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Giữa xu hướng theo chủ nghĩa biệt lập của tổng thống Mỹ Donald Trump, việc chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh khả năng lãnh đạo toàn cầu của Trung Quốc từ 
các lĩnh vực như đẩy mạnh thương mại quốc tế tới chống biến đổi khí hậu đã và đang 
nhận được rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, với ông Tập Cận Bình, ưu tiên tối cao của 
Trung Quốc vẫn là những chính sách đối nội nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên của 
nhóm ủng hộ ông được bổ nhiệm vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị 
trong kỳ họp Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sắp tới, một thời cơ cho 
việc sắp xếp và cải tổ những vị trí cấp cao. Kể từ cuối năm 2016, nhà lãnh đạo chủ chốt 
Tập Cận Bình, đồng thời là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã củng cố quyền 
lực của bản thân bằng việc nâng đỡ cho rất nhiều thành viên trong nhóm thân cận của 
mình vào các vị trí chiến lược của Đảng. Việc những thành viên này được thăng tiến đã 
khiến cho ông bị chỉ trích là vi phạm quy định của Đảng về việc cấm chia bè kết phái 
chia rẽ nội bộ và khuyến khích tài năng thực chất trong việc lựa chọn cán bộ. 

Hai sắc lệnh gần đây cho thấy Tập Cận Bình đã thao túng kết quả bằng lệnh bổ 
nhiệm nhân sự cho những người trung thành với ông. Tháng 5/2017, Ban Tổ chức Trung 
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo bổ nhiệm ông Thái Kì (1953), một cán 
bộ từng làm việc dưới quyền Tập Cận Bình ở hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, làm 
Bí thư Thành uỷ Bắc Kinh. Trong quá khứ, Thái Kì đã liên tục thăng tiến một cách 
nhanh chóng. Từ khi giữ chức Trưởng ban Tổ chức tỉnh uỷ Phúc Kiến năm 2013, năm 
nào Thái Kì cũng được thăng tiến. Đầu tiên, Thái Kì nhậm chức Phó Chủ tịch tỉnh Phúc 
Kiến, sau đó lần lượt trở thành phó Giám đốc Văn phòng Tổng hợp Ủy ban An ninh 
Quốc gia Trung Quốc (CNSC), phó Giám đốc điều hành Văn phòng Tổng hợp thuộc 
CNSC; quyền Thị trưởng thành phố Bắc Kinh, Thị trưởng thành phố Bắc Kinh, và Bí 
thư Thành ủy Bắc Kinh. Việc Thái Kì được thăng chức từ quyền Thị trưởng Bắc Kinh 
lên Bí thư Thành ủy chỉ diễn ra trong vòng 8 tháng. Tại Đại hội Đảng Cộng sản thứ 19 
diễn ra vào mùa thu này, Thái Kì sẽ được bổ nhiệm vào chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị 
- các Bí thư thành ủy của bốn thành phố trực thuộc trung ương sẽ là Ủy viên Bộ Chính 
trị. Thậm chí Thái Kì còn chưa từng làm Ủy viên không thường trực của Ban Chấp hành 
Trung ương, trường hợp của ông sẽ là một ví dụ hiếm hoi trong việc tuyển chọn cán bộ 
vào Bộ Chính trị khi chưa là thành viên của Ban Chấp hành Trung ương. 

Việc Vương Tiểu Hồng (1957), Giám đốc Sở Công an thành phố Bắc Kinh, thăng 
tiến chóng mặt trong bộ máy quan liêu cũng là một ví dụ cho xu hướng tuyển chọn 
người dựa vào quan hệ thân cận (用人为亲) của ông Tập Cận Bình. Bốn năm trước, 
Vương Tiểu Hồng là Phó Thị trưởng thành phố Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến, vị trí mà ông 
Tập Cận Bình đã từng đảm nhiệm từ năm 1985 đến năm 1987. Từ năm 2013, Vương 
Tiểu Hồng đã được thăng chức đến năm lần. Ông được thăng chức từ Trợ lý Chủ tịch 
tỉnh Hà Nam tới Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam, phó Thị trưởng thành phố Bắc Kinh, Giám 
đốc Sở Công an thành phố Bắc Kinh. Tháng trước, ông chính thức nhận chức Thứ 
trưởng Bộ Nội vụ, phó Thị trưởng thành phố Bắc Kinh kiêm Giám đốc sở Công an 
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thành phố Bắc Kinh. Có khả năng Vương Tiểu Hồng sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Công 
an ngay sau khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 kết thúc. Cũng giống 
như Thái Kì, thứ hạng trong Đảng của Vương Tiểu Hồng không đồng nhất với sự thăng 
tiến thần tốc của ông trong nhà nước. Vương Tiểu Hồng được dự đoán sẽ trở thành một 
thành viên trong Ủy ban Thường vụ của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung 
Quốc. 

Như Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, trong nội bộ Đảng đang tồn tại “những kẻ có dã 
tâm và âm mưu”, những người này có thể liên kết thành các phe phái gây tổn hại đến 
lợi ích của nhà lãnh đạo tối cao. Ông Tập Cận Bình dường như đã cố gắng giảm quyền 
lực của nhóm này bằng cách cất nhắc những cán bộ trung thành với ông như Bí thư 
thành ủy Bắc Kinh và Giám đốc sở Công an Bắc Kinh. Đồng thời, với hiệu quả và tốc 
độ chóng mặt, Tập Cận Bình cũng sắp đặt 20 thành viên của nhóm mình vào một số vị 
trí để tham gia Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng thứ 19 này hoặc ít nhất gây dựng được 
bước tiến mới trong Đảng và các cấp nhà nước. 

Trong các vị trí cấp cao của Đảng, tiền đồ chính trị của những người theo Tập Cận 
Bình dự tính sẽ được thăng tiến đáng kể. Tất cả họ đều phục vụ dưới quyền của Tập 
Cận Bình khi ông còn là nhà quản lý khu vực Phúc Kiến, Chiết Giang và Thượng Hải 
từ năm 1985 – 2007, hoặc khi ông là Bí thư Ban Bí thư Trung ương kiêm Hiệu trưởng 
Trường Đảng Trung ương từ 2007 – 2012. 

• Hoàng Khôn Minh (1956): Phó Trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung 
ương. Hoàng Khôn Minh làm việc dưới quyền ông Tập Cận Bình ở Phúc Kiến 
và Chiết Giang. Ông được dự đoán sẽ trở thành Trưởng Ban tuyên giáo Trung 
ương tại Đại hội Đảng thứ 19. 

• Trần Hy (1953): Phó Trưởng ban thường trực của Ban tổ chức Trung ương 
Đảng. Ông được dự đoán sẽ được thăng chức lên Trưởng ban Ban tổ chức của 
bên Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc. Trần Hy là bạn học cùng Tập Cận 
Bình tại Đại học Thanh Hoa từ năm 1975 đến năm 1979. 

• Đinh Tiết Tường (1962): Phó chánh Văn phòng Trung ương và Giám đốc văn 
phòng Tập Cận Bình. Đinh Tiết Tường biết Tập Cận Bình vào năm 2012 khi 
Đinh Tiết Tường làm Chánh Văn phòng Thành ủy Thượng Hải. Đinh Tiết Tường 
có khả năng cao sẽ kế nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương từ tay 
Lật Chiến Thư. 

• Lý Thư Lỗi (1964): Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) 
năm 2017. Lý Thư Lỗi làm việc với Tập Cận Bình khi Tập Cận Bình là Hiệu 
trưởng trường Đảng Trung ương từ 2007 – 2012. 

Trong khi ông Tập Cận Bình phân công việc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội 
cho một số nhóm tiểu ban đạo trung ương và các Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc từ năm 2013, quyền lực của Quốc Vụ viện hoặc chính quyền trung 
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ương đã bị suy giảm. Người điều hành nền kinh tế Trung Quốc không phải là Thủ tướng 
Lý Khắc Cường mà là Tập Cận Bình. Mặc dù điều này đi ngược lại châm ngôn “tách 
Đảng và Nhà nước” của Đặng Tiểu Bình, ông Tập Cận Bình đã thực hiện một số biện 
pháp để đảm bảo những người trung thành với mình sẽ nắm giữ vị trí quan trọng trong 
nội các chính phủ. Bốn cán bộ sau đây được cho sẽ là được đề bạt thăng tiến trong Quốc 
Vụ viện: 

• Lưu Hạc (1952): Một cố vấn kinh tế quan trọng của Tập Cận Bình, Lưu Hạc là 
Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Kinh tế và Tài chính Trung ương 
(CLGFE). Lưu Hạc có thể trở thành Phó Thủ tướng phụ trách Tài chính (đồng 
thời là một Ủy viên Bộ Chính trị). Lưu Hạc từng có thời gian du học ở Mỹ và 
học cùng trường cấp ba với Tập Cận Bình. Sức ảnh hưởng của ông tới các quy 
trình chính sách kinh tế được cho là lớn hơn cả Thủ tướng Lý Khắc Cường. 

• Hà Lập Phong (1955): Một cộng sự thân thiết với Tập Cận Bình khi Tập Cận 
Bình làm việc tại Phúc Kiến. Ông được nhận chức Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách 
và Phát triển Quốc gia (NDRC) trong năm 2014 và lên chức Chủ tịch Ủy ban 
này vào năm 2017. Dựa vào việc NDRC là một trong những bộ phận quyền lực 
nhất của Quốc Vụ viện, Hà Lập Phong có thể trở thành Phó Thủ tướng và là một 
thành viên của Bộ Chính trị.  

• Trung Sơn (1955): Bộ trưởng Bộ Thương mại. Với tư cách nguyên Phó Chủ 
tịch tỉnh Chiết Giang, Trung Sơn có kinh nghiệm trong làm một doanh nhân nhà 
nước và nhà đàm phán thương mại. 

• Thư Quốc Tăng (1956): Nguyên phó Bí thư tỉnh uỷ Chiết Giang. Hiện tại ông 
là phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Kinh tế và Tài chính. Nếu Lưu 
Hạc được thăng chức tại Đại hội này, Thư Quốc Tăng có thể sẽ trở thành Chủ 
nhiệm Văn phòng của CLGFE, cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong các 
vấn đề kinh tế và tài chính của Trung Quốc. 

Một trong những biện pháp chủ yếu của nguyên Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhằm củng 
cố và nâng cao quyền lực của Tổ chức Liên đoàn Thanh niên Cộng sản (CYLF) là thông 
qua việc bổ nhiệm các cán bộ CYLF đáng tin cậy vào các vị trí cao cấp trong 31 khu 
vực hành chính chủ yếu trên cả nước. Dường như muốn noi gương chính sách của Hồ 
Cẩm Đào, ông Tập Cận Bình đã phân công một số lượng đáng kể cấp dưới của ông vào 
các vị trí Bí thư Đảng, Chủ tịch tỉnh hay Thị trưởng từng khu vực. Những người có tiềm 
năng được thăng thức nhất trong Đại hội Đảng thứ 19 lần này là: 

• Trần Mẫn Nhĩ (1960): Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu (cựu phó Chủ tịch tỉnh Chiết 
Giang). Là một cấp dưới đáng tin cậy của Tập Cận Bình, Trần Mẫn Nhĩ được dự 
đoán sẽ giành được vị trí ở Bộ Chính trị - và có thể sẽ được tiến cử vào Ban 
Thường Vụ Bộ Chính trị. 
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• Ứng Dũng (1957): Thị trưởng thành phố Thượng Hải và có thể sẽ là Bí thư thành 
ủy của thành phố này. Ứng Dũng dành phần lớn sự nghiệp của ông ở Chiết 
Giang, nơi mà ông giành được sự tin tưởng của Tập Cận Bình. 

• Lý Hồng Trung (1956): Bí thư thành ủy Thiên Tân. Ông từng là Bí thư tỉnh ủy 
Hồ Bắc. Mặc dù chưa từng làm việc với Tập Cận Bình, song Lý Hồng Trung đã 
trở thành một trợ lý đáng tin cậy vì đã cố gắng làm tăng sự tôn kính của lãnh đạo 
Tập Cận Bình. 

• Lý Cường (1959), Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô (cựu Chủ tịch tỉnh Chiết Giang). 
Trong suốt nhiều nhiệm kỳ khi Tập Cận Bình làm Bí thư tỉnh Chiết Giang, Lý 
Cường từng là cánh tay phải của Tập Cận Bình trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy. 

• Cung Chính (1960): Chủ tịch tỉnh Sơn Đông (nguyên phó Chủ tịch tỉnh Chiết 
Giang và Bí thư thành ủy Hàng Châu) 

• Lâu Dương Sinh (1959), Chủ tịch tỉnh Sơn Tây (nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận thống nhất của Đảng ủy Chiết Giang) 

• Hồ Hòa Bình (1962): Chủ tịch Thiểm Tây (nguyên Trưởng ban Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy Chiết Giang). 

• Trần Nhất Tân (1959): Cựu thành viên của Ủy ban thường vụ Tỉnh ủy Chiết 
Giang và Bí thư thành ủy Ôn Châu. Trần Nhất Tân được thăng chức Phó Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Bắc vào năm 2016. 

• Lưu Kì (1957): Nguyên Thị trưởng thành phố Chiết Giang thuộc Ôn Châu và Bí 
thư thành ủy của Ninh Ba. Lưu Kì trở thành Chủ tịch tỉnh Giang Tây vào năm 
2016. 

Nhà lãnh đạo chủ chốt Tập Cận Bình và đồng nghiệp của ông dường như đã phá vỡ 
những luật lệ và quy tắc truyền thống, lập ra những tiêu chuẩn thăng chức cho cán bộ 
mới để cất nhắc các thành viên của nhóm mình. Từ năm 1949, tiêu chí tiêu biểu nhất để 
xét duyệt thăng chức là ứng cử viên phải vừa có lập trường chính trị và chuyên môn 
công việc phù hợp với thể chế. Sau Đại Cách mạng Văn hóa, điều này đã thay đổi thành 
“có đạo đức cũng như khả năng và năng lực chuyên môn”. Hơn thế, chính quyền ông 
Hồ Cẩm Đào (2002-2012) trước đây từng thử nghiệm với phương châm “đề nghị của 
công chúng và bầu cử công cộng” để bổ nhiệm nhà quản lý cấp cơ sở. Các ứng cử viên 
muốn tranh cử cho một vị trí cần đảm bảo mình có đủ sự ủng hộ - thường dưới hình 
thức bỏ phiếu – từ những lãnh đạo xã hội như thành viên từ Đại hội Đại biểu Nhân dân 
toàn Quốc hay Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC). 

Kể từ khi ông Tập Cận Bình có được vị thế "lãnh đạo hạt nhân" vào cuối năm 2016, 
tiêu chí quan trọng nhất để thăng tiến đã trở thành sự phục tùng theo ý kiến của nhà lãnh 
đạo tối cao. Chính vì thế, để có cơ hội thăng tiến cao hơn, các cán bộ được nhấn mạnh 
phải “duy trì được sự đồng nhất trong tư tưởng, thái độ chính trị và hành động với Trung 
ương Đảng và Đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân của Đảng”. Ngoài ra, các cán bộ cần 
có “ý thức bốn chiều: ý thức chính trị, ý thức về tình hình quốc gia; ý thức [tuân thủ] 
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lãnh đạo; ý thức về việc đồng lòng [với lãnh đạo]”. Thực chất, từ năm 2014, Ban Tổ 
chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ám chỉ tiêu chí tuyển chọn tiên quyết là sự trung 
thành hơn là thành tựu. “Trong quá trình cải cách hệ thống tuyển chọn và thăng tiến cho 
cán bộ cũng như hệ thống đánh giá cán bộ, chúng ta phải giải quyết vấn đề tuyển chọn 
cán bộ ‘chỉ dựa vào số phiếu [ứng cử viên được dân bầu], số điểm [đánh giá], chỉ số 
GDP [tại khu vực dưới quyền hạn của ứng cử viên] và tuổi tác [của ứng cử viên]’”. 

Ảnh hưởng to lớn của Tổng Bí thư Tập Cận Bình ám chỉ rằng thành viên của các 
phe phái khác nếu muốn giữ được quyền lực của mình, hoặc các thành viên muốn thăng 
tiến tại Đại hội Đảng thứ 19 lần này sẽ phải cố gắng rất nhiều để ca tụng đạo đức và trí 
tuệ của nhà lãnh đạo tối cao. Trường hợp điển hình là hai thành viên cấp cao trong đoàn 
Thanh niên Cộng sản, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông kiêm 
thành viên Bộ Chính trị Hồ Xuân Hoa. Trong bản Báo cáo Công tác chính phủ trước 
Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc tháng 3/2017, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã 9 
lần bày tỏ lòng kính trọng đối với “sự lãnh đạo của Trung ương Đảng với Đồng chí Tập 
Cận Bình làm cốt lõi”. Hồ Xuân Hoa (1963), trong bài diễn văn của mình trước Đại hội 
Đảng tỉnh Quảng Đông tổ chức hồi tháng trước, đã trích dẫn lời của Tập Cận Bình 26 
lần và ca ngợi vai trò gương mẫu của Tập Cận Bình là “người lãnh đạo cốt lõi” bảy lần. 

Nếu, như một cán bộ cao cấp điều hành các cơ quan của các đơn vị trực thuộc bộ 
máy Đảng-Nhà nước từng nói, "nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là giữ vững được vị 
thế cốt lõi của Tổng Bí thư Tập Cận Bình", việc tôn thờ cá nhân đang được xây dựng 
xung quanh Tập Cập Bình gây ra một cú sốc lớn không chỉ cho các nguyên tắc tổ chức 
của Đảng mà còn cho cả Trung Quốc.  
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