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Khi ông Tập Cận Bình sải bước vào sân vận động Thế vận hội Tổ chim vào 

mùa đông, vẫy tay chào và mặc áo khoác đen và đeo mặt nạ, hàng trăm 

khán giả và nghệ sĩ biểu diễn Trung Quốc đã cổ vũ vì điều đó được coi là 

khởi đầu cho một năm chiến thắng của vị tổng thống của đất nước họ. 

Đích thân lãnh đạo Đảng Cộng sản đã chứng kiến việc thực hiện suôn sẻ 

Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, một cuộc phô diễn sức mạnh của Trung 

Quốc vào thời điểm quan trọng trên trường thế giới. Ông đã cố gắng duy 

trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, nếu chậm hơn. Chính sách không 

COVID của ông đã phần lớn kiềm chế được đại dịch trong khi đó đã tấn 

công Hoa Kỳ và Châu Âu. 

Nhưng mọi thứ - ngay cả trong bối cảnh sự kiểm soát chặt chẽ của ông 

Tập đối với nhà nước - đã không diễn ra như kế hoạch, xuất hiện trục trặc 

sáu tháng trước khi Đảng Cộng sản dự kiến sẽ tán thành ông vào nhiệm kỳ 

thứ ba chưa từng có với tư cách là nhà lãnh đạo của nó. 

Một làn sóng bùng phát COVID-19 mới dai dẳng đã làm cản trở cách tiếp 

cận không khoan nhượng của ông Tập, dẫn đến những bức ảnh chế 

(meme = một hình ảnh, video, đoạn văn bản, v.v., thường hài hước trong 

tự nhiên, được sao chép và lan truyền nhanh chóng bởi người dùng 

internet) và video phản đối đáng xấu hổ được tung ra tại Thượng Hải, nơi 

25 triệu cư dân bị giam giữ trong nhà của họ trong hơn một tháng. Những 

đợt đóng cửa khắc nghiệt như vậy đã khiến hoạt động sản xuất và chi tiêu 

của người tiêu dùng bị trật bánh, làm tăng thêm lo lắng về sự suy giảm 

kinh tế nghiêm trọng và làm lung lay niềm tin của các doanh nghiệp nước 

ngoài từ lâu đã tìm kiếm cơ hội ở Trung Quốc. 

Trong khi đó, việc Bắc Kinh ủng hộ Moscow trong cuộc chiến Ukraine đe 

dọa mối quan hệ vốn đã có nhiều rắc rối của nước này với phương Tây 

ngay cả khi nước này kiểm tra quan hệ đối tác chính trị của ông Tập với 

người đồng cấp Nga Vladimir Putin, người phụ thuộc vào Trung Quốc để 



nhập khẩu dầu của Nga. Cân bằng các tham vọng quốc tế của Trung Quốc 

- chống lại điều mà tổng thống của họ coi là bá quyền của phương Tây - và 

những lo ngại gia tăng trong nước đang làm phức tạp thêm câu chuyện 

của ông Tập. 

Alex Payette, giám đốc điều hành của Cercius Group, một công ty tư vấn 

chuyên về chính trị Trung Quốc có trụ sở tại Montreal, cho biết: “Trước khi 

tất cả những điều này diễn ra, tôi nghĩ rằng đảng đã có một năm suôn sẻ 

hơn nhiều. “Bây giờ là một thế giới hoàn toàn khác. Tập Cận Bình cần phải 

hết sức thận trọng trong cách xử lý tất cả những điều này”. 

Bất ổn chính trị và kinh tế xảy ra khi ông Tập chuẩn bị kéo dài nhiệm kỳ 

tổng thống của mình sang nhiệm kỳ thứ ba. Vào năm 2018, các nhà lập 

pháp Trung Quốc đã xóa bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ, mở đường cho ông Tập 

củng cố địa vị của mình trong năm nay với tư cách là người cầm quyền 

quyền lực nhất đất nước kể từ thời Mao Trạch Đông. 

Trong thập kỷ qua, ông Tập đã gạt các đối thủ sang một bên, bịt miệng 

những bất đồng chính kiến và đưa tư tưởng của Đảng Cộng sản vào luật 

pháp, giáo dục và xã hội của riêng mình. Ông đã xây dựng một bộ máy 

tuyên truyền và kiểm duyệt rộng lớn hoạt động dựa trên chủ nghĩa dân tộc 

và lòng trung thành với đảng trong khi bóp nghẹt các quan điểm chỉ trích, 

bao gồm cả ở Hồng Kông, nơi nhiều nhà hoạt động, nhà báo và người 

biểu tình đã bị bắt theo luật an ninh quốc gia. 

Mặc dù kém hơn nhà cách mạng họ Mao, nhưng ông Tập vẫn nắm quyền 

lực tương tự. Về cơ bản, ông là một quan chức coi tầm nhìn xã hội chủ 

nghĩa của mình là hiện thân của một Trung Quốc mới được thúc đẩy bởi 

một quân đội mạnh, một nền kinh tế vững chắc và một sự quyết đoán trong 

các vấn đề toàn cầu. Không có khả năng xảy ra cuộc khủng hoảng nào sẽ 

làm chệch hướng tham vọng của ông trong nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng những 

bước đi sai lầm vẫn có thể gây ra hậu quả chính trị, quyết định mức độ ảnh 

hưởng của ông trong đảng trong 5 năm tới. 

“Quyền lực của ông ấy ở mức lớn như vậy so với hệ thống quan liêu chính 

trị, vấn đề không phải là liệu ông ấy có nhận nhiệm kỳ thứ ba hay không. 



Jude Blanchette, Chủ tịch Freeman về Nghiên cứu Trung Quốc tại Trung 

tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết. 

Trong một video phát biểu vào đêm giao thừa, ông Tập đã quảng cáo về 

những thành công của đất nước, bao gồm chống đại dịch và đưa người 

dân thoát khỏi đói nghèo, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc vẫn còn 

nhiều điều phải đạt được: "Chúng ta đã bắt đầu một hành trình mới xây 

dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt và đang có 

những bước tiến tự tin trên con đường hướng tới sự trẻ hóa vĩ đại của đất 

nước Trung Quốc ", ông nói. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, dự kiến diễn ra vào mùa thu, là cơ 

hội để ông Tập không chỉ kéo dài nhiệm kỳ mà còn thúc đẩy các đồng minh 

đáng tin cậy vào các vị trí quyền lực. Nó cung cấp một cái nhìn thoáng qua 

hiếm hoi về ai được bổ nhiệm và ai ra đi. Các nhà phân tích cho biết, bất 

kỳ thiếu sót nào trong các ưu tiên chính, chẳng hạn như việc chính phủ xử 

lý COVID, có thể làm dấy lên nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông Tập 

và tạo cơ hội làm mất uy tín của các ứng cử viên của ông. 

Neil Thomas, một nhà phân tích của Eurasia Group, tập trung vào chính trị 

Trung Quốc, cho biết: “Ông ấy vẫn sẽ nắm quyền kiểm soát khá mạnh mẽ 

hệ thống, nhưng ông ấy sẽ không thể tăng tỷ lệ nắm giữ và khả năng thực 

thi các chương trình nghị sự mà ông ấy có”. và chính sách đối ngoại. "Đó 

sẽ không phải là một chiến thắng cho ông Tập." 

Đặc biệt, số phận của một người trung thành với ông Tập đã trở thành một 

phép thử cho việc những đợt bùng phát COVID mới nhất sẽ ảnh hưởng 

đến vị thế của ông như thế nào. Phụ tá lâu năm kiêm Chánh văn phòng 

Thượng Hải Li Qiang đã được ưu ái tham gia vào hàng ngũ cao nhất của 

Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc vào cuối năm nay. Nhưng 

cuộc trấn áp hỗn loạn của thành phố đã thúc đẩy một số lời chỉ trích mạnh 

mẽ nhất về chính sách zero-COVID của ông Tập, gây ra những nghi ngờ 

về sự nghiệp của Lý. 

Trong tháng trước, người dân Thượng Hải chịu sự hạn chế của COVID đã 

phải vật lộn để đảm bảo thực phẩm và thuốc men, trong khi số ca bệnh 

tăng cao đã lấn át nguồn lực y tế của thành phố. Một số phản ứng dữ dội 



của công chúng nhắm vào các quan chức địa phương như Li, và Phó Thủ 

tướng Sun Chunlan đã được cử đến Thượng Hải để giám sát việc quản lý 

vụ bùng phát khi nó bùng phát vượt quá tầm kiểm soát. 

“COVID có thể dẫn đến việc ủy quyền cho một số đồng minh quan trọng 

của ông Tập,” Michael Cunningham, đồng nghiệp tại Quỹ Di sản, cho biết. 

Mặc dù Li không bị mất chức, nhưng không giống như một số quan chức 

cấp thấp hơn của Trung Quốc, ông Tập đã nói rõ rằng việc kiềm chế dịch 

bệnh xảy ra trước tất cả. Thượng Hải đã thắt chặt các hạn chế về khóa 

cửa trong tuần này ngay cả khi số lượng trường hợp giảm, trong khi Bắc 

Kinh đóng cửa nhiều tòa nhà dân cư, doanh nghiệp và ga tàu điện ngầm 

hơn trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng lây nhiễm tại địa phương. 

Các biện pháp tăng cường ở Thượng Hải đã làm mới lại cảm giác lo lắng 

xung quanh thành phố. Trên mạng xã hội, mọi người đã chia sẻ những câu 

chuyện và video về các nhân viên phòng chống dịch buộc họ phải vào nhà 

để khử trùng hoặc đưa những người dân chống cự đi kiểm dịch. Một cư 

dân mạng viết trên Weibo, nền tảng tiểu blog giống Twitter của Trung 

Quốc: “So với virus, tôi sợ việc khử trùng nhà hơn và một trường hợp 

dương tính khiến cả tầng được gửi đi kiểm dịch hàng loạt”. 

Cường độ phong tỏa đã thúc đẩy một cuộc di cư của những người nước 

ngoài và thậm chí một số tầng lớp thượng lưu Trung Quốc. Một người dân 

Thượng Hải, yêu cầu được giấu tên, nói rằng việc rời khỏi thành phố nơi 

cô đã sống trong sáu năm dường như là điều vô lý trước khi bị khóa. 

Nhưng đến cuối tháng 4, khi đang tranh luận về cách ăn ba quả trứng cuối 

cùng của mình, cô quyết định quay trở lại Đài Loan. 

“Tôi không ngại gian khổ, chỉ sợ điều đó chẳng đáng là bao”, cô nói. "Bạn 

thực sự không thể lý luận với những người thực thi mệnh lệnh của chính 

phủ .... Tôi không biết liệu Thượng Hải có còn là thành phố như trước đây 

hay không nữa." 

Nhưng ông Tập đã nói với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc vào 

tuần trước rằng nước này phải tuân thủ chính sách không COVID, mà theo 

ông đã được chứng minh là dựa trên cơ sở khoa học và hiệu quả. "Chúng 

tôi đã giành chiến thắng trong trận chiến bảo vệ Vũ Hán và chắc chắn sẽ 



giành chiến thắng trong trận chiến bảo vệ Thượng Hải", chủ tịch Tập cho 

biết, theo thông báo của cuộc họp. 

Sự cống hiến đó đồng nghĩa với việc ông Tập có thể phải hy sinh tăng 

trưởng kinh tế, một ưu tiên khác trước đại hội đảng. Vào tháng 3, các nhà 

lãnh đạo Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 5,5%, một mục tiêu 

mà các nhà kinh tế coi là gần như không thể thực hiện được trong điều kiện 

khóa cửa hiện nay, ngay cả khi có nhiều biện pháp kích thích của chính 

phủ. Với việc Thượng Hải và các khu vực khác của đất nước đóng cửa, chi 

tiêu sản xuất và tiêu dùng đã giảm xuống, trong khi các nút thắt hậu cần đã 

làm giảm niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài vào Trung Quốc. 

Thomas nói: “Nền kinh tế Trung Quốc là lý do khiến Trung Quốc là một tác 

nhân toàn cầu mạnh mẽ. “Hầu hết mọi thứ đều nằm trên bàn để Tập Cận 

Bình đạt được COVID bằng 0 trướci các mục tiêu tăng trưởng kinh tế”. 

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng phải đối mặt với bất ổn địa chính trị gia 

tăng, vì cuộc chiến ở Ukraine đã làm suy yếu Nga và đưa các cường quốc 

phương Tây xích lại gần nhau hơn. Vài tuần trước khi xâm lược Ukraine, 

Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác "không có giới hạn", nhấn 

mạnh mối quan hệ bền chặt hơn và một mặt trận thống nhất chống lại một 

phương Tây mà họ cho là quá rộng và can thiệp. 

Không rõ ông Tập biết bao nhiêu về những gì Putin đang âm mưu cho 

Ukraine. Tuy nhiên, thời điểm ra tuyên bố chung đã làm gia tăng sự giám 

sát về việc Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Nga về mặt chính trị và kinh tế, làm 

dấy lên lo ngại về phản ứng dữ dội của quốc tế. Ông Tập không muốn mất 

một đồng minh và một người chuyên quyền như Putin. Tuy nhiên, việc nhà 

lãnh đạo Điện Kremlin bị phương Tây cô lập có thể báo trước cách đối xử 

mà ông Tập có thể gặp phải nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan trong mục 

tiêu đã nêu từ lâu là đưa hòn đảo dân chủ dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. 

Victor Shih, phó giáo sư tại Trường Chiến lược và Chính sách Toàn cầu 

UC San Diego, cho biết: “Trung Quốc cần Putin nắm quyền. 

Các quan chức Trung Quốc đã tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột và 

kêu gọi giải quyết hòa bình thông qua các biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, 

các phương tiện truyền thông nhà nước đã lặp lại tuyên truyền của Nga và 



đổ lỗi cuộc xung đột cho phương Tây. Các ý kiến bất đồng đã bị chặn trên 

Internet Trung Quốc, xóa bỏ mọi dấu hiệu nghi ngờ hoặc tranh cãi. 

Tương tự, những phản đối đối với chính sách không COVID của Trung 

Quốc đã bị kiểm duyệt, bao gồm cả những câu chuyện về cái chết, đau 

khổ và khó khăn ở Thượng Hải. Tất cả đều là một phần trong chiến lược 

trong nước và quốc tế của ông Tập: loại bỏ tiếng nói và những bất tiện 

nghi ngờ chương trình nghị sự của ông vào thời điểm ông cần quyền lực 

của mình và danh tiếng của ông vẫn còn nguyên vẹn. 

Diana Fu, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Toronto, cho biết: 

“Trước bất kỳ đại hội đảng nào, công việc chính trị nhằm đưa ra một mặt 

trận thống nhất cầm quyền là rất quan trọng. “Vào trước nhiệm kỳ thứ ba 

được dự đoán của ông Tập, chủ tịch không thể để xảy ra bất kỳ sự bất 

đồng nào trong hàng ngũ của chính mình”. 


