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Việc hiểu chính xác chiến lược quân sự - dân sự của Trung Quốc trên Biển Đông và
sự đóng góp của PLA trong việc hình thành chiến lược này có ý nghĩa hết sức quan
trọng trong việc hiểu rõ hơn sự điều chỉnh chính sách Biển Đông của Chủ tịch Tập
Cận Bình và hành vi quyết đoán của Trung Quốc.

Bài viết này đánh giá vai trò của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA)
trong các vấn đề biển của Trung Quốc. Việc hiểu chính xác chiến lược quân sự - dân
sự của Trung Quốc trên Biển Đông và sự đóng góp của PLA trong việc hình thành
chiến lược này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hiểu rõ hơn sự điều chỉnh
chính sách Biển Đông của Chủ tịch Tập Cận Bình và hành vi quyết đoán của Trung
Quốc. Bài viết cho rằng PLA đóng vai trò quan trọng trong cả quá trình hoạch định
chính sách ở tầng lớp cấp cao và cả trong những bước đầu tiên thực thi quyền trên
biển của Trung Quốc. Ở cấp độ vĩ mô, PLA có thẩm quyền lớn trong việc giám sát
các vấn đề đối ngoại liên quan đến an ninh và quốc phòng quốc gia. Đối với Bắc
Kinh và đặc biệt là đối với PLA, vấn đề Biển Đông ít được coi là tranh chấp ngoại
giao hay tranh chấp lãnh thổ mà chủ yếu là tranh chấp an ninh quốc gia và an ninh
quân sự sau khi Mỹ tiến vào vùng lãnh hải 12 hải lý các đảo do Trung Quốc chiếm
đóng. Trách nhiệm quản lý tranh chấp giờ đây đặt nặng lên vai PLA và vai trò trung
tâm của PLA trong các vấn đề trên Biển Đông có thể là do mối quan hệ gắn bó chặt
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chẽ của ông Tập với PLA và sự lãnh đạo quyết đoán của ông Tập được PLA ủng hộ
nhiệt tình.

Quá trình hoạch định chính sách và chính trị của Bắc Kinh liên quan đến vấn đề
Biển Đông vẫn là một bí ẩn đối với các nhà quan sát nước ngoài cũng như Trung
Quốc, những người thường mô tả quá trình này là “năm con rồng khuấy động biển
cả”, nghĩa là nhiều cơ quan chính phủ tham gia vào các cơ chế quản lý biển của
Trung Quốc và cạnh tranh với nhau để mở rộng lợi ích thể chế của mình. [1] Trong
những năm gần đây, Trung Nam Hải (trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc - ND)
đã nỗ lực điều chỉnh vấn đề phối hợp kém hiệu quả giữa các cơ quan có liên quan.
Về tổ chức, một cấu trúc ba tầng lãnh đạo- hàng hải- dân sự đã được hình thành:
đứng đầu là cơ quan quản lý chính sách mang tên Tiểu tổ lãnh đạo trung ương về
Bảo vệ lợi ích Biển (CLSGPMI), đứng đầu là Tập Cận Bình; ở tầng thực thi chính sách
là cơ quan Quản lý hàng hải quốc gia (SMA) có nhiệm vụ chung là quản lý hoạt
động hàng hải thường nhật của Trung Quốc; và Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG)
dẫn đầu trong hoạt động tuần tra tăng cường giám sát tuyến đầu và thúc đẩy duy
trì sự hiện diện tại các vùng biển tranh chấp. Quá trình hoạch định chính sách theo
chiều dọc, từ trên xuống dưới và việc thực thi mang tính quan liêu dường như đã
tiết chế bớt sự rắc rối của cơ chế “năm con rồng”, nhưng rất nhiều vấn đề vẫn chưa
được giải quyết.
[2]
Những vấn đề này bao gồm cách các nguồn tài trợ và các nguồn lực được phân bổ
tới các cơ quan thực thi hàng hải, và trong trường hợp có khủng hoảng, ai và cơ
quan nào sẽ chịu trách nhiệm.

Việc quy kết ai chịu trách nhiệm có liên quan tới vai trò lãnh đạo của PLA trong các
vấn đề biển, vai trò này có thể ngang bằng hoặc cao hơn kết cấu ba tầng lớp lãnh
đạo- hàng hải- dân sự. Trước đây, PLA đảm nhận trách nhiệm liên quan tới Biển
Đông, nhưng gần đây, PLA đã có tiếng nói hơn trong quá trình ra quyết sách, khi
nguy cơ khủng hoảng quân sự gia tăng ở Biển Đông. Dẫu vậy, chủ đề nghiên cứu
này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Việc hiểu rõ chiến lược dân sự và quân sự
của Bắc Kinh trên Biển Đông và vai trò của PLA trong việc hình thành chiến lược và
thực thi có ý nghĩa then chốt đối với việc thấu hiểu toàn diện sự điều chỉnh chính
sách Biển Đông của Bắc Kinh và hành vi quyết đoán của nước này. Bài viết này cho
rằng PLA đã đóng vai trò hàng đầu trong quá trình hoạch định chính sách cả ở tầng
lớp lãnh đạo lẫn trong quá trình thực thi (first line) yêu sách của Trung Quốc trên
Biển Đông. Vai trò quan trọng của PLA ở tầng lớp vĩ mô có thể được mô tả như vai
trò lãnh đạo định hướng, trong đó PLA tập trung vào việc đặt ra những chỉ đạo bao
quát cho việc định hướng chính sách hơn là thực thi chính sách. Vai trò lãnh đạo
của PLA được hình thành dựa trên sự quản lý thể chế trong việc giám sát các hoạt
động đối ngoại liên quan đến quốc phòng. [3]

2 / 12

Tập Cận Bình, PLA và tranh chấp Biển Đông
Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018 09:54

Đối với Bắc Kinh và đặc biệt là với PLA, việc Mỹ liên tục xâm nhập vào vùng lãnh hải
12 hải lý của các đảo do Trung Quốc chiếm đóng dưới danh nghĩa tự do hàng hải
đang khiến cho nguy cơ đụng độ giữa các tàu chiến ngày càng tăng. Điều này đã
góp phần vào quá trình quân sự hóa Biển Đông, khiến leo thang khả năng xảy ra
xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân. Những tranh chấp này đã nhanh chóng
chuyển từ vấn đề ngoại giao/ lãnh thổ sang vấn đề an ninh quốc gia và an ninh
quân sự. [4] Do đó trách nhiệm quản lý tranh chấp lại đặt nặng lên vai PLA. [5] Đến
nay, thẩm quyền về kiểm soát tranh chấp được thực hiện một cách thiếu rõ ràng,
nhưng nó sẽ được thực hiện công khai nếu Lầu Năm Góc đặt ra những thách thức
đối với chủ quyền của Trung Quốc, ví dụ như không cho Trung Quốc quyền tiếp cận
các đảo do Trung Quốc chiếm giữ.
[6]
Bài viết này mô tả vai trò trung tâm của PLA trong quá trình lãnh đạo về vấn đề
Biển Đông của Trung Quốc, vai trò trung tâm này có thể là nhờ vào mối quan hệ
mật thiết giữa PLA với ông Tập. Đồng thời, sự hậu thuẫn vững chắc của PLA đối với
ông Tập cũng giúp ông Tập thực thi những điều chỉnh chính sách đối với Biển Đông.
Thực tế, những động thái thô bạo của PLA trên Biển Đông như bồi lấp đảo đã định
hình sự lãnh đạo quyết đoán của Tập Cận Bình trên Biển Đông. Về cơ bản, sự ủng
hộ lẫn nhau đã đặt ra nền tảng cho PLA đảm nhận vai trò lãnh đạo định hướng trên
Biển Đông. Bài viết sẽ làm sáng tỏ vai trò của PLA đối với ông Tập: động lực thay
đổi và là nhân tố chủ động thực hiện các ưu tiên chính sách trong chiến lược Biển
Đông mới của Tập Cận Bình.

PLA VÀ CHÍNH SÁCH BIỂN ĐÔNG CỦA TẬP CẬN BÌNH: HUNG HĂNG, BIỆN
CHỨNG VÀ CÂN BẰNG

Nỗ lực của Tập Cận Bình nhằm tái định hình chính sách Biển Đông của Trung Quốc
đã minh họa cho sự lãnh đạo chính trị mang phong cách cá nhân riêng biệt của
ông: kiên quyết và sẵn sàng chấp nhận rủi ro dựa trên tính toán cẩn thận. [7] Tuy
nhiên, các động thái quyết đoán của ông Tập phản ánh sự biện chứng lãnh đạo
được tạo ra bởi sự mạo hiểm về chính sách mà tất cả các lãnh đạo trên toàn thế
giới đã phải đối mặt và vượt qua để ưu tiên thực hiện hành động và tránh các cuộc
khủng hoảng.
[8]
Ông đã giữ vững lập trường kiên quyết của mình dưới những áp lực khủng khiếp từ
trong nước và quốc tế. Ở trong nước, những hoạt động của Trung Quốc trong tranh
chấp lãnh thổ có lẽ đã gây ra những lo ngại sâu sắc.
[9]
Ở bên ngoài, ông Tập vẫn luôn quyết đoán bất chấp vị thế tương đối yếu trước
những áp lực ngày càng tăng từ phía Mỹ. Trong việc xử lý các cuộc xung đột về chủ

3 / 12

Tập Cận Bình, PLA và tranh chấp Biển Đông
Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018 09:54

quyền, dường như bắt chước Mao Trạch Đông, bất chấp rủi ro cao, ông Tập thi hành
chính sách “bên miệng hố chiến tranh” để phủ đầu trước tất cả nguy cơ hành vi
khiêu khích và tránh các cuộc đụng độ lớn để bảo vệ lợi ích quốc gia tổng thể của
Trung Quốc.
[10]
Một chiến lược dân sự- quân sự mới trên Biển Đông, một chiến lược vừa tối đa hóa
lợi ích cốt lõi đồng thời tránh đối đầu công khai, do đó đã trở nên rõ ràng.
[11]
Quyết định có toan tính của ông Tập về vụ bãi cạn Scarborough/ Hoàng Nham sẽ là
minh chứng để củng cố sự hiểu biết về chiến lược bất đối xứng nhưng sự quyết
đoán lại mang tính cân xứng của Trung Quốc. Ngoài việc giành được quyền kiểm
soát thực tế đối với khu vực, các quan chức PLA còn gợi ý xây dựng các công trình
vĩnh cửu trên các rạn san hô.
[12]
Chủ tịch Tập Cận Bình đã bác bỏ đề nghị này nhằm ngăn chặn leo thang căng
thẳng Trung Quốc – Philippines. Vào năm 2016, Bắc Kinh đã cam kết với ASEAN
rằng nước này sẽ không tiến hành bồi lấp đảo trên Bãi cạn Scarborough và sẽ cho
phép ngư dân Philippines quay lại khu vực bãi cạn để đánh bắt cá.
[13]

Bồi lấp đảo: Một nhân tố thay đổi mang tính chiến lược?

Một mặt, Trung Quốc tự áp đặt ranh giới đỏ về các hành động quyết đoán trên Biển
Đông để tránh gây ra sự can thiệp trực tiếp của Mỹ và sự đối đầu của ASEAN. Mặt
khác, Trung Quốc cũng cảm thấy cần khẩn cấp đưa ra những động thái bảo vệ
quyền lợi khi đối diện với điều mà Trung Quốc cho là các hành động cố ý của các
nước yêu sách khác nhằm thay đổi nguyên trạng theo hướng có lợi cho mình. [14]
Trong cuộc họp kín trước tuyên bố của tòa trọng tài hôm 12/7/2026, ông Tập đã kêu
gọi thực hiện các hành động phủ đầu trên Biển Đông, “nếu không sự hiện diện của
Trung Quốc trên Trường Sa qua thời gian sẽ trở nên trống rỗng và chỉ là những
tuyên bố trên giấy.”
[15]
Tư tưởng và tâm lý về tình thế khẩn cấp này là một phần trong phong cách lãnh
đạo đặc trưng của ông Tập, đối lập hoàn toàn với sự thụ động của những người tiền
nhiệm trong vấn đề Biển Đông khi luôn để vấn đề này phụ thuộc vào các mối quan
tâm chiến lược khác, đặc biệt là sự ổn định trong nước.
[16]
Do đó, thật hợp lý khi suy luận rằng, lối tư duy thực hiện một số quyết định quyết
đoán trên Biển Đông của Tập đã đi chệch lời dạy của Đặng Tiểu Bình “gác tranh
chấp để thế hệ tương lai giải quyết.”
[17]
Việc bồi lấp đảo và dự án khai thác dầu của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa năm
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2014 là một minh chứng rõ ràng cho sự chuyển đổi chính sách Biển Đông của Tập
Cận Bình.
[18]

Lý do đằng sau việc bồi lấp đảo vẫn chưa được giải thích rõ ràng, và vẫn chưa rõ vì
sao hoạt động này lại được đẩy nhanh và ở quy mô lớn như vậy. Rõ ràng, Trung
Quốc có nhu cầu thực tế đối với hoạt động bồi lấp đảo: củng cố tuyên bố chủ quyền
của Bắc Kinh; củng cố các cơ sở phòng thủ; và để cải thiện sinh kế của người dân
cư trú tại đây. Ví dụ, việc gián đoạn các tàu hậu cần tiếp tế vì mùa bão có thể được
giải quyết nhờ vận tải hàng không. Một câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có cần
thiết bồi lấp cả sáu thực thể ở Trường Sa hay không? Việc xây dựng ba đường băng
dài rõ ràng là không thể hiểu nổi trong khi chỉ một đường băng cũng đã đủ để thực
hiện tiếp tế hậu cần vì khoảng cách giữa các đảo là rất gần.

Kết quả là, quốc tế đã phản ứng hết sức dữ dội và để lại hậu quả lâu dài. Nếu quả
thật Trung Quốc và Mỹ đã ngầm thỏa thuận để PLA không triển khai máy bay chiến
đấu ra các đảo bồi lấp, đổi lấy sự kiềm chế của Mỹ trong việc thực hiện các hoạt
động tự do hàng hải, tránh xa vùng lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc, thì ba đường
băng này càng không có nhiều giá trị thực tế trong thời bình. Khi có xung đột vũ
trang, giá trị chiến đấu của ba đường băng này lại càng không chắc chắn, vì chúng
rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong phạm vi tấn công trực tiếp của các bên yêu
sách khác, đó là chưa nói đến Mỹ. [19]

Bồi lấp đảo là một phần trong sự điều chỉnh chính sách Biển Đông của ông Tập
nhằm đoạt lại những vùng đất đã mất vì sự thụ động trong quá trình hoạch định
chính sách của những người tiền nhiệm. Thực tế, Trung Quốc đã tụt hậu so với các
bên tranh chấp khác trong việc bồi lấp đảo, và là bên yêu sách duy nhất không có
đường băng trên quần đảo Trường Sa tính đến cuối năm 2014. Nỗ lực bồi lấp đảo
của Trung Quốc trong thời gian qua đã thay đổi đáng kể quy mô thực tế của các
thực thể ở Trường Sa, vì thế gây nên sự chỉ trích rộng rãi về việc làm thay đổi
nguyên trạng. Vì hoạt động bồi lấp đảo của Trung Quốc không làm thay đổi bản đồ
chiếm đóng cũng như tình trạng pháp lý của yêu sách, nhưng nó lại thuộc dạng làm
thay đổi nguyên trạng về chiến thuật. Bắc Kinh tiếp tục không tuyên bố đường cơ
sở lãnh thổ và các điểm cơ sở của các đảo bồi lấp. Mặt khác một sự thay đổi chiến
lược về nguyên trạng sẽ kéo theo sự thay đổi về bản đồ sở hữu các đảo hiện nay
của sáu bên liên quan, có thể kéo theo một bên mới hoặc khiến tình trạng xấu hơn
bằng cách đuổi người dân ra khỏi đảo. Và kịch bản này không nằm trong chương
trình điều chỉnh chính sách Biển Đông của ông Tập để tạo ra một sự thay đổi mang
tính chiến lược. Cho dù các hoạt động bồi lấp đảo của Trung Quốc là một biểu hiện
ngày càng quyết đoán, Trung Quốc vẫn tuân thủ những nguyên tắc cơ bản trong
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chính sách Biển Đông của mình, đó là không thực hiện thuyết phục hồi lãnh thổ và
không sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp. Bằng cách này, Trung Quốc đang
gửi đi hai dấu hiệu quan trọng cả trong nước lẫn thế giới. Thứ nhất, Bắc Kinh đang
phản ứng lại trong việc chấp nhận hiện thực được xem là một di sản không mấy có
lợi, đó là nước cuối cùng chiếm đóng và xây dựng đường băng trên quần đảo
Trường Sa, trong khi các bên yêu sách khác từ lâu đã mở đường băng trong khu
vực. Thứ hai, cách tiếp cận của Trung Quốc đối với việc quản lý tranh chấp đã
chuyển từ các biện pháp trả đũa đối với động thái của các bên tranh chấp khác
sang hình thức kết hợp giữa các biện pháp đáp trả và phủ đầu. Vì tranh chấp Biển
Đông đã chuyển sang cuộc tranh chấp về địa chính trị giữa các nước lớn, cho dù
được xem là động thái chiến thuật, thách thức với Bắc Kinh là nó đã tạo ra những
ảnh hưởng tiêu cực về chiến lược đối với quan hệ Mỹ- Trung và quan hệ ASEANTrung Quốc. [20]

PLA và hoạt động bồi lấp đảo

PLA chắc chắn là bên đứng sau sự điều chỉnh chính sách Biển Đông của Tập Cận
Bình, và PLA cũng là bên khởi xướng và thực thi hoạt động cải tạo đảo. Về cơ bản,
PLA cũng từng tuân theo chính sách dân sự chung trên Biển Đông, cho dù biện pháp
áp dụng còn khá miễn cưỡng. Ví dụ, PLA không phản đối việc Trung Quốc ký Hiệp
ước hữu nghị và hợp tác ASEAN năm 2002, Hiệp ước mà PLA coi là làm giảm tương
quan sức mạnh quân sự giữa nước lớn và nước nhỏ, và làm giảm đáng kể rủi ro cho
những nước nhỏ khi thách thức các nước lớn. [21] Do đó, cho dù tuân thủ mục tiêu
tránh chiến tranh, PLA vẫn tiếp tục ủng hộ quan điểm cho rằng Trung Quốc nhất
thiết phải thực hiện các động thái mang tính kiểm soát, phủ đầu, mở rộng và nhanh
nhạy để bảo vệ lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và làm giảm áp lực an ninh bị dồn
nén.
[22] Thực tế, dưới thời Hồ
Cẩm Đào, PLA đã một vài lần đề xuất rằng hoạt động bồi lấp đảo có ý nghĩa chiến
lược quan trọng, nhưng đề xuất này luôn bị bác bỏ. Ông Tập chính là người bật đèn
xanh cho đề xuất này, khi ông cũng có chung tư tưởng và sáng kiến chính sách với
PLA.
[23]

Từ góc độ quân sự, bồi lấp đảo đối với PLA là một nhiệm vụ bắt buộc để đảm bảo
việc kiểm soát hiệu quả các chiến trường quan trọng trên Biển Đông. Sự thụ động
của Trung Quốc trong việc khẳng định các quyền của mình trước đây có thể là do
thiếu các thiết bị và năng lực phòng thủ cần thiết để triển khai trên Trường Sa. Kết
quả là, tư thế phòng thủ của Hải quân Trung Quốc (PLAN) trên Biển Đông từng được
cho là không tương xứng, đó là không đủ tính răn đe đối với các hoạt động xâm
phạm vào chủ quyền của Trung Quốc của các bên yêu sách khác, do đó khiến sự
phát triển nguồn lực và thực thi luật pháp của Trung Quốc trở nên kém hiệu quả,
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điều này được thể hiện rõ ràng qua cuộc khủng hoảng giàn khoan 981 năm 2014,
cũng như hai sự cố trước đây từng xảy ra trong khu vực đảo Tri Tôn năm 1996 và
năm 2007. Mỗi khi Trung Quốc “động đậy” là Việt Nam lại càng cố gắng khai thác
dầu trong các khu vực tranh chấp. [24] Cụ thể hơn, PLA đã không thể triển khai lực
lượng chiến đấu trong khu vực quần đảo Trường Sa vì kích thước các thực thể quá
nhỏ. Do đó, một đội nhỏ thủy quân lục chiến của PLA đã được triển khai để duy trì
hoạt động giám sát và sự hiện diện theo công thức “tiền tuyến mỏng (quần đảo
Trường Sa) nhưng hậu phương vững chắc (tỉnh Hải Nam)”. Tuy nhiên, vì quần đảo
Trường Sa nằm cách xa các căn cứ hỗ trợ đảo Du Lâm và Tam Á nên gây khó khăn
cho việc nhanh chóng hỗ trợ trong trường hợp xảy ra xung đột khẩn cấp. Vì không
có sân bay, hải cảng cùng các thiết bị tác chiến điện tử khác, sự triển khai của PLA
trong khu vực thiếu những trang thiết bị cần thiết và trở nên kém hiệu quả khi mở
rộng từ phòng thủ đảo sang các vùng biển rộng lớn xung quanh các đảo vốn không
hề có chiều sâu tác chiến.
[25] Trước khi
nhận được sự hỗ trợ từ quân tiếp viện, các đảo này phải là các cứ điểm tiền tiêu đủ
khả năng thực hiện các hoạt động chiến đấu và tấn công cũng như phòng thủ trước
những cuộc tấn công quy mô lớn, điều đó đòi hỏi phải mở rộng và củng cố các đảo
này.
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