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Giới thiệu 

Với tầm quan trọng về địa chiến lược và kinh tế của khu vực Ấn Độ 

Dương và Thái Bình Dương, khái niệm địa chính trị mới “Ấn Độ - Thái Bình 

Dương” đang nổi lên thu hút nhiều nghiên cứu và bài viết của các nhà hoạch 

định chính sách và chiến lược gia quân sự trên toàn thế giới. Bài viết này đề 

ra mục tiêu hướng tới quan hệ đối tác bốn bên trong khu vực Ấn Độ - Thái 

Bình Dương như một công cụ để hiểu về địa chính trị trong thế kỷ XXI. Bài 

viết cũng đưa ra cách tiếp cận đa phương đối với cuộc cạnh tranh đang xuất 

hiện trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong bối cảnh những bù trừ và 

mâu thuẫn đang nổi lên giữa các siêu cường.Sau cùng, có thể nói rằng sự cạnh 

tranh và xung đột lợi ích đang gia tăng giữa các cường quốc toàn cầu và trong 

khu vực sẽ làm gia tăng ý nghĩa địa chính trị của khu vực này trong những 

năm tới. 

Khái niệm 

Tình hình địa chính trị đang nổi lên và sự thay đổi cán cân quyền lực 

trong khu vực đã ảnh hưởng đáng kế đến cấu trúc khu vực. Xin điểm lại các 

bài viết đã gia tăng gấp nhiều lần trong thời gian vừa quatập trung vào nhu 

cầu định nghĩa về khu vực này xét về mặt địa lý cũng như bối cảnh địa chính 

trị. 

Ấn Độ - Thái Bình Dương từ lâu đã được coi là một lĩnh vực xác định 

khu vực địa - sinh học (bio-geographic region). Năm 1948, Tổ chức Nông 

Lương Thế giới (FAO) thành lập Hội đồng Ngư nghiệp Ấn Độ - Thái Bình 

Dương tại Philippines. Nhà địa lý học nổi tiếng George B. Creasy cũng dùng 

khái niệm này theo cách nhìn địa lý trong cuốn sách “Đất và Người Châu Á” 

(“Asia’s Land and People” - 1963). Ông đề xuất khu vực này nên được gọi là 

“Ấn Độ - Thái Bình Dương” do nằm giữa hai đại dương và nền văn hóa1. 
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Tuy nhiên, cách dùng khái niệm này trong bối cảnh địa chính trị cũng 

không phải từ quá lâu. Karl Haushofer, một nhà địa lý người Đức đã hiểu 

được tiềm năng địa chính trị của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương2. Theo 

ông, “khu vực này tập trung hai cộng đồng lớn nhất trong lịch sử loài người… 

Hai nước này đang bắt đầu trỗi dậy và khuấy đảo3. Ông gọi khu vực Ấn Độ - 

Thái Bình Dương là “Các nước Gió mùa châu Á” vì có cùng “nhịp điệu thời 

tiết” gió mùa giống nhau, “đi từ cửa sông Hằng tới cửa sông Amur và đi vào 

các vùng biển nhỏ ở Đông Nam Á cũng như các dãy chia cắt của đại cao 

nguyên châu Á”4.  

Alfred Thayar Mahan, một nhà sử học hải dương nổi tiếng từ năm 1890 

đã dự đoán về sức mạnh đại dương của khu vực này. Theo ông, “bất cứ ai 

kiểm soát được Ấn Độ Dương sẽ kiểm soát được Châu Á… Trong thế kỷ 

XXI, số phận của thế giới sẽ được quyết định trên các vùng biển”5. Robert 

Kaplan nhận định “Ấn Độ Dương bao gồm các hoạt động giao thương giữa 

Ấn Độ, Trung Quốc, các nước A Rập và Ba Tư đang tạo ra một mạng lưới 

rộng lớn các mối quan hệ xuyên đại dương thậm chí sau nhiều thế kỷ đang 

ngày càng trở nên chặt chẽ hơnbởi những đợt gió mùa... “Đại dương này một 

lần nữa lại là tâm điểm của thế giới, giống như thời cổ đại và trung cổ”6.  

Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cũng có thể được coi là một “khái 

niệm không gian”. Theo cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid, “Các đại 

dương thường không mở đầu hoặc kết thúc tại một điểm cụ thể nào mà kết 

nối, giao thoa với nhau để tạo ra vô số cơ hội và mở ta những chân trời mới… 

trong khu vực này, thế mạnh và sự bổ trợ giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình 

Dương được phát huy đầy đủ”7. Mohan Malik viết “Các xu hướng địa chính 

trị, kinh tế, năng lượng và nhân khẩu học hiện nay cho thấy Ấn Độ Dương và 

Thái Bình Dương có thể nổi lên như một trung tâm chiến lược của thế kỷ 

XXI, cũng như Đại Tây Dương và Đại Tây Dương trong thế kỷ XX”8. Là một 

khái niệm địa chính trị, Ấn Độ Dương đã nổi lên như một trọng điểm cạnh 

tranh giữa các cường quốc do những vận động địa chính trị và sự nổi lên của 

Ấn Độ, Trung Quốc trong khu vực. Rory Medcalf coi “sức mạnh cốt lõi trong 

khu vực sẽ là Trung Quốc và không tránh khỏi là Mỹ… và sự tương tác giữa 

các cường quốc với một số nước theo nghĩa đen là ở giữa như Indonesia, Úc 

và Singapore, nhưng cũng có thể như Myanmar – sẽ tác động đến việc 

liệunhững khác biệt chiến lược có được kiểm soát phù hợp hay không”9. Sự 

thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dươngthể hiện đặc 

biệt rõ bởi chính sách tái cân bằng của Mỹ trong khu vực. 
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Xin trích dẫn: 

“Chúng ta đang ở một thời điểm mà ‘Sự hội tụ của hai đại 

dương’ đang hình thành. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đang có 

sự sát cánh năng động như các đại dương của tự do và thịnh vượng. 

Một “châu Á rộng mở hơn” đã phá vỡcác ranh giới địa chính trị và xác 

định lại chúng”. 

Phát biểu của Ngài Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật 

Bản tại Nghị viện Ấn Độ, 22/8/200710. 

 

“Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của khu vực lòng chảo 

Ấn Độ - Thái Bình Dương đối với thương mại toàn cầu”. 

Phát biểu củaHillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ, về 

Quan hệ của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái 

Bình Dương, 28/10/201011. 

 

“Tôi cảm thấy tương lai của chúng ta có liên quan đến nhau và 

một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ổn định, an toàn và thịnh 

vượng có vai trò quan trọng đối với sự tiến bộ và thịnh vượng của 

chính chúng ta”. 

Phát biểu của TS Manmohan Singh, tại Phiên toàn 

thể của Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - ASEAN, 

20/12/ 201212. 

 

“Một vòng cung chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương đang kết 

nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thông qua Đông Nam Á”. 

Sách Trắng Quốc phòng của Úc, 201313 

 

Ấn Độ - Thái Bình Dương là một khu vực tự nhiên. Sự bao trùm, rộng 

mở và vai trò trung tâm, sự thống nhất của ASEAN do đó sẽ nằm ở trung tâm 

của một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mới. Hoạt động của chính Ấn Độ 

ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương - từ các bờ của châu Phi cho đến các bờ 

của châu Mỹ sẽ phải mang tính bao trùm. 

Phát biểu đề dẫn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra 

Modi tại Đối thoại Sangrila, Singapore, 01/6/201814 
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Đối tác bốn bên ở khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương 

Với cấu trúc đang thay đổi của trật tự thế giới từ châu Âu - Đại Tây 

Dương cho đến châu Á - Thái Bình Dương, quan hệ đối tác bốn bên đang 

được đưa ra giữa các nước thành viên có nhiều ý nghĩa xét về một  trật tự dựa 

trên nguyên tắc luật lệ và một cơ chế bảo vệ trước các vấn đề an ninh truyền 

thông và phi truyền thống15. Việc các nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ 

xích lại gần nhau sẽ như một đối trọng để kiềm chế các tham vọng trỗi dậy 

mạnh mẽ và chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc trong khu 

vực. Sự vươn lên về kinh tế của Trung Quốc cũng tạo ra những bất ổn và nghi 

ngại trong khu vực. 

Để đối phó với ý đồ bành trướng và chi phối khu vực đó, từ một cuộc 

thảo luận không chính thức cấp chuyên viên đã dẫn đến một cơ chế đối thoại 

an ninh giữa bốn nước đối tác trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương gồm 

Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ - đã được hình thành ở cấp độ khu vực. Mục tiêu 

được đưa ra bao gồm tự do thương mại, tăng cường kết nối và an ninh. Cơ 

chế đối thoại an ninh phi chính thức này đã được định hình năm 2007 trong 

các hoạt động bên lề của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) ngày 24-25/5 tại 

Manila16. Chỉ vài tháng sau, cuộc tập trận Malabar cũng diễn ra giữa bốn 

nước vào tháng 9/200717. Các nước này đã tham gia cuộc tập trận chung cùng 

với Singapore bất chấp nghi ngại của Trung Quốc. Sau đó Úc không tham gia 

do tình hình chính trị thay đổi và sự phụ thuộc quá mức về kinh tế vào Trung 

Quốc. Với sự thay đổi lãnh đạo ở Nhật Bản, nhiệt huyết ban đầu đã dần mất 

đi trước khi “Bộ tứ” có thể đạt thêm được bước tiến nào nữa18. 

Sau khi Nhật Bản khởi đầu ý tưởng vào năm 2007, cuộc họp bốn bên 

đầu tiên đã diễn ra tại Manila vào tháng 11/2017 xoay quanh chủ đề “khu vực 

Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”19. Việc cuộc họp được tổ chức 

vào năm 2007 bên lề của ARF và nay lại được tổ chức tại Hội nghị Thượng 

đỉnh ASEAN thể hiện “mong muốn gửi thông điệp rằng quanhệ bốn bên mới 

đang coi mình là phần bổ trợ cho ASEAN”20. Kiềm chế Trung Quốc trong bối 

cảnh nước này đang triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế và hiện đại 

hóa quân sự dường như là lý do rõ thấy dẫn đến đối thoại an ninh lần này 

trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Một số chuyên gia chiến lược cũng 

cho rằng, “Chính là Tập Cận Bình chứ không phải là Shinzo Abe là người tạo 

ra chất xúc tác cho nhóm Bộ tứ khiến nhóm này hình thành trở lại. Điều này 
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đặc biệt xuất phát từ hành động đơn phương của Trung Quốc trong khu vực 

và những mối đe dọa đối với quy tắc hành xử của thế giới”21.  

Việt Nam và Đối tác Bốn bên đang nổi lên 

Với cấu trúc khu vực đang thay đổi, vai trò của Việt Nam trong Đối tác 

Bốn bên đang nổi lên trong khu vực cũng đang trở nên quan trọng. Trước sức 

ép ngày càng gia tăng từ Trung Quốc với những hành động ngày càng quyết 

đoán tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, Việt Nam đang tìm cách đa 

dạng hóa các đối tác ở châu Á và xa hơn. Việt Nam đã tăng cường quan hệ 

với Mỹ và đẩy mạnh hợp tác an ninh với Nhật Bản, Úc và một số nước láng 

giềng trong khu vực Đông Nam Á22.  

Việt Nam và Mỹ 

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nhà Trắng vào 

tháng 5/ 2017 đã đặt ra mục tiêu tham vọng cho quan hệ Việt - Mỹ. Cuộc gặp 

của hai nhà lãnh đạo đã gây nhiều chú ý do nhiều điều khó dự đoán về chính 

sách của chính quyền Trump đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Hơn nữa, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ D. Trump để tham dự Hội nghị 

cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017 cho thấy Chính quyền Trump 

chú trọng quan hệ với Việt Nam. D. Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến 

thăm Việt Nam ngay trong năm đầu tiên nhận nhiệm sở và điều này cũng 

nhắc lại thông điệp cho các đồng minh của Mỹ và các nước khác rằng ‘Mỹ 

không xoay trục ra khỏi khu vực’23. Nó cũng đưa ra tín hiệu rằng, “quan hệ 

của Chính quyền Trump với tiểu khu vực này vẫn là một ưu tiên trước nhất và 

Mỹ sẽ tiếp tục coi trọng thúc đẩy Việt Nam nổi lên là một đối tác trong khu 

vực”24. 

Việt Nam và Nhật Bản 

Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nhật Bản nhằm triển khai chủ 

trương “đa phương hóa và đa dạng hóa” chính sách đối ngoại của 

mình25. Điều cần nhớ là quan hệ hai nước đã được lãnh đạo hai bên nâng cấp 

thành ‘Đối tác Chiến lược sâu rộng vì Hòa bình và Thịnh vượng ở châu Á’ 

vào năm 2014. Là nhà tài trợ lớn nhất, một đối tác thương mại và nhà đầu tư 

quan trọng của Việt Nam, Nhật Bản đang có vị trí chiến lược trong các cơ cấu 

chính sách đối ngoại và do đó được đảm bảo vai trò quan trọng trong khu vực. 

Trong vài năm qua Nhật Bản và Việt Nam đã tăng cường hợp tác quốc phòng 

theo khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng26. Việc Nhật Bản tăng 

cường hỗ trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải như tập trận hải 

quân, hợp tác về bảo vệ bờ biển cũng như hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và 
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hỗ trợ các hải cảng của Nhật Bản đã trở thành những điểm nhấn cho quan hệ 

đối tác đang đi vào chiều sâu giữa hai nước27.  

Việt Nam và Úc 

Quan hệ song phương giữa Úc và Việt Nam đã phát triển đáng kể và 

trở thành Đối tác Chiến lược với các trụ cột chính dựa trên “quan tâm chiến 

lược chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực; quan hệ 

trao đổi thương mại đang phát triển nhanh nhất trong số các đối tác của Úc 

tại ASEAN trong những năm gần đây; hợp tác giáo dục bền chặt và Việt 

Nam công nhận vai trò của Úc như một nhà tài trợ phát triển tích cực và vô 

tư”28. Mối quan hệ này thể hiện trên nhiều vấn đề song phương đa dạng bao 

hàmcác lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, nhập 

cư, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán người và trong những 

năm qua đãtrở thành một trong những mối quan hệ trọng yếu nhất trong khu 

vực – một mối quan hệ thực chất, tích cực và cùng có lợi về mặt kinh tế, 

chính trị và an ninh, được củng cố bằng những kết nối nhân dân nồng ấm và 

rộng mở29.  

Việt Nam và Ấn Độ 

Ấn Độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng chiến lược đối với Việt Nam. 

Trong nhiều năm qua, Ấn Độ đã từng bước mở rộng hợp tác quốc phòng, 

hàng hải và giúp Việt Nam trong nỗ lực nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng 

quốc phòng30. Ấn Độ hướng đến quan hệ với Việt Nam là một dấu hiệu rõ 

ràng cho thấy sự công khai thách thức ngay tại sân sau của Trung Quốc. “Một 

Ấn Độ tăng cường hợp tác cũng sẽ mang lại sự cân bằng quyền lực ổn định 

hơn trong khu vực”31. Xét về mặt này, lo ngại những hành động gia tăng của 

Trung Quốc, Việt Nam đã vươn tay chào đón Ấn Độ. Quan hệ đối tác chiến 

lược toàn diện ở cấp cao giữa hai nước cũng đóng vai trò quan trọng không 

kém khi cùng chia sẻ những lo ngại về sự gia tăng hiện diện của Trung Quốc 

trong khu vực. “Việt Nam coi các hoạt động hải quân của các nước lớn hơn 

như Ấn Độ và Mỹ trong khu vực là những công cụ ngăn chặn hữu ích đối với 

Trung Quốc”32.Theo các chuyên gia an ninh, nếu Trung Quốc tiếp tục tăng 

cường ảnh hưởng trong khu vực, việc hợp tác hàng hải, mua sắm quốc phòng 

với các nước như Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam gia tăng vị thế. 

Sức mạnh tổng hợp giữa hai nước cũng đóng vai trò quan trọng khiến hai 

nước xích lại gần nhau trên cơ sở hợp tác và tin cậy lẫn nhau trong nhiều năm 

qua. Điều này dựa trên những mối liên kết lịch sử, tôn giáo và văn hóa, hợp 

tác chính trị - kinh tế và sự phối hợp tại các diễn đàn đa phương, khu vực và 

tiểu vùng. 
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Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Việt Nam 

Với sức mạnh tổng hợp giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng như phản ứng 

bên ngoài của các cường quốc, một số chiến lược quan trọng đã được triển 

khai để thúc đẩy vị thế của Ấn Độ và Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương 

-Thái Bình Dương. Trong cơ chế an ninh đang nổi lên ở khu vực Ấn Độ 

Dương -Thái Bình Dương, cả Ấn Độ và Việt Nam phải cùng hướng tới quan 

hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ bên cạnh hợp tác quốc phòng và kinh tế thông 

thường. “Ấn Độ và Việt Nam cần xem xét nghiêm túc sự cần thiết phải mở 

rộng quan hệ đối tác hoặc hợp tác tiểu đa phương33”. Việt Nam đã là một cửa 

ngõ quan trọng trong việc triển khai Chính sách hành động hướng Đông của 

Ấn Độ, được Ấn Độ xem như là điểm khởi đầu cho việc thiết lập sự hiện diện 

ở Biển Đông. Đối với Việt Nam, Ấn Độ vẫn là một đối tác đáng tin cậy và là 

một nhân tố cân bằng trong chiến lược “Siêu cường” ở Ấn Độ Dương -Thái 

Bình Dương. Phản ứng của các cường quốc khu vực cũng trở nên có ý nghĩa 

trong bối cảnh thay đổi địa chính trị đang thay đổi và định hình các chiến lược 

của Ấn Độ và Việt Nam ở Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương. 

 Hợp tác Chiến lược tiểu đa phương -minilateral 

Sự cải thiện quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản gần đây và hợp tác ngày càng 

gia tăng giữa Việt Nam với Nhật Bản đang tạo cơ hội cho một thỏa thuận tiềm 

năng giữa ba bên gồm Ấn Độ-Việt Nam-Nhật Bảnnhằm định hình 'chính trị 

quyền lực' trong khu vực. Trong bối cảnh hội tụ chiến lược giữa quan hệ Ấn 

Độ - Mỹ và quan hệ Việt Nam - Mỹ đang trở nên mạnh mẽ trong thời gian 

gần đây (đặc biệt có thể nói là một sự thay đổi hoàn toàn sau Chiến tranh Việt 

Nam) và tình hình địa chính trị ở châu Á - Thái Bình Dương đang gợi mở một 

sự cam kết ba bên giữa Ấn Độ- Việt Nam-Mỹ. Khả năng hợp tác ba bên giữa 

Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam cũng đã được thảo luận tại nhiều cơ quan an ninh 

khác nhau của Mỹ nhằmtìm hiểu các cơ hội hợp tác lớn hơn giữa ba nước. 

Với mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam với Úc và quan hệ đối tác toàn 

diện hiện có giữa Việt Nam với Ấn Độ, triển vọng hợp tác ba bên Việt Nam - 

Úc - Ấn Độ có thể được xem xét nhằm mở rộng hơn nữa theo hướng cùng có 

lợi. Trong bối cảnh có những thay đổi về địa chính trị ở châu Á, quan hệ đối 

tác bốn bên giữa Ấn Độ-Nhật Bản-Úc-Mỹ cũng đang phát triển. Các nhà tư 

duy chiến lược lập luận rằng "các quan hệ đối tác ba bên này không phải là 

liên minh, nhưng chúng tạo nên những khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường 

năng lực của từng nước để bảo đảm sẵn sàng về kinh tế và quốc phòng"34. 
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Quan hệ đối tác mới nổi này và triển vọng cho hợp tác tiểu đa phương 

('minilaterals') phải được nghiên cứu như một chiến lược quan trọng để tương 

tác với tất cả các nước thành viên ASEAN - và Việt Nam đóng vai trò đi đầu 

trong đó. 

 Ấn Độ - Việt Nam và Hợp tác khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương 

Ấn Độ và Việt Nam có thể đóng vai trò đi đầu trong hợp tác Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương bằng cách tăng cường quan hệ song phương và 

tăng cường phối hợp trong các sáng kiến đa phương khu vực và tiểu vùng 

như: 

APEC 

Việt Nam, mộtđối tác thân cận của Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương và là đối tác quan trọng nhất trong chính sách Hành động 

hướng Đông của Ấn Độ, có tiềm năng lớn trong việc đóng vai trò thúc đẩy tạo 

điều kiện để Ấn Độ chính thức gia nhập làm thành viên đầy đủ của APEC. 

Việt Nam cũng là một trong những thành tố vững mạnh trong APEC. Ấn Độ 

và Việt Nam đã xác định tăng cường hợp tác kinh tế như một nội dung chính 

trong quan hệ song phương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến 

thăm gần đây tới Ấn Độ đã nhắc lại sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc Ấn 

Độ trở thành thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 

(UNSC) và gia nhập APEC. Chiến lược Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương của 

Ấn Độ đặt Việt Nam là cửa ngõ để nước nàybước vào APEC. Dù đang gặp 

nhiều khó khăn phức tạp song chiến lược này vẫn cho thấy có nhiều triển 

vọng tích cực không chỉ cho hai nước mà còn cho cả khu vực. 

Hội nghị thượng đỉnh Đông Á 

Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) đã nổi lên như một diễn đàn đối 

thoại chiến lược và hợp tác về các vấn đề chính trị, an ninh và kinh tế cùng 

quan tâm chung trong khu vực và được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan 

trọng trong kiến trúc khu vực theo sáng kiến của ASEAN. Ấn Độ và Việt 

Nam là những đối tác quan trọng và ủng hộ hợp tác khu vực trên các lĩnh vực 

ưu tiên được xác định trong khuôn khổ EAS như “môi trường và năng lượng, 

giáo dục, tài chính, các vấn đề sức khỏe toàn cầu và dịch bệnh, quản lý thiên 

tai và kết nối ASEAN”35. Theo Tướng V. K. Singh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại 

giaoẤn Độ, "Chúng ta nên coi hợp tác hàng hải là một ưu tiên và trọng tâm 

trong đối thoại"36. Dựa trên nền tảng này, cả Ấn Độ và Việt Nam có thể trở 

thành những đối tác quan trọng nhằm giải quyết một cách hòa bình các tranh 
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chấp hàng hải theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của pháp luật 

quốc tế trong đó có UNCLOS 1982. Do đó, trong các lĩnh vực cốt lõi của 

EAS, Ấn Độ và Việt Nam có thể tập trung vào nhu cầu phát triển giao thông, 

cơ sở hạ tầng và kết nối như kết nối đường bộ từ Ấn Độ đến Việt Nam và kết 

nối đường bay thẳng từ New Delhi đến Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang 

được thảo luận. Hơn nữa, “Ấn Độ cũng có thể đóng vai trò chính trong hợp 

tác về văn hóa và con người với khu vực, đồng thời tăng cường động lực kinh 

tế cho quá trình xây dựng cộng đồng”37. 

RCEP 

Hợp tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) doASEAN dẫn dắt bao 

gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand sẽ đóng 

vai trò quan trọng trong việc khẳng định lợi ích của các nước này trong một 

hệ thống đa phương rộng mở. Là một siêu thỏa thuận thương mại bao gồm 

các lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và kỹ thuật, cạnh tranh 

và quyền sở hữu trí tuệ, RCEP được kỳ vọng sẽ mang đến các thỏa thuận tự 

do hóa thương mại nhằm tiếp cận thị trường thương mại dịch vụ và thương 

mại hàng hóa. “Đối với Ấn Độ, RCEP là một nền tảng để thúc đẩy vị thế 

chiến lược và kinh tế của nước này trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

RCEP được dự kiến sẽ trở thành khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới, 

chiếm gần 45% dân số toàn cầu và với tổng GDP là 21,3 nghìn tỷ USD,có thể 

đánh dấu việc lần đầu tiên trong lịch sử có một thỏa thuận thương mại thu hút 

sự tham gia của các nền kinh tế lớn nhất trong khu vực”38. RCEP có thể tạo 

cơ hội để các công ty Ấn Độ và Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

“Các nước RCEP là một trung tâm sản xuất và kinh doanh chi phí thấp trong 

nền kinh tế toàn cầu và cũng bao gồm các nước giàu tài nguyên lớn như Úc và 

trung tâm thương mại và dịch vụ tài chính lớn như Singapore. Nó có thể tạo 

cơ hội cho Ấn Độ và Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của nền kinh tế 

thế giới hiện đang hoạt động rất hiệu quả ở Đông Nam Á và Trung Quốc, 

cũng như thúc đẩy xuất khẩu và tạo thêm nhiều việc làm”39. Là thành viên của 

RCEP, cả Ấn Độ và Việt Nam đều có thể đóng một vai trò quan trọng trong 

việc thúc đẩy đàm phán để thiết lập một mô hình hội nhập kinh tế khu vực 

thành công ở Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương. 

Kết luận 

Để kết luận, có thể nói rằng, tầm nhìn của Ấn Độ về Ấn Độ Dương-

Thái Bình Dương cũng tương tự như cách tiếp cận của Việt Nam, đó là tính 

bao trùm, rộng mở và hợp tác hơn là đối đầu. Hai nước cùng cam kết phấn 

đấu vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và thịnh vượng. 
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Cả hai nhà lãnh đạo là Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Thủ 

tướng Ấn Độ đã cùng “cam kết mở rộng hợp tác hàng hải và bảo đảm một cấu 

trúc khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ, trong đó chủ 

quyền và luật pháp quốc tế được tôn trọng và các tranh chấp được giải quyết 

thông qua đối thoại”40. 
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