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1 Nguồn: “Dreaming Big, Acting Big: Xi's Impact on China's Military Development,” Asan Forum, 3.5
(September-October 2015) truy cập tháng 11 năm 2015, http://www.theasanforum.org/dreaming-big-acting-bigxis-impact-on-chinas-military-development/
2 Giáo sư của Học viện Chiến tranh Hải Quân Mỹ, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Fairbank, Đại học Havard.
3 Cộng tác viên Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES)
4 Cộng tác viên Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES)

ii

TLD-24

Tập Cận Bình được chú ý hơn kể từ chuyến viếng thăm gần đây của ông tới Mỹ
mặc dù chuyến thăm đó không có ràng buộc về việc mở rộng, triển khai và sử
dụng quân sự của Trung Quốc. Như là một phần của một gói hỗ trợ đối với Liên
Hiệp Quốc, ông công bố một kế hoạch của Trung Quốc nhằm thành lập một đội
cảnh sát và 8.000 binh lính cho lực lượng gìn giữ hòa bình dự phòng của Liên
Hợp Quốc. Mặc dù có bài phát biểu không rõ ràng về ý định tôn trọng luật pháp
quốc tế và không “quân sự hóa” các đặc điểm trên Biển Đông, Tập Cận Bình
vẫn nhấn mạnh tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và khẳng định quyền duy
trì chúng. Không có bất kì thỏa thuận nào về các hoạt động an ninh mạng quân
sự. Có hai thỏa thuận về quân sự, liên quan đến những quy định về các vụ va
chạm máy bay và khủng hoảng đường dây nóng, nhưng việc những thỏa thuận
này được thực thi như thế nào trong thực tế vẫn còn là điều cần phải xem xét.
Sự chắc chắn của Tập Cận Bình dường như được củng cố bởi các bước
đã được triển khai trước đó, bao gồm chủ trì màn trình diễn trong cuộc duyệt
binh quân sự ngày 3/9/2015. Ở đó, ông đã mở màn một cuộc diễu hành các hệ
thống vũ khí tiên tiến ở Đại lộ Trường An, bao gồm không ít hơn 32 chiếc tên
lửa đạn đạo chống hạm (ASBMs), vốn chỉ có hai loại vũ khí như vậy trên thế
giới. Sự uy nghi này đã thể hiện cụ thể những gì mà Tập Cận Bình đã nhấn
mạnh ngay từ đầu: tập trung thực hiện “giấc mộng Trung Hoa” thông qua hiện
thực hóa “ước vọng quốc gia hùng mạnh” của sức mạnh siêu cường là một
“giấc mộng quân sự Trung Hoa”1. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế không ổn
định, để giành được sự ủng hộ trong nước, Tập Cận Bình dường như nhấn mạnh
rằng thành phần bên ngoài “Giấc mộng Trung Hoa” vẫn được đẩy mạnh.
Mặc dù chịu nhiều áp lực trong việc đưa ra những mệnh lệnh chính trị
nhưng tầm nhìn quân sự của Tập Cận Bình là hoàn toàn thực tế. Ông là một con
người có nhiều ý tưởng lớn và thực hiện một cách mạnh mẽ những ý tưởng đã
đề ra. Ngoài sự tự tin, Tập Cận Bình hoàn toàn khác biệt so với Hồ Cẩm Đào,
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và thậm chí cả Giang Trạch Dân ở một mức độ nào đó, chẳng hạn như trong con
đường sự nghiệp. Việc làm thư ký phục vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Cảnh
Tiêu đã giúp ông làm quen và thích nghi với Quân đội Giải phóng nhân dân
Trung Quốc (PLA), cả hai yếu tố mà những người tiền nhiệm còn thiếu2. Quan
trọng hơn, hai mươi lăm năm kinh nghiệm điều hành và chịu trách nhiệm trong
việc đưa ra các quyết định quan trọng khiến cho Tập Cận Bình có thể áp đặt ý
muốn của mình khi cần thiết3. Về phương pháp lãnh đạo chung, Tập Cận Bình
đang theo đuổi những mục tiêu đầy tham vọng, nhấn mạnh vào chính sách, phân
bổ nguồn lực, những nỗ lực để hỗ trợ công cộng hơn nữa, và tái cơ cấu để đảm
bảo sự thành lập nền tảng thể chế cần thiết.
Bài viết này sử dụng trường hợp chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình để
phân tích tác động của ông và khả năng kế thừa đối với sự phát triển quân sự
của Trung Quốc. Để phù hợp với tính chất song phương của chuyến thăm, cũng
như ưu tiên chuẩn bị nội dung về mối quan tâm lớn nhất của Tập Cận Bình, bài
viết này tập trung chủ yếu vào sự phát triển PLA để đối phó với những thách
thức rất lớn mà Trung Quốc đang phải đối mặt: chứng minh khả năng có thể
giải quyết những vấn đề liên quan đến tranh chấp biển đảo của Trung Quốc và
tuyên bố hàng hải trong vùng Hải Cận [“Near Seas”] (bao gồm Hoàng Hà, Biển
Hoa Đông, Biển Đông).
Những tuyên bố và thông cáo trong chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình
Ở phương diện nào đó, như là một phần trong bảo đảm lớn hơn cho việc tăng
ngân sách của Liên Hợp Quốc và cung cấp viện trợ quân sự cho Liên minh châu
Phi, Tập Cận Bình tuyên bố rằng “Trung Quốc sẽ tham gia vào Hệ thống sẵn
sàng năng lực gìn giữ hòa bình mới của LHQ, do đó ông đã quyết định đi đầu
trong việc thiết lập một đội cảnh sát gìn giữ hòa bình thường trực và xây dựng
một lực lượng gìn giữ hòa bình dự phòng với 8.000 quân”4. Tại cuộc họp báo
chung ở Nhà Trắng, Tập Cận Bình tuyên bố: “Chúng tôi cam kết tôn trọng và
2
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ủng hộ quyền tự do hàng hải, và hàng không mà các nước được hưởng theo quy
định của luật pháp quốc tế. Những hoạt động xây dựng liên quan mà Trung
Quốc đang tiến hành trong Quần đảo [Trường Sa] không nhắm đến hoặc gây
ảnh hưởng tới bất cứ nước nào, và Trung Quốc không có ý định theo đuổi mục
tiêu quân sự hóa khu vực này”5. Nhưng ông đồng thời cũng khẳng định: “Từ
thời xa xưa, những Quần đảo trên Biển Đông là lãnh thổ của Trung Quốc.
Chúng tôi có quyền duy trì chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền hàng hải hợp
pháp và chính đáng”6. Có thể hình dung rằng, Tập Cận Bình diễn giải việc
“quân sự hóa” một cách chọn lọc, hoặc bảo lưu quyền thay đổi phương hướng
nếu ông phản đối các hành động của Mỹ.
Để khẳng định, chuyến thăm của Tập Cận Bình đưa ra hai phát biểu liên
quan đến quân sự cũng như hai tuyên bố về ý định này. “Quy định về hành vi an
toàn đối với các vụ va chạm trên không” nhấn mạnh “sự giải quyết an toàn” và
“tránh các hành động thiếu thận trọng”. Để tránh sự bất đồng về chủ quyền, quy
định này đã áp dụng địa lý không giới hạn. Nó chỉ rõ tần số liên lạc và các quy
định, “Sử dụng ngôn ngữ đơn giản nhất có thể”7. Dựa trên thỏa thuận Đường
dây nóng quốc phòng 2008 (DTL), “Cơ chế thông báo khủng hoảng quân sự”
hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả DTL trong thời gian diễn ra khủng hoảng thực tế8.
Những thỏa thuận này tiếp nối hai biên bản ghi nhớ do Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc
Thường Vạn Toàn công bố trong cuộc họp cấp cao của diễn đàn Hợp tác Kinh
tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức ở Bắc Kinh vào tháng
11/2014. “Quy định về cách ứng xử an toàn đối với các vụ va chạm trên biển và
trên không” xác định rõ thủ tục liên lạc và diễn tập liên quan đối với những vụ
va chạm quân sự9. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ (USCG) và Hải cảnh
Trung Quốc (CCG) đã “cam kết theo đuổi” một thỏa thuận tương tự. “Thông
báo về những hoạt động quân sự quan trọng”10 chủ yếu liên quan đến việc mỗi
3
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bên thông báo cho nhau về những phát triển chính trị và chiến lược cũng như sự
giám sát các hoạt động quân sự11. Hai bên “cam kết tiếp tục” “thảo luận trong
những phụ lục bổ sung”; Mỹ ưu tiên “hoàn thành một cơ chế để thông báo cho
bên kia biết về các vụ phóng tên lửa đạn đạo”12.
Có một cách diễn giải hoài nghi: phần lớn các thỏa thuận và đề xuất này
chỉ tái cam kết Trung Quốc đang làm những gì mà nước này vốn đã tham gia
vào các quy tắc quốc tế hiện nay và trả lời điện thoại. Không thay đổi nền tảng
cơ bản đối với những căng thẳng quân sự Trung-Mỹ: Bắc Kinh đang tiến hành
bố trí quân sự và bán quân sự của mình tại các vùng Hải cận (Near Seas) để bảo
vệ những gì được xem như quyền chủ quyền bất khả xâm phạm. Washington
vẫn xác định bảo vệ những chuẩn mực quốc tế cũng như ngăn chặn sử dụng vũ
lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong việc giải quyết những tranh chấp. Tại buổi
họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama đề cập đến “các cuộc thảo luận thẳng
thắn về vấn đề Biển Hoa Đông và Biển Đông” với Tập Cận Bình, trong đó ông
đã “nhắc lại quyền tự do hàng hải và hàng không cũng như hoạt động thương
mại hợp pháp không bị cản trở của tất cả các quốc gia” và chỉ ra rằng Mỹ sẽ tiếp
tục đi lại, bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép”13.
Trong khi Tổng thống Mỹ tập trung quan điểm vào sự tiếp cận quốc tế rộng rãi,
Tập Cận Bình lại nhấn mạnh rằng nước này vẫn có quyền ngăn cản các hoạt
động quân sự được xem như mối đe dọa đối với các vùng đặc quyền kinh tế
(EEZs) của nước này và vùng trời trên đó. Khi việc xây dựng đảo nhân tạo tăng
cường sự hiện diện của Trung Quốc tại Biển Đông, bản chất thật sự của tuyên
bố “đường 9 đoạn” không xác định cũng chiếm phần nhô ra chưa từng có tiền lệ
này. Hơn nữa, máy bay của Hải quân PLA (PLAN) tiếp tục tiếp cận không an
toàn máy bay trinh sát của Mỹ hoạt động trong không phận quốc tế. Ngày 15
tháng 9, hai chiếc máy bay chiến đấu JH-7 chặn một máy bay trinh sát RC-135
trên vùng biển Hoàng Hải, một chiếc đã bay vào trong khoảng cách an toàn 500
4
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feet (152.4 m)14. Những khác biệt chính sách và chạm trán ngoài ý muốn có thể
xuất hiện thêm nếu Mỹ bắt đầu các hoạt động tự do hàng hải trong vòng 12 hải
lý của một vài khu vực đang gây tranh cãi Trung Quốc. 15
Cuộc phô diễn tên lửa hùng mạnh, tuyên bố tái cấu trúc PLA
So với các thỏa thuận hạn chế tại Mỹ, điều quan trọng hơn về “Giấc mơ quân sự
Trung Quốc” của Tập Cận Bình là năng lực mà ông công khai trong cuộc phô
diễn quân sự ngày 3 tháng 9 năm 2015 tại Bắc Kinh. Thông điệp trong nước là:
dưới sự lãnh đạo không thể thay thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung
Quốc đã chiến thắng cuộc xâm lược của Nhật Bản, phần lớn đất nước đã thống
nhất, và bây giờ giành lại vị thế cường quốc chính đáng. Thông điệp quốc tế là:
đối thủ tiềm tàng bên ngoài không nên cản trở Bắc Kinh hoàn thành hai sứ
mệnh gần đây; cái giá sẽ khó có thể lường trước được. Tên lửa trình diễn bao
gồm hàng loạt những tên lửa Đông Phong (DF): tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm
thấp chống tàu DF-10 (ASCM); tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-15B; tên lửa đạn
đạo tầm trung DF-16 (MRBMs), và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) DF5B và DF-31A. Hai loại tên lửa đạn đạo tầm trung, DF-21D và DF-26, là biểu
trưng cho ASBMs duy nhất của thế giới, vũ khí mới với khả năng tấn công tàu
trọng tải nặng đang di chuyển. 16
Quan trọng hơn nữa là tuyên bố cắt giảm 300.000 quân trong bài phát
biểu của Tập Cận Bình ngay trước buổi diễu hành. Trong khi hòa bình không bị
chia cắt, việc cắt giảm này có ý định làm cho cơ cấu của PLA theo hướng gọn
nhẹ và thiện chiến hơn. Nhà phân tích Lý Kiệt của PLAN mô tả, nó như là một
phần trong “kế hoạch đầy tham vọng về cách chuyển đổi PLA thành một quân
đội hiện đại thực sự có khả năng chiến thắng trong những cuộc chiến” của Tập
Cận Bình17. Được vạch ra trong “Quyết định cải cách sâu sắc” trong Phiên họp
toàn thể lần thứ 3 vào tháng 11 năm 2013, cuộc cải cách quân đội lần đầu tiên
được quy định cụ thể trong tài liệu như vậy, và được trình bày rõ ràng tại một
5
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hội nghị do Tập Cận Bình tổ chức vào tháng 12, việc chuyển đổi này được PLA
mô tả như “sự giải thích quan trọng của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình về cải cách
sâu sắc quốc phòng và quân sự”18. Điều này tạo thuận lợi cho việc điều tra tham
nhũng trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của PLA mà Tập Cận Bình đã sử dụng để
giúp sắp đặt một cuộc khủng hoảng thích hợp và đưa ra nhiệm vụ thay đổi.
Theo một báo cáo của truyền thông Trung Quốc, lực lượng Bộ binh sẽ
được cắt giảm hơn nữa và thay đổi sở chỉ huy để trở thành cơ quan trực thuộc,
trong khi đó lực lượng Hải quân và Không quân sẽ được mở rộng19. PLAN dành
được ưu tiên nhiều nhất như bộ phận lãnh đạo, các hệ thống điều khiển, và cơ
cấu lực lượng được phân chia ngang nhau giữa các quân chủng để hỗ trợ những
chiến dịch chung kết hợp tương xứng để chiếm ưu thế trong cuộc khủng hoảng
trên biển ở gần, cũng như chiến đấu và giành chiến thắng “cuộc chiến cục bộ
dưới điều kiện được định hướng thông tin, loại sự kiện rất đặc biệt có thể bất
ngờ xảy ra hiện nay là mối quan ngại lớn nhất đối với lãnh đạo TQ.
Các quân khu của Trung Quốc (MR) xuất hiện ở tư thế sẵn sàng cho việc
hợp nhất và thay đổi nhằm ủng hộ tư thế hướng ngoại hơn. Các sỹ quan lực
lượng phi mặt đất (ví dụ, PLAN) có thể luân chuyển trở thành lãnh đạo MR, đặc
biệt chỉ huy việc tái định hình MR theo hướng (chưa có tiền lệ) tập trung vào an
ninh biển. Về lâu dài, những nhóm tàu sân bay có thể được phát triển và tích
hợp vào toàn bộ cấu trúc lực lượng của Trung Quốc. Kể cả dưới sự lãnh đạo
mạnh mẽ của Tập Cận bình, thì các quyết định thực thi và hoàn thành cũng như
tìm kiếm và sửa lỗi (debugging) trong thực tế cũng sẽ đòi hỏi ít nhất nhiều năm.
Một trong số ảnh hưởng lớn nhất có thể nhận thấy rõ sau khi ông kết thúc nhiệm
kỳ chủ tịch CMC vào năm 202220.
Chuyển đổi chiến lược, sự hợp nhất và phát huy sức mạnh ngày càng tăng
“Giấc mơ quân sự Trung Quốc” của Tập Cận Bình thể hiện lớp mới nhất của
chiến lược về chính sách đối ngoại và quốc phòng truyền thống của Trung
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Quốc, tập trung vào những mục tiêu chính là duy trì sự tồn tại của chế độ qua
việc giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, duy trì một môi trường an ninh hòa
bình trong khu vực và quốc tế, tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao vị thế. Chính
sách quân sự truyền thống của Trung Quốc tập trung vào hệ thống phân cấp các
lợi ích an ninh rõ ràng. Trong suốt quá trình lịch sử của nước này, bảo vệ chế độ
được đặt lên hàng đầu, tiếp đến là tính hợp pháp và ổn định trong nước tại
những khu vực do người Hán chi phối. Trong các thời kỳ khác nhau, bảo vệ đất
nước bao gồm nghĩa rộng rãi hơn là tập hợp vùng biên giới của người Hán
chiếm thiểu số hoặc đa số, và biên giới quốc gia.
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, thành công tại các khu vực nói trên đã
cho phép Trung Quốc mở rộng thêm trọng tâm đến: Đài Loan và các tuyên bố
biển và đảo chưa được giải quyết trong các vùng Hải cận. Theo đó, Trung Quốc
đã phát triển hàng loạt hệ thống vũ khí bất đối xứng có uy lực thể hiện sức mạnh
của Trung Quốc chống lại những đối thủ yếu hơn, cho phép Trung Quốc khai
thác các vùng địa lý xa xôi và vùng tài nguyên để đẩy mạnh những tuyên bố tại
các vùng Hải cận (trong khoảng 1.000 - 1.500 km tính từ đại lục).
Nơi tốt nhất để thể hiện đường hướng lãnh đạo PLA dưới thời Tập Cận
Bình là “chiến lược” đầu tiên của Trung Quốc trong Sách trắng Quốc phòng
năm 201521. Nó thể hiện quyết tâm củng cố và phát huy hiệu quả hơn các năng
lực nói trên trong khi giải quyết các vấn đề thực tế mới và tiếp tục triển khai sức
mạnh quân sự ở nước ngoài. Hơn cả một cuộc cách mạng, nó chứa đựng các
biện pháp tiếp cận mang đặc điểm của Tập Cận Bình: kiên định hướng tới phía
trước để đẩy mạnh các ưu tiên rõ ràng. Tài liệu này nhấn mạnh các lợi ích phức
tạp và phạm vi xa xôi: “các vấn đề an ninh quốc gia mà Trung Quốc đang đối
mặt bao gồm nhiều chủ thể hơn, mở rộng trên một phạm vi lớn hơn, và bao
trùm khoảng thời gian dài hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử đất nước”. Nó
đặt trọng tâm chưa từng có tiền lệ vào “bảo vệ an toàn các lợi ích ở nước ngoài
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của Trung Quốc”. Các công dân, doanh nghiệp, tài sản và đầu tư của Trung
Quốc ở nước ngoài đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là ở các khu vực thiếu
ổn định mà họ hướng đến việc không có sự cạnh tranh của phương Tây. Tiếp
cận tài nguyên ở nước ngoài là điều cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế phát triển
nhanh chóng của Trung Quốc, vẫn tập trung vào sản xuất và cần nhiều năng
lượng. Đặc biệt, đây sẽ là thách thức trong thời đại gia tăng nhu cầu tài nguyên,
không ổn định trong việc tiếp cận và giá cả, và thậm chí là tăng sự khan hiếm
trong một số trường hợp.
Để hiện thực hóa “giấc mơ quân sự hùng mạnh” trong kỷ nguyên của
cuộc cách mạng mới trong các vấn đề quân sự và cạnh tranh chiến lược, Tập
Cận Bình khẳng định, Trung Quốc phải khai thác cơ hội hiếm có nhằm chiếm
các khu vực chiến lược tại các vùng sâu của đại dương, ngoài không gian và
không gian mạng, các cực (trái đất), và các khu vực đang nổi lên khác22. Tài
liệu này cũng quy định tiến trình trong bốn “lĩnh vực quan trọng”, cụ thể là
“vùng biển và đại dương, ngoài không gian, không gian mạng, và hạt nhân”.
Ngoài ra, Trung Quốc phải nhanh chóng theo kịp với việc sử dụng “các vũ khí
tầm xa, chính xác, thông minh, tàng hình và tự động vận hành” trên toàn thế
giới. Phù hợp với các ưu tiên của Tập Cận Bình, “điểm cơ bản” mới về “hướng
dẫn chiến lược quân sự” của Trung Quốc là “chiến thắng trong các cuộc chiến
cục bộ được thông tin hóa” (打赢信息化局部战争).
Trong việc hỗ trợ những mục tiêu này, tài liệu đòi hỏi phải có sự toàn
diện, áp lực thời bình, sự sẵn sàng chiến đấu. Tài liệu cũng nêu rõ, như Tập Cận
Bình đã làm trong việc cho ra mắt Ủy ban An ninh Trung ương Quốc gia vào
năm 2013 để phối hợp tốt hơn trong thực thi và ra quyết định trong thời gian
thực, một “cái nhìn toàn diện về an ninh quốc gia” bao gồm cả an ninh truyền
thống và phi truyền thống để “quản lý khủng hoảng một cách toàn diện”. Ở cấp
độ học thuyết, Trung Quốc có tham vọng “nâng cao khái niệm chiến lược của
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phòng thủ chủ động,” có vẻ phù hợp với các lựa chọn ngày càng tăng của Tập
Cận Bình. Để cải thiện khả năng hành động, PLA sẽ “thiết lập một hệ thống
hoạt động tích hợp, trong đó, tất cả các yếu tố được liên kết liền nhau và các nền
tảng hoạt động đa dạng được thực hiện một cách độc lập và phối hợp với nhau”.
Tài liệu bao gồm sự nhấn mạnh về hàng hải chưa có tiền lệ, với việc áp
dụng rõ ràng hướng đến các mục tiêu của Trung Quốc tại các vùng Hải cận
xuyên suốt các điều kiện có thể: Điểm cơ bản rõ ràng cho việc [Chuẩn bị cho
cuộc chiến quân sự/PMS] giành chiến thắng các cuộc chiến cục bộ được thông
tin hóa, nhấn mạnh đến sự chuẩn bị và cuộc chiến quân sự trên biển. Nói rộng
hơn, “tâm lý truyền thống cho rằng đất liền có nhiều giá trị hơn vùng biển cần
phải được loại bỏ... điều có ý nghĩa quan trọng hơn là phải được gắn với việc
quản lý các vùng biển và đại dương, cũng như bảo về quyền và lợi ích hàng
hải”. Sự cần thiết nhấn mạnh hướng ra biển có thể chỉ ra sự đối kháng mang
trên lục địa đang tiếp tục, nhưng như bất cứ quan chức nào đã biết, lợi ích của
những từ ngữ như vậy vốn đã đầy ý nghĩa. Nhấn mạnh về quyền và lợi ích có
liên quan đến các vùng đất và các vùng trong khu vực cận biển nhấn mạnh sự
quyết tâm tích cực theo đuổi các mục tiêu này bằng cách tăng cường “chiến
lược quản lý biển” của Trung Quốc, một yếu tố cốt lõi của tư tưởng chiến lược
của Tập Cận Bình23. Để thực thi khái niệm này, Trung Quốc phải tiếp tục “xây
dựng một cấu trúc lực lượng chiến đấu hải quân phối hợp, đa nhiệm và hiệu
quả”.
Xa hơn, Tập Cận Bình kiên quyết tăng cường năng lực triển khai sức
mạnh như một yếu tố phụ bổ sung cho năng lực hiện diện và chống can thiệp ở
Hải cận. Về phần nhiệm vụ cốt lõi, “PLAN sẽ tiếp tục tổ chức và thực hiện tuần
tra chiến đấu thường xuyên và duy trì sự hiện diện quân sự trong các vùng biển
có liên quan”. Tuy nhiên, PLAN sẽ chuyển từ “phòng thủ tại các vùng Hải cận”
sang “sự kết hợp của ‘phòng thủ tại các vùng Hải cận’ và ‘bảo vệ biển xa bờ’” (
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远海护卫). Cụm từ cuối cùng này lần đầu tiên được đề cập đến trong một tài
liệu chính thức đưa ra yếu tố phụ nhưng tăng thêm mức độ, nỗ lực phát triển
năng lực hải quân trên biển bị giới hạn.
Triển vọng 2020
Hai dấu mốc về hiện đại hóa quân sự quan trọng nhất trong đời của Tập Cận
Bình là lễ kỷ niệm 100 năm của PLA vào năm 2021 (kiểm tra lại) và ngày kết
thúc giữ chức vụ chủ tịch Quân Ủy Trung ương (CMC) vào năm sau đó (năm
2022). Hai kiểu năng lực chính của Trung Quốc là quan trọng nhất trong kịch
bản liên quan đến các quốc gia láng giềng trong thời bình và Mỹ trong khủng
hoảng hay thời chiến. Các lực lượng “hải quân”-PLAN, Lực lượng bảo vệ bờ
biển, và dân quân trên biển, tối đa hóa sự hiện diện và ảnh hưởng trong thời
bình ở Hải cận. PLAN và máy bay của lực lượng không quân PLA (PLAAF)
liên tục hiện diện tại vùng không phận. Các lực lượng “chống hải quân”, các tên
lửa và máy bay chủ yếu trên đất liền nhưng cũng bao gồm các tên lửa trên tàu
và tàu ngầm, cho thấy năng lực ngăn chặn trong thời bình và chống can thiệp
trong khủng hoảng hoặc trong thời chiến của Trung Quốc.
Với 308 tàu, hải quân Trung Quốc đã vượt trội về số lượng so với 271 tàu
của hải quân của Mỹ. Tổng số tàu của Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam và
Malaysia là 202 tàu chiến. Từ khi mua sắm tàu với số lượng lớn, đến năm 2020,
PLAN dường như là chắc chắn sẽ đứng thứ hai về sức mạnh sau Mỹ, với các tài
sản hải quân được dành riêng cho các nhiệm vụ ở vùng Hải Viễn (“Far Seas”)
có số lượng và năng lực lớn hơn các nước như Anh, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ24.
Đối với các lực lượng hải quân dân sự, sự chênh lệch thậm chí còn lớn
hơn. Với sự gia tăng nhanh chóng, các tàu hải cảnh của Trung Quốc (205
chiếc), nhiều hơn so với tổng số 147 chiếc của các nước láng giềng cộng lại.
Trung Quốc có 129 chiếc hải cảnh trọng lượng từ 500 đến 1.000 tấn so với tổng
số 84 chiếc cùng trọng tải của các nước láng giềng. Sách trắng Quốc phòng có
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đề cập đến, lực lượng dân quân trên biển của Trung Quốc, chỉ có Việt Nam có
số lượng tương đương trong khu vực, sẽ sớm có 29 tàu đánh cá bọc thép trọng
tải 500 tấn mang nhãn hiệu Tanmen. Trong khi đó, USCG thiếu các nguồn lực
hoặc nhiệm vụ để trở thành nhân tố quan trọng tại các vùng Hải cận. Lợi thế về
số lượng được cân bằng để gia tăng về cơ bản vào năm 2022, đem lại cho Trung
Quốc sự hiện diện không thể sánh kịp cũng như ảnh hưởng đáng kể trong vùng
Hải cận.
Năng lực thời chiến đòi hỏi sự tinh vi hơn so với việc “làm tràn ngập khu
vực” bằng số lượng lớn những chiếc tàu sử dụng công nghệ lạc hậu, và ở đây
Mỹ và Nhật Bản nắm giữ ưu thế đáng kể. Tuy nhiên, các tàu của hải quân Trung
Quốc cho thấy tầm quan trọng và năng lực đa nhiệm đang dần phát triển. Trong
khi cuộc chiến trên mặt biển (AsuW) trước đây tập trung lấn át các ưu tiên cạnh
tranh, giờ đây các nỗ lực gia tăng đó được dành cho các cuộc chiến trên không
(AAW), một tính năng rõ rệt của tàu khu trục Luyang-II và III cũng như tàu khu
trục nhỏ Jiangkai-II. Hệ thống radar vượt đường chân trời (OTH) nhắm mục
tiêu cần thiết để hỗ trợ ASuW, cũng nhấn mạnh thêm, được hỗ trợ bằng việc gia
tăng tính phức hợp chống do thám với các thành phần không gian, trên không,
mặt đất, mặt biển.
Đánh giá thực tế
Năng lực chống can thiệp của Trung Quốc đối với các nước láng giềng và Mỹ
có khả năng tăng hơn vào năm 2022. Dựa trên việc khảo sát và nghiên cứu từ
1996-2017, RAND đánh giá, “xu hướng chung đang chuyển từ chống lại Mỹ
sang sự phân bố rộng lớn các lĩnh vực nhiệm vụ. Trong một vài trường hợp, sự
thay đổi diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Những cải thiện từ phạm vi và năng lực
tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm thấp của Trung Quốc, và đặc biệt, tên lửa đạn đạo
có sự cải tiến đáng kể đối với khả năng sống còn của căn cứ Mỹ. Tương tự như
vậy, các thế hệ máy bay, tên lửa mới của Trung Quốc, đặc biệt là các tầu ngầm
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mới đặt ra một mối đe dọa chính đối với những tàu sân bay của Mỹ hoạt động
trong 1.000 dặm (và có thể xa hơn) từ bờ biển của TQ”25.
Quan trọng hơn, Trung Quốc đang trong quá trình xây dựng những tàu có
khả năng triển khai số lượng lớn hơn các ASCM với phạm vi rộng hơn so với
những hệ thống được sử dụng bởi Hải quân Mỹ (USN). Không quan tâm đến
con đường kinh tế chính xác của Trung Quốc, PLAN cùng với những lực lượng
khác của PLA sẽ ngày càng có khả năng cạnh tranh kiểm soát vùng biển với Mỹ
trong những vòng phạm vi ngày càng tăng vượt ngoài các tranh chấp trên biển
và đảo chưa được giải quyết của TQ trong Hải cận. Vào năm 2020, Trung Quốc
sẽ triển khai nhiều hơn các tên lửa có phạm vi lớn hơn các hệ thống được Mỹ sử
dụng. Trung Quốc đang tìm cách gia tăng ngang bằng số lượng hoặc chất lượng
tốt hơn những tên lửa đất đối không (SAMS) và ASCM, ngang bằng về bệ
phóng tên lửa, và thấp hơn về lượng các tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp trên
mặt đất đa nhiệm (LACMs). Sở hữu những tên lửa tốt hơn USN thế hệ kế tiếp
tầm xa ASCMs (Tên lửa chống tầu tầm xa/ LRASM và biến thể tên lửa chống
hải quân tương thích hệ thống phóng thẳng đứng/NSM) vẫn là “tên lửa trên bản
vẽ” nhằm đối phó các cuộc chiến trên biển với USN. Ngoài ra, ASCMs mới của
Mỹ không xác định mục tiêu một cách hiệu quả dưới điều kiện giao tranh chống
tiếp cận, chống xâm nhập (A2/AD). Gặp thất bại trong việc thu hẹp khoảng
cách này sẽ tạo nguy hiểm cho khả năng duy trì kiểm soát vùng biển của Mỹ ở
khu vực Tây Thái Bình Dương26. Đây là những khía cạnh của một phương trình
đa biến phức tạp bao gồm những điều không chắc chắn còn lại, sức mạnh thật
sự của Mỹ và biện pháp trả đũa. RAND đánh giá, “Mỹ đã chuyển từ một tình
huống mà Mỹ có thể chi phối xung đột ở Đài Loan gần như trong mọi khía cạnh
vào năm 1996 thành trạng thái nước này có thể thử nghiệm trong một số lĩnh
vực”. “Những năng lực liên quan có khả năng tiếp tục chuyển đổi chống lại Mỹ,
ít ra với điều kiện xu hướng kinh tế có lợi cho Trung Quốc… một cuộc chiến vì
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Đài Loan sẽ là việc làm thiển cận, đột ngột và gần như chắc chắn là liều lĩnh với
thiệt hại đáng kể cho cả hai phía”27. Đối với kịch bản cho Quần đảo Trường Sa,
“với Trung Quốc, cuộc chiến xa bờ luôn luôn khó khăn hơn là gần bờ”28. Theo
đó, “Mỹ sẽ hầu như chắc chắn vẫn giữ được khả năng tấn công và chấm dứt tất
cả các căn cứ không quân của Trung Quốc liên quan đến kịch bản ở Quần đảo
Trường Sa vào năm 2017… Trong khu vực biển, cả hải bên có thể có khả năng
đặt mục tiêu vào các lực lượng tác chiến trên biển của mỗi bên trong không gian
bị giới hạn tại Biển Đông”29.
Thực hiện tầm nhìn của Tập Cận Bình: Các thách thức còn lại.
Dưới thời của Tập Cận Bình, vị trí địa lý sẽ tiếp tục định hình năng lực của
PLA. Ngay cả khi PLAN tiếp tục vượt quá USN về số lượng, PLA sẽ tụt hậu
đáng kể trong tình thế hao tốn ngân sách và khả năng triển khai sức mạnh. Đến
năm 2020, Trung Quốc sẽ chỉ có 6-9 tàu ngầm tấn công dùng năng lượng hạt
nhân và 1-2 tàu sân bay, ít hơn nhiều so với Mỹ30. Yếu tố kỹ thuật lớn nhất là
điểm yếu của động cơ đẩy (động cơ máy bay và tàu) mà không thể nhanh chóng
được cải thiện. Và Trung Quốc sẽ có thể tiến hành phát triển ít hơn trong “phần
mềm” đằng sau phần cứng: tổ chức, đào tạo, và kinh nghiệm vận hành. Đối với
các nhiệm vụ ở Hải cận có thể được ưu tiên trong nhiệm kỳ của Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, Trung Quốc có nhiều công việc xung quanh để bù đắp cho những
hạn chế cả về phần cứng và phần mềm.
Ngay cả việc tận dụng những thế mạnh cốt lõi cho nhiệm vụ quan trọng
cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Theo đó, Tập Cận Bình đang thúc đẩy PLA trở
nên hiệu quả và có năng lực hơn để theo đuổi “Các cuộc chiến cục bộ dưới điều
kiện thông tin hóa hiện đại”, một cuộc chiến mà lực lượng này đang có trách
nhiệm phải chuẩn bị. Sự phức tạp và tính thực tế của việc dào tạo, đặc biệt là
đối với các hoạt động chung vẫn không chắc chắn, mặc dù nó đã được cải thiện
đáng kể trong những năm gần đây và đang được bản thân Tập Cận Bình nhấn
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mạnh. Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo đầu tiên tập trung vào đào tạo thực tế một
cách mạnh mẽ và cụ thể31. Tập Cận Bình cũng ưu tiên ngân sách cho PLA, mà
khoản này đã bắt đầu vượt quá tốc độ tăng trưởng GDP, mâu thuẫn có thể gia
tăng nếu nền kinh tế nước này giảm tốc.
Các thách thức trong phối hợp
Các cải cách của Tập Cận Bình hàm ý một thắng lợi lớn cho PLAN, sự thúc đẩy
quan trọng đối với PLAFF, tiếp tục hỗ trợ cho Lực lượng Pháo binh Thứ hai
vốn đã rất mạnh mẽ, và một sự mất mát lớn đối với Bộ binh (lực lượng mặt đất)
(trong quá trình tinh giảm và tái cơ cấu quân đội). Nhấn mạnh thêm vào vai trò,
nhiệm vụ và năng lực của những lực lượng này so với các lực lượng bộ binh
tăng cường tiềm lực cho thách thức khác của quân đội trong một thời gian dài:
Cạnh tranh giữa các lực lượng. Ngoài ra, có một vấn đề là cách thức Trung
Quốc phối hợp tốt giữa các lực lượng và tài sản ngay cả ở mức độ hợp tác quy
mô lớn. Để phát hiện, báo cáo và chỉ đạo những hoạt động trên cả khu vực Thái
Bình Dương và Ấn Độ Dương, Trung Quốc đang phát triển một mạng lưới chỉ
huy, kiểm soát, liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và do thám (C4ISR) tích
hợp và toàn diện. Các hệ thống ISR mặt đất và trên biển có thể cung cấp hệ
thống giám sát liên tục và chính xác với đường truyền dữ liệu lớn trong khongar
cách 185 km từ bờ biển, nhưng đòi hỏi những tàu tuần tra và ngoài mặt trận ở
khoảng cách xa hơn cũng như các hệ thống trên không và trong không gian mặc
dù tín hiệu sóng bao phủ không liên tục của chúng.
Tuy nhiên, việc phối hợp các lực lượng và hoạt động vẫn là một trong
những điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc. Hệ thống Đảng-Nhà nước song song
được tổ chức một cách đặc biệt nhằm duy trì sự lãnh đạo của Đảng, cũng như
thực hiện trung hạn và từ trung đến dài hạn các ưu tiên chính sách hàng đầu, tất
yếu không cần thiết trong việc thực hiện quản lý khủng hoảng thời gian thực, ra
quyết định và các hoạt động quân sự chung. Nếu chỉ dựa vào quyết tâm của
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đảng để duy trì các yếu tố cốt lõi của hệ thống thì việc cải thiện triệt để khó xảy
ra. May mắn cho Trung Quốc, có sự ngẫu nhiên đối với các lực lượng trên đất
liền và trong khu vực ở các vùng Hải cận, nhiều lực lượng đóng tại các khu vực
xung quanh luôn sẵn sàng phối hợp, bao gồm các biện pháp tạm thời để giảm
nhu cầu đối với sự phối hợp lực lượng chung do các lực lượng độc lập với nhau
về thời gian và không gian. Liên lạc qua vệ tinh đã được cải thiện đáng kể, phát
động bởi số lần phóng vệ tinh gần đây. Đây là một phần cải thiện cơ sở hạ tầng
C4ISR cả về phạm vi ấn tượng và tốc độ nhanh.
Sử dụng vũ khí chính xác như ASBM chống lại tàu vận chuyển, đòi hỏi
một quá trình “giảm bớt mắt xích” trong việc “tìm kiếm, sửa chữa, theo dõi, xác
định mục tiêu, tham gia (can dự) và đánh giá”32. Báo cáo mới nhất của RAND
về năng lực PLA nhấn mạnh, “không rõ làm thế nào hiện nay Trung Quốc có
thể thực hiện mỗi bước tiếp nối nhau”. Ví dụ, “nếu quy trình xử lý hình ảnh mất
nhiều giờ, các hình ảnh vệ tinh tàu của Mỹ không chắc sẽ có bất cứ giá trị can
dự thật nào. Tuy nhiên, nếu hình ảnh được xử lý trong khoảng chừng một giờ
hoặc thời gian tính bằng phút, các tài sản hình ảnh vệ tinh của Trung Quốc có
thể đe dọa tàu chiến của Mỹ”33.
Nói chung, để tăng năng lực toàn diện, như đã được nêu ra trong Sách
trắng Quốc phòng 2015, chưa tính đến khả năng triển khai sức mạnh tại khu vực
xa và với cường độ cao, PLA sẽ phải tiến hành thay đổi mạnh mẽ hơn từ “phòng
thủ chủ động” truyền thống (TADS) trước đây sang một cuộc chiến toàn diện
hơn dựa trên “hệ thống thông tin của các hoạt động hệ thống” (ISSSO). Gần
giống với Mỹ theo đuổi các cuộc chiến “dựa vào mạng” để hỗ trợ các hoạt động
phức tạp34. Theo khái niệm thống nhất phát triển cân bằng của PLAN, các tàu
sân bay được hình dung sẽ “hình thành các hệ thống tác chiến hàng hải” (形成
海上作战体系) để lấp khoảng không chiến lược như là một phần trong việc tiến
đến hệ thống chung, tích hợp dựa trên thông tin của các hệ thống nhằm hỗ trợ
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“các tác chiến hệ thống dựa trên hệ thống thông tin” (基于信息系统的体系作
战)… Những hoạt động ở các khoảng cách khác nhau nhấn mạnh vào không
gian đa chiều, không chỉ là trên bề mặt và dưới bề mặt mà còn là trên không và
không gian35. Trong khi các nhà chiến lược phương Tây xem xét những sự phát
triển đó- đã được chứng minh là thành công trong thực tế- như một phần đơn
giản của biện pháp tích hợp mà Mỹ và các quốc gia biển tiến bộ khác đang theo
đuổi lâu nay36, điều này sẽ thể hiện một bước tiến lớn đối với PLA.
Có khả năng để lại một di sản
Tập Cận Bình đang trên con đường hiện thực hóa ước mơ về một đất nước hùng
mạnh với một đội quân hùng mạnh. Ông có khả năng sẽ để lại một di sản như
Tổng Tư lệnh của PLA với các đặc điểm sau: Trong cả thập kỷ nắm quyền,
PLA sẽ gia tăng nhanh chóng về chất lượng hơn là về số lượng. Điều này sẽ
mang lại cho Trung Quốc những lựa chọn chưa từng có về việc theo đuổi tranh
chấp tại các vùng Hải cận. Ở đó, PLA sẽ phối hợp chặt chẽ với CCG và dân
quân trên biển được hợp nhất để tối đa hóa sự phát triển thời bình trong việc đẩy
mạnh “quyền và lợi ích trên biển” của Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc sẽ
luôn luôn học hỏi và tăng cường hợp tác chặt chẽ với quân đội nước ngoài, đặc
biệt là ngoài các khu vực tranh chấp tại các vùng gần đó. PLA sẽ củng cố về căn
bản năng lực triển khai sức mạnh và triển khai nhiều lực lượng hơn trong các
nhiệm vụ ngày càng tăng, không rõ ràng dưới thời bình; nhưng nó sẽ vẫn thiếu
năng lực chiến đấu mạnh mẽ để chống lại các cường quốc quân sự bên ngoài.
PLA sẽ đầu tư nhiều hơn vào nhân lực, đào tạo và trang bị, các yếu tố sẽ buộc
phải tăng dần các lựa chọn quan trọng, đặc biệt là đối với người kế nhiệm Tập
Cận Bình. Tuy nhiên, hiện nay, Tập Cận Bình đang sẵn sàng điều khiển tiếp tục
phát triển nhanh chóng cũng như triển khai các hệ thống mới, đa dạng và ấn
tượng: một vị trí đáng ghen tị.
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Chúng ta có thể thấy thời đại của Tập Cận Bình như sự bùng nổ hoạt
động khi PLA đã đạt đến mức đỉnh cao so với đối thủ là Mỹ, trước khi các ưu
tiên trong nước bị phân tán bởi các trọng tâm và tài chính. Nếu như vậy, đây có
thể là một trong những thách thức lớn nhất trong quan hệ quân sự Trung-Mỹ.
Một ít ấn tượng và hiểu biết mà Tập Cận Bình và Obama đạt được trong cuộc
họp gần đây có thể được tính toán không cân xứng khi cả hai bước vào một kỷ
nguyên mới của việc quản lý căng thẳng và khủng hoảng tại các vùng Hải cận.
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