
Trung Quốc Tăng cường Giám sát Công dân  

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã theo đuổi các nâng cấp 

sâu rộng đối với tình trạng giám sát nhà nước của mình. Ngân sách 

của cảnh sát và các công ty hàng đầu của Trung Quốc đã đầu tư 

vào trạng thái giám sát 2.0. Mục tiêu của giám sát nhà nước là để 

hạn chế 'các nguồn tiềm ẩn của bất ổn xã hội'.  Tuy nhiên, mặc dù 

có thể tránh được sự giám sát của nhà nước, nhưng điều đó không 

được đảm bảo. Đảng Cộng sản cũng đã mở rộng định nghĩa về một 

mối đe dọa. Các nhà hoạt động nhân quyền lo ngại sự tập trung 

ngày càng nhiều vào chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.  

Tân Cương là điểm sáng cho tình trạng mở rộng 

giám sát của Trung Quốc 

Bất chấp những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn Trung Quốc mở 

rộng tình trạng giám sát, việc giam giữ và bỏ tù những người Duy 

Ngô Nhĩ ở Tân Cương vẫn tiếp diễn.  Tháng 9 năm 2002, Trung 

Quốc thực hiện lệnh cấm xuất khẩu công nghệ tên lửa, đổi lấy việc 

Mỹ ngầm chứng thực việc Bắc Kinh trấn áp các hoạt động ly khai ở 

Tân Cương. Chien-peng Chung, giáo sư chính trị tại Đại học Lĩnh 

Nam ở Hồng Kông, chỉ ra rằng sự đồng lõa của Hoa Kỳ không chỉ 

dừng lại ở biên giới. Trên thực tế, các luật sư đại diện cho những 

người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tại nhà tù Vịnh Guantanamo của 

Trung Quốc cáo buộc rằng các nhân viên tình báo Trung Quốc đã 

sử dụng các thủ đoạn ngược đãi thân chủ của họ, và thậm chí đưa 

họ vào nhà tù để thẩm vấn thân chủ của họ.  

Chính phủ Trung Quốc đã quảng bá một bản tường thuật về tính dễ 

bị khủng bố của Tân Cương, dựa trên việc chính phủ Hoa Kỳ tái xây 

dựng thương hiệu của khu vực. Ví dụ, vào năm 2010, chính phủ  Hoa 

Kỳ đã chỉ định Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan là một tổ chức 

khủng bố quốc tế, thúc đẩy hơn nữa việc biến Tân Cương thành một 

nhà tù ngoài trời được quân sự hóa cho các nhóm dân tộc Hồi 

giáo. Do đó, lực lượng an ninh Trung Quốc thường xuyên kết hợp 

các biểu hiện hợp pháp về bản sắc tôn giáo với chủ nghĩa khủng bố.  



Nhà nước an ninh Tân Cương được xây dựng ngay sau vụ tấn 

công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.  Nó đã mở rộng giám sát 

bao gồm theo dõi GPS và bộ ba tội ác của lao động cưỡng bức, 

cưỡng bức triệt sản và giam giữ hàng loạt người dân 

Uyghur. Người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác 

ở Tân Cương đang bị buộc phải trả giá cho việc giám sát phong 

trào của họ. 

Các nhà chức trách Trung Quốc ở Tân Cương đã áp đặt các quy 

định ngăn cản trẻ vị thành niên đeo mạng che mặt hoặc che kín 

mặt, trẻ em đi học tại nhà và mặc trang phục tôn giáo.  Ngoài ra, 

các quan chức Tân Cương đã cấm bất kỳ hoạt động tôn giáo nào 

trong các tòa nhà chính phủ và họ báo cáo các bậc cha mẹ cố 

gắng dụ con cái họ tham gia các hoạt động tôn giáo.  Nhưng những 

biện pháp này không kết thúc ở đó.  Tình trạng giám sát ngày càng 

mở rộng của Tân Cương - và hậu quả của nó - rất sâu rộng. 

Chính quyền Trung Quốc nhạy cảm với những lời 
chỉ trích 

Trong khi các nhà chức trách Trung Quốc nhạy cảm với những lời 

chỉ trích về tình trạng giám sát ngày càng mở rộng của họ, họ đã 

chọn lọc một cách đáng ngạc nhiên về các loại chủ thể mà họ 

nhắm mục tiêu và hoạt động kinh tế mà họ giám sát.  Điều này một 

phần là do CHND Trung Hoa đặt mục tiêu giữ trật tự nội địa ổn 

định nhất có thể. Nhưng một số công ty tư nhân đã phải chịu các 

hoạt động cưỡng chế, bao gồm cả đe dọa từ chối tiếp cận thị 

trường của nó. Điều này đã khiến công ty quần áo Thụy Điển H&M 

bị Bộ Thương mại Trung Quốc cũng như các tổ chức truyền thông 

nhà nước chỉ trích rộng rãi. 

Đại dịch COVID-19 khuyến khích chính quyền Trung Quốc mở rộng 

chế độ độc tài và cung cấp bằng chứng về khái niệm cho công nghệ 

của ĐCSTQ. Điều này cho phép họ chứng minh tính hiệu quả và 

tính khả thi của mình trong việc giám sát trong những trường hợp 

khẩn cấp. Kể từ đó, họ đã xuất khẩu công nghệ giám sát của mình 

ra khắp thế giới, như một phần của "Chiến lược Siêu cường Không 



gian mạng". Khi làm như vậy, họ hy vọng sẽ thiết lập các chuẩn 

mực quyền kỹ thuật số mới và thúc đẩy các mục tiêu địa chiến lược.  

Các doanh nghiệp Mỹ đang kiếm tiền nhờ tình 
trạng giám sát ngày càng tăng của Trung Quốc  

Nhà nước giám sát ngày càng tăng ở Trung Quốc có các thành 

phần của Mỹ. Các công ty Mỹ cung cấp cho Trung Quốc thiết bị và 

tài chính cần thiết để tăng cường khả năng giám sát của nước 

này. Khi chính phủ độc tài của Trung Quốc đang tìm kiếm những 

cách thức mới để theo dõi các mối đe  dọa tiềm ẩn, các doanh 

nghiệp Mỹ đã bắt tay với các sản phẩm và dịch vụ mới.  Chúng bao 

gồm hệ thống giám sát kỹ thuật số nhìn thấy mọi thứ và các trại 

tạm giam dành cho người gốc Hoa và người Hồi giáo.  Nhưng hiệu 

quả thực sự của tất cả sự giám sát này là gì? 

Một trong những đặc điểm đáng lo ngại nhất của tình trạng giám 

sát ngày càng gia tăng của Trung Quốc là các doanh nghiệp Mỹ 

vẫn đang đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm duyệt và 

giám sát. Các nhà chức trách Trung Quốc được cho là đang thu 

thập các bản in giọng nói từ những người có gắn thiết bị theo dõi 

điện thoại. Trong khi đó, cảnh sát Trung Quốc đang xây dựng một 

trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất về hồ sơ DNA trên thế giới, và 

đang phát triển phần mềm để thu thập các bản in giọng nói.  

Tình trạng giám sát ngày càng tăng này là một mối lo ngại đối với 

các nhà đầu tư Mỹ. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp 

Mỹ đã đầu tư vào các công ty Trung Quốc có hoạt động thu thập và 

giám sát dữ liệu. Các công ty Trung Quốc không công khai mối 

quan hệ của họ với các hành vi vi phạm nhân quyền, nhưng các 

nhà đầu tư Mỹ nên tránh góp vốn vào các công ty như vậy.  Bất 

chấp những lo ngại, sự bùng nổ đầu tư vào Trung Quốc được coi 

là một dấu hiệu tích cực cho tương lai của nền kinh tế Mỹ.  

Chính phủ Trung Quốc đang theo dõi gắt gao các nhóm thiểu số 

Hồi giáo Uyghur và Turkic. Chỉ riêng ở tỉnh Tân Cương phía tây 

bắc, chính phủ được cho là đã giam giữ hơn một triệu người trong 



một trại giam vì những kẻ tình nghi lật đổ.  Mạng lưới kỹ thuật số 

phổ biến rộng khắp, dữ liệu "Thành phố thông minh" và mạng lưới 

các trạm kiểm soát đều là một phần của trạng thái giám sát 

này. Hơn nữa, các trạm kiểm soát được thiết lập để đảm bảo rằng 

người Duy Ngô Nhĩ thuộc dân tộc thiểu số Hồi giáo đã cài đặt một 

ứng dụng của chính phủ để truyền dữ liệu cá nhân của họ. 

Các công ty Trung Quốc đang xuất khẩu công 
nghệ giám sát sang các nước khác 

Vụ bê bối điện thoại ZTE chỉ là ví dụ mới nhất về việc các công ty 

Trung Quốc đang xuất khẩu công nghệ giám sát.  Các công nghệ này 

gồm phần mềm nhận dạng khuôn mặt, công cụ giám sát internet và 

cảm biến sinh trắc học. Các công ty Trung Quốc đã xuất khẩu công 

nghệ giám sát sang các nước như Zimbabwe và Malaysia.  Một số 

thậm chí còn xuất khẩu các hệ thống giám sát kỹ thuật số . Xu 

hướng này làm dấy lên mối quan tâm trong cộng đồng quốc tế.  Việc 

xuất khẩu các công nghệ này đã làm dấy lên lo ngại rằng chúng có 

thể giúp đàn áp quyền tự do ngôn luận trên khắp thế giới.  

Mặc dù có nhiều biện pháp bảo vệ để bảo vệ quyền riêng tư của 

dữ liệu công dân, nhưng Trung Quốc vẫn đang bán các công cụ 

giám sát công nghệ cao cho các chính phủ độc tài.  Freedom House 

gần đây đã báo cáo rằng các công ty Trung Quốc đang xuất khẩu 

công nghệ giám sát cho 18 quốc gia, bao gồm cả các chế độ độc 

tài đàn áp. Cộng đồng toàn cầu đã lên án việc mở rộng tình trạng 

giám sát của Trung Quốc và chỉ trích nước này vì các hoạt động 

phi dân chủ. Nhưng việc xuất khẩu công nghệ giám sát của Trung 

Quốc là ví dụ tích cực nhất về tình trạng giám sát đang hoạt động.  

Trước khi có sáng kiến Vành đai và Con đường, lĩnh vực giám sát 

của Trung Quốc tập trung vào nguồn cung trong nước, hiếm khi 

nhìn ra nước ngoài. Nhưng bắt đầu từ năm 2011, Trung Quốc bắt 

đầu hợp tác với các nước khác.  Nó hiện cung cấp các chuyến đi 

học tập, hội thảo và đào tạo. Nó cũng bán thiết bị giám sát tinh vi 

sử dụng AI và nhận dạng khuôn mặt.  Nó cũng cung cấp một nền 

tảng để xuất khẩu công nghệ như vậy.  Kể từ khi sáng kiến Vành đai 



và Con đường đã mở rộng nền kinh tế, các công ty Trung Quốc 

đang tìm cách xuất khẩu công nghệ của họ sang các quốc gia khác.  

Bất chấp những thách thức này, tăng trưởng kinh tế của Trung 

Quốc đang chìm trong bóng tối.  Trong khi gánh nặng nợ của nó 

tương đối có thể kiểm soát được, cuộc chiến thương mại đang diễn 

ra với Mỹ đang khiến khả năng cạnh tranh của nó gặp rủi ro.  Điều 

này tốt cho nền dân chủ toàn cầu. Tuy nhiên, những tiết lộ gần đây 

đã khiến công nghệ giám sát của Trung Quốc tăng cường giám 

sát. Do đó, các công ty Trung Quốc đang xuất khẩu công nghệ 

giám sát sang các nước khác. Nhưng họ không phải là những 

người duy nhất làm như vậy. 

Chính quyền Trung Quốc đang phát triển một 
mạng lưới gián điệp kỹ thuật số rộng lớn như một 
phương tiện kiểm soát xã hội 

Trung Quốc đang phát triển một mạng lưới gián điệp kỹ thuật số 

rộng lớn có thể có những tác động nghiêm trọng đến nền dân chủ 

trên toàn thế giới. Ở Trung Quốc, công dân được đánh giá dựa 

trên mức độ đáng tin cậy - điểm càng cao, dịch vụ càng tốt, trong 

khi điểm thấp có thể có nghĩa là họ không thể đăng nội dung chính 

trị trực tuyến hoặc đặt câu hỏi về các bài báo chính thức của chính 

phủ. Công nghệ này đang được phát triển bởi các công ty tư nhân 

thu thập một lượng lớn dữ liệu về công dân.  

Chính phủ Trung Quốc cũng đang xây dựng một hệ thống tín dụng 

xã hội rộng lớn. Hệ thống tín dụng xã hội kết hợp thông tin từ các 

cơ quan hành chính của chính phủ, các công ty tư nhân và thói 

quen tiêu dùng để tạo ra một hồ sơ toàn diện về mọi cá nhân.  Mặc 

dù hệ thống này vẫn chưa được sử dụng trên toàn quốc, nhưng nó 

dự kiến sẽ phát triển khi chính phủ giới thiệu các công cụ giám sát 

AI. Mặc dù việc thiết lập một hệ thống giám sát rộng rãi không phải 

là điều mới mẻ đối với các xã hội phương Tây, nhưng nó đang là 

một xu hướng ngày càng tăng trong xã hội Trung Quốc.  

Tin tức mới nhất về cách làm mới này được đưa ra sau khi các 

công ty Mỹ buộc phải hợp tác với chính phủ Trung Quốc trong việc 



thu thập thông tin tình báo.  Theo Luật An ninh Quốc gia, công dân 

phải bảo vệ an ninh quốc gia, bao gồm cả Luật Tình báo Quốc 

gia. Trong khi đó, các ứng dụng mạng xã hội, chẳng hạn như 

TikTok, cũng là nguồn quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ.  

Trong khi Trung Quốc hiện đang là một quốc gia giám sát với các 

camera đặt ở mọi ngóc ngách của thành phố và các bot liên tục 

theo dõi mọi ngóc ngách trên internet, thì ĐCSTQ tin rằng những 

biện pháp này là cần thiết để giữ cho đất nước an toàn trước các 

mối đe dọa đối với sự ổn định của nó.  Tuy nhiên, việc tăng cường 

giám sát cuối cùng có thể làm suy yếu khả năng nắm quyền của 

ĐCSTQ. Đối với tất cả những lợi ích mà nó mang lại, điều quan 

trọng là phải đặt câu hỏi liệu các biện pháp giám sát của chính phủ 

có đang hạn chế nền dân chủ hay không.  

 


