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Bài viết của Lyle J. Goldstein, Trường Cao đẳng Hải chiến Hoa Kỳ phân tích, đánh
giá chi tiết chức năng, nhiệm vụ của 5
đơn vị mà
tác giả gọi là “Năm con rồng”
hình thành nên lực lượng chấp pháp trên biển của
Trung Quốc .

Trong thời đại mà sự phô trương lực lượng giữa các cường quốc diễn ra rất tinh vi,
bảo vệ bờ biển có vai trò mới và quan trọng trên vũ đài thế giới. Khi Washington
muốn thể hiện sự hối lỗi và muốn tiếp viện Gru-di-a đang bị bao vây mà không làm
gia tăng căng thẳng vốn đã nóng bỏng ở quanh Hắc Hải, USCGC Dallas, một tàu
tuần duyên lớn của Mỹ đã được phái đi.
1

Xu hướng này đã trở nên rõ ràng từ lâu ở châu Á. Lần sử dụng các lực lượng chết
người rộng rãi nhất của Tokyo sau chiến tranh thế giới II là hành động của lực lượng
tuần duyên Nhật Bản chống lại một tàu thăm dò Bắc Hàn.
2

Gần đây hơn, một tàu tuần duyên Nhật Bản đã đánh chìm một tàu cá Đài Loan
trong một vụ va chạm gần đảo Senkaku/Điếu Ngư Đài đang tranh chấp ở vùng biển
Hoa Đông, châm ngòi cho những tranh chấp ngoại giao tương đối nghiêm trọng.

1 / 16
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3

Những lực lượng tuần duyên hùng mạnh nhất châu Á này đang đặt ra một tiền lệ
xấu. Ví dụ, Ấn Độ đã thông báo một vụ mua máy bay chiến đấu dài hạn táo bạo
phục vụ cho việc tuần tra biển vào mùa thu 2008.
4

Đội tuần duyên đã được cải thiện của Hàn Quốc, trong khi đó, đã mời các phóng
viên nước ngoài tiến hành một chuyến du lịch gần các đảo do Hàn Quốc quản lý
nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền, làm cho chuyến tham quan mang ý
nghĩa hiếu chiến.
5

Với những thông tin trên, cùng với sự đồng thuận rộng rãi rằng sự trỗi dậy của
Trung Quốc là một trong những hiện tượng quan trọng nhất ảnh hưởng đến an ninh
quốc tế trong thế kỷ 21, điều lạ lùng là cơ cấu tổ chức, khả năng, văn hóa dịch vụ
hay triển vọng của lực lượng tuần duyên Trung Quốc này hầu như không được biết
đến. Trong khi lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã thu hút đáng kể sự chú ý gần đây
của giới học giả trong lĩnh vực này, những sự phát triển tương tự của Trung Quốc
đã không được chú ý, mặc dù những tài liệu nguồn về vấn đề này ở Trung Quốc là
rất dồi dào. 6 Đáng chú ý là một chuyên gia hàng đầu về “phòng vệ biên giới” của
Trung Quốc gần đây đã nhận định rằng công trình của ông “chỉ xem xét cách tiếp
cận của Trung Quốc trong việc bảo vệ biên giới đất liền của nước này…Những
nghiên cứu trong tương lai nên nghiên cứu cách tiếp cận của Trung Quốc đối với
7 Tất nhiên, các học giả cũng đã tương đối chú ý
việc phòng vệ biển.”
đến sự phát triển của hải quân Trung Quốc, và điều này là hoàn toàn hợp lý.
8

Tuy nhiên, những nghiên cứu về sự phát triển của hải quân Trung Quốc có xu hướng
tập trung vào những tình huống tranh chấp xa bờ và căng thẳng, bao gồm những
cuộc khai phá dưới biển và những cuộc tập trận đổ bộ, cũng như những tiềm năng
trong tương lai với việc bảo vệ đường biển mở rộng, triển khai sức mạnh và răn đe
hạt nhân. Một vụ việc được biết đến rộng rãi năm 2009 liên quan đến tàu do thám
Mỹ và các tàu hải giám của Trung Quốc (cùng với các tàu đánh cá Trung Quốc)
cũng đã làm rõ hơn sự hiểu biết về khả năng giám sát hàng hải phi quân sự của
Trung Quốc.

Nhìn chung, các vấn đề bảo vệ bờ biển và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến cái
được gọi là an ninh phi truyền thống đã không được xem xét đầy đủ trong bối cảnh
hàng hải Trung Quốc. Nếu nhận thức của Trung Quốc về vấn đề quản lý và giám sát
bờ biển, an ninh cảng, cướp biển, buôn lậu ma túy, bảo vệ môi trường, tìm kiếm và
giải cứu tiếp tục ít được biết đến bên ngoài Trung Quốc, hợp tác giữa các cường
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quốc biển Đông Á có thể cũng sẽ tiếp tục kém phát triển. 9 Việc triển khai quân chưa
từng có tiền lệ tháng 12 năm 2008 của hải quân Trung Quốc cùng với các lực lượng
hải quân khác ở Vịnh Aden trong hoạt động chống cướp biển, không còn nghi ngờ
gì nữa, là một bước tiến rõ rệt theo đúng hướng. Tuy nhiên, còn rất nhiều điều có
thể và nên được thực hiện để tìm ra điểm chung với Trung Quốc trong việc đối phó
với các mối đe dọa phi truyền thống.

Ngày nay, Trung Quốc còn khá yếu trong lĩnh vực trung tâm cực kỳ quan trọng sức mạnh hàng hải, là sự kết hợp giữa năng lực thương mại và sức mạnh quân sự
cứng và liên quan đến quản lý hàng hải, tức là thực thi luật pháp của một quốc gia
và đảm bảo “trật tự tốt đẹp” ngoài khơi của quốc gia đó. 10 Mặc dù đã có những tiến
bộ lớn lao trong thập kỷ vừa qua, các cơ quan cưỡng chế hàng hải Trung Quốc vẫn
chia rẽ và tương đối yếu. Nhiều chuyên gia Trung Quốc đã miêu tả tình trạng này
một cách khá châm biếm là có quá nhiều “những con rồng khuấy động biển cả.”
11

Ở Đông Bắc Á, khả năng tuần tra hàng hải yếu của Trung Quốc là ngoại lệ, đặc biệt
nếu đem so sánh với khả năng tuần duyên của Nhật Bản (hay ở ngoài khu vực là
Mỹ). Thật vậy, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản gần đây đã được miêu tả là gần
như, nếu không muốn nói là hoàn toàn, là hải quân thứ hai của Tokyo.
12

Sự yếu kém tương đối của Trung Quốc trong lĩnh vực này là một điều bí ẩn và đã
đặt ra câu hỏi nghiên cứu của bài này. Tình trạng yếu kém tương đối này được nêu
ở phần một của nghiên cứu. Phần hai lần lượt miêu tả và phân tích tình trạng hiện
tại của năm bộ máy thẩm quyền chịu trách nhiệm giám sát và quản lý hàng hải ở
Trung Quốc ngày nay. Phần ba đưa ra câu hỏi là các cơ quan này, và bất kỳ một lực
lượng tuần duyên thống nhất nào của Trung Quốc trong tương lai, có mối quan hệ
như thế nào đối với hải quân Trung Quốc. Trước khi đưa ra tác động và triển vọng,
phần bốn sẽ đi sâu phân tích một loạt những lý giải vĩ mô cho sự yếu kém của các
cơ quan tuần tra bờ biển Trung Quốc hiện nay. Phần năm phân tích các khả năng
cho việc hợp tác an ninh hàng hải trong tương lai, bằng cách xem xét kỹ sự tham
gia hàng hải dân sự Mỹ-Trung giữa các thực thể tuần duyên trong thập kỷ vừa qua.
Phần cuối cùng làm rõ ba gợi ý chiến lược khả thi cho việc tăng cường khả năng
tuần duyên của Trung Quốc. Toàn bộ nghiên cứu này dựa trên hàng trăm nguồn tài
liệu tiếng Trung, các cuộc phỏng vấn tại Trung Quốc, và đặc biệt là một điều tra rất
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chi tiết và cực kỳ trung thực vào năm 2007 của giáo sư He Zhonglong và ba thành
viên khác tại Học viện cảnh sát tuần tra biển Trung Quốc tại Ninh Ba. 13

Sự phát triển đang diễn ra của các thực thể tuần duyên Trung Quốc thành những cơ
quan quản lý hàng hải đồng bộ và hiệu quả đặt ra cả thách thức và cơ hội cho an
ninh và ổn định ở Đông Á. Việc mở rộng khả năng sẽ tự nhiên dẫn đến sự thực thi
chặt chẽ hơn các tuyên bố biển của Trung Quốc trước các nước láng giềng. 14 Tuy
nhiên, một kết quả triển vọng tốt đẹp hơn là việc tăng cường khả năng quản lý
hàng hải của Trung Quốc sẽ dẫn đến việc Bắc Kinh sẽ sẵn sàng ủng hộ các quy tắc
an ninh và an toàn hàng hải như một “nhân tố hàng hải” đủ năng lực và thiết yếu.

Sự yếu kém tương đối trong môi trường láng giềng mạnh

Những yếu kém của lực lượng tuần duyên Trung Quốc là nguồn tư liệu phong phú
cho các nhà phân tích về biển Trung Quốc. Xem xét quy mô phát triển hàng hải của
Trung Quốc, những nhà phân tích này cho rằng tiềm lực của lực lượng tuần duyên
nước này là nhỏ bé và rời rạc. He Zhonglong và những cộng sự của ông viết: “Các
lực lượng cảnh sát biển của chúng ta…không tương xứng với vị thế và hình ảnh của
một siêu cường”. 15 Ông và các tác giả nói thêm: “Hiện nay, trong hải đội của lực
lượng tuần duyên, đa số là các tàu tuần tra có trọng tải nhỏ hơn 500 tấn, và con số
trực thăng hải vận càng cho thấy lực lượng này không đạt đến những yêu cầu của
16 Các giáo sư của
một lực lượng chấp pháp trên biển toàn diện”.
Học viện Cảnh sát Biển Ninh Ba cũng khẳng định rằng tình hình hiện nay là không
thể chấp nhận được: “Trung Quốc là quốc gia có dân số đông, và các nguồn tài
nguyên trên đất liền của nước này là không đủ. Các đại dương có thể thay thế và bổ
sung không gian cho đất liền, và đối với các nguồn tài nguyên thì biển cũng có trữ
lượng tiềm năng khổng lồ cùng với ý nghĩa chiến lược.”
17

Ngược lại, những cường quốc ở Thái Bình Dương khác, đặc biệt là Mỹ và Nhật, duy
trì các lực lượng tuần duyên rất mạnh. Các nhà phân tích hàng hải Trung Quốc ghi
nhận đầy đủ và thấu hiểu thực tế so sánh bất lợi này. Quả thật, mức độ hiểu cặn kẽ
của phía Trung Quốc về tiềm lực tuần duyên Mỹ và Nhật là rất ấn tượng, điều này
ngay lập tức gợi cho người ta đồng thời sự đố kỵ lẫn ngưỡng mộ. 19 Ví dụ như, để
minh họa cho sự yếu kém của lực lượng tuần duyên Trung Quốc, He Zhonglong đã
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chỉ ra rằng Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ (USCG) được trang bị 250 máy bay các
loại, trong khi phía Nhật có 75 máy bay. Các đơn vị tuần duyên Trung Quốc, với
tiềm lực không quân trực thuộc kém phát triển hơn, chắc chắn không thể triển khai
nhiều hơn 36 máy bay các loại.
20

Máy bay rất quan trọng một mặt trong việc tuần tra tầm xa và mặt khác trong các
nhiệm vụ cứu hộ phức tạp. Hơn nữa, những yêu cầu mang tính chuyên nghiệp đòi
hỏi lực lượng tuần duyên của một quốc gia phải duy trì các đơn vị không quân
mạnh là rất lớn. Do đó, các con số kể trên phản ánh được khoảng cách rất lớn giữa
lực lượng tuần duyên Trung Quốc và lực lượng tuần duyên của các quốc gia Thái
Bình Dương khác, điều này được ghi nhận rõ ràng bởi các nghiên cứu của Học viện
Ninh Ba.
21

Bảng 1 minh họa rằng dù các đơn vị tuần duyên của CHND Trung Quốc (PRC) có
tương đối nhiều tàu tuần tra loại nhỏ và rất nhỏ (dưới 1,500 tấn), Bắc Kinh vẫn có ít
hơn cả Washington và Tokyo về số tàu loại vừa (1,500 – 3,000 tấn) và loại lớn (trên
3,500 tấn).
22

Nghiên cứu của Học viện Ninh Ba chỉ thêm rằng Hàn Quốc (ROK) đã tiến hành
thành công vào năm 1996 chiến dịch thống nhất các đơn vị chấp pháp trên biển
riêng lẻ thành một Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc thống nhất, hùng mạnh theo
mô hình của Mỹ và Nhật.
23

Bảng 1: So sánh Lực lượng tuần duyên ở Châu Á Thái Bình Dương

Quốc gia

Trung Quốc

Hàn Quốc

Nhật Bản
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Mỹ

Chiều dài bờ biển

18,000

11,542

30,000

160,550

Tàu tuần tra loại lớn (trên 3,500 tấn)

8

5

11

12
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Tàu tuần tra loại vừa (trên 1500 tấn)

19

9

37

32

Tàu tuần tra loại nhỏ (trên 500 tấn)

149

66

82

44

Thuyền nhỏ (trên 100 tấn)
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304

111

107

258

Nguồn: He Zhonglong và các cộng sự, Nghiên cứu về việc xây dựng lực lượng tuần
duyên Trung Quốc,
tr. 142–43.

Động lực để Bắc Kinh nâng cấp năng lực tuần duyên của mình rõ ràng liên quan đến
mục tiêu chiến lược tổng thể của nước này là tăng cường tiềm lực hàng hải nói
chung và do đó, hoàn toàn phù hợp với sự phát triển nhanh của hải quân Trung
Quốc. Quả thực, tác động của sáng kiến này đối với an ninh Đông Á là rất quan
trọng và sẽ được phân tích ở phần kết luận của bài nghiên cứu này. Sắc thái trong
các bài phân tích của Học viện Ninh Ba rõ ràng gợi cho chúng ta thấy tầm quan
trọng của yếu tố an ninh quốc gia trong tư tưởng của người Trung Quốc về tiềm lực
tuần duyên. Ví dụ, những tác giả của phân tích kể trên nhìn nhận rằng “ngày nay,
tư duy có từ thời Chiến tranh Lạnh vẫn tồn tại ở nhiều quốc gia… Vẫn có những thái
độ thù địch” 24 . Xét đến vấn đề nhạy cảm liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông,
phân tích kể trên chỉ ra rằng: “Một mặt, Trung Quốc và 10 quốc gia thuộc khối
ASEAN đã ký Quy tắc ứng xử trên Biển Đông ở Phnôm Pênh, [nhưng] ở mức độ nào
đó, những gì đã diễn ra đó là chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc đang tiếp tục bị
25 . Động cơ kể trên hoàn toàn không có gì
xâm phạm nghiêm trọng”
bất ngờ và phù hợp trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc đang tồn tại mạnh mẽ trong
giới trí thức Trung Quốc và trong các phân tích về chính sách nói chung.

Tuy nhiên, một luồng tư tưởng lớn khác liên quan đến việc xây dựng tiềm lực tuần
duyên của Trung Quốc đang tồn tại rõ rệt mà nhận thức rõ về quá trình toàn cầu
hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau càng nhiều giữa các quốc gia. Theo luồng tư tưởng
này, cũng có thể tìm thấy rõ ràng và chi tiết trong phân tích của Học viện Ninh Ba,
chúng ta có thể nhận thấy một khái niệm tinh tế và đáng khích lệ rằng lực lượng
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tuần duyên, dựa trên tính chất linh hoạt của nó, có thể hoạt động như một bước
đệm giữa các lực lượng hải quân khác, hỗ trợ trong việc làm dịu đi tranh chấp giữa
các quốc gia có thể xảy ra tại Đông Á. Theo dòng tư tưởng đó, khái niệm này càng
được củng cố thêm, He Zhonglong và các cộng sự kết luận: “Mọi người sống với
nhau trên cùng một hành tinh, và cùng đương đầu với những đe dọa chung, và có
cùng những lợi ích chung” 26 . Một phân tích khác cũng chỉ ra tương tự rằng những
mối quan hệ quốc tế mà các lực lượng tuần duyên khác đã gầy dựng được “rất
nhiều lần thành công trong việc đẩy lùi các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia”.
27

Nghiên cứu của Học viện Ninh Ba cuối cùng cũng chỉ ra nguyên nhân nằm ở yếu tố
tổ chức khi giải thích các yếu kém của lực lượng chấp pháp biển Trung Quốc. Như
các tác giả của bản nghiên cứu viết
:

“Mô hình tổ chức quản lý trên biển của Trung Quốc là chưa lý tưởng. Trong khoảng
thời gian rất lâu, đã tồn tại một tình trạng “nhóm rồng lũng đoạn vùng biển”: trong
tất cả các tình huống, luôn có rất nhiều bên tham gia, mỗi bên có quyền lực riêng
của mình, với thẩm quyền chồng chéo, cũng như những lỗ hổng rõ ràng. Về mặt
bên trong, điều này gây ra những vấn đề trong việc thi hành pháp luật sao cho phù
hợp, trong khi xét về bên ngoài, không thấy có sự thống nhất trong các nỗ lực. Kết
quả là cho ra đời một lực lượng thụ động, yếu kém và không hiệu quả. 28

Trong khi bản thân lý giải này đã là khá thuyết phục, bài phân tích sẽ xem xét thêm
một số nguyên nhân tiềm năng của sự yếu kém này, bên cạnh việc nghiên cứu
những triển vọng cho việc cải tổ, tiềm năng cho việc phát triển xa hơn nữa hợp tác
quốc tế về an ninh biển, và các gợi ý mang tính chiến lược liên quan đến an ninh
Đông Á.

Phần tiếp theo Con rồng thứ nhất: Lực lượng Cảnh sát Biển của Trung Quốc
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Thứ năm, 21 Tháng 4 2011 16:39

24. Như trên, trang 14.

25. Như trên, trang 13.

26. Như trên, trang 14.

27. Bai Junfeng, “Quan niệm liên quan đến việc xây dựng Cảnh sát Biển của Trung
Quốc,” trang 38.

28. Hà Trung Long - He Zhonglong cùng các cộng sự,
sát Biển Trung Quốc, trang
4.

Phát triển/Xây dựng Cảnh

16 / 16

