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Hội nghị ngoại trưởng đặc biệt đối phó dịch Covid-19 giữa Trung Quốc và 10 nước ASEAN, 

Vientiane, Lào, ngày 20/02/2020. REUTERS/Phoonsab Thevongsa 

Thu Hằng 

“Virus corona Covid-19 là thách thức y tế lớn nhất của đảng Cộng Sản Trung Quốc từ năm 

1949” và việc xử lý dịch còn “nhiều thiếu sót”. Như vậy, ít nhất hai lần chủ tịch Tập Cận 

Bình lên tiếng cảnh báo. Thậm chí, phát biểu ngày 23/02/2020 trong cuộc họp với đội ngũ 

lãnh đạo cao cấp, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đến “một cuộc khủng hoảng”, “một thách 

thức lớn”, “rất khó để dự đoán và kiểm soát”. 

 “Trung Quốc không chỉ bảo vệ người dân nước mình mà còn bảo vệ cả phần còn lại của thế 

giới”. Trong buổi họp với 10 đồng nhiệm ASEAN ở Vientian (Lào), ngoại trưởng Trung Quốc 

Vương đã khẳng định như trên để trấn an các nước láng giềng. Cuộc họp đặc biệt được Lào đứng 

ra nhận tổ chức ngày 20/02/2020 là dịp để Bắc Kinh “trắc nghiệm quyền lực mềm” đối với các 

nước ASEAN, theo nhận định của Reuters. 

Đi tìm “đồng minh” khi bị thế giới chỉ trích 

Dường như Trung Quốc không muốn đơn độc mà muốn kéo cả ASEAN cùng “chống sóng gió, 

sát cánh bên nhau để vượt quả thứ thách”, mà theo ông Vương Nghị, “sự sợ hãi còn đáng lo hơn 

là virus và niềm tin còn quý hơn vàng”. Một chiếc lược được giáo sư Alfred M. Wu, trường Chính 

sách Công Lee Kuan Yew, đại học Singapore, đánh giá là “để phản công những chỉ trích của 

phương Tây về cách Trung Quốc xử lý dịch”. 

Về hình thức, Trung Quốc đã đạt được mong muốn khi ngoại trưởng Vương Nghị và đồng nhiệm 

10 nước ASEAN đồng thanh hô trước ống kính của báo giới : “Hãy kiên cường, Vũ Hán 

! Hãy vững vàng, Trung Quốc ! Hãy mạnh mẽ, ASEAN !”. 

Ngoài ra, trong “Tuyên bố của Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc về dịch bệnh 

virus corona 2019 (COVID-19)”, khối ASEAN bày tỏ “tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của 

Trung Quốc để thành công khắc phục dịch bệnh, Trung Quốc đánh giá cao sự thông cảm, sự ủng 

hộ và hỗ trợ của các quốc gia thành viên ASEAN đối với các nỗ lực ứng phó của Trung Quốc”. 

Tại hội nghị, ngoại trưởng Vương Nghị đã nhắc đến số lượng ca nhiễm Covid-19 đã giảm dần ở 

Trung Quốc và hối thúc các nước ASEAN nới lỏng các lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 

Trung Quốc và các hạn chế du lịch khác nhằm kiềm chế sự lây lan của virus. 



Yêu cầu này cũng được ông Vương Nghị đề xuất với phái đoàn của Việt Nam trong cuộc họp 

song phương ngày 19/02, một ngày trước hội nghị đặc biệt về hợp tác ứng phó Covid-19. Và khi 

trao đổi với đồng nhiệm Singapore Vivian Balakrishnan, ông Vương Nghị còn bày tỏ “quan ngại 

về những biện pháp chặt chẽ” của Singapore, đồng thời hy vọng “những trao đổi bình thường 

giữa hai nước có thể được nối lại ngay khi có thể”. 

Trả lời Reuters, ông Tom Baxter, nhà nghiên cứu độc lập về sáng kiến Một vành đai Một con 

đường (BRI) của Trung Quốc, nhận định : “Câu trả lời của mỗi nước về dịch Covid-19 trở thành 

một bài trắc nghiệm mang tính quyết định về tình hữu nghị” của mỗi thành viên ASEAN đối với 

Trung Quốc. Tuy nhiên, dường như nội bộ khối các nước Đông Nam Á bị chia rẽ về vấn đề này. 

Hiện tại, sáu nước ASEAN có người nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, chỉ có Cam Bốt không áp dụng 

bất kỳ hạn chế nào. Philippines cấm du khách đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macao. Malaysia 

chỉ cấm du khách đến từ những tỉnh Trung Quốc bị đặt trong tầm kiểm soát. Cùng ngày diễn ra 

hội nghị đặc biệt, Thái Lan đăng khuyến cáo công dân nước này tránh đến Trung Quốc nếu không 

cần thiết và khuyên những người đang có mặt ở Trung Quốc nên rời khỏi đó. Bangkok có thể sẽ 

hạn chế thêm các chuyến bay đến Trung Quốc. 

Trấn an đối tác thương mại 

Trung Quốc là đối tác thương mại chính của 10 nước Đông Nam Á và toàn khối ASEAN là đối 

tác thương mại thứ hai của Bắc Kinh. Tăng trưởng của Trung Quốc giảm trong năm 2020 sẽ ảnh 

hưởng đến các nước ASEAN. Báo cáo ngày 12/02/2020 của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ 

mô ASEAN+3 (The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, ARMO), thẩm định, trong năm 

2020, GDP của Trung Quốc có thể mất 0,5%, còn các nước thuộc ASEAN sẽ mất khoảng 0,2%. 

Tuy nhiên, một nghiên cứu được Viện Montaigne (Pháp) công bố ngày 21/02 cho rằng tăng trưởng 

của Trung Quốc sẽ chỉ ở mức 4%. 

Các nước Đông Nam Á sẽ chịu tác động nặng nhất từ dịch Covid-19 tại Trung Quốc do gần gũi 

về mặt địa lý và sự gắn kết quan hệ kinh tế. Vẫn theo báo cáo của AMRO, “dịch Covid-19 tác 

động trong thời gian ngắn nhưng đáng kể đối với Trung Quốc” cũng như với Đông Nam Á. 

Du lịch là lĩnh vực bị tác động trực tiếp nhất và nghiêm trọng nhất. Nhiều nước ASEAN phụ thuộc 

vào nguồn thu từ du khách Trung Quốc, với hơn 65 triệu lượt khách mỗi năm đến Đông Nam Á. 

Việc hạn chế, cấm khách Trung Quốc tác động đến lĩnh vực hàng không, cũng như ngành du lịch 

của cả hai bên. Lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan giảm tới 90% trong tháng 02/2020 và 

ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch, vốn chiếm đến 20% tổng sản phẩm nội địa của nước này. 

Singapore có thể sẽ mất khoảng 30% du khách. Ngành hàng không và vận tải đường sắt cũng bị 

vạ lây do việc dừng các chuyến vận chuyển đến vùng dịch. 

Ngành du lịch Miến Điện cũng sẽ bị tác động nặng, trong khi đó, theo một số cơ quan truyền 

thông Miến Điến, hoạt động thương mại sát biên giới với Trung Quốc cũng “gần như ở điểm 

chết”, ảnh hưởng đến các mặt hàng thủy sản, ngô gạo, rau củ quả. Trang Global New Light of 

Myanmar, ngày 14/02, cho biết “khoảng 50.000 người làm việc trong ngành đánh bắt cá bị mất 

việc do thông thương ở thành phố Muse (bang Kachin) biên giới với Trung Quốc bị tạm ngừng”. 

Báo Le Monde (20/02) trích đánh giá của Quỹ Carnegie, theo đó “rất nhiều nước láng giềng của 

Trung Quốc trông cậy quá nhiều vào Trung Quốc để thúc đẩy nền kinh tế của họ”. Việt Nam là 

một ví dụ điển hình, lĩnh vực sản xuất của nước này, phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc 

và là một trong những yếu tố giúp Việt Nam có sức tăng trưởng mạnh, hiện giờ trở thành một 

trong những nước bị tác động trực tiếp nhất. Do thông thương ở một số cửa khẩu bị tạm ngừng, 

nhiều chiến dịch “giải cứu” nông phẩm tươi xuất sang Trung Quốc, từ hoa quả, tôm hùm… được 

người dân Việt Nam hưởng ứng. 

Ngành công nghiệp chế biến là lĩnh vực tiếp theo bị tác động ngay trước mắt. Các nước ASEAN 

và Trung Quốc gắn chặt với nhau về nguồn cung cấp nhiên liệu, nhân công. Những biện pháp 

cách ly, hạn chế đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng, trong đó có việc xuất nhập khẩu vật liệu 

được sử dụng trong những vùng công nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19 ở Trung Quốc. Tiếp theo, 



do hoạt động sản xuất bị tạm ngừng hoặc do thiếu nguyên vật liệu sản xuất nên sẽ dẫn đến tình 

trạng thất nghiệp tạm thời. 

Một phần dự án Con đường tơ lụa mới của chủ tịch Tập Cận Bình đi qua Đông Nam Á với những 

dự án đường bộ và đường sắt cao tốc ở Lào, Thái Lan, Malaysia và Miến Điện. Cuộc khủng hoảng 

Covid-19 chắc chắn sẽ tác động đến tăng trưởng của Trung Quốc và như vậy ảnh hưởng đến những 

dự án tại Đông Nam Á. 

Tại hội nghị, ông Vương Nghị trấn an “dịch Covid-19 có thể sẽ ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế 

giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, nhưng có thể vượt qua được và bù đắp được tác động 

đó” vì theo ông, “nền kinh tế Trung Quốc có động lực mạnh, rất bền vững và lộ trình về dài hạn 

sẽ không bị lay chuyển”. 

Trước mắt, để đối phó với khủng hoảng dịch Covid-19, các nước ASEAN và Trung Quốc nhất trí 

chia sẻ thông tin và công nghệ, nghiên cứu văc-xin phòng dịch. Ngoại trưởng Vương Nghị đề xuất 

tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh về vấn đề này, nhưng chưa được hưởng ứng, theo phát biểu 

của hai nhà ngoại giao ẩn danh của ASEAN với hãng tin AP. 

(Tổng hợp Reuters, AP, AFP, Mizzima) 

 


