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Ts. NguyÔn ®×nh liªm 
ViÖn Nghiªn cøu  Trung Quèc 

 

1. Các nhân tố tác động tới quan hệ 
Trung - Việt.  

- Nhân tố thế giới và khu vực: Trong thËp 
niªn thø 2 cña thÕ kû XXI (2011 - 2020), hoµ 
b×nh, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn vÉn lµ xu thÕ lín 
trªn thÕ giíi, nh−ng sÏ cã nh÷ng diÔn biÕn 
phøc t¹p, tiÒm Èn nhiÒu bÊt tr¾c khã l−êng… 
Côc diÖn thÕ giíi ®a cùc ngµy cµng râ h¬n, 
xu thÕ d©n chñ ho¸ trong quan hÖ quèc tÕ 
tiÕp tôc ph¸t triÓn, nh−ng c¸c n−íc lín vÉn sÏ 
chi phèi c¸c quan hÖ quèc tÕ… 

Khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng, 
trong ®ã cã §«ng Nam ¸ vÉn sÏ lµ khu vùc 
ph¸t triÓn n¨ng ®éng, nh−ng cßn tån t¹i 
nhiÒu nh©n tè g©y mÊt æn ®Þnh, tranh chÊp 
l·nh thæ, biÓn ®¶o ngµy cµng gay g¾t; sÏ xuÊt 
hiÖn c¸c h×nh thøc tËp hîp lùc l−îng vµ ®an 
xen lîi Ých míi. Asean tuy cßn nhiÒu khã 
kh¨n th¸ch thøc, nh−ng tiÕp tôc gi÷ vai trß 

quan träng trong khu vùc…  

 Khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện đang 
diễn biến phức tạp. Cuộc khủng hoảng lần 
này được đánh giá là làm thay đổi cục diện 
thế giới. Điều đó tác động mạnh đến sự điều 
chỉnh quan hệ (kinh tế) giữa các quốc gia và 
khu vực. Sự điều chỉnh này, tất yếu có tác 

động tới sự phát triển của Việt Nam về ngắn 
hạn, trung hạn và dài hạn. 

Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ kinh tÕ 
toµn cÇu võa qua sÏ t¸c ®éng s©u xa ®Õn t×nh 
h×nh thÕ giíi vµ quan hÖ quèc tÕ trong nhiÒu 

n¨m tíi. Tr−íc hÕt, nã sÏ lµm thay ®æi c¸n 
c©n so s¸nh lùc l−îng gi÷a c¸c n−íc lín vµ 
c¸c tËp ®oµn quèc gia. Sù thay ®æi ®ã nãi 
chung cã lîi cho Trung Quèc. Trªn ph¹m vi 
thÕ giíi, qua cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ 
kinh tÕ, vai trß cña c¸c n−íc cã nÒn kinh tÕ 
míi trçi dËy (nhÊt lµ nhãm BRIC - Braxin, 
Nga, Ên §é, Trung Quèc) ®−îc n©ng cao; 
G20 ®· tham gia vµo viÖc ®Þnh ®o¹t ®êi sèng 

kinh tÕ thÕ giíi mµ tr−íc ®©y chØ m×nh G7 
thao tóng. Kinh tÕ Mü, n¬i ph¸t sinh khñng 
ho¶ng, ®· bÞ hËu qu¶ nÆng nÒ vµ ®ang håi 
phôc mét c¸ch khã kh¨n, chËm ch¹p vµ bÊp 
bªnh. EU sau khñng ho¶ng tµi chÝnh l¹i r¬i 
vµo khñng ho¶ng nî c«ng nghiªm träng. 
Kinh tÕ NhËt B¶n vèn trong t×nh tr¹ng suy 
tho¸i tõ nhiÒu n¨m nay, ®ang håi phôc chËm 
ch¹p, l¹i bÞ t¸c ®éng cña khñng ho¶ng tµi 

chÝnh toµn cÇu, hËu qu¶ rÊt nÆng nÒ. HiÖn 
nay kinh tÕ Mü vµ EU kh«ng nh÷ng kh«i 
phôc chËm ch¹p mµ cßn Èn chøa nguy c¬ t¸i 
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khñng ho¶ng nÕu kh«ng cã gi¶i ph¸p h÷u 
hiÖu ng¨n chÆn. 

T×nh h×nh an ninh thÕ giíi còng ®ang cã 
nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p. Cuéc chiÕn chèng 
khñng bè quèc tÕ cña chÝnh quyÒn G.Bush 
®· dÉn ®Õn hËu qu¶ n−íc Mü bÞ sa lÇy trªn 
chiÕn tr−êng Iraq vµ Afghanistan,  khiÕn vÞ 
thÕ ¶nh h−ëng cña quèc gia nµy bÞ sa sót t¹i 
khu vùc kh¸c, nhÊt lµ Ch©u ¸. ChÝnh quyÒn 
B.Obama lªn cÇm quyÒn ë Mü tõ ®Çu n¨m 
2009 ®ang t×m c¸ch cøu v·n t×nh thÕ. N−íc 
Mü ®ang "trë l¹i Ch©u ¸", "trë l¹i §«ng 
Nam ¸" víi chÝnh s¸ch "ngo¹i giao th«ng 
minh". ë §«ng B¾c ¸, Mü ®ang t×m c¸ch 
cñng cè liªn minh Mü - NhËt - Hµn (thÓ hiÖn 
râ qua viÖc gi¶i quyÕt vô ®¾m tµu Cheonan 
cña Hµn Quèc). ë §«ng Nam ¸, Mü ®ang 
c¶i thiÖn quan hÖ víi c¸c ®ång minh vµ c¸c 
n−íc kh¸c. ChÝnh quyÒn Obama còng 
®· quyÕt ®Þnh b¸n vò khÝ cho §µi Loan (víi 
gi¸ trÞ 6,4 tû USD) mµ tr−íc ®©y chÝnh quyÒn 
G.Bush cßn chÇn chõ ch−a quyÕt ®Þnh. 

Trong khi Mü "trë l¹i Ch©u ¸", "trë l¹i 
§«ng Nam ¸", th× Trung Quèc cho lµ ®· ®Õn 
lóc cÇn ph¶i vµ cã thÓ ra tay ng¨n chÆn ¶nh 
h−ëng cña Mü ®èi víi khu vùc nµy. §ã lµ lý 
do Chñ tÞch Hå CÇm §µo vµ c¸c nhµ l·nh 
®¹o cña Trung Quèc ®· lªn tiÕng ®ßi Mü 
ph¶i t«n träng "lîi Ých cèt lâi" cña Trung 
Quèc, bao gåm c¶ yªu s¸ch cña Trung Quèc 
®èi víi c¸c vïng biÓn Hoµng H¶i, §«ng H¶i, 
Nam H¶i (BiÓn §«ng). Va ch¹m qu©n sù 
gi÷a Mü vµ Trung Quèc ë BiÓn §«ng ®Çu 
n¨m 2009, vµ ë Hoµng H¶i gi÷a n¨m 2010 
®· diÔn ra trong bèi c¶nh ®ã. 

Trong vµi ba thËp kû tíi, Mü vÉn gi÷ ®−îc 
vÞ trÝ siªu c−êng duy nhÊt, cã søc m¹nh ¸p 
®¶o vÒ kinh tÕ, qu©n sù, khoa häc c«ng nghÖ, 

vµ ¶nh h−ëng trong quan hÖ quèc tÕ. Trong 
khi ®ã Trung Quèc sÏ lín m¹nh vÒ kinh tÕ, 
qu©n sù, vµ c¹nh tranh quyÕt liÖt vÒ ®Þa- 
chiÕn l−îc ®Ó gi÷ vÞ thÕ chi phèi §«ng ¸, 
nhÊt lµ vïng biÓn phô cËn. Tuy nhiªn, t×nh 
h×nh §«ng ¸ trong thËp kû tíi kh«ng chØ phô 
thuéc vµo Mü vµ Trung Quèc, mµ cßn tuú 
thuéc vµo c¸c quèc gia kh¸c trong khu vùc. 

- Nhân tố Trung Quốc: Trong thËp niªn 
tíi cña thÕ kû XXI, Trung Quèc vÉn ë trong 
thêi kú ph¸t triÓn nhanh b¾t ®Çu tõ 30 n¨m 
tr−íc, khi quèc gia nµy chuyÓn sang c¶i c¸ch, 
më cöa, hiÖn ®¹i ho¸. VÒ kinh tÕ, tõ 1978 - 
2007 tèc ®é t¨ng tr−ëng GDP b×nh qu©n 
hµng n¨m cña Trung Quèc lµ 9,8%. Hai n¨m 
2008 vµ 2009 trong bèi c¶nh khñng ho¶ng tµi 
chÝnh vµ kinh tÕ toµn cÇu, kinh tÕ Trung 
Quèc vÉn t¨ng 9% vµ 9,1%. N¨m 2010 GDP 
Trung Quèc ch¾c t¨ng trªn 9%, theo dù b¸o 
cña Quü tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF) GDP Trung 
Quèc n¨m 2010 sÏ ®¹t 5400 tû USD, v−ît 
NhËt B¶n (GDP n¨m 2010 lµ 5300 tû USD), 
trë thµnh nÒn kinh tÕ cã tæng l−îng lín thø 
hai thÕ giíi. Nh÷ng n¨m cña thËp kû tíi tèc 
®é t¨ng tr−ëng GDP cña Trung Quèc sÏ 
chËm l¹i, nh−ng vÉn ®¹t kho¶ng 7- 8%. Còng 
theo dù b¸o cña IMF, Trung Quèc cã kh¶ 
n¨ng ®uæi kÞp Mü vÒ GDP vµo n¨m 2020. 
Tuy nhiªn, chÊt l−îng cña nÒn kinh tÕ Trung 
Quèc vÉn kÐm xa Mü, NhËt, vµ c¸c n−íc 
ph¸t triÓn kh¸c. §Õn n¨m 2020 Trung Quèc 
vÉn lµ n−íc ®ang ph¸t triÓn, GDP b×nh qu©n 
®Çu ng−êi hiÖn nay cña Trung Quèc lµ 3600 
USD, cña NhËt 37000 USD vµ cña Mü lµ 
47000 USD. Ngay sau khi Trung Quèc ®uæi 
kÞp Mü vÒ GDP th× GDP b×nh qu©n ®Çu 
ng−êi cña Trung Quèc còng chØ míi b»ng 
1/4 cña Mü. Nh−ng chñ yÕu lµ tr×nh ®é khoa 
häc c«ng nghÖ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn 
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kinh tÕ Trung Quèc cßn kÐm xa NhËt B¶n vµ 
Mü. Khã kh¨n lín cña nÒn kinh tÕ Trung 
Quèc trong thËp niªn tíi lµ nguån cung cÊp 
nguyªn liÖu, n¨ng l−îng vµ thÞ tr−êng xuÊt 
khÈu hµng ho¸. 

Lùc l−îng vò trang cña Trung Quèc trong 
thêi gian qua ®· ph¸t triÓn nhanh chãng vµ 
hiÖn nay ®· ®¹t quy m« vµ tr×nh ®é mét 
c−êng quèc qu©n sù thÕ giíi. Trong thËp niªn 
tíi Trung Quèc sÏ tËp trung vµo viÖc ph¸t 
triÓn H¶i qu©n (®Æc biÖt lµ tµu ngÇm vµ tµu 
s©n bay), lùc l−îng Kh«ng qu©n vµ tªn löa, 
®Æc biÖt lµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ vò trô phôc 
vô môc ®Ých qu©n sù (hÖ thèng dÉn qua vÖ 
tinh B¾c §Èu). Tuy vËy, theo ®¸nh gi¸ cña 
c¸c chuyªn gia, tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ 
qu©n sù cña Trung Quèc hiÖn vÉn l¹c hËu so 
víi Mü kho¶ng 15 n¨m. Trong 10 n¨m tíi, 
mÆc dÇu Trung Quèc ra søc t¨ng c−êng lùc 
l−îng qu©n sù vÉn ch−a cã kh¶ n¨ng ®uæi kÞp 
Mü. Tuy nhiªn, trong ph¹m vi l·nh thæ 
Trung Quèc vµ vïng phô cËn, Trung Quèc 
®· ®ñ søc ®Ó ®èi chäi víi Mü (sù kiÖn Mü 
ph¶i nh−îng bé, chuyÓn tµu s©n bay 
US.Washington tõ vïng biÓn Hoµng H¶i tíi 
vïng biÓn NhËt B¶n ®Ó tham gia tËp trËn sau 
vô tµu Cheonan Hµn Quèc võa qua ®· nãi lªn 
®iÒu ®ã). Víi sù "trë l¹i Ch©u ¸" cña Mü, 
Trung Quèc ®ang c¹nh tranh quyÕt liÖt víi 
Mü tõ phÝa Hoµng H¶i, §«ng H¶i, tíi Nam 
H¶i (BiÓn §«ng) 

T¹i §«ng Nam ¸, Trung Quèc ®ang t¨ng 
c−êng quan hÖ kinh tÕ - th−¬ng m¹i víi c¸c 
quèc gia thµnh viªn Asean. Tr−íc m¾t lµ 
thùc hiÖn cam kÕt ACFTA (khu tù do th−¬ng 
m¹i Trung Quèc - Asean) b¾t ®Çu tõ n¨m 
2010 víi ASEAN 6 vµ tõ n¨m 2015 víi 
Asean 4. VÒ l©u dµi, Trung Quèc ®ang 
thóc ®Èy hîp t¸c theo ý t−ëng "mét trôc hai 

c¸nh", träng t©m lµ "Hîp t¸c kinh tÕ VÞnh 
B¾c Bé më réng". 

Là nước láng giềng liền kề với Trung 
Quốc, Việt Nam có vị thế địa kinh tế, địa 
chính trị quan trọng: cầu nối Đông Bắc Á 
với Đông Nam Á, nằm ở vị trí tiền tiêu của 
Biển Đông mà các nước lớn đều muốn 
chiếm lĩnh, khống chế hoặc giành giật ảnh 
hưởng tối đa vì lợi ích của họ. Trung Quốc 
luôn muốn Việt Nam phát triển thuận chiều 
với chiến lược mở rộng ảnh hưởng xuống 
phía Nam của họ, mong muốn Việt Nam ủng 
hộ chiến lược Một trục hai cánh, ủng hộ 
chiến lược Vịnh Bắc Bộ mở rộng, xây dựng 
vành đai kinh tế Đại Trung Hoa. Mặc dù 
Trung Quốc nói mong muốn các nước láng 
giềng giàu lên để cùng hợp tác phát triển, 
song thực sự họ luôn cảnh giác với một Việt 
Nam mạnh và thân phương Tây, nên tìm 
cách “kiềm chế” Việt Nam. 

Trong 10 năm quan hệ vừa qua Trung 
Quốc đã cùng Việt Nam xây dựng quan hệ 
hợp tác hữu nghị toàn diện với “phương 
châm 16 chữ ” và “tinh thần 4 tốt”, đã cùng 
xác định xong biên giới trên bộ và trong 
Vịnh Bắc Bộ để ổn định hợp tác phát triển 
kinh tế. Song 10 năm tới, do sự trỗi dậy 
mạnh mẽ của Trung Quốc như trên đã phân 
tích, quan hệ Trung Quốc đối với Việt Nam 
sẽ có nhiều biến động theo chiều hướng gia 
tăng sức ép đối với Việt Nam trên một số 
mặt, đặc biệt về mặt kinh tế và về biển đảo. 

Về kinh tế: Trung Quốc sẽ tìm mọi cách 
đẩy nhanh xuất khẩu hàng hóa ế thừa sang 
Việt Nam mặc dù cán cân thương mại giữa 
Việt Nam với Trung Quốc đã bị mất cân đối 
nghiêm trọng theo hướng bất lợi cho Việt 
Nam. Bằng ngoại giao kinh tế và nhiều thủ 
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pháp khác, Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam 
xuất nguyên liệu thô cho cỗ máy sản xuất 
khổng lồ, đói nguyên liệu của họ, coi đây 
như một giải pháp xử lý sự mất cân đối 
thương mại Việt - Trung, làm cho “thương 
mại hai bên tăng trưởng bền vững”. Cũng 
bằng ngoại giao kinh tế và nhiều thủ pháp 
khác, Trung Quốc sẽ tìm cách chuyển dịch 
nhiều nhà máy gây ô nhiễm, công nghệ thấp 
ở các đặc khu kinh tế vùng duyên hải (mà 
ngay các tỉnh miền Tây Trung Quốc cũng 
không tiếp nhận) sang Việt Nam để họ hiện 
đại hóa các đặc khu kinh tế duyên hải! 

Về biển đảo: Đấu tranh chủ quyền biển 
đảo ở Biển Đông sẽ là chủ đề lớn nhất, phức 
tạp nhất, tế nhị nhất trong quan hệ Việt - 
Trung 10 năm tới và những năm tiếp theo 
bởi hai lẽ sau đây: Một là, Biển Đông có vị 
trí vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển 
của Trung Quốc. Vấn đề này, tạp chí “Khai 
thác và quản lý biển” số 1 - 2009 của Trung 
Quốc đã công bố bài viết phản ánh sự đánh 
giá chính thức giá trị của Biển Đông đối với 
sự phát triển trở thành siêu cường kinh tế của 
họ -  giá trị về lãnh thổ; giá trị về tài nguyên 
thiên nhiên; giá trị về địa chính trị, chiến 
lược quân sự; giá trị liên kết không gian vận 
tải .v.v. Hai là, chiếm lĩnh Biển Đông sẽ  là  
bước quyết định trong chiến lược để Trung 
Quốc trở thành siêu cường đại dương thế 
giới. Hầu hết các nước ASEAN đều trực tiếp 
hoặc gián tiếp chịu tác động của việc đấu 
tranh giành giật chủ quyền biển đảo ở Biển 
Đông, trực tiếp nhất là Việt Nam. Do vậy 10 
năm tới Trung Quốc sẽ gia tăng sức ép đối 
với Việt Nam trên nhiều mặt về vấn đề Biển 
Đông theo hướng khẳng định chủ quyền 
“đường lưỡi bò”, chủ quyền các đảo tại Biển 
Đông, tăng cường tuần tiễu, ngăn chặn ngư 

dân Việt Nam đánh bắt cá trong Biển Đông 
thuộc cái gọi là vùng đặc quyền kinh tế do 
Trung Quốc đưa ra một cách vô căn cứ. 
Không loại trừ những sự va chạm cố ý trên 
biển. Trung Quốc muốn xử lý vấn đề Biển 
Đông theo cách truyền thống là “chia bó đũa 
ra từng chiếc để bẻ gãy cả bó đũa”. Quan hệ 
Trung Quốc đối với Việt Nam về chủ quyền 
Biển Đông sẽ là như vậy. Song Trung Quốc 
làm được đến đâu lại tùy thuộc vào Việt 
Nam, các nước ASEAN và toàn thế giới.  

Có thể dự báo là trong 10 năm tới Trung 
Quốc vẫn cần một thế giới hòa bình, hợp tác 
cùng phát triển, đó vẫn sẽ là xu hướng chủ 
đạo trong chiến lược Trung Quốc lợi dụng 
thế giới để vươn lên thành siêu cường thế 
giới. Biển Đông sẽ là vấn đề nóng lên trong 
quan hệ Trung Quốc đối với Việt Nam, song 
Trung Quốc chưa dám manh động dùng vũ 
lực đối với Biển Đông, vì như vậy sẽ phá 
hủy tất cả các thành quả đã đạt được sau 30 
năm cải cách mở cửa vừa qua, phá hủy 
tương lai “phát triển hòa bình” để giành 
quyền lãnh đạo thế giới thay Mỹ.  

2. Triển vọng quan hệ Trung - Việt 
trong 10 năm tiếp theo của thế kỷ XXI 
(2011-2020) 

Quan hÖ Trung Quốc - Việt Nam trong 10 
n¨m tíi lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng ®èi víi 
ViÖt Nam, ®èi víi Trung Quèc, ®èi víi hoµ 
b×nh æn ®Þnh vµ hîp t¸c ph¸t triÓn trong khu 
vùc. Trªn b×nh diÖn quèc tÕ, quan hÖ gi÷a hai 
n−íc XHCN - ViÖt Nam vµ Trung Quèc sÏ 
cã t¸c ®éng cùc kú quan träng tíi sù æn ®Þnh, 
xu thÕ ph¸t triÓn cña sè Ýt quèc gia XHCN 
cßn l¹i trªn thÕ giíi.  

Tõ nh÷ng nÐt chÝnh dù b¸o vÒ t×nh h×nh 
thÕ giíi, khu vùc, vµ t×nh h×nh Trung Quèc, 
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ViÖt Nam trªn ®©y chóng ta cã thÓ ®i tíi 
nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ h−íng ph¸t triÓn trong 
quan hÖ Trung Quèc ®èi víi ViÖt Nam trong 
10 n¨m tíi (2011 - 2020). 

Theo gi¸o s− Cèc Nguyªn D−¬ng (ViÖn 
Khoa häc x· héi Trung Quèc), quyÕt ®Þnh 
cña Trung Quèc vÒ viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 
tranh chÊp Nam H¶i (BiÓn §«ng) víi ViÖt 
Nam cã thÓ lµ mét trong 7 ph−¬ng thøc sau 
®©y: thø nhÊt, gi¶i quyÕt b»ng vò lùc, cã 
nghÜa lµ tÊn c«ng qu©n sù ®Ó ®¸nh chiÕm 
nh÷ng h¶i ®¶o vµ vïng biÓn ë BiÓn §«ng vèn 
thuéc chñ quyÒn cñaViÖt Nam;  thø hai, 
"TiÒn lÔ hËu binh", tiÕn hµnh trao ®æi qua 
con ®−êng ngo¹i giao mét c¸ch hoµ b×nh, 
nÕu kh«ng ®¹t môc ®Ých sÏ sö dông gi¶i ph¸p 
qu©n sù; thø ba, "G¸c tranh c·i, cïng khai 
th¸c", vÊn ®Ò chñ quyÒn ®Ó sau nµy khi cã 
®iÒu kiÖn thuËn lîi sÏ gi¶i quyÕt, tr−íc m¾t 
nªn cïng nhau khai th¸c tµi nguyªn BiÓn 
§«ng; thø t−, kiÖn lªn toµ ¸n quèc tÕ (La 
Hay); thø n¨m, g©y søc Ðp qu©n sù lµ chÝnh, 
®ång thêi ®µm ph¸n chÝnh trÞ ®Ó buéc ViÖt 
Nam chÊp nhËn yªu s¸ch cña Trung Quèc; 
thø s¸u, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b»ng ®µm ph¸n 
hoµ b×nh víi ViÖt Nam, kh«ng sö dông gi¶i 
ph¸p qu©n sù; thø b¶y, duy tr× hiÖn tr¹ng 
(ch−a ®Æt vÊn ®Ò gi¶i quyÕt chñ quyÒn). 

Trung Quèc vµ ViÖt Nam cïng chung ý 
thøc hÖ vµ chÕ ®é chÝnh trÞ X· héi chñ nghÜa, 
vÒ ph−¬ng diÖn nµy kh«ng cã m©u thuÉn ®èi 
kh¸ng, mµ ng−îc l¹i, cÇn th¾t chÆt quan hÖ 
®oµn kÕt hîp t¸c. VÒ kinh tÕ th−¬ng m¹i, 
quan hÖ Trung - ViÖt võa cã mÆt hîp t¸c, võa 
cã mÆt c¹nh tranh. Quan hÖ Trung - ViÖt 
trong thêi gian tíi chñ yÕu phô thuéc vµo vÊn 
®Ò tranh chÊp BiÓn §«ng. Quan hÖ tèt hay 
xÊu, hoµ b×nh h÷u nghÞ hay xung ®ét chiÕn 
tranh gi÷a Trung Quèc vµ ViÖt Nam thêi 

gian tíi chñ yÕu phô thuéc vµo vÊn ®Ò BiÓn 
§«ng. 

Mäi kh¶ n¨ng ®Òu cã thÓ xÈy ra, tuú theo 
diÔn biÕn cña t×nh h×nh, vµ chñ ®éng lµ ë 
phÝa Trung Quèc. VÒ ®¹i thÓ, Trung Quèc cã 
thÓ xö lý quan hÖ víi ViÖt Nam theo 3 kÞch 
b¶n: mét lµ xung ®ét, ®èi ®Þch; hai lµ hoµ 
b×nh h÷u nghÞ; ba lµ hoµ b×nh vµ xung ®ét, 
h÷u nghÞ vµ ®èi ®Þch ®an xen t−¬ng tù nh− 
hiÖn nay. 

- Kh¶ n¨ng xung ®ét vµ ®èi ®Þch: Kh¶ 
n¨ng nµy lµ hiÖn h÷u. T− t−ëng d©n téc cùc 

®oan vµ hiÕu chiÕn vÉn tån t¹i trong mét bé 
phËn c− d©n, ®¶ng viªn, c¸n bé ë Trung 
Quèc. Trong tr−êng hîp t− t−ëng nµy th¾ng 
thÕ trong ®−êng lèi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña 

§¶ng vµ nhµ n−íc Trung Quèc th× kh¶ n¨ng 
nµy sÏ biÕn thµnh hiÖn thùc, lÆp l¹i lÞch sö 
n¨m 1979 khi §Æng TiÓu B×nh ra lÖnh tÊn 

c«ng ViÖt Nam. 

§Æng TiÓu B×nh vµ c¸c nhµ l·nh ®¹o 
Trung Quèc ®· nhiÒu lÇn nhÊn m¹nh cam kÕt 
"vÜnh viÔn kh«ng x−ng b¸", nghÜa lµ Trung 
Quèc sÏ kh«ng bao giê bµnh tr−íng, b¸ quyÒn, 
"sau nµy m¹nh lªn còng sÏ kh«ng bao giê bµnh 

tr−íng, b¸ quyÒn". Cam kÕt ®ã cã mÆt dùa trªn 
thùc tÕ lµ trong thêi ®¹i ngµy nay kh«ng mét 
n−íc nµo, dï m¹nh ®Õn ®©u cã thÓ th«n tÝnh 
n−íc kh¸c, hay x©m chiÕm ®Ó biÕn thµnh thuéc 
®Þa cña m×nh. Chóng ta cã thÓ tin t−ëng Trung 
Quèc sÏ kh«ng thÓ x©m l−îc toµn bé l·nh thæ 
mµ Trung Quèc ®· c«ng nhËn lµ thuéc chñ 

quyÒn cña n−íc kh¸c. 

Tuy nhiªn, Trung Quèc cã dïng vò lùc ®Ó 
®¸nh chiÕm Tr−êng Sa hay kh«ng th× cßn 
phô thuéc vµo c¸c yÕu tè kh¸c. XÐt vÒ 
ph−¬ng diÖn qu©n sù, Trung Quèc cã thÓ cã 
®ñ lùc l−îng ®Ó ®¸nh bËt lùc l−îng vò trang 
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ViÖt Nam, Malaixia, Philippin, vµ §µi Loan 
ra khái c¸c ®¶o Tr−êng Sa, trong tr−êng hîp 
Mü kh«ng trùc tiÕp can thiÖp. Nh−ng xÐt vÒ 
ph−¬ng diÖn chÝnh trÞ, ngo¹i giao, hµnh ®éng 
m¹o hiÓm ®ã sÏ dÉn tíi hËu qu¶ tai h¹i l©u 
dµi, Trung Quèc sÏ bÞ c« lËp trªn tr−êng 
quèc tÕ vµ toµn khèi ASEAN sÏ trë thµnh thï 
®Þch cña Trung Quèc, hËu qu¶ lµ "lîi bÊt cËp 
h¹i", Trung Quèc sÏ chuèc lÊy hËu qu¶ 
nghiªm träng, thÊt thÕ trong cuéc c¹nh tranh 
víi Mü, NhËt B¶n, Ên §é, lµm ®¶o lén c«ng 
cuéc hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc dù kiÕn sÏ hoµn 
thµnh vµo gi÷a thÕ kû nµy. 

Mét gi¶ thiÕt cã thÓ ®Æt ra lµ liÖu Trung 
Quèc cã thÓ thùc hiÖn m−u l−îc ph©n ho¸ 
c¸c n−íc tham gia tranh chÊp, chØ tÊn c«ng 
®¸nh chiÕm c¸c ®¶o do ViÖt Nam chiÕm gi÷ 
(21 ®¶o), mµ t¹m thêi kh«ng ®éng ®Õn c¸c 
®¶o do Malaixia, Philippin, vµ §µi Loan 
chiÕm gi÷ ®Ó tr¸nh sù can thiÖp trùc tiÕp cña 
Mü vµ h¹n chÕ ph¶n øng cña céng ®ång quèc 
tÕ hay kh«ng? Kh¶ n¨ng nµy lµ rÊt Ýt, v× hËu 
qu¶ ®èi víi Trung Quèc sÏ kh«ng nhá. Trong 
tr−êng hîp Trung Quèc dïng vò lùc ®¸nh 
chiÕm Tr−êng Sa th× quan hÖ ViÖt - Trung sÏ 
lµ quan hÖ ®èi ®Þch. Trong tr−êng hîp nµy 
quan hÖ kinh tÕ - th−¬ng m¹i vµ giao l−u v¨n 
ho¸ gi÷a hai n−íc sÏ r¬i vµo tr¹ng th¸i khñng 
ho¶ng trÇm träng vµ l©u dµi. 

- Kh¶ n¨ng hîp t¸c h÷u nghÞ: NÕu c¸c 
nhµ l·nh ®¹o Trung Quèc cã thiÖn chÝ, thøc 
thêi, xuÊt ph¸t tõ "tÇm cao chiÕn l−îc", v× lîi 
Ých l©u dµi cña nh©n d©n Trung Quèc, cña 
chÕ ®é phong trµo X· héi chñ nghÜa trªn 
ph¹m vi thÕ giíi, cã quyÕt s¸ch ®óng ®¾n 
trong quan hÖ víi ViÖt Nam th× trong 10 n¨m 
tíi, quan hÖ Trung - ViÖt sÏ lµ quan hÖ hîp 
t¸c h÷u nghÞ ®óng nh− l·nh ®¹o hai n−íc 
®· x¸c ®Þnh lµ "quan hÖ ®èi t¸c hîp t¸c chiÕn 

l−îc toµn diÖn" víi ph−¬ng ch©m "l¸ng giÕng 
th©n thiÖn, hîp t¸c toµn diÖn, æn ®Þnh l©u dµi, 
h−íng tíi t−¬ng lai" vµ tinh thÇn 4 tèt (l¸ng 
giÒng tèt, ®èi t¸c tèt, b¹n bÌ tèt, ®ång chÝ tèt). 
Trong tr−êng hîp ®ã, Trung Quèc sÏ cã 
nh÷ng ®iÒu chØnh trong chÝnh s¸ch ®èi víi 
ViÖt Nam, ®ång thêi sÏ thùc hiÖn trªn thùc tÕ 
nh÷ng cam kÕt ®èi víi ViÖt Nam tr−íc ®©y. 

Tr−íc hÕt, Trung Quèc sÏ thÓ hiÖn thiÖn 
chÝ trong vÊn ®Ò tranh chÊp BiÓn §«ng. Cô 
thÓ, Trung Quèc sÏ thÓ hiÖn trªn thùc tÕ b¶n 
Tuyªn bè chung Trung - ViÖt n¨m 2000 vÒ 
hîp t¸c Trung - ViÖt trong thÕ kû XXI vµ 
Tuyªn bè chung Trung Quèc - ASEAN t¹i 
N«ng Pªnh n¨m 2002 vÒ chuÈn mùc øng xö 
trªn BiÓn §«ng, "kh«ng sö dông vò lùc hoÆc 

®e do¹ sö dông vò lùc", kh«ng lµm cho t×nh 
h×nh c¨ng th¼ng vµ phøc t¹p thªm, th«ng qua 
®µm ph¸n hoµ b×nh ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn 

®Ò nÈy sinh. 

Ngay c¶ trong tr−êng hîp nµy, chóng ta 

còng kh«ng hy väng vÊn ®Ò tranh chÊp BiÓn 
§«ng cã thÓ gi¶i quyÕt trong 10 n¨m tíi, v× 
tÝnh chÊt phøc t¹p cña vÊn ®Ò, vµ cßn liªn 
quan ®Õn nhiÒu n−íc kh¸c, nh−ng nÕu cã 
tinh thÇn x©y dùng quan hÖ hîp t¸c h÷u nghÞ 
thùc sù víi ViÖt Nam th× Trung Quèc sÏ 
®ång ý gi÷ nguyªn tr¹ng trong vÊn ®Ò tranh 
chÊp gi÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc; t«n 
träng quyÒn khai th¸c tµi nguyªn (dÇu khÝ vµ 

®¸nh c¸) cña ViÖt Nam t¹i vïng biÓn thuéc 
chñ quyÒn ViÖt Nam. 

Trong tr−êng hîp Trung Quèc cã thiÖn 
chÝ víi ViÖt Nam trong vÊn ®Ò tranh chÊp 
BiÓn §«ng, th× hîp t¸c kinh tÕ th−¬ng m¹i 
Trung - ViÖt sÏ ®−îc ph¸t triÓn thuËn lîi, 
nhÊt lµ kÕ ho¹ch hîp t¸c kinh tÕ "hai hµnh 
lang mét vµnh ®ai" gi÷a Trung Quèc vµ ViÖt 
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Nam ®· ®−îc hai chÝnh phñ ®ång thuËn sÏ 
®−îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vµ g¾n kÕt chÆt 
chÏ víi hîp t¸c Trung Quèc - ASEAN theo 
m« h×nh "mét trôc hai c¸nh" mµ kh©u quan 
träng nhÊt lµ "hîp t¸c kinh tÕ VÞnh B¾c Bé 
më réng". 

TÊt nhiªn, trong hîp t¸c cã c¹nh tranh, vµ 

c¹nh tranh lµnh m¹nh sÏ cã t¸c ®éng thóc 
®Èy kinh tÕ c¸c bªn ph¸t triÓn. Trong hîp t¸c 
h÷u nghÞ vÒ kinh tÕ th−¬ng m¹i, lîi Ých cña 
mçi bªn tr−íc hÕt vÉn phô thuéc vµo n¨ng 
lùc cña chÝnh m×nh. Tuy nhiªn, sù ph¸t triÓn 

m¹nh mÏ cña kinh tÕ Trung Quèc sÏ t¹o ®iÒu 
kiÖn kh¸ch quan, kÐo theo kinh tÕ c¸c ®èi t¸c 
ph¸t triÓn. VÒ th−¬ng m¹i, kim ng¹ch xuÊt 
nhËp khÈu Trung - ViÖt n¨m 2010 dù kiÕn sÏ 

®¹t 25 tû USD, nh−ng nhËp siªu cña ViÖt 
Nam qu¸ lín, dù kiÕn trªn 12 tû USD. Trong 
tr−êng hîp quan hÖ hai n−íc ®−îc c¶i thiÖn 
theo h−íng hîp t¸c h÷u nghÞ, Trung Quèc sÏ 
t¨ng c−êng nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam, 

xo¸ bá nh÷ng rµo c¶n kh«ng nªn cã nh»m 
h¹n chÕ nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam, ®ång 
thêi gióp ViÖt Nam (b»ng con ®−êng ®Çu t− 
trùc tiÕp) ®Ó s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng 

nguyªn liÖu vµ b¸n thµnh phÈm hiÖn nay 
buéc ph¶i nhËp khÈu tõ Trung Quèc, ®Ó gi¶m 
thiÓu nhËp siªu cña ViÖt Nam trong quan hÖ 

th−¬ng m¹i víi Trung Quèc. 

Trong quan hÖ quèc tÕ, Trung Quèc sÏ 
ñng hé ViÖt Nam quan hÖ víi c¸c n−íc trong 
khu vùc §«ng Nam ¸, víi Mü vµ c¸c ®èi t¸c 
kh¸c. Trung Quèc vµ ViÖt Nam sÏ hîp t¸c vµ 
ñng hé lÉn nhau trong c¸c vÊn ®Ò quèc tÕ vµ 
khu vùc, nh− vËy cã lîi cho c¶ hai bªn, cã lîi 
cho hoµ b×nh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn trong khu 
vùc. Th«ng qua quan hÖ h÷u nghÞ Trung - 
ViÖt, Trung Quèc cµng cã lîi trong quan hÖ 

víi toµn khèi ASEAN. Quan hÖ Trung - ViÖt 
tèt ®Ñp sÏ t¨ng thªm uy tÝn, t¨ng thªm "søc 
m¹nh mÒm" cña Trung Quèc trong céng 
®ång quèc tÕ, cã lîi cho phong trµo X· héi 
chñ nghÜa trªn ph¹m vi thÕ giíi.  

 - Kh¶ n¨ng c¬ b¶n tiÕp tôc hiÖn tr¹ng: 
Trong 10 n¨m ®Çu thÕ kû XXI, chÝnh s¸ch 
cña Trung Quèc ®èi víi ViÖt Nam lµ võa hîp 
t¸c võa g©y søc Ðp kiÒm chÕ ®Ó ViÖt Nam 
ph¶i chÊp nhËn nh÷ng yªu s¸ch cña Trung 
Quèc vÒ c¸c vÊn ®Ò tranh chÊp, chñ yÕu lµ 
tranh chÊp chñ quyÒn ë BiÓn §«ng, víi hai 
quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ Tr−êng Sa. Trong thËp 
niªn tiÕp theo cña thÕ kû XXI (2011 - 2020), 
Trung Quèc vÉn tiÕp tôc chiÕn l−îc võa hîp 
t¸c võa kiÒm chÕ ®èi víi ViÖt Nam, tÊt nhiªn 
víi nh÷ng h×nh thøc vµ néi dung phï hîp víi 
diÔn biÕn cña t×nh h×nh trong thËp niªn míi. 

Nh− phÇn trªn ®· ®Ò cËp, trong 10 n¨m tíi, 
Trung Quèc sÏ nç lùc c¹nh tranh ®Þa - chiÕn 
l−îc, dùa vµo søc m¹nh qu©n sù vµ kinh tÕ, 
®Èy lïi vÞ thÕ vµ ¶nh h−ëng cña Mü - NhËt - 
Ên §é t¹i c¸c khu vùc biÓn Hoµng H¶i, 
§«ng H¶i, Nam H¶i (BiÓn §«ng). T¹i khu 
vùc §«ng Nam ¸, Trung Quèc sÏ thi hµnh 
chÝnh s¸ch hai mÆt: mét mÆt t¨ng c−êng hîp 

t¸c kinh tÕ - th−¬ng m¹i víi c¸c n−íc 
ASEAN, "nhÊt thÓ ho¸" kinh tÕ Trung Quèc 
- ASEAN th«ng qua HiÖp ®Þnh tù do th−¬ng 
m¹i Trung Quèc - ASEAN (CAFTA). MÆt 
kh¸c thi hµnh chÝnh s¸ch ph©n ho¸ c¸c n−íc 
ASEAN, khai th¸c bÊt ®ång quan ®iÓm gi÷a 
c¸c n−íc cã tranh chÊp víi c¸c n−íc kh«ng 
cã tranh chÊp, gi÷a c¸c n−íc cã tranh chÊp 
BiÓn §«ng víi nhau. §ång thêi Trung Quèc 

sÏ thi hµnh chÝnh s¸ch "c−¬ng nhu kÕt hîp", 
võa kiªn quyÕt chèng l¹i, võa s½n sµng tho¶ 
hiÖp ®Ó h¹n chÕ tèi ®a sù can thiÖp cña Mü 
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vµo vÊn ®Ò BiÓn §«ng vµ t×nh h×nh §«ng 
Nam ¸ nãi chung. 

Trong bèi c¶nh chung ®ã, Trung Quèc sÏ 
tiÕp tôc chÝnh s¸ch hai mÆt ®èi víi ViÖt Nam. 
Mét mÆt vÉn duy tr× quan hÖ víi ViÖt Nam 
vèn ®· ®−îc ®Þnh vÞ lµ "quan hÖ ®èi t¸c hîp 
t¸c chiÕn l−îc toµn diÖn" víi ph−¬ng ch©m 
"16 chữ” vµ tinh thÇn “4 tèt". MÆt kh¸c, t×m 
c¸ch kiÒm chÕ sù ph¸t triÓn cña ViÖt Nam, 
kiÒm chÕ quan hÖ gi÷a ViÖt Nam víi céng 
®ång quèc tÕ, nhÊt lµ víi Mü, NhËt B¶n, Ên 
§é vµ víi c¸c n−íc ASEAN, ®Æc biÖt lµ víi 
Lµo, C¨mpuchia. 

Trung Quèc ®· x©m chiÕm toµn bé quÇn 

®¶o Hoµng Sa n¨m 1974, vµ coi ®ã lµ "viÖc 
®· råi", tiÕp tôc kh«ng thõa nhËn cã sù tranh 
chÊp gi÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc vÒ chñ 
quyÒn quÇn ®¶o Hoµng Sa. Víi quan ®iÓm ®ã, 
Trung Quèc sÏ kh«ng ®µm ph¸n víi ViÖt 
Nam vÒ vÊn ®Ò Hoµng Sa, còng kh«ng ®ång 
ý ¸p dông nguyªn t¾c øng xö trªn biÓn gi÷a 
Trung Quèc vµ c¸c n−íc ASEAN ®èi víi 
quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ vïng biÓn xung quanh. 

Theo logic ®ã, Trung Quèc sÏ tiÕp tôc b¾t 
gi÷ c¸c tµu ®¸nh c¸ ViÖt Nam "x©m ph¹m" 
vïng biÓn quanh quÇn ®¶o Hoµng Sa. Trong 
nh÷ng hµnh ®éng xö lý cô thÓ ®èi víi ng− 
d©n ViÖt Nam "x©m ph¹m" vïng biÓn Hoµng 
Sa, Trung Quèc võa cøng r¾n ®Ó thÓ hiÖn lËp 
tr−êng chñ quyÒn vµ ®e do¹ ng− d©n ViÖt 
Nam, võa nhÑ tay ®Ó thÓ hiÖn "tinh thÇn nh©n 
®¹o", h¹n chÕ sù ph¶n øng cña d− luËn ViÖt 

Nam vµ quèc tÕ. Trong 10 n¨m tíi quÇn ®¶o 
Hoµng Sa sÏ ®−îc Trung Quèc tiÕp tôc x©y 
dùng nh− mét cø ®iÓm qu©n sù quan träng. 

Trong 10 n¨m tíi, do nh÷ng trë ng¹i vÒ 
qu©n sù vµ chÝnh trÞ, Trung Quèc sÏ kh«ng 

sö dông vò lùc ®Ó ®¸nh chiÕm toµn bé c¸c 

®¶o ViÖt Nam ®ang ®ãng gi÷ ë quÇn ®¶o 
Trường Sa. Nh−ng trong 10 n¨m nµy, Trung 
Quèc sÏ kh«ng “¸n binh bÊt ®éng” nh− hiÖn 

nay, kh¶ n¨ng lín nhÊt lµ Trung Quèc sÏ x©y 
dùng mét tËp ®oµn c¨n cø qu©n sù m¹nh trªn 
c¸c ®¶o vµ b·i ®¸ ngÇm ë Tr−êng Sa mµ 
Trung Quèc hiÖn ®ang chiÕm ®ãng. TËp 
®oµn c¨n cø qu©n sù m¹nh nµy võa ph¸t huy 
−u thÕ qu©n sù cña Trung Quèc t¹i khu vùc 
BiÓn §«ng, võa nèi liÒn víi c¸c c¨n cø qu©n 
sù ë H¶i Nam, Hoµng Sa víi c¸c c¨n cø qu©n 
sù mµ Trung Quèc ®· cïng c¸c n−íc ®èi t¸c 

(Myanmar, Sery Lanca, Pakistan) x©y dùng 
ven bê Ên §é D−¬ng, h×nh thµnh "chuçi 
ngäc trai" c¨n cø qu©n sù tõ Trung Quèc ®Õn 
Trung §«ng, b¶o ®¶m tuyÕn vËn chuyÓn dÇu 
má tõ Trung §«ng, Ch©u Phi vÒ Trung Quèc 
trong thêi b×nh vµ trong thêi chiÕn. Kh«ng 
lo¹i trõ kh¶ n¨ng Trung Quèc sÏ lÊn chiÕm 
mét vµi ®¶o hoÆc b·i ®¸ ngÇm ViÖt Nam 
®ang ®ãng gi÷ ®Ó phôc vô cho viÖc x©y dùng 

tËp ®oµn c¨n cø qu©n sù ®ã. NÕu diÔn ra t×nh 
huèng ®ã th× xung ®ét qu©n sù Trung - ViÖt 
sÏ diÔn ra víi quy m« t−¬ng tù nh− n¨m 
1988. MÆc dÇu quan hÖ gi÷a hai n−íc cã 
phÇn c¨ng th¼ng h¬n, nh−ng vÉn ch−a ph¸ vì 
côc diÖn chung. §ång thêi víi viÖc t¨ng 
c−êng cø ®iÓm qu©n sù ë Tr−êng Sa, Trung 
Quèc sÏ th«ng qua ho¹t ®éng hîp t¸c kinh tÕ 
VÞnh B¾c Bé më réng vµ trôc kinh tÕ Nam 

Ninh - Xinhgapo th©m nhËp s©u vµo vïng 
biÓn vµ néi ®Þa §«ng Nam ¸, t¹o ®iÒu kiÖn 
®Ó thùc hiÖn "nhÊt thÓ ho¸" Trung Quèc víi 
§«ng Nam ¸ vÒ l©u dµi. Ho¹t ®éng ngo¹i 
giao v¨n ho¸ cña Trung Quèc vµ vai trß cña 
ng−êi Hoa ë §«ng Nam ¸ sÏ ®−îc t¨ng 
c−êng ®Ó phôc vô cho chiÕn l−îc l©u dµi cña 
Trung Quèc ®èi víi khu vùc nµy. 
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Trong quan hÖ kinh tÕ - th−¬ng m¹i víi 
c¸c n−íc §«ng Nam ¸ nãi chung vµ ViÖt 
Nam nãi riªng, Trung Quèc sÏ cè g¾ng thùc 
hiÖn ph−¬ng ch©m hai bªn "cïng th¾ng, cïng 
cã lîi" cã søc hÊp dÉn, ®Ó thu hót c¸c nÒn 
kinh tÕ khu vùc vµo quü ®¹o "nhÊt thÓ ho¸" 
cña Trung Quèc. N¨m 2015, ASEAN 4 (ViÖt 
Nam, Lµo, C¨mpuchia, Myanma) sÏ thùc 
hiÖn cam kÕt tõ bá thuÕ quan ®èi víi hÇu hÕt 
c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu víi Trung 
Quèc, theo lé tr×nh ®· ®−îc cam kÕt cña khu 
tù do th−¬ng m¹i Trung Quèc - ASEAN 
(CAFTA) 

Trong ba kh¶ n¨ng nãi trªn, kh¶ n¨ng thø 
nhÊt (hoµn toµn ®èi ®Þch) vµ kh¶ n¨ng thø hai 
(hoµn toµn h÷u nghÞ) lµ khã cã thÓ xÈy ra, 
kh¶ n¨ng thø ba (võa hîp t¸c võa kiÒm chÕ) 
c¬ b¶n t−¬ng tù nh− hiÖn nay lµ xu thÕ chñ 
yÕu cña quan hÖ Trung Quèc ®èi víi ViÖt 
Nam 10 n¨m tíi.  

Trung Quèc hoµn toµn ®èi ®Þch víi ViÖt 
Nam, dïng vò lùc ®¸nh chiÕm toµn bé c¸c 
®¶o Tr−êng Sa cña ViÖt Nam, ®−a quan hÖ 
Trung - ViÖt vµo tr¹ng th¸i thï ®Þch lµ ®iÒu 
kh«ng thÓ xÈy ra trong 10 n¨m tíi. Tr−íc hÕt, 
v× ®iÒu ®ã tr¸i víi môc tiªu chiÕn l−îc cña 
Trung Quèc. Trung Quèc cÇn m«i tr−êng 
hoµ b×nh æn ®Þnh xung quanh ®Ó tËp trung 
ph¸t triÓn kinh tÕ, hoµn thµnh hiÖn ®¹i ho¸ 
®Êt n−íc vµo kho¶ng gi÷a thÕ kû nµy, trë 
thµnh mét n−íc ph¸t triÓn (ë møc trung b×nh). 
NÕu Trung Quèc ngang nhiªn sö dông vò lùc 
x©m l−îc ViÖt Nam, tÊt nhiªn sÏ dÉn tíi ph¶n 
øng quyÕt liÖt cña quèc tÕ vµ khu vùc, g©y 
t¸c h¹i khã l−êng ®èi víi c«ng cuéc ph¸t 
triÓn kinh tÕ, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc cña m×nh. 
Thø hai, ®èi t−îng c¹nh tranh quèc tÕ chñ 
yÕu cña Trung Quèc lµ Mü, sau n÷a lµ NhËt 
B¶n, Ên §é, chø kh«ng ph¶i lµ ViÖt Nam. 

Trung Quèc x©m l−îc ViÖt Nam, g©y ra 
nh÷ng ph¶n øng bÊt lîi, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho 
c¸c ®èi t−îng c¹nh tranh (Mü, NhËt, Ên §é) 
cã c¬ héi tÊn c«ng Trung Quèc vÒ ph−¬ng 
diÖn chÝnh trÞ, ngo¹i giao, vµ cã thÓ c¶ kinh 
tÕ - th−¬ng m¹i, h¹ thÊp uy tÝn vµ ¶nh h−ëng 
cña Trung Quèc trong khu vùc vµ trªn tr−êng 
quèc tÕ. Thø ba, nÕu Trung Quèc ®¸nh 
chiÕm c¸c ®¶o cña ViÖt Nam ë Tr−êng Sa, 
th× ®èi víi c¸c ®¶o do Philippin, Malaixia 
®ang chiÕm ®ãng hä sÏ xö lý nh− thÕ nµo? 
NÕu Trung Quèc tÊn c«ng ®¸nh chiÕm c¸c 
®¶o cña Philippin th× Mü kh«ng thÓ kh«ng 
trùc tiÕp can thiÖp. Vµ nÕu Trung Quèc tÊn 
c«ng ®¸nh chiÕm c¶ c¸c ®¶o Malaixia ®ang 
chiÕm ®ãng n÷a th× quan hÖ gi÷a Trung 
Quèc víi c¸c n−íc ASEAN sÏ trë thµnh thï 
®Þch mu«n ®êi. Bµi toán ®ã Trung Quèc 
kh«ng thÓ gi¶i ®−îc. Thø t−, tr−íc ®©y m©u 
thuÉn Trung - X« ®· gãp phÇn lµm sôp ®æ 
chÕ ®é X· héi chñ nghÜa ë Liªn X«. Nay 
Trung Quèc tÊn c«ng x©m l−îc, thï ®Þch víi 
ViÖt Nam, th× còng cã nghÜa lµ ch«n vïi uy 
tÝn cña Trung Quèc trong phong trµo X· héi 
chñ nghÜa thÕ giíi. §−êng lèi ®èi ngo¹i cña 
mét quèc gia ®−îc x©y dùng trªn c¬ së lîi 
Ých quèc gia, d©n téc, chø kh«ng ph¶i trªn c¬ 
së ý thøc hÖ. Nh−ng trong tr−êng hîp quan 
hÖ Trung - ViÖt, sù t−¬ng ®ång vÒ ý thøc hÖ, 
vÒ chÕ ®é x· héi, hoµn toµn phï hîp vµ hÇu 
nh− ®ång nhÊt víi lîi Ých quèc gia d©n téc. 
§Èy ViÖt Nam vÒ phÝa c¸c ®èi t−îng c¹nh 
tranh cña m×nh sÏ g©y bÊt lîi cho Trung 
Quèc trªn tÊt c¶ c¸c ph−¬ng diÖn chÝnh trÞ - 
an ninh. 

Cã thÓ nãi r»ng, dïng vò lùc ®¸nh chiÕm 
toµn bé Tr−êng Sa trong kho¶ng thêi gian 10 
n¨m tíi lµ mét hµnh ®éng m¹o hiÓm cùc kú 
nguy h¹i ®èi víi Trung Quèc. C¸c nhµ l·nh 
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®¹o Trung Quèc cã thÓ ®ñ tØnh t¸o ®Ó nhËn 
biÕt ®−îc ®iÒu ®ã. 

Kh¶ n¨ng thø hai lµ Trung Quèc sÏ thay 
®æi yªu s¸ch l·nh h¶i vµ h¶i ®¶o ë BiÓn §«ng, 
ngåi l¹i cïng ®µm ph¸n vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 
phï hîp víi lËp tr−êng cña ViÖt Nam vµ x©y 
dùng mèi quan hÖ hoµn toµn h÷u h¶o víi 

ViÖt Nam. §ã còng lµ ®iÒu kh«ng thÓ diÔn ra, 
Ýt nhÊt trong 10 n¨m tíi. Bëi lÏ ®iÒu ®ã ®i 
ng−îc l¹i ý ®å chiÕn l−îc cña Trung Quèc, lµ 
më réng l·nh thæ, l·nh h¶i xuèng BiÓn §«ng, 
vµ trªn thùc tÕ Trung Quèc ®· chiÕm ®ãng 
toµn bé quÇn ®¶o Hoµng Sa, mét phÇn quÇn 
®¶o Tr−êng Sa vµ cã −u thÕ ¸p ®¶o vÒ qu©n 
sù trªn BiÓn §«ng so víi ViÖt Nam vµ c¸c 
n−íc §«ng Nam ¸. Tinh thÇn d©n téc n−íc 

lín, chñ nghÜa d©n téc cùc ®oan ®ang næi lªn 
ë Trung Quèc, nªn gi¶ thiÕt §¶ng vµ nhµ 
n−íc Trung Quèc tõ bá yªu s¸ch hoÆc cã 
nh−îng bé quan träng vÒ chñ quyÒn ®èi víi 
BiÓn §«ng th× sÏ ph¶i ®øng tr−íc søc Ðp 
ph¶n ®èi khã l−êng tr−íc cña d©n chóng. Do 
vËy kh¶ n¨ng nµy hÇu nh− kh«ng thÓ xÈy ra 

trong 10 n¨m tíi. 

Kh¶ n¨ng thø ba lµ hiÖn thùc nhÊt, cã 
nghÜa lµ trong 10 n¨m tíi Trung Quèc vÉn 
duy tr× quan hÖ b×nh th−êng víi ViÖt Nam 
t−¬ng tù nh− hiÖn nay, mét mÆt võa hîp t¸c 
h÷u nghÞ trªn c¬ së nh÷ng lîi Ých chung, mÆt 
kh¸c sÏ g©y søc Ðp kiÒm chÕ ViÖt Nam buéc 
ViÖt Nam ph¶i nh−îng bé Trung Quèc trong 
vÊn ®Ò tranh chÊp BiÓn §«ng vµ c¸c vÊn ®Ò 
kh¸c trong quan hÖ kinh tÕ - th−¬ng m¹i, 
chÝnh trÞ ngo¹i giao víi Trung Quèc. Gi¶i 
ph¸p chñ yÕu Trung Quèc sÏ sö dông trong 
quan hÖ víi ViÖt Nam vÉn lµ "c−¬ng nhu kÕt 
hîp" võa h÷u h¶o ®Ó l«i kÐo, võa g©y søc Ðp 
®Ó kiÓm chÕ. Tuy nhiªn, t×nh h×nh kh«ng 

ph¶i ®øng yªn bÊt ®éng, trong 10 n¨m tíi tuú 
theo diÔn biÕn cña t×nh h×nh thÕ giíi vµ khu 
vùc, t×nh h×nh Trung Quèc vµ ViÖt Nam, 
quan hÖ ViÖt - Trung sÏ cã nh÷ng diÔn biÕn 
phøc t¹p. 

3. Đối s¸ch cña ViÖt Nam 

Trªn c¬ së ®−êng lèi ®èi ngo¹i cña §¶ng 
vµ nhµ n−íc ta, xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn quan hÖ 
Trung - Việt thêi gian qua vµ dù b¸o chÝnh 

s¸ch cña Trung Quèc ®èi víi ViÖt Nam trong 
thêi gian tíi, cã thÓ ph©n tÝch ®èi s¸ch cÇn cã 
cña ViÖt Nam trong quan hÖ víi Trung Quèc 

trong 10 n¨m tíi. 

Tr−íc hÕt, cÇn nhËn thøc ®Çy ®ñ tÇm quan 
träng cña quan hÖ ViÖt - Trung ®èi víi ®Êt 
n−íc ta, ®èi víi sù nghiÖp x©y dùng Chñ 
nghÜa x· héi cña nh©n d©n ta. Dï trong hoµn 
c¶nh khã kh¨n phøc t¹p, chóng ta cÇn duy tr× 
quan hÖ h÷u nghị víi nh©n d©n Trung Quèc. 
§èi víi nh÷ng vÊn ®Ò bÊt ®ång, cÇn kiªn tr× 
nhÉn n¹i, "kÕt hîp c−¬ng nhu", cè g¾ng gi¶i 
quyÕt vÊn ®Ò b»ng ph−¬ng thøc hoµ b×nh, 

tranh thñ lîi Ých tèi ®a, gi¶m nhÑ thiÖt h¹i 
®Õn møc tèi thiÓu, v× lîi Ých c¨n b¶n vµ l©u 
dµi cña ®Êt n−íc vµ nh©n d©n. Thùc ra, gi÷a 
Trung Quèc vµ ViÖt Nam hiÖn nay vµ trong 
t−¬ng lai cã nhiÒu ®iÓm t−¬ng ®ång vÒ lîi 
Ých. Hoµ b×nh, æn ®Þnh, hîp t¸c ph¸t triÓn lµ 
nguyÖn väng chung cña nh©n d©n hai n−íc. 
X©y dùng thµnh c«ng Chñ nghÜa x· héi, ®¶m 
nhiÖm vai trß lÞch sö quan träng tr−íc phong 

trµo X· héi chñ nghÜa thÕ giíi lµ sø mÖnh 
cña hai §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Trung 
Quèc. Quan hÖ hîp t¸c h÷u nghÞ ViÖt - 
Trung phï hîp víi xu thÕ chung cña thêi ®¹i 
trªn ph¹m vi thÕ giíi vµ trong khu vùc. Quan 
hÖ chÝnh trÞ gi÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc 
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cã c¬ së v÷ng ch¾c lµ sù t−¬ng ®ång vÒ ý 
thøc hÖ vµ chÕ ®é x· héi. Quan hÖ kinh tÕ - 
th−¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc 

còng nh− quan hÖ gi÷a c¸c quèc gia kh¸c, cã 
mÆt hîp t¸c vµ mÆt c¹nh tranh. Trë ng¹i chñ 
yÕu cña quan hÖ ViÖt - Trung trong thêi gian 
qua vµ trong thËp niªn tíi chñ yÕu lµ vÊn ®Ò 
tranh chÊp chñ quyÒn, l·nh thæ vµ h¶i ®¶o. 
VÊn ®Ò biªn giíi trªn bé ®· ®−îc gi¶i quyÕt 
n¨m 1999. VÊn ®Ò ph©n giíi VÞnh B¾c Bé 
còng ®· ®−îc gi¶i quyÕt. VÊn ®Ò tranh chÊp 
BiÓn §«ng víi hai quÇn ®¶o Tr−êng Sa vµ 

Hoµng Sa khã kh¨n phøc t¹p h¬n, nh−ng 
cuèi cïng còng ph¶i ®−îc gi¶i quyÕt b»ng 
con ®−êng ®µm ph¸n hoµ b×nh, dï ph¶i tr¶i 
qua gian nan tr¾c trë, ngoµi ra kh«ng cã c¸ch 
nµo kh¸c cã thÓ mang l¹i lîi Ých c¨n b¶n vµ 
l©u dµi cho nh©n d©n hai n−íc ViÖt - Trung. 
ChÝnh s¸ch cña ViÖt Nam ®èi víi Trung 
Quèc trong t−¬ng lai ph¶i xuÊt ph¸t tõ tÇm 

cao chiÕn l−îc ®ã. 

Thø hai, trong thêi gian ch−a t×m ra biÖn 
ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®−îc sù ®ång thuËn 
cña hai bªn (trong vÊn ®Ò Hoµng Sa) vµ c¸c 
bªn (trong vÊn ®Ò Tr−êng Sa), ViÖt Nam nªn 
®Ò nghÞ víi phÝa Trung Quèc gi÷ nguyªn 
hiÖn tr¹ng. Hai bªn kh«ng cã hµnh ®éng lµm 
phøc t¹p thªm t×nh h×nh, kh«ng sö dông vò 
lùc vµ ®e do¹ sö dông vò lùc, th«ng qua 
th−¬ng l−îng hoµ b×nh trªn tinh thÇn h÷u 
nghÞ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nÈy sinh, 
nh− tinh thÇn cña c¸c b¶n tuyªn bè chung 
ViÖt - Trung ®· ký tr−íc ®©y vµ tinh thÇn cña 
tuyªn bè chung vÒ nguyªn t¾c øng xö trªn 
BiÓn §«ng mµ Trung Quèc vµ c¸c n−íc 
ASEAN ®· ký t¹i N«ng Pªnh n¨m 2002. Tuy 
nhiªn, thÕ nµo lµ nguyªn tr¹ng vµ gi÷ nguyªn 
tr¹ng nh− thÕ nµo lµ mét vÊn ®Ò kh«ng ®¬n 

gi¶n. ViÖt Nam, Trung Quèc cần thiết phải 
ngồi với nhau ®Ó thèng nhÊt quan ®iÓm vÒ 
vÊn ®Ò nµy. 

VÒ hîp t¸c kinh tÕ th−¬ng m¹i, ViÖt Nam 
cÇn tÝch cùc chñ ®éng tham gia thóc ®Èy hîp 
t¸c kinh tÕ ViÖt - Trung theo quy ho¹ch "hai 

hµnh lang, mét vµnh ®ai", vµ hîp t¸c kinh tÕ 
Trung Quèc - ASEAN theo ý t−ëng "mét 
trôc hai c¸nh". Trong quy ho¹ch vµ qu¸ tr×nh 
hîp t¸c kinh tÕ th−¬ng m¹i, ViÖt Nam cÇn 
chó ý tíi lîi Ých cô thÓ trªn c¸c ph−¬ng diÖn 
chÝnh trÞ, an ninh, vµ kinh tÕ; kÕt hîp hîp t¸c 
víi Trung Quèc vµ hîp t¸c víi khèi ASEAN 
vµ hîp t¸c kinh tÕ th−¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam 
víi c¸c ®èi t¸c kh¸c: Mü, NhËt, EU v.v… 

§Æc biÖt, ViÖt Nam cÇn n©ng cao søc c¹nh 
tranh, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®æi míi c¬ 
cÊu hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu víi Trung 
Quèc ®Ó gi¶m thiÓu nhËp siªu. Trong 10 n¨m 
tíi, kinh tÕ Trung Quèc vÉn trong "thêi kú c¬ 
héi ph¸t triÓn chiÕn l−îc", cã t¸c dông l«i 
kÐo kinh tÕ trong khu vùc ph¸t triÓn. ViÖt 
Nam cÇn lîi dông thêi c¬ ®ã ®Ó tranh thñ 
mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ mÆt tiªu cùc trong 

quan hÖ kinh tÕ - th−¬ng m¹i víi Trung Quèc. 

Thø ba, ViÖt Nam - Trung Quèc có nhiều 
điểm tương đồng trong nÒn v¨n ho¸ ph−¬ng 
§«ng, ngµy nay hai n−íc ®Òu ph¸t triÓn theo 
con ®−êng X· héi chñ nghÜa d−íi ¸nh s¸ng 
cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, vµ ®ang ®øng 
tr−íc sø mÖnh lÞch sö lµ kÕ thõa, ph¸t triÓn 
häc thuyÕt M¸c-Lªnin, vËn dông vµo thùc 
tiÔn x©y dùng Chñ nghÜa x· héi ë mçi n−íc. 
§ã lµ sø mÖnh vÎ vang vµ nhiÖm vô nÆng nÒ 
mµ Trung Quèc vµ ViÖt Nam ph¶i ®¶m 
nhiÖm tr−íc phong trµo X· héi chñ nghÜa thÕ 
giíi. VÒ ph−¬ng diÖn nµy, hai §¶ng, hai 
n−íc ViÖt Nam - Trung Quèc cÇn hîp t¸c 
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chÆt chÏ víi nhau. Sù hîp t¸c trªn tinh thÇn 
®ång chÝ trong sù nghiÖp x©y dùng Chñ 
nghÜa x· héi sÏ gãp phÇn quan träng vµo viÖc 
duy tr× vµ ph¸t triÓn quan hÖ gi÷a hai n−íc. 

Thø t−, ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn quan hÖ 
ViÖt - Trung tr¸nh nh÷ng sù hiÓu nhÇm vµ 
nh÷ng quyÕt s¸ch sai lÇm, hai bªn nªn t¨ng 
c−êng giao l−u, tõ l·nh ®¹o cÊp cao cña 
§¶ng vµ Nhµ n−íc ®Õn c¸c giíi d©n chóng, 
nhÊt lµ líp trÎ. CÇn ®Æc biÖt c¶nh gi¸c tr−íc 
nh÷ng ©m m−u vµ hµnh ®éng xuyªn t¹c, kÝch 
®éng xung ®ét gi÷a ViÖt Nam vµ Trung 
Quèc cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. C«ng t¸c b¸o 
chÝ truyÒn th«ng cña hai n−íc cÇn ®−îc 
h−íng dÉn, chØ ®¹o ®óng h−íng. 

Tãm l¹i, trong thËp niªn tiÕp theo cña thÕ 
kû XXI (2011 - 2020) chÝnh s¸ch cña Trung 
Quèc ®èi víi ViÖt Nam ch−a thÓ cã sù thay 
®æi c¬ b¶n, quan hÖ Trung - ViÖt vÉn ch−a 
thÓ cã sù chuyÓn biÕn mang tÝnh ®ét ph¸. 
Nh−ng nÕu hai bªn nç lùc theo h−íng tÝch 
cùc, th× m−êi n¨m tíi cã thÓ lµ giai ®o¹n 
chuÈn bÞ cho b−íc ph¸t triÓn tèt ®Ñp h¬n cña 
quan hÖ ViÖt - Trung trong nh÷ng thËp kû 
tiÕp sau. 
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