
Các gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc, từ 

TikTok đến Tencent, đang phản ứng như thế nào 

trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga 

Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc có những khác biệt trong các phản 

ứng của họ trước cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. 

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hôm thứ Năm, Mỹ, Canada, Châu Âu và 

Anh đã  áp đặt các lệnh trừng phạt đối với giới tinh hoa và các thực thể 

của Nga. Ngược lại, Trung Quốc đã tránh chỉ trích thẳng thừng hành động 

của Nga. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai 

cho biết nước này không tin vào việc sử dụng các biện pháp trừng phạt để 

giải quyết các vấn đề ngoại giao, một bản ghi tiếng Trung được công 

bố trên trang web của Bộ cho thấy. 

Điều đó đặt các công ty công nghệ Trung Quốc vào thế bị ràng 

buộc. Không giống như các đối tác ở Thung lũng Silicon - nhiều người 

trong số họ không phụ thuộc quá nhiều vào người tiêu dùng Trung Quốc - 

những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc tìm thấy sự hỗ trợ đáng kể cho 

các sản phẩm và dịch vụ của họ ở cả Trung Quốc và các nơi khác. 

Hãy tiếp tục đọc để xem các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc và nền 

tảng của họ đang phản ứng như thế nào đối với cuộc xung đột ở Ukraine. 

TikTok (nền tảng chia sẻ video của ByteDance) 

TikTok - thuộc sở hữu của ByteDance ở Bắc Kinh - cho biết hôm Chủ nhật, 

người dùng của họ ở Nga sẽ không thể xem video hoặc phát trực tiếp mới 

nữa. Họ cũng sẽ không thể xem video từ bên ngoài nước Nga, Associated 

Press đưa tin. Điều này là để đáp lại luật tin tức giả mạo gần đây đã được 

áp dụng ở Nga, TikTok cho biết. Theo luật, bất kỳ ai chia sẻ thông tin về 

cuộc xung đột Ukraine mà nhà chức trách cho là giả đều có thể phải ngồi 

tù, The Wall Street Journal đưa tin. 

Người phát ngôn của TikTok nói với Insider rằng bên ngoài Nga, TikTok đã 

chặn các tài khoản của RT, một mạng truyền hình nhà nước Nga và Sputnik, 

một hãng thông tấn có trụ sở tại Moscow, trên nền tảng của họ ở EU. 
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https://apnews.com/article/russia-ukraine-vladimir-putin-technology-business-media-d4a41ac1088a4e14d5342729079bfb2d
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Động thái này phù hợp với lệnh cấm của EU đối với các phương tiện 

truyền thông do Điện Kremlin hậu thuẫn mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu 

Ursula von der Leyen đã công bố ngày 27/2. 

WeChat và Weixin 

WeChat và Weixin là ứng dụng nhắn tin của Tencent. Chúng được sử 

dụng bởi hơn 1,26 tỷ người dùng trên toàn cầu mỗi tháng, báo cáo thu 

nhập của Tencent tính đến tháng 9 cho thấy. 

Người phát ngôn của Tencent đã gởi cho Insider thông báo mà công ty đã 

chia sẻ vào ngày 25 tháng 2 trên Weixin, phiên bản WeChat bằng tiếng 

Trung. Trong bài đăng, Tencent tránh đứng về bên nào trong cuộc xung 

đột nhưng kêu gọi người dùng hãy khách quan khi thảo luận về các chủ đề 

nóng quốc tế. "Thật không dễ dàng để duy trì hòa bình," bài đăng 

viết. “Chúng ta cần tôn trọng và nâng niu cuộc sống”. 

Weibo 

Weibo là dịch vụ giống Twitter của Sina. Tính đến tháng 12, 537 triệu 

người dùng sử dụng nó mỗi tháng, con số do Weibo công bố. 

Nền tảng này sẽ tự động thêm vị trí địa lý vào các bài đăng về chiến tranh 

Nga-Ukraine, Weibo cho biết trong một bài đăng hôm thứ Sáu. Động thái 

này diễn ra khi Weibo cho biết người dùng đã đưa ra những nhận xét 

không phù hợp khi giả vờ đang ở Ukraine. Weibo cho biết chức năng này 

sẽ do nền tảng kiểm soát và người dùng sẽ không thể kích hoạt hoặc hủy 

kích hoạt nó. 

Ngày 27/2, Weibo cho biết họ đã cấm 10.000 tài khoản và gỡ bỏ hơn 4.000 

bài đăng có nội dung "chế giễu chiến tranh" và chế giễu tình hình 

Ukraine. Các bài đăng xúc phạm cũng bao gồm những bài "thô tục" phỉ 

báng phụ nữ Ukraine.  

DiDi 

Ứng dụng gọi xe DiDi dường như đã đảo ngược quyết định rút khỏi Nga 

trước đó. 

Trong một báo cáo từ hãng thông tấn nhà nước Nga Tass, được công bố 

vài ngày trước khi Nga xâm lược Ukraine, Giám đốc PR Nga của DiDi, 
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https://www.insider.com/china-social-media-ban-accounts-vulgar-mocking-ukraine-weibo-douyin-2022-2
https://tass.com/economy/1407613


Irina Gushchina cho biết công ty có kế hoạch ngừng hoạt động ở Nga và 

Kazakhstan bắt đầu từ ngày 4/3. 

Nhưng vào ngày 26 tháng 2, DiDi cho biết trong một bài đăng trên 

Weibo rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ các tài xế và hành khách ở Nga. Bài đăng 

đã thu hút sự ủng hộ từ một số người dùng, những người cho biết trách 

nhiệm xã hội của công ty phải phù hợp với vị thế của một quốc gia. 

Không có lý do nào được đưa ra cho sự đảo ngược của DiDi.  

Lenovo 

Lenovo, một trong những nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới, 

được cho là đã tạm dừng các lô hàng đến Nga, theo một tweet ngày 25 

tháng 2 từ hãng truyền hình độc lập Nexta của Belarus. Lenovo, công ty 

mua lại mảng kinh doanh máy tính cá nhân của IBM vào năm 2005, đã 

không phản hồi về tin tức.  

Xiaomi 

Xiaomi, nhà sản xuất điện thoại di động và điện tử tiêu dùng, là một trong 

những thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu ở Ukraine. Công ty đã 

lên kế hoạch ra mắt sản phẩm tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 nhưng sau 

đó đã hủy bỏ, theo báo cáo của South China Morning Post. Theo SCMP, 

các bài đăng trên mạng xã hội trên Facebook và Weibo đề cập đến sự kiện 

đã bị xóa.   

 

https://weibo.com/2838754010/Lhg2iBQpB
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