
Trung Quốc sắp điều chỉnh AI — và thế giới 
đang theo dõi 
Quy tắc quét sẽ bao gồm các thuật toán đặt giá, kiểm soát kết 
quả tìm kiếm, đề xuất video và lọc nội dung. 

Ôn Lý, Nhà tiếp thị ở Thượng Hải trong ngành khách sạn, lần đầu tiên nghi 

ngờ rằng một thuật toán đang gây rối với cô khi cô và một người bạn sử 

dụng cùng một ứng dụng gọi xe vào một buổi tối. 

Bạn của Wen, người ít thường xuyên đặt xe sang hơn, đã thấy mức giá 

thấp hơn cho cùng một chuyến đi. Wen đổ lỗi cho các thuật toán của công 

ty, nói rằng họ muốn bốc lột nhiều tiền hơn từ cô. 

Các công ty gọi xe của Trung Quốc cho biết giá cả thay đổi do giao thông 

biến động. Nhưng một số nghiên cứu và báo cáo tin tức cho rằng các ứng 

dụng có thể cung cấp các mức giá khác nhau dựa trên các yếu tố bao gồm 

lịch sử đi xe và điện thoại mà một người đang sử dụng. “Ý tôi là, thôi nào 

— chỉ cần thừa nhận bạn là một công ty internet và đây là những gì bạn 

làm để kiếm thêm lợi nhuận,” Wen nói. 

Vào ngày 1 tháng 3, Trung Quốc sẽ cấm loại hình phân biệt đối xử về thuật 

toán này như một phần của nỗ lực điều chỉnh trí tuệ nhân tạo có thể là 

tham vọng nhất thế giới. Theo quy định, các công ty sẽ bị cấm sử dụng 

thông tin cá nhân để đưa ra cho người dùng các mức giá khác nhau cho 

cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Các quy tắc sâu rộng bao gồm các thuật toán đặt giá, kiểm soát kết quả 

tìm kiếm, đề xuất video và lọc nội dung. Chính phủ sẽ áp đặt các quy định 

mới đối với các công ty dịch vụ gọi xe, thương mại điện tử, phát trực tuyến 

và truyền thông xã hội lớn. 

Các quy định sẽ mở rộng một cuộc đàn áp bất thường đối với các công ty 

công nghệ phổ biến nhất và có giá trị nhất của Trung Quốc, bao gồm các 

khoản tiền phạt lớn và các đợt chào bán cổ phiếu bị loại bỏ. "Một số tín 

hiệu và xu hướng không lành mạnh và mất trật tự đã xảy ra trong sự phát 

triển nhanh chóng của nền kinh tế kỹ thuật số của nước ta", Chủ tịch Tập 



Cận Bình cho biết trong một bài phát biểu vào tháng 10, theo bản dịch của 

bản tin Pekingnology. 

Các nhà hoạch định chính sách ở những nơi khác đang lưu ý. Rogier 

Creemers, một chuyên gia về luật pháp và quản trị Trung Quốc tại Đại học 

Leiden, Hà Lan, cho biết: “Sáng nay, tôi vừa tham gia một cuộc họp với Bộ 

Ngoại giao Hà Lan và tôi được hỏi liệu Trung Quốc có đang làm những 

điều mà chúng tôi không làm được không. "Chúng đang di chuyển cực kỳ 

nhanh." 

Các quy định, được gọi là Điều khoản quản lý khuyến nghị thuật toán dịch 

vụ thông tin Internet, được soạn thảo bởi Cục quản lý không gian mạng 

của Trung Quốc, một cơ quan quyền lực thực thi các quy tắc an ninh 

mạng, kiểm duyệt internet và thương mại điện tử. Trong số những thứ 

khác, họ cấm các tài khoản giả mạo, thao túng số lượng truy cập và quảng 

cáo nội dung gây nghiện. Họ cũng cung cấp các biện pháp bảo vệ cho 

nhân viên giao hàng, tài xế lái xe ôm và các nhân viên biểu diễn khác. 

Một số điều khoản nhằm giải quyết các khiếu nại về các dịch vụ trực tuyến. 

Ví dụ: theo các quy tắc, các công ty sẽ bị cấm sử dụng các đặc điểm cá 

nhân để đưa ra cho người dùng các mức giá khác nhau cho một sản phẩm; 

họ cũng sẽ được yêu cầu thông báo cho người dùng và cho phép họ chọn 

không tham gia, khi các thuật toán được sử dụng để đưa ra đề xuất. 

Các công ty vi phạm các quy tắc có thể phải đối mặt với tiền phạt, bị cấm 

đăng ký người dùng mới, bị thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc xem các 

trang web hoặc ứng dụng của họ bị đóng cửa. 

Một số yếu tố của các quy định mới có thể khó hoặc không thể thực thi. Ví 

dụ, nó có thể là một thách thức về mặt kỹ thuật để cảnh sát hành vi của 

một thuật toán liên tục thay đổi do đầu vào mới. 

Nhưng công chúng Trung Quốc dường như phần lớn ủng hộ các biện 

pháp nhằm hạn chế sức mạnh của các nền tảng công nghệ lớn, những 

nền tảng mà họ sử dụng dịch vụ hàng ngày. Lillian Li, người sáng lập ấn 

phẩm công nghệ Trung Quốc Đặc điểm Trung Quốc, so sánh tình cảm của 

công chúng về các công ty công nghệ với môi trường xung quanh của 



người phương Tây đối với Facebook hoặc Google, những thứ mang lại sự 

tiện lợi lớn với chi phí là dữ liệu cá nhân của người dùng. 

Trong 18 tháng qua cho thấy các cơ quan quản lý Trung Quốc không ngại 

trừng phạt các công ty nổi tiếng. Ứng dụng gọi xe Didi đã bị rút khỏi các cửa 

hàng ứng dụng Trung Quốc ngay sau khi IPO ở Mỹ do lo ngại của chính phủ 

về các hoạt động dữ liệu của nó. Gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba đã 

bị buộc phải trả hàng triệu USD tiền phạt vì vi phạm chống độc quyền. 

Các yếu tố khác của quy định là mơ hồ hoặc dễ hiểu, chẳng hạn như các điều 

khoản ra lệnh cho các công ty “duy trì các định hướng giá trị chủ đạo”, “phổ 

biến mạnh mẽ năng lượng tích cực” và “ngăn chặn hoặc giảm bớt các tranh 

cãi hoặc tranh chấp”, theo bản dịch của DigiChina của Stanford dự định. 

Một phần khác của đề xuất yêu cầu các công ty Trung Quốc tránh các 

chính sách khiến người dùng “nghiện hoặc tiêu dùng quá mức”. Những lo 

ngại tương tự đã dẫn đến cuộc đàn áp năm ngoái đối với văn hóa người 

nổi tiếng và giới hạn nghiêm ngặt về thời gian trẻ vị thành niên có thể dành 

để chơi trò chơi điện tử. 

Ngay cả trước khi các quy tắc có hiệu lực, các công ty Trung Quốc đang 

thực hiện các thay đổi. ByteDance, công ty có trụ sở tại Bắc Kinh đứng sau 

ứng dụng video ngắn nổi tiếng Douyin, vào tháng 10 đã bắt đầu hiển thị 

video dài 5 giây kêu gọi người dùng đăng xuất sau khi họ đã xem một thời 

gian dài. Động thái này được thiết kế để hạn chế việc nghiện nguồn cấp dữ 

liệu được sắp xếp theo thuật toán. Công ty cũng đã giới thiệu các tính 

năng cho Douyin và các ứng dụng khác cho phép người dùng chọn không 

tham gia đưa thông tin cá nhân vào các thuật toán đề xuất. Một cuộc điều 

tra của một hãng truyền thông Trung Quốc cho thấy 26 trong số 28 ứng 

dụng phổ biến đã giới thiệu các cách để người dùng chọn không sử dụng 

các đề xuất được cá nhân hóa vào năm ngoái, nhằm đáp ứng một luật 

khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Các công ty công nghệ Trung Quốc đã giám sát chặt chẽ nội dung để tuân 

thủ các quy tắc về việc chia sẻ thông tin mà chính phủ cho là có hại. Đầu 

tháng này, nền tảng mạng xã hội Weibo đã xóa 71.000 bài đăng tấn công 

các vận động viên Olympic — bao gồm vận động viên trượt băng nghệ 



thuật sinh ra tại Mỹ Zhu Yi, người đang thi đấu cho Trung Quốc. Tencent 

Video đã đăng phiên bản của bộ phim Fight Club năm 1999 với phần kết bị 

thay đổi bởi nhà phân phối Trung Quốc (bản gốc đã nhanh chóng được 

phục hồi). Những cảnh mô tả chủ đề LGBT trong Friends, một bộ phim 

sitcom được khán giả Trung Quốc vô cùng yêu thích, đã bị cắt bỏ hoặc 

thay đổi trên các nền tảng phát trực tuyến của Trung Quốc. 

Một đề xuất riêng biệt, nhưng có liên quan, nhằm mục đích giải quyết "nội 

dung tổng hợp", một thuật ngữ bao gồm tin tức giả, âm thanh tổng hợp, 

hình ảnh và video deepfake, trong đó khuôn mặt của một người được ghép 

vào một người khác bằng AI. Trong số các điều khoản, các nhà sản xuất 

phần mềm deepfake sẽ được yêu cầu xác minh tên thật của người tạo và 

"gắn nhãn rõ ràng" cho bất kỳ nội dung giả mạo nào. Ứng dụng Deepfake, 

phổ biến ở Trung Quốc, đã khuấy động cuộc tranh luận của công chúng về 

quyền riêng tư và quyền sở hữu dữ liệu cá nhân. 

Các quy tắc AI của Trung Quốc không phải là quy tắc đầu tiên trên thế giới. 

Liên minh châu Âu đã đề xuất các quy định hạn chế sử dụng nhận dạng 

khuôn mặt, cấm thao tác thuật toán và điều chỉnh các sản phẩm hỗ trợ AI 

như chatbot và trò chơi máy tính. Nhưng các quy tắc của EU, được soạn 

thảo vào tháng 4 năm 2021, có thể được tranh luận trong vài năm nữa nếu 

các quy định trước đó là bất kỳ hướng dẫn nào. 

Silvia De Conca, một học giả pháp lý tại Đại học Vrije ở Hà Lan, cho biết 

có những điểm tương đồng giữa các quy định của Trung Quốc và luật 

được đề xuất của Liên minh Châu Âu — đặc biệt là tập trung vào việc cung 

cấp thông tin cho người dùng và cho phép họ chọn không nhắm mục tiêu. 

Tuy nhiên, bà nói, các nhà lập pháp châu Âu có xu hướng suy nghĩ về việc 

thúc đẩy thị trường và quyền của cá nhân; ở Trung Quốc, ngược lại, có sự 

chú trọng đến phúc lợi xã hội. Các nhà chức trách “coi những vấn đề này 

là vấn đề tập thể”, bà nói, chỉ vào các quy tắc giải quyết vấn đề đạo đức và 

“các giá trị chủ đạo”. 

Các quy định của Trung Quốc tham vọng hơn nhiều so với bất cứ điều gì 

đang được xem xét ở cấp độ quốc gia ở Mỹ, vốn thường áp dụng cách tiếp 

cận không chặt chẽ đối với AI. Việc sử dụng nhận dạng khuôn mặt của 

cảnh sát chỉ bị hạn chế ở một số thành phố nhất định. Đạo luật về trách 



nhiệm giải trình thuật toán, được đề xuất tại Thượng viện Hoa Kỳ, nhằm 

mục đích kiểm soát các thuật toán phân biệt đối xử theo giới tính hoặc 

chủng tộc, nhưng không tiến triển ngoài các phiên điều trần lập pháp. Các 

thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (D-Minnesota) và Cynthia Lummis (R-

Wyoming) gần đây đã đưa ra luật yêu cầu các nền tảng phải triển khai các 

công cụ để “giảm nghiện và khuếch đại nội dung có hại”. Tuy nhiên, ngay 

cả khi các dự luật như vậy được thông qua, họ có thể sẽ phải đối mặt với 

những thách thức pháp lý từ các công ty công nghệ. 

Russell Wald, giám đốc chính sách của Viện lấy con người làm trung tâm 

của Stanford cho biết: “Hoa Kỳ đang bị tụt hậu một cách đáng tiếc trong 

không gian này và có thể cần phải có một mức độ lãnh đạo tốt hơn và giúp 

thiết lập các tiêu chuẩn về cách công nghệ có thể được sử dụng”. Russell 

Wald, giám đốc chính sách của Viện Trí tuệ nhân tạo lấy con người làm 

trung tâm của Stanford cho biết. 

Wald lập luận rằng Trung Quốc có đủ khả năng để gây ảnh hưởng đến các 

quốc gia khác bởi vì nước này sẽ có cả những chính sách hoạt động đầu 

tiên và các công ty tự phát triển với phạm vi tiếp cận rộng rãi. Ông lưu ý 

rằng các quy tắc sẽ không áp dụng cho việc chính phủ sử dụng các thuật 

toán hoặc dữ liệu và ông nói rằng một số quy tắc mới, chẳng hạn như 

những quy tắc thúc đẩy các giá trị cụ thể, nhằm duy trì sự kiểm soát của 

chính phủ. Ông nói: “Chúng tôi đang nói về quy định hướng tới việc mang 

lại lợi ích cho chế độ. 

Những nỗ lực nhằm điều chỉnh các công nghệ mới phức tạp ở một quốc 

gia hoặc khu vực đôi khi có tác động rõ rệt ở những nơi khác. Quy định 

chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu, có hiệu lực vào năm 2018 

và hạn chế các công ty sử dụng dữ liệu riêng tư, đã ảnh hưởng đến các 

chính sách của công ty trên toàn thế giới và luật pháp ở những nơi khác, 

bao gồm cả ở California. 

Sự thù địch của lưỡng đảng đối với Trung Quốc có nghĩa là các nhà lập 

pháp Hoa Kỳ không có khả năng chọn các quy định của Trung Quốc làm 

nguồn cảm hứng. Nhưng các động thái của Bắc Kinh có lẽ có thể tạo ra 

một tác động tinh tế. Tại Anh, một số nhà lập pháp đã kêu gọi các công ty 



trực tuyến che chắn giới trẻ khỏi nội dung có hại theo cách tiếp cận mà một 

số người đã ví như đề xuất của Trung Quốc. 

Matt Sheehan, một thành viên tại Carnegie Endowment for International 

Peace, người nghiên cứu hệ sinh thái AI của Trung Quốc, cho biết: “Những 

ý tưởng này có thể xuất hiện. “Điều thú vị ở Trung Quốc là họ sẽ có thể 

chạy thử nghiệm ở quy mô rất lớn về ý nghĩa thực sự của việc thực hiện 

những ý tưởng này.” 

Các quốc gia khác, bao gồm Pakistan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống 

nhất và Nhật Bản, đang khám phá các chiến lược để quản lý AI. Các quy 

định mới của Trung Quốc có khả năng có ảnh hưởng lớn nhất ở các nước 

đã có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc; một phân tích học thuật gần đây 

cho thấy khả năng tiếp cận của các công ty công nghệ Trung Quốc đã giúp 

định hình chính sách ở các quốc gia như Pakistan. Các quy định được đề 

xuất ở Pakistan có thể giúp chính phủ hỗ trợ nhiều hơn trong việc quyết 

định loại nội dung trực tuyến nào là phù hợp. 

“Những gì chúng tôi đã làm với lĩnh vực kỹ thuật số [ở phương Tây] là xóa 

bỏ ý thức rằng chính phủ có vai trò,” Creemers, một sinh viên người Hà Lan 

về luật Trung Quốc, nói. “Điều thực sự thú vị là Trung Quốc đang theo đuổi 

chính họ. Ở một khía cạnh nào đó, người ta phải ngưỡng mộ điều đó”. 


