
Trung Quốc có thể đang theo đuổi giấc mơ bất 
khả thi bằng cách cố gắng khai thác các thuật 
toán Internet 

Bắc Kinh đã nhận được thông tin chi tiết về các thuật toán 
cốt lõi của các công ty internet hàng đầu của đất nước 
nhưng các chuyên gia cảnh báo việc kiểm soát trực tiếp có 
thể vượt ra ngoài bất kỳ cơ quan quản lý nào 

Cơ quan quản lý không gian mạng mạnh mẽ của Trung Quốc đã thực hiện 

bước đầu tiên trong nỗ lực tiên phong và không chắc chắn của chính phủ 

nhằm kiềm chế các hệ thống tự động định hình internet. 

Đầu tháng này, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã công bố tóm 

tắt 30 thuật toán cốt lõi thuộc hai chục công ty internet có ảnh hưởng nhất 

của đất nước, bao gồm chủ sở hữu TikTok ByteDance Ltd., gã khổng lồ 

thương mại điện tử Alibaba Group Holding Ltd. và Tencent Holdings Ltd., 

chủ sở hữu của siêu ứng dụng WeChat phổ biến của Trung Quốc. 

Cột mốc quan trọng này đánh dấu nỗ lực có hệ thống đầu tiên của một cơ 

quan quản lý nhằm buộc các công ty internet tiết lộ thông tin về các công 

nghệ cung cấp năng lượng cho nền tảng của họ, điều này đã cho thấy khả 

năng thay đổi hoàn toàn mọi thứ từ văn hóa đại chúng đến chính trị. Nó 

cũng đưa Bắc Kinh vào một con đường mà một số chuyên gia công nghệ 

cho rằng rất ít chính phủ, nếu có, được trang bị để xử lý. 

Các phiên bản công khai của hồ sơ giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản loại 

dữ liệu mà một thuật toán nhất định sử dụng và những gì nó làm với dữ 

liệu. Trong nhiều trường hợp, chúng cung cấp ít chi tiết hơn những gì 

Facebook tự nguyện tiết lộ cho người dùng về cách họ xếp hạng nội dung 

trong nguồn cấp tin tức của mình. 

Các hồ sơ đầy đủ, không công khai, chứa các mô tả sâu rộng hơn về dữ 

liệu và thuật toán, một số trong đó được coi là thông tin kinh doanh bí mật, 

những người quen thuộc với các bài nộp cho biết. Chúng cũng chứa một 

bản tự đánh giá về các rủi ro bảo mật tiềm ẩn, theo tài liệu công khai về 

những gì cơ quan quản lý yêu cầu các công ty cung cấp. 



Các công ty đã gửi thông tin để đáp lại một quy định mới có hiệu lực vào 

tháng Ba, yêu cầu các nhà quản lý làm sạch các tác động tiêu cực của các 

thuật toán như khuếch đại thông tin có hại, xâm phạm quyền riêng tư của 

người dùng và lạm dụng nhân viên hợp đồng biểu diễn. Quy định này cũng 

yêu cầu các thuật toán phải được sử dụng để thúc đẩy "năng lượng tích 

cực", một cụm từ thời Ông Tập Cận Bình cho nội dung nâng cao dư luận 

và đối xử thuận lợi với Đảng Cộng sản. 

Bắc Kinh không đơn độc trong việc tìm cách kiềm chế sức mạnh của các 

thuật toán làm nền tảng cho internet. Các nhà quản lý ở Mỹ và Liên minh 

châu Âu đang vật lộn với những vấn đề tương tự, chẳng hạn như làm thế 

nào để bảo vệ sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên và dập tắt thông tin 

sai lệch lan truyền. 

Tuy nhiên, quy định của Trung Quốc thể hiện nỗ lực quyết đoán nhất đối 

với các thuật toán của trấn áp trực tiếp. Cuối cùng, nó có thể được áp 

dụng cho bất kỳ dịch vụ nào trong nước sử dụng công nghệ thuật toán. 

"Họ đang làm những điều mà chưa ai khác đã thử, và phần còn lại của thế 

giới có thể học hỏi từ những gì hiệu quả và không hiệu quả", Graham 

Webster, người điều hành Dự án DigiChina, theo dõi sự phát triển chính 

sách kỹ thuật số của Trung Quốc, tại Đại học Stanford, cho biết. 

Một câu hỏi quan trọng mà nỗ lực đặt ra, các chuyên gia thuật toán cho 

biết, là liệu quy định trực tiếp của chính phủ đối với các thuật toán có thực 

sự khả thi hay không. 

Phần lớn các thuật toán nền tảng internet ngày nay dựa trên một công 

nghệ được gọi là học máy, tự động hóa các quyết định như nhắm mục tiêu 

quảng cáo bằng cách học cách dự đoán hành vi của người dùng từ các 

kho dữ liệu khổng lồ. Không giống như các thuật toán truyền thống chứa 

các quy tắc rõ ràng được mã hóa bởi các kỹ sư, hầu hết các hệ thống máy 

học là hộp đen, khiến việc giải mã logic của chúng hoặc dự đoán hậu quả 

của việc sử dụng chúng trở nên khó khăn. 

Sự quan tâm của Bắc Kinh trong việc điều chỉnh các thuật toán bắt đầu 

vào năm 2020, sau khi TikTok tìm kiếm một người mua ở Mỹ để tránh bị 

cấm ở Mỹ, theo những người quen thuộc với suy nghĩ của chính phủ. Khi 



một số nhà thầu cho nền tảng video ngắn mất hứng thú sau khi các nhà 

quản lý Trung Quốc công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối 

với công nghệ đề xuất thông tin, nó đã khiến Bắc Kinh quan tâm về tầm 

quan trọng của các thuật toán, người dân cho biết.  

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã nhanh chóng soạn thảo một 

quy định mới về các hệ thống khuyến nghị thuật toán, đặc biệt tìm cách 

hiểu cách các công ty công nghệ của đất nước định hình diễn ngôn trực 

tuyến và cách hạn chế ảnh hưởng đó, những người quen thuộc cho biết. 

Vào tháng Giêng năm 2022, quy định đã sẵn sàng và nó có hiệu lực hai 

tháng sau đó — một tốc độ ấn tượng đối với một chính phủ đôi khi ngồi 

trên dự thảo luật trong nhiều năm, ông Webster nói.  

Cơ quan quản lý an ninh mạng đã không trả lời yêu cầu bình luận. 

Quy định của Trung Quốc đã gây sốc cho những người trong giới chính 

sách công nghệ Mỹ vì phạm vi và sự khắc nghiệt của nó, theo Suresh 

Venkatasubramanian, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Brown, người 

từng là trợ lý giám đốc của Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ 

của Nhà Trắng cho đến tháng này. 

Một số người trong chính phủ Hoa Kỳ đã bị hấp dẫn khi người tố giác 

FacebookFrances Haugen lập luận tại Quốc hội vào mùa thu năm ngoái vì 

đã đặt ra giới hạn cho các thuật toán của công ty truyền thông xã hội, theo 

ông Venkatasubramanian. Tuy nhiên, các nhà quản lý lo ngại rằng nó sẽ 

tạo tiền lệ cho sự kiểm soát của nhà nước đối với luồng thông tin. 

"Một khi bạn đi theo con đường đó, rất khó để quay trở lại," anh nói. 

Các nhà quản lý EU phải đối mặt với những câu hỏi tương tự đã mạnh mẽ 

hơn nhưng vẫn tránh được sự đánh giá trực tiếp của chính phủ về các 

thuật toán. 

Vào tháng 7, Nghị viện châu Âu đã thông qua luật yêu cầu các nền tảng 

lớn nhất, chẳng hạn như Google và Facebook, phải tiến hành đánh giá 

thường xuyên về các rủi ro hệ thống của họ, chẳng hạn như liệu họ có 

đang phát tán nội dung bất hợp pháp hay không. Các công ty có thể chọn 

cách họ giải quyết những rủi ro đó, bao gồm cả việc điều chỉnh các thuật 



toán của họ, nhưng phải đệ trình lên các cuộc kiểm toán độc lập để chứng 

minh các giải pháp của họ thực sự hiệu quả. 

Các chi tiết thực hiện và thực thi trong luật của EU rất mơ hồ, các chuyên 

gia chính sách cho biết. "Sẽ mất nhiều năm đấu tranh và thậm chí có thể là 

các vụ kiện" để giải thích luật, Matthias Spielkamp, giám đốc điều hành của 

AlgorithmWatch, một tổ chức vận động và nghiên cứu phi lợi nhuận có trụ 

sở tại Berlin cho biết. 

Cách tiếp cận của Bắc Kinh cũng vẫn còn mơ hồ. Về lý thuyết, quy định 

của Trung Quốc có thể cho phép chính phủ kiểm soát hoàn toàn các cơ 

chế chính điều phối không gian trực tuyến và ngày càng tăng, cuộc sống 

ngoại tuyến. Tuy nhiên, Bắc Kinh rất có thể vượt qua tham vọng của chính 

mình, các chuyên gia công nghệ cho biết. 

Công cụ đề xuất trên mạng xã hội đại diện cho một số hệ thống thuật toán 

phức tạp nhất, với các ứng dụng như Facebook và TikTok sử dụng hàng 

trăm hoặc thậm chí hàng nghìn thuật toán để xác định ai xem thông tin nào. 

Có tài liệu chi tiết, hoặc thậm chí có mã, đối với các hệ thống này là không đủ 

để hiểu chúng sẽ ảnh hưởng đến một cái gì đó rộng như diễn ngôn trực 

tuyến như thế nào, theo Cathy O'Neil, kiểm toán viên thuật toán làm việc với 

các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ để xem xét kỹ lưỡng các thuật toán của công 

ty. "Điều thực sự quan trọng là dữ liệu đang trải qua thuật toán," cô nói. 

Theo bà O'Neil, ngay cả khi có toàn quyền truy cập vào dữ liệu đó, thay đổi 

theo từng bài đăng và tương tác của người dùng, các kỹ sư riêng của một 

công ty công nghệ vẫn phải vật lộn để điều chỉnh chính xác các hành vi 

của hệ thống của mình. Bà nói, những thay đổi có mục tiêu như thúc đẩy 

tuyên truyền nhiều hơn là khả thi, "nhưng thực sự không thể kiểm soát 

những gì một công cụ khuyến nghị làm tổng thể." 

Các nhà phân tích công nghệ và những người trong ngành cũng đặt câu hỏi 

liệu Cục Quản lý Không gian mạng, bắt đầu như một bộ phận tuyên truyền, 

có chuyên môn kỹ thuật để thực thi các quy tắc của riêng mình hay không. 

'... thực sự không thể kiểm soát những gì một công cụ đề xuất làm tổng thể. 

— Cathy O'Neil, kiểm toán viên thuật toán 



Ngay sau khi quy định của Trung Quốc có hiệu lực, các nhà quản lý quan 

hệ chính phủ và kỹ sư thuật toán tại ByteDance đã gặp các quan chức Cục 

Quản lý Không gian mạng để giải thích các tài liệu mà họ đã gửi, những 

người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Trong một trong những cuộc 

họp đó, các quan chức tại cơ quan thể hiện rất ít hiểu biết về các chi tiết kỹ 

thuật và đại diện công ty phải dựa vào sự kết hợp giữa ẩn dụ và ngôn ngữ 

đơn giản hóa để giải thích cách hoạt động của thuật toán đề xuất, một 

trong những người cho biết. 

Mọi người cho biết các công ty không bắt buộc phải gửi mã hoặc dữ liệu 

người dùng. 

Hướng dẫn của chính phủ Trung Quốc được ban hành năm ngoái kêu gọi 

nhiều cơ quan mở rộng nhân viên để giám sát các thuật toán. 

"Họ đang cố gắng xây dựng các công cụ, thuê người và có chuyên môn kỹ 

thuật để giải quyết loại công cụ này", Kendra Schaefer, người đứng đầu bộ 

phận nghiên cứu chính sách công nghệ tại công ty tư vấn chiến lược 

Trivium China có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. Vì vậy, việc thực thi điều này 

sẽ tăng lên từ từ trong 5 đến 10 năm tới." 


