Trong s tàu hi cnh h tng nhóm tàu kho sát Hi Dng a cht 8 ca Trung Quc vi phm vùng c quyn kinh t và thm lc a
VN, có mt tàu v trang ln.

CCG 3901 là mt trong nhng tàu hi cnh h tng nhóm tàu kho sát Hi Dng a cht 8 ca Trung Quc xâm phm vùng c quyn
kinh t và thm lc a VN ti khu vc bãi Phúc Tn - T Chính. Thuc hàng nhng tàu tun duyên ln nht th gii, con tàu này hin là
công c c lc trong chin thut “vùng xám” ca Trung Quc nhm cng c tuyên b ch quyn phi pháp Bin ông.
“Tàu dân s” v trang
Theo chuyên trang The Diplomat, CCG 3901 là mt trong nhng tàu tun duyên ln nht th gii vi lng giãn nc 12.000 tn, ln hn
c nhng lp chin hm thng c M trin khai n Bin ông là tàu tun dng Ticonderoga và khu trc hm Arleigh Burke. Tuy không
mang danh tàu quân s nhng CCG 3901 c trang b v khí hng nng, gm pháo khai ha nhanh 76 mm, 2 pháo phòng không
và mt s loi súng khác. Tàu còn có bãi áp trc thng, di chuyn vi vn tc ti a 46,3 km/gi.
Theo gii quan sát, Trung Quc ang s dng tàu hi cnh và các tàu dân quân bin ngy trang di dng tàu cá cho chin thut
“vùng xám” nhm vào các bên khác Bin ông.
Chin thut “vùng xám”, hay còn c gi là nhng hành ng “di ngng chin tranh”, tc là không s dng hi quân mà thay bng nhng
lc lng quân s hoc bán quân s trá hình tin hành các hot ng trên bin nhng không vt qua mt gii hn nào ó không kéo theo
phn ng quá mnh t các nc trong khu vc và trên th gii. Do ó, Trung Quc không ngng m rng lc lng hi cnh. T nm 2010, i tàu
trên 1.000 tn ca CCG tng t khong 60 lên hn 130 chic và gia tng hot ng nhng vùng bin tranh chp, theo báo cáo ca Lu
Nm Góc trình quc hi M hi tháng 5. Phn ln trong s ó c trang b bãi áp trc thng, vòi rng, pháo t 30 - 76 mm. Ngoài ra,
CCG còn vn hành hn 70 tàu tun tra nhanh (trên 500 tn) và hn 400 tàu tun tra gn b.
“Mi e da tht s”
Phát biu trc y ban Quân v H vin M hi tháng 3, Ch huy B T lnh n Dng - Thái Bình Dng Philip Davidson khng nh các tàu
CCG ca Trung Quc “thng xuyên quy nhiu và e da tàu cá Philippines hot ng gn bãi cn Scarborough cng nh i tàu cá ca
nhng nc khác trong khu vc”. Theo gii chc Philippines, lc lng CCG thng chn tàu và tch thu thy sn do ng dân Philippines
ánh bt Scarborough. Phát ngôn viên Ph Tng thng Philippines Harry Roque ch trích ây là hành ng “không th chp nhn”,
vi phm tha thun song phng liên quan n Scarborough, theo AFP. Trc ó, tàu hi cnh v trang b cáo buc can thip thô bo ép
buc gii chc Indonesia th tàu cá Trung Quc b bt gi do ánh bt trái phép vùng bin gn qun o Natuna, phía nam Bin ông hi
tháng 3.2016. T ó n nay, Indonesia ã phi tng cng hin din quân s cng nh tun tra khu vc và mi ây ã trin khai tàu tun tra ln
nht ca cnh sát quc gia mang tên KP Yudistira n óng trú ti n v tnh o Riau, bao gm qun o Natuna.
T nhng din bin phc tp trên thc a lâu nay, Giáo s Andrew S.Erickson ti i hc Hi chin M cnh báo trong bài vit ng trên
chuyên san The National Interest: “CCG là mi e da tht s i vi c M ln các lc lng trên bin ca tt c nhng nc ven bin gn Trung
Quc”.
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