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GIỚI THIỆU
Kể từ khi ông Donald J. Trump lên nắm quyền tổng thống, nhiều đối tác của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á đã lo
ngại về việc liệu Hoa Kỳ có còn tiếp tục là người bảo vệ an ninh và hội nhập thương mại cho khu vực này nữa
hay không. Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ thời Barack Obama không phải lúc nào cũng giữ lời hứa về việc trao sự
tái cân bằng cho Châu Á, song họ đã thúc đẩy sự tham gia của Hoa Kỳ vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương (TPP) và ủng hộ việc tập trung chiến lược vào châu Á. Trong khi đó, cách tiếp cận của chính quyền
ông Trump đối với Đông Nam Á lại thiếu sự nhất quán. Nhưng ông Trump vẫn còn thời gian để thực hiện các
mục tiêu của mình và phục hồi sự tin tưởng của các nước Đông Nam Á với Hoa Kỳ. Mối quan hệ Việt NamHoa Kỳ đang tạo ra một cơ hội lý tưởng để làm việc đó.
Bản thân ông Trump đã có nhiều chuyến công du đến châu Á, cho thấy sự quan tâm của ông đến khu vực
này mặc dù cuối năm nay ông sẽ bỏ nhiều cuộc họp quan trọng tại châu Á. Nhà Trắng đã áp dụng một chính
sách cứng rắn hơn cho Biển Đông, mở rộng sự tự do cho các hoạt động hàng hải.1 Họ cũng đã có lập trường
mạnh mẽ hơn đối với những hành động thương mại chống cạnh tranh của Trung Quốc. Các nước Đông Nam
Á, mặc dù có những mối quan hệ thương mại mật thiết với Trung Quốc, cũng chia sẻ với chính quyền Trump
những lo ngại về các chính sách thương mại của Bắc Kinh.2 Ngoài ra, chính quyền Trump đã đưa ra một chiến
lược áp dụng rộng rãi cho vực, với tên gọi là Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở.
Nó hứa hẹn sẽ thúc đẩy một trật tự an ninh và kinh tế dựa trên các nguyên tắc ở châu Á, đồng thời khuyến
khích sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa của các đối tác của Hoa Kỳ trong khu vực. Bằng việc khuyến khích sự hợp
tác này, mục tiêu của chiến lược là tạo ra cái mà Chiến lược Quốc phòng Quốc gia Hoa Kỳ gần đây gọi là
“kiến trúc an ninh mạng” ở châu Á, ít nhất là được thiết kế ngầm để ngăn chặn sự chèn ép của Trung Quốc.3
Tuy nhiên, đồng thời chính quyền Trump cũng gửi cho Đông Nam Á những tín hiệu đáng lo ngại. Chiến
lược thương mại của Nhà Trắng có những lúc nhắm vào các quốc gia Đông Nam Á. Tại các nước theo thế chế
cộng hòa như Indonesia và Malaysia, thái độ trung lập của Hoa Kỳ đối với quyền con người khiến các nhà
lãnh đạo địa phương lạnh nhạt.4 Nói chung, sự thất thường trong tiếp cận hoạch định chính sách của Nhà Trắng
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đã làm suy yếu niềm tin của Đông Nam Á với Hoa Kỳ. Do giọng điệu dân tộc chủ nghĩa và cách tiếp cận
không nhất quán của Nhà Trắng đối với Đông Nam Á, một số quốc gia Đông Nam Á đã bắt đầu chấp nhận
quyền lực ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, các quốc gia Đông Nam Á vẫn lo sợ
về các vấn đề của Sáng kiến "Một vành đai, Một con đường" (BRI) của Trung Quốc như gánh nặng nợ nần
tiềm tàng, lo ngại về cách tiếp cận của Bắc Kinh đối với Biển Đông, và cũng đã tính đến các ảnh hưởng của
Trung Quốc trong các chính sách trong nước của mình. Xem xét các tranh chấp về biên giới ở Nam Á và tuyên
bố chủ quyền trong vùng biển Đông Nam Á, nhiều quốc gia Đông Nam Á vẫn không thoải mái với ý tưởng
Trung Quốc trở thành siêu cường quốc.
Để khôi phục lòng tin của các quốc gia Đông Nam Á đối với Hoa Kỳ như với một đối tác bên ngoài không
thể thiếu vắng trong cuộc chơi, chính phủ Trump cần phải chứng minh được rằng các chính sách cứng rắn của
mình không chỉ được lập ra để mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ mà có thể có lợi cho cả Đông Nam Á, một trong
những khu vực đang có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới và là khu vực có giá trị chiến lược đáng
kể. Họ có thể làm như vậy với Việt Nam. Những lời hùng biện cứng rắn của Trump về thương mại và an ninh
đã chiếm được cảm tình của quốc gia này, và Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á tích cực nhất trong việc bảo
vệ quyền lợi của mình ở Biển Đông.5 Hà Nội hiểu rằng mặc dù việc hợp tác với Washington có thể gây rủi ro
cho mối quan hệ của họ với Bắc Kinh, Trung Quốc đang cố gắng đe dọa Việt Nam.6 Hà Nội đã cơ bản đưa vào
thực hiện các nội dung của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở. Bằng cách áp dụng
các biện pháp chiến lược và kinh tế khu vực cứng rắn hơn với Việt Nam, chính quyền Trump có thể chứng
minh với Đông Nam Á rằng cách tiếp cận cứng rắn hơn có thể là vì chính lợi ích của họ. Tiếp theo Nhà Trắng
có thể thuyết phục họ tham gia vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở.

ĐẨY MẠNH MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM-HOA KỲ
Các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp tục giữ mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ, và quan điểm tương đối tích cực
của người dân Việt Nam đối với chính quyền Trump làm cho đất nước này hiện tại trở thành một ngoại lệ ở Đông
Nam Á. Nhiều nhà lãnh đạo Đông Nam Á ngày nay đang bối rối bởi sự mâu thuẫn trong chính sách đối ngoại
hiện tại của Hoa Kỳ đối với khu vực. Người dân ở nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng trở nên lạnh nhạt bởi họ
cảm nhận sự bài ngoại trong chính sách kinh tế và nhập cư của Hoa Kỳ. Ví dụ như ở Indonesia và Malaysia, hình
ảnh và sự tin cậy bấy lâu vào Hoa Kỳ đã xấu đi trong những năm gần đây.7
Tuy nhiên, hầu hết các nước Đông Nam Á chưa chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ sự phụ thuộc của họ vào Hoa Kỳ
như thứ quyền lực chính từ bên ngoài của khu vực. Để các quốc gia Đông Nam Á thấy rằng cách tiếp cận chiến
lược và kinh tế cứng rắn của mình sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho Hoa Kỳ, Nhà Trắng sẽ cần thuyết phục các
nước Đông Nam Á ở một vài điểm. Họ sẽ cần đảm bảo với các nước này rằng Hoa Kỳ vẫn có quyền lực ở châu
Á, và quan điểm của chính quyền Trump về khu vực, như được nêu trong ý tưởng Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương Tự do và Cởi mở, sẽ có giá trị với chính Đông Nam Á. Họ cũng cần tiếp tục đảm bảo với các nước Đông
Nam Á rằng mặc dù sẽ không và không thể ngăn chặn lại sự trỗi dậy của Trung Quốc, song Hoa Kỳ có thể đưa ra
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các lựa chọn khả thi để giúp các nước này đẩy lùi sự chèn ép về kinh tế và chiến lược của Trung Quốc, nếu việc
đó xảy ra. Họ cần đảm bảo với các nước này rằng trong quá trình đưa đến một trật tự an ninh và thương mại trên
cơ sở nguyên tắc, chính quyền Trump sẽ áp dụng các nguyên tắc một cách công bằng và dựa trên bằng chứng chứ
không phải lên án các nước dựa trên những cáo buộc giả mạo, giống như ý tưởng rằng các nước có thặng dư
thương mại với Hoa Kỳ phần nào đang chiếm lợi thế.
Việt Nam là nơi lý tưởng để chính quyền Trump lập hình mẫu cho chiến lược của mình đối với Nam và Đông
Nam Á. Mô hình này sẽ giúp duy trì cách tiếp cận cứng rắn của Nhà Trắng trong nhiều vấn đề, và cũng chứng tỏ
chính sách thương mại và an ninh của chính quyền Trump có thể hiệu quả với khu vực Đông Nam Á. Washington vẫn được lợi nếu Hà Nội có một sự đồng thuận ở Đông Nam Á đối với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương Tự do và Cởi mở. Hai thế lực này có thể phối hợp chặt chẽ với nhau để phát triển chiến lược và thực hiện
nó trong toàn khu vực. Trong trường hợp có xung đột khu vực, Việt Nam có thể cung cấp lực lượng quân đội lớn
nhất ở Đông Nam Á và là một trong những lực lượng được huấn luyện tốt nhất, cũng như có thể cung cấp một
cảng biển quan trọng ở Vịnh Cam Ranh.
Hà Nội sẽ hưởng lợi từ mối quan hệ song phương được nâng cấp với Hoa Kỳ là giải quyết được các thách thức
về an ninh từ Trung Quốc và liên kết các nỗ lực của Việt Nam nhằm “đa phương hóa” chiến lược Biển Đông
mình và chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở của Hoa Kỳ. Việc nâng cấp mối quan hệ Việt
Nam-Hoa Kỳ sẽ mang đến cho Hà Nội những lời hứa về an ninh rõ ràng hơn và giúp họ hiện đại hoá lực lượng
hải quân và bảo vệ bờ biển của mình. Việt Nam không bao giờ có thể so được với Trung Quốc về sức mạnh quân
sự (gần đây nhất Bắc Kinh đã lắp đặt các hệ thống tên lửa đất đối không và đối hạm trên một số tiền đồn của
Trung Quốc ở Biển Đông), song Hà Nội muốn cải thiện khả năng quân sự của mình và có thể dựa vào đủ các đối
tác để ngăn Bắc Kinh giành thêm lợi thế ở Biển Đông hoặc cân nhắc việc tấn công Việt Nam.8 Họ đã tiến hành
các bước cho việc đó, mua hạm đội tàu ngầm lớn nhất ở Đông Nam Á và tranh thủ các đối tác như Ấn Độ và
Nhật Bản.9 Xây dựng những mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy sự ngăn cản của Việt Nam.
Chắc chắn rằng nếu quan hệ mật thiết hơn với Hoa Kỳ, Việt Nam có thể chịu phản ứng dữ dội và có thể cả
những trừng phạt khác từ Trung Quốc. Nhưng những nỗ lực của Hà Nội trong việc tạo sự cân bằng hài hòa hơn
giữa Washington và Bắc Kinh không thành công: Họ đã không ngăn được Trung Quốc mở rộng các tuyên bố chủ
quyền tại Biển Đông, đe dọa ép Việt Nam phải từ bỏ các tuyên bố chủ quyền về dầu mỏ và khí đốt, và gạt Việt
Nam ra rìa ở ASEAN. Mặc dù Trung Quốc đang áp dụng một cách tiếp cận độc đoán với Việt Nam, Hà Nội vẫn
có thể phát triển những mối liên kết chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ mà không gây ra phản ứng quyết liệt hơn từ Trung
Quốc.
Phát triển quan hệ gân gũi hơn với Hoa Kỳ sẽ cho phép Việt Nam giúp định hình chiến lược Ấn Độ DươngThái Bình Dương Tự do và Cởi mở để đưa ý tưởng thành hành động cụ thể. Lực lượng quốc phòng tập thể mạnh
mẽ hơn về tự do hàng hải ở Biển Đông cũng sẽ giúp Việt Nam bảo vệ những mỏ dầu ngoài khơi của mình.
Để nâng cấp mối quan hệ giữa hai quốc gia, Washington nên thực hiện các bước sau:
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Tăng cường quan hệ song phương ở cấp quan hệ đối tác chiến lược. Hoa Kỳ và Việt Nam đã lên kế hoạch
nâng quan hệ hai nước từ cấp đối tác toàn diện ở hiện tại lên cấp đối tác chiến lược.10 Như một học giả đã lưu
ý, tình trạng hiện tại là mơ hồ và không có các bước rõ ràng mà hai bên có thể thực hiện để củng cố quan hệ.11
Quan hệ đối tác chiến lược sẽ là mối quan hệ song phương được xác định rõ ràng, trong đó cả hai bên sẽ đối
xử với nhau ở cấp độ đồng minh theo hiệp ước, mặc dù Việt Nam chưa sẵn sàng công khai chấp nhận là một
đồng minh theo hiệp ước của Hoa Kỳ Quan hệ đối tác chiến lược nên bao gồm một kế hoạch hành động chung
rõ ràng để nâng cấp các mối liên kết về an ninh trong thập kỷ tới. Kế hoạch đó cần có những yếu tố cụ thể
được lập ra để hỗ trợ lực lượng hải quân và không quân Việt Nam và các yếu tố thiết lập các cuộc tập trận
chung thường xuyên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cải thiện khả năng tương tác giữa quân đội của hai quốc gia
và giúp các lực lượng Hoa Kỳ dễ dàng sử dụng cảng Vịnh Cam Ranh trong trường hợp có xung đột ở Đông
Nam Á. Đó cũng sẽ là tín hiệu gửi đến Trung Quốc rằng chính quyền Trump sẽ tranh thủ các đối tác chiến
lược mới để ngăn chặn không cho Trung Quốc thống trị hoàn toàn Biển Đông và các vùng biển khác trong khu
vực. Ngoài ra, nó sẽ chứng tỏ cho các nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn ở Việt Nam, cho Trung Quốc và
công chúng Việt Nam thấy rằng các nhà lãnh đạo hàng đầu của Hà Nội sẵn sàng công khai sự gần gũi ngày
càng tăng của quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam.12



Tăng cường những lần ghé thăm cảng và các biện pháp khác để chứng minh rằng mối quan hệ an ninh Hoa
Kỳ-Việt Nam có thể ngăn chặn các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Hoạt động này sẽ liên quan đến
cả hai quốc gia bằng cách làm cho việc tàu sân bay ghé thăm cảng tại Việt nam trở thành một sự kiện hàng
năm, và đảm bảo rằng Hà Nội tham gia các cuộc tập trận chung đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương hàng
năm. Chính quyền Trump cần tăng gấp đôi khoản tài trợ hàng năm của Hoa Kỳ từ 16 triệu đô la đến 32 triệu
đô la, dưới hình thức là khoản tài trợ bổ sung của Hoa Kỳ để nâng cao năng lực hàng hải của Việt Nam, có thể
được sử dụng để hiện đại hóa việc bảo vệ bờ biển. Ngoài ra, Việt Nam cần ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động tự
do hàng hải do Hoa Kỳ chủ trì trong vùng biển khu vực. Hai bên cần thận trọng lên kế hoạch cho Hà Nội tham
gia các hoạt động tự do hàng hải trong năm tới, vì điều quan trọng là cả Washington và Hà Nội phải chứng
minh cho Trung Quốc thấy sự ngăn chặn được tăng cường trong vùng biển khu vực. Việc Việt Nam tham gia
các hoạt động tự do hàng hải sẽ phát đi tín hiệu mạnh nhất có thể rằng Washington và Hà Nội sẽ cùng nhau
tích cực bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động này có thể
dẫn đến việc tham gia của các nước khác trong khu vực, cho phép chính quyền Trump biến các hoạt động này
thành hoạt động đa phương thực sự. Cách tiếp cận cứng rắn hơn này có thể khuyến khích các nhà lãnh đạo khu
vực khác, những người có tầm quan trọng cho một chiến lược rộng lớn của Hoa Kỳ đối với Biển Đông. Các
nhà lãnh đạo ở Indonesia, Malaysia, Singapore và thậm chí cả ở Philippines gần đây đã cố gắng đáp trả những
động thái của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng bị hạn chế khi hành động đơn thương độc mã. Một chiến
lược cứng rắn của Hoa Kỳ, với Việt Nam ở vị trí trung tâm, sẽ khiến các quốc gia Đông Nam Á đẩy lùi hành
vi chèn ép của Trung Quốc, giúp làm tăng đáng kể quyền lực khi thương lượng của các nước Đông Nam Á.
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Chấp nhận các dự án thăm dò chung của Hà Nội với các công ty dầu khí nước ngoài. Việt Nam sử dụng các
dự án thăm dò chung để bảo vệ các khu vực kinh tế độc quyền của mình. Trung Quốc đã gây đủ áp lực để
ngăn chặn một liên doanh của Việt Nam với công ty dầu lửa Repsol của Tây Ban Nha ở Biển Đông, nhưng Hà
Nội vẫn có một kế hoạch dự án khí đốt với Exxon Mobil, và đây có khả năng là đầu tư khí ngoài khơi lớn nhất
của Việt Nam.13 Cả Hà Nội và Washington cần cảnh báo Bắc Kinh, có thể đang nhắm đến dự án đầu tư này,
không được cố gắng ngăn chặn dự án hoặc khiến Hoa Kỳ và Việt Nam phải gây áp lực ép các công ty nước
ngoài không tham gia vào các dự án chung với các công ty Trung Quốc như Tổng công ty Dầu khí Quốc gia
Trung Quốc ở Biển Đông.14 Dự án PetroVietnam-Exxon Mobil thành công sẽ giúp trấn an những lo ngại của
Hà Nội về trữ lượng dầu và khí đốt của nước này và cho các công ty Hoa Kỳ thấy rằng rủi ro đầu tư vào các
nguồn lực của Việt Nam đã giảm xuống. Đối với Exxon Mobil, đối tác kiểm soát 64% dự án, họ sẽ mở ra một
mỏ khai thác ngoài khơi được cho là có 150 tỷ m3 dầu dự trữ.15



Mời Việt Nam tham gia Đối thoại An ninh Bốn Bên (Quad). Washington nên mời Hà Nội cùng Hoa Kỳ, Úc,
Ấn Độ và Nhật Bản tham gia Đối thoại An ninh Bốn Bên. Cuộc đối thoại chiến lược này được hình thành từ
thời chính quyền George W. Bush, ngừng hoạt động trong gần một thập kỷ nhưng đã được phục hồi vào năm
2017. Như lưu ý của ông Tom Corben thuộc Đại học Sydney, bốn thành viên Quad đã “cố gắng nâng cấp quan
hệ chiến lược song phương với Việt Nam thông qua việc thực hiện các cuộc tập trận quân sự, thăm cảng, mở
rộng các dòng tín dụng quốc phòng và quyên góp hoặc bán tài sản hải quân để nâng cao năng lực an ninh hàng
hải của Hà Nội.”16 Việt Nam cũng sẽ là bên nhận chính của khoản tài trợ mới trị giá 300 triệu đô la cho an
ninh hàng hải ở Đông Nam Á được Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo công bố hồi tháng 8. Bằng mối quan hệ
chặt chẽ với tất cả các thành viên Quad, Việt Nam đã trở thành một dạng đối tác kín đáo của Quad. Việc chính
thức gia nhập liên minh đối thoại này sẽ giúp Việt Nam có tiếng nói trọng lượng hơn trong an ninh khu vực và
phát đi một tín hiệu rằng Washington ngày càng coi Hà Nội là một đối tác an ninh tương đương các thành viên
khác của Quad. Nó cũng sẽ cho các quốc gia Đông Nam Á khác thấy rằng các các quốc gia Đông Nam Á có
thể trở thành đối tác bình đẳng của Quad. Sự tham gia của Việt Nam có thể lôi kéo các quốc gia Đông Nam Á
khác.



Hoàn thành một hiệp ước đầu tư song phương và tiến hành các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại
tự do song phương. Mặc dù các nhà lãnh đạo Việt Nam là những người ủng hộ mạnh mẽ cho TPP, trong đó có
Hoa Kỳ, và theo các nghiên cứu thì Việt Nam được hưởng lợi từ TPP nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác
tham gia Hiệp định, nhưng nói chung họ vẫn là những người thực tế và muốn tìm kiếm bất kỳ giải pháp nào để
cải thiện các mối quan hệ thương mại.17 Giống như nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, trong khi vẫn ủng hộ
các giao dịch thương mại đa phương, Việt Nam sẵn sàng xem xét việc tiến đến tự do hoá thương mại với Hoa
Kỳ để giữ Washington tham gia vào các giao dịch thương mại ở châu Á.18 Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất
khẩu lớn thứ hai của Việt Nam xét theo từng quốc gia.19 Đến cuối Quý I/2019, chính quyền Trump sẽn ký một
hiệp định đầu tư song phương vốn đã chậm trễ quá lâu với Việt Nam, và bắt đầu vào năm sau đàm phán với
Việt Nam về thương mại, đồng thời tiến hành đàm phán với các quốc gia Đông Nam Á khác. Hiện các cuộc
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đàm phán thăm dò về một thỏa thuận song phương đã được bắt đầu với Philippines.20 Bằng cách bắt đầu đàm
phán với cả Việt Nam và Philippines, Nhà Trắng có thể chứng minh rằng mình thực sự có ý định thúc đẩy
thương mại tự do thông qua các thỏa thuận song phương ở châu Á, không đơn thuần chỉ hướng tới tự do hóa
thương mại và sẽ trừng phạt những kẻ vi phạm và thưởng cho các quốc gia tuân thủ các nguyên tắc và tiêu
chuẩn về thương mại. Việt Nam sẽ được hưởng lợi đáng kể từ một thỏa thuận song phương. Các nhà xuất
khẩu Mỹ cũng sẽ được hưởng lợi. Việt Nam là thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Hoa Kỳ, mặc
dù các tiền lệ trong thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ sửa đổi có thể dẫn đến các cuộc đàm phán khó khăn với
Việt Nam về các vấn đề như lao động.21


Hợp tác để phát triển các lựa chọn thay thế cho BRI trong khu vực. Hoa Kỳ, Nhật Bản và các quốc gia Đông
Nam Á sẽ không thể tạo ra một nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tương đương với BRI. Theo công bố của Bộ
trưởng Ngoại giao Pompeo hồi tháng 7/2018, khoản đầu tư thay thế ban đầu của Hoa Kỳ là 113 triệu đô la, chỉ
bằng một phần nhỏ của ngân sách BRI.22 Nhật Bản hiện đang chi nhiều cho phát triển cơ sở hạ tầng ở Đông
Nam Á hơn so Trung Quốc, nhưng Trung Quốc có khả năng sẽ vượt qua Nhật Bản trong thập kỷ tới. Tuy
nhiên, mặc dù nhiều quốc gia Đông Nam Á quan tâm đến BRI, Hoa Kỳ cần đề nghị hỗ trợ họ trong việc tạo ra
nguồn vốn cơ sở hạ tầng của riêng họ. Hoa Kỳ và Nhật Bản cần cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, các khoản vay ưu
đãi và các ưu đãi cho các công ty Hoa Kỳ và Nhật Bản để tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam và
các quốc gia Đông Nam Á khác. Nhà Trắng cũng cần tăng ít nhất là gấp 10 lần số tiền tài trợ của Hoa Kỳ cung
cấp theo sáng kiến mới mà ông Pompeo công bố. Như vậy, Washington sẽ cho thấy rằng họ đáp ứng được nhu
cầu về cơ sở hạ tầng của các quốc gia Đông Nam Á và đồng thời giải quyết được mối quan ngại về BRI. Về
phần mình, Việt Nam rất cần cơ sở hạ tầng tốt hơn. Theo một ước tính của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Việt
Nam cần gần 500 tỷ đô la để đầu tư cơ sở hạ tầng mới trong thập kỷ tới.23



Không làm phương hại đến giao lưu nhân dân. Các mối giao lưu nhân dân rất quan trọng đối với việc xây
dựng lại mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam kể từ khi bình thường hóa quan hệ song phương. Tuy nhiên,
kế hoạch của Nhà Trắng về việc trục xuất hàng ngàn người Việt Nam đến Hoa Kỳ trước năm 1995 và được
bảo vệ theo Hiệp định về Nhận trở lại công dân Việt Nam ký giữa Hoa Kỳ và Việt Nam năm 2008 có thể đầu
độc các quan hệ giao lưu nhân dân.24 Những hành động như vậy có thể khiến người Mỹ gốc Việt đau lòng và
khiến công dân Việt Nam cảnh giác với việc du lịch đến Hoa Kỳ. Như cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted
Osius đã lưu ý, hầu hết những người dự kiến bị trục xuất là những người tị nạn mà gia đình ủng hộ phía Hoa
Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam và không phạm trọng tội lớn.25 Ngoài ra, các đe dọa của chính quyền Trump
trong việc thắt chặt các quy định về thị thực du học có thể ngăn cản sinh viên Việt Nam đến Hoa Kỳ. Hiện tại,
số lượng sinh viên nước ngoài có được thị thực đến Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới thời chính quyền Trump.
Một nghiên cứu của Quỹ Quốc gia về Chính sách của Hoa Kỳ cho biết rằng số lượng du học sinh tại các
trường đại học ở Hoa Kỳ năm 2017 giảm 4% so với năm 2016.26 Chính quyền Trump cần tạm dừng kế hoạch
trục xuất công dân Việt Nam đến Hoa Kỳ trước năm 1995. Họ cũng cần ngừng việc thắt chặt các quy định về
thị thực du học, bao gồm cả đối với công dân Việt Nam. Các mối liên hệ về giáo dục rất quan trọng đối với
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các mối giao lưu nhân dân giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và cũng là một nguồn doanh thu quan trọng cho các
trường đại học ở Hoa Kỳ.


Hợp tác với Trung Quốc khi nước này ứng xử theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn của khu vực, đồng thời theo
đuổi một cách tiếp cận chiến lược và kinh tế cứng rắn hơn. Cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam đều không thể ngăn chặn
Trung Quốc trở thành một thế lực ngày càng mạnh mẽ trong khu vực và trên toàn cầu. Đối với một số vấn đề
quan trọng trong khu vực, ví dụ như sức khỏe cộng đồng, Trung Quốc đã đóng một vai trò hữu ích.27 Ví dụ,
Trung Quốc đã phối hợp với các nước khác để giải quyết các dịch bệnh mới xuất hiện, hỗ trợ các tổ chức hiện
tại như Tổ chức Y tế Thế giới, và đã nỗ lực giảm giá vắc-xin.28 Trong khi chính quyền Trump nhắm vào việc
hạn chế tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông và trong các vấn đề nội bộ của các quốc gia khác ở châu Á, thì
họ vẫn phải chấp nhận rằng các nước Đông Nam Á phải hợp tác với Trung Quốc trong rất nhiều vấn đề. Trong
những vấn đề mà Bắc Kinh đang trở thành một nhà lãnh đạo đáng tin cậy và có trách nhiệm, Washington và
Hà Nội phải thích ứng với quyền lực ngày càng tăng của họ. Việc đó đơn giản là phản ánh thực tế rằng Hoa
Kỳ và các đối tác không thể ngăn chặn Trung Quốc ngày càng trở nên có ảnh hưởng lớn hơn ở Đông Nam Á.
Nó cũng sẽ cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc thấy rằng nếu không cố gắng ép buộc thay đổi các tiêu chuẩn và
quy tắc, họ có thể cải thiện quan hệ với Việt Nam và có lẽ với cả các quốc gia Đông Nam Á khác đang hoài
nghi về sự trỗi dậy của Trung Quốc, như Indonesia và Malaysia.

KẾT LUẬN
Xây dựng một mối quan hệ gần gũi hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho cả Washington và Hà
Nội và gửi tín hiệu đến các quốc gia Đông Nam Á khác rằng chính sách khu vực của chính quyền Trump không
phải là người thắng kẻ thua. Quan hệ được nâng cấp với Việt Nam, dựa trên những ý tưởng được đưa ra trong
Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở, sẽ chứng minh rằng Nhà Trắng có một chính sách
rõ ràng về khu vực, trong đó thực sự có thể xét đến quan điểm chiến lược của các nước Đông Nam Á.
Sử dụng Việt Nam làm hình mẫu về những lợi ích mà các chính sách quản trị của ông Trump có thể mang lại
cho khu vực Đông Nam Á, Hoa Kỳ có thể củng cố lại mối quan hệ đang xấu đi với Philippines và Thái Lan, tăng
cường quan hệ với Indonesia, Malaysia và Singapore, ba quốc gia ngày càng hoài nghi mục tiêu chiến lược khu
vực của Trung Quốc và lo ngại việc Bắc Kinh sử dụng BRI như một vũ khí cưỡng chế, có thể khiến các quốc gia
khác đội ơn sâu sắc Trung Quốc. Philippines và Thái Lan có thể không quan tâm đến bất kỳ cách tiếp cận nào xa
lánh Trung Quốc, nhưng có thể sẵn sàng quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ nếu họ thấy sự hưởng lợi của Việt
nam. Nếu các quốc gia thấy rằng cách tiếp cận cứng rắn hơn của Nhà Trắng đối với châu Á thực sự có thể mang
lại lợi ích cho mình, họ có thể bị thuyết phục và ủng hộ cho Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do
và Cởi mở.
Việc khôi phục các mối quan hệ gần gũi hơn với Đông Nam Á rất quan trọng đối với lợi ích của Hoa Kỳ. Đây
là một trong các khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trên thế giới, có một số tuyến đường thương
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mại quốc tế náo nhiệt nhất và có Biển Đông với tầm quan trọng chiến lược. Ít nhất có 20% các chuyến vận
chuyển thương mại toàn cầu đi qua Biển Đông mỗi năm.29 Khu vực này phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm
trọng về khủng bố, cướp biển và sự gia tăng của chủ nghĩa Hồi Giáo. Đây cũng là nơi đầu tiên mà Trung Quốc
nổi lên như một thách thức thực sự đối với sự thống trị của Hoa Kỳ, và có thể áp dụng cách tiếp cận của Tập Cận
Bình với các khu vực khác trên thế giới. Một chiến lược hiệu quả của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á có thể sẽ được áp
dụng cho các khu vực khác mà Trung Quốc đang chiếm ưu thế. Có lẽ quan trọng nhất, Đông Nam Á tạo cơ hội
cho thấy chính sách đối ngoại của Trump có thể giành chiến thắng ở các nước khác, thậm chí cả một Hoa Kỳ với
tính dân tộc chủ nghĩa cao hơn vẫn phải cần đến, và có thể áp dụng với các đối tác trên khắp khu vực châu ÁThái Bình Dương.
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