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Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink vừa cho biết rằng Mỹ kịch liệt phản đối việc Trung 

Quốc lợi dụng đại dịch virus corona để tiến hành các hoạt động khiêu khích trên Biển Đông đồng 

thời khẳng định mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Việt Nam sẽ ngày càng vững mạnh hơn. 

Tuyên bố của đại sứ Mỹ nhất quán với những gì mà chính phủ Mỹ đưa ra trong thời gian vừa qua 

sau khi Bắc Kinh bị Hà Nội cáo buộc đã dùng tàu hải cảnh đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở 

quần đảo Hoàng Sa giữa lúc cả cộng đồng quốc tế đang tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của 

virus corona khởi nguồn từ Trung Quốc. 

Trong bài trả lời phỏng vấn VTC1 được đăng tải trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán 

Mỹ ở Hà Nội, Đại sứ Kritenbrink nói rằng Việt Nam đã gửi hàng triệu khẩu trang tới các quốc gia 

trên thế giới trong đó có Mỹ. 

“Thật không may Trung Quốc đang có quan điểm khác,” ông Kritenbrink nói với phóng viên VTC1 

trong cuộc phỏng vấn được dịch sang tiếng Việt. “Thay vì tham gia tập trung chống dịch COVID-

19 với các nước khác, Trung Quốc, trong vài tháng qua, đã tiến hành nhiều hành vi khiêu khích gây 

bất ổn trong khu vực như đâm chìm tàu cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, điều tàu ra doạ 

dẫm tàu cá nước khác cũng như tuyên bố thành lập các khu hành chính mới ở quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa.” 

“Mỹ phản đối mạnh mẽ việc Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa lợi dụng thời điểm khu vực đang tập 

trung ứng phó với đại dịch COVID-19 để cưỡng ép các nước láng giềng và thúc đẩy các tuyên bố 

hàng hải mang tính khiêu thích của mình tại Biển Đông,” theo trích dẫn trên trang Facebook của Sứ 

quán Mỹ phần trả lời của Đại sứ Kritenbrink với VTC1. 

Sau khi Việt Nam trao công hàm phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá của họ trong 

vụ đụng độ xảy ra hôm 3/4, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngay lập tức đưa ra thông cáo 

chỉ trích hành động của Trung Quốc và cáo buộc Bắc Kinh lợi dụng đại dịch COVID-19 cũng như 

kêu gọi họ kiềm chế gây bất ổn để tập trung chống dịch. Tuy nhiên, Bắc Kinh nói rằng tàu cá của 

Việt Nam đâm tàu hải cảnh của họ. 

Cũng trong tháng này, Trung Quốc đã công bố “tên tiêu chuẩn” cho hàng chục đảo đá và thực thể 

địa lý trên Biển Đông sau khi tuyên bố thành lập “quận Tây Sa” và “quận đảo Nam Sa” để quản lý 

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội 

đều đã lên tiếng phản đối các động thái này của Bắc Kinh. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Nhà Trắng gần đây cho biết 

Mỹ sẽ tiến hành điều tra một cách nghiêm túc về việc Bắc Kinh xử lý sự bùng phát dịch COVID-19 

cũng như tìm cách buộc Trung Quốc phải đền bù thiệt hại liên quan tới virus corona cho Mỹ. 

Nhận định về việc chính quyền ở Washington đang tìm cách buộc Trung Quốc phải có trách nhiệm 

vì để lây lan đại dịch ra toàn thế giới như Tổng thống Trump nói, Đại sứ Kritenbrink cho biết “Mỹ 

đang khuyến khích các quốc gia phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc. Và rất nhiều đối tác và 

bạn bè của chúng tôi đã làm như vậy.” 

Đại sứ Krintenbrink còn nhấn mạnh tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra trong tháng 

này về việc tái khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sức 

mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. 
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Hôm 29/4, một ngày trước khi Việt Nam kỷ niệm 45 năm ngày “Giải phóng Miền Nam” theo cách 

gọi của Hà Nội, Đại sức Kritenbrink viết trên trang Facebook của ĐSQ Mỹ rằng “sau nhiều năm 

gian khó và hy sinh từ cả hai phía, ngày nay Mỹ và Việt Nam đang hợp tác để cùng xây dựng một 

tương lai mới.” 

Năm nay đánh dấu 25 năm ngày hai cựu thù bình thường hoá quan hệ, và theo Đại sứ Kritenbrink, 

Mỹ và Việt Nam trong 25 năm qua đã “phát triển mối quan hệ đối tác và tình bạn đích thực dựa trên 

sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung vì hoà bình và thịnh vượng cho người dân hai nước. Chúng 

tôi biết rằng cùng nhau hai nước sẽ vững mạnh hơn.” 

 


