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Tóm tắt: 
 

Kể từ khi Mỹ thực thi chính sách xoay trục sang châu Á, quan hệ Mỹ - Trung cũng bước sang 
một chương mới, tồn tại những tiềm ẩn cạnh tranh chiến lược do hai bên tạo ra ở khu vực Đông 
Nam Á. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, chính sách xoay trục của Mỹ được ví như “đòn bẩy 
chiến lược” cân bằng quan hệ Mỹ - Trung ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là khu 
vực Đông Nam Á. Trong suốt 8 năm dưới hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, thực tế 
đã chứng minh rằng Mỹ vẫn chưa thể hiện hết vai trò thiết lập “luật chơi” của Mỹ ở khu vực 
Đông Nam Á. Do đó, việc nghiên cứu chính sách này sẽ góp phần đưa ra các quan điểm nhận 
thức đúng về bản chất của mối quan hệ Mỹ - Trung ở khu vực Đông Nam Á dưới các tác động 
khách quan lẫn chủ quan mà Mỹ tạo ra trong hai nhiệm kỳ lãnh đạo của Tổng thống Barack 
Obama. 
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Abstract: 
 

Of the paper s. Since the United States has embarked on its pivot to Asia, US-China relations 
have also entered a new chapter, with the potential for strategic competition in Southeast Asia. 
Many researchers think that the US spin-off policy is a “strategic lever” for balancing US-China 
relations in the Asia-Pacific region, particularly in  Southeast Asia. During eight years under 
President Barack Obama's two terms, there is a fact that the United States has not yet fully 
embraced the role of the US “rules of the game” in Southeast Asia. Therefore, this policy 
research will contribute to the correct understanding of the nature of US-China relations in 
Southeast Asia under the objective and subjective effects that the United States created in two-
term leadership of President Barack Obama.  
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