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Bộ máy Tuyền truyền Đối ngoại của Trung Quốc
Anne-Marie Brady1
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) từ lâu có hình ảnh quốc tế thiếu sức
hút vì “sức mạnh mềm” khiêm tốn. Hình ảnh nghèo nàn này khiến cộng đồng
quốc tế khó chấp nhận Trung Quốc trỗi dậy như một quốc cường toàn cầu. Với
mục tiêu “hãnh diện” (yao mianzi) trên trường quốc tế, những năm gần đây,
Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CCP) đầu tư rất nhiều để cải thiện hình ảnh quốc
tế.
CCP tin rằng thế giới bên ngoài có cái nhìn sai lệch về Trung Quốc đương
đại bởi truyền thông phương Tây đã bóp méo sự thật. Trong một bài báo đăng
trên trên tờ Nhật báo Quảng Minh vào tháng 5 năm 2014, Trưởng Ban Tuyên
giáo Trung ương ông Lưu Kỳ Bảo (Liu Qibao) bình luận, “Luôn có những
người đánh giá Trung Quốc qua cặp kính màu. Họ nhìn đất nước chúng ta dưới
lăng kính của 'học thuyết mối đe dọa Trung Quốc', 'học thuyết về cướp bóc tài
nguyên' hay 'học thuyết Trung Quốc sụp đổ'.2 Thực tế, một cuộc thăm dò của
Gallup năm 2015 cho thấy 50% số người Mỹ được hỏi có quan điểm “rất” hoặc
“đa phần” bất lợi đối với Trung Quốc. Trong cuộc khảo sát đó, 2/5 số người
được hỏi đồng tình rằng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc tạo ra mối đe dọa
nghiêm trọng. Đây không phải một diễn biến mới. Trong gần 40 năm Gallup
tiến hành thăm dò, nhiều người Mỹ được hỏi thể hiện cái nhìn thiếu thiện cảm
đối với Trung Quốc.3
CCP từ lâu coi việc thuyết phục và quản lý thông tin là ưu tiên hàng đầu
của chính phủ. Bắc Kinh dành nhiều nguồn lực cho hoạt động này, và có một bộ
máy tuyên truyền đồ sộ. Hoạt động truyền thông và xuất bản truyền thống chỉ là
một bộ phận trong tuyên truyền đối ngoại. Trung Quốc cũng học hỏi từ phương
Tây khi kết hợp ngoại giao công chúng, ngoại giao văn hóa, trò chơi điện tử và
truyền thông xã hội để quản lý dư luận xã hội.
Nhóm Tuyên truyền Đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương CCP, với
thành viên là các cán bộ cao cấp của CCP và lãnh đạo các cơ quan truyền thông
đối ngoại, chịu trách nhiệm xây dựng các chương trình tuyên truyền đối ngoại
của Trung Quốc. Văn phòng Tuyên truyền đối ngoại Trung ương (OFP), thường
gọi là Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện (SCIO), giám sát hoạt động tuyên
truyền đối ngoại của đất nước, chỉ đạo hoạt động tuyên truyền đối ngoại của các
văn phòng chính phủ với danh mục đầu tư có yếu tố nước ngoài. OFP-SCIO
cũng đảm nhiệm việc “làm rõ và bác bỏ” những câu chuyện bị cấm lan truyền ở
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Trung Quốc được đăng tải trên các phương tiện truyền thông nước ngoài. Văn
phòng thứ Năm của SCIO (còn gọi là Văn phòng thông tin Mạng Quốc vụ viện)
chịu trách nhiệm kiểm soát mạng Internet Trung Quốc.
Trong khi đó, ngoại giao văn hóa đối ngoại của Trung Quốc thuộc quản lý
của Bộ Văn hóa và Giáo dục, gồm các sáng kiến như hoạt động trao đổi văn hóa
nhằm xóa bỏ định kiến về Trung Quốc đồng thời thúc đẩy cái nhìn thiện cảm về
nước này. Bắc Kinh đẩy mạnh việc học tiếng Trung trên bình diện quốc tế từ
cuối những năm 1980, mong muốn những người học sẽ đồng tình hơn với quan
điểm của Trung Quốc.4 Năm 2004, Trung Quốc bắt đầu mở các Viện Khổng Tử,
dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc tại các trường Đại học trên toàn thế giới.
Tính đến năm 2015, đã có 1.086 Viện Khổng Tử và các lớp học trên toàn cầu.
Các Viện Khổng Tử tuân theo luật pháp Trung Quốc cũng như luật pháp nước
sở tại5; điều này có nghĩa là các học viện không thể là thành viên của Pháp Luân
Công hoặc những người ủng hộ độc lập cho Đài Loan, Tân Cương hoặc Tây
Tạng.
Quy mô và phạm vi đầu tư hàng năm hiện nay Trung Quốc dành cho hoạt
động tuyên truyền đối ngoại lớn đến mức không thể đưa ra tổng số chính xác.
Các báo cáo quốc tế ước tính trong khoảng từ 7 tỷ USD đến 10 tỷ USD6, nhưng
con số này chỉ gồm tài trợ cho hoạt động tuyên truyền nhằm vào người ngoại
quốc không phải người Hoa. Chính phủ Trung Quốc tài trợ các hoạt động tuyên
truyền theo nhiều cách khác nhau. Năm 1992, Trung Quốc đã ban hành “thuế
ngành công nghiệp tuyên truyền” (xuanchuan shiye fei) ở mức 3% đối với tất cả
các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận trong lĩnh vực cộng đồng. Nguồn tiền
này được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền không sinh lời khác.
Ngoài các nỗ lực tuyên truyền cấp quốc gia, mỗi tỉnh của Trung Quốc có ngân
sách để quảng bá hình ảnh của tỉnh ra thế giới bên ngoài.
Hai đối tượng tuyên truyền hướng tới
Hoạt động tuyên truyền đối ngoại của Trung Quốc nhắm vào hai nhóm đối
tượng chính: Người Hoa ở hải ngoại và người ngoại quốc không phải người
Hoa. Người Đài Loan được coi thuộc nhóm người Hoa ở hải ngoại. Quan chức
sứ quán Trung Quốc tại mỗi nước trên thế giới đều vận động những người có
quan điểm ủng hộ Trung Quốc trong giới tinh hoa của hai nhóm này, đồng thời
cô lập và phản đối những người ủng hộ Đài Loan độc lập và những đối tượng
CCP coi là “chống phá Trung Quốc.”
Hoạt động tuyên truyền của Trung Quốc với người Hoa ở hải ngoại gồm ba
mục tiêu chính: vô hiệu hóa sự chống đối chế độ của Người Hoa hải ngoại,
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khuyến khích cộng động này phản đối lực lượng chống đối CCP (ở trong nước
và lưu vong), và khuyến khích Người Hoa hải ngoại đầu tư vào Trung Quốc đại
lục.7 Nỗ lực tuyên truyền của Trung Quốc rất thành công khi thúc đẩy dư luận
tích cực trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, đặc biệt những người di cư
mới, và cô lập các nhóm chống đối trong các cộng đồng hải ngoại của Trung
Quốc.
Trung Quốc thực hiện việc tuyên truyền cho Người Hoa ở hải ngoại qua
nhiều kênh, bao gồm các tờ báo địa phương bằng tiếng Trung, các đài phát
thanh và truyền hình phục vụ cộng đồng nước ngoài, cũng như Đài truyền hình
Trung ương Trung Quốc (CCTV), với kênh (CCTV-4) tập trung đặc biệt vào
đối tượng người Trung Quốc ở nước ngoài. Tân Hoa Xã cung cấp nội dung
miễn phí cho các nguồn tin tức tiếng Trung ngoài đại lục, để đảm bảo quan
điểm của Bắc Kinh phổ biến trong cộng đồng người Hoa. Trong thập kỷ qua,
mạng Internet đóng vai trò quan trọng thúc đẩy quan điểm ủng hộ Trung Quốc
trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài. Đối với người Hoa hải ngoại, các
trang web đại lục hiện nay là nguồn tham khảo chính về tin tức liên quan tới
Trung Quốc.
Văn phòng Sự vụ Đài Loan (The Taiwan Affairs Office), một cơ quan
thuộc Quốc Vụ Viện, phối hợp với các đơn vị liên quan khác giám sát các cơ
quan và hoạt động tuyên truyền liên quan đến Đài Loan. PRC đầu tư rất nhiều
vào các đài truyền hình, và đài phát thanh, báo chí và trang web ở Đại lục, đặc
biệt nhằm vào khán giả Đài Loan. Mục đích của Bắc Kinh là định hình dư luận
trong nước và quốc tế về các vấn đề liên quan đến Đài Loan, giảm bớt ảnh
hưởng chính trị và thương mại của Đài Loan trên phạm vi toàn cầu. Những nỗ
lực này hết sức thành công.8
Trong 20 năm qua, tuyên truyền vào người nước ngoài không phải người
Hoa nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sự ổn định xã hội, tình hình kinh tế
và chính trị của Trung Quốc, sự tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc của đất
nước. Nỗ lực công khai sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đã được đền đáp,
nhưng nỗ lực thay đổi nhận thức của phương Tây về chính trị của Trung Quốc
ngày càng gặp nhiều khó khăn.
Trung Quốc quảng bá thông điệp ra bên ngoài qua nhiều phương tiện
truyền thông, bao gồm kênh truyền thông ở đại lục như tờ Nhật báo Trung Quốc
(China Daily), Beijing Review, CCTV, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc,
báo điện tử trực tuyến của tờ Nhân dân nhật báo (People’s Daily) (bằng một số
thứ tiếng), China.org (cổng thông tin điện tử phục vụ tuyên truyền đối ngoại
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của Trung Quốc), và Foreign Languages Press.
Nỗ lực xây dựng hình ảnh quốc tế của CCP gồm hai hướng tiếp cận lâu dài.
Trước tiên là “sử dụng sức mạnh bên ngoài để quảng bá Trung Quốc (liyong
waili wei wo xuanchuan). Bắc Kinh tăng cường mối quan hệ gần gũi cùng có lợi
với các nhân vật quốc tế có ảnh hưởng, những người giúp mang lại lợi thế
thương mại hoặc chính trị cho Trung Quốc – những người như cựu Ngoại
trưởng Mỹ ông Henry Kissinger hoặc cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair.9 Mỗi
quốc gia hiện có một số nhân vật nổi bật CCP coi là “những người bạn của
Trung Quốc.” Hãng tin Trung Quốc thường đề nghị những người bạn của Trung
Quốc viết bài tích cực về truyền thông Trung Quốc và tham gia các sự kiện ủng
hộ sáng kiến quyền lực mềm do Trung Quốc khởi xướng. Chính phủ cũng
thường xuyên mời và chi trả toàn bộ chi phí cho các đoàn khách nước ngoài
gồm “những người nổi tiếng” tới thăm Trung Quốc, với hy vọng những người
này thúc đẩy các quan điểm của Trung Quốc khi trở về nước.
Cách thứ hai được Trung Quốc sử dụng từ lâu là “mượn báo nước ngoài”
(jieyong haiwai baokan).10 Trong quá khứ, cách thức này để chỉ các tuyên
truyền viên chính thống xây dựng quan hệ tốt với các nhà báo nước ngoài,
những người được coi là thân thiện về chính trị với Trung Quốc. Vào giữa
những năm 2000, Trung Quốc mở rộng cách thức này khi đưa các bài báo riêng
của Trung Quốc lên các tờ báo hàng đầu thế giới. Ví dụ, mỗi tháng một lần, tờ
Washington Post ấn hành một phụ trương trả phí của tờ Nhật báo Trung Quốc.
Tương tự, CCTV và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đặt các chương trình
trên kênh phát thanh và truyền hình nước ngoài không phải ngôn ngữ tiếng
Trung. Trong thời kỳ Mao, chiến lược này còn được gọi là “mượn thuyền ra
biển lớn.”
Năm 2000, CCTV triển khai kênh truyền hình vệ tinh CCTV 9, nhằm vào
đối tượng người nước ngoài nói tiếng Anh. Năm 2004, kênh này bắt đầu phát
sóng bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, và được gọi là CCTV
International. Trung Quốc có kế hoạch xây dựng CCTV International ngang tầm
với CNN – một hãng truyền thông toàn cầu phủ sóng tin tức 24 giờ.
Đầu năm 2009, Bắc Kinh tuyên bố đầu tư 45 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7,25
tỷ USD) cho các cơ quan truyền thông lớn trong nước, để tăng cường độ phủ tin
quốc tế và sự hiện diện toàn cầu. Là một phần trong chiến dịch này, với tên gọi
“Đại Tuyên truyền” (da waixuan), Tân Hoa Xã tăng số lượng văn phòng ở nước
ngoài từ 100 lên 186. Cũng trong năm 2009, Thời báo Hoàn cầu (một báo khổ
nhỏ khá phổ biến, tập trung vào các vấn đề quốc tế, thuộc tờ Nhân dân Nhật
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báo) ra mắt phiên bản tiếng Anh. CCTV International cũng bắt đầu phát sóng
bằng tiếng Ả Rập và tiếng Nga, và năm 2010 đã đổi tên thành CCTV News.
Việc Trung Quốc đầu tư mạnh vào phương tiện truyền thông thu hút nhiều sự
quan tâm và tranh luận của quốc tế. Nhưng đa phần các chuyên gia truyền thông
đại chúng Trung Quốc đánh giá chiến lược này đã thất bại. Nếu khán giả nước
ngoài biết thông tin xuất phát từ nguồn chính thức của Trung Quốc, họ thường
coi đó là “tuyên truyền” thay vì “tin tức”.
Những Thay đổi dưới Thời Tập Cận Bình
Trong thời kỳ Giang Trạch Dân (1989 - 2002) và Hồ Cẩm Đào (2002 2012), Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, nỗ lực thúc
đẩy hình ảnh quốc tế của đất nước. Dưới thời Giang Trạch Dân, đặc biệt sau
năm 1992, tuyên truyền đối ngoại tập trung chủ yếu vào việc thúc đẩy nền kinh
tế Trung Quốc và khuyến khích thương mại và đầu tư nước ngoài.11 Dưới thời
Hồ Cẩm Đào, việc xây dựng “sức mạnh mềm” là mục tiêu chính, nhưng hình
ảnh quốc tế của Trung Quốc không cải thiện rõ rệt. Thực tế, như cuộc khảo sát
của Gallup cho thấy, hình ảnh Trung Quốc thực sự giảm sút trong thời kỳ này.
Tháng 11 năm 2012, ông Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí Thư của CCP.
So với những người tiền nhiệm gần đây, ông Tập thâu tóm quyền lực ở mức độ
chưa từng có. Ông sử dụng sức mạnh này để thông qua một số thay đổi quan
trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bao gồm đẩy mạnh hoạt động
tuyên truyền với quốc tế. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Quốc gia về Tuyên
truyền và Công tác Tư tưởng tháng 8 năm 2013, ông Tập tuyên bố, để ứng phó
với những biến chuyển toàn cầu, “Trung Quốc nên truyền bá những ý tưởng
mới và quan điểm mới cho các quốc gia mới nổi và đang phát triển.” Ông Tập
cũng nhấn mạnh Trung Quốc cần “tăng cường độ bao phủ của truyền thông. . .
sử dụng các phương pháp tiếp cận mới. . . kể một câu chuyện thú vị về Trung
Quốc và quảng bá quan điểm của Trung Quốc ra phạm vi toàn cầu.”12
Tại cuộc họp tháng 1 năm 2014, ông Tập nhấn mạnh cần tăng cường đầu tư
cho quảng bá văn hóa Trung Quốc để mở rộng sức mạnh mềm. Ông Tập nói với
các thành viên của Bộ Chính trị, “Trung Quốc cần được khắc họa là một quốc
gia văn minh có lịch sử lâu đời, đoàn kết sắc tộc và đa dạng văn hóa, một cường
quốc phương Đông với chính quyền tốt, nền kinh tế phát triển, văn hóa đa dạng,
đoàn kết dân tộc và phong cảnh tươi đẹp.” Ông Tập nói thêm, “Trung Quốc cần
được biết là một quốc gia có trách nhiệm, ủng hộ nền hòa bình và phát triển,
bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa quốc tế, đóng góp tích cực cho nhân loại,
một nước xã hội chủ nghĩa cởi mở và thân thiện với thế giới, tràn trề hy vọng và
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sức sống.”13
Ngày 8 tháng 8 năm 2014, ông Tập khởi xướng chiến lược mới về quản lý
truyền thông. Ông tuyên bố Trung Quốc sẽ tạo dựng truyền thông chính thống
kiểu mới (xinxing zhuliu meiti) có “sức mạnh, tầm ảnh hưởng và uy tín.” Chiến
lược truyền thông mới của ông Tập, sáp nhập và thâu tóm là cách thức quan
trọng để tác động đến công chúng quốc tế, kết hợp truyền thông kiểu mới và
truyền thống thành cách tiếp cận đa nền tảng. Khác với thời kỳ Hồ Cẩm Đào,
hoạt động truyền thông và tuyên truyền đối ngoại được hỗ trợ tài chính từ việc
hình thành các tập đoàn truyền thông khổng lồ và đẩy mạnh thương mại hóa
truyền thông.14 Truyền thông nhà nước Trung Quốc không nhận nhiều trợ cấp;
kể từ những năm 1990, hầu hết các cơ quan này được yêu cầu kinh doanh, đồng
thời tuân thủ các định hướng tuyên truyền của CCP. Vị thế đặc quyền ở đại lục
giúp truyền thông nhà nước thu được nguồn lợi khổng lồ. Những đổi mới dưới
thời ông Tập, tạo thuận lợi hơn nữa trong hoạt động kinh doanh, càng giúp
truyền thông nhà nước thu nhiều lợi nhuận.
Từ khi ông Tập Cận Bình tuyên bố về hướng đi mới, các nỗ lực tuyên
truyền đối ngoại của Trung Quốc được nâng lên cấp độ mới về sự quyết đoán,
tự tin và tham vọng. Có một số chủ đề mới hiện chi phối hoạt động tuyên truyền
đối ngoại của Trung Quốc: “kể về một câu hấp dẫn về Trung Quốc,” “Giấc mơ
Trung Hoa,” “Cường Quốc và Cường Quân.”
Một mục tiêu quan trọng của tuyên truyền đối ngoại hiện nay của Trung
Quốc là “kể một câu chuyện hấp dẫn về Trung Quốc” (jiang yige hao Zhongguo
gushi). Điều này có nghĩa quảng bá một cách chọn lọc văn hóa truyền thống
Trung Quốc với khán giả toàn cầu. Các Viện Khổng Tử, các trung tâm văn hóa
Trung Quốc và các lễ hội là phương tiện truyền bá chính của loại hình tuyên
truyền này.
Tuyên truyền đối ngoại tập trung vào việc thúc đẩy “Giấc mơ Trung Hoa”
có xu hướng nêu bật các cơ hội hợp tác kinh tế, nhấn mạnh vào quan hệ đối tác
và phát triển. Một trong những cơ hội như vậy là Sáng kiến Con đường Tơ lụa
Mới của Trung Quốc (yilu, yidai). Theo Phó tổng thư ký Hội đồng An ninh
Quốc gia Trung Quốc ông Bành Quang Khiêm (Peng Guangqian), các chính
sách của Con đường Tơ lụa Mới “vượt ra ngoài ý thức hệ.” Không giống chính
sách đối đầu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các chính sách của Con đường Tơ
lụa Mới tập trung vào hợp tác kinh tế. Các chính sách này hướng tới thiết lập
các chuẩn mực mới trong quan hệ quốc tế, nhằm tạo dựng “một cộng đồng lợi
ích" đôi bên cùng có lợi và “cộng đồng vận mệnh” giúp chấm dứt nước lớn bắt
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nạt nước yếu và “tất cả các bất bình đẳng về chính trị và kinh tế của trật tự
cũ.”15
Chủ đề cuối cùng trong tuyên truyền đối ngoại thời kỳ Tập Cận Bình là
“Cường Quốc, Cường Quân (fuguo, qiangbing). Tuyên truyền quân sự của
Trung Quốc, phản ánh quan điểm cứng rắn trong ngôn ngữ tiếng Trung, tuy
nhiên giọng điệu mềm mỏng hơn trong tiếng Anh và các ngôn ngữ nước ngoài
khác. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng đưa ra các tuyên bố và thông điệp
hướng tới khán giả trong nước và quốc tế. Trong tiếng Trung, các tuyên truyền
quân sự tập trung thể hiện quyết tâm chiến đấu để bảo vệ lợi ích đất nước.
Trong các ngôn ngữ khác, tuyên truyền nhấn mạnh khát vọng trỗi dậy hòa bình
của Trung Quốc hướng tới sức mạnh và ảnh hưởng quốc tế.16
Mở rộng Ảnh hưởng Văn hóa của Trung Quốc
Trung Quốc có ý định tăng thêm số lượng các lớp học và Viện Khổng tử
trên phạm vi toàn cầu, và tăng số lượng học bổng và chương trình nghiên cứu
của Viện Khổng Tử. Chính phủ cũng đầu tư khoản tiền lớn để thành lập thêm 50
trung tâm văn hóa quốc tế vào năm 2020 và có kế hoạch giới thiệu văn học,
nghệ thuật, âm nhạc và phim ảnh Trung Quốc ra thế giới. Bắc Kinh tăng cường
quảng bá “Tết của Trung Quốc” (thay vì Tết Nguyên đán), tổ chức 900 sự kiện
tại 119 quốc gia trong năm 2015, so với chỉ 65 sự kiện ở 42 quốc gia trong năm
2010.17
Trung Quốc tuyên bố đầu tư một khoản ngân sách lớn cho các viện nghiên
cứu ở Trung Quốc và nước ngoài,18 thiết lập một trăm viện nghiên cứu mới
trong 5 năm tới. Năm 2015, Trung Quốc ra mắt viện nghiên cứu đầu tiên ở
ngoài, Viện Nghiên cứu Trung Quốc-Mỹ có trụ sở tại Washington D.C., tập
trung chủ yếu vào các vấn đề biển và hợp tác Mỹ-Trung. Hoạt động của Viện
nghiên cứu này được Viện nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc tài trợ. Henry
Kissinger đã tham lễ khai trương Viện Nghiên cứu Trung - Mỹ.19
Trong hai năm qua, Nhật báo Trung Quốc, Beijing Review, CCTV International, Tân Hoa Xã và Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc tiếp tục mở rộng
và tăng cường “bản địa hóa” (bentuhua), nghĩa là sử dụng số lượng lớn các
chuyên gia truyền thông nước ngoài trong khi nắm quyền kiểm soát biên tập.
CCTV News đã mở các chi nhánh lớn ở Washington và Nairobi. Chương trình
phát sóng hiện xoay vòng giữa trụ sở ở Bắc Kinh và các đài ở Washington và
Nairobi. Chương trình mới có giá trị sản xuất cao. Tuy nhiên như trong quá khứ,
những câu chuyện liên quan đến Trung Quốc phải tuân theo chỉ đạo của Văn
phòng Tuyên truyền Đối ngoại của CCP. CCTV News đã sản xuất một số
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chương trình gợi mở về các sự kiện quốc tế, nhưng khi đề cập đến các báo cáo
về Trung Quốc, vẫn mang tính chất “tuyền truyền tích cực” (zhengmian
xuanchuan). Tránh đề cập đến các tranh cãi chính trị ở Trung Quốc khiến
chương trình của đài thường không đáp ứng được tiêu chuẩn đưa tin. Việc thiếu
đưa tin về vụ nổ hóa chất lớn ở Thiên Tân vào tháng 8 năm 2015 là một ví dụ
điển hình.
Một khía cạnh khác trong chiến lược truyền thông thời Tập là hợp tác với
truyền thông quốc tế để sản xuất các bộ phim và phim tài liệu có lợi cho Trung
Quốc. Năm 2015, một loại hình hợp tác như vậy, sê-ri phim tài liệu của Trung Hàn mang tên “Super China”, đã trình chiếu trên đài truyền hình Hàn Quốc.20
Các công ty Trung Quốc có quan hệ mật thiết với Bắc Kinh hiện đang đầu tư
vào các bộ phim ở Hollywood. Theo đó, một số bộ phim Hollywood gần đây (ví
dụ, bộ phim Trainwreck năm 2015) đề cập nội dung có lợi cho Trung Quốc,21
trong khi những bộ phim khác (như bộ phim Iron Man 3 năm 2013) đã xóa bỏ
nội dung được coi nhạy cảm chính trị với CCP.
Một thay đổi quan trọng dưới thời Tập Cận Bình là các hoạt động tuyên
truyền đối ngoại thường được tiến hành như giao dịch kinh doanh. Theo Trưởng
ban tuyên truyền Lưu Kỳ Bảo, “kinh nghiệm cho thấy sẽ tốt hơn khi các sản
phẩm văn hóa của Trung Quốc được 'bán ra' thay vì 'gửi đi'.”22 Do đó, các tổ
chức văn hóa thuộc quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch thâu tóm chiến lược
đối với các công ty văn hóa phương Tây. Nhắc đến câu tục ngữ “mượn thuyền
để ra biển lớn”, ông Lưu hài hước gọi đây là việc “mua một chiếc thuyền.”
Cho đến nay, những nỗ lực lớn của Trung Quốc trong việc hiện đại hóa bộ
máy tuyên truyền đối ngoại chỉ thành công một phần trong việc định hướng dư
luận quốc tế. Một mặt, những nỗ lực của CCP nhằm nâng cao nhận thức toàn
cầu về sự chuyển dịch kinh tế rất hiệu quả, giống như nỗ lực của Trung Quốc
khi định hình thảo luận về Đài Loan. Quan điểm của Trung Quốc được truyền
tải chính xác trên hầu hết các phương tiện truyền thông Trung Quốc ở nước
ngoài. Mặt khác, như các cuộc thăm dò và nghiên cứu chỉ ra, nỗ lực cải thiện
nhận thức của người nước ngoài không phải người Hoa về chính trị nội bộ và
vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế đến nay hầu như không hiệu quả. Về
lâu dài, chiến lược mới “mua một chiếc thuyền” của Trung Quốc, sử dụng các
phương tiện truyền thông và văn hóa phương Tây, có thể là cách thức hiệu quả
nhất để cải thiện “bộ mặt quốc tế” của Trung Quốc và kiểm soát thảo luận quốc
tế về các vấn đề của Trung Quốc.
Anne-Marie Brady, Giáo sư chính trị khoa học, Trường Đại học Canterbury ở
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New Zealand, hiện là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Woodrow Wilson ở Washington,
D.C., và nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chính sách Trung Quốc, Đại học
Nottingham, Anh. Bà có nhiều công trình xuất bản như “Marketing Dictatorship:
Propaganda and Thought Work in Contemporary China” (năm 2009). Đọc bản gốc
tiếng Anh tại đây.
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