàu tuần dương và tàu khu trục của 
Hải quân Hoa Kỳ là những chiến binh hoạt động trên mặt nước 
cực kỳ linh hoạt và có khả năng hỗ trợ các nhóm tác chiến tàu 
sân bay và lực lượng kết hợp thủy bộ, có thể hoạt động độc lập 
và thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm tác chiến trên không, trên 
mặt nước và dưới biển cũng như hỗ trợ hỏa lực trên mặt biển. 

Bằng cách sử dụng các đại dương bao phủ gần ba phần tư 
bề mặt Trái Đất, một hải quân mạnh có thể làm những việc mà 
các lực lượng trên đất liền không thể làm được. Lực lượng này 
có thể cung cấp khả năng tiếp cận phi thường đến các điểm cần 
đến trên khắp thế giới, tuần tra các tuyến đường thủy quan trọng 
và di chuyển đến các bờ biển xa xôi và các trung tâm dân cư. 
Ngoài khả năng chiến đấu và nhiệm vụ an ninh, một lực lượng 
hải quân có thể cung cấp năng lực độc đáo cho HADR. 

Từ năm 1991 đến năm 2018, Bộ Tư lệnh khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (U.S. Indo-Pacific 
Command - USINDOPACOM) đã thực hiện 27 nhiệm vụ 

HADR tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau trận 
động đất và sóng thần có cường độ cực lớn dưới biển Sumatra-
Andaman năm 2004 ở Ấn Độ Dương đã khiến hơn 27.000 người 
ở 14 quốc gia thiệt mạng, phản ứng phối hợp của nhiều quốc 
gia đã cung cấp sự hỗ trợ nhanh chóng và đặt nền móng cho các 
phản ứng có sự hợp tác trong tương lai. Thiện chí được tạo ra từ 
hoạt động này đã thể hiện tính hiệu quả tốt đến mức Hải quân 
Hoa Kỳ đã tạo ra Đối tác Thái Bình Dương, một hoạt động triển 
khai hàng năm với sự tham gia của nhiều quốc gia, nhiều cơ 
quan để cải thiện hơn nữa công tác ứng phó HADR. 

Cùng với sự dẫn dắt của Hạm đội Thái Bình Dương (Pacific 
Fleet - PACFLT) của Hoa Kỳ, quan hệ đối tác này được thiết 
kế để cải thiện khả năng tương tác của các lực lượng quân sự, 
các cơ quan chính phủ và các tổ chức nhân đạo trong các hoạt 
động cứu trợ thiên tai, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ nhân đạo, y 
tế, nha khoa và kỹ thuật trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương. Kể từ năm 2006, Đối tác Thái Bình Dương đã 
củng cố những mối quan hệ và sự gắn kết an ninh giữa các quốc 
gia tham gia và cung cấp sự hỗ trợ quý giá để tăng cường khả 
năng phục hồi của khu vực. 

Hải quân Hoa Kỳ mong muốn duy trì hòa bình và ổn định trên 
khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bảo vệ quyền 
tự do hàng hải theo cách phù hợp với luật pháp quốc tế, duy trì 
dòng chảy thương mại không bị cản trở và phản đối bất kỳ nỗ lực 
nào của bất kỳ quốc gia nào nhằm cưỡng ép hoặc dùng vũ lực để 
giải quyết tranh chấp. Hải quân Hoa Kỳ không làm điều này một 
mình. Khả năng tương tác, chia sẻ thông tin và các năng lực tập 
thể được cải thiện của các đồng minh và đối tác giúp tăng cường 
sự phối hợp tổng thể và đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở về lâu dài. Điều này cho 
phép tất cả các quốc gia phát triển thịnh vượng.  

Mặc dù Hải quân Hoa Kỳ cùng các đồng minh và đối tác 
của mình đã tăng cường các hoạt động an ninh trên khắp Biển 
Đông để đẩy lùi các dự án xây dựng liên tục và các tuyên bố chủ 
quyền bất hợp pháp của Trung Quốc, Trung Quốc đã không hợp 
tác với các nước láng giềng. Điều này tiếp tục làm gia tăng căng 
thẳng trong khu vực mà có thể dẫn đến xung đột.

Gần đây, các đại diện từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Hội đồng 
Tham mưu trưởng Hoa Kỳ và USINDOPACOM đã họp trực 
tuyến với các thành viên của Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc 
tế của Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc, Bộ Tham mưu 
Liên hợp và Bộ Tư lệnh Khu vực Phía Nam của PLA để triệu tập 
một Nhóm Công tác về Truyền thông trong Khủng hoảng trong 
hai ngày. Mục tiêu của cuộc họp là để xây dựng sự hiểu biết lẫn 
nhau giữa hai quốc gia nhằm ngăn chặn và kiểm soát một cuộc 
khủng hoảng tiềm ẩn và giảm rủi ro đối với các lực lượng.

Cuộc họp là một bước đầu tốt để ngăn chặn xung đột, nhưng 
Trung Quốc phải đánh giá lại chính sách Biển Đông của mình, 
công nhận luật pháp quốc tế và tạo ra một môi trường hợp 
tác với các nước láng giềng để đảm bảo rằng khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương được tự do, rộng mở, hòa bình và 
thịnh vượng cho tất cả mọi người.  o

Thượng tá John Gay là sĩ quan công vụ của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Ông đã 
nhập ngũ vào Hải quân Hoa Kỳ năm 1988 và được chọn vào hội đồng trong năm 1998. 
Ông Gay đã làm việc trong một loạt các nhiệm vụ hoạt động ở Thái Bình Dương và 
Trung Đông, trên bờ và trên tàu. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Chiến tranh Trên 
không, ông có bằng cấp cao về kinh doanh và nghiên cứu chiến lược.
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TIẾNG NÓIIPDF

NỖ LỰC 
AN NINH 
HÀNG HẢI 
TĂNG LÊN Ở
PHILIPPINES

TIẾN SĨ SCOTT EDWARDS

Philippines phải đối mặt với một loạt các vấn đề an ninh, 
bao gồm các vụ bắt cóc để cấp tiền cho những hoạt động 
khủng bố; cướp biển trong một khu vực mà lượng hàng 
hóa trị giá hơn 918 nghìn tỷ đồng (40 tỷ đô la Mỹ) đi 

qua; buôn bán ma túy, vũ khí và con người; buôn lậu thuốc lá, 
rượu bia và nhiên liệu; cũng như đánh bắt cá bất hợp pháp mà 
không chỉ phá hủy môi trường biển mà còn gây thiệt hại cho nền 
kinh tế của quốc gia.

Tuy nhiên, ở cấp độ chính sách, chính phủ và Hải quân 
Philippines tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực địa chính trị truyền 
thống — chủ yếu là lo ngại về các tuyên bố chủ quyền chồng lấn 
của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) ở Biển Đông. 
Điều này có thể làm xao nhãng sự chú ý khỏi một loạt các vấn đề 
tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đang diễn ra ở vùng biển của 
Philippines.

Sự đa dạng của các mối đe dọa hàng hải làm phức tạp công 
tác thực thi pháp luật. Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Đội 
Cảnh sát Biển Quốc gia và Trung tâm Giám sát Bờ biển Quốc 
gia (National Coast Watch Center - NCWC) tạo thành lực lượng 

Người thân của các Thủy thủ Hải quân Philippines 
vẫy cờ quốc gia khi tàu hộ tống BRP Conrado Yap 
lớp Pohang cập bến ở Manila.   AFP/GETTY IMAGES
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nòng cốt của mạng lưới các tổ chức có nhiệm vụ đóng góp vào 
các khía cạnh của an ninh hàng hải. Các cơ quan này có chung 
mối quan tâm chính: tình trạng thiếu năng lực, chủ yếu được hiểu 
là các thiết bị vật chất. Vận động hành lang để có nguồn lực lớn 
hơn thường khó khăn, và ngân sách an ninh hàng hải vẫn chịu sự 
chi phối của Hải quân. Do đó, những người làm trong lực lượng 
Cảnh sát Biển và Hải quân đã đề xuất rằng cần phải chia sẻ thông 
tin và vận động để nâng cao nhận thức về phạm vi của các vấn đề 
an ninh hàng hải. Cho đến nay, việc này đã được thực hiện thông 
qua chiến dịch Tháng Nhận thức về Quốc gia Hàng hải và Quần 
đảo, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Giám sát Bờ biển Quốc gia.

Tất cả các cơ quan tham gia đều nhận thức được rằng sự hợp 
tác tốt hơn có thể giúp giảm thiểu lỗ hổng về năng lực thông qua 
việc tập hợp các nguồn lực. Tuy nhiên, những thách thức trong 
công tác điều phối và tình trạng rối rắm do vai trò chồng chéo vẫn 
tiếp tục. Hải quân và Cảnh sát Biển đã được tách ra vào năm 1998 
và thường rơi vào cảnh cạnh tranh với nhau để có các nguồn lực. 
Điều này có thể dẫn đến sự thiếu minh bạch và, đôi khi, là sự căng 
thẳng giữa hai cơ quan.

Gần đây, đã có một sự chuyển biến đầy hứa hẹn liên quan 
đến việc phối hợp bất chấp các vấn đề này, và có một cảm giác 

lạc quan trong các cơ quan rằng các mối quan hệ đang đi đúng 
hướng. Có hai diễn biến thu hút được sự chú ý.

Thứ nhất, NCWC đi vào hoạt động trong năm 2015 với vai trò 
là đầu mối liên hệ để điều phối những hoạt động về an ninh hàng 
hải. Mặc dù NCWC thiếu khả năng chỉ huy (ví dụ như so với 
Trung tâm Điều phối Thực thi Pháp luật Hàng hải của Thái Lan), 
trung tâm này có thể tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan 
bằng cách đóng vai trò là đầu mối và nguồn thông tin liên quan 
đến lãnh hải của Philippines. NCWC vận hành một hệ thống giám 
sát bờ biển đang mở rộng. Hệ thống này tạo nền tảng cốt lõi trong 
nhận thức về lĩnh vực hàng hải của Philippines.

Thứ hai, một quy trình liên cơ quan đã được soạn thảo để tạo 
điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự hợp tác. Đây được coi là một 
bước quan trọng để hướng tới xác định trách nhiệm của các cơ 

quan trong chính sách an ninh hàng hải của Philippines, mặc dù 
quy trình này không phải là một chiến lược hàng hải quốc gia  
trọn vẹn.

Hợp tác quốc tế xung quanh an ninh hàng hải cũng đã trở 
thành một trọng tâm của Philippines. Lực lượng Cảnh sát Biển đã 
chỉ đạo các sáng kiến bao gồm Nhóm Liên hệ về tội phạm hàng 
hải ở biển Sulu và Celebes, do Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma 
túy và Tội phạm Chương trình Tội phạm Hàng hải Toàn cầu đồng 
quản lý và tập hợp các nhân tố hoạt động trong lĩnh vực an ninh 
hàng hải từ khắp nơi trong khu vực, và nhóm này cũng đã ký một 
biên bản ghi nhớ với Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia. Một 
thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Indonesia, Malaysia và Philippines 
— kết hợp những cuộc tuần tra có sự phối hợp ở vùng biển Sulu 
và Celebes và chia sẻ thông tin — đang được hoàn thiện bất chấp 
các tranh chấp chủ quyền đang diễn ra.

Nhờ kết quả của các sáng kiến này, có sự lạc quan ngày càng 
tăng, tuy vẫn thận trọng, rằng bất chấp những thiếu hụt đã biết 
trong năng lực về trang thiết bị, Philippines sẽ có thể đạt được an 
ninh hàng hải tốt hơn nếu nước này tiếp tục tăng cường sự phối 
hợp trong nước và quốc tế.

Các thành viên của Nhóm Cảnh sát Hàng hải Quốc gia, 

NCWC, Hải quân và Cảnh sát Biển đã lập luận rằng bước quan 
trọng nhất sẽ là một chiến lược xác định rõ những vấn đề và ưu 
tiên trong an ninh hàng hải của Philippines và phân định vai trò 
của các cơ quan hàng hải trong đó. Điều này sẽ giúp nêu bật 
những vấn đề an ninh hàng hải rộng hơn ngoài địa chính trị. Nó 
cũng có thể làm giảm các trở ngại đối với sự phối hợp bằng cách 
thể hiện các điểm quan tâm chung, thiết lập các lĩnh vực trách 
nhiệm và cung cấp một cơ sở rõ ràng hơn cho hành động từ nay 
về sau.

Tiến sĩ Scott Edwards là nghiên cứu viên của SafeSeas, một mạng lưới các nhà nghiên 
cứu về an ninh hàng hải, quản trị đại dương và tội phạm trên biển. Ông đã xuất bản bài 
viết này sau chuyến nghiên cứu đến Philippines, nơi ông tập trung vào các chuyên gia 
an ninh. SafeSeas đã xuất bản bài viết này lần đầu vào tháng 10 năm 2019. Bài đã được 
biên tập để phù hợp với hình thức của DIỄN ĐÀN.

Một tàu của Cảnh sát Biển 
Philippines đi ngang qua một 
tàu của Cảnh sát Biển Trung 
Quốc trong một cuộc tập 
trận tìm kiếm và cứu hộ giữa 
lực lượng cảnh sát biển của 
Philippines và Hoa Kỳ gần Bãi 
cạn Scarborough ở Biển Đông.  
AFP/GETTY IMAGES
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SUY NGẪMIPDF

CÁC MẪU 
TIỂU HÀNH TINH 
VƯỢT MỨC 
KỲ VỌNG, 
CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU 
NHẬT BẢN CHO BIẾT

Các mẫu bụi được thu thập bởi một tàu thăm dò 
không gian vũ trụ của Nhật Bản từ một tiểu hành 
tinh cách Trái Đất 300 triệu kilomet đã vượt xa mong 
đợi, một nhà nghiên cứu nói rằng ông đã nghẹn 
ngào không nói nên lời khi họ mở ống đựng.

Các mẫu vật, đỉnh điểm của một chuyến du hành của 
tàu thăm dò Hayabusa2 trong không gian vũ trụ kéo dài 
sáu năm đến tiểu hành tinh Ryugu, đã đến Nhật Bản vào 
đầu tháng 12 năm 2020, nhưng phải đến một tuần sau đó 
các nhà nghiên cứu mới biết liệu họ có thu được gì không.

Ông Hirotaka Sawada thuộc Cơ quan Thăm dò Vũ trụ 
Nhật Bản (Japan Aerospace Exploration Agency - JAXA) cho 
biết: “Chúng tôi đã đặt mục tiêu là 100 miligam hoặc nhiều 
hơn, và chúng tôi chắc chắn đã đạt được điều đó”. Ông cho 
biết ông đã không nói nên lời khi nhìn mẫu vật lần đầu. “Tôi 

nghĩ sau đó chắc tôi đã hét lên; tôi không nhớ rõ lắm”, ông 
phát biểu trong một cuộc họp báo. “Nó thực sự khác với 
những gì tôi mong đợi. Số lượng khá dồi dào.”

Các tiểu hành tinh được cho là đã hình thành vào thời kỳ sơ 
khai của hệ mặt trời, và các nhà khoa học đã nói rằng mẫu vật có 
thể chứa chất hữu cơ mà có lẽ đã góp phần vào sự sống trên Trái 
Đất. Chiếc Hayabusa2, được đặt theo tên của một loài chim ưng, 
đã quay quanh Ryugu trong vài tháng trước khi tiếp đất, sau đó 

sử dụng chất nổ nhỏ để tạo ra một 
cái hố rồi thu thập các mảnh vụn từ 
vụ nổ. Sau khi thả ống đựng xuống, 
nó quay trở lại không gian.

Ống đựng đã đáp xuống Trái 
Đất ở một vùng hẻo lánh của Úc 
vào ngày 6 tháng 12 và được vận 
chuyển qua đường hàng không 
về Nhật Bản. Giai đoạn cuối cùng 
trong cuộc hành trình của ống 
đựng này là bằng xe tải đến một 
trung tâm nghiên cứu JAXA ngay 
bên ngoài Tokyo, nơi nó được 
chào đón bởi một nhóm các nhà 
nghiên cứu đang rất phấn khích.

Sau khi gỡ và chuẩn bị các 
mẫu vật, bao gồm cân chúng để 
xác định số lượng thu được, một 
quá trình sẽ mất một chút thời 
gian, các nhà nghiên cứu sẽ bắt 
đầu phân tích sâu hơn.

Ông Sei-ichiro Watanabe, 
một giáo sư tại Đại học Nagoya, 
trưởng nhóm nghiên cứu cho 
biết: “Chúng tôi vô cùng phấn 
khởi”. “Chúng ta sẽ biết được 
rất nhiều điều từ mẫu vật này”.  
Reuters

Ông Yuichi Tsuda, một nhân viên quản lý dự án của Cơ quan 
Thăm dò Vũ trụ Nhật Bản, đã tham dự một cuộc họp báo vào 
tháng 12 năm 2020 về tàu thăm dò tiểu hành tinh. REUTERS

Một thành viên của Cơ quan Thăm 
dò Vũ trụ Nhật Bản thu thập một 
ống đựng từ tàu thăm dò không 
gian vũ trụ của mình trong phạm 
vi thử nghiệm Woomera của Úc 
vào tháng 12 năm 2020. 
THE ASSOCIATED PRESS
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NHỮNG HỘ VỆ 
CỦA BÁN ĐẢO

Binh sĩ thuộc Lực lượng Lính Danh dự Hàn Quốc tham gia lễ đón Bộ trưởng Quốc 
phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, do Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook tổ 
chức, tại Seoul vào ngày 17 tháng 3 năm 2021. Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo 
đã cam kết tiếp tục tăng cường mối quan hệ quốc phòng Hoa Kỳ-Hàn Quốc. 

LỜI CHIA TAYIPDF

ẢNH LISA FERDINANDO/BỘ QUỐC PHÒNG HOA KỲ    
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