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Tư liệu- Ảnh chụp ngày 13/7/2018, bản đồ hình quả cầu với các đảo trong Biển Đông với đường 9 

đoạn mà TQ nói thuộc chủ quyền và là lãnh thổ của họ. Quả cầu được trưng bày tại một tiệm sách ở 

Bắc Kinh. (AP Photo/Andy Wong) 

 

Ngũ Giác Đài tuần trước cảnh báo về ý đồ của Trung Quốc, định đưa các nhà máy điện hạt nhân nổi 

tới gần các đảo, đá đang trong vòng tranh chấp trên Biển Đông. 

Trong phúc trình thường niên đánh giá sức mạnh quân sự của Trung Quốc năm 2018 được đệ trình 

lên quốc hội, Ngũ Giác Đài cảnh báo: 

“Kế hoạch của Trung Quốc cung cấp điện cho các hòn đảo đó có thể đưa thêm yếu tố hạt nhân vào 

cuộc tranh chấp lãnh thổ ở đây.” 

Phúc trình mang tiêu đề “Diễn biến quân sự và an ninh liên quan tới Trung Quốc” nói là có dấu hiệu 

cho thấy Trung Quốc đang triển khai kế hoạch cung cấp điện cho các đảo và đá ngầm trên Biển Đông 

qua trung gian các trạm điện hạt nhân nổi. Hoạt động này được cho là sẽ bắt đầu trước năm 2020". 

Hồi năm ngoái, Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc tường thuật rằng Bắc Kinh có thể xây dựng 20 nhà 

máy điện hạt nhân nổi để gọi là “thúc đẩy phát triển thương mại” trên Biển Đông. 

Báo South China Morning Post năm ngoái cũng tường thuật rằng một số công ty nhà nước Trung 

Quốc đã thành lập một liên doanh nhằm nâng cao năng lực điện hạt nhân của Trung Quốc cho phù 

hợp với tham vọng của nước này muốn trở thành một “cường quốc biển”. 

Các quan hệ quân sự Mỹ-Trung đã xấu đi hồi gần đây, sau khi chính quyền Tổng thống Trump rút lại 

lời mời Bắc Kinh tham gia diễn tập quân sự RIMPAC vì những hoạt động của Trung Quốc trong các 

vùng biển đang tranh chấp. 

Trung Quốc có thể đã dùng các biện pháp mạnh để áp lục Việt Nam đình chỉ các hoạt động liên doanh 

với Tây Ban Nha khai thác một lô dầu khí trong Biển Đông năm ngoái. 

Phúc trình 2018 "Diễn biến quân sự và an ninh liên quan tới Trung Quốc" của Bộ Quốc Phòng Mỹ 



Phúc trình “Diễn biến quân sự và an ninh liên quan tới Trung Quốc” năm 2018 nhấn mạnh một số 

điểm cần lưu ý, trong đó có: 

1. Quân đội Trung Quốc có thể đã diễn tập các hoạt động nhằm tấn công Hoa Kỳ và các đồng minh. 

2. Trung Quốc sẵn sàng dùng các biện pháp để trấn áp những sự chống đối của các nước khác, kể cả 

áp lực ngoại giao và kinh tế nhằm thuyết phục Hàn Quốc xét lại việc triển khai lá chăn phi đạn của 

Mỹ. 

3. Sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc là để xây dựng quan hệ với các nước khác nhằm 

mục đích phục vụ các lợi ích riêng của Bắc Kinh, và giảm thiểu những tiếng nói chỉ trích. 

4. Hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Lực lượng Tuần duyên và Lực lượng Dân 

quân Biển của Trung Quốc phối hợp lại là lực lượng hàng hải lớn nhất trong khu vực Ấn Độ Dương-

Thái Bình Dương. 

5. Trung Quốc có thể đã dùng các biện pháp mạnh để áp lục Việt Nam đình chỉ các hoạt động liên 

doanh với Tây Ban Nha khai thác một lô dầu hỏa trong Biển Đông năm ngoái. 

6. Các hệ thống máy tính trên khắp thế giới, kể cả các hệ thống của chính phủ Mỹ tiếp tục là mục tiêu 

của các cuộc thâm nhập của tin tặc Trung Quốc trong năm ngoái. 

 


