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Điểm chính
 Trung Quốc đang xây dựng lực lượng hạt nhân hiện đại trên biển đầu tiên của
mình. Đối với một quốc gia ưu tiên sự kiểm soát mang tính tập trung hóa cao độ
đối với sức mạnh răn đe hạt nhân, sự xuất hiện của lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn
đạo hạt nhân (SSBN) sẽ đặt ra những thách thức mà Trung Quốc chưa từng gặp
phải trước đây. Việc Trung Quốc chọn phương án nào để kiểm soát và chỉ huy lực
lượng SSBN sẽ có những tác động quan trọng đối với ổn định chiến lược.
 Dù vẫn khẳng định Lực lượng Tên lửa thuộc Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) sẽ
đảm nhiệm tất cả các lực lượng hạt nhân của Trung Quốc, nhưng hiện tại có vẻ
như lực lượng SSBN đang nằm dưới sự kiểm soát của Hải quân PLA. Tuy nhiên,
Trung Quốc có thể sẽ chọn phương án xem xét lại các cấu trúc kiểm soát và chỉ
huy trong bối cảnh lực lượng SSBN bắt đầu các hoạt động tuần tra răn đe vũ trang.
Có ba mô hình kiểm soát và chỉ huy đáng chú ý, mỗi mô hình sẽ phân chia mức độ
khác nhau về thẩm quyền của hải quân PLA và Lực lượng Tên lửa.
 Các nhân tố liên quan đến vận hành, bộ máy hành chính và các toan tính chính trị
sẽ quyết định việc Trung Quốc chọn mô hình kiểm soát và chỉ huy nào đối với lực
lượng SSBN. Một chính sách kiểm soát và chỉ huy hỗn hợp, với quyền hạn được
phân chia giữa hải quân và Lực lượng Tên lửa, sẽ mang lại hiệu ứng tích cực nhất
cho sự ổn định chiến lược.
****
Từ một quốc gia chỉ sở hữu số ít tên lửa nguyên liệu lỏng và tên lửa phóng từ hầm chỉ
mang một đầu đạn, chương trình hiện đại hóa hiện tại của Trung Quốc đang giúp nước
này sở hữu một lực lượng lớn mạnh hơn với nhiều loại tên lửa nhiên liệu rắn cơ động
hiện đại, trong số đó có các tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn. Có lẽ điểm đáng
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chú ý nhất về chính sách hạt nhân của nước này là với việc sở hữu bốn tàu tên lửa đạn
đạo hạt nhân (SSBN) và cùng với đó là năm chiếc tàu hiện đang trong quá trình xây
dựng, Trung Quốc đang tiến gần đến việc sở hữu một lực lượng răn đe hạt nhân có sức
mạnh trên biển.1
Mặc dù Trung Quốc ưu tiên kiểm soát về chính trị đối với lực lượng hạt nhân và duy trì
một chính sách hạt nhân kiềm chế, nhưng sự phát triển của hạm đội tàu SSBN sẽ đặt ra
những thách thức mới về chính sách kiểm soát và chỉ huy của nước này. Tuy nhiên, lực
lượng quân sự nào cuối cùng sẽ nắm quyền chỉ huy các lực lượng hạt nhân trên biển của
Trung Quốc? Một số chuyên gia dự đoán Lực lượng Tên lửa mới thành lập của Quân
Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), tiền thân là Binh đoàn Pháo binh Số 2 trước
kia, sẽ nắm quyền chỉ huy lực lượng SSBN, mặc dù quyết định đó sẽ dẫn đến sự thay đổi
đáng kể trong cấu trúc bộ máy hành chính của Trung Quốc.
Bài viết này sẽ đánh giá các phương án nhằm kiểm soát và chỉ huy lực lượng răn đe hạt
nhân trên biển của Trung Quốc. Bài viết sẽ bắt đầu bằng việc đánh giá bằng chứng cho
rằng Lực lượng Tên lửa và lực lượng tiền thân của đơn vị này đã được chỉ định kiểm soát
toàn bộ kho vũ khí trên đất liền của Trung Quốc. Tiếp theo, bài viết mô tả ba cấu trúc chỉ
huy và kiểm soát giả định đối với hạm đội SSBN trong tương lai của Trung Quốc, mỗi
cấu trúc giả định sẽ bao gồm các mức độ khác nhau về thẩm quyền của Hải quân và Lực
lượng Tên lửa của PLA. Mỗi mô hình kiểm soát và chỉ huy này sẽ dẫn đến những yêu cầu
khác nhau về chính sách nhân sự, cơ cấu tổ chức và cơ sở hạ tầng. Sau đó, bài viết sẽ
đánh giá một số nhân tố liên quan đến hoạt động vận hành, bộ máy hành chính và chính
trị có thể sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc kiểm soát và chỉ huy trong tương lai đối với lực
lượng SSBN của Trung Quốc. Bài viết sẽ kết thúc bằng việc thảo luận về các tác động từ
những phương án kiếm soát và chỉ huy SSBN của Trung Quốc đối với sự ổn định chiến
lược.
Hoạt động kiểm soát và chỉ huy hạt nhân hiện tại của Trung Quốc
Lực lượng răn đe hạt nhân của Trung Quốc vốn chỉ là lực lượng tên lửa đạn đạo trên đất
liền có quy mô tương đối nhỏ và non trẻ. Trong hàng thập kỷ đã qua, các lực lượng hạt
nhân của Binh đoàn Pháo binh Số 2 trước đây chỉ sở hữu một vài tên lửa đạn đạo xuyên
lục địa phóng từ hầm (ICBM). Về mặt hình thức, Trung Quốc đã phát triển năng lực hỗ
trợ cho bộ ba lực lượng hạt nhân, tuy nhiên những năng lực kỹ thuật đầy hứa hẹn này
chưa bao giờ được hiện thực hóa trở thành những trụ cột cho các lực lượng trên không
hay trên biển. Lực lượng máy bay ném bom H-6 tầm trung chỉ có khả năng tấn công các
mục tiêu khu vực và sẽ khó có khả năng được giao thực hiện nhiệm vụ hạt nhân chủ
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động.2 Trung Quốc đã đóng mới tàu ngầm SSBN lớp Xia Loại 092. Tuy nhiên, con tàu
này lại chỉ được trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) JL-1 (CSS-N-3) với
tầm bắn rất ngắn, và con tàu này cũng chưa thực hiện hoạt động tuần tra răn đe.3 Trung
Quốc đã chọn hệ thống kiểm soát và chỉ huy mang tính tập trung chặt chẽ đối với kho vũ
khí hạn chế của mình. Quyền thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân chỉ được trao cho
Quân ủy Trung ương (CMC), cơ quan hoạch định chính sách quân sự cấp cao nhất của
Trung Quốc, và người ta cho rằng Bắc Kinh vẫn duy trì quản lý thực tế bằng cách chia
tách đầu đạn khỏi tên lửa và cất giữ chúng ở các địa điểm khác nhau.4
Sự nổi lên của lực lượng SSBN Trung Quốc chắc chắn sẽ thay đổi không chỉ cấu trúc của
kho vũ khí hạt nhân mà nó còn làm thay đổi các chính sách kiểm soát và chỉ huy kho vũ
khí của nước này. Hiện Trung Quốc đã sở hữu bốn chiếc tàu ngầm SSBN lớp Jin Loại –
094 cùng với chiếc tàu thứ năm đang được xây dựng. Các nhà lãnh đạo Mỹ dự báo rằng,
cuối cùng Trung Quốc có thể sẽ triển khai ít nhất là tám chiếc tàu thuộc thế-hệ-thứ-hai
này.5 Hiện vẫn chưa có câu trả lời cụ thể về việc liệu những con tàu này có thực sự thực
hiện các hoạt động tuần tra hạt nhân hay chưa, nhưng theo Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá
thì những hoạt động tuần tra kiểu như vậy sẽ được thực hiện trong năm nay.6 Mặc dù hạm
đội tàu Loại 094 mới chỉ được đưa vào hoạt động gần đây, nhưng lại có tin rằng Trung
Quốc đã bắt đầu triển khai lớp tàu SSBN mới Loại 096 cũng như thế hệ tàu thứ 3 mang
tên lửa JL-3 SLBM, những loại tàu mới này sẽ tăng cường phạm vi tấn công cho lực
lượng răn đe trên biển.7
Hầu như không hề có thông tin về hoạt động kiểm soát và chỉ huy đối với lực lượng
SSBN đang nổi này. Một số chuyên gia Mỹ và các nhà bình luận không thuộc kênh chính
thống của Trung Quốc đều dự đoán rằng, Lực lượng Tên lửa mới thành lập sẽ nắm quyền
kiểm soát đối với toàn bộ kho vũ khí tên lửa hạt nhân của Trung Quốc, bao gồm cả lực
lượng SSBN mới xuất hiện và các lực lượng ném bom chiến lược trong tương lai.8 Tuy
nhiên, nhiều nguồn công khai lại cho thấy Lực lượng Tên lửa hiện nay không có quyền
kiểm soát đối với các đơn vị khác của lực lượng hạt nhân của Trung Quốc.
Đầu tiên, lời văn trong các Sách Trắng Quốc phòng và các văn bản chính thức khác
Trung Quốc đều thể hiện Lực lượng Tên lửa hiện tại không kiểm soát các lực lượng hạt
nhân trên biển của Trung Quốc và có thể cả hải quân, không quân đều được giao một số
nhiệm vụ hạt nhân nhất định. Theo ghi nhận của một chuyên gia hạt nhân của Trung
Quốc, Sách Trắng Quốc phòng năm 2013 đã nêu rõ rằng, Binh đoàn Pháo binh Số 2 trước
đây chỉ kiểm soát các loại tên lửa đạn đạo Đông Phong và tên lửa hành trình Trường
Kiếm.9 Điều đáng chú ý là không có thông tin về tên lửa SLBM JL-2 (CSS-NX-14). Đoạn
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video phát bài hát chính thức của Lực lượng Tên lửa có giới thiệu các thông số tham khảo
về tên lửa Đông Phong và Trường Kiếm nhưng lại không hề có thông tin về các loại vũ
khí trên biển của Trung Quốc.10 Thảo luận về vai trò tấn công đánh chặn hạt nhân của
Binh Đoàn Pháo binh Số 2, Sách Trắng Quốc phòng năm 2013 lại tiếp tục tuyên bố rằng:
―Nếu như Trung Quốc bị tấn công hạt nhân, lực lượng tên lửa hạt nhân của PLASAF
[Binh đoàn Pháo Binh Số 2 PLA] sẽ sử dụng tên lửa hạt nhân tiến hành một cuộc phản
công quyết liệt, cuộc phản công sẽ được thực hiện một cách độc lập hoặc kết hợp với các
lực lượng hạt nhân của các đơn vị khác‖ (đã thêm phần nhấn mạnh).11 Điều này phù hợp
với các thông tin trước đây về việc Binh đoàn Pháo binh Số 2 được chỉ định kiểm soát
các loại tên lửa trên đất liền.12 Sách Trắng Quốc phòng Trung Quốc năm 2008 tuyên bố
rằng: ―Hải quân được trang bị các loại tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược, tàu ngầm
hạt nhân tấn công và tàu ngầm động cơ đẩy thông thường.‖13 Khoa học Chiến lược Quân
sự 2013, một ấn phẩm của PLA được giới lãnh đạo PLA kiểm duyệt chặt chẽ và được
nhiều người cho rằng phản ánh tư duy chiến lược quân sự Trung Quốc, đưa ra chỉ thị cụ
thể yêu cầu Hải Quân PLA phải chuẩn bị năng lực hạt nhân trên biển: ―Do đòi hỏi về
‗trang thiết bị lưỡng dụng hạt nhân thông thường và song trùng tác chiến [核常兼备,
双重作战]‘, Hải quân cần nhanh chóng phát triển và trang bị năng lực phản công hạt nhân
trên biển ở mức độ nhất định.‖14 Các báo cáo sau đó về sự thành lập của Lực lượng Tên
lửa đều tái khẳng định rằng, Lực lượng này sẽ chỉ huy các đơn vị tên lửa trên đất liền và
không được chỉ định chỉ huy các đơn vị khác của các lực lượng hạt nhân Trung Quốc.15
Ngoài ra, các Sách Trắng Quốc phòng Trung Quốc cũng sử dụng câu từ thể hiện có vẻ
như nước này đã giao cho lực lượng không quân và hải quân thực hiện một số nhiệm vụ
hạt nhân nhất định. Cả hai lực lượng này đều được chỉ định đóng vai trò ―răn đe chiến
lược,‖ đây là khái niệm được dùng trong các Sách Trắng để thể hiện mối liên hệ với
nhiệm vụ hạt nhân.16 Binh đoàn Pháo binh Số 2 được mô tả một cách đặc biệt, như là ―
lực lượng hạt nhân răn đe chiến lược nòng cốt của Trung Quốc.‖17 Phần mở đầu trong
Sách Trắng Quốc phòng 2015, khi mô tả các nhiệm vụ chính đối với các lực lượng vũ
trang Trung Quốc, đưa ra yêu cầu ―duy trì răn đe chiến lược và thực hiện phản công hạt
nhân.‖18 Sách Trắng cũng nêu rằng ―PLASAF sẽ tăng cường năng lực răn đe chiến lược
và phản công hạt nhân của mình.‖19 Cụm từ ―răn đe chiến lược‖ đi kèm với một năng lực
quân sự cụ thể thì có vẻ sẽ có liên hệ tới nhiệm vụ hạt nhân. Đáng chú ý, bộ binh không
được chỉ định nhiệm vụ răn đe chiến lược. Bởi răn đe chiến lược có liên quan đến nhiệm
vụ hạt nhân, nên chúng ta có lý do để suy luận rằng bộ binh đã không được giao nhiệm
vụ hạt nhân, trong bối cảnh mà các loại vũ khí hạt nhân trên đất liền của Trung Quốc luôn
nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Binh đoàn Pháo binh Số 2.
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Thứ hai, Lực lượng Tên lửa có vẻ vừa không có cấu trúc kiểm soát và chỉ huy, vừa không
có cấu trúc mang tính tổ chức cần thiết để hỗ trợ cho việc kiểm soát các loại vũ khí hạt
nhân trên biển. Mặc dù gần đây, Trung Quốc đã tiến hành những đổi mới trong quân đội
nhằm tăng cường năng lực thực hiện các hoạt động tác chiến chung phức tạp cho PLA,
nhưng Lực lượng Tên lửa mới được thành lập rất có khả năng sẽ vẫn nằm ngoài hệ thống
kiểm soát và chỉ huy tích hợp cho hoạt động chỉ huy trên chiến trường, thay vào đó có thể
lực lượng này sẽ tiếp tục duy trì những hệ thống tập trung hóa cao độ tương tự như Binh
đoàn Pháo binh Số 2 trước kia.20 Cấu trúc chỉ huy của Lực lượng Tên lửa có thể sẽ không
chồng lấn với các lực lượng khác. Mặc dù Lực lượng Tên lửa có phái các sĩ quan liên lạc
đến các đơn vị chỉ huy trên chiến trường, nhưng có vẻ như không có bất kỳ tổ chức hay
đơn vị nào của Lực lượng Tên lửa đảm nhận nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng hay
đơn vị chỉ huy khác không thuộc lực lượng này. Bên cạnh đó, các nguồn thông tin không
chính thống trên mạng đều khẳng định rằng, học viện tàu ngầm của Hải quân ở Thanh
Đảo có chương trình đào tạo các chuyên ngành 1 năm chuyên về tàu ngầm tên lửa hạt
nhân, và giảng viên tại học viện thường xuyên xuất bản các ấn phẩm về tàu ngầm tên lửa
hạt nhân.
Lực lượng Tên lửa và Binh đoàn Pháo binh Số 2 chỉ được chỉ định kiểm soát các loại tên
lửa trên đất liền dù cho PLA đã thất bại trong việc phát triển và triển khai tàu ngầm
SSBN lớp Xia Loại 092. Dù nhiều người tin rằng con tàu chưa từng thực hiện hoạt động
tuần tra răn đe nhưng nó vẫn được đưa ra biển.21 Kết nối lại với nhau, từ hoạt động của
các tàu SSBN thế hệ trước cho tới việc không có bất kỳ bằng chứng nào về sự tham gia
của Lực lượng Tên lửa cho thấy rằng, lực lượng Tên lửa đã không được chỉ định kiểm
soát lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc vẫn tiếp
tục quá trình phát triển khả năng răn đe hạt nhân trên biển hiện đại, cũng như các đổi mới
quân sự gần đây, nhưng hầu như vẫn không có bằng chứng cho thấy Lực lượng Tên lửa
nắm quyền chỉ huy lực lượng SSBN của Trung Quốc.
Cấu trúc kiểm soát và Chỉ huy Giả định
Có ba cấu trúc kiểm soát và chỉ huy giả định đối với hạm đội SSBN của Trung Quốc, mỗi
cấu trúc giả định sẽ bao gồm mức độ khác nhau về thẩm quyền của Hải quân và Lực
lượng Tên lửa của PLA. Ở mô hình đầu tiên, hải quân sẽ duy trì quyền kiểm soát hoạt
động đối với cả lực lượng SSBN và các tên lửa SLBM đi kèm. Ở mô hình thứ hai, Lực
lượng Tên lửa sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động đối với những vũ khí hạt nhân trên biển
cũng như đối với lực lượng SSBN vận hành các loại vũ khí đó. Ở mô hình cuối cùng, hải
quân sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động đối với lực lượng SSBN, nhưng Lực lượng Tên
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lửa sẽ nắm quyền chỉ huy chiến lược đối với các tên lửa SLBM. Mỗi mô hình đều có
những yêu cầu khác nhau về cơ sở hạ tầng thông tin, về quá trình tuyển chọn và huấn
luyện nhân sự và về kết cấu tổ chức. Ở tất cả các mô hình, CMC sẽ vẫn duy trì quyền chỉ
huy tối cao đối với hoạt động sử dụng vũ khí hạt nhân.
Ở mô hình đầu tiên, PLA sẽ giao toàn bộ quyền kiểm soát hoạt động lực lượng SSBN và
SLBM cho hải quân. Tuy nhiên, trong ba mô hình kể trên, mô hình này đòi hỏi i) sự thay
đổi lớn nhất về chính sách kiểm soát và chỉ huy vũ khí hạt nhân; và ii) những cấu trúc và
quy trình hành chính gần như mới hoàn toàn. Trong mô hình này, cùng với mô hình hỗn
hợp sẽ được mô tả ở phần sau, Hải quân PLA sẽ duy trì quyền kiểm soát hoạt động đối
với lực lượng SSBN. Tuy nhiên, vai trò của hải quân trong sứ mệnh hạt nhân sẽ quan
trọng hơn rất nhiều khi họ đảm nhận trách nhiệm đối với chính các loại vũ khí hạt nhân
của mình. Cơ sở cho mô hình này đó là kinh nghiệm của hải quân trong việc vận hành tàu
ngầm sẽ khoả lấp sự thiết hụt kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ răn đe hạt nhân.
Ngoài ra, mô hình vận hành của lực lượng SSBN cũng gắn liền với năng lực tấn công
cũng như năng lực bảo đảm sự an toàn của tàu SSBN.
Sự kiểm soát của hải quân đối với vũ khí hạt nhân trên biển của Trung Quốc có thể đòi
hỏi việc xây dựng một chương trình cung ứng nhân lực đáng tin cậy trong hải quân. Mặc
dù có tin rằng Trung Quốc đã lập kiểu chương trình như vậy tại các cơ sở hạt nhân của
mình, nhưng nhiều khả năng đội ngũ trong lực lượng hải quân đã không được sàng lọc
giống như các thành viên của Lực lượng Tên lửa đã trải qua.22 Ngoài ra, việc bấy lâu nay
Trung Quốc luôn duy trì chính sách không nạp nhiên liệu cho các tên lửa và tách rời các
đầu đạn một mặt đã làm giảm đáng kể các sự cố phóng tên lửa hay nguy cơ phóng tên lửa
trái với thẩm quyền, nhưng mặt khác lại khiến Trung Quốc chậm chạp trong việc áp dụng
các biện pháp kỹ thuật an ninh và an toàn giống như các quốc gia hạt nhân khác đã thực
hiện. Chỉ mới đây, vào những năm 1990, chương trình về nguồn nhân lực đáng tin cậy
của Trung Quốc được cho là chỉ bao gồm vỏn vẹn tối đa một cuộc điều tra về nhân thân
chính trị của ứng viên, mà không tìm hiểu xem liệu ứng viên này có đang bị cưỡng chế
tài chính, bất ổn tâm lý hay lạm dụng chất kích thích hay không.23 Điều này có thể thay
đổi đối với việc triển khai tên lửa ICBM hạt nhân di động trên đất liền. Với việc SSBN
phải triển khai cùng với các đầu đạn đã được tích hợp hoàn toàn vào tên lửa, nhu cầu đảm
bảo sự tin tưởng về nhân sự và sự kiểm soát âm tính (negative control: được sử dụng
trong các thí nghiệm khoa học để đảm bảo không có sự cố bất thường nào xảy ra. Trong
trường hợp này sự kiểm soát âm tính ám chỉ việc hải quân được kiểm soát vũ khí hạt
nhân nhưng quyền quyết định khai hoả thuộc hoàn toàn về các lãnh đạo cấp cao nhất
(CMC) - ND) – để loại bỏ nguy cơ phóng tên lửa trái thẩm quyền – thậm chí còn lớn hơn
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rất nhiều.24 Để đánh giá các ứng cử viên cho vị trí chỉ huy tàu ngầm, các học giả Trung
Quốc đã xem xét những thách thức về hoạt động chỉ huy mà quá trình vận hành tàu ngầm
đặt ra, cũng như những tính cách mà một chỉ huy tàu ngầm cần phải có và các phương
pháp cụ thể, tuy nhiên vẫn chưa có một sự thể chế hóa nào cho quá trình này.25
Song song với hệ thống kiểm soát và chỉ huy trong Lực lượng Tên lửa và hải quân, có lẽ
cũng cần phải có một cơ chế mang tính thể chế để phối hợp hoạt động phân chia mục tiêu
tấn công. Trong hàng thập kỷ qua, Trung Quốc chỉ xây dựng các kế hoạch tìm đánh mục
tiêu dựa trên cơ sở lực lượng hạt nhân khiêm tốn có căn cứ trên đất liền và chỉ do một
đơn vị thực hiện. Tuy nhiên, sự phát triển của lực lượng SSBN cũng như quá trình phát
triển liên tục của kho vũ khí hạt nhân đòi hỏi việc hoạch định các cuộc tấn công liên quan
đến cả trăm loại vũ khí hạt nhân được triển khai ở cả trên đất liền và trên biển và được
vận hành bởi hai lực lượng độc lập nhau. Nhu cầu này xuất phát từ một số nguyên do.
Thứ nhất, đối với cùng mục tiêu, lãnh đạo Trung Quốc không muốn phí phạm quá nhiều
lần tấn công, đặc biệt là khi không còn nhiều vũ khí hạt nhân còn sót lại sau cuộc tấn
công đầu tiên. Thứ hai, nếu như cuộc phản công hạt nhân là nhằm vào các mục tiêu có
giá trị quân sự, PLA sẽ cần phải phối hợp tốt hơn trong việc lựa chọn mục tiêu nhằm đảm
bảo sự ―hợp lực‖ trong tác chiến, chẳng hạn như đảm bảo sự thâm nhập của hệ thống
phòng thủ tên lửa đạn đạo và tránh đầu đạn va chạm nhau cũng như tiêu diệt mục tiêu quá
mức cần thiết. Cuối cùng, Trung Quốc sẽ phải lập kế hoạch phân chia mục tiêu nhằm bảo
vệ bệ phóng hạt nhân, đặc biệt là lực lượng SSBN của mình. Việc khơi mào cuộc chiến
hạt nhân sẽ vừa khiến cho đối phương tập trung tiêu diệt lực lượng hạt nhân của Trung
Quốc, vừa khiến cho Bắc Kinh bị lộ ra vị trí các đơn vị thực hiện hoạt động phóng tên
lửa. Nhu cầu giữ bí mật vị trí thậm chí còn quan trọng hơn rất nhiều đối với lực lượng
SSBN. Các cuộc tuần tra xa bờ và tín hiệu âm thanh càng làm tăng thêm tính dễ tổn
thương cho các tàu SSBN.26 Tàu SSBN của Trung Quốc chứa nhiều tên lửa, điều đó có
nghĩa là Trung Quốc đã tính trước việc các tàu SSBN chắc chắn phải thực hiện các cuộc
tấn công liên tục.
Hiện tại vẫn chưa rõ cơ quan nào đảm nhận trách nhiệm phát triển và phổ biến các kế
hoạch dò tìm tấn công mục tiêu. Một số chuyên gia cho rằng mọi kế hoạch hoạt động và
tấn công mục tiêu đều do CMC xây dựng và do ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng
sản Trung Quốc (CPC) thông qua.27 Tuy nhiên, mặc dù việc quyết định thực hiện một
cuộc tấn công hạt nhân buộc phải được lãnh đạo chính trị xem xét và thông qua, nhưng
một số chuyên gia khác cho rằng nhiệm vụ xác định mục tiêu tấn công có thể thuộc thẩm
quyền của Lực lượng Tên lửa. Các chuyên gia Mỹ mô tả tham mưu trưởng Binh đoàn
Pháo binh Số 2 là ―vị trí có nhiệm vụ xác định mục tiêu tấn công chiến lược cấp cao nhất
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trong CCP, CMC và PLA.‖28 Nếu Lực lượng tên lửa đã có trách nhiệm xây dựng kế
hoạch xác định mục tiêu, thì để hải quân Trung Quốc có thể thực sự kiểm soát hạm đội
tàu SSBN, cơ quan này phải thiết lập các cấu trúc mang tính tổ chức mới có trách nhiệm
điều phối hoạt động giữa Lực lượng Tên lửa và các lực lượng hạt nhân của hải quân.
Nhưng nếu như nhiệm vụ xác định mục tiêu hoàn toàn được quyết định bởi một thể chế
bao trùm PLA như CMC, thì sự cải tổ bộ máy hành chính có thể sẽ không phải là nhu cầu
cấp bách. Chẳng hạn, John Lewis và Xue Litai cho rằng, các lực lượng hạt nhân của
Trung Quốc được chỉ huy thông qua Cục các Lực lượng Chiến lược nằm trong Ban Tác
chiến của Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan này nhận lệnh từ Quân ủy Trung ương chuyển
trực tiếp xuống các đơn vị cấp lữ đoàn trên chiến trường.29 Đây là một cơ chế trao đổi
luôn trong trạng thái sẵn sàng để điều phối các kế hoạch xác định mục tiêu tấn công.
Ở mô hình thứ hai, Lực lượng Tên lửa sẽ đóng vai trò kiểm soát lực lượng tàu ngầm
SSBN và các tên lửa SLBM của Trung Quốc. Cơ sở cho mô hình này là việc kinh nghiệm
vận hành vũ khí hạt nhân của Lực lượng Tên lửa vượt trội hơn so với kinh nghiệm vận
hành tàu ngầm của hải quân. Mô hình này sẽ trao quyền kiểm soát lực lượng răn đe trên
biển của Trung Quốc cho Lực lượng Tên lửa, bao gồm cả quyền kiểm soát các tàu ngầm
SSBN cùng với các tên lửa trên đó. Trong mô hình này, hải quân sẽ có quyền kiểm soát
hành chính đối với các tàu ngầm SSBN và nhân sự trên các con tàu, nhưng quyền kiểm
soát vận hành sẽ được trao cho Lực lượng Tên lửa. Cán bộ Cấp cao của Lực Lượng Tên
lửa sẽ có trách nhiệm lựa chọn và phân chia các mục tiêu tấn công. Lực lượng Tên lửa
cũng sẽ quyết định tần suất, vị trí tuần tra răn đe và có quyền chỉ huy vận hành đối với
các tàu đang tuần tra.
Lực lượng Tên lửa có thể lập luận rằng, với kinh nghiệm về điều tra lý lịch, đào tạo nhân
sự và giúp CMC có được sự kiểm soát âm tính hiệu quả, họ có đủ tiêu chuẩn để kiểm soát
tất cả các lực lượng hạt nhân của đất nước. Họ có thể lý luận thêm rằng, để kiểm soát lực
lượng hạt nhân của Trung Quốc, lực lượng hải quân sẽ phải xây dựng thêm hệ thống hành
chính, quy trình vận hành một cách thừa thãi với tính hiệu quả cũng chưa được kiểm
chứng. Không chỉ vậy, với sự thất bại của tàu thế hệ cũ lớp Xia, hải quân cũng chẳng có
kinh nghiệm gì nhiều khi vận hành tàu SSBN. Trên thực tế, trong một bài viết vào đầu
năm phác họa những đổi mới gần đây đối với Lực lượng Tên lửa, Song Zhongping,
nguyên là giảng viên tại Trường Đại học Kỹ thuật Binh đoàn Pháo binh Số 2 của PLA
đồng thời cũng là nhà bình luận nổi tiếng về lực lượng hạt nhân Trung Quốc, đã dự báo
rằng, Lực lượng Tên lửa mới thành lập cuối cùng sẽ nắm quyền kiểm soát tất cả các lực
lượng hạt nhân của Trung Quốc, ông cho rằng, ―tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian.‖30
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Một mô hình như vậy vẫn cần sự điều phối đáng kể giữa Lực lượng Tên lửa và hải quân
ngay cả khi Hải quân PLA không có quyền chỉ huy đối với các tàu SSBN. Việc lựa chọn
khu vực tuần tra phải tính đến môi trường hoạt động trên biển và tránh các khu vực có thể
nằm trong phạm vi của năng lực chống tàu ngầm của các nước khác. Các sĩ quan của Lực
lượng Tên lửa không có chuyên môn cần thiết hay được đào tạo để thực hiện những đánh
giá như vậy, do vậy sự tham gia của sĩ quan hải quân trong hệ thống chỉ huy của Lực
lượng Tên lửa là điều bắt buộc. Bên cạnh yêu cầu bắt buộc từ chuyên môn của hải quân
trong việc thực hiện các hoạt động tuần tra răn đe của tàu SSBN, những nét đặc thù trong
thiết kế tàu SSBN của Trung Quốc đòi hỏi sự phối hợp thêm với các khí tài của Hải quân
PLA. Do sóng âm thanh cao và địa lý biển không thuận lợi của Trung Quốc, hạm đội trên
biển của nước này sẽ phải phụ thuộc vào sự bảo vệ của Hải quân PLA, đặc biệt là khi di
chuyển qua các những ―yết hầu‖ chia cách Trung Quốc và đại dương.
Mô hình này cũng đòi hỏi việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc mới. Do những
trở ngại của việc truyền sóng âm thanh trong môi trường nước, hoạt động thông tin liên
lạc đối với tàu ngầm đang hoạt động thường phụ thuộc rất lớn vào trang thiết bị sóng âm
thanh tần số rất thấp (VLF). Nếu như Lực lượng Tên lửa có được quyền kiểm soát đối với
lực lượng tàu ngầm SSBN, có thể họ sẽ phải xây dựng các trang thiết bị VLF mới để thực
hiện các hoạt động trao đổi thông tin với các tàu SSBN đang hoạt động.31
Ở mô hình hỗn hợp thứ ba, Lực lượng Tên lửa sẽ có quyền chỉ huy chiến lược đối với các
loại vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, còn quyền kiểm soát ở mức độ thấp hơn, cụ thể là
kiểm soát vận hành và kiểm soát chiến thuật, sẽ thuộc về các chỉ huy hải quân. Trong cấu
trúc chỉ huy kép này, hải quân sẽ đảm nhận nhiệm vụ cung ứng lực lượng, quyết định khu
vực tuần tra răn đe và có quyền chỉ huy hoạt động của tàu SSBN trong quá trình tuần tra.
Tuy nhiên, các tên lửa SLBM triển khai trên các tàu này chỉ có thể được khai hỏa khi
nhận được sự phê chuẩn từ CMC thông qua Lực lượng Tên lửa tới các tàu SSBN của hải
quân. Lực lượng Tên lửa sẽ đảm nhận trách nhiệm lưu giữ đầu đạn, lựa chọn mục tiêu, tối
thiểu hoá "va chạm" trong hoạt động điều phối, và thiết lập chương trình đáng tin cậy về
nguồn nhân lực hạt nhân.
Cấu trúc kiểm soát và chỉ huy hạt nhân chiến lược của Mỹ là một mô hình có sẵn cho
kiểu cấu trúc hỗn hợp này. Quyền kiểm soát hoạt động đối với các trụ cột khác nhau
trong bộ ba hạt nhân của Mỹ được trao cho chỉ huy Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ
(USSTRATCOM), đây là lực lượng chỉ huy chiến đấu liên quân phụ trách nhiệm vụ
chiến đấu không gian, chiến đấu toàn cầu, phòng thủ tên lửa và chống các cuộc tấn công
bằng vũ khí huỷ diệt hàng loạt.32 Dưới sự chỉ huy của USSTRATCOM, mỗi lực lượng
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thuộc bộ ba hạt nhân Mỹ được tổ chức thành một lực lượng chuyên biệt với chức năng
riêng, chẳng hạn như lực lượng tên lửa ICBM trên đất liền, lực lượng máy bay ném bom
chiến lược và lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn đạo, cùng với các đơn vị phụ trợ như máy
bay tiếp liệu trên không và các thiết bị chỉ huy và kiểm soát di động.33 Chỉ huy của các
lực lượng riêng biệt này sẽ có quyền kiểm soát chiến lược đối với lực lượng của họ, trong
khi đó USSTRATCOM sẽ giữ quyền kiểm soát hoạt động. Các nhiệm vụ về tổ chức, đào
tạo và trang bị cho hạm đội tàu SSBN của Mỹ được giao cho hai chỉ huy hạm đội của Bộ
Chỉ huy các Hạm đội Mỹ (nguyên là Hạm đội Đại Tây Dương) và Hạm đội Thái Bình
Dương. USSTRATCOM chịu trách nhiệm lựa chọn các mục tiêu cụ thể và giao cho các
đơn vị dưới quyền chỉ huy của mình. Mô hình như vậy sẽ phù hợp với nỗ lực xuyên suốt
của PLA nhằm hoạt động với sự liên kết chặt chẽ hơn.
Lực lượng Tên lửa thậm chí còn có thể vượt ra ngoài khuôn khổ mô hình hỗn hợp này và
mở rộng quyền kiểm soát đối với hoạt động phóng tên lửa bằng việc bố trí các sỹ quan có
chuyên môn về phóng tên lửa được huấn luyện đặc biệt của Lực lượng Tên lửa trên các
tàu SSBN. Các sỹ quan này có thể được giao hoàn toàn quyền kiểm soát mật mã và chìa
khóa cần thiết để phóng các tên lửa SLBM. Thậm chí nhận dạng sinh trắc học có thể
được sử dụng làm biện pháp an ninh nhằm đảm bảo rằng việc trộm mật mã và chìa khóa
cũng sẽ không đủ để có thể phóng tên lửa trái với thẩm quyền.
Một mô hình như vậy tuy là sự thỏa hiệp giữa hai lực lượng nhưng nó cũng có thể mang
đến những lợi ích nhất định trên phương diện vận hành. Mô hình hỗn hợp có thể loại bỏ
những trở ngại trong hoạt động phối hợp giữa các tàu SSBN và các tàu hải quân có nhiệm
vụ hỗ trợ. Tàu SSBN có thể được triển khai và được chỉ huy như là một phần trong lực
lượng đặc nhiệm SSBN - trong đó bao gồm tàu SSBN và các tàu cần thiết khác của hải
quân có nhiệm vụ bảo vệ khi tàu SSBN di chuyển tới khu vực tuần tra và trong quá trình
tàu SSBN triển khai tại các căn cứ gần bờ. Một chỉ huy hải quân có thể được trao quyền
kiểm soát hoạt động đối với toàn bộ lực lượng đặc nhiệm SSBN, hoạt động kiểm soát và
chỉ huy sẽ được thực hiện bằng cơ sở hạ tầng liên lạc và cấu trúc chỉ huy hiện có của Hải
quân PLA.
Những Tính toán về Hoạt động Vận hành, Bộ máy Hành chính và Nhân tố Chính trị
Các nhân tố trong đó bao gồm: những yêu cầu bắt buộc về vận hành, những vấn đề chính
trị liên quan đến bộ máy hành chính và những trở ngại chính trị sẽ quyết định cấu trúc
kiểm soát và chỉ huy đối với hệ thống vũ khí hạt nhân trên biển của Trung Quốc. Một vài
nhân tố kể trên là giống nhau với mọi hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân khác
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trên thế giới, trong khi đó, các nhân tố còn lại là đặc trưng và là hệ quả tới từ quan điểm
khác biệt của Trung Quốc về vũ khí hạt nhân và từ tổ chức quân sự của họ.
Nhìn chung, tàu ngầm tên lửa đạn đạo phải theo đuổi hai mục tiêu riêng biệt và đôi khi là
trái với các mệnh lệnh vận hành. Thứ nhất, lực lượng này phải đảm bảo an toàn bằng việc
vận hành làm sao để không bị vũ khí chiến tranh chống ngầm (ASW) của đối phương
phát hiện. Thứ hai, khu vực hoạt động của tàu ngầm phải đảm bảo để tên lửa SLBM trang
bị trên tàu được triển khai đúng với phạm vi tầm bắn. Mặc dù tên lửa đạn đạo trên mặt
đất cũng gặp phải khó khăn tương tự về mặt vận hành, nhưng vấn đề của tàu SSBN là
nghiêm trọng hơn bởi chúng hoạt động bên ngoài lớp bảo vệ của lãnh thổ quốc gia và
nguy cơ đối mặt với trang thiết bị quân sự của đối phương cũng cao hơn. Với những hệ
thống vũ khí có phần lỗi thời như hệ thống của Trung Quốc, thách thức trong việc cân
bằng giữa một bên là phải đảm bảo an toàn và một bên là nhiệm vụ đảm bảo phạm vi tấn
công càng trở nên khó khăn. Phạm vi của tên lửa SLBM JL-2 chỉ vào khoảng 7.000km,
điều đó nghĩa tàu ngầm SSBN của Trung Quốc sẽ phải đi ra khu vực tây Thái Bình
Dương để có thể tấn công mục tiêu trong lục địa Mỹ. Tuy nhiên, điều này lại đòi hỏi tàu
ngầm vốn hoạt động rất ồn ào của Trung Quốc phải đi qua một môi trường biển không hề
thuận lợi và rất có thể nằm trọn trong phạm vi vũ khí ASW của đối phương. Cấu trúc
phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ cũng tạo thêm một trở ngại cho hoạt động của tàu
ngầm SSBN của Trung Quốc. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, tham vọng xuyên
thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ là một trong những nguyên nhân để
Trung Quốc thúc đẩy năng lực răn đe hạt nhân trên biển của mình.34 Hiện tại, trang thiết
bị vũ khí phòng thủ tên lửa đạn đạo trên chiến trường và quốc gia của Mỹ được xây dựng
để đối phó với các loại tên lửa tiếp cận từ phía bắc và phía tây của Mỹ. Tên lửa tiếp cận
từ phía nam sẽ không phải đối diện với hệ thống này, tuy nhiên điều này lại đòi hỏi tàu
ngầm SSBN của Trung Quốc phải đi vào khu vực Nam Thái Bình Dương.
Ít nhất là trong tương lai gần, việc vận hành tàu ngầm SSBN Trung Quốc sẽ cần sự hỗ trợ
đáng kể từ các khí tài khác của hải quân. Tàu ngầm SSBN của Trung Quốc có sóng âm
cao, cùng với đó là với vị trí địa lý môi trường biển không thuận lợi của Trung Quốc,
điều đó đồng nghĩa với việc tàu SSBN của Trung Quốc rất dễ bị tổn thương trước vũ khí
ASW của đối phương và sẽ phải cần các tàu ngầm hay tàu chiến khác của Trung Quốc
bảo vệ. Phần lớn biên giới Trung Quốc bị các quốc gia là bạn bè của Mỹ bao quanh, với
chỉ một số nút thắt chia tách các vùng biển gần của Trung Quốc với đại dương. Tàu ngầm
SSBN của Trung Quốc được cho là hoạt động rất ồn ào, có sóng âm cao tương tự tàu
Soviet Victor-III được đưa vào hoạt động lần đầu tiên từ cuối những năm 1970.35 Một số
chuyên gia thậm chí còn cho rằng, đặc điểm thiết kế tàu ngầm lớp Jin, bao gồm các
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khoang chứa tên lửa quá khổ và nhiều lỗ thoát nước, đã làm hạn chế kỹ thuật giảm âm
bằng các biện pháp kỹ thuật thông thường.36
Các khí tài khác của hải quân sẽ buộc phải tham gia cùng cho dù lãnh đạo Trung Quốc có
lựa chọn hình thức triển khai ở vùng đại dương hay ở triển khai ở căn cứ. Việc triển khai
hình thức ở căn cứ sẽ buộc Trung Quốc phải sử dụng tàu chiến mặt nước và tàu ngầm tấn
công để khóa các vùng biển gần bờ của Trung Quốc, chẳng hạn như Biển Hoàng Hải,
Biển Hoa Đông hay Biển Đông.37 Việc triển khai giả định ở đại dương có thể cũng đòi
hỏi các đội tàu hộ tống tạm thời. Với sự ồn ào của mình, tàu ngầm SSBN không thể đi tới
và đi qua các nút thắt chiến lược chia tách các vùng biển gần của Trung Quốc với đại
dương. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, Trung Quốc có thể sử dụng các tàu hải quân
để hộ tống an toàn cho tàu SSBN tiếp cận các nút thắt chiến lược trước khi chúng hoàn
toàn triển khai được để thực hiện hoạt động tuần tra trên đại dương.38 Cả hai hình thức
triển khai này đều đòi hỏi sự phối hợp ở mức độ cao với các trang thiết bị khác của hải
quân. Điều này có thể sẽ đặt các tàu ngầm SSBN của Trung Quốc trong phạm vi rất gần
đối với cả tàu ngầm hộ tống của Trung Quốc cũng như với cả tàu ngầm đối phương đang
truy tìm các tàu này.
Những nét đặc thù trong chiến lược hạt nhân của Trung Quốc giải quyết được ít nhất một
yêu cầu vận hành: xây dựng và thực hiện các kế hoạch xác định mục tiêu hạt nhân phức
tạp. Trung Quốc được cho là đã thông qua một chiến lược hạt nhân ―giá trị phản công‖
(khả năng làm cho địch tổn thất lớn hơn so với đánh trả - ND), trong đó đe dọa phá hủy
một số thành phố lớn nhất của đối phương. Chiến lược này được xem là đủ để duy trì răn
đe chiến lược. Một chiến lược như vậy đơn giản là nhằm hướng tới một số mục tiêu dễ bị
tổn thương. Việc xây dựng trụ cột thứ hai trong bộ ba trụ cột hạt nhân đòi hỏi sự điều
phối và hoạch định liên quân. Nhưng loại hình xác định mục tiêu đa nền tảng, liên quân
và phức hợp kiểu như trong Kế hoạch Tác chiến Tổng hợp Đơn nhất (SIOP) của Mỹ lại là
không cần thiết. Các kế hoạch của Trung Quốc phác họa việc tiến hành những cuộc phản
công hạt nhân chỉ trong trường hợp đã bị hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân. Một số
chuyên gia thậm chí còn gợi ý rằng một cuộc phản công hạt nhân nên được thực hiện sau
vài ngày khi hứng chịu cuộc tấn công đầu tiên của đối phương.39 Với kho vũ khí hạt nhân
dễ bị tổn thương và có quy mô tương đối nhỏ, có lẽ lãnh đạo của Trung Quốc không thể
biết được còn bao nhiêu hay loại vũ khí nào còn lại để có thể tiến hành cuộc tấn công trả
đũa. Điều này cho thấy, nhu cầu về phối hợp giữa các trụ cột khác nhau của kho vũ khí
hạt nhân Trung Quốc là không lớn. Chẳng hạn, thay vì phác thảo kế hoạch thực hiện xác
định mục tiêu phức hợp, CMC được cho là sẽ duy trì một danh sách các mục tiêu được
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xếp theo tầm quan trọng giảm dần - tầm quan trọng này được xác định bởi một số nhân tố
như giá trị của mục tiêu đối với kẻ thù, tính dễ bị tổn thương và tính cơ động.40
Việc lựa chọn mô hình kiểm soát và chỉ huy hạm đội SSBN cũng sẽ bị chi phối bởi các
nhân tố chính trị của bộ máy hành chính, bao gồm sự cạnh tranh đã có từ lâu giữa các
đơn vị trong nội bộ Trung Quốc. Sự xuất hiện của hạm đội SSBN có lẽ là cơ hội vàng để
một đơn vị củng cố nguồn lực và thanh thế của mình, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế
giảm tốc và chi tiêu cho quốc phòng cũng suy giảm. Lợi ích thể chế của Lực lượng Tên
lửa và sức mạnh chính trị của hải quân sẽ đều ảnh hưởng đến mô hình hệ thống kiểm soát
và chỉ huy hạm đội SSBN của Trung Quốc.
Các lực lượng có thể coi sứ mệnh hạt nhân là lĩnh vực với tốc độ phát triển hứa hẹn.
Nhiệm vụ răn đe hạt nhân có thể mang lại thanh thế lớn hơn rất nhiều so với các nhiệm
vụ khác trong quân đội Trung Quốc. Tại buổi lễ đặt tên cho Lực lượng Tên lửa khi mới
thành lập, ông Tập Cận Bình đã ca ngợi tầm quan trọng của lực lượng này đối với an ninh
quốc gia của Trung Quốc khi mô tả Lực lượng Tên lửa là ―lực lượng nền tảng đối với răn
đe chiến lược của chúng ta, là trụ cột chiến lược cho vị thế cường quốc của đất nước
chúng ta, và là hòn đá tảng bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta.‖41 Sứ mệnh răn đe hạt
nhân cũng có thể là nhân tố giúp kéo về những khoản đầu tư đáng kể. Trung Quốc đã
dành nguồn lực không nhỏ để thực hiện chương trình hiện đại hóa hạt nhân nhằm bảo
đảm sự hiệu quả về khả năng phản công hạt nhân.
Tuy nhiên, với những quan điểm riêng biệt về răn đe hạt nhân, Trung Quốc có thể chỉ đặt
ra yêu cầu tương đối thấp về cả quy mô kho vũ khí hạt nhân cũng như nhiệm vụ mà họ
được giao. Lãnh đạo Trung Quốc nhìn chung đều cho rằng, răn đe hạt nhân sẽ sớm đạt
được như những gì mà đường cong năng lượng liên kết hạt nhân thể hiện (Nuclear
binding energy curve: Đây là đường cong có độ dốc lớn - ND) và khả năng răn đe sẽ gần
như không bị ảnh hưởng bởi mô hình kho vũ khí hạt nhân. Trung Quốc đang thực hiện
chương trình hiện đại hóa hạt nhân, bao gồm việc mở rộng một cách khiêm tốn số lượng
vũ khí hạt nhân có khả năng vươn tới nước Mỹ, tuy nhiên nỗ lực hiện đại hóa này lại xuất
phát từ mong muốn duy trì năng lực phản công hạt nhân đáng tin cậy. Thay vào đó,
Trung Quốc từ lâu lại lựa chọn một lực lượng ―tinh gọn và hiệu quả‖ (lean and effective),
và lãnh đạo Trung Quốc cũng không quan tâm nhiều đến việc phát triển năng lực chiến
tranh hạt nhân.42 Điều này đặt ra những giới hạn cho sứ mệnh hạt nhân, và bởi vậy có lẽ
các chỉ huy cũng không quá mặn mà dùng sứ mệnh hải quân để tăng cường nguồn lực và
khuếch trương thanh thế của lực lượng của mình.
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Vẫn chưa chắc chắn liệu Lực lượng Tên lửa và hải quân có được quyền ưu tiên về mặt
thể chế trong sứ mệnh hạt nhân hay không. Việc gần đây có nhiều hơn chỉ huy cấp cao
của Binh đoàn Pháo binh Số 2 được phục vụ tại Căn cứ 52 so với con số này của Lực
lượng Tên lửa - Căn cứ 52 là căn cứ thông thường lớn nhất nằm đối diện với Đài Loan cho thấy Trung Quốc vẫn đang có một thể chế mang khuynh hướng thiên về sứ mệnh
thông thường.43 Thực vậy, sự phát triển như vũ bão của các lực lượng tên lửa của Trung
Quốc chủ yếu xuất phát từ các đơn vị thông thường; 80% tên lửa của Lực lượng Tên lửa
và một nửa nhân sự của Lực lượng này đều được bổ nhiệm cho các đơn vị thông
thường.44 Mặc dù hải quân chưa thực hiện tuần tra hạt nhân, nhưng chỉ huy cấp cao của
lực lượng này lại chủ yếu là các sĩ quan có nhiều kinh nghiệm vận hành tàu mặt nước còn
số chỉ huy có kinh nghiệm vận hành tàu ngầm lại rất ít.45
Quan điểm riêng biệt về chiến lược và chính trị của Trung Quốc đối với vũ khí hạt nhân
cũng đặt ra những hạn chế về quyền kiểm soát và chỉ huy hoạt động đối với các tàu
SSBN. Trong lĩnh vực hạt nhân, nhìn chung lãnh đạo Trung Quốc ưu tiên cơ chế kiểm
soát âm tính đối với sự linh hoạt trong vận hành, lựa chọn hệ thống kiểm soát và chỉ huy
mang tính tập trung cao để giảm thiểu các sự cố phóng tên lửa bất ngờ hoặc phóng tên
lửa trái thẩm quyền. Quân ủy Trung ương (CMC), cơ quan ra quyết định cấp cao nhất
trong PLA, là thực thể duy nhất có thể ra lệnh tấn công hạt nhân. Một số chuyên gia thậm
chí còn mô tả hệ thống kiểm soát và chỉ huy ―bỏ qua cấp bậc,‖ theo đó CMC có thể liên
lạc trực tiếp với các lữ đoàn phóng tên lửa trên chiến trường.46 PLA đã thể hiện mong
muốn tập trung hóa kiểm soát các khí tài quân sự chiến lược và có giá trị cao, thậm chí
bao gồm cả các đơn vị thông thường của Lực lượng Tên lửa. Vào năm 2010, 2 đơn vị tên
lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc bộ binh đã được điều chuyển trở lại cho Binh đoàn Pháo binh
Số 2. Việc Trung Quốc muốn hoạt động kiểm soát kho vũ khí hạt nhân được tập trung
hóa cao độ càng cho thấy rõ mỗi sự phân bổ lực lượng ở thời điểm ban đầu ảnh hưởng tới
hoạt động sau này như thế nào.47
Ưu tiên của Trung Quốc về việc kiểm soát âm tính đối với sự linh hoạt trong hoạt động
vận hành có thể dẫn đến sự phân chia về quyền kiểm soát ví dụ như ở mô hình thứ ba. Cụ
thể, sự tập trung về thẩm quyền phóng tên lửa và kiểm soát hoạt động vận hành trong một
đơn vị có thể sẽ giúp mệnh lệnh kiểm soát và chỉ huy từ CMC được chuyển tải thông suốt
tới các đơn vị phóng tên lửa. Tuy nhiên, điều này sẽ làm giảm những yêu cầu về hoạt
động điều phối liên quân và tăng sự kiểm soát dương tính (positive control: được dùng
trong các thí nghiệm khoa học để đảm bảo không có sự cố bất thường xảy ra. Trong
trường hợp này, kiểm soát dương tính ám chỉ việc hải quân và Lực lượng Tên lửa có cả
quyền kiểm soát và khai hoả vũ khí hạt nhân) đối với kho vũ khí hạt nhân trên biển của
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Trung Quốc. Do Trung Quốc luôn ưu tiên việc kiểm soát chính trị đối với sự linh hoạt
trong hoạt động vận hành nên giới lãnh đạo nước này nhiều khả năng sẽ phản đối một hệ
thống chỉ huy như vậy. Thay vào đó, Trung Quốc có thể lựa chọn phân chia nhiệm vụ
vận hành tàu và thẩm quyền phóng tên lửa cho hai đơn vị khác nhau, từ đó sẽ làm tăng sự
kiểm soát âm tính và giảm nguy cơ xảy ra sự cố phóng tên lửa hay phóng tên lửa thiếu
cân nhắc, trái với thẩm quyền.48
Mặc dù từ trước tới nay Trung Quốc luôn ưu tiên kiểm soát âm tính, nhưng một số
chuyên gia Mỹ cho rằng nỗ lực hiện đại hóa hiện tại của Trung Quốc có thể giúp nước
này thu được một số năng lực vận hành nhất định có khả năng thu hẹp hạn chế vốn tồn tại
từ lâu trong chính sách hạt nhân của Trung Quốc và giúp Trung Quốc có những phương
án mới để tận dụng các lực lượng hạt nhân của họ. Những chuyên gia này khẳng địnhđiều
đó có thể dẫn đến sự thay đổi trong chính sách hạt nhân của Trung Quốc.49 Điều này có
thể cảm nhận được rõ ràng nhất khi nhìn vào kho vũ khí hạt nhân trên biển của Trung
Quốc. Một bài báo gần đây trên tạp chí Điều khiển Hỏa lực và Lệnh Chỉ huy (Fire
Control and Command Control) của các thành viên Học viện Tàu ngầm Hải quân PLA đã
chỉ ra những khó khăn trong việc duy trì thông tin liên lạc với tàu ngầm tên lửa đạn đạo.
Bài báo cho rằng ―các sở chỉ huy có liên quan phải vạch ra trước kế hoạch tác chiến, kế
hoạch dự phòng và tính toán trước mọi dạng tình huống phức tạp nhằm đảm bảo hoàn
thành trơn tru sứ mệnh tấn công hạt nhân.‖50 Ngôn từ này cho thấy sự ưu tiên về kiểm
soát dương tính. Cụ thể, đó là mong muốn đảm bảo các tên lửa hạt nhân luôn được khai
hỏa theo một cách hợp lý, dù cho sự kiểm soát dương tính có thể sẽ làm tăng nguy cơ về
việc phóng tên lửa trái với thẩm quyền. Tuy nhiên, các văn bản chính thức của Trung
Quốc tuyên bố rằng, việc báo động và khai hỏa vũ khí hạt nhân bắt buộc phải theo lệnh
của CMC, và hầu như không có bằng chứng cho thấy lãnh đạo chính trị của Trung Quốc
đã chấp nhận thay đổi quan điểm của mình về răn đe hạt nhân.51
Tương lai Lực lượng SSBN của Trung Quốc và Sự ổn định Chiến lược
Việc Trung Quốc chọn cấu trúc kiểm soát và chỉ huy nào đối với lực lượng SSBN sẽ có
những tác động quan trọng đến sự ổn định chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ. Một số
chuyên gia có những phân tích kỹ lưỡng về tầm quan trọng của các phương án vận hành
khác nhau liên quan đến mô hình tuần tra răn đe, đến việc giao trước thẩm quyền phóng
tên lửa và đến sự tương tác với các đơn vị thông thường.52 Những động lực liên quan đến
hoạt động chỉ huy nội bộ bên trong lực lượng SSBN của Trung Quốc cũng không kém
phần quan trọng.
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Trước những khía cạnh về hoạt động vận hành, bộ máy hành chính và chính trị như đã đề
cập, có khả năng Trung Quốc sẽ chọn phương án phân chia cấu trúc kiểm soát và chỉ huy,
trong đó: Hải quân kiểm soát tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân và Lực lượng Tên lửa sẽ
kiểm soát tên lửa hạt nhân trên biển. Cấu trúc kiểu như vậy sẽ chỉ đòi hỏi những thay đổi
nhỏ nhất trong bộ máy hiện tại của PLA, sẽ thoả mãn mong muốn của Trung Quốc trong
việc kiểm soát một cách tập trung hóa vũ khí hạt nhân và sẽ phù hợp nhất với quan điểm
riêng của Trung Quốc về răn đe hạt nhân.
Mô hình chính ủy trong quân đội Liên Xô và Trung Quốc cho thấy đã có tiền lệ về một
cấu trúc chỉ huy kép giả định. Trong trường hợp của Mỹ, dù lực lượng SSBN được vận
hành bởi USSTRATCOM nhưng lại được chỉ huy ở cấp cao hơn bởi một ban chỉ huy liên
quân chính thức. Trong quân đội Liên Xô, các tàu SSBN do hải quân kiểm soát nhưng
lệnh phóng tên lủa SLBM đòi hỏi phải có sự đồng thuận từ cả chỉ huy và chính ủy.53 PLA
cũng có chính sách luân chuyển các chính ủy giữa các đơn vị khác nhau. Điều này cho
thấy đã có tiền lệ về cấu trúc chỉ huy kép.
Tuy nhiên, cấu trúc kiểm soát và chỉ huy kép là chưa có tiền lệ trong lịch sử hoạt động
của các tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân vốn do các lực lượng khác vận hành, và sự
phân chia chính thức như vậy về thẩm quyền chỉ huy sẽ là nét đặc thù và có thể đối mặt
với nhiều thách thức. Cuối cùng, lãnh đạo Trung Quốc có thể chọn cách đơn giản hơn
bằng việc mặc định và giao quyền kiểm soát lực lượng SSBN cho hải quân, đồng thời tìm
cách xây dựng cấu trúc cần thiết để đảm bảo quyền kiểm soát, chỉ huy chiến lược và
nguồn nhân lực đáng tin cậy.
Bất kể cấu trúc kiểm soát và chỉ huy cuối cùng có như thế nào, Trung Quốc có thể thực
hiện một số bước đi liên quan tới hạm đội SSBN để tăng sự ổn định chiến lược. Thứ nhất,
Trung Quốc cần đảm bảo rằng tất cả các nhân viên hoặc ít nhất là những nhân viên chủ
chốt phục vụ trên tàu SSBN là đối tượng nằm trong chương trình nguồn nhân lực tin cậy
và phải được thẩm tra kỹ lưỡng. Những chương trình như vậy cần bao gồm việc điều tra
không chỉ về nền tảng chính trị, mà còn cả về xem liệu các ứng viên có đang bị bất ổn
tâm lý, có lạm dụng chất kích thích hay có dễ bị lung lạc trước những ép buộc về chính
trị hay không.
Thứ hai, Trung Quốc cần tìm cách thiết lập tường lửa tác chiến giữa cấu trúc kiểm soát và
chỉ huy của lực lượng SSBN và với lực lượng tàu ngầm của các quốc gia khác. Trung
Quốc đang hiện đại hóa và mở rộng hạm đội tàu ngầm tấn công thông thường của mình,
các loại tàu này rất có khả năng sẽ xuất hiện nhiều trong bất kỳ cuộc xung đột nào có thể
xảy ra trong tương lai với Mỹ.54 Những nỗ lực xây dựng cuộc chiến chống ngầm của Mỹ
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nhằm đối phó với lực lượng tàu ngầm thông thường của Trung Quốc có thể vô tình gây
nguy hiểm cho các vũ khí hạt nhân trên biển của Trung Quốc thông qua việc tiêu diệt
chính các tàu SSBN hay cơ sở hạ tầng kiểm soát và chỉ huy được dùng chung giữa lực
lượng tàu ngầm được trang bị hạt nhân và lực lượng tàu ngầm thông thường của Trung
Quốc.55 Để giảm thiểu những nguy cơ hoạt động chồng chéo giữa các lực lượng này,
Trung Quốc cần xây dựng những cấu trúc kiểm soát và chỉ huy riêng được hỗ trợ bởi các
trang thiết bị thông tin liên lạc tách biệt. Trung Quốc cũng cần phải triển khai các tàu
SSBN của mình cách xa vũ khí ASW của đối phương cũng như, nếu có thể, cách xa
chính các tàu ngầm thông thường của mình. Bắc Kinh cũng có thể thiết lập căn cứ và
trang thiết bị hỗ trợ riêng cho các tàu SSBN.
Thứ ba, Trung Quốc cần áp dụng một chính sách thận trọng đối với tàu SSBN, đặc biệt là
khi nước này đang nỗ lực hoàn thiện kỹ thuật giảm âm và thực tiễn vận hành. Một số
chuyên gia cho rằng, do những hạn chế về công nghệ cue lớp tàu ngầm tên lửa đạn đạo
hiện tại của Trung Quốc, bao gồm hạn chế về sóng âm cao và tên lửa có phạm vi tầm bắn
ngắn, hạm đội tàu SSBN có lẽ chỉ nhằm phục vụ cho hoạt động huấn luyện và trình diễn
công nghệ. Tuy nhiên, hạm đội tàu SSBN có từ 5 đến 8 chiếc theo dự tính của Trung
Quốc cho thấy, các tàu này có thể sẽ được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động răn đe
trên thực tế. Nhưng nếu như vẫn chưa tin tưởng vào năng lực răn đe trên biển, Trung
Quốc nên tránh nhấn mạnh vào hoạt động răn đe. Trong một bài viết mô tả về những ưu
thế của hoạt động răn đe trên biển, các chuyên gia Trung Quốc đã ghi nhận xu hướng
chuyển dịch chú trọng vào lực lượng tàu ngầm SSBN của các cường quốc hạt nhân toàn
cầu, bài viết nhận định: ―nhìn từ bức tranh thế giới, lực lượng hạt nhân trên biển sẽ tiếp
tục chiếm một tỷ trọng rất lớn trong hệ thống răn đe quốc gia.‖56 Trung Quốc cần tránh
áp dụng chính sách tương tự và thay vào đó là duy trì gần như toàn bộ lực lượng hạt nhân
theo hình thức là những hệ thống di động trên đất liền, đây là những hệ thống có mức độ
an toàn cao hơn.
Bên cạnh đó, Bắc Kinh cần tiếp tục chính sách kiểm soát mang tính tập trung hóa cao độ
đối với vũ khí hạt nhân của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển. Một số chuyên gia cho
rằng, văn hóa chính trị cầm quyền của Trung Quốc, giống như Liên Xô cũ, sẽ khiến giới
lãnh đạo lựa chọn hình thức kiểm soát chặt chẽ lực lượng tàu ngầm SSBN.57 Đặt trong
trường hợp của lực lượng SSBN, điều này có nghĩa hiển nhiên là Trung Quốc sẽ không
giao thẩm quyền phóng tên lửa cho các chỉ huy cấp thấp. Trung Quốc cũng sẽ thiết lập
các tính năng an ninh tiên tiến đối với các loại tên lửa của mình, giống với tính năng
tuyến lệnh điều khiển vũ khí hạt nhân mà Mỹ đang sử dụng, và đảm bảo rằng việc phóng
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tên lửa chỉ có thể được thực hiện thông qua hành động đồng thời từ các thành viên thủy
thủ đoàn đã được thẩm tra và được giao quyền.
Tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân vốn từ lâu được xem là loại khí tài có độ an toàn cao
nhất, do đó đây là thành phần ổn định trong bộ ba hạt nhân. Tuy nhiên, chỉ với sự tồn tại
của lực lượng tàu SSBN là không đủ để đảm bảo cho khả năng phản công hạt nhân hoặc
góp phần ổn định chiến lược. Đây là vấn đề phụ thuộc nhiều vào đặc điểm công nghệ và
vận hành của các tàu SSBN cũng như các vũ khí hạt nhân mà chúng được trang bị.
Những vấn đề đặt ra về quyền kiểm soát và chỉ huy đặc biệt quan trọng đối với SSBN
trong bối cảnh khó khăn về thông tin liên lạc, về sự hoạt động độc lập của thủy thủ đoàn
và về nguy cơ đụng độ với kẻ thù. Đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp, khi khả năng răn
đe trên biển của Trung Quốc hoàn thiện, Bắc Kinh cần đảm bảo rằng chính sách về quyền
kiểm soát và chỉ huy phải được củng cố và không ảnh hưởng đến sự ổn định chiến lược.
David C. Logan từng có thời gian thực tập nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu các Vấn đề
Quân sự Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia, Đại học Học Quốc phòng Quốc
gia (NDU), Mỹ, hiện đang theo học thạc sĩ tại Trường các Vấn đề Công và Quốc tế, Đại học
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