
ChatGPT frenzy sweeps China as firms scramble for 

homegrown options 

Microsoft - backed OpenAI has kept its hit ChatGPT app off-limits to users 

in China, but the app is attracting huge interest in the country, with firms 

rushing to integrate the technology into their products and launch rival 

solutions. 

While residents in the country are unable to create OpenAI accounts to 

access the artificial intelligence-powered (AI) chatbot, virtual private 

networks and foreign phone numbers are helping some bypass those 

restrictions. 

At the same time, the OpenAI models behind the ChatGPT programme, 

which can write essays, recipes and complex computer code, are relatively 

accessible in China and increasingly being incorporated into Chinese 

consumer technology applications from social networks to online shopping. 

The tool’s surging popularity is rapidly raising awareness in China about 

how advanced U.S. AI is and, according to analysts, just how far behind 

tech firms in the world’s second-largest economy are as they scramble to 

catch up. 

“There is huge excitement around ChatGPT. Unlike the metaverse which 

faces huge difficulty in finding real-life application, ChatGPT has suddenly 

helped us achieve human-computer interaction,” said Ding Daoshi, director 

of Beijing-based internet consultancy Sootoo. “The changes it will bring 

about are more immediate, more direct and way quicker.” 

OpenAI or ChatGPT itself is not blocked by Chinese authorities but OpenAI 

does not allow users in mainland China, Hong Kong, Iran, Russia and parts 

of Africa to sign up. 

OpenAI told Reuters it is working to make its services more widely 

available. 

“While we would like to make our technology available everywhere, 

conditions in certain countries make it difficult or impossible for us to do so 



in a way that is consistent with our mission,” the San Francisco-based firm 

said in an emailed statement. “We are currently working to increase the 

number of locations where we can provide safe and beneficial access to 

our tools.”  

In December, Tencent Holdings’ WeChat, China’s biggest messaging app, 

shut several ChatGPT-related programmes that had appeared on the 

network, according to local media reports, but they have continued to 

spring up. 

Dozens of bots rigged to ChatGPT technology have emerged on WeChat, 

with hobbyists using it to make programmes or automated accounts that 

can interact with users. At least one account charges users a fee of 9.99 

yuan ($1.47) to ask 20 questions. 

Tencent did not respond to Reuters’ request for comments. 

ChatGPT supports Chinese language interaction and is highly capable of 

conversing in Chinese, which has helped drive its unofficial adoption in the 

country. 

Chinese firms also use proxy tools or existing partnerships with Microsoft, 

which is investing billions of dollars in its OpenAI, to access tools that allow 

them to embed AI technology into their products. 

Shenzhen-based Proximai in December introduced a virtual character into 

its 3D game-like social app who used ChatGPT’s underlying tech to 

converse. 

Beijing-based entertainment software company Kunlun Tech plans to 

incorporate ChatGPT in its web browser Opera. 

SleekFlow, a Tiger Global-backed startup in Hong Kong, said it was 

integrating the AI into its customer relations messaging tools. 

“We have clients all over the world,” Henson Tsai, SleekFlow’s founder 

said. “Among other things, ChatGPT does excellent translations, 

sometimes better than other solutions available on the market.” 

Censorship 



Reuters’ tests of ChatGPT indicate that the chatbot is not averse to 

questions that would be sensitive in mainland China. Asked for its thoughts 

on Chinese President Xi Jinping, for instance, it responded it does not have 

personal opinions and presented a range of views. 

But some of its proxy bots on WeChat have blacklisted such terms, 

according to other Reuters checks, complying with China’s heavy 

censorship of its cyberspace. When asked the same question about Xi on 

one ChatGPT proxy bot, it responded by saying that the conversation 

violated rules. 

To comply with Chinese rules, Proximai’s founder Will Duan said his 

platform would filter information presented to users during their interaction 

with ChatGPT. 

Chinese regulators, which last year introduced rules to strengthen 

governance of “deepfake” technology, have not commented on ChatGPT, 

however, state media this week warned about stock market risks amid a 

frenzy over local ChatGPT-concept stocks. 

The Cyberspace Administration of China, the internet regulator, did not 

respond to Reuters’ request for comment. 

“With the regulations released last year, the Chinese government is saying: 

we already see this technology coming and we want to be ahead of the 

curve,” said Rogier Creemers, an assistant professor at Leiden University. 

“I fully expect the great majority of the AI-generated content to be non-

political.” 

Chinese rivals 

Joining the buzz have been some of the country’s largest tech giants such 

as Baidu and Alibaba who gave updates this week on AI models they have 

been working on, prompting their shares to zoom. 

Baidu said this week it would complete internal testing of its “Ernie Bot” in 

March, a big AI model the search firm has been working on since 2019. 

On Wednesday, Alibaba said that its research institute Damo Academy 

was also testing a ChatGPT-style tool. 



Duan, whose company has been using a Baidu AI chatbot named Plato for 

natural language processing, said ChatGPT was at least a generation more 

powerful than China’s current NLP solutions, though it was weaker in some 

areas, such as understanding conversation context. 

Baidu did not reply to Reuters’ request for comments. 

Access to OpenAI’s GPT-3, or Generative Pre-trained Transformer, was 

first launched in 2020, an update of which is the backbone of ChatGPT. 

Duan said potential long-term compliance risks mean Chinese companies 

would most likely replace ChatGPT with a local alternative, if they could 

match the U.S.-developed product’s functionality. 

“So we actually hope that there can be alternative solutions in China which 

we can directly use... it may handle Chinese even better, and it can also 

better comply with regulations,” he said. 
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ChatGPT điên cuồng càn quét Trung Quốc khi các 

công ty tranh giành các lựa chọn cây nhà lá vườn 

Microsoft được OpenAI hỗ trợ đã giữ cho ứng dụng ChatGPT đình đám của 

họ không được phép sử dụng ở Trung Quốc, nhưng ứng dụng này đang thu 

hút sự quan tâm lớn ở nước này, với việc các công ty gấp rút tích hợp công 

nghệ này vào sản phẩm của họ và tung ra các giải pháp cạnh tranh. 



Mặc dù cư dân trong nước không thể tạo tài khoản OpenAI để truy cập 

chatbot hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), các mạng riêng ảo và số điện thoại 

nước ngoài đang giúp một số người vượt qua những hạn chế đó. 

Đồng thời, các mô hình OpenAI đằng sau chương trình ChatGPT, có thể 

viết bài luận, công thức nấu ăn và mã máy tính phức tạp, tương đối dễ tiếp 

cận ở Trung Quốc và ngày càng được tích hợp vào các ứng dụng công 

nghệ tiêu dùng của Trung Quốc từ mạng xã hội đến mua sắm trực tuyến. 

Sự phổ biến ngày càng tăng của công cụ này đang nhanh chóng nâng cao 

nhận thức ở Trung Quốc về mức độ tiên tiến của AI của Hoa Kỳ và theo 

các nhà phân tích, các công ty công nghệ ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới 

đã tụt hậu bao xa khi họ cố gắng bắt kịp. 

“Có rất nhiều sự phấn khích xung quanh ChatGPT. Ding Daoshi, giám đốc 

công ty tư vấn internet Sootoo có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Những thay đổi 

mà nó mang lại diễn ra ngay lập tức, trực tiếp hơn và nhanh hơn rất nhiều.” 

Bản thân OpenAI hay ChatGPT không bị chính quyền Trung Quốc chặn 

nhưng OpenAI không cho phép người dùng ở Trung Quốc đại lục, Hồng 

Kông, Iran, Nga và một số khu vực của Châu Phi đăng ký. OpenAI nói với 

Reuters rằng họ đang làm việc để cung cấp dịch vụ của mình rộng rãi hơn. 

“Mặc dù chúng tôi muốn cung cấp công nghệ của mình ở mọi nơi, nhưng 

các điều kiện ở một số quốc gia khiến chúng tôi gặp khó khăn hoặc không 

thể thực hiện điều đó theo cách phù hợp với sứ mệnh của mình,” công ty 

có trụ sở tại San Francisco cho biết trong một tuyên bố gửi qua email. 

“Chúng tôi hiện đang làm việc để tăng số lượng địa điểm nơi chúng tôi có 

thể cung cấp quyền truy cập an toàn và có lợi cho các công cụ của mình.”  

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, vào tháng 

12, WeChat, ứng dụng nhắn tin lớn nhất của Tencent Holdings’ Trung 

Quốc, đã đóng một số chương trình liên quan đến ChatGPT đã xuất hiện 

trên mạng, nhưng sau đóchúng vẫn tiếp tục mọc lên. 

Hàng chục bot được trang bị cho công nghệ ChatGPT đã xuất hiện trên 

WeChat, với những người có sở thích sử dụng nó để tạo các chương trình 

hoặc tài khoản tự động có thể tương tác với người dùng. Ít nhất một tài 

khoản tính phí người dùng 9,99 nhân dân tệ (1,47 USD) để đặt 20 câu hỏi. 



Tencent đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. 

ChatGPT hỗ trợ tương tác bằng tiếng Trung Quốc và có khả năng trò 

chuyện bằng tiếng Trung Quốc cao, điều này đã giúp thúc đẩy việc áp 

dụng không chính thức ở quốc gia này. 

Các công ty Trung Quốc cũng sử dụng các công cụ proxy hoặc quan hệ 

đối tác hiện có với Microsoft, công ty đang đầu tư hàng tỷ đô la vào 

OpenAI của mình, để truy cập các công cụ cho phép họ nhúng công nghệ 

AI vào sản phẩm của mình. 

Proximai có trụ sở tại Thâm Quyến vào tháng 12 đã giới thiệu một nhân vật 

ảo vào ứng dụng xã hội giống như trò chơi 3D của mình, nhân vật này sử 

dụng công nghệ cơ bản của ChatGPT để trò chuyện. 

Công ty phần mềm giải trí có trụ sở tại Bắc Kinh Kunlun Tech có kế hoạch 

kết hợp ChatGPT trong trình duyệt web Opera của mình. 

SleekFlow, một công ty khởi nghiệp do Tiger Global hậu thuẫn ở Hồng 

Kông, cho biết họ đang tích hợp AI vào các công cụ nhắn tin quan hệ 

khách hàng của mình. 

“Chúng tôi có khách hàng trên khắp thế giới,” Henson Tsai, người sáng lập 

SleekFlow cho biết. “Trong số những thứ khác, ChatGPT thực hiện các bản 

dịch xuất sắc, đôi khi tốt hơn các giải pháp khác hiện có trên thị trường.” 

Kiểm duyệt 

Các thử nghiệm của Reuters về ChatGPT chỉ ra rằng chatbot không ác 

cảm với các câu hỏi nhạy cảm ở Trung Quốc đại lục. Chẳng hạn, khi được 

hỏi suy nghĩ của mình về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, họ trả lời 

rằng họ không có ý kiến cá nhân và đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. 

Nhưng một số bot proxy của nó trên WeChat đã đưa vào danh sách đen 

các điều khoản như vậy, theo các cuộc kiểm tra khác của Reuters, tuân thủ 

sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với không gian mạng của 

nó. Khi được hỏi cùng một câu hỏi về Xi trên một bot proxy ChatGPT, nó 

đã trả lời bằng cách nói rằng cuộc trò chuyện đã vi phạm các quy tắc. 



Để tuân thủ các quy tắc của Trung Quốc, Will Duan, người sáng lập 

Proximai cho biết nền tảng của ông sẽ lọc thông tin được cung cấp cho 

người dùng trong quá trình họ tương tác với ChatGPT. 

Các cơ quan quản lý Trung Quốc, năm ngoái đã đưa ra các quy tắc nhằm 

tăng cường quản lý công nghệ “deepfake”, đã không bình luận về 

ChatGPT, tuy nhiên, phương tiện truyền thông nhà nước trong tuần này đã 

cảnh báo về những rủi ro của thị trường chứng khoán trong bối cảnh các 

cổ phiếu khái niệm ChatGPT trong nước đang phát cuồng. 

Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc, cơ quan quản lý internet, 

đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. 

Rogier Creemers, trợ lý giáo sư tại Đại học Leiden cho biết: “Với các quy 

định được đưa ra vào năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đang nói: chúng tôi 

đã thấy công nghệ này đang phát triển và chúng tôi muốn đi trước đón đầu. 

“Tôi hoàn toàn mong đợi phần lớn nội dung do AI tạo ra là phi chính trị.” 

Đối thủ Trung Quốc 

Tham gia vào buzz là một số gã khổng lồ công nghệ lớn nhất của đất nước 

như Baidu và Alibaba người đã đưa ra các bản cập nhật trong tuần này về 

các mô hình AI mà họ đang nghiên cứu, khiến lượt chia sẻ của họ tăng lên. 

Baidu cho biết trong tuần này họ sẽ hoàn thành thử nghiệm nội bộ “Ernie 

Bot” vào tháng 3, một mô hình AI lớn mà công ty tìm kiếm đã phát triển từ 

năm 2019. 

Vào thứ Tư, Alibaba cho biết viện nghiên cứu Damo Academy của họ cũng 

đang thử nghiệm một công cụ kiểu ChatGPT. 

Duan, người có công ty đang sử dụng một chatbot AI của Baidu có tên là 

Plato để xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cho biết ChatGPT mạnh hơn ít nhất một 

thế hệ so với các giải pháp NLP hiện tại của Trung Quốc, mặc dù nó yếu 

hơn ở một số lĩnh vực, chẳng hạn như hiểu ngữ cảnh hội thoại. 

Baidu đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. 



Quyền truy cập vào OpenAI’s GPT-3, hay Generative Pre-training 

Transformer, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2020, một bản cập nhật là 

xương sống của ChatGPT. 

Duan cho biết các rủi ro tuân thủ tiềm ẩn trong dài hạn có nghĩa là các 

công ty Trung Quốc rất có thể sẽ thay thế ChatGPT bằng một giải pháp 

thay thế địa phương, nếu chúng có thể phù hợp với chức năng của sản 

phẩm do Hoa Kỳ phát triển. 

“Vì vậy, chúng tôi thực sự hy vọng rằng có thể có các giải pháp thay thế ở 

Trung Quốc mà chúng tôi có thể trực tiếp sử dụng... giải pháp đó có thể xử 

lý tiếng Trung Quốc tốt hơn nữa và cũng có thể tuân thủ tốt hơn các quy 

định,” ông nói. 

 


