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Giới thiệu về CSIS
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) là tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận,
lưỡng đảng với mục đích thúc đẩy các ý tưởng thực tiễn nhằm giải quyết những thách thức lớn nhất của
thế giới.
Thomas J. Pritzker được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Quản trị CSIS vào năm 2015, kế nhiệm cựu
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Sam Nunn (D-GA). CSIS được thành lập vào năm 1962 và hiện tại được lãnh đạo
bởi John J. Hamre, người đã giữ chức vụ chủ tịch và giám đốc điều hành từ năm 2000.
Mục tiêu của CSIS là hoạch định tương lai nền an ninh quốc gia. Chúng tôi được dẫn dắt bởi những giá trị
riêng biệt – phi đảng phái, tư tưởng độc lập, tư duy đổi mới, nghiên cứu đa ngành, uy tín chuyên nghiệp
và phát triển nhân tài. Các giá trị này của CSIS làm việc song song nhau để tạo ra tác động thế giới thực.
Các học giả của CSIS mang bề dày chuyên môn về chính sách, khả năng phán đoán và mạng lưới mạnh mẽ
để đóng góp vào công tác nghiên cứu, phân tích và cố vấn. Chúng tôi tổ chức hội thảo, xuất bản, thuyết
trình, cũng như xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng
của các vấn đề chính sách đối với các bên liên quan và công chúng có mối quan tâm.
CSIS tạo ra giá trị khi nghiên cứu của chúng tôi có thể hỗ trợ quyết định của các nhà hoạch định chính
sách và tư tưởng của những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội. Chúng tôi hướng tới tầm nhìn về một thế

giới an toàn và thịnh vượng hơn.

CSIS không theo trường phái chính sách cụ thể nào và do vậy, mọi quan điểm được trình bày tại đây nên
được hiểu là ý kiến cá nhân của (các) tác giả.
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Tóm tắt tổng quan
Kể từ khi hoàn thành xây dựng các tiền đồn đảo nhân tạo ở Quần đảo Trường Sa vào năm 2016, Trung
Quốc đã chuyển trọng tâm sang việc khẳng định quyền kiểm soát đối với hoạt động thời bình tại Biển

Đông. Một yếu tố quan trọng trong bước chuyển dịch này là sự mở rộng của dân quân hàng hải Trung
Quốc – một lực lượng tàu mà bề ngoài là tham gia vào hoạt động đánh bắt thương mại nhưng trên thực tế
lại hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật và quân đội của Trung Quốc để phục vụ các mục tiêu chính trị
của nước này trong vùng biển tranh chấp.
Các chiến thuật mà lực lượng dân quân sử dụng tạo ra thách thức đáng kể đối với nỗ lực duy trì trật tự
hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, nghiên cứu nguồn mở Hoa ngữ, dữ liệu viễn thám và các
cuộc tuần tra trên biển bởi các bên hoạt động trong vùng biển tranh chấp có thể làm sáng tỏ hoạt động của
dân quân và làm giảm hiệu quả của chúng với tư cách là lực lượng vùng xám.
Báo cáo này cung cấp một hồ sơ toàn diện nhất từ trước tới nay về hoạt động dân quân hàng hải của
Trung Quốc tại Biển Đông. Ngoài ra, báo cáo này còn trình bày phương pháp luận để nhận dạng tàu dân
quân biển Trung Quốc và danh sách 122 tàu dân quân đã được xác định, cũng như danh sách 52 tàu khác
có nhiều khả năng là dân quân.

Kết luận chính
Lịch sử lực lượng dân quân
-

Chiến thuật sử dụng dân quân đánh cá của Trung Quốc đã có ít nhất từ năm 1974, khi chúng được
triển khai để đánh chiếm Quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hoà. Một số chuyển biến
trong những năm 1980, bao gồm sự thành lập lực lượng dân quân ở Thị trấn Đàm Môn tại Hải

Nam vào năm 1985 và việc thiết lập các căn cứ Trung Quốc đầu tiên tại Trường Sa vào năm 1988,
đã tạo cơ sở cho một lực lượng dân quân tích cực hơn trong những thập kỷ tiếp theo.
-

Lực lượng dân quân đã tăng cường tham gia vào các chiến dịch gây hấn từ những năm 2000, khi
các tàu dân quân can thiệp vào công tác điều hướng của nhiều tàu Hải quân Hoa Kỳ. Sự can thiệp
này tiếp tục đến đầu những năm 2010, khi lực lượng dân quân đóng vai trò quan trọng cho việc
Trung Quốc chiếm Bãi cạn Scarborough vào năm 2012, cũng như việc Trung Quốc triển khai một
giàn khoan dầu trên vùng biển Việt Nam vào năm 2014.

-

Kể từ khi Trung Quốc hoàn thành xây dựng các tiền đồn đảo nhân tạo vào năm 2016, các tàu dân
quân đã được triển khai đến Trường Sa với số lượng lớn hơn và tần số dày hơn bao giờ hết. Lực
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lượng dân quân đã đồng hành cùng cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc tại một số điểm
tranh chấp dầu khí với Malaysia và Việt Nam cũng như tham gia các đợt triển khai hàng loạt tại
những đặc điểm trọng tâm; gần 100 tàu dân quân đã được triển khai gần Đảo Thị Tứ do
Philippines chiếm đóng vào năm 2018, và khoảng 200 chiếc đã tập trung tại Đá Ba Đầu bị bỏ
trống vào mùa xuân năm 2021.

Lực lượng dân quân hiện đại
-

Lực lượng dân quân hiện tại ở Biển Đông hoạt động từ một chuỗi 10 cảng ở các tỉnh Quảng Đông
và Hải Nam của Trung Quốc. Dữ liệu viễn thám cho thấy có khoảng 300 tàu dân quân đang hoạt

-

động ở Quần đảo Trường Sa mỗi ngày.
Tàu dân quân gồm hai loại chính: tàu dân quân chuyên nghiệp và tàu đánh cá thương mại được
chiêu mộ vào dân quân thông qua các chương trình trợ cấp, được biết đến là Tàu đánh cá xương
sống ở Trường Sa (SBFV). Tàu chuyên nghiệp thường được chế tạo theo các thông số kỹ thuật

khắt khe với tính năng quân sự rõ ràng, mặc dù ngay cả những chiếc SBFV cũng có vỏ thép và dài
ít nhất 35 mét, với nhiều chiếc có chiều dài 55 mét trở lên. Cả dân quân chuyên nghiệp và SBFV
đều tham gia vào các đợt triển khai lớn nhằm khẳng định chủ quyền Trung Quốc và chúng đều
tìm cách ngăn cản tàu từ các nước khác, nhưng nhiều tuyên bố từ giới quan chức Trung Quốc cho
thấy các chiến dịch hung hãn thường được giao cho tàu dân quân chuyên nghiệp đảm nhiệm đầu
tiên.
-

Hoạt động dân quân vi phạm nhiều nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Nỗ lực ngăn chặn hoạt động
hợp pháp của các quốc gia tranh chấp ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của họ vi phạm Công
ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển và luật tục quốc tế. Hành vi điều khiển lái tàu nguy hiểm để cản
trở hoạt động của tàu các nước khác bằng cách tạo nguy cơ va chạm cũng vi phạm Quy định

phòng ngừa va chạm trên biển của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hay còn gọi là COLREGS.

Trợ giá, tài trợ và giúp đỡ của chính phủ
-

Hàng loạt các chương trình của chính quyền trung ương và địa phương đã được triển khai trong

những năm gần đây để tài trợ cho lực lượng dân quân. Chúng bao gồm trợ giá nhiên liệu kép cho
tàu SBFV hoạt động trong vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa, trợ cấp đóng tàu đánh cá
(bao gồm SBFV) nhắm vào vùng biển Trường Sa, trợ cấp đóng tàu dân quân chuyên nghiệp, trợ
cấp cho việc lắp đặt và cải tạo trang thiết bị trên tàu đánh cá, trợ cấp lãi vay xây dựng và các
chương trình đào tạo nhằm tuyển dụng cựu chiến binh vào lực lượng dân quân.

2

-

Đội ngũ dân quân hàng hải chuyên trách làm việc trong các doanh nghiệp thuỷ sản nhà nước mà
tham gia vào hoạt động dân quân hàng hải thì được hưởng lương từ các doanh nghiệp đó.

-

Các chính sách trợ cấp hiện hành có tác dụng khuyến khích các tàu lớn hoạt động trên vùng biển
tranh chấp mà không hỗ trợ gì về hoạt động đánh cá. Các tàu có chiều dài ít nhất 55 mét với công
suất động cơ ít nhất 1.200 kW hoạt động ở Quần đảo Trường Sa được trợ giá nhiên liệu đặc biệt ở
mức 24.175 CNY (3.743,30 USD) mỗi ngày—là mức vượt xa chi phí vận hành, tạo điều kiện cho

chủ sở hữu dễ dàng thu lợi bằng cách triển khai tàu đến vùng biển tranh chấp mà không tham gia
đánh bắt.

Chủ sở hữu trên bờ
-

Cơ cấu sở hữu của các tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân hàng hải rất đơn giản: 90 phần
trăm số tàu được phân tích hoặc là thuộc sở hữu trực tiếp, hoặc là một thực thể tách khỏi chủ sở
hữu hưởng lợi sau cùng. Điều này cho thấy chủ sở hữu không quan tâm đến việc che giấu mối
quan hệ của họ với lực lượng dân quân.

-

Quyền sở hữu của lực lượng dân quân dường như là tập trung ở các địa phương nơimà họ hoạt

động: trong số 28 công ty được xác định là trực tiếp sở hữu các tàu dân quân, 22 công ty nằm tại
Quảng Đông và 5 công ty nằm tại Hải Nam.
-

Mặc dù tập trung về mặt địa lý nhưng quyền sở hữu các tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân
chỉ mang tính tập trung ở mức vừa phải. 96 tàu được phân tích có tổng cộng 64 chủ sở hữu trực
tiếp, chiếm tỷ lệ khoảng 1,5:1.

-

Chúng ta thấy rằng hầu hết các mạng lưới sở hữu tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân không
liên quan đến chính phủ Trung Quốc.

-

Các tàu dân quân chuyên nghiệp không được thống kê đầy đủ trong dữ liệu sở hữu của chúng tôi,
nhưng có nhiều khả năng chúng được tổ chức tập trung hơn và có mối liên kết trực tiếp hơn với
các tổ chức chính phủ.

Nhận dạng tàu dân quân
-

Việc nhận dạng trực tiếp theo các nguồn tin chính thức của Trung Quốc hoặc phương tiện truyền
thông nhà nước vẫn là chỉ báo rõ ràng và chính xác nhất về hoạt động của lực lượng dân quân.
Nhưng không phải hầu hết các tàu dân quân hàng hải đều có thể được nhận dạng theo cách này.
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Do đó, phương pháp nhận dạng dựa trên hành vi, lấy cơ sở dữ liệu viễn thám và báo cáo tại chỗ
truyền thống là con đường triển vọng nhất cho công tác nhận dạng liên tiếp.
-

Chụp ảnh và quay video tại chỗ, cũng như thu thập dữ liệu qua hệ thống nhận dạng tự động (AIS)

là phương pháp hữu ích nhất để nhận dạng trực tiếp các tàu dân quân và ghi lại hành vi của tàu,
sao cho vừa nâng cao khả năng theo dõi nghiên cứu, vừa tạo ra tác động tức thì bằng cách tiết lộ

quy mô, phạm vi và hoạt động của dân quân cho nhiều đối tượng khán thính giả một cách thuyết
phục.
-

Hình ảnh vệ tinh thương mại và dữ liệu AIS đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và theo

dõi việc triển khai lực lượng dân quân. Những công cụ này có thể trở nên hiệu quả hơn nữa trong
tương lai nhờ những gì chúng ta đã học được về hành vi và phân bố địa lý của lực lượng dân quân.
-

Một con tàu cần được nghiên cứu thêm khi nó có mối liên hệ với các tàu, các cảng dân quân đã
biết hay các khoản trợ cấp lớn cho thấy nó là SBFV. Các tàu lớn trên 50 mét hoạt động trong vùng
biển đang tranh chấp và đặc biệt là các tàu ít nhân sự với dưới 10 thuyền viên cũng đáng được
xem xét kỹ hơn.

-

Khi kết hợp những nỗ lực báo cáo liên tiếp từ các bên liên quan ở Biển Đông với nghiên cứu dữ

liệu nguồn mở tiếng Trung và dữ liệu viễn thám khác, chúng ta không chỉ có khả năng mà còn có

xác suất cao nhận định được lượng dân quân hàng hải một cách đầy đủ chính xác.
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Giới thiệu

Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng các tiền đồn đảo nhân tạo ở Quần đảo Trường Sa vào năm 2016.

Nước này tiếp tục hoàn thiện hầu hết cơ sở hạ tầng trên các tiền đồn vào một năm sau đó. Kể từ đó, trọng
tâm của Trung Quốc ở Biển Đông đã chuyển sang sử dụng những tiền đồn này để khẳng định quyền kiểm
soát thực tế đối với hoạt động thời bình trên Biển Đông. Một yếu tố quan trọng trong bước chuyển dịch

này là sự mở rộng của lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc, chủ yếu bao gồm các tàu mà bề ngoài là
tham gia vào hoạt động đánh bắt thương mại, nhưng công việc thực chất là phục vụ các mục tiêu chính trị
và quân sự của Trung Quốc. Nhờ khoảng cách thuận tiện của các tiền đồn Trung Quốc trên Quần đảo
Trường Sa, các tàu dân quân thường tham gia cùng lực lượng chấp pháp Trung Quốc để chống lại hoạt
động đánh bắt và khai thác hydrocacbon (dầu khí) của các quốc gia tranh chấp chủ quyền Đông Nam Á tại
khu vực nằm trong yêu sách đường chín đoạn mơ hồ của Trung Quốc. Với lực lượng dân quân đóng vai bề
ngoài là tàu đánh bắt thương mại, Bắc Kinh có quyền phủ nhận trách nhiệm trong khi sử dụng lực lượng
này để gây áp lực lên các quốc gia tranh chấp khác với chi phí thấp.
Chiến thuật vùng xám mà lực lượng dân quân sử dụng đã tạo ra thách thức đáng kể đối với nỗ lực ngăn
chặn hành vi áp bức, can thiệp vào trật tự hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế, cũng như công tác kiểm
soát hay giải quyết hòa bình các tranh chấp. Các quốc gia tranh chấp Biển Đông hầu hết đều thiếu năng
lực hàng hải để đối trọng với quy mô và số lượng tàu thuyền của Trung Quốc. Trong khi đó, các cường
quốc khác muốn ngăn chặn hành vi áp bức trên biển thường chỉ được trang bị lực lượng hải quân cơ bản,
không thể triển khai chống lại các tàu tự xưng là tàu đánh bắt vì không khả dụng mà còn tạo nguy cơ xung
đột leo thang.
Với mục tiêu góp phần ngăn chặn hành vi độc đoán và giảm nguy cơ xung đột ở các vùng biển tranh chấp,
báo cáo này muốn làm sáng tỏ tính chất mập mờ và trốn tránh trách nhiệm của lực lượng dân quân hàng

hải của Trung Quốc. Bằng việc cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về lực lượng dân quân này, với
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những phát hiện mới về các khoản trợ cấp của chính phủ và mạng lưới sở hữu đằng sau đó, cũng như
phương pháp luận để xác định các tàu dân quân, danh sách các tàu dân quân đang hoạt động và chủ sở
hữu, những kết luận được trình bày ở báo cáo này sẽ xua tan mọi hồ nghi về vai trò phần lớn tàu đánh cá

Trung Quốc hoạt động trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông là để thực hiện các mục đích chính trị thay

vì thương mại. Các tác giả hy vọng rằng khi làm rõ thực tế này, báo cáo sẽ tạo điều kiện cho các bên liên

quan đáp trả lại chiến thuật dân quân một cách hiệu quả hơn và góp phần kiểm soát các tranh chấp một
cách hòa bình và dựa trên quy tắc.
Báo cáo này được chia thành năm phần. Phần I nêu lại lịch sử lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc từ
những năm 1970 đến nay. Phần II thảo luận về các khía cạnh chính của lực lượng dân quân được thành
lập hiện nay, bao gồm các quy ước đặt tên, vị trí địa lý, phân loại tàu dân quân và trạng thái dưới luật quốc

tế. Phần III nghiên cứu sâu về các chế độ trợ cấp mà qua đó chính phủ Trung Quốc tài trợ cho lực lượng
dân quân và chỉ đạo hoạt động của lực lượng này. Phần IV phân tích mạng lưới sở hữu đằng sau các tàu

dân quân. Phần V trình bày phương pháp luận để nhận dạng tàu dân quân, rút ra từ nghiên cứu thực hiện
cho báo cáo này và được sử dụng để lập Phụ lục A, danh sách 122 tàu dân quân (kèm chủ sở hữu và chủ sở
hữu hưởng lợi sau cùng theo dữ liệu hiện có) được xác định rõ ràng trong dự án này cũng như Phụ lục B,
danh sách 52 tàu có khả năng cao là dân quân.
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Phần I: Lịch sử lực lượng Dân quân
Hàng hải Trung Quốc ở Biển Đông

Lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc không phải là trọng tâm chính của học thuật phương Tây cho
đến khi cộng đồng quốc tế chuyển hướng chú ý đến Biển Đông vào thập kỷ trước. Việc giới học thuật gia
tăng chú ý từ đó, cùng với sự góp mặt của lực lượng dân quân trong nhiều sự cố gần đây được báo cáo
rộng rãi trên các phương tiện truyền thông quốc tế, có thể tạo ra ấn tượng sai lầm rằng bản thân sự tồn tại

của lực lượng dân quân là một hiện tượng mới. Trên thực tế, việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC)
sử dụng lực lượng dân quân đánh bắt ở Biển Đông đã có từ ít nhất hơn bốn thập kỷ trước. Kể từ đó, lực

lượng dân quân hàng hải đã đóng một vai trò trung tâm trong việc giúp Trung Quốc khẳng định các tuyên

bố chủ quyền của mình. Và những nỗ lực chưa từng thấy của Trung Quốc trong thập kỷ qua nhằm giành
quyền kiểm soát các vùng biển trong đường chín đoạn đã dẫn đến sự mở rộng tương ứng về quy mô và
hoạt động của các lực lượng dân quân.

Sự phát triển của lực lượng dân quân vào cuối thế kỷ 20
Việc PRC sử dụng lực lượng dân quân đánh bắt ở Biển Đông lần đầu tiên được ghi nhận rõ trong chiến

dịch chiếm Quần đảo Hoàng Sa nằm ở phía tây từ Việt Nam Cộng hòa vào năm 1974. Những chiếc thuyền

đánh cá dân sự trên danh nghĩa này là tiền thân của lực lượng dân quân hàng hải được chuyên nghiệp hóa
của Trung Quốc ngày nay. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1973, tàu đánh cá của Trung Quốc bắt đầu hoạt
động quanh các đảo do Việt Nam quản lý, giương cao cờ hiệu và chiếm đóng ít nhất một địa điểm. Tại
cảng Bắc Hải của tỉnh Quảng Tây, lính biệt kích của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) đã thâm nhập
tàu lưới kéo đánh cá dân sự mỗi ngày vào tháng 12 để huấn luyện cho chiến dịch sắp tới. 1
Vào ngày 14 tháng 1 năm 1974, một khinh hạm của hải quân miền Nam Việt Nam đã phát hiện ra hai tàu
đánh cá của Trung Quốc đang cố gắng thiết lập một cơ sở trên Đảo Hữu Nhật không có người ở. 2 Các
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nguồn tin Việt Nam mô tả các tàu này là tàu dân quân vỏ thép, có vũ trang. Hải quân Việt Nam đã xua
đuổi chúng và điều động một đội biệt kích nhỏ đến hiện trường. Nhưng khi lính biệt kích tới vào ngày 16
tháng 1, họ phát hiện lực lượng của PRC đã chiếm giữ hai hòn đảo chưa có người—Quang Hòa và Duy
Mộng. Lực lượng Trung Quốc khi ấy là quân đội chính quy hay dân quân vẫn chưa rõ ràng. Hai bên đều cố
gắng củng cố vị trí của mình trong ngày hôm sau và theo các nguồn tin của Trung Quốc, lực lượng này bao

gồm một nhóm dân quân Trung Quốc từ Đảo Phú Lâm ở phía đông Hoàng Sa. 3
Bốn mươi trong số các dân quân này đã được đưa đến các đảo Duy Mộng, Quang Hòa và Quang Hòa Tây
vào ngày 18 tháng 1 năm 1974. Khi biệt kích Việt Nam đổ bộ lên Quang Hòa và Quang Hòa Tây vào sáng
hôm sau, lực lượng dân quân đã nổ súng, làm chết hai biệt kích và làm bị thương nhiều người khác. Sự cố
này đã đánh dấu khởi đầu thực sự của “Trận chiến Hoàng Sa” và làm rõ mục đích, vai trò của lực lượng
dân quân trong cuộc chiến. Các tàu miền Nam Việt Nam đã đáp trả bằng cách nổ súng vào phía Trung
Quốc, bắt đầu một trận hải chiến cận kề mà cuối cùng PLA đã giành chiến thắng. Sau đó, biệt kích Trung
Quốc đã tấn công và nhanh chóng áp đảo lực lượng Việt Nam đang mắc kẹt trên các đảo Hữu Nhật, Quang
Ảnh và Hoàng Sa. 4
Năm 1984, Trung Quốc ban hành Luật Nghĩa vụ Quân sự mới, với hiệu lực vẫn duy trì đến năm 2021.
Điều 36 của luật này yêu cầu công dân phải phục vụ trong lực lượng dân quân, không phân biệt nghĩa vụ
trên đất liền hay trên biển. 5 Nghiên cứu của Andrew Erickson, Conor Kennedy và Ryan Martinson tại Học
viện Hải chiến Hoa Kỳ có ý nghĩa vô giá trong việc giúp chúng ta hiểu được quá trình chính thức hóa và
phát triển của lực lượng dân quân hàng hải ở những thập kỷ sau đó. Các tài liệu truyền thông và trực

tuyến Hoa ngữ mà họ dịch và công khai liên quan đến lực lượng dân quân cho thấy rằng sự tồn tại của lực
lượng này chưa bao giờ là bí mật ở Trung Quốc. 6
Năm 1985, một năm sau khi luật mới có hiệu lực, chính phủ Trung Quốc đã phê duyệt việc thành lập một
lực lượng dân quân mới tại thị trấn Đàm Môn trên đảo Hải Nam. Lực lượng này đã thực hiện chuyến đi
đầu tiên gồm năm thuyền đánh cá đến Bãi cạn Scarborough ngoài khơi bờ biển Luzon, Philippines. Họ đã
thường xuyên quay trở lại bãi cạn trong những năm sau đó. 7 Cùng năm 1985, Bắc Kinh cung cấp tiền cho
năm chiếc thuyền khác từ Hải Nam để trang bị cho một chuyến đánh bắt đến Trường Sa — trường hợp
đầu tiên được ghi nhận về hoạt động đánh bắt của Trung Quốc ở quần đảo này kể từ trước Thế chiến thứ

hai. Trong thời kỳ này, rất khó để vạch ra ranh giới rõ ràng giữa công tác dân quân được nhận lương

chính phủ và hoạt động đánh bắt được trợ cấp. Họ phục vụ cùng một mục đích là củng cố các yêu sách của
Trung Quốc.
Giới quan chức Trung Quốc trong những năm 1980 bắt đầu thúc giục các thuyền đánh cá phải “duy trì sự
hiện diện rõ ràng” quanh các đảo trên và đẩy mạnh khẩu hiệu “Phát triển Trường Sa, ngư nghiệp đi đầu”.
Trung Quốc thành lập các căn cứ đầu tiên ở Trường Sa vào năm 1988 và đầu năm sau, Tổng Công ty Ngư
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nghiệp Bắc Hải Quảng Tây thuộc sở hữu nhà nước đã cử bốn tàu lưới kéo đến khảo sát các ngư trường
xung quanh đảo. Các tàu này bắt đầu đánh bắt ở phía tây Trường Sa, trên các bãi ngập nước mà Việt Nam
tuyên bố chủ quyền. Sau đó vào năm 1991, họ di chuyển về phía nam để hoạt động trên Thềm Sunda,

trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia. 8 Chính phủ Trung Quốc bắt đầu gọi khu vực này là
“ngư trường phía tây nam”. Ngày nay, đây vẫn là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động đánh bắt được trợ
cấp của Trung Quốc.
Vào năm 1994, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc xuất bản một quyển Atlas về các ngư trường ở Biển Đông

gồm có 10 ngư trường. Những ngư trường này rõ ràng được phân định dựa trên đường chín đoạn mà từ
năm 1947 đã được Trung Quốc coi là minh hoa chính thức cho các tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển

Đông, mặc dù Trung Quốc cố ý không xác định ranh giới vùng biển này. 9 Bắc Kinh cũng đưa ra các khoản
trợ giá để bù đắp chi phí nhiên liệu cho các tàu thuyền đánh bắt quanh đảo Trường Sa vào năm đó—đây là
khởi đầu của chế độ trợ giá đặc biệt cho Biển Đông mà sẽ dần được mở rộng đáng kể trong những năm
sau này. 10
Khối lượng hoạt động đánh bắt của Trung Quốc xung quanh Bãi cạn Scarborough tăng đột biến vào cuối
những năm 1990. Nhiều khả năng đây là phản ứng đối với việc Hải quân Philippines đẩy một nhóm điều

hành viên rađio nghiệp dư có tinh thần dân tộc từ Trung Quốc ra khỏi bãi cạn vào năm 1997. Đến năm

1999, các thuyền đánh cá Trung Quốc đã tích cực chặn đuổi các thuyền đánh cá của Philippines ra khỏi
Scarborough và có lần đã va chạm với một tàu Hải quân Philippines. 11 Thời điểm và mức độ phối hợp của
các hoạt động này cho thấy rõ ràng là có sự chỉ đạo của nhà nước—đây chính là tín hiệu báo trước về vai
trò của lực lượng dân quân sau này trong việc kích động một cuộc khủng hoảng lớn tại Scarborough vào
năm 2012.

Lực lượng dân quân hung hãn hơn trong những năm 2000
Trong suốt những năm 2000, lực lượng dân quân chuyển sang tập trung giám sát và quấy rối các hoạt
động quân sự nước ngoài mà Bắc Kinh phản đối. Ví dụ, vào tháng 9 năm 2002, một tàu đánh cá Trung
Quốc đã đâm vào và làm hỏng hệ thống cảm biến kéo của tàu USNS Bowditch khi tàu này đang hoạt động
ở Biển Hoàng Hải. Bảy năm sau, khi tàu USNS Victorious đang tiến hành giám sát ở Biển Hoàng Hải thì bị

các thuyền đánh cá quấy rối, sau khi bị các tàu và máy bay chính phủ Trung Quốc bám đuôi. Hai trong số
các thuyền đánh cá đã di chuyển một cách nguy hiểm đến mức tàu Victorious đã buộc phải dừng khẩn

cấp. 12 Cùng lúc đó, tàu chị em của Victorious là USNS Impeccable đã phải đối đầu trên Biển Đông với một
lực lượng tổ hợp gồm Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN), lực lượng cảnh sát biển
và các tàu dân quân.
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Vào tháng 3 năm 2009, tàu Impeccable bị 5 tàu Trung Quốc bao vây khi đang hoạt động cách 75 hải lý về
phía nam của đảo Hải Nam. Ba trong số các tàu này là tàu của chính phủ thuộc PLAN, Bộ Tư lệnh Thực thi
Luật Thủy sản và Hải giám Trung Quốc. Hai chiếc còn lại là thuyền đánh cá, mà Erickson và Kennedy chỉ
ra là thuộc lực lượng dân quân thành phố Tam Á ở đảo Hải Nam—nhưng vào thời điểm đó không ai biết

sự thật này. 13 Các tàu chính phủ duy trì khoảng cách trong khi các tàu lưới kéo tiếp cận. Một trong số các
thuyền đánh cá đã cắt ngang qua lằn tàu Impeccable để cố làm hỏng mảng rađa siêu âm mà tàu đang kéo.
Sau đó, nhóm dân quân đã cố gắng chiếm lấy thiết bị bằng móc thuyền. Tàu Impeccable tạm thời xua đuổi
được họ bằng cách sử dụng vòi nước cao áp. Tiếp theo, tàu Impeccable phát thanh rađio để họ dọn đường.
Nhưng thay vào đó, các tàu lưới kéo đã ngừng máy phía trước tàu Impeccable và thả phao trên đường đi
của tàu. Hoạt động này rõ ràng đã được điều phối bởi các tàu chính phủ, vì tàu Hải giám Trung Quốc cũng
di chuyển vào đường đi của tàu Impeccable trong khi PLAN chặn ở phía cổng của tàu. Tàu của Hoa Kỳ đã

buộc phải ra lệnh dừng khẩn cấp để tránh va chạm, trước khi cuối cùng được phép rời đi. 14

Lực lượng dân quân đã sớm gia nhập chiến dịch quấy rối ngày càng gia tăng của Bắc Kinh đối với các hoạt
động dầu khí ở Đông Nam Á. Vào tháng 5 năm 2011, tàu Viking 2 mang cờ hiệu Na Uy đang khảo sát một

lô dầu khí cách bờ biển Việt Nam 150 hải lý theo hợp đồng với PetroVietnam và Idemitsu của Nhật Bản.

Đột nhiên, một tàu Trung Quốc không rõ danh tính lao vào các thiết bị mà tàu Viking đang kéo, trước khi
bị hai tàu an ninh bảo vệ cho tàu Viking đuổi đi. Hai ngày sau, tàu khảo sát lại bị quấy rối, và lần này kẻ
gây hấn được xác định là một cặp thuyền đánh cá của Trung Quốc. Họ cố gắng làm hỏng dây cáp của tàu
Viking một lần nữa nhưng đã bị các tàu hộ tống chặn lại. 15 Báo cáo sau này cho thấy các thuyền đánh cá là
thành viên của lực lượng dân quân hàng hải. 16
Thời điểm và chiến thuật trên cho thấy có sự phối hợp của chính phủ. Chỉ vài ngày trước đó, một tàu khảo
sát khác là Bình Minh 02 mang cờ hiệu của Việt Nam đã bị các tàu chấp pháp của Trung Quốc quấy rối khi
đang hoạt động xa hơn về phía bắc. Một trong những tàu Trung Quốc đã cố tình chạy ngang và cắt đứt dây
cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02—mánh khoé tương tự mà các thuyền đánh cá sử dụng để nhắm vào tàu
Viking 2. 17 Tàu Bình Minh 02 lại tiếp tục bị nhắm tới một năm rưỡi sau đó. Hai tàu đánh cá Trung Quốc
mà Erickson sau này xác định được là dân quân đã cố tình cắt đứt dây cáp thăm dò khi tàu này hoạt động
cách bờ biển Việt Nam chỉ 40 hải lý. 18
Khi căng thẳng dần gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines quanh bãi cạn Scarborough bùng phát thành
một cuộc khủng hoảng toàn diện, lực lượng dân quân lại trở thành trung tâm của các hành động đối đầu.
Một máy bay tuần tra của Hải quân Philippines đã phát hiện 8 thuyền đánh cá Trung Quốc tại bãi đá
ngầm vào tháng 4 năm 2012. Manila đã cử soái hạm của hải quân nước này, Gregorio del Pilar, đến xem
xét. Hai ngày sau, tàu đã đến nơi và cử một nhóm kiểm tra các thuyền này. Ngoài việc đánh bắt không
được phép trong vùng biển do Philippines tuyên bố chủ quyền, họ còn phát hiện ra rằng các thuyền đang
săn trộm trai, cá mập và các loài khác có nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng các thuyền đánh cá đã phát đi một
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cuộc gọi cứu nạn trước khi họ có khả năng bị bắt giữ và hai tàu chấp pháp của Trung Quốc đã có mặt
không lâu sau.
Sự xuất hiện của các tàu này đã gây ra tình trạng đối đầu kéo dài nhiều tháng với kết quả cuối cùng là
Trung Quốc nắm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough. 19 Trong suốt quá trình diễn ra cuộc khủng hoảng,
Bắc Kinh đã triển khai 8 tàu chấp pháp và hàng tá thuyền đánh cá đến hiện trường. 20 Các phương tiện
truyền thông Hoa ngữ được Kennedy và Erickson phân tích cho thấy những tàu đánh cá này là thành viên
của lực lượng dân quân Đàm Môn. 21 Để ghi nhận sự phục vụ của họ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm
lực lượng dân quân Đàm Môn vào năm 2013 và ca ngợi họ là hình mẫu để những người khác noi theo. 22
Cùng năm đó, sách trắng quốc phòng của Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường vai trò của lực lượng dân
quân hàng hải trong việc bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. 23 Nhìn lại thì rõ ràng là năm
2013 đã đánh dấu một bước ngoặt đối với lực lượng dân quân, khi chính phủ mới của chủ tịch Tập bắt đầu
đổ tiền vào việc mở rộng và chuyên nghiệp hóa lực lượng này.

Dàn trận leo thang dưới quyền Chủ tịch Tập
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy lực lượng dân quân dưới quyền Chủ tịch Tập đang trở thành đội tiên phong
trong chiến lược quyết đoán hơn của Trung Quốc ở Biển Đông xuất hiện vào tháng 5 năm 2014. Tháng đó,

Việt Nam phát hiện giàn khoan dầu Hải Dương 981 và ba tàu hỗ trợ đi ngang qua quần đảo Hoàng Sa. 24

Giàn khoan đậu cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 120 hải lý về phía đông và cách Hải Nam 180 hải lý về phía
nam, trong vùng biển rõ ràng đang tranh chấp. 25 Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc thông báo rằng giàn
khoan dầu sẽ tiến hành khoan thăm dò trong khu vực cho đến ngày 15 tháng 8. 26 Việt Nam đã ngay lập tức
điều động sáu tàu chấp pháp để ngăn chặn giàn khoan hoạt động. 27 Phía Bắc Kinh đã đáp trả bằng một lực
lượng tổ hợp gồm 40 tàu PLAN, Cảnh sát Biển Trung Quốc (CCG) và các tàu dân quân để bảo vệ dàn
khoan. Họ lập đội hình theo các vòng đồng tâm, đặt các tàu PLAN gần nhất với giàn khoan Hải Dương 981
và lực lượng dân quân ở xa nhất, là nơi có khả năng va chạm nhiều nhất với các tàu Việt Nam.
Dù không có nổ súng, nhưng có rất nhiều hành động bạo lực từ cả hai bên gồm những vụ đâm húc có chủ
đích và sử dụng vòi nước cao áp. Đến giữa tháng 5 năm 2014, Hà Nội tuyên bố Trung Quốc có 130 tàu tại
hiện trường; còn Bắc Kinh cho biết Việt Nam có 60 tàu. Nhưng lực lượng Việt Nam ngoài việc bị áp đảo về
số lượng còn bị áp đảo hẳn về chất lượng. Các tàu CCG lớn hơn và được trang bị tốt hơn các tàu của Việt
Nam. Và các tàu dân quân lớn bọc vỏ thép của Trung Quốc, chiếm phần lớn trong số những tàu tham gia
vào cuộc đối đầu, hoàn toàn áp đảo các tàu dân quân bằng gỗ của Việt Nam. Một thuyền đánh cá của Việt
Nam cuối cùng đã bị đâm và chìm, mặc dù các thuyền viên đã được cứu thoát an toàn. 28
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Khi sự cố giàn khoan dầu Hải Dương 981 đang diễn ra, thế giới cũng được thấy bằng chứng về quy mô xây
dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc. Các tàu nạo vét lần đầu tiên xuất hiện tại Đá Chữ Thập vào tháng 12
năm 2013, và đến mùa thu năm 2015, chúng đã tạo ra hơn 3.200 mẫu đất mới trên khắp các tiền đồn của
Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Căn cứ lớn nhất trong số các căn cứ mới được xây dựng trên Đá Chữ

Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn, mỗi căn cứ đều có đường băng dài 3.000 m và các cảng có mái che. Tại
Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn, toàn bộ đầm phá tại mỗi bãi đá đã được chuyển hoá thành một cảng lớn. Vào
cuối năm 2017, Bắc Kinh đã hoàn thành phần lớn việc xây dựng hạ tầng quân sự tại cả hai cơ sở này và các
cơ sở nhỏ hơn, cũng như nâng cấp đáng kể ở Quần đảo Hoàng Sa. 29

Tàu đánh cá của Trung Quốc tập trung hàng loạt ở Đá Xu Bi, ngày 12 tháng 8 năm 2018

Khả năng triển khai CCG và các thuyền dân quân tới các tiền đồn của Trung Quốc, cách Hải Nam 800
dặm về phía nam, đã thay đổi hoàn toàn cán cân lực lượng thời bình ở Biển Đông. Một số lượng đáng kể

các tàu PLAN và CCG bắt đầu thường xuyên ghé thăm Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn. 30 Và số
lượng tàu dân quân hàng hải thường xuyên qua lại tại khu vực này đã bùng nổ. Một nghiên cứu viễn thám
kéo dài 6 tháng của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Sáng kiến Hàng hải Vulcan’s
Skylight vào năm 2018 cho thấy các tàu đánh cá Trung Quốc, với phần lớn khả năng là dân quân hàng hải,
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đã trở thành đội tàu lớn nhất hoạt động ở Trường Sa. Các tàu này tập trung chủ yếu quanh các bến cảng

lớn ở Đá Vành Khăn và Đá Xu Bi. Vào năm 2017, trong khi cơ sở hạ tầng tại các hòn đảo vẫn đang được

hoàn thiện, không bao giờ có hơn 100 tàu thuyền đậu tại các bến cảng đó cùng một thời điểm. Đến tháng
8 năm 2018, có khoảng 300 tàu thuyền được ghi nhận. Chúng có chiều cao trung bình hơn 50 mét và
nặng khoảng 550 tấn—lớn hơn nhiều so với tàu đánh cá của các quốc gia lân cận và là minh chứng cho
thành công nhanh chóng của nỗ lực hiện đại hóa. 31
Cuối năm đó, Trung Quốc đã triển khai một lực lượng tàu dân quân lớn nhất từ trước đến nay, báo hiệu
một thay đổi quan trọng trong mô hình triển khai của lực lượng dân quân. Thay đổi này bắt đầu vào tháng
12 năm 2018 từ khi Manila xây dựng một đoạn cầu cảng và sửa chữa đường băng của mình trên Đảo Thị
Tứ, nằm cách Đá Xu Bi chỉ hơn 12 hải lý. Để phản ứng lại, hàng chục tàu dân quân Trung Quốc đã rời Đá

Xu Bi và thả neo cách Thị Tứ từ 2 đến 5,5 hải lý. Số lượng tàu được triển khai ban đầu lên đến 95 vào

khoảng ngày 20 tháng 12 năm 2018. Không có tàu nào trong số đó cho thấy dấu hiệu gì của hoạt động
đánh bắt. 32 Việc tập trung số lượng lớn các tàu dân quân xung quanh Thị Tứ vẫn đang tiếp diễn suốt gần
ba năm qua, trung bình có từ 30 đến 40 tàu trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ có 10 đến 20 tàu trong
hầu hết các ngày vào năm 2021. 33

Tàu dân quân Trung Quốc tập trung gần Đảo Thị Tứ, ngày 12 tháng 12 năm 2018
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Hoạt động gần đây
Hành động phô trương lực lượng xung quanh Thị Tứ là lần triển khai lực lượng dân quân lâu nhất, nhưng
không phải là lần duy nhất. Tàu đánh cá Trung Quốc thường xuyên tụ tập xung quanh tiền đồn của các
quốc gia tranh chấp khác ở Trường Sa mà hầu như không tham gia vào hoạt động đánh bắt. Vào tháng 3

và tháng 4 năm 2019, các tàu dân quân thường xuyên được phát hiện neo đậu gần đến nửa hải lý cách Đảo
Loại Ta và Loại Ta Tây do Philippines nắm giữ. 34 Nghiên cứu của AMTI với Vulcan cũng cho thấy tàu dân
quân Trung Quốc thường xuyên tụ tập gần các tiền đồn của Việt Nam, đặc biệt là các tiền đồn trong khu
vực Cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa. Trong số này, đặc biệt có thể nhìn thấy chín tàu của hạm đội
Yue Mao Bin Yu hoạt động gần các tiền đồn của Trung Quốc tại các Đá Tư Nghĩa và Gạc Ma, với mục đích
tiếp cận khiêu khích các cơ sở gần đó của Việt Nam tại Đá Cô Lin, Đá Len Đao, Đảo Sinh Tồn Đông, và
Đảo Sinh Tồn. 35 Bây giờ chúng ta nhận ra những chiếc tàu đó có vẻ chỉ là đội tiên phong của lực lượng dân
quân Trung Quốc với trọng tâm ngày càng đổ dồn vào Cụm Sinh Tồn.
Cho đến nay, bạo lực xảy ra giữa dân quân hàng hải Trung Quốc và các bên khác chỉ giới hạn ở việc điều

khiển tàu nguy hiểm và đôi khi có hành động xô đẩy hoặc húc tàu. Nhưng một sự cố vào tháng 6 năm 2019
đã suýt dẫn đến cái chết của một đoàn thuyền đánh cá Philippines. Tàu Yue Mao Bin Yu 42212 đã va chạm
và đánh chìm chiếc F/B Gem-Ver khi thuyền này đang neo đậu vào ban đêm tại Bãi Cỏ Rong. Sau cú húc,
tàu Yue Mao Bin Yu 42212 được kể là đã tắt đèn và bỏ chạy khỏi hiện trường, để mặc các ngư dân
Philippines chìm dưới nước. Họ may mắn được một chiếc thuyền Việt Nam đi ngang qua cứu hộ. Cho đến
nay vẫn chưa thể chứng minh chắc chắn rằng Yue Mao Bin Yu 42212 là một tàu dân quân, nhưng một
cuộc điều tra của AMTI và C4ADS đã khám phá ra bằng chứng đáng kể. 36 Những phát hiện của báo cáo
này sẽ càng củng cố cho nghi ngờ rằng tàu chính là dân quân.
Lực lượng dân quân hàng hải cũng đã tham gia vào các cuộc tranh chấp dầu khí gần đây. Lực lượng này đã
cùng với CCG hộ tống một tàu khảo sát thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc là Haiyang Dizhi 8 trong
mỗi chiến dịch kéo dài nhiều tháng ngoài khơi Việt Nam và Malaysia vào cuối năm 2019 và đầu năm
2020. Số lượng chính xác các tàu được điều động trong những lần đó còn không rõ ràng, nhưng nguồn tin
cho biết có từ 40 đến 80 tàu Trung Quốc tham gia; một số trong đó là CCG và PLAN, nhưng đa phần
nhiều khả năng là tàu dân quân hàng hải. 37
Lịch sử gần đây của lực lượng dân quân cho thấy mô hình triển khai của lực lượng này ở Trường Sa đã trải

qua nhiều giai đoạn phát triển. Từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2018, số lượng tàu có khả năng là tàu dân
quân ở Trường Sa đã tăng lên khoảng 300 chiếc vào bất kỳ thời điểm nào, và hầu hết chúng đều thả neo

trong nhiều tuần liên tục tại các bến cảng ở bãi Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn. Các hạm đội này bắt đầu phân
tán rộng hơn sau tháng 12 năm 2018, tập trung đông nhất là xung quanh đảo Thị Tứ. Vào đầu năm 2020,
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lực lượng dân quân bắt đầu tụ tập với số lượng lớn hơn quanh Cụm Sinh Tồn và đặc biệt là Đá Ba Đầu.
Con số tàu dân quân đạt khoảng 100 vào tháng 5 năm 2020, rồi lại giảm xuống, và sau đó lại tăng gần 200
vào cuối năm.

Tàu dân quân Trung Quốc tập kích hàng loạt tại Đá Ba Đầu, ngày 25 tháng 3 năm 2021

Tranh chấp tại Đá Ba Đầu được khám phá chi tiết hơn trong một nghiên cứu tình huống của báo cáo này.
Nhưng kể từ khi xung đột giảm dần vào tháng 4 năm 2021, sự hiện diện của lực lượng dân quân này ở

Trường Sa đã trở nên linh hoạt hơn chứ không giảm quy mô. Vào tháng 4, hầu hết các tàu từ Đá Ba Đầu
đã di chuyển đến Đá Tư Nghĩa gần đó, nơi số lượng tàu đạt đỉnh hơn 150 chiếc. Một số lượng đáng kể
cũng hướng đến cụm Nam Yết ở xa hơn về phía bắc, nơi có căn cứ của Trung Quốc trên Đá Ga Ven và căn

cứ của Việt Nam trên Đảo Nam Yết. Vào tháng 5 năm 2021, gần như tất cả các tàu từ Đá Tư Nghĩa đều
chuyển đến cụm Nam Yết, nâng số tàu tập trung ở đó lên hơn 230. Một tháng sau, hầu hết số này di

chuyển lại xuống Cụm Sinh Tồn, ở quanh Đá Tư Nghĩa. Đến giữa tháng 6 năm 2021, có gần 240 chiếc

thuyền quanh Đá Tư Nghĩa và 70 chiếc vẫn ở Đá Ga Ven. 38 Nhìn tổng thể thì có khoảng 300 tàu dân quân
biển được triển khai thành các nhóm lớn xung quanh quần đảo Trường Sa kể từ tháng 8 năm 2018.

Chúng phụ thuộc vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc để được hỗ trợ hậu cần nhưng không còn chỉ ở yên

trong các bến cảng đó.
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Phần II: Lực lượng dân quân hiện
đại

Các cảng/hạm đội dân quân đã biết
Lực lượng dân quân hàng hải như được thành lập hiện nay trên Biển Đông hoạt động từ một chuỗi các
cảng ở tỉnh Quảng Đông và Hải Nam của Trung Quốc. Các tàu mà được báo cáo này xác định với độ tin

cậy cao là thuộc về lực lượng dân quân hoạt động chủ yếu từ một trong 10 cảng—5 cảng ở Quảng Đông và

5 cảng ở Hải Nam. Bản thân tên các con tàu có thể tiết lộ cảng đăng ký của các đơn vị dân quân đóng tại
Quảng Đông, nhưng lại không hẳn vậy đối với những đơn vị từ Hải Nam.

Theo luật của Trung Quốc, các tàu đánh cá phải được đặt tên như sau: một ký tự biểu thị tỉnh của tàu, một
hoặc hai ký tự chỉ cảng đăng ký của tàu, ký tự 渔 (yu) có nghĩa là “cá” và sau đó là mã số thân tàu gồm năm
chữ số. Tên của tất cả các thuyền đánh cá từ Quảng Đông đều bắt đầu bằng 粤 (Yue), tên trước kia của
tỉnh. Tất cả những tàu từ Hải Nam đều bắt đầu tương tự với chữ 琼 (Qiong). Tàu từ các vùng khác của
Trung Quốc cũng theo mô hình này, chẳng hạn 桂 (Gui) cho Quảng Tây và 闽 (Min) cho Phúc Kiến. Sau đó
là tham chiếu với cảng đăng ký. Đối với các hạm đội dân quân Quảng Đông thì bao gồm:
-

阳西 (Yangxi), chỉ Quận Dương Tây dưới sự quản lý của thành phố cấp địa khu là Dương Giang.

-

Các tàu của hạm đội này hoạt động từ Vịnh Bồ Ngư Châu ở Dương Giang.

湛 (Zhan), chỉ thành phố cấp địa khu là Trạm Giang. Hạm đội này hoạt động từ Cảng Trạm Giang.

Các tàu có chữ 霞 (Xia), 廉 (Lian) và 雷(Lei), chỉ Quận Hà Sơn và các thành phố cấp huyện là Liêm
Giang và Lôi Châu của Trạm Giang, cũng hoạt động từ Cảng Trạm Giang.
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-

茂滨 (Mao Bin), chỉ Khu mới Tân Hải Mậu Danh, một phân khu của Quận Điện Bạch ở thành phố

cấp địa khu là Mậu Danh. Trước khi Khu mới được thành lập vào năm 2012, các tàu trong hạm
đội này được đặt tên là 电 (Dian) để chỉ “Điện Bạch”.
-

台 (Tai), chỉ Đài Sơn, một thành phố thuộc quản lý của thành phố cấp địa khu là Giang Môn. Hạm
đội này hoạt động từ Vịnh Phật Sơn.

-

新会 (Xinhui), chỉ quận Tân Hội ở Giang Môn nơi hạm đội này đóng quân.

Với các hạm đội tại Hải Nam, mọi thứ trở nên mập mờ hơn trong những năm gần đây. Theo lịch sử như
Erickson và Kennedy đã chỉ ra, một số ít cảng trong tỉnh tham gia hầu hết các lần triển khai lực lượng dân
quân lớn ở Biển Đông. Lâu đời nhất có thể là hạm đội hoạt động từ Cảng Bạch Mã Tỉnh ở thành phố cấp
địa khu là Đam Châu. Ít nhất một vài tàu từ cảng đó đã tham gia vào Trận chiến Hoàng Sa năm 1974. 39
Tiếp theo là lực lượng dân quân Đàm Môn, được thành lập tại thị trấn cùng tên dưới sự quản lý của
Quỳnh Hải vào năm 1985. 40 Sau đó là lực lượng dân quân Tam Á đóng tại Quận Nhai Châu ở phía nam

thành phố và nằm cách Căn cứ Hải quân Du Lâm chỉ vài dặm. Đây là hạm đội dân quân được giao nhiệm

vụ quấy rối tàu Impeccable vào năm 2009.
một thành phố cấp địa khu mới là Tam Sa trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Năm sau đó, lực lượng dân quân

Thành phố Tam Sa chính thức ra mắt. Sự kiện này trùng với nỗ lực mở rộng và chuyên nghiệp hóa các

đơn vị dân quân trên Biển Đông. Và xét về nhiều mặt, lực lượng dân quân Tam Sa đã đi đầu trong những
nỗ lực đó. Đây là lực lượng dân quân duy nhất ở Biển Đông được quản lý công khai bởi một công ty thuộc
sở hữu nhà nước, Công ty TNHH Phát triển Thủy sản Tam Sa (三沙市渔业发展有限公司 sansha shi yuye

fazhan youxian gongsi, hay đơn giản là 三沙渔业公司 sansha yuye gongsi; SFDC), được thành lập vào năm
2015. Zachary Haver, trước đây thuộc Đài Á Châu Tự Do, đã thực hiện nghiên cứu sâu rộng về quy mô và
hoạt động của lực lượng dân quân Tam Sa bằng cách sử dụng các tài liệu nguồn mở của Trung Quốc và
theo dõi qua Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS). Một điểm được phát hiện trong nghiên cứu này là lực
lượng dân quân Tam Sa không hoạt động hoàn toàn hay chủ yếu từ chính Tam Sa. Thay vào đó, SFDC đã
giành được quyền neo đậu lâu dài tại các cảng ở Bạch Mã Tỉnh và Nhai Châu, nơi mà lực lượng dân quân

Đam Châu và Tam Á đã hoạt động từ lâu, cùng với Cảng Thanh Lan ở thành phố Văn Xương. Và AIS cho

thấy rằng dân quân Tam Sa dành nhiều thời gian hoạt động từ những cảng này hơn là từ Đảo Phú Lâm. 41
Điều này có thể giải thích tại sao một phần đáng kể các tàu dân quân đóng tại Hải Nam mà báo cáo này đã
nhận dạng được với độ tin cậy cao lại mang những cái tên cho thấy chúng đến từ Tam Sa (三沙). Có vẻ
như nhiều tàu của hạm đội Đam Châu và Tam Á đã được thay thế hoặc đổi tên thành một phần của hạm
đội Tam Sa từ khoảng năm 2015. Dù vậy, một số tàu được xác định trong báo cáo này vẫn mang tên Tam Á

17

(三亚). Quy mô và tình trạng hiện tại của lực lượng dân quân Đàm Môn cũng chưa được rõ ràng. Hầu hết
các hoạt động được ghi lại đều diễn ra trước thời kỳ chuyên nghiệp hóa dân quân dưới quyền Tập Cận
Bình, thời kỳ mà báo cáo này sử dụng để phân biệt so với hoạt động dân quân ở hiện tại. Trong các báo
cáo cũ đó, các thuyền dân quân Đàm Môn đã sử dụng quy ước đặt tên đơn giản琼海 (Qionghai) để chỉ

thành phố mà làng Đàm Môn được đặt tại. Theo luật hiện hành của Trung Quốc, bất kỳ tàu Đàm Môn nào
vẫn còn hoạt động phải được đặt tên là 琼琼海渔 (Qiong Qionghai Yu, chữ “Qiong” đầu tiên biểu thị tỉnh
Hải Nam). Chỉ có một tàu như vậy được xác định với độ tin cậy cao trong báo cáo này.

Dân quân chuyên nghiệp so với tàu đánh cá xương sống ở Trường Sa
Các tàu dân quân hàng hải của Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông hầu hết thuộc vào hai loại: Tàu đánh
cá của lực lượng dân quân hàng hải chuyên nghiệp (海上民兵渔船 haishang minbing yuchuan; MMFV) và
Tàu đánh cá xương sống ở Trường Sa (南沙骨干渔船 nansha gugan yuchuan; SBFV). Có một số bằng

chứng về các tàu khác tham gia vào các đợt triển khai lực lượng dân quân gần đây, nhưng phần lớn tàu
được xác định trong báo cáo này đều thuộc vào hai loại trên. MMFV là những tàu đánh cá được thiết kế,
xây dựng/cải tạo đặc biệt, và hoạt động bằng kinh phí dành riêng cho các nhiệm vụ dân quân hàng hải.
Còn SBFV là một nhóm con các tàu đánh cá nội địa, đáp ứng các yêu cầu tối thiểu nhất định về chiều dài,

trọng tải và công suất, hoạt động ở quần đảo Trường Sa để thực hiện các mục tiêu chính trị thay cho chính
phủ Trung Quốc. Các tàu MMFV và SBFV thường có chức năng giống nhau là khẳng định chủ quyền của
Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp, và đặc biệt trong những năm gần đây còn tập hợp số lượng lớn,

ngăn cản thuyền đánh cá của các quốc gia tranh chấp Biển Đông tiếp cận ngư trường và các bãi đá khác.

Tuy vậy, có một số khác biệt về vai trò của MMFV và SBFV. Vào năm 2017, Cục Đại dương và Ngư nghiệp
Đài Sơn đã gặp các chủ sở hữu SBFV để nhắc nhở họ về “trách nhiệm chính trị” (政治责任 zhengzhi zeren)
khi hoạt động trong “vùng biển đặc biệt” (特定水域 teding shuiyu) để “bảo vệ các quyền và lợi ích hàng hải
quốc gia và tuyên bố chủ quyền quốc gia”. 42 Tuy nhiên, trong cùng cuộc họp đó, các tàu SBFV cũng được
hướng dẫn để tránh gây ra bất kỳ sự cố quốc tế lớn nào, cho thấy rằng các hành động gây hấn hơn như
đâm vào tàu đánh cá, can thiệp vào hoạt động điều hướng của tàu chiến nước ngoài hoặc các loại hình đối
đầu khác thì chủ yếu được giao phó cho các MMFV chuyên nghiệp.

Trách nhiệm lớn hơn này phù hợp với thiết kế của MMFV: những tàu này có các đặc điểm như kho chứa
vũ khí và vòi rồng lớn. 43 Tuy nhiên, SBFV vẫn duy trì một số năng lực tiềm ẩn để tích hợp với các hoạt

động quân sự. Như được hé lộ trong một hợp đồng thuê SBFV thuộc sở hữu của một hợp tác xã thuỷ sản
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chuyên nghiệp (渔业专业合作社 yuye zhuanye hezuoshe) ở tỉnh Quảng Đông, SBFV bắt buộc phải quanh

năm hoạt động và cập bến ở các vùng biển đặc biệt và phải tham gia hoạt động đào tạo, bảo vệ chủ quyền

và cung cấp hỗ trợ cho PLA trong chiến đấu nếu cần. 44 Ngoài ra, các thuyền viên bị nghiêm cấm chụp ảnh
các cảng mà họ cập bến tại các tiền đồn của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa hoặc cấu trúc bên trong

của tàu mà không có sự cho phép trước của thuyền trưởng. Các SBFV đủ điều kiện tiếp nhận các loại hỗ
trợ khác nhau của chính phủ so với MMFV, như được nêu chi tiết trong Phần III của báo cáo này.

Sự khác biệt giữa các tàu dân quân hàng hải chính thức và SBFV tạo điều kiện giúp các tàu SBFV dễ dàng
chối bỏ trách nhiệm hơn. Nhưng khi nhìn nhận nhiệm vụ chính trị và vai trò của họ trong việc bảo vệ chủ
quyền quốc gia của Trung Quốc, cùng với trách nh iệm hỗ trợ PLA trong chiến đấu nếu cần, các SBFV rõ
ràng có thể được công nhận là một lực lượng dân quân.

Tình trạng pháp lý
Trong thập kỷ qua, lực lượng dân quân hàng hải đã trở thành đội ngũ đi đầu trong hầu hết các nỗ lực kiểm
soát của Trung Quốc đối với các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và ngăn chặn hoạt động hợp pháp của

các nước láng giềng trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Để đạt được mục tiêu này, các tàu dân quân

hoạt động theo cách thức rõ ràng là vi phạm luật hàng hải quốc tế. Các tàu này cùng với CCG cố tình di
chuyển liều lĩnh tạo ra nguy cơ va chạm để cưỡng chế tàu nước ngoài. Và họ làm vậy với sự đồng tình của
các nhà chức trách Trung Quốc, là những người thường xuyên có mặt tại hiện trường của các vụ việc đó và
không có động thái kiềm chế hành vi nguy hiểm của lực lượng dân quân. Những hành động này đều vi
phạm rõ ràng Quy định phòng ngừa va chạm trên biển của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hay còn gọi là
COLREGS.
Lực lượng dân quân hàng hải thường xuyên can thiệp vào hoạt động đánh bắt, khai thác dưới đáy biển và
các hoạt động hợp pháp khác của các quốc gia Đông Nam Á trong EEZ và thềm lục địa của họ, tạo ra vi
phạm đối với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển và tập quán quốc tế. Hành vi này cũng vi phạm các

điều khoản trong công ước nhắc lại về trách nhiệm của tất cả các quốc gia trong việc đảm bảo rằng tàu của

họ duy trì an toàn trên biển và tránh va chạm.

Như trình bày chi tiết trong Phần III của báo cáo này, không còn nghi ngờ gì về việc lực lượng dân quân
được chính phủ Trung Quốc tổ chức, tài trợ và chỉ đạo. Điều này có nghĩa là Bắc Kinh phải chịu trách
nhiệm pháp lý về hành vi của mình. Luật pháp Trung Quốc, các tuyên bố công khai của quan chức và
truyền thông nhà nước PRC cũng như sự hợp tác hoạt động của các tàu chính phủ và dân quân đều thể
hiện rõ rằng nhà nước tán thành và tạo điều kiện cho hoạt động của lực lượng dân quân..
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Nếu lực lượng dân quân hàng hải vượt quá ranh giới và sử dụng vũ lực sát thương đối với một nước tranh
chấp chủ quyền, hoặc hỗ trợ hoạt động quân sự của các lực lượng chính phủ Trung Quốc trong tương lai,
thì sẽ có nhiều câu hỏi khác được đặt ra về tình trạng pháp lý của lực lượng này theo luật chiến tranh.
Trong một số trường hợp, thành viên dân quân hàng hải mặc đồng phục và chịu sự chỉ huy kiểm soát trực
tiếp của PLAN hoặc CCG trong các hoạt động, phù hợp đúng định nghĩa về các chiến binh vũ trang theo
Công ước Geneva và luật pháp đi kèm. Nhưng trong hầu hết các trường hợp khác, vai trò là dân thường

hoặc chiến binh của họ bị che đậy một cách có chủ đích, đặt họ vào vùng xám xét về mặt pháp lý. Liệu họ
có nên được các lực lượng quân sự nước ngoài coi là chiến binh vũ trang không, bao gồm cả việc liệu họ có
đủ điều kiện trở thành tù binh chiến tranh trong trường hợp xung đột xảy ra, là một vấn đề còn nhiều
tranh luận. 45
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Phần III: Trợ giá, tài trợ và hỗ trợ
của chính phủ

Nghiên cứu nguồn mở từ truyền thông Hoa ngữ, các tài liệu và tuyên bố chính thức cho thấy một loạt các
chương trình của chính quyền trung ương và địa phương được triển khai trong những năm gần đây để tài

trợ cho lực lượng dân quân hàng hải. Các chương trình hỗ trợ thành lập, đào tạo và vận hành của lực

lượng dân quân hàng hải đã chứng minh một cách rõ ràng rằng phần lớn tàu đánh cá Trung Quốc tại các
khu vực tranh chấp ở Biển Đông không hoạt động với mục đích thương mại độc lập, mà là các tay sai được
chính phủ Trung Quốc trả tiền để thực hiện các mục tiêu chính trị và an ninh quốc gia của nước này.

Chính phủ trung ương Trung Quốc cung cấp ít nhất bốn loại trợ cấp cho các tàu đánh cá tham gia lực

lượng dân quân hàng hải: trợ giá nhiên liệu kép cho các SBFV hoạt động trong vùng biển xung quanh

Quần đảo Trường Sa; trợ cấp đóng tàu đánh cá (bao gồm SBFV) nhắm vào vùng biển Trường Sa; trợ cấp
đóng các tàu MMFV chuyên biệt; và trợ cấp cho việc lắp đặt và cải tạo các thiết bị thông tin liên lạc, định vị
và an toàn trên các tàu đánh cá. Trung Quốc còn cung cấp các khoản chi tiêu hoạt động dân quân (民兵事
业费 minbing shiye fei) cho việc huấn luyện và triển khai nhiệm vụ của lực lượng dân quân hàng hải, cũng
như trợ cấp cho đội ngũ dân quân hàng hải. Thành viên dân quân hàng hải chính quy làm việc trong các
doanh nghiệp đánh bắt thuộc sở hữu nhà nước tham gia hoạt động dân quân hàng hải được hưởng lương
từ các doanh nghiệp đó. Chính quyền các tỉnh và địa phương cũng có thể trợ giá, mặc dù tàu đánh cá đã
đăng ký chỉ có thể hoạt động trong vùng biển Trường Sa từ ba tỉnh là Quảng Đông, Quảng Tây và Hải
Nam. 46 Năm 2020, chính phủ khởi động chương trình đào tạo các cựu chiến binh PLA làm thuyền trưởng
và thuyền viên của các doanh nghiệp đánh bắt thay vì trực tiếp trợ cấp vốn cho các doanh nghiệp. Lực
lượng dân quân hàng hải cũng đã được ưu tiên bố trí việc làm.
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Trợ giá gấp đôi nhiên liệu cho tàu đánh cá ở vùng biển Trường Sa
Vào năm 2015, Bộ Nông nghiệp (MOA) đưa ra kế hoạch thực hiện chính sách trợ giá nhiên liệu, cho phép
các tàu đánh cá hoạt động trong “vùng biển đặc biệt” được trợ giá nhiên liệu với mức phí đặc biệt. 47 Hơn
nữa, khi hoạt động về phía nam 12 độ vĩ bắc ở Biển Đông, bao gồm cả ở Trường Sa, tàu đánh cá được trợ

giá nhiên liệu với mức giá đặc biệt này cũng như với mức giá “thông thường” dành cho tàu đánh cá thông
thường hoạt động trong vùng biển không đặc biệt—đồng nghĩa với việc họ được trợ giá gấp đôi nhiên liệu.
Các tàu vỏ thép đánh bắt ở các vùng biển này nặng hơn 200 tấn và có chiều dài hơn 35 mét được gọi là
SBFV. 48

Loại đánh bắt

拖网
Lưới kéo

围网
Lưới vây

刺网
Lưới
mảnh

钓具
Móc
câu

撑开掩网掩
罩
Lưới thả nhẹ

Loại
khác

12 ≤ L < 14

1094

729

-

475

-

475

14 ≤ L < 16 (95 kW trở lên)

1580

810

-

513

1080

513

16 ≤ L < 18 (105 kW trở lên)

1823

1053

-

568

1621

568

18 ≤ L < 20 (115 kW trở lên)

1945

1215

787

715

1729

715

20 ≤ L < 24 (130 kW trở lên)

2309

1540

989

762

2053

762

24 ≤ L < 30 (180 kW trở lên)

3403

2350

1469

1077

2377

1077

30 ≤ L < 35 (220 kW trở lên)

4376

2431

1889

1988

3133

1988

35 ≤ L < 40 (260 kW trở lên)

6077

2593

2470

2161

3457

2161

40 ≤ L < 45 (360 kW trở lên)

7293

3403

2891

2485

4646

2485

45 ≤ L < 50 (450-1200 kW)

8508

4214

3558

2701

5726

2701

50 ≤ L < 55 (500 kW-1200 kW)

-

4700

-

3241

-

3241

55 ≤ L (600 kW-1200 kW)

-

6483

-

-

-

-

55 ≤ L (1200 kW trở lên)

24175

24175

-

10804

19853

10804

Chiều dài tàu (mét)

Trợ cấp cho việc đóng tàu đánh cá ở Trường Sa
Vào năm 2014, Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên kế hoạch cho tỉnh Hải Nam

tiếp nhận 200 tàu đánh cá lớn (trọng tải cao) đã được đóng hoặc chuẩn bị vào lực lượng dân quân hàng
hải . 49 Chiến lược này cho phép chính phủ chuyển đổi các thuyền đánh cá thông thường thành tàu dân

quân hàng hải. Nó cũng cho phép chính phủ sử dụng các chính sách trợ giá hiện có cho việc đóng tàu đánh
cá biển để mở rộng lực lượng dân quân hàng hải .

22

Có bằng chứng cho thấy việc phân bổ trợ giá cho việc đóng mới hoặc cải tạo các tàu đánh cá biển hiện
đang chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ quân đội Trung Quốc so với những năm trước đây. Giới quân đội

Trung Quốc từ trước đến nay đã ủng hộ việc bổ sung tài trợ cho các tàu đánh cá của lực lượng dân quân

hàng hải trong các chương trình đóng mới và cải tạo tàu đánh cá hiện có của chính phủ. 50 Năm 2016, bộ
chỉ huy quân sự tỉnh Hải Nam (省军区sheng junqu) và các cơ quan liên quan của chính phủ đã cùng ban
hành kế hoạch 5 năm lần thứ 13 về việc xây dựng lực lượng dân quân hàng hải, mặc dù kế hoạch này chưa
được công bố rộng rãi . 51 Theo báo cáo, kế hoạch này đòi hỏi một thiết kế có hệ thống để đóng, quản lý và
sử dụng các tàu đánh cá của lực lượng dân quân hàng hải. Do đó, các lực lượng quân sự tỉnh Hải Nam có
thể cung cấp thông số kỹ thuật ưu tiên của họ cho các tàu dân quân trước để đảm bảo rằng các đội tàu

đánh cá vừa được xây dựng có thể được chuyển đổi .

Trong số tất cả các tàu đánh cá biển nội địa, SBFV được ưu tiên chuyển đổi chủ yếu là do các tàu này được

thiết kế để có thể hoạt động trên Biển Đông ở khoảng cách xa bờ và ở các vùng biển tranh chấp. Ngoài ra,

các tàu đánh cá biển không có giấy phép đánh bắt ở Trường Sa phải ở lại cảng trong thời gian Trung Quốc
có lệnh tạm ngưng đánh bắt hàng năm ở phía bắc Biển Đông. Nhưng các SBFV được phép đánh bắt ngoài
giới hạn vĩ độ 12 của lệnh này, và vì thế có thể linh hoạt tiếp tục hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ dân

quân biển ngay cả trong thời gian tạm ngưng đánh bắt . 52 SBFV là loại tàu có trọng tải cao, có khả năng
chống chọi với sóng to gió lớn hơn so với các tàu đánh cá biển trong nước. Những tàu này cũng có hệ
thống thông tin liên lạc tốt hơn, được tăng cường bởi hỗ trợ chính phủ nhằm phát triển khả năng tương
thích thông tin liên lạc dân sự-quân sự. 53
Việc cải tạo SBFV cùng với các tàu đánh cá biển khác được hỗ trợ bởi các khoản trợ cấp từ chính phủ
trung ương. 54 Các khoản trợ cấp này ở dưới hình thức thanh toán chuyển khoản đặc biệt (中央财政转移地
方专项资金 zhongyang caizheng zhuanyi difang zhaunxiang zijin; STP). Có chín loại STP cho ngành đánh
bắt:
1) Giảm tải và hoán cải tàu đánh cá biển
2) Xây dựng các rạn san hô nhân tạo
3) Ống nuôi trồng thủy sản nước sâu chịu được sóng và gió
4) Cải tạo tàu đánh cá trong nước

5) Các công trình công cộng như cảng cá và cột mốc dẫn đường
6) Xây dựng thiết bị định vị và an toàn cho tàu đánh cá biển
7) Cải tạo tàu đánh cá xa bờ (远洋渔船更新改造)
8) Trợ cấp xây dựng các căn cứ đánh bắt xa bờ; và
9) Trợ cấp khai thác nguồn lợi thủy sản quốc tế 55
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Ở cấp chính quyền trung ương, các chương trình này được bao gồm trong một sáng kiến mang tên Trợ cấp

ngừng hoạt động và tiêu chuẩn hóa tàu thuyền qua ngân sách trung ương. (中央财政船舶报废拆解和船型

标准化补贴 zhongyang caizheng chuanbo caofei chai jiehhe chuanzing biaozhunhua butie). 56 Bất chấp tên
gọi, các khoản STP được cung cấp thông qua chương trình này hỗ trợ nhiều hơn là việc ngừng hoạt động
và tiêu chuẩn hóa tàu, và chương trình này đôi khi được gọi là “STP để điều chỉnh chính sách trợ giá nhiên
liệu ngư nghiệp”

(渔业油价补贴政策调整专项转移支付 yuye youjia butie zhengce tiaozheng zhuanxiang zhuanyi zhifu) . 57
Chính quyền các tỉnh gửi đơn xin STP lên Bộ Nông nghiệp và Nông thôn (MARA) và Bộ Tài chính (MOF)
để xem xét và phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, chính quyền trung ương chuyển kinh phí cho chính

quyền các tỉnh, tiếp đó phân bổ kinh phí cho các bên liên quan (có thể là doanh nghiệp hoặc cơ quan
chính phủ cấp dưới) để triển khai .

Trợ cấp cho việc cải tạo SBFV cùng với các tàu đánh cá biển khác áp dụng cho hai loại vật liệu đóng tàu:
thép và sợi thủy tinh. 58 Tàu đánh cá của lực lượng dân quân hàng hải thường được đóng bằng thép do có
khả năng va chạm xung đột với các tàu khác trong các vùng biển tranh chấp. Tàu bằng sợi thủy tinh được
chế tạo với mục tiêu thân thiện môi trường và tiết kiệm nhiên liệu, không phù hợp với công việc của dân
quân.
Trợ cấp của chính phủ trung ương đối với tàu đánh cá biển vỏ thép (bao gồm cả SBFV) thuộc 14 loại tính

theo chiều dài tàu (xem bảng bên dưới). Đối với mỗi tàu, trợ cấp của chính phủ trung ương không được

phép vượt quá 30 phần trăm chi phí đóng mới hoặc cải tạo trung bình của một tàu thuộc loại đó, và mỗi
loại có một tỷ lệ trợ cấp tối đa cho phép riêng. Trong số 14 loại, mức trợ cấp tối đa cho phép là 4 triệu CNY
($619.367,60) cho mỗi tàu, áp dụng cho các tàu có chiều dài từ 55 mét trở lên với các thiết bị cấp đông
trên tàu. Việc lắp đặt các thiết bị cấp đông trên tàu là bắt buộc đối với các tàu thép có chiều dài từ 40 mét
trở lên để có thể nhận trợ cấp của chính phủ trung ương. Chính sách này chỉ áp dụng cho các tàu bắt đầu

đóng sau ngày 1 tháng 10 năm 2015 và hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, và đã được cấp giấy

phép hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Có thể chính sách này sẽ được cập nhật sao cho phù
hợp với quá trình thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 .

Table 2. Trợ cấp tối đa được cho phép của chính phủ trung ương để cải tạo một tàu đánh cá vỏ
thép 59
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Chiều dài L
(tính theo
mét)
< 12

Trợ cấp (tính theo CNY) với mỗi tàu
50,000

12 ≤ L < 15
15 ≤ L < 18
18 ≤ L < 21
21 ≤ L < 24
24 ≤ L < 27
27 ≤ L < 30

100,000
150,000
200,000
250,000
400,000
600,000

30 ≤ L < 33

750,000a
900,000b

33 ≤ L < 36

900,000a
1,100,000b

36 ≤ L < 40

1,200,000a
1,600,000b

40 ≤ L < 45

0a
2,500,000b

45 ≤ L < 50

0a
3,000,000b

50 ≤ L < 55

0a
3,500,000b

55 ≤ L

0a
4,000,000b

akhông

được trang bị phương tiện cấp đông; bđược trang bị phương tiện cấp đông

Năm 2012, cùng năm thành phố Tam Sa được thành lập trên Đảo Phú Lâm, MOA bắt đầu đóng hoặc cải
tạo 500 chiếc SBFV. 60 Thị trấn Đàm Môn được phân bổ gần 50 SBFV, chiếm một phần lớn trong hạn
ngạch 200 tàu của tỉnh Hải Nam . 61 SBFV có “trách nhiệm chính trị” hoạt động trong “vùng biển đặc biệt”
để “bảo vệ các quyền và lợi ích hàng hải quốc gia và tuyên bố chủ quyền quốc gia”. 62
Các tàu đánh cá không phải là SBFV cũng có thể tham gia vào hoạt động dân quân hàng hải. Ví dụ, Gui Bei
Yu 88603 và Gui Bei Yu 39198 là hai tàu đánh cá đăng ký tại Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây đã tham gia triển
khai lực lượng dân quân tại Đá Ba Đầu vào năm 2021. Trong năm 2018 và 2020, theo báo cáo, các tàu này
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không phải là SBFV mà được đóng mới để thay thế một số tàu nhỏ, công suất thấp đang ngừng hoạt động
và bị phá dỡ. Công tác đóng tàu đã được hỗ trợ bởi các khoản trợ cấp . 63
Các khoản trợ cấp cho việc đóng các tàu ngoài SBFV để tham gia vào hoạt động dân quân hàng hải có thể
lên đến mức cao ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và đặc biệt là Hải Nam. Năm 2012, thành phố Tam Sa

đã công bố kế hoạch đóng 1.118 tàu đánh cá với chi phí 9,624 tỷ CNY ($1,49 tỷ), trong đó 360 triệu CNY
($55,7 triệu) đã được chính quyền trung ương phân bổ . 64

Chính quyền tỉnh và địa phương có thể cung cấp các khoản trợ cấp bổ sung ngoài trợ cấp từ chính quyền
trung ương. Đây có thể là các hình thức trợ cấp trực tiếp được ấn định theo tỷ lệ của chính quyền trung
ương, nhưng cũng có thể là hình thức trợ cấp gián tiếp, chẳng hạn như để bù đắp lãi vay .

Trợ cấp trực tiếp

Chính quyền Nan'ao, một quận thuộc quản lý của thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, cung cấp trợ cấp
bổ sung tương ứng với 50 phần trăm số tiền STP do chính quyền trung ương cung cấp cho bất kỳ SBFV

nào (bất kể chiều dài), và 30 phần trăm số tiền trợ cấp STP của chính quyền trung ương cho bất kỳ tàu

đánh cá thông thường nào có chiều dài từ 30 mét trở lên. 65

Tỷ lệ 50 phần trăm và 30 phần trăm được áp dụng trên toàn tỉnh Quảng Đông, vì được yêu cầu rõ ràng
trong kế hoạch của tỉnh Quảng Đông về trợ giá nhiên liệu ngư nghiệp nội địa cho giai đoạn 2015–2019. 66
Trợ cấp bổ sung được cung cấp thông qua các khoản chi chuyển giao chung (GTP), là các khoản chi trọn
gói từ chính quyền trung ương cho mỗi tỉnh. Chính quyền tỉnh giữ lại một phần của số tiền này để sử dụng
cho các dự án cấp tỉnh và phân bổ số còn lại cho chính quyền địa phương để họ tùy ý sử dụng.

Các tỷ lệ này có thể được sử dụng để xác định xem một tàu đánh cá có phải là SBFV hay không. Ví dụ, một
khảo sát về trợ cấp cho các tàu đánh cá nội địa của quận Nan'ao vào năm 2020 chỉ ra rằng các tàu này đã
nhận được cả trợ cấp của trung ương và địa phương, nhưng tỷ lệ trợ cấp so sánh giữa địa phương và trung

ương chỉ là 0,3, cho thấy không có tàu nào là SBFV. 67

Ngoài trợ cấp của quận địa phương còn có thể có trợ cấp của tỉnh. Tỉnh Hải Nam cung cấp trợ cấp của tỉnh
bên cạnh trợ cấp của trung ương và địa phương. Điều này được thể hiện qua sự hưởng ứng của chính

quyền đối với một đề xuất được đưa ra sau chuyến thăm của Tập Cận Bình tới Đàm Môn năm 2013 rằng
tỉnh Hải Nam nên trợ cấp cho ngư dân Đàm Môn để đóng tàu đánh cá lớn. 68 Theo như hưởng ứng này,

ngư dân Đàm Môn được nhận hơn 300.000 CNY ($46.452,57) cho mỗi tàu thép lớn từ chính quyền tỉnh,

cộng với trợ cấp hiện tại của địa phương (cũng là 300.000 CNY [$46.452,57]) và của trung ương.
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Tuy nhiên, yêu cầu về trợ cấp trực tiếp của tỉnh và địa phương cũng khác nhau giữa các tỉnh. Trái với
Quảng Đông, Hải Nam chỉ yêu cầu trợ cấp của tỉnh ngang bằng với trợ cấp của trung ương và tỷ lệ so sánh

giữa tỉnh với trung ương thấp, dao động từ 0,075 đến 0,2 tùy theo phương thức và mục tiêu đánh bắt của

SBFV. 69 Ở Quảng Tây, trợ cấp của tỉnh và địa phương không được đề cập rõ ràng trong kế hoạch trợ giá
nhiên liệu ngư nghiệp nội địa cho giai đoạn 2015–2019 . 70

Trợ cấp lãi vay
Thành phố Tam Á ở Hải Nam cung cấp trợ cấp để bù đắp lãi suất của các khoản vay nhằm mục đích cải tạo

các SBFV. 71 Chính quyền thành phố sẽ trả 70 phần trăm lãi vay hàng năm trong thời gian tối đa năm năm
cho khoản vay tối đa 4 triệu CNY ($619.367,60) cho mỗi tàu, trong khi trợ cấp lũy kế không được phép
vượt quá 800.000 CNY ($123.873,52) cho mỗi tàu .
Như được chính sách hé lộ, các giới hạn được đặt ra theo tiêu chuẩn lãi suất của Ngân hàng Phát triển
Trung Quốc đối với các khoản vay cho dự án nông nghiệp, cho thấy rằng ngân hàng này có thể đóng vai
trò trong việc cung cấp các khoản vay để cải tạo SBFV. Là một ngân hàng chính sách, Ngân hàng Phát

triển Trung Quốc đã tham gia vào hoạt động cấp vốn đóng tàu như một lĩnh vực kinh doanh quan trọng kể
từ năm 2011. 72 Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cũng đã tham gia cấp vốn đóng tàu ở Tam Á từ năm

2003 thông qua một phương thức cấp vốn đặc biệt, trong đó Công ty Quản lý Tài sản Nhà nước Tam Á
(SSAMC; 三亚市国有资产管理有限公司 sanya shi guoyou zichan guanli youxian gongsi, hoặc 三亚国资公
司 sanya guozi gongsi) vay tiền từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc để đóng tàu đánh cá rồi có thể cho
ngư dân hoặc doanh nghiệp đánh bắt thuê, và sau cùng thì quyền sở hữu được chuyển giao cho họ khi đã

hoàn trả các khoản vay và lãi suất với SSAMC . 73

Trợ cấp cho việc đóng tàu đánh cá của lực lượng dân quân hàng hải chuyên
nghiệp (MMFV)
MMFV chuyên nghiệp là những tàu đánh cá được thiết kế, xây dựng, cải tạo đặc biệt và hoạt động bằng
kinh phí dành riêng cho các nhiệm vụ dân quân hàng hải. Các báo cáo công khai rất hiếm khi đề cập đến
những khoản kinh phí này, ngoại trừ sự thừa nhận của bí thư Tỉnh ủy Hải Nam thuộc Đảng Cộng sản

Trung Quốc vào năm 2014 rằng Hải Nam có “quỹ đặc biệt để đóng tàu MMFV” (民兵渔船建造专项资金
minbing yuchuan jianzao zhuanxiang zijin). 74 Nguồn kinh phí này đặc biệt vì nó được “hỗ trợ từ nguồn
chi quốc gia”. 75 Việc nguồn kinh phí này đến từ chính quyền trung ương cho thấy tầm quan trọng cao của
việc đóng các MMFV.
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Trung Quốc có chương trình “cấp kinh phí cho các hoạt động dân quân” (民兵事业费 minbing shiye fei),
được quy định bởi Sắc lệnh về hoạt động dân quân của PRC (中华人民共和国民兵工作条例 zhonghua
renmin gongheguo minbing gongzuo tiaoli). 76 Bộ Tổng tham mưu của PLA chịu trách nhiệm lập kế hoạch
và phát triển vũ trang dân quân, còn các ban và bộ chỉ huy quân sự cấp khu vực, tỉnh, phó tỉnh và thành
phố/địa khu thì phân bổ và sử dụng vũ trang dân quân.
Việc nguồn kinh phí này được đề cập vào năm 2014 ngay sau chuyến thăm của Tập Cận Bình năm 2013
tới các công ty dân quân hàng hải của Đàm Môn (海上民兵连 haishang minbing lian)—đây là “công ty”
dưới dạng đơn vị quân đội—, cho thấy rằng lực lượng dân quân hàng hải của thị trấn này tiếp tục được
hưởng lợi từ khoản kinh phí đó. Một báo cáo của chính quyền hé lộ rằng tỉnh Hải Nam đã cung cấp hơn
40 triệu CNY ($6,19 triệu) để đóng bốn tàu đánh cá trọng tải cao cho các công ty dân quân hàng hải Đàm
Môn vào năm 2015, tương đương khoảng 10 triệu CNY ($1,55 triệu) cho mỗi tàu. 77
Có thể ước tính thêm về tổng trợ cấp của tỉnh cho việc đóng và cải tạo các MMFV chuyên nghiệp ở Hải

Nam. Theo như Niên giám Hải Nam năm 2013, tỉnh này là căn cứ của 28 công ty dân quân hàng hải vào
năm 2012 với 2.328 nhân viên và 186 tàu. 78 Giả sử tất cả các tàu này đều được nâng cấp thành tàu thép cỡ
lớn, một khả năng cao nếu xét đến việc Hải Nam đã mạnh mẽ mở rộng và nâng cấp lực lượng dân quân
hàng hải kể từ chuyến thăm của Tập Cận Bình tới Đàm Môn năm 2013, thì có thể ước tính tổng trợ cấp

của tỉnh cho việc cải tạo 186 tàu này vào khoảng 1,86 tỷ CNY ($288 triệu). Có khả năng tỉnh Hải Nam còn
chi hơn nhiều mức tổng trợ cấp này để nâng cấp lực lượng dân quân. Ví dụ, MMFV của thành phố Tam Sa
nặng ít nhất 1.000 tấn mỗi chiếc và do đó đắt hơn so với MMFV của Đàm Môn . 79 Chi phí đóng một SBFV
bằng thép lớn vào khoảng 18 triệu CNY ($2,79 triệu) vào năm 2018; chi phí hiện tại để đóng một MMFV
với kích thước tương tự có thể cao hơn do MMFV có cấu trúc phức tạp hơn các tàu đánh cá thông
thường. 80
Các chi tiết từ việc đóng và cấp kinh phí cho tàu dân quân của thành phố Tam Sa củng cố cho những kết
luận này. SFDC là một doanh nghiệp hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước ở thành phố Tam Sa, tỉnh Hải

Nam, trong đó Cục Tài chính Tam Sa được liệt kê là chủ sở hữu duy nhất. 81 SFDC được thành lập vào ngày
10 tháng 2 năm 2015. 82 Chi phí liên quan đến việc đóng các MMFV của SFDC không được công bố rộng
rãi, nhưng có thể ước tính chi phí đóng dựa trên các số liệu có sẵn. Vào tháng 10 năm 2014, chính quyền

tỉnh Hải Nam đã ký một hợp đồng trị giá 84 triệu CNY với Nhà máy Thai Châu 7816 (台州7816工厂

taizhou 7816 gongchang) để đóng bốn tàu đánh cá cho thành phố Tam Sa, và bốn tàu này được yêu cầu
sẵn sàng đi vào sử dụng vào tháng 3 năm 2015—không lâu sau ngày SFDC thành lập. Nhà máy Thai Châu
7816 là doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực sản xuất thiết bị quân sự. 83 Một kế hoạch tuyển dụng được
công bố vào ngày 31 tháng 5 năm 2015 ngay sau khi hoàn thành việc đóng tàu cho thấy SFDC sẽ thuê bốn
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thuyền trưởng và các thuyền viên khác, với tổng số 88 nhân sự. 84 Do đó, có vẻ như chính quyền tỉnh đã
chi trả cho việc đóng bốn tàu MMFV chuyên nghiệp để SFDC vận hành với mức 21 triệu CNY mỗi tàu.
Mức trợ cấp trên hơn gấp đôi mức dành cho các tàu dân quân của Đàm Môn (10 triệu CNY [$15,48 triệu]
mỗi chiếc). Lượng nhân sự ở mức 22 thuyền viên mỗi tàu cũng cao gấp đôi mức 11 thuyền viên mỗi tàu

của các tàu thuộc Đàm Môn. Với trọng tải 1.000 tấn mỗi tàu, các tàu của SFDC có kích thước gấp đôi các
tàu thuộc Đàm Môn.
Báo cáo năm 2015 từ chính quyền tỉnh Hải Nam đề cập rằng Hải Nam đang đóng 84 tàu dân quân hàng
hải vỏ thép, mặc dù không nêu rõ liệu các tàu này có phải cũng được sử dụng để đánh bắt hay không. 85
Một bài đăng trực tuyến sau đó cho biết rằng các tàu này là MMFV chuyên nghiệp do SFDC sở hữu và vận
hành, mỗi tàu nặng ít nhất 1.000 tấn và được trang bị vòi rồng cao áp, vũ khí hạng nhẹ và bọc sắt tăng
cường, và đến năm 2018 thì đã có 64 tàu đi vào hoạt động. 86 Giả sử chi phí đóng mỗi tàu là 21 triệu CNY
($3,25 triệu) thì đội tàu 84 chiếc sẽ tốn 1,76 tỷ CNY ($272,52 triệu).
Hiện vẫn không rõ là toàn bộ 84 tàu này đã đi vào hoạt động chưa, nhưng được biết là đến năm 2015 thì
12 trong số đó đã đang hoạt động. 87 Do đó, có thể suy ra rằng 52 chiếc còn lại được đóng từ năm 2016 đến
năm 2018, tức là khoản chi tiêu trong thời gian đó là 1,092 tỷ CNY ($169,09 triệu). Số tiền này cao hơn
nhiều so với các khoản chi tiêu liên quan đến dân quân được liệt kê trong báo cáo hàng năm của tỉnh Hải
Nam về việc lập kế hoạch và thực hiện ngân sách cho các năm 2016–2018, tổng cộng là 485,2 triệu CNY
($75,13 triệu)—chưa bằng một phần ba chi phí ước tính để đóng 52 tàu của SFDC. Như vậy, kinh phí đóng

84 chiếc MMFV đặc biệt này có thể đến trực tiếp từ ngân sách quân sự chứ không phải từ chính quyền cấp
tỉnh, và do đó có thể không được đưa vào báo cáo ngân sách của chính quyền. Trong trường hợp này, kinh
phí hoạt động dân quân của chính quyền tỉnh có thể sẽ chi trả cho các khoản chi tiêu liên quan đến dân
quân ngoài việc đóng tàu.
Ngoài Hải Nam, các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây có thể cũng có các chính sách tương tự để trợ cấp và
khuyến khích phát triển lực lượng dân quân. Không chắc là chỉ có tỉnh Hải Nam mới hưởng ứng tín hiệu

chính trị của Tập Cận Bình trong chuyến thăm đến Đàm Môn năm 2013.

Trợ giá cho thiết bị liên lạc, điều hướng và an toàn
Từ năm 2015 đến năm 2019, chính quyền trung ương đã cung cấp các khoản chi chuyển giao đặc biệt để

giúp chính quyền tỉnh và địa phương lắp đặt, nâng cấp các thiết bị liên lạc, điều hướng và an toàn cho các
tàu đánh cá biển (海洋渔船通导与安全装备配备及升级改造 haiyang yuchuan tongdao yu anquan
zhuangbei peibei ji shengji gaizao). 88 Chương trình này đã lắp đặt hoặc nâng cấp cho các tàu đánh cá biển
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cỡ vừa và lớn (từ 12 mét trở lên) các bộ đàm sóng cực ngắn, bộ đàm DSC VHF, bộ đàm sóng ngắn, thiết bị
AIS, thiết bị đầu cuối Beidou (hệ thống định vị toàn cầu và trao đổi tin nhắn văn bản hai chiều của Trung
Quốc), điện thoại vệ tinh hàng hải, đèn hiệu vệ tinh và các thiết bị đầu cuối cần thiết khác cho việc theo
dõi và quản lý hoạt động của tàu đánh cá. 89 Các tàu cỡ vừa và lớn cũng được trang bị bè cứu sinh và các
thiết bị an toàn khác.
Các thiết bị đầu cuối để liên lạc, điều hướng và đảm bảo an toàn trên tàu cho các tàu đánh cá biển đăng ký
với tỉnh Quảng Đông được tích hợp vào Hệ thống chỉ huy và liên lạc an toàn trong ngư nghiệp tỉnh Quảng
Đông (广东省渔业安全生产通信指挥系统 guangdong sheng yuye anquan shengchan tongxin zhihui
xitong) hiện tại. Hệ thống này không chỉ tích hợp với các cơ quan giám sát và thực thi ngư nghiệp liên
quan mà còn với cả bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 90 Quân đội đã hợp tác với các cơ quan quản lý ngư nghiệp
liên quan để lắp đặt thiết bị mới trên các tàu đánh cá để tiện liên lạc ở khoảng cách xa, và mặc dù các tàu
này phục vụ đánh cá dân sự nhưng chúng cũng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự trong thời

chiến. 91
Các khoản trợ cấp tương tự cũng đã được cung cấp từ trước năm 2015. Năm 2013, theo yêu cầu của văn
phòng quân sự địa phương, chính quyền địa phương Khâm Châu ở tỉnh Quảng Tây đã hỗ trợ kinh phí để

lắp đặt thiết bị đầu cuối Beidou và điện thoại vệ tinh hàng hải trên các tàu đánh cá của lực lượng dân quân
hàng hải để sử dụng trong nhiệm vụ khẩn cấp. 92

Trợ cấp kinh phí cho hoạt động dân quân và đội ngũ dân quân hàng hải
Sắc lệnh về hoạt động dân quân của PRC quy định rằng kinh phí hoạt động của lực lượng dân quân chủ
yếu được sử dụng cho huấn luyện quân sự, quản lý và bảo trì vũ khí và thiết bị, phát triển tổ chức (组织建
设 zuzhi jianshe), công việc chính trị và các chi phí khác. Kinh phí sẽ được đưa vào ngân sách tỉnh sau khi
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đề xuất với chính quyền tỉnh. 93 Sắc lệnh này cũng quy định rằng sở tài chính tỉnh (
省财政厅 sheng caizheng ting) cấp kinh phí hoạt động dân quân cho bộ phận hậu cần (后勤部 houqin bu)
của bộ chỉ huy quân sự tỉnh, để các ban quân sự quyết định cách phân bổ và sử dụng kinh phí. Ví dụ, các
bên quân sự liên quan có thể chủ trương sử dụng kinh phí để xây dựng căn cứ huấn luyện dân quân hàng
hải ở các thành phố ven biển quan trọng. 94
Các báo cáo hàng năm của tỉnh Hải Nam về lập kế hoạch và thực hiện ngân sách cho thấy các khoản chi
tiêu tài trợ cho hoạt động dân quân do chính quyền tỉnh chịu. Trợ cấp cho lực lượng dân quân hàng hải
được đưa vào mục “dân quân” nói chung, bao gồm cả dân quân trên bộ. Do đó, không thể trực tiếp biết
được số tiền trợ cấp chính xác cho lực lượng dân quân hàng hải từ các báo cáo hàng năm. Tuy nhiên, dữ
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liệu tổng hợp trong các báo cáo hàng năm vẫn có thể giúp ta hiểu thêm về quy mô trợ cấp cho lực lượng
dân quân hàng hải. Các khoản chi tiêu dân quân do chính quyền tỉnh Hải Nam chịu là: 0 CNY ($0) vào
năm 2013, 287,73 triệu CNY ($44,55 triệu) vào năm 2016, 144,03 triệu CNY ($22,3 triệu) vào năm 2017,
53,44 triệu CNY ($8,27 triệu) vào năm 2018 và 35,86 triệu CNY ($5,55 triệu) vào năm 2019. 95 Năm 2016
và 2017 có mức trợ cấp cao hơn nhiều so với các năm khác, có thể là bởi “Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 về
xây dựng lực lượng dân quân hàng hải của tỉnh Hải Nam” bắt đầu thực hiện từ năm 2016.
Năm 2013, chính quyền tỉnh đã nhận được 25 triệu CNY ($3,87 triệu) tiền STP cho lực lượng dân quân từ
chính quyền trung ương. Khoản kinh phí này được đặt trong mục “quốc phòng” (国防 guofang). Nhưng

chính quyền tỉnh đã báo cáo không có khoản chi tiêu cho lực lượng dân quân trong năm đó. Điều này có
vẻ bất thường, trừ khi chính quyền tỉnh đã nhận được STP vào cuối năm sau khi báo cáo chi tiêu. Hạng
mục “quốc phòng” có bảy mục:
1) Lực lượng làm nhiệm vụ tại ngũ (现役部队 xianyi budui),
2) Lực lượng dự bị (预备役部队 yubeiyi budui),
3) Dân quân (民兵 minbing),
4) Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (国防科研事业 guofang keyan shiye),
5) Kỹ thuật đặc biệt (专项工程 zhuanxiang gongcheng),
6) Huy động quốc phòng (国防动员 guofang dongyuan), và
7) Các kinh phí quốc phòng khác (其他国防支出 qita guofang zhichu).
Báo cáo ngân sách năm 2013 là báo cáo duy nhất tiết lộ chi tiết về STP mà chính quyền tỉnh Hải Nam
nhận được cho mục đích quốc phòng.
Các báo cáo hàng năm của tỉnh Hải Nam về lập kế hoạch và thực hiện ngân sách không tiết lộ chi tiêu cho
kinh phí hoạt động dân quân ở các cấp chính quyền địa phương. Tuy nhiên, từ năm 2014, tỉnh Hải Nam

đã thông qua chính sách phân chia 50/50 nghĩa vụ cung cấp trợ cấp cho lực lượng dân quân hàng hải giữa

cấp chính quyền tỉnh và địa phương, trong đó những khoản trợ cấp này bao gồm nhưng không giới hạn ở
phụ cấp nghĩa vụ (执勤补助 zhiqin buzhu), trợ giá nhiên liệu, lương hưu (抚恤金 fuxujin) và hỗ trợ y tế. 96

Các khoản trợ cấp của tỉnh lên tới 28 triệu CNY ($4,34 triệu) vào năm 2014, nghĩa là tổng số trợ cấp (bao
gồm cả trợ cấp ở cấp địa phương) tại Hải Nam sẽ có thể là 56 triệu CNY ($8,67 triệu) trong năm đó. 97 Rất
tiếc là cả khoản chi tiêu cấp tỉnh và cấp địa phương cho hoạt động dân quân đều không được tiết lộ trong
báo cáo năm 2014.
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Trợ cấp cho đội ngũ dân quân hàng hải
Các khoản trợ cấp cho đội ngũ dân quân thường không được bao gồm trong kinh phí hoạt động dân quân.
Theo Sắc lệnh về hoạt động dân quân của PRC, chính quyền địa phương sẽ trợ cấp—phù hợp với điều kiện
kinh tế địa phương—cho các cá nhân vùng nông thôn (农村的 nongcun de) tham gia huấn luyện dân quân,
cũng như các doanh nghiệp và tổ chức (企业事业单位 qiye shiye danwei), đồng thời sẽ trợ cấp chỗ ở và đi

lại cho nhân viên của họ tham gia huấn luyện dân quân và cũng trả cả tiền lương thông thường của họ. 98
Không có tiêu chuẩn cố định trên toàn quốc cho tất cả các trợ cấp nhân sự. 99 Do đó, trợ cấp đào tạo cho
đội ngũ dân quân hàng hải có thể rất khác nhau giữa các khu vực và các doanh nghiệp/tổ chức .

Ngoài đội ngũ dân quân hàng hải “bán chuyên trách” với những công việc khác ngoài hoạt động dân quân,
thì còn có những đội ngũ dân quân hàng hải “chuyên trách”, làm công ăn lương cho các doanh nghiệp
thủy sản thuộc sở hữu nhà nước, chuyên phụ trách các hoạt động dân quân hàng hải, chẳng hạn như
SFDC. Huấn luyện dân quân hàng hải là một phần trách nhiệm trong công việc thường xuyên của đội ngũ
dân quân chuyên trách đó, cùng với hoạt động đánh bắt và các nhiệm vụ khác. 100 Đối với đội ngũ dân
quân hàng hải chuyên trách, trợ cấp của chính phủ sẽ ở dạng tiền lương (và bất kỳ lợi ích hay khoản tiền

thêm nào khác) thông qua các doanh nghiệp nhà nước, và do đó sẽ bí mật hơn và ít minh bạch hơn so với
đội ngũ dân quân biển bán chuyên trách .

Trợ cấp cho việc tuyển dụng cựu chiến binh
Vào tháng 8 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Cựu chiến binh đã phát động một sáng kiến trên toàn
quốc mang tên “Chương trình sóng nước” (浪花计划 langhua jihua), một chương trình huấn luyện nghề
bao gồm “chính phủ + trường đại học/cao đẳng + doanh nghiệp + cựu chiến binh” để đào tạo thuyền viên
và sắp xếp việc làm sau đó cho các cựu chiến binh. 101 Tỉnh Quảng Tây là tỉnh đầu tiên thực hiện sáng kiến
này trên toàn quốc thông qua quan hệ đối tác với Công ty TNHH Vận chuyển Hongxiang Quảng Tây (广西
鸿翔船务有限公司 guangxi hongxiang chuanwu youxian gongsi). Công ty này đã đào tạo và thuê 100 cựu
chiến binh, trong đó 40 người làm việc trên các tàu đánh cá xa bờ và 60 người được thuê cho các tàu nội
địa. Công ty ưu tiên đào tạo các cựu chiến binh phục vụ trong lực lượng dân quân hàng hải, và có thể tinh
giản quy trình huy động dân quân hàng hải nếu các người mới được tuyển dụng đã có kinh nghiệm trong

quân đội. 102 Mặc dù Công ty Vận tải Hongxiang Quảng Tây tham gia vào nhiệm vụ dân quân hàng hải
thông qua chương trình này, bản thân công ty lại không phải là doanh nghiệp đánh bắt và không sở hữu
hay vận hành tàu đánh cá. 103 Không rõ là liệu công ty này chỉ cung cấp các cơ hội đào tạo hay có tham gia
sâu hơn vào nhiệm vụ dân quân hàng hải bằng cách cung cấp các hình thức hỗ trợ khác.
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Phần IV: Chủ sở hữu trên bờ 104

Mọi hoạt động tàu biển đều do các chủ sở hữu trên bờ lo liệu. Chủ sở hữu đăng ký sẽ chịu trách nhiệm chi
trả cho hoạt động của tàu thông qua quản lý trực tiếp công tác bảo trì và hoạt động tàu, hoặc thông qua
thỏa thuận hợp đồng với một bên khác. Do đó, chủ sở hữu các tàu dân quân phải chịu trách nhiệm về hoạt
động của họ ở Biển Đông, bao gồm cả những vi phạm luật pháp quốc tế. Đặc điểm cơ cấu sở hữu tàu dân

quân cũng tiết lộ thông tin quan trọng về tổ chức và hoạt động của lực lượng dân quân hàng hải. Mối quan
hệ giữa chủ tàu và các tổ chức chính phủ Trung Quốc cũng có thể đóng một vai trò hữu ích trong việc xác
định tàu dân quân, mặc dù phát hiện của báo cáo này cho thấy chúng chỉ nên được coi là các chỉ báo phụ,
và trong hầu hết trường hợp đều không đủ để xác định liệu một tàu có thuộc lực lượng dân quân hàng hải
hay không. Thông tin chi tiết hơn về các chỉ báo được sử dụng để xác định tàu dân quân trong báo cáo này
được trình bày trong phần Phương pháp luận.
Trong số 169 tàu bị nghi là dân quân đã phân tích, chủ sở hữu đăng ký của 96 chiếc được xác định qua
nguồn tin công khai như danh sách trợ cấp dầu cho tàu đánh cá của tỉnh, các vụ kiện của doanh nghiệp và
tài liệu tham khảo trên phương tiện truyền thông. 105 Chủ sở hữu của 40 tàu trong số này là các thể nhân
mà báo cáo này phỏng đoán chính là người chỉ đạo và hưởng lợi sau cùng của hoạt động trên biển. Chủ sở
hữu của 56 tàu còn lại được xác định là các pháp nhân, chẳng hạn như các công ty hay hợp tác xã thuỷ
sản. Do bản thân các pháp nhân sở hữu này còn lệ thuộc vào mạng lưới cổ đông và lãnh đạo công ty, báo
cáo đã dựa vào tài liệu đăng ký doanh nghiệp của Trung Quốc để xác định các cá nhân nắm giữ phần lớn
cổ phần trong tổ chức được coi là chủ sở hữu đăng ký của tàu, hoặc những người là cổ đông đa số của một
chuỗi các doanh nghiệp sở hữu con tàu.
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Tàu dân quân hàng hải theo loại hình sở hữu trực tiếp

Danh sách đầy đủ về chủ sở hữu trực tiếp và sau cùng của các tàu dân quân hàng hải đã được liệt kê trong
Phụ lục A của báo cáo này.

Liên kết của doanh nghiệp với các cơ quan chính phủ Trung Quốc
Với ba tàu dân quân hàng hải, báo cáo này cho thấy bản đồ mạng lưới công ty không kết thúc ở một thể

nhân mà đúng hơn là một tổ chức của chính phủ Trung Quốc, thể hiện mối liên kết rõ ràng giữa hoạt động
tàu biển và tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm sau cùng về con tàu. Ví dụ, tàu dân quân hàng hải Bin Hai
285—tham gia vào vụ đâm tàu hải giám KN-951 của Việt Nam ở Biển Đông năm 2014 106—thuộc sở hữu
trực tiếp của Công ty TNHH Dịch vụ Dầu mỏ Trung Quốc, nằm trong phạm vi sở hữu hoàn toàn của Ủy

ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC). 107 Trong một trường hợp khác, các tàu
dân quân hàng hải Qiong Sansha Yu 000212 và Qiong Sansha Yu 00111 đều thuộc sở hữu trực tiếp của
SFDC, mà bản thân công ty này do Phòng Tài chính Thành phố Tam Sa sở hữu toàn bộ. Mặc dù chưa tìm
ra thông tin về quyền sở hữu cuối cùng đối với 45 tàu dân quân khác có đăng ký ở Tam Sa mà báo cáo này

đã xác định, có khả năng hầu hết các tàu đều thuộc sở hữu của SFDC, một công ty được thành lập vào năm
2015 chuyên để quản lý các tàu dân quân Tam Sa.
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Mạng lưới doanh nghiệp tiết lộ mối liên hệ giữa các tàu dân quân hàng hải và các tổ chức chính phủ Trung Quốc

Mạng lưới sở hữu đơn giản, tập trung và quy về trung ương
Phân tích ở báo cáo này chỉ ra ba đặc điểm thống nhất trong cơ cấu sở hữu của các tàu dân quân hàng hải.
Thứ nhất, mạng lưới sở hữu khá đơn giản. 90 phần trăm số tàu được xác định trong nghiên cứu này thuộc
sở hữu trực tiếp của chủ sở hữu hưởng lợi sau cùng hoặc là một thực thể tách khỏi chủ sở hữu hưởng lợi
sau cùng (UBO). 108 10 phần trăm còn lại có ba cấp độ phân tách với chủ sở hữu hưởng lợi sau cùng. Mạng
lưới sở hữu phức tạp thường được xây dựng trong trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi sau cùng muốn che
giấu mối liên hệ của họ với hoạt động bất hợp pháp hoặc dễ gây tranh cãi. Tính chất đơn giản của mạng

35

lưới sở hữu dân quân hàng hải lại cho thấy điều ngược lại: chủ sở hữu không quan tâm đến việc che giấu
mối liên hệ của họ với lực lượng dân quân.
Table 3. Cấp độ phân tách giữa các tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân hàng hải và chủ sở hữu hưởng
lợi sau cùng.

Cấp độ phân tách với chủ sở
hữu hưởng lợi sau cùng
(UBO)
1
2
3

Tàu
39
47
10

Thứ hai, quyền sở hữu các tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân hàng hải của Trung Quốc tập trung về
mặt địa lý dọc theo bờ biển Trung Quốc gần Biển Đông nhất. Điều này phù hợp với mục đích của lực
lượng dân quân hàng hải nói chung: đẩy mạnh các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc thông qua hoạt
động vùng xám. Trong số 28 công ty và hợp tác xã thuỷ sản được xác định là trực tiếp sở hữu một hoặc
nhiều tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân, có 22 công ty đóng tại tỉnh Quảng Đông và 5 công ty đóng
tại tỉnh Hải Nam. Một trong những công ty đóng tại Hải Nam nằm trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo
Hoàng Sa đang tranh chấp. Chỉ có một công ty đóng ở nội địa Trung Quốc, tại phía đông bắc tỉnh Hà Bắc

gần Bắc Kinh.

Bản đồ nhiệt về các chủ sở hữu trực tiếp đóng tại tỉnh Quảng Đông và
Hải Nam

Thứ ba, bất chấp sự tập trung về mặt địa lý này, quyền sở hữu các tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân
chỉ mang tính tập trung ở mức vừa phải. Phần lớn các tàu được phân tích dường như không có mạng lưới

sở hữu chồng chéo hoặc có tổ chức. 96 tàu dân quân hàng hải đã xác định được có tổng cộng là 64 chủ sở
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hữu trực tiếp, cho thấy hệ số sở hữu trực tiếp “tàu/chủ sở hữu” là khoảng 1,5:1, tức là chỉ tập trung ở mức

vừa phải.

Đáng chú ý, loại hình sở hữu có mối tương quan với số lượng tàu trung bình do một đơn vị kiểm soát. Chỉ
8 phần trăm trong số thể nhân sở hữu trực tiếp kiểm soát nhiều hơn một tàu dân quân hàng hải được xác
định trong báo cáo này, trong khi con số đối với pháp nhân sở hữu trực tiếp được hỗ trợ bởi các mạng lưới
doanh nghiệp là 54 phần trăm. Chủ sở hữu trực tiếp của nhiều tàu được nêu rõ trong bảng dưới đây.
Table 4. Tổ chức, cá nhân trực tiếp sở hữu từ hai tàu dân quân hàng hải trở lên.

Chủ sở hữu trực tiếp
Công ty TNHH Phát triển Thủy sản Phàn Thành Đài Sơn.
Maoming Desheng Fisheries Company Ltd.
Guangdong Xingchen Marine Fishery Co. Ltd.
Lin Ling
Công ty TNHH Phát triển Thủy sản Tam Sa (SFDC)
Zhanjiang Yanghai Fishery Professional Cooperative
Deng Fengjuan
Guangdong Shunxin Marine Fishery Group Co. Ltd.
Guangzhou Pelagic Fishery Company
Hainan Fugang Ocean Fishery Co. Ltd.
Jiangmen Xinhui District Honghai Fishery Professional Cooperative
Leizhou Wushi Runming Fishery Professional Cooperative
Lianjiang Haishunfeng Fishery Co. Ltd.
Lin Ningyu
Sanya Yufeng Fishermen Professional Cooperative
Shenzhen Bangchong Agricultural Technology Co. Ltd.
Công ty TNHH Hải sản Xierun Đài Sơn
Yangjiang Sansha Fisheries Co. Ltd.

Tàu
9
7
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Mặc dù nhiều tàu dân quân hàng hải có tàu chị em, nhưng các tàu được nghiên cứu trong báo cáo này
hiếm khi có liên kết ở các cấp sở hữu cao hơn, chẳng hạn như thông qua các công ty trung gian hoặc người
thụ hưởng cuối cùng. Chỉ có hai chủ sở hữu trực tiếp, chịu trách nhiệm chung đối với ba tàu dân quân

hàng hải là có cùng các chủ sở hữu lợi ích. Việc thiếu đi quyền sở hữu chung này có thể phản ánh bản chất
phi tập trung của cơ cấu tổ chức lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc. 109
Hai trong số các hạm đội dân quân hàng hải nổi tiếng nhất lại mâu thuẫn với kế luận trên—hạm đội
Quỳnh Tam Sa Ngư và Quỳnh Quỳnh Hải Ngư. SFDC được biết là sở hữu một số lượng đáng kể tàu
MMFV chuyên biệt Quỳnh Tam Sa Ngư. Trong khi báo cáo xác định 47 tàu từ hạm đội này là dân quân,
các tác giả chỉ có thể tìm thấy thông tin sở hữu chính xác cho 2 tàu. Tương tự như vậy, Công ty Dân quân
Hàng hải Đàm Môn được biết là đã sở hữu tới 40 tàu MMFV chuyên biệt mang tên Quỳnh Quỳnh Hải
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Ngư. 110 Nhưng không rõ có bao nhiêu tàu vẫn hoạt động tính đến năm 2021—chỉ có một tàu được xác định
bằng cách sử dụng các chỉ báo trong báo cáo này. Sẽ cần phải nghiên cứu thêm hai hạm đội này cũng như
cách mà tàu MMFV của chúng đối lập với các tàu SBFV, hiện có thể chiếm phần lớn các tàu dân quân
được xác định trong báo cáo.

Tìm hiểu sâu thêm: Dân quân Hàng hải quận Đài Sơn
Để chứng tỏ thêm mối liên hệ giữa các tàu dân quân hàng hải và với chính phủ Trung Quốc, các tác giả của
báo cáo này đã tìm hiểu chuyên sâu về mạng lưới sở hữu của những tàu có trụ sở tại quận Đài Sơn, tỉnh
Quảng Đông.
Đài Sơn là trung tâm hoạt động của lực lượng dân quân hàng hải; trong số 169 tàu được phân tích trong
báo cáo này, 26 tàu (17 phần trăm) được đăng ký là thuyền đánh cá ở Đài Sơn. Nhóm địa lý này là nhóm

lớn thứ hai trong số các tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân được xác định trong báo cáo, và là nhóm
lớn nhất có thể tìm thấy thông tin về quyền sở hữu của tất cả các tàu. 111

Table 5. Các tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân đóng tại Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông theo Phụ
lục A và B.
Tên tàu

MMSI

Chủ sở hữu trực tiếp
Công ty TNHH Phát triển Thủy
sản Phàn Thành Đài Sơn (台山市
聚兴渔业有限公司)

Chủ sở hữu hưởng lợi sau cùng

Yue Tai Yu (粤台渔)
11098

412463494
412471002

Zhang Guiyou (张贵优)

Zhang Guiyou (张贵优)

412472931

Fang Hongbin (方鸿缤)

Fang Hongbin (方鸿缤)

412463149

Lei Jianhui (雷建惠)

Lei Jianhui (雷建惠)

412461574

Lin Bingjia (林炳家)

Lin Bingjia (林炳家)

412463354

Zhu Haojie (朱浩杰)

Zhu Haojie (朱浩杰)

Yue Tai Yu (粤台渔)
11028

412461607

Công ty TNHH Đánh bắt Hải sản
Runhe Đài Sơn (台山市润和海洋
渔业捕捞有限公司)

Lin Rixi, He Rizhao (林日喜, 何
日照)

Yue Tai Yu (粤台渔)
11302

412470993

He Rizhuang (何日庄)

He Rizhuang (何日庄)

Yue Tai Yu (粤台渔)
11266

412472887

Công ty TNHH Đánh bắt cá Biển
khơi Zhaoxi Đài Sơn (台山市照
喜远洋渔业捕捞有限公司)

Yue Tai Yu (粤台渔)
11981
Yue Tai Yu (粤台渔)
23688
Yue Tai Yu (粤台渔)
61188
Yue Tai Yu (粤台渔)
61868
Yue Tai Yu (粤台渔)
62338

Yue Tai Yu (粤台渔)
12588
Yue Tai Yu (粤台渔)
12589

412472784
412472785

Công ty TNHH Hải sản Xierun
Đài Sơn (台山市协润海洋渔业
有限公司)
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Ye Guiqing (叶桂清)

Mo Meixing (莫美兴)

Yue Tai Yu (粤台渔)
12898

412464567

Lin Jinbo (林进波)

Lin Jinbo (林进波)

Yue Tai Yu (粤台渔)
18168

412474203

Công ty TNHH Phát triển Thủy
sản Changhesheng Đài Sơn (台山
市帆程渔业发展有限公司)

Huang Guichang (黄桂昌)

Công ty TNHH Phát triển Thủy
sản Phàn Thành Đài Sơn (台山市
帆程渔业发展有限公司)

Weng Yilan, Weng Jianxin (翁
一岚, 翁健心)

412463291

Tan Hongwei (谭红卫)

Tan Hongwei (谭红卫)

412463147

Chen Songhan (陈松汉)

Chen Songhan (陈松汉)

412464942

Tan Dahuan (谭达欢)

Tan Dahuan (谭达欢)

412463784

Zhu Xuefeng (朱雪锋)

Zhu Xuefeng (朱雪锋)

Yue Tai Yu (粤台渔)
18000
Yue Tai Yu (粤台渔)
18111
Yue Tai Yu (粤台渔)
18222
Yue Tai Yu (粤台渔)
18333
Yue Tai Yu (粤台渔)
18555
Yue Tai Yu (粤台渔)
18666
Yue Tai Yu (粤台渔)
18777
Yue Tai Yu (粤台渔)
18888
Yue Tai Yu (粤台渔)
18999
Yue Tai Yu (粤台渔)
61166
Yue Tai Yu (粤台渔)
61999
Yue Tai Yu (粤台渔)
62098
Yue Tai Yu (粤台渔)
63888

412472778
412472779
412472781
412472782
412472783
412472884
412472885
412472883
412472882

Liên kết doanh nghiệp lịch sử và những khoản đầu tư hiện tại của các cá nhân liên quan đến mạng lưới sở
hữu tàu, cũng như báo cáo nguồn mở về các cá nhân đó, cho thấy mối liên hệ chưa từng thấy trước đây với
chính phủ Trung Quốc. 112 Nghiên cứu thêm về mối quan hệ các nhà cung cấp cũng làm sáng tỏ liên hệ giữa
các tàu và chính phủ Trung Quốc cũng như các công ty Hoa Kỳ.

Tính nhất quán của mạng lưới sở hữu
Đặc điểm của các chủ sở hữu tàu có trụ sở tại Đài Sơn nhất quán với mạng lưới sở hữu của lực lượng dân
quân hàng hải nói chung. Giống như một loạt các tàu được xác định trong nghiên cứu này, các tàu hải Yue
Tai Yu thuộc sở hữu trực tiếp của tổ hợp pháp nhân (57,7 phần trăm, đại diện cho 6 pháp nhân) và thể
nhân (42,3 phần trăm, đại diện cho 11 thể nhân). Nhóm tàu lớn nhất do Công ty TNHH Phát triển Thủy
sản Phàn Thành Đài Sơn kiểm soát, với trách nhiệm điều hành không ít hơn 9 tàu dân quân hàng hải. 113
Tuy nhiên, hầu hết các chủ tàu có trụ sở tại Đài Sơn chỉ kiểm soát một (3 pháp nhân, 11 thể nhân) hoặc hai
(2 pháp nhân) trong số các tàu được xác định trong báo cáo này.
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Mạng lưới sở hữu của các tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân có trụ sở tại Đài Sơn cũng khá đơn giản.
Sáu tàu thuộc sở hữu trực tiếp của chủ sở hữu hưởng lợi sau cùng, sáu tàu có hai cấp độ phân tách đối với
chủ sở hữu hưởng lợi sau cùng, và chín tàu có ba cấp độ. Ngoài ra, như được hé lộ từ cấu trúc đặt tên tàu,
tất cả các chủ sở hữu pháp nhân trực tiếp của các tàu Yue Tai Yu trên thực tế đều nằm ở quận Đài Sơn.

Đáng chú ý, đây là những doanh nghiệp mới thành lập gần đây; năm trong số sáu chủ sở hữu pháp nhân
được thành lập giữa tháng 4 năm 2015 và tháng 12 năm 2016, còn chủ sở hữu thứ sáu được thành lập vào
tháng 5 năm 2014.
Và cuối cùng, quyền sở hữu các tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân có trụ sở tại Đài Sơn được tập
trung ở mức độ vừa phải. 26 tàu dân quân Yue Tai Yu được xác định thuộc sở hữu của tổng số 17 chủ sở

hữu trực tiếp, dẫn đến hệ số “tàu/chủ sở hữu” là 1,5:1 tương tự như phân tích tổng hợp về quyền sở hữu
của lực lượng dân quân hàng hải trong báo cáo này.

Mối liên kết với chính phủ Trung Quốc
Các chủ tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân Yue Tai Yu không có mối liên kết chung nào với chính
phủ—chiều sâu và tính chất của các mối quan hệ sẽ khác nhau tùy theo chủ sở hữu. Hơn nữa, mặc dù
quyền sở hữu các tàu dân quân Yue Tai Yu tương đối khác biệt giữa các chủ sở hữu và giám đốc hiện tại,
mạng lưới sở hữu sẽ bắt đầu chồng chéo nhau khi xem xét các chủ sở hữu và giám đốc trước đây.
Công ty Phát triển Thủy sản Phàn Thành Đài Sơn là chủ sở hữu trực tiếp của chín tàu có trụ sở tại Đài
Sơn: Yue Tai Yu 18000, 18111, 18222, 18333, 18555, 18666, 18777, 18888, 18999. Bằng chứng cho thấy
công ty được thành lập với mục đích rõ ràng là đóng tàu dân quân hàng hải. Vào tháng 8 năm 2016, Bộ
Nông nghiệp đã phê duyệt khoản đầu tư hơn 200 triệu CNY ($30 triệu) để đóng chín tàu SBFV thông qua
việc thành lập Công ty Phát triển Thủy sản Phàn Thành Đài Sơn (台山市帆程渔业发展有限公司 taishan
fancheng yuye fazhan youxian gongsi). 114 Mối liên hệ trực tiếp với chính phủ Trung Quốc được chứng
minh rõ ràng hơn qua danh sách những người tham dự buổi lễ bàn giao do nhà máy đóng tàu Haigong
Quảng Tín tổ chức vào ngày 5 tháng 12 năm 2017. Buổi lễ đánh dấu việc bàn giao chín tàu lưới kéo xa bờ
bằng thép dài 62,8 mét cho Công ty Phát triển Thủy sản Phàn Thành Đài Sơn có sự tham dự của Phó Tư
lệnh Wan Liangan và Chỉ huy Đơn vị Xây dựng và Sẵn sàng Chiến tranh Zhang Yuanfa, cả hai đều thuộc
Tiểu khu Quân sự Giang Môn (江门军分区 jiangmen junfenqu) ở huyện Đài Sơn. 115
Chín tàu này còn được liên kết với chính phủ Trung Quốc thông qua một chủ sở hữu trung gian là Công ty
TNHH Điện máy Yinpeng (广东银鹏动力设备有限公司 guangdong yinpeng dongle shebei youxian
gongsi). 116 Công ty TNHH Điện máy Yinpeng Quảng Đông là cổ đông giữ 55 phần trăm của Công ty Phát
triển Thủy sản Phàn Thành Đài Sơn và có quan hệ với chính phủ Trung Quốc thông qua quyền sở hữu và
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các hoạt động doanh nghiệp. Weng Yilan, chủ sở hữu 30 phần trăm cố phần của Công ty Điện máy
Yinpeng Quảng Đông, đã được chọn làm đại diện cho Đại hội Nhân dân Toàn quốc (NPC) lần thứ 12 vào
tháng 1 năm 2016 117 và được đề nghị trở thành đại diện cho NPC thứ 13 của tỉnh Quảng Đông vào tháng 12
năm 2020. 118 Mối liên kết giữa Weng Yilan và NPC còn được tiếp tục tại các sự kiện phụ, chẳng hạn như
vào tháng 5 năm 2018 khi bà được mời làm đại diện của NPC thứ 13 tại cuộc họp đầu tiên của Hiệp hội
Thủy sản và Đại dương thành phố Sán Vĩ. 119 Một trong số các mục tiêu của cuộc họp chính là tăng cường
mối quan hệ giữa chính phủ và ngành thủy sản.

Bản đồ cơ bản về mạng lưới doanh nghiệp của chín tàu dân quân hàng hải có trụ sở tại Đài Sơn
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Công ty Điện máy Yinpeng Quảng Đông cũng duy trì ít nhất hai khoản đầu tư vào các doanh nghiệp có cổ
đông khác liên quan đến chính phủ Trung Quốc. 120 Đầu tiên, Công ty Điện máy Yinpeng Quảng Đông là cổ
đông đa số (80 phần trăm) của Công ty Đầu tư Quảng Nguyên Quảng Đông, trong đó nhà đầu tư duy nhất
khác là Tập đoàn Ngư nghiệp Quảng Nguyên Quảng Đông, một công ty thủy sản được thành lập vào năm
1987 do Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Đông sở hữu hoàn toàn. 121 Thứ hai, Công ty Điện máy Yinpeng
Quảng Đông là cổ đông thiểu số (38 phần trăm) của Công ty TNHH Cơ điện Xinbo An Sơn, trong đó số cổ
phần còn lại thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát triển Công nghiệp Khai khoáng Angang. Chủ sở hữu
hưởng lợi sau cùng của công ty này là SASAC thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc. 122
Đáng chú ý là Công ty Điện máy Yinpeng Quảng Đông cũng có thể có liên kết với các doanh nghiệp và nhà
đầu tư Hoa Kỳ. Công ty Điện máy Yinpeng Quảng Đông là một phần của tập đoàn lớn hơn có tên là Tập
đoàn Yinpeng, với văn phòng chi nhánh trên khắp Trung Quốc và Singapore. Các công ty thuộc Tập đoàn
Yinpeng được cho là có quan hệ thương mại với Cummins Inc., một tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ
chuyên sản xuất và phân phối động cơ máy móc . 123 Cụ thể, Yinpeng Quảng Đông tự xưng là đại lý ủy

quyền của Công ty TNHH Động cơ Cummins; một nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) cho Công ty TNHH

Động cơ Trùng Khánh Cummins; một nhà máy OEM cho Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản; và, một nhà
máy OEM cho Công ty TNHH Công nghệ Stanford-Cummins (Trung Quốc). 124 Gần đây nhất, trang web
của Yinpeng Phúc Kiến đã ghi nhận hợp đồng với Cummins để cung cấp máy phát điện công suất 1200KW
cho các mỏ dầu khí của Ukraine vào năm 2019. 125
Chín tàu dân quân hàng hải thuộc sở hữu của Công ty Phát triển Thủy sản Phàn Thành Đài Sơn là những
tàu dân quân từ quận Đài Sơn có liên kết rõ ràng nhất với chính phủ được phân tích trong báo cáo này;
chủ sở hữu hưởng lợi sau cùng của những tàu này là Weng Yilan có mối quan hệ chính trị, và chủ sở hữu
công ty trung gian là Công ty Điện máy Yinpeng Quảng Đông có liên kết với chính phủ thông qua các
khoản đầu tư của công ty. Các tàu dân quân hàng hải khác đặt tại Đài Sơn có liên kết ít mật thiết hơn với
các cơ quan chính phủ Trung Quốc thông qua các khoản đầu tư lịch sử, đầu tư cấp ba, hoặc các hoạt động
kinh doanh của công ty liên kết.
Ba tàu có trụ sở tại Đài Sơn, thuộc về hai chủ sở hữu trực tiếp khác nhau có cùng một chủ sở hữu hưởng
lợi sau cùng. Công ty TNHH Đánh bắt Biển khơi Zhaoxi Đài Sơn, chủ sở hữu tàu Yue Tai Yu 11266 và
Công ty TNHH Hải sản Xierun Đài Sơn, chủ sở hữu tàu Yue Tai Yu 12588 và 12589, hiện đều thuộc sở
hữu của cùng cổ đông: Mo Meixing (chủ sở hữu 98 phần trăm) và Zhong Bao’en (chủ sở hữu 2 phần
trăm).
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Mạng lưới chủ sở hữu hưởng lợi sau cùng của các tàu Yue Tai Yu 11266, 12589 và 12588

Mo Meixing cũng là quản lý, giám đốc điều hành, và chủ sở hữu của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu
Gongxifacai Giang Môn, có cổ đông đa số (giữ 80 phần trăm) là Zhang Huasheng. Các khoản đầu tư khác
của Zhang bao gồm 35 phần trăm cổ phần của Công ty TNHH Thương mại Hongcheng Trung Sơn, trước
đây đã cung cấp cho Tổng Công ty MCC22 Trung Quốc– một công ty mà chủ sở hữu hưởng lợi sau cùng là
SASAC thuộc sở hữu nhà nước. MCC22 Trung Quốc thuộc sở hữu hoàn toàn của Tổng Công ty Luyện kim
Trung Quốc, với cổ đông đa số (29,19 phần trăm cổ đông) là Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc, một công ty
thuộc sở hữu hoàn toàn của China Minmetals, công ty thuộc sở hữu hoàn của SASAC.
Mạng lưới này có kết nối mập mờ với các tổ chức chính phủ Trung Quốc thông qua các mối quan hệ nhà
cung cấp, và từ lịch sử sở hữu chung đã có liên hệ với một tàu dân quân hàng hải khác được xác định
trong báo cáo này: Yue Tai Yu 11028. He Rizhao, chủ sở hữu trực tiếp của tàu Yue Tai Yu 11302, cũng là
chủ sở hữu 40 phần trăm của Công ty TNHH Đánh bắt Hải sản Runhe Đài Sơn và là giám đốc điều hành
của một công ty thực phẩm có trụ sở tại Đài Sơn. Ông trước đây là giám đốc điều hành của Công ty Đánh
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bắt cá Biển khơi Zhaoxi Đài Sơn, chủ sở hữu của Yue Tai Yu 11266. Một trong những giám đốc đồng
nghiệp của He Rizhao tại công ty thực phẩm, Li Chunmin, trước đây cũng là giám sát viên của Công ty
Đánh bắt cá Biển khơi Zhaoxi Đài Sơn. Người thứ ba, Chen Bojie, là chủ sở hữu 10 phần trăm của Công ty
Đánh bắt Hải sản Runhe Đài Sơn và trước đây là đại diện pháp lý cho Công ty Đánh bắt cá Biển khơi
Zhaoxi Đài Sơn.

Mạng lưới doanh nghiệp liên kết các chủ sở hữu trực tiếp khác nhau của các tàu Yue Tai Yu

Mạng lưới kinh doanh này bao gồm một số cá nhân có liên kết với các cơ quan chính phủ Trung Quốc. He
Rizhao nhiều khả năng là đại diện của Thành phố Đài Sơn tại Hội nghị Tham vấn Chính trị Nhân dân
Trung Quốc vào tháng 12 năm 2020, và có thể là đại diện pháp lý cho hợp tác xã cung ứng tiếp thị của thị

trấn Quảng Hải. 126 Ngoài ra, năm cổ đông sáng lập của Công ty TNHH Hải sản Xierun Đài Sơn—chủ sở

hữu của tàu Yue Tai Yu 12588 và 12589—có liên kết mập mờ với các tổ chức chính phủ thông qua các chi
nhánh công ty hiện tại của họ, bao gồm với tư cách là nhà cung cấp hoặc nhà thầu.
Nhưng không phải tất cả các chủ sở hữu tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân đều có mối liên hệ rõ
ràng với chính phủ. Các tác giả của báo cáo này không tìm thấy mối liên hệ rõ ràng nào tới chính phủ
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Trung Quốc đối với các thể nhân sở hữu trực tiếp hoặc hai pháp nhân sở hữu còn lại của các tàu dân quân
hàng hải đặt tại Đài Sơn được xác định trong báo cáo. Hai pháp nhân này--Công ty Thủy sản Juxing Đài
Sơn sở hữu tàu Yue Tai Yu 11098, và Công ty Phát Triển Thủy sản Changhesheng Đài Sơn sở hữu tàu Yue
Tai Yu 18168—không có mối quan hệ chính trị rõ ràng, dựa theo nghiên cứu các giao dịch kinh doanh hay
báo cáo truyền thông từ các chủ sở hữu cấp ba.

Ý nghĩa quan trọng của việc xác định dân quân hàng hải
Dựa vào những điểm tương đồng giữa tính chất sở hữu của các tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân
đặt tại Đài Sơn và nhóm dữ liệu lớn hơn về các tàu được xác định trong báo cáo này, nghiên cứu chuyên
sâu tương tự về các thể nhân liên quan đến mạng lưới sở hữu tàu dân quân hàng hải khác sẽ có thể tiết lộ
thêm các mối liên kết lịch sử hoặc cấp ba với chính phủ Trung Quốc. Mặc dù vậy, những phát hiện của báo
cáo này về bản chất quan hệ sở hữu các tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân cũng như nghiên cứu sâu
về các tàu dân quân hàng hải Đài Sơn chỉ ra rằng, mặc dù có một số đặc điểm chung về mạng lưới sở hữu
nhưng mối liên hệ giữa các tàu và chính phủ Trung Quốc lại không nhất quán.
Trong tổng số dữ liệu về các tàu dân quân và tàu bị nghi là dân quân ở báo cáo này, có những mối liên kết

trực tiếp với chính phủ Trung Quốc, chẳng hạn như các tàu thuộc sở hữu sau cùng của một doanh nghiệp
nhà nước hoặc của những người có liên quan chính trị, và cũng có những mối liên kết chính trị mập mờ
hơn, chẳng hạn như quyền sở hữu được kết nối thông qua các hoạt động kinh doanh hoặc các pháp nhân
cấp ba đối với chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, không thể khẳng định mối liên kết giữa hầu hết các tàu
dân quân hàng hải trong báo cáo này với chính phủ Trung Quốc nếu chỉ dựa vào báo cáo nguồn mở hoặc

các tài liệu đăng ký kinh doanh. Điều này nhấn mạnh rằng mối quan hệ sở hữu với chính phủ Trung Quốc
không nên là thước đo chính để xác định mối quan hệ của tàu với lực lượng dân quân hàng hải, mà chỉ là
một chỉ báo hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu đánh giá.
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Bahagian V: Nhận dạng tàu dân
quân

Báo cáo này tuân theo một phương pháp luận dựa trên chỉ báo để đánh giá mối liên kết của các tàu đánh
cá Trung Quốc với lực lượng dân quân hàng hải của nước này. Các chỉ báo này được định ra để phân loại
và cân nhắc một cách thích hợp các loại bằng chứng về liên kết lực lượng dân quân hàng hải được phát
hiện trong quá trình nghiên cứu. Hai loại chỉ báo được xác định gồm: chính và phụ. Các tàu đáp ứng tiêu
chí của chỉ báo chính được xác định trong Phụ lục A là dân quân hàng hải với độ tin cậy cao. Các tàu đáp

ứng tiêu chí chỉ báo phụ thì có khả năng là lực lượng dân quân hàng hải nhưng cần nghiên cứu thêm và

được liệt kê trong Phụ lục A với độ tin cậy trung bình. Các tác giả của báo cáo này hy vọng rằng các nghiên
cứu về lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc trong tương lai có thể sử dụng và lặp lại phương pháp
luận này.

Các chỉ báo chính
Chỉ báo 1: Có phải tàu đánh cá được xác định là thuộc lực lượng dân quân hàng hải
hay có liên quan đến các điều khoản về dân quân hàng hải thông qua báo cáo truyền
thông nguồn mở Hoa ngữ?
Báo cáo này cho rằng các tàu đánh cá của lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc được xác định bằng
tên trên các phương tiện truyền thông nguồn mở Hoa ngữ. Các báo cáo có cả tên tàu và các từ khóa như
“dân quân (民兵 minbing)”, “dân quân hàng hải (海上民兵 haishang minbing)” và “dân quân hàng hải xa
bờ (远海民兵 yuanhai minbing)” đã được thu thập và kiểm tra để xác định bản chất của mối liên hệ giữa
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tàu với lực lượng dân quân. Các báo cáo về những trường hợp sau được xem là bằng chứng cho một chỉ
báo chắc chắn:
1) tàu được trực tiếp nhắc đến là tàu dân quân hàng hải; 127
2) tàu được đề cập là thuộc sở hữu/điều hành bởi một tổ chức dân quân hàng hải; 128
3) tàu được đề cập là đóng mới/cải tạo/sử dụng cho các nhiệm vụ dân quân hàng hải;
4) sĩ quan quân đội hoặc lãnh đạo dân quân hàng hải được nhắc đến hay được chụp ảnh tại công
trường hoặc lễ khánh thành tàu; 129

5) sĩ quan quân đội hoặc lãnh đạo dân quân hàng hải được nhắc đến hay được chụp ảnh khi thực
hiện thăm hoặc kiểm tra tàu; hoặc

6) đội ngũ dân quân hàng hải được nhắc đến hoặc được chụp ảnh khi làm nhiệm vụ trên tàu.

Chỉ báo 2: Có phải tàu đánh cá được quan sát đang lảng vảng trong các khu vực tranh
chấp ở Biển Đông mà không đánh cá, hoặc tham gia vào các đợt triển khai lực lượng
dân quân đã biết?
Các tàu đánh cá Trung Quốc được quan sát đang hoạt động tại các điểm triển khai lực lượng dân quân đã
biết, chẳng hạn như gần Đảo Thị Tứ và tại Đá Ba Đầu, và lảng vảng trong một khoảng thời gian dài gần các
địa điểm tranh chấp ở Biển Đông cũng được báo cáo này coi là tàu dân quân được xác định với độ tin cậy

cao. Trên thực tế, các tàu được xác định trong báo cáo thông qua chỉ báo này được chia thành hai loại:
1) tàu bị chụp ảnh tại Đá Ba Đầu trong năm 2020 và 2021

2) tàu phát tín hiệu AIS từ Đá Ba Đầu, Đảo Thị Tứ, hoặc các cuộc tranh chấp dầu khí ngoài khơi
Malaysia và Việt Nam
Việc triển khai lực lượng dân quân tại Đá Ba Đầu và Đảo Thị Tứ cuối cùng đã được chính phủ Philippines
công khai và ghi lại, và trong trường hợp Đá Ba Đầu là được truyền thông nhà nước Việt Nam công khai
và ghi lại. Nhưng cả hai lần triển khai lực lượng dân quân đều được xác định công khai, thậm chí còn sớm
hơn bởi các quan sát viên quốc tế sử dụng các công cụ viễn thám có sẵn trên thị trường, bao gồm hình ảnh

vệ tinh và dữ liệu AIS.

Một khía cạnh quan trọng của việc phân biệt rõ ràng hoạt động dân quân với hoạt động đánh bắt cá là xác
định xem các tàu có thực sự tham gia đánh bắt hay không. Điều này thường có thể được nhận biết thông
qua ảnh, video hoặc hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao, kết hợp với AIS. Các tàu lưới kéo của Trung

Quốc ở Trường Sa chủ yếu là tàu lưới kéo và tàu lưới vây. Tàu lưới kéo đánh bắt bằng cách kéo lưới qua

mặt nước hoặc dọc theo đáy biển. Tàu lưới vây đánh cá bằng cách giang các trục dài treo một tấm lưới lớn
sau đó thả xuống xung quanh mục tiêu đánh bắt, cá được thu hút vào tàu thông qua việc sử dụng đèn
sáng. Tàu lưới kéo được quan sát là đứng yên và tàu lưới vây được quan sát không có trục giang rộng sẽ

47

không thể tham gia đánh bắt. Khi tàu lảng vảng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần mà không bao giờ kéo
lưới hoặc triển khai thiết bị, thì rõ ràng là không đánh bắt vì mục đích thương mại.
Trên thực tế, thường có thể xác định một cách dễ dàng hơn việc tàu đánh cá Trung Quốc không đánh cá
bởi vì họ “xếp bè”, buộc mình lại với nhau thành một đường tập hợp chặt chẽ để tăng cường ổn định khi

thả neo và dễ dàng liên lạc giữa các tàu trong thời gian dài không hoạt động. Các tàu Trung Quốc thường
được quan sát có hành vi như vậy khi neo đậu trong vùng Đá Xu Bi hoặc Đá Vành Khăn, cũng như khi
chúng được triển khai đến các bãi cát phía tây đảo Thị Tứ do Philippines chiếm đóng, hoặc trong Cụm
Sinh Tồn, bao gồm cả Đá Ba Đầu.

Tàu dân quân Trung Quốc buộc nối với nhau tại Đá Ba Đầu, ngày 25 tháng 3 năm 2021

Không có cơ sở thương mại nào cho một đội tàu đánh cá lớn hoạt động theo cách này. Dữ liệu viễn thám
cho thấy các tàu dân quân hàng hải của Trung Quốc tập trung thành từng cụm lớn trong nhiều tuần tại
một thời điểm. Nếu đó là những ngư dân kiếm sống, họ sẽ thua lỗ từng ngày. Và trên thực tế, Trung Quốc
không thể triển khai các đội tàu để thường xuyên đánh cá thương mại tại Trường Sa: nếu tất cả đều làm
như vậy, thì tỷ lệ đánh bắt ước tính của chúng sẽ áp đảo ngư trường ở Quần Đảo Trường Sa trong thời

gian ngắn. 130
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Chỉ riêng dữ liệu AIS sẽ không thể xác định được liệu một tàu lưới vây có đang đánh cá hay không—rốt
cuộc cần phải có hình ảnh vệ tinh hoặc hình ảnh trên mặt nước. Nhưng dữ liệu AIS thường có thể chứng

minh liệu một tàu lưới kéo có đang đánh cá hay không vì có thể cho biết tàu đang di chuyển hay đứng yên.
Trong hầu hết các trường hợp, AIS là một phần nhỏ của bài toán xác định và theo dõi việc triển khai lực
lượng dân quân. AIS ban đầu được thiết kế nhằm mục đích tránh va chạm và do đó chỉ có thể được nhận
tín hiệu bởi các máy thu trên bờ hoặc trên các tàu gần đó. Tuy nhiên, trong một thập kỷ rưỡi qua, các cảm
biến vệ tinh đã được đi vào hoạt động để nhận tín hiệu AIS trên toàn cầu. Chúng có thể được xem trên các
nền tảng thương mại như MarineTraffic và Windward (cả hai đều được sử dụng trong quá trình làm báo
cáo này).
Việc sử dụng bộ thu phát AIS để phát tên và vị trí của tàu cùng với nhiều dữ liệu khác được quy định trong
vùng biển quốc tế đối với tất cả các tàu trên 300 tấn, căn cứ theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng

trên biển của Tổ chức Hàng hải Quốc tế mà Trung Quốc là một thành viên. Bắc Kinh không coi Biển Đông
là vùng biển quốc tế, kể cả những vùng nằm ngoài EEZ của mình. Nhưng các quy định nội bộ của nước
này vẫn yêu cầu tất cả các tàu đánh cá trong nước phải được trang bị AIS như một biện pháp an toàn. Một
số tàu đánh cá Trung Quốc, đặc biệt là loại lớn nhất và hiện đại nhất, được trang bị bộ thu phát AIS Loại A
có thể được theo dõi liên tục qua vệ tinh và được quan sát trên các nền tảng thương mại. Hạm đội Yue Tai
Yu mang số hiệu 18000-18999 là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, phần lớn các tàu dân quân Trung Quốc
được trang bị thiết bị thu phát Loại B yếu hơn và hiếm khi có thể được theo dõi bằng vệ tinh. Do vậy, vị trí
của chúng chỉ có thể được phát hiện một cách đáng tin cậy bởi các tàu khác trong phạm vi hoạt động, hoặc
khi chúng tiếp cận các thiết bị thu trên bờ (thường là khi đang tiến vào hoặc rời khỏi cảng). Đặc điểm này
thường làm cho các nền tảng AIS thương mại trở thành công cụ giá trị cho việc chứng thực và mở rộng
thông tin thu được từ các nguồn khác, nhưng không đủ để xác định hoạt động dân quân.

Các chỉ báo phụ
Chỉ báo 3: Tàu đánh cá có mối liên hệ với các tàu, quan chức, công ty hoặc hoạt động
dân quân theo các nguồn công khai không?
Mối quan hệ của một tàu với các tàu, quan chức, công ty hoặc hoạt động dân quân đã biết thể hiện rằng
con tàu đó có thể là một phần của chính lực lượng dân quân hàng hải. Một kịch bản điển hình là tàu bị
nghi ngờ được chụp ảnh cùng hoặc gần các tàu dân quân đã biết ở cảng hoặc trên biển. Việc tàu xuất hiện
như vậy có thể được coi là trùng hợp nếu không có dấu hiệu rõ ràng về hoạt động dân quân tại địa điểm

này. Tuy nhiên, nếu tàu bị nghi ngờ được neo đậu hoặc đặt vị trí cùng các tàu dân quân đã biết theo một
mô hình nhất định—ví dụ, bố trí sao cho tàu bị nghi ngờ và các tàu dân quân đã biết được sắp xếp theo số
hiệu của thân tàu, hoặc tàu này được tập hợp với các tàu dân quân, thì có thể đưa ra giả định về mối quan
hệ và cần điều tra thêm.
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Một kịch bản điển hình khác là khi tàu bị nghi ngờ được chụp ảnh hay được mô tả là xuất hiện trong hoặc

xung quanh vị trí các tàu chấp pháp của quân đội, cảnh sát biển, ngư nghiệp Trung Quốc và khi tàu tham

gia các hoạt động phi ngư nghiệp (ví dụ: diễn tập cứu hộ hàng hải) do các cơ quan chính phủ này tổ chức.
Việc tham gia vào các hoạt động này phù hợp với nghĩa vụ của các tàu dân quân hàng hải, không chỉ bao
gồm tham gia bảo vệ “quyền và lợi ích quốc gia” mà còn trong các hoạt động dân sự như diễn tập cứu nạn
hàng hải. Một ví dụ điển hình cho kịch bản thứ hai này là Qiong Sansha Yu 00111, được chụp ảnh khi

tham gia diễn tập cứu hộ hàng hải với các tàu chính phủ. 131

Chỉ báo 4: Có phải tàu đang nhận số trợ cấp nhiều hơn từ chính phủ Trung Quốc so với
các tàu đánh cá tương đương không?
Việc tàu nhận trợ cấp chính phủ lớn hơn nhiều so với các tàu đánh cá tương đương có thể là dấu hiệu cho
thấy tàu này là SBFV, và do đó thuộc về lực lượng dân quân—mặc dù cần thận trọng khi đánh giá một
chiếc tàu bị nghi ngờ chỉ dựa trên mức trợ cấp nhiên liệu cho tàu đó.
Tàu đánh cá hoạt động trong các vùng biển đặc biệt ở Biển Đông được trợ cấp về tiêu thụ nhiên liệu và

cũng có thể nhận thêm tiền thưởng một lần. Các tàu đánh cá thường xuyên hoạt động trong các vùng biển
đặc biệt cũng sẽ được trợ cấp như vậy, có nghĩa là một khoản trợ cấp lớn không chứng minh được rằng
một con tàu thuộc về lực lượng dân quân hàng hải. Dù vậy, các tàu đánh cá nhận được mức trợ cấp nhiên
liệu hào phóng nhất từ 6.769.000 CNY ($1.048.124,82) trở lên mỗi năm để hoạt động trong các vùng biển
đặc biệt thì rất có khả năng là tàu dân quân hàng hải vì những lý do sau:
1) Bằng chứng cho thấy các tàu nhận số tiền trên là SBFV, mà như đã trình bày chi tiết trong báo cáo
này chính là một loại tàu dân quân hàng hải. Các SBFV bắt buộc phải hoạt động tối thiểu 280
ngày trong “các khu vực hàng hải nhất định được khoanh vùng cho mục đích bảo vệ quyền quốc
gia (国家维权特定海域范围 guojia weiquan teding haiyu fanwei)” trước khi “nhận đủ lương cơ
bản (发放足额的基本工资 fafang zu’e de jiben gongzi).” 132 Tiết lộ của chính phủ về trợ cấp nhiên
liệu cho thấy rằng các tàu đánh cá đáp ứng các yêu cầu về kích thước và công suất đối với SBFV và

hoạt động trong 280 ngày tại các vùng biển đặc biệt nhận được 24.175 CNY ($3.743,30) mỗi ngày,
tổng cộng là 6.769.000 ($1.048.124,82) CNY. 133
2) Khoản trợ cấp nhiên liệu như vậy vượt quá chi phí hoạt động trung bình là 4 triệu CNY
($619.367,60) mỗi năm cho một tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động ở vùng biển xung quanh quần
đảo Trường Sa. 134 Các chủ sở hữu nhận được khoản trợ cấp này có thể dễ dàng kiếm lợi bằng cách

triển khai tàu của họ đến các vùng biển đặc biệt mà không cần đánh bắt gì cả. 135 Hiển nhiên lý do
duy nhất mà chính phủ Trung Quốc cho phép các khoản trợ cấp nhiên liệu sinh lợi như vậy là để
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khuyến khích nhiều tàu đánh cá mang cờ Trung Quốc khẳng định các yêu sách hàng hải, vì việc
này không có lợi ích thúc đẩy hoạt động đánh bắt cá.

Chỉ báo 5: Tàu đánh cá có đặc điểm gì khác thường so với các tàu đánh cá khác về
kích thước, trang thiết bị, nhân sự hoặc hoạt động trong vùng biển đặc biệt không?
Tàu đánh cá "khác thường" là những tàu có kích thước lớn bất thường, ít nhân sự, có trang thiết bị hoặc
đặc điểm kỹ thuật bất thường biểu lộ mục đích quân sự hoặc dân quân, hoạt động trong vùng biển đặc
biệt, hoặc đi theo các tuyến đường bất thường so với các tàu đánh cá khác. Như được trình bày chi tiết
dưới đây, một hay nhiều đặc điểm khác thường này có thể báo hiệu rằng tàu đánh cá là tàu dân quân hàng
hải.
Các bên liên quan của quân đội Trung Quốc tìm kiếm các tàu vỏ thép lớn để gia nhập vào lực lượng dân
quân hàng hải nhằm mục đích quốc phòng và các lợi ích khác (như khả năng chống gió và sóng). 136 Vì lý
do này, mỗi tàu trong hạm đội SBFV phải có chiều dài trên 35 mét và trọng tải tàu tối thiểu là trên 200
tấn. 137
Nhiều SBFV còn có kích thước lớn hơn 35 mét. Một thông báo công khai năm 2019 từ chính quyền thành
phố Đài Sơn ở tỉnh Quảng Đông cho thấy trong số 49 SBFV được đóng từ năm 2015 đến 2017 và đủ điều

kiện nhận trợ cấp đóng mới/cải tạo tàu từ chính quyền trung ương, có 38 tàu (77,6 phần trăm) dài ít nhất

55 mét, chín tàu (18,4 phần trăm) dài từ 45–47 mét, và hai tàu (4,1 phần trăm) dài 43,2 mét. 138 Do đó, các
tàu đánh cá lớn có giấy phép hoạt động ở Biển Đông, đặc biệt là các tàu có chiều dài từ 55 mét trở lên, có

khả năng đã gia nhập lực lượng dân quân hàng hải, do đó kích thước tàu lớn bất thường có thể được coi là
một chỉ báo phụ mạnh mẽ.
Tình trạng ít nhân sự là một chỉ báo quan trọng khác. Ít nhân sự được định nghĩa là tàu có số lượng
thuyền viên trên tàu ít hơn dự kiến để có thể tham gia đầy đủ vào các hoạt động đánh bắt. Ví dụ, một tàu
lưới thả nhẹ dài 58 mét nhắm vào vùng biển Trường Sa cần có 15 ngư dân trên tàu. 139 Nếu một tàu đánh
cá với kích thước tương tự hoạt động trong vùng biển đó có số lượng thuyền viên ít hơn đáng kể (ví dụ,
sáu người) thì tàu đó là ít nhân sự. Vấn đề ít nhân sự trên các tàu đánh cá hoạt động trong vùng biển nhạy
cảm về địa chính trị (phía nam vĩ tuyến 12 độ vĩ bắc trên Biển Đông), đặc biệt là trên các tàu lớn, chính là
chỉ báo phụ mạnh mẽ cho thấy những tàu đó không hoàn toàn tham gia vào việc đánh bắt.
Số lượng thuyền viên trên một con tàu nào đó có thể được lấy từ báo cáo của chính quyền về những ngư
dân có bảo hiểm an toàn cá nhân bắt buộc. Khó có chuyện một chủ tàu đủ khả năng chi trả cho một chiếc
tàu đánh cá lớn đắt tiền lại không thể hoặc không sẵn lòng mua bảo hiểm an toàn cá nhân tương đối rẻ
cho ngư dân theo quy định của pháp luật. Một báo cáo bảo hiểm năm 2020 từ chính quyền thành phố Đài
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Sơn cho thấy rằng các tàu đánh cá lớn (dài 47–64 mét) có lịch sử xuất hiện ở phía nam vĩ tuyến 12 trên

Biển Đông, và dù thuộc sở hữu của công ty hay cá nhân đều ít nhân sự hơn hẳn so với tàu đánh cá “tiêu
chuẩn” gồm 15 thuyền viên nói trên, hoặc các tàu đánh cá có kích thước tương tự thuộc sở hữu của cùng
một công ty/cá nhân nhưng không hoạt động trong vùng biển tranh chấp. 140

Chỉ báo 6: Quyền sở hữu tàu đánh cá có liên quan đến chính phủ Trung Quốc không?
Trong một số trường hợp, sự hiện diện của các tổ chức chính phủ Trung Quốc trong chuỗi doanh nghiệp
sở hữu tàu cũng có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng liên quan đến dân quân. Nhưng do không tìm thấy
mối liên kết giữa quyền sở hữu tàu và chính phủ Trung Quốc ở phần lớn các tàu dân quân hàng hải được

xác định trong báo cáo này, chỉ nên coi đây là một chỉ báo phụ.

Thông tin về quyền sở hữu được tìm thấy thông qua các nguồn công khai như danh sách trợ cấp tàu đánh
cá của tỉnh, các vụ kiện của công ty và các tài liệu tham khảo trên phương tiện truyền thông về tàu. Trong
trường hợp chủ sở hữu đăng ký của tàu là một pháp nhân, chẳng hạn như một công ty hoặc hợp tác xã
thuỷ sản, thì tư liệu doanh nghiệp của Trung Quốc đã được tham khảo để xác định các cổ đông của pháp
nhân. Nếu cổ đông đa số của pháp nhân sở hữu đó là một pháp nhân khác thì hồ sơ doanh nghiệp lại được
tham khảo để tìm ra cổ đông của họ, và quy trình này tiếp tục cho đến khi tìm ra một cổ đông đa số là thể
nhân hoặc một tổ chức không thể xác định được từ hồ sơ doanh nghiệp, chẳng hạn một cơ quan tài chính
của chính phủ như Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC). Những mạng lưới
này đã được điều tra sau đó để xem có liên quan đến tổ chức chính phủ nào hay không.

Đá Ba Đầu: Ý nghĩa của việc nhận dạng dân quân
Vào tháng 3 và tháng 4 năm 2021, cả Philippines và Việt Nam đều nỗ lực thu thập và công bố công khai
video và ảnh chụp về các tàu dân quân hàng hải Trung Quốc tập trung tại Đá Ba Đầu, một địa điểm hầu

như bị ngập nước và được bỏ trống tại cụm Sinh Tồn thuộc Quần đảo Trường Sa. Sự kiện này đã có ảnh

hưởng lớn đến việc xây dựng báo cáo này, đặc biệt là trong việc xác định các tàu dân quân. Các bức ảnh và
thông tin do các tàu tại chỗ thu thập được ở Đá Ba Đầu, được bổ sung bằng nghiên cứu nối tiếp trên các

nền tảng viễn thám, đóng vai trò là nguồn thông tin đơn lẻ lớn nhất cho việc xác thực lực lượng dân quân

trong dự án này. Ở một mức độ nào đó, sự kiện này chính là lò thử để kiểm chứng và hình thành phương

pháp luận trên. Và nó cho thấy sức mạnh của hoạt động trinh sát thông thường trong việc khám phá thông
tin quan trọng về lực lượng dân quân mà không thấy được qua viễn thám.

Triển khai lực lượng dân quân
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Xét về nhiều mặt, hành động của các tàu dân quân Trung Quốc tại Đá Ba Đầu không có gì quá đặc biệt.
Đài Á Châu Tự Do đã đưa tin về sự hiện diện của một số lượng đáng kể tàu đánh cá Trung Quốc tại Đá Ba
Đầu từ một năm trước đó, và đánh giá hình ảnh vệ tinh trong quá khứ cho thấy các tàu có thể đã hiện diện
từ sớm hơn, vào mùa thu năm 2019. 141 Và mặc dù việc hơn 200 tàu đánh cá Trung Quốc tập trung tại một

địa điểm là điều khá bất thường, đây không phải là điều chưa từng xảy ra: các hoạt động “tụ tập thành
bầy” tương tự đã diễn ra gần đảo Thị Tứ do Philippines chiếm giữ một cách khá thường xuyên trong ít
nhất ba năm trước. 142 Và mặc dù mục đích cuối cùng của các tàu dân quân Trung Quốc tập trung tại Đá Ba
Đầu vẫn còn đang được suy đoán, khả năng xảy ra xung đột dường như đã thấp hơn so với những lần dàn
trận khác ở các địa điểm đã bị chiếm giữ hoặc các khu vực tranh chấp hydrocacbon.
Tuy nhiên, việc dàn trận tại Đá Ba Đầu đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất gần đây ở

Biển Đông do phản ứng của Philippines. Vào đầu tháng 3, Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia về Biển Tây

Philippines, một cơ quan liên ngành thuộc Văn phòng Tổng thống ở Manila, đã bắt đầu công bố ảnh từ các
cuộc tuần tra do Cảnh sát biển Philippines thực hiện tại Đá Ba Đầu. Lần tuần tra đầu tiên diễn ra vào ngày
7 tháng 3 đã bắt giữ các tàu Trung Quốc đang thả neo và buộc chặt vào nhau, trong đó nhiều tàu có tên và
số hiệu tàu rõ ràng. Những bức ảnh này được công bố đi kèm với yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Delfin Lorenzana và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Teodoro Locsin Jr. yêu cầu Trung Quốc rút các tàu này.

Ảnh video được Philippines công bố cho thấy Yue Zhan Yu 08043, 08042 và Yue Xin Hui Yu 60138, 60139 tại Đá Ba Đầu, ngày 12
tháng 4 năm 2021. Nguồn cung cấp: Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia trên Biển Tây Philippines

Các cuộc tuần tra của Philippines đã cung cấp bằng chứng bằng hình ảnh và video về sự hiện diện của đội
tàu đánh cá Trung Quốc. Nó cũng dẫn đến việc xác định được 14 tàu dân quân chưa được biết đến trước

đó. 143 Vụ việc này đã thúc đẩy các bên khác đẩy mạnh nỗ lực hơn. Việt Nam, quốc gia chiếm giữ một số địa
điểm gần Đá Ba Đầu, đã tiếp bước Manila khi công bố các bức ảnh của chính mình về các tàu Trung Quốc

tại Đá Ba Đầu vào năm 2020 và 2021 trong một loạt bài đăng trên báo Thanh Niên của truyền thông nhà
nước. Nhờ đó mà đã xác định thêm được 10 tàu dân quân. 144 Ngoài những bức ảnh được công bố công

khai này, có một nguồn đã cung cấp cho CSIS những bức ảnh về dữ liệu AIS giữa các tàu được thu thập tại
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Đá Ba Đầu, vốn không được hiển thị trên các nền tảng vệ tinh thương mại. Chúng đã hé lộ thông tin nhận
dạng của hơn 80 tàu Trung Quốc khác tham gia vào đợt triển khai.
Cùng với việc cung cấp ảnh mới, các bài báo Thanh Niên đã đưa tin về hoạt động dân quân của Trung

Quốc chưa được biết đến trước đây, bao gồm một số thông tin đến từ các cuộc phỏng vấn với quân đội và
ngư dân Việt Nam hoạt động từ tiền đồn của Việt Nam tại đảo Sinh Tồn Đông và đảo Sinh Tồn. Một bài
báo dẫn lời các quan chức của cơ quan Giám sát Nguồn lợi Thủy sản Việt Nam cho biết có chín tàu Yue Tai
Yu thuộc sở hữu của Công ty Phát triển Thủy sản Fancheng Đài Sơn thực hiện các cuộc tập trận vòi rồng
hàng tuần, với tên gọi là "các tàu xung kích" chuyên bảo vệ các giàn khoan dầu và tàu xây dựng của Trung
Quốc cũng như đẩy lùi tàu của các quốc gia tranh chấp khác. 145 Một bài báo khác cho biết vào giữa tháng 4
năm 2021, khoảng 100 chiếc thuyền đến từ Đá Ba Đầu đã thả neo tại Đá Kennan bỏ trống, trong đó bao
gồm các thuyền cao tốc chở binh sĩ PLA từ tiền đồn của Trung Quốc trên Đá Tư Nghĩa gần đó. 146 Một bức
ảnh trong bài báo đăng ngày 30 tháng 4 cho thấy một tàu dân quân Trung Quốc gần Đá Tư Nghĩa không

hề có tên hay số hiệu được sơn trên thân tàu; thông tin đó được cho là đã bị xóa đi để tàu thực hiện trinh
sát mà không bị nhận dạng. 147 Ngoài ra, một số bài báo còn có các cuộc phỏng vấn mô tả những nỗ lực của
Việt Nam trong việc phá hủy và loại bỏ các phao tiêu của Trung Quốc đặt tại Đá Ba Đầu và các địa điểm
khác ở cụm Sinh Tồn—một hoạt động có từ năm 1988 và được cho là vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. 148
Đến tháng 5 năm 2021, gần như tất cả các tàu Trung Quốc đã rời Đá Ba Đầu, cho thấy chiến dịch loan tin
rộng của Philippines và phản ứng quốc tế sau đó đã đạt được thành công theo nghĩa hẹp. Hầu hết các tàu

của Trung Quốc chỉ đơn giản là đi đến các địa điểm lân cận mà Trung Quốc đã chiếm đóng từ lâu, như Đá

Tư Nghĩa cách 9 hải lý về phía tây nam Đá Ba Đầu, và Đá Ga Ven cách 27 hải lý về phía tây bắc.

Kết luận
Tóm lại, việc dàn trận tại Đá Ba Đầu có ý nghĩa đặc biệt đối với hiểu biết của công chúng về lực lượng dân
quân hàng hải Trung Quốc, cũng như tương lai của việc giám sát các hoạt động vùng xám ở Biển Đông.
Báo cáo này đã xác định 103 tàu dân quân hàng hải của Trung Quốc hiện diện tại Đá Ba Đầu. Phần lớn
trong số này đến từ các bức ảnh chụp tại chỗ và dữ liệu AIS giữa các tàu. Dữ liệu viễn thám chủ yếu có vai

trò cung cấp thêm thông tin cơ bản về các tàu này sau khi đã được xác định, và chứng thực thời điểm

chúng rời cảng xuất phát trên đường đến Đá Ba Đầu. Chỉ có một số nhỏ tàu có thể được xác định tại bãi đá
này thông qua dữ liệu viễn thám.
Việc rất nhiều tàu Trung Quốc được nhìn thấy qua dữ liệu AIS giữa các tàu đã làm các tác giả tỉnh ngộ về
giả định mà họ và cộng đồng nghiên cứu đưa ra trước đây: hầu hết các tàu dân quân hàng hải của Trung
Quốc đều giả mạo hoặc vô hiệu hóa các thiết bị thu phát AIS của chúng khi hoạt động trong vùng biển
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tranh chấp. Đá Ba Đầu cho thấy rằng có rất nhiều, nếu không phải là hầu hết tàu đều phát sóng AIS,
nhưng được trang bị bộ tiếp sóng Loại B để ngăn ngừa việc thường xuyên bị theo dõi bởi các bộ thu dựa
trên vệ tinh. Hầu hết các tàu dân quân xuất hiện trên AIS giữa các tàu đều hiển thị trong cơ sở dữ liệu AIS
thương mại, và có thể thấy là chúng tiến về phía nam từ các cảng đất liền Trung Quốc từ vài tuần và vài
tháng trước khi xuất hiện tại Đá Ba Đầu— nhưng tín hiệu của chúng đã bị mất khi di chuyển ra xa bờ biển
hơn. Tất cả những điều này cho thấy lực lượng dân quân vẫn có thể được theo dõi bằng AIS của lực lượng
cảnh sát biển và hải quân tuần tra quanh Trường Sa, cũng như bằng các thiết bị thu phát đặt trên các đảo.
Đá Ba Đầu đã cho thấy những hạn chế của phương pháp viễn thám dựa trên vệ tinh và hiển thị sức mạnh
đặc biệt của việc trình báo tại chỗ. Trong khi hình ảnh vệ tinh thương mại chụp Đá Ba Đầu vào tháng 3 và

tháng 4 cho phép đếm được số tàu và phân biệt cơ bản giữa các loại tàu, thì video và ảnh chụp trên mặt
nước có thể xác định tên từng tàu và chứng minh cho cả những người hoài nghi nhất rằng trên thực tế,

chúng chính là các tàu đánh cá Trung Quốc tụ tập ồ ạt không phải vì mục đánh cá. Các cuộc phỏng vấn của

Việt Nam với các nhân chứng đã hé lộ thêm thông tin về hoạt động của lực lượng dân quân mà sẽ không
thể tìm ra bằng cách khác.
Điều này cho thấy rằng các bên liên quan trong khu vực như Philippines, Việt Nam và những nước khác

với khả năng vận hành tàu thuyền và máy bay xung quanh quần đảo Trường Sa có thể đóng vai trò không
thể thiếu trong việc xác định và công khai các hoạt động triển khai lực lượng dân quân hàng hải của Trung
Quốc. Quân đội và các cơ quan chấp pháp với những khả năng này đương nhiên có khuynh hướng bảo vệ
thông tin mà họ thu thập hơn là công bố công khai, nhưng giai đoạn này cho thấy việc công khai những
thông tin đó có thể mang lợi cho họ như thế nào. Bằng cách phơi bày các hoạt động vùng xám đang diễn
ra bằng video, ảnh và các bằng chứng thuyết phục khác, các nước trong khu vực có thể tạo cơ hội cho

những nước khác tham gia để ủng hộ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Họ đồng thời cũng có thể làm

giảm hiệu quả của nỗ lực tung thông tin sai lệch, thông tin giả để đánh lạc hướng hay bào chữa cho các sự
kiện đang diễn ra. Bằng cách làm như vậy, họ có thể tăng sức ép thể diện lên Bắc Kinh về việc sử dụng các
lực lượng bán quân sự này. Những thông tin như vậy, sau khi được công bố công khai, có thể được các học
giả và nhóm xã hội dân sự sử dụng để khám phá nhiều hơn nữa về lực lượng dân quân.
Dữ liệu nguồn mở và có sẵn trên thị trường là cần thiết để lập bản đồ toàn diện về lực lượng dân quân
hàng hải Trung Quốc, nhưng chúng vẫn chưa đủ. Khả năng có mặt tại hiện trường của các chính quyền
trong khu vực là một thành phần chủ chốt, giống như ở Đá Ba Đầu.
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Kết luận

Những phát hiện của báo cáo này sẽ giải tỏa nhiều nghi ngờ mà cho đến nay đã cản trở nỗ lực hiểu biết
chung của công chúng về lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc.
Lực lượng dân quân không có gì bí mật—rất nhiều tài liệu của chính phủ, báo cáo trên các phương tiện
truyền thông, các bài báo học thuật và tài liệu khác của Trung Quốc thảo luận công khai về lực lượng này.
Lực lượng này bao gồm cả lực lượng dân quân chuyên nghiệp—các tàu vận hành bởi thủy thủ đoàn mặc
đồng phục, được đóng tích hợp các tính năng quân sự như kho chứa vũ khí—cũng như các tàu đánh cá
dân sự lớn và mạnh mẽ được tuyển chọn, cải tạo hoặc đóng với mục đích là tàu SBFV để thực hiện các
mục tiêu chính trị của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp. Hiện tại, khoảng 300 tàu như vậy đang
hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, chủ yếu xuất phát từ mười
cảng trên khắp các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông. Hoạt động của các tàu này được chính phủ Trung Quốc
tài trợ thông qua các chế độ trợ giá khuyến khích các chủ thể địa phương đóng tàu phù hợp với các thông
số kỹ thuật của quân đội và vận hành chúng trong các vùng biển tranh chấp, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng
chấp pháp và hải quân Trung Quốc khi cần thiết. Cấu trúc doanh nghiệp đằng sau các tàu dân quân không
được thiết kế phức tạp để che đậy các chủ sở hữu sau cùng mà lại đơn giản và trực tiếp, tương ứng với địa

phương nơi các tàu này đăng ký cảng. Ngoại trừ các đội tàu chuyên nghiệp được điều hành bởi các công ty
chuyên trách ở Hải Nam, quyền sở hữu các tàu dân quân rất đa dạng giữa một số lượng lớn các công ty.
Hiện tượng này phản ánh bản chất phi tập trung của lực lượng dân quân hiện tại, và các tổ chức doanh

nghiệp địa phương thường hay phản ứng với các tín hiệu tài trợ được đề cập trong các chương trình chính

sách trong thập kỷ qua.

Trong khi xây dựng một phương pháp luận để xác định các tàu dân quân, báo cáo này cũng đưa ra một số
kết luận. Việc nhận dạng trực tiếp dựa trên các nguồn tin chính thức của Trung Quốc hoặc các phương
tiện truyền thông nhà nước vẫn là chỉ báo rõ ràng và chính xác nhất về hoạt động của lực lượng dân quân.
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Nhưng không chắc rằng tất cả, hay thậm chí là hầu hết các tàu dân quân hàng hải có thể được nhận dạng
theo cách này. Và luôn có rủi ro rằng các nguồn tin của Trung Quốc từng sẵn sàng công khai tên hoặc ảnh

của các tàu dân quân sẽ không còn làm như vậy trong bối cảnh quốc tế đang tăng cường giám sát.

Vi, lấy cơ sở từ dữ liệu viễn thám và trình báo tại chỗ như truyền thống, là con đường triển vọng nhất để
nhận dạng liên tiếp các tàu dân quân. Hình ảnh vệ tinh thương mại và dữ liệu AIS đóng vai trò quan trọng
trong việc xác định và theo dõi hoạt động triển khai lực lượng dân quân. Những công cụ này có thể còn
hiệu quả hơn nữa trong tương lai nhờ những gì ta đã học được về hành vi và sự phân bố địa lý của lực
lượng dân quân. Nhưng kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng chụp ảnh và quay video tại chỗ, cũng như

thu thập dữ liệu AIS giữa các tàu mang lại tiềm năng lớn nhất trong việc nhận dạng trực tiếp các tàu dân
quân và ghi lại hành vi của tàu, để không những tăng cơ hội phục vụ nghiên cứu theo dõi, mà còn tạo ra

ảnh hưởng tức thì bằng cách tiết lộ một cách thuyết phục về quy mô, phạm vi và hoạt động của dân quân

cho nhiều đối tượng hơn.

Những người đang làm việc để xác định các tàu dân quân nên kết hợp nỗ lực này với việc nghiên cứu các
chỉ báo phụ có khả năng cung cấp thêm bằng chứng về mối liên hệ với lực lượng dân quân. Quan hệ với
các tàu, cảng và các khoản trợ cấp lớn chứng tỏ một con tàu là SBFV đều là những chỉ báo mạnh mẽ cho
thấy tàu cần được nghiên cứu thêm. Các tàu lớn trên 50 mét hoạt động trong vùng biển tranh chấp,và đặc
biệt là các tàu ít nhân sự với dưới 10 thuyền viên cũng đáng được xem xét kỹ hơn. Và mặc dù mối liên hệ
giữa doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ Trung Quốc không phải là công cụ nhận dạng rõ ràng các tàu
dân quân, nhưng các tàu có mối liên hệ như vậy và đặc biệt là đi kèm với các chỉ báo dân quân khác rất
đáng để điều tra.
Báo cáo này đã xác định được 122 tàu dân quân và 52 tàu khác có khả năng là dân quân. Khi kết hợp
những báo cáo liên tục từ các bên ở Biển Đông với nghiên cứu bổ sung bằng tài liệu Hoa ngữ nguồn mở và

dữ liệu viễn thám, việc xác định chính xác đầy đủ lực lượng dân quân hàng hải không chỉ là khả thi mà còn

có khả năng cao. Và nếu lực lượng dân quân có thể được xác định và lập bản đồ toàn bộ, với động cơ và
phương pháp đã được biết đến rộng rãi, lực lượng này sẽ mất đi hiệu quả như một lực lượng vùng xám.
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Giới thiệu về tác giả

Gregory B. Poling là nghiên cứu viên cấp cao về Đông Nam Á và giám đốc của Sáng kiến Minh bạch
Hàng hải Châu Á tại CSIS. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về các tranh chấp tại Biển
Đông và giám sát hoạt động nghiên cứu về quan hệ đồng minh của Hoa Kỳ, nền dân chủ và quản trị tại
Đông Nam Á và an ninh hàng hải tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Các bài viết của ông Poling đã

được đăng trên tạp chí Foreign Affairs, Wall Street Journal, Foreign Policy và Nikkei Asia cũng như

nhiều nguồn khác. Ông là tác giả hoặc đồng tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về Biển Đông, an ninh
hàng hải và đối ngoại của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Ông Poling nhận bằng Thạc sĩ quan hệ quốc tế từ Đại
học American và bằng Cử nhân lịch sử và triết học từ Cao đẳng St. Mary tại Maryland.
Tabitha Grace Mallory là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Viện Hải dương Trung Quốc và
giáo sư liên kết của Trường Nghiên cứu Quốc tế Henry M. Jackson thuộc Đại học Washington. Tiến sĩ
Mallory chuyên về chính sách đối ngoại và môi trường của Trung Quốc. Bà hiện đang nghiên cứu về Trung
Quốc và công tác quản trị đại dương toàn cầu, và đã từng xuất bản công trình về chính sách thủy sản và
đại dương của Trung Quốc. Tiến sĩ Mallory từng tư vấn cho các tổ chức như Quỹ Liên hợp quốc, Quỹ bảo
vệ Động vật Hoang dã Thế giới, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và
Quỹ Packard. Tiến sĩ Mallory có bằng Tiến sĩ (loại ưu) và bằng Thạc sĩ quan hệ quốc tế từ Trường Nghiên
cứu Quốc tế Cao cấp (SAIS) của Đại học Johns Hopkins, chứng chỉ về Nghiên cứu Trung Quốc của Trung
tâm Hopkins-Nam Kinh, và bà tốt nghiệp danh dự Phi Beta Kappa từ Đại học Washington với bằng Cử
nhân nghiên cứu quốc tế và tiếng Quan Thoại.
Harrison Prétat là nghiên cứu viên của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á tại CSIS. Lĩnh vực
chuyên sâu nghiên cứu của ông bao gồm các tranh chấp hàng hải, quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, tương tác
kinh tế quốc tế ở Châu Á và thách thức đối với các tổ chức quốc tế trong thế kỷ 21.
Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (C4ADS) là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) dành
riêng cho phân tích theo hướng dữ liệu và báo cáo dựa trên bằng chứng về các vấn đề xung đột và an ninh
trên toàn thế giới. Nó tìm kiếm để giảm bớt gánh nặng phân tích do các tổ chức khu vực công thực hiện
bằng cách áp dụng nhân lực, chuyên sâu, và nghiêm ngặt đối với các câu hỏi về xung đột và an ninh. Cách
tiếp cận của nó thúc đẩy điều tra phi truyền thống kỹ thuật và công nghệ phân tích mới nổi. Nó công nhận
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giá trị của việc làm việc trên mặt đất trong lĩnh vực này, nắm bắt kiến thức địa phương và thu thập dữ liệu
gốc để cung cấp thông tin cho phân tích của nó. Đồng thời thời gian, nó sử dụng công nghệ tiên tiến để
quản lý và phân tích dữ liệu đó. Kết quả là một sáng tạo cách tiếp cận phân tích để ngăn ngừa và giảm
thiểu xung đột.
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Phụ lục
Phụ lục A: Các tàu dân quân hàng hải đã xác định, chủ sở hữu và chủ sở hữu
được hưởng lợi sau cùng
Danh sách này bao gồm các tàu được báo cáo xác định với độ tin cậy cao là tàu dân quân biển, do chúng
đáp ứng một hay nhiều chỉ báo chính (như đã tường thuật trong Phần V).
Tên tàu

Thành phố đăng
ký

MMSI

Chủ sở hữu
trực tiếp

Công ty TNHH
Dịch vụ Dầu mỏ
Trung Quốc (中
海油田服务股份
有限公司) 149
Lu Dinglian (卢

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng
State-owned Assets Supervision
and Administration Commission of
State Council (SASAC) (国务院国
有资产监督管理委员会)

Bin Hai (滨海) 285

-

412300330

Gui Bei Yu (桂北渔)
39198

Beihai, Guangxi

412501101

Gui Bei Yu (桂北渔)
80699

Beihai, Guangxi

412500677

荣) 151

Li Rirong (李日荣)

Qiong Lin Yu (琼临渔)
01456

Lingao, Hainan

412524861

-

Qiong Lin Yu (琼临渔)
11587

Huang Zaibai (黄

Lingao, Hainan

412520361

在百) 152

Huang Zaibai (黄在百)

Qiong Lin Yu (琼临渔)
60017

Lingao, Hainan

412524858

-

-

Qiong Lin Yu (琼临渔)
60018

Lingao, Hainan

412520251

-

-

Qiong Lin Yu (琼临渔)
60019

Lingao, Hainan

412520252

-

-

Qiong Lin Yu (琼临渔)
60020

Lingao, Hainan

412524877

-

-

Tanmen, Hainan

-

-

-

412520152

Công ty TNHH
Phát triển Thủy
sản Tam Sa
(SFDC) (三沙市
渔业发展有限公
司 (三沙渔业公

-

定莲) 150
Li Rirong (李日

Lu Dinglian (卢定莲)

Qiong Qiong Hai Yu (琼
琼海渔) 1101
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00101

Sansha, Hainan

Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00111

Sansha, Hainan

412520163

司) 153

Phòng Tài chính Thành phố Tam Sa
(三沙市财政局)

Sansha, Hainan

412520166

-

-

Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00114
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Tên tàu

Thành phố đăng
ký

MMSI

Chủ sở hữu
trực tiếp

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng

Sansha, Hainan

-

司) 154

Phòng Tài chính Thành phố Tam
Sa (三沙市财政局)

Sansha, Hainan

212520221

-

-

Sansha, Hainan

412520233

-

-

Sansha, Hainan

412520194

Sanya Yufeng
Fishermen
Professional
Cooperative (三
亚榆丰渔民专业

-

Sanya, Hainan

412168668

合作社) 155
Hainan Fugang
Ocean Fishery
Co. Ltd. (海南福
港远洋渔业有限

Liang Fujiao (梁符娇)

Sanya, Hainan

412524557

公司) 156

Lin Xinrui (林心瑞)

Sanya, Hainan

412523272

-

-

Sanya, Hainan

412523671

-

-

Sanya, Hainan

412721269

-

-

Sanya, Hainan

412523256

-

-

Sanya, Hainan

412524461

-

-

Sanya, Hainan

412524449

-

-

Sanya, Hainan

412524443

-

-

Sanya, Hainan

412524436

-

-

Sanya, Hainan

412524433

-

-

Sanya, Hainan

412523613

-

-

Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00212

Công ty TNHH
Phát triển Thủy
sản Tam Sa
(SFDC) (三沙市
渔业发展有限公
司 (三沙渔业公

Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00301
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00312
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00315

Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72108

Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72113
Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72118
Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72122
Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72125
Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72126
Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72127
Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72130
Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72131
Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72132
Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72135
Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72136
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Chủ sở hữu
trực tiếp

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng

412520344

合作社) 157

Liang Fujiao (梁符娇)

Sanya, Hainan
Hong Kong/Macau

412520903
-

-

Yangjiang,
Guangdong

Yangjiang Sansha
Fisheries Co. Ltd.
(阳江市三沙渔

412474386

业有限公司) 158

Lin Xingsong (林杏松)

江城渔) 60668

Yangjiang,
Guangdong

-

-

Yue Lei Yu (粤雷渔)
07888

Leizhou,
Guangdong

Luo Erchuan (罗

412473656

Tên tàu

Thành phố đăng
ký

MMSI

Sanya, Hainan

Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72137

Sanya Yufeng
Fishermen
Professional
Cooperative (三
亚榆丰渔民专业

Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72199
Taisha (台沙) 2083
Yue Jiang Cheng Yu (粤
江城渔) 60666
Yue Jiang Cheng Yu (粤

儿川) 159
Leizhou Wushi
Runming Fishery
Professional
Cooperative (雷
州市乌石润明渔
业专业合作社

Luo Erchuan (罗儿川)

Song Lihua (宋丽花)

Yue Lei Yu (粤雷渔)
08888

Leizhou,
Guangdong

412472879

Yue Lei Yu (粤雷渔)
09999

Leizhou,
Guangdong

) 160
Leizhou Wushi
Runming Fishery
Professional
Cooperative (雷
州市乌石润明渔
业专业合作社

412472878

Song Lihua (宋丽花)

Yue Lei Yu (粤雷渔)
12066

Leizhou,
Guangdong

) 161
Zhanjiang
Kaixuan Ocean
Fishery Co. Ltd. (
湛江市凯旋远洋
渔业有限公司)

412472809

162

Zheng Yao (郑要)

Yue Lei Yu (粤雷渔)
77777

Yue Lei Yu (粤雷渔)
88888
Yue Lei Yu (粤雷渔)
99999

Leizhou,
Guangdong

Leizhou,
Guangdong

Leizhou,
Guangdong

412473002

412473003

412473004
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Guangdong
Xingchen Marine
Fishery Co. Ltd. (
广东星晨海洋渔
业有限公司) 163
Guangdong
Xingchen Marine
Fishery Co. Ltd. (
广东星晨海洋渔
业有限公司) 164
Guangdong
Xingchen Marine
Fishery Co. Ltd. (

Mo Junzhong (莫骏忠)

Mo Junzhong (莫骏忠)

Mo Junzhong (莫骏忠)

Tên tàu

Thành phố đăng
ký

MMSI

Chủ sở hữu
trực tiếp

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng

广东星晨海洋渔
业有限公司) 165
Li Yatong (李亚
统)
Qiu Shiyang (邱

Yue Lian Yu (粤廉渔)
11113

Lianjiang,
Guangdong

412472872

Yue Lian Yu (粤廉渔)
11688

Lianjiang,
Guangdong

412390125

Yue Lian Yu (粤廉渔)
11999

Lianjiang,
Guangdong

412463949

Yue Lian Yu (粤廉渔)
12333

Lianjiang,
Guangdong

412464002

Yue Lian Yu (粤廉渔)
21666

Lianjiang,
Guangdong

412470814

Huang Ping (黄平)

Yue Lian Yu (粤廉渔)
22266

Lianjiang,
Guangdong

平) 168
Lianjiang
Haishunfeng
Fishery Co. Ltd. (
廉江市海顺风渔

412464018

Chen Chengquan (陈成全)

Yue Lian Yu (粤廉渔)
22288

Lianjiang,
Guangdong

业有限公司) 169
Lianjiang
Haishunfeng
Fishery Co. Ltd. (
廉江市海顺风渔

412464003

业有限公司) 170
Lianjiang Jindong
Fishery Co. Ltd. (
廉江市锦东渔业
有限公司)
He Tai (何太)

Chen Chengquan (陈成全)

Yue Lian Yu (粤廉渔)
22888

Lianjiang,
Guangdong

412473147

Yue Lian Yu (粤廉渔)
24666

Lianjiang,
Guangdong

412463728

Yue Lian Yu (粤廉渔)
24999

Lianjiang,
Guangdong

412463726

Yue Lian Yu (粤廉渔)
28128
Yue Lie Yu (粤猎渔)
12388

Lianjiang,
Guangdong
Guangzhou,
Guangdong

Yue Long Gang Yu (粤
龙岗渔) 82818

Yue Long Gang Yu (粤
龙岗渔) 82828

412464445

石养) 166
Qiu Rilai (邱日来
) 167
Lianjiang
Tenglong Fishery
Co. Ltd. (廉江市
腾龙渔业有限公
司)
Huang Ping (黄

171

Li Yatong (李亚统)
Qiu Shiyang (邱石养)
Qiu Rilai (邱日来)
Long Chengxin (龙成鑫)

Qi Jindong (戚锦东)

He Tai (何太)

He Zeji (何泽基)
172

Lianjiang Hongde
Fisheries Co. Ltd.
(廉江市红德渔
业有限公司)

He Zeji (何泽基)

Li Zhongde (李忠德)

412464836

-

Shenzhen,
Guangdong

Shenzhen
Bangchong
Agricultural
Technology Co.
Ltd. (深圳市邦潮
农业科技有限公

412463539

Qin Jun (邱军)

Shenzhen,
Guangdong

412463538

司) 173
Shenzhen
Bangchong
Agricultural
Technology Co
Ltd (深圳市邦潮

63

Qin Jun (邱军)

Tên tàu

Thành phố đăng
ký

MMSI

Chủ sở hữu
trực tiếp

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng

农业科技有限公
Yue Ma Yu 60228

Yue Mao Bin Yu (粤茂
滨渔) 42812 175

Yue Mao Bin Yu (粤茂

412465077

Maoming,
Guangdong
Maoming,
Guangdong

412474531

412474531

滨渔) 42881

Yue Mao Bin Yu (粤茂
滨渔) 42882

Yue Mao Bin Yu (粤茂
滨渔) 42883

Yue Mao Bin Yu (粤茂
滨渔) 42885

Yue Mao Bin Yu (粤茂
滨渔) 42886
Yue Shan Cheng Yu (粤
汕城渔) 16117
Yue Shan Cheng Yu (粤
汕城渔) 16118
Yue Shan Cheng Yu (粤
汕城渔) 20341

限公司) 176
Maoming
Desheng
Fisheries
Company Ltd. (
茂名市德胜渔业

-

Ling Lianwei (凌联伟)

Ling Lianwei (凌联伟)

有限公司) 177
Maoming
Desheng
Fisheries
Company Ltd. (
茂名市德胜渔业

滨渔) 42812

Yue Mao Bin Yu (粤茂

司) 174
Maoming
Desheng
Fisheries
Company Ltd. (茂
名市德胜渔业有

Maoming,
Guangdong

412472796

Ling Lianwei (凌联伟)

Maoming,
Guangdong

有限公司) 178
Maoming
Desheng
Fisheries
Company Ltd. (
茂名市德胜渔业

412472795

Ling Lianwei (凌联伟)

Maoming,
Guangdong

有限公司) 179
Maoming
Desheng
Fisheries
Company Ltd. (
茂名市德胜渔业

412472794

Ling Lianwei (凌联伟)

Maoming,
Guangdong

有限公司) 180
Maoming
Desheng
Fisheries
Company Ltd. (
茂名市德胜渔业

412472793

Ling Lianwei (凌联伟)

Maoming,
Guangdong

有限公司) 181
Maoming
Desheng
Fisheries
Company Ltd. (
茂名市德胜渔业

412472792

有限公司) 182

Ling Lianwei (凌联伟)

Shanwei,
Guangdong

412472657

-

-

Shanwei,
Guangdong

412474783

-

-

Shanwei,
Guangdong

412488833

-

-
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Thành phố đăng
ký

MMSI

Chủ sở hữu
trực tiếp

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng

Shanwei,
Guangdong

412483535

-

-

汕城渔) 20361

Shanwei,
Guangdong

412485279

-

Yue Tai Yu (粤台渔)
11028

Taishan,
Guangdong

Công ty TNHH
Đánh bắt Hải sản
Runhe Đài Sơn (
台山市润和海洋
渔业捕捞有限公

412461607

Yue Tai Yu (粤台渔)
11266

Taishan,
Guangdong

司) 183
Công ty TNHH
Đánh bắt cá Biển
khơi Zhaoxi Đài
Sơn (台山市照喜
远洋渔业捕捞有

412472887

Yue Tai Yu (粤台渔)
11302

Taishan,
Guangdong

限公司) 184
He Rizhuang (何

412470993

He Rizhuang (何日庄)

Yue Tai Yu (粤台渔)
12588

Taishan,
Guangdong

日庄) 185
Công ty TNHH Hải
sản Xierun Đài
Sơn (台山市协润
海洋渔业有限公

412472784

Mo Meixing (莫美兴)

Yue Tai Yu (粤台渔)
12589

Taishan,
Guangdong

司) 186
Công ty TNHH
Hải sản Xierun
Đài Sơn (台山市
协润海洋渔业有

412472785

Mo Meixing (莫美兴)

Yue Tai Yu (粤台渔)
12898

Taishan,
Guangdong

限公司) 187
Lin Jinbo (林进

412464567

Yue Tai Yu (粤台渔)
18000

Taishan,
Guangdong

Tên tàu
Yue Shan Cheng Yu (粤
汕城渔) 20346
Yue Shan Cheng Yu (粤

Yue Tai Yu (粤台渔)
18111

Yue Tai Yu (粤台渔)
18168

Taishan,
Guangdong

Taishan,
Guangdong

412472778

412472779

412474203

波) 188
Công ty TNHH
Phát triển Thủy
sản Phàn Thành
Đài Sơn (台山市
帆程渔业发展有
限公司) 189
Công ty TNHH
Phát triển Thủy
sản Phàn Thành
Đài Sơn (台山市
帆程渔业发展有
限公司) 190
Công ty TNHH
Phát triển Thủy
sản
Changhesheng
Đài Sơn (台山市
帆程渔业发展有
限公司) 191
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Lin Rixi, He Rizhao (林日喜, 何日
照)

Mo Meixing (莫美兴)

Lin Jinbo (林进波)

Weng Yilan, Weng Jianxin (翁一
岚, 翁健心)

Weng Yilan, Weng Jianxin (翁一
岚, 翁健心)

Huang Guichang (黄桂昌)

Tên tàu

Thành phố đăng
ký

Yue Tai Yu (粤台渔)
18222

Taishan,
Guangdong

Yue Tai Yu (粤台渔)
18333

Yue Tai Yu (粤台渔)
18555

Yue Tai Yu (粤台渔)
18666

Yue Tai Yu (粤台渔)
18777

Yue Tai Yu (粤台渔)
18888

Yue Tai Yu (粤台渔)
18999

Taishan,
Guangdong

Taishan,
Guangdong

Taishan,
Guangdong

Taishan,
Guangdong

Taishan,
Guangdong

Taishan,
Guangdong

MMSI

412472781

412472782

412472783

412472884

412472885

412472883

412472882

Chủ sở hữu
trực tiếp

Công ty TNHH
Phát triển Thủy
sản Phàn Thành
Đài Sơn (台山市
帆程渔业发展有
限公司) 192 193
Công ty TNHH
Phát triển Thủy
sản Phàn Thành
Đài Sơn (台山市
帆程渔业发展有
限公司) 194
Công ty TNHH
Phát triển Thủy
sản Phàn Thành
Đài Sơn (台山市
帆程渔业发展有
限公司) 195
Công ty TNHH
Phát triển Thủy
sản Phàn Thành
Đài Sơn (台山市
帆程渔业发展有
限公司) 196
Công ty TNHH
Phát triển Thủy
sản Phàn Thành
Đài Sơn (台山市
帆程渔业发展有
限公司) 197
Công ty TNHH
Phát triển Thủy
sản Phàn Thành
Đài Sơn (台山市
帆程渔业发展有
限公司) 198
Công ty TNHH
Phát triển Thủy
sản Phàn Thành
Đài Sơn (台山市
帆程渔业发展有

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng
Weng Yilan, Weng Jianxin (翁一
岚, 翁健心)

Weng Yilan, Weng Jianxin (翁一
岚, 翁健心)

Weng Yilan, Weng Jianxin (翁一
岚, 翁健心)

Weng Yilan, Weng Jianxin (翁一
岚, 翁健心)

Weng Yilan, Weng Jianxin (翁一
岚, 翁健心)

Weng Yilan, Weng Jianxin (翁一
岚, 翁健心)

Weng Yilan, Weng Jianxin (翁一
岚, 翁健心)

限公司) 199
Tan Hongwei (谭

Yue Tai Yu (粤台渔)
61166

Taishan,
Guangdong

412463291

Yue Tai Yu (粤台渔)
61999

Taishan,
Guangdong

412463147

Yue Tai Yu (粤台渔)
62098

Taishan,
Guangdong

412464942

Yue Tai Yu (粤台渔)
63888
Yue Xia Yu (粤霞渔)
90121

Taishan,
Guangdong
Zhanjiang,
Guangdong

412463784
412463331
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红卫) 200
Chen Songhan (
陈松汉) 201
Tan Dahuan (谭

达欢) 202
Zhu Xuefeng (朱
雪锋) 203
Zhanjiang
Yanghai Fishery

Tan Hongwei (谭红卫)
Chen Songhan (陈松汉)
Tan Dahuan (谭达欢)
Zhu Xuefeng (朱雪锋)
Chen Xiuzhen (陈秀珍)

Tên tàu

Thành phố đăng
ký

MMSI

412463345
Yue Xia Yu (粤霞渔)
90122

Yue Xin Hui Yu (粤新会
渔) 20089
Yue Xin Hui Yu (粤新会
渔) 60126

412464873

Jiangmen,
Guangdong

412461406

Yue Xin Hui Yu (粤新会
渔) 60128
412461626

Yue Xin Hui Yu (粤新会
渔) 60129

Yue Xin Hui Yu (粤新会
渔) 60136
Yue Xin Hui Yu (粤新会
渔) 60138
Yue Xin Hui Yu (粤新会
渔) 60139

Jiangmen,
Guangdong
Jiangmen,
Guangdong
Jiangmen,
Guangdong

412465949

Yangjiang,
Guangdong

Zhanjiang
Yanghai Fishery
Professional
Cooperative (湛
江市洋海渔业专

Chen Xiuzhen (陈秀珍)

Liang Wenliang (
梁文亮) 208

Jiangmen Xinhui
District Honghai
Fishery
Professional
Cooperative (江
门市新会区宏海
渔业专业合作社
) 209
Jiangmen Xinhui
District Honghai
Fishery
Professional
Cooperative (江
门市新会区宏海
渔业专业合作社

Liang Wenliang (梁文亮)

Yang Liuan, Yang Yexing (杨六安
, 杨业兴)

Yang Liuan, Yang Yexing (杨六安
, 杨业兴)

) 210
Chen Wuxiang (
陈务祥) 211

Chen Wuxiang (陈务祥)

Deng Fengjuan (
邓凤娟) 212

Deng Fengjuan (邓凤娟)

213

Deng Fengjuan (
邓凤娟) 214

Deng Fengjuan (邓凤娟)

Rao Huiqing (饶惠清)

412472849

Yangjiang
Yangdong
Xingsheng South
China Sea
Fishing Co. Ltd. (
阳江市阳东兴盛

412460094
412465085
412461637

Yue Yang Dong Yu (粤
阳东渔) 16288

Chen Xiuzhen (陈秀珍)

业合作社) 207

Jiangmen,
Guangdong

Jiangmen,
Guangdong

业合作社) 204
Zhanjiang
Yanghai Fishery
Professional
Cooperative (湛
江市洋海渔业专
206

Zhanjiang,
Guangdong

Jiangmen,
Guangdong

Professional
Cooperative (湛
江市洋海渔业专

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng

业合作社) 205

Zhanjiang,
Guangdong

412472812
Yue Xia Yu (粤霞渔)
90126

Chủ sở hữu
trực tiếp

67

Tên tàu

Thành phố đăng
ký

MMSI

Chủ sở hữu
trực tiếp

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng

南海捕捞有限公
司) 215
Yue Yang Jiang Yu (粤
阳江渔) 05127
Yue Yang Jiang Yu (粤
阳江渔) 05128
Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 31668
Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 31669
Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 96491
Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 96492
Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 96493
Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 96512
Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 96515
Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 96517
Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 96518
Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 96519
Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 96520

Yangjiang,
Guangdong
Yangjiang,
Guangdong
Yangjiang,
Guangdong
Yangjiang,
Guangdong
Yangjiang,
Guangdong
Yangjiang,
Guangdong
Yangjiang,
Guangdong

Yue Zhan Yu (粤湛渔)
00237

进旺) 216

Lin Jincai (林进
才) 217

-

Lin Xingping (林
412467396

杏平) 218

Lin Juhe (林举何
412460951

) 219

Lin Jinzhan (林进
412470588

栈) 220

Lin Ling (林玲)
412460654

221

Lin Ling (林玲)
412460655

222

Lin Ling (林玲

Lin Jinwang (林进旺)
Lin Jincai (林进才)
Lin Xingping (林杏平)
Lin Juhe (林举何)
Lin Jinzhan (林进栈)
Lin Ling (林玲)
Lin Ling (林玲)
Lin Ling (林玲)

412474275

Yangjiang,
Guangdong

412472839

Yangjiang,
Guangdong

412472842

Lin Ningyu (林宁
宇)

Ling Ningyu (林宁宇)

Yangjiang,
Guangdong

412474276

Lin Shiyang (林
仕养)

Lin Shiyang (林仕养)

Yangjiang,
Guangdong

412472844

Lin Zhenru (林振
如)

Lin Zhenru (林振如)

Yangjiang,
Guangdong

412472845

Yang Xingxiang (
杨幸祥)

Yang Xingxiang (杨幸祥)

412473364
Yangjiang,
Guangdong

Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 96526

412476964

Yangjiang,
Guangdong

Yue Yang Xi Yu (粤阳
西渔) 96523

Lin Jinwang (林

412473378
Yangjiang,
Guangdong
Zhanjiang,
Guangdong

412341917
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) 223

Lin Ningyu (林宁
宇) 224

Guangdong
ShunXin Marine
Fishery Group
Co. Ltd. (广东顺
欣海洋渔业集团
有限公司) 225
Guangdong
ShunXin Marine
Fishery Group
Co. Ltd. (广东顺
欣海洋渔业集团
有限公司) 226
Zhanjiang
Donghai Island
Economic
Development

Ling Ningyu (林宁宇)

Lin Zhi (林织)

Lin Zhi (林织)

Li Jiusan, Tan Feique, Liang Libin,
Xiao Linqiang, Fu Feiwei, Wu
Linhe, Li Junteng (李玖三, 谭妃雀

Tên tàu

Thành phố đăng
ký

MMSI

Chủ sở hữu
trực tiếp

Zone Caifeng
Fisheries
Professional
Cooperative (湛
江东海岛经济开
发区彩丰渔业专

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng

, 梁李彬, 肖林强, 符妃尾, 吴林河,
李骏腾)

业合作社) 227
Yue Zhan Yu (粤湛渔)
08037

Zhanjiang,
Guangdong

412463331

-

-

Yue Zhan Yu (粤湛渔)
08038

Zhanjiang,
Guangdong

412463345

-

-

Yue Zhan Yu (粤湛渔)
08039

-

-

-

-

Yue Zhan Yu (粤湛渔)
08040

Zhanjiang,
Guangdong

412472812

-

-

Yue Zhan Yu (粤湛渔)
08041

-

-

-

-

Yue Zhan Yu (粤湛渔)
08042

-

-

-

-

Yue Zhan Yu (粤湛渔)
08043

Zhanjiang,
Guangdong

-

-

-
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Phụ lục B: Các tàu có thể là tàu dân quân hàng hải, chủ sở hữu và chủ sở hữu
được hưởng lợi sau cùng
Danh sách này bao gồm các tàu có khả năng là tàu dân quân do đáp ứng một hay nhiều chỉ báo phụ (như

chi tiết trong Phần V).

Tên tàu

Qiong Lin Yu (琼临渔)
19002

Thành phố đăng
ký

MMSI

Chủ sở hữu
trực tiếp

Lingao Wangle
Fishery
Professional
Cooperative (临高
旺乐渔业专业合

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng

Chen Buhuan (陈不焕)

Lingao, Hainan

412345687

作社) 228

Sansha, Hainan

-

-

-

Sansha, Hainan

412520142

-

-

Sansha, Hainan

412520146

-

-

Sansha, Hainan

412520146

-

-

Sansha, Hainan

412011573

-

-

Sansha, Hainan

413011561

-

-

Sansha, Hainan

412520157

-

-

Sansha, Hainan

412520163

-

-

Sansha, Hainan

412520164

-

-

Sansha, Hainan

412520167

-

-

Sansha, Hainan

412520172

-

-

-

-

Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00001
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00002
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00006
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00008
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00009
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00010
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00106
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00111
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00112
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00115
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00119
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00201

Sansha, Hainan

Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00206

Sansha, Hainan

412520206

-

-

Sansha, Hainan

412520207

-

-

Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00207
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Tên tàu

Thành phố đăng
ký

MMSI

Chủ sở hữu
trực tiếp

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng

Sansha, Hainan

412520208

-

Sansha, Hainan

412520176

-

-

Sansha, Hainan

412520177

-

-

Sansha, Hainan

412520178

-

-

Sansha, Hainan

412520182

-

-

Sansha, Hainan

412520188

-

-

Sansha, Hainan

412520189

-

-

Sansha, Hainan

412520210

-

-

Sansha, Hainan

412520211

-

-

Sansha, Hainan

412520212

-

-

Sansha, Hainan

412520213

-

-

Sansha, Hainan

412520214

-

-

Sansha, Hainan

412520215

-

-

Sansha, Hainan

412520216

-

-

Sansha, Hainan

412520217

-

-

Sansha, Hainan

412520218

-

-

Sansha, Hainan

412520219

-

-

Sansha, Hainan

412520226

-

-

Sansha, Hainan

412520231

-

-

Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00208
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00209
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00210
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00211
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00214
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00220
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00221
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00223
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00224
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00225
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00226
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00227
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00228
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00229
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00230
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00231
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00232
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00306
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00310
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Tên tàu

Thành phố đăng
ký

MMSI

Chủ sở hữu
trực tiếp

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng

Sansha, Hainan

412520232

-

-

Sansha, Hainan

412520192

-

-

Sansha, Hainan

412520193

-

-

Sansha, Hainan

412520195

-

-

Sansha, Hainan

412520196

-

-

Sansha, Hainan

412520197

-

-

Sansha, Hainan

412520198

-

-

Sansha, Hainan

412520199

Sanya Xinma
Recreational
Fishery
Development Co.
Ltd. (三亚鑫马休
闲渔业发展有限

-

Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00311
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00313
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00314
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00316
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00317
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00318
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00401
Qiong Sansha Yu (琼三
沙渔) 00402

Qiong Sanya Yu (琼三亚
渔) 72186

Sanya, Hainan

412524975

Yue Mao Bin Yu (粤茂
滨渔) 42212
Yue Sui Yu (粤穗渔)
30033

Yue Sui Yu (粤穗渔)
30035

Yue Tai Yu (粤台渔)
11098

Zhang Qirong (张启荣)

公司) 229
Liang Jin (梁进)

Dianbai/Maoming

Guangzhou,
Guangdong

Guangzhou,
Guangdong

412471286

412462777

412462776

412463494
Taishan,
Guangdong

Yue Tai Yu (粤台渔)
11981

Taishan,
Guangdong

412471002

Yue Tai Yu (粤台渔)
23688

Taishan,
Guangdong

412472931

Yue Tai Yu (粤台渔)
61188

Taishan,
Guangdong

412463149
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230 231

Guangzhou
Pelagic Fishery
Company (广州远
洋渔业公司) 232
Guangzhou
Pelagic Fishery
Company (广州远
洋渔业公司) 233
Công ty TNHH
Thủy sản Juxing
Đài Sơn (台山市
聚兴渔业有限公

司) 234
Zhang Guiyou (张

Wu Hongguang (吴洪广)

Wu Hongguang (吴洪广)

Ye Guiqing (叶桂清)

贵优) 235
Fang Hongbin (方

Zhang Guiyou (张贵优)

惠) 237

Lei Jianhui (雷建惠)

鸿缤) 236
Lei Jianhui (雷建

Fang Hongbin (方鸿缤)

Tên tàu

Thành phố đăng
ký

Yue Tai Yu (粤台渔)
61868

Taishan,
Guangdong

412461574

Yue Tai Yu (粤台渔)
62338

Taishan,
Guangdong

412463354

MMSI

73

Chủ sở hữu
trực tiếp

Chủ sở hữu hưởng lợi sau
cùng

家) 238
Zhu Haojie (朱浩

Lin Bingjia (林炳家)

Lin Bingjia (林炳

杰) 239

Zhu Haojie (朱浩杰)
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