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Trung Quốc là mối đe dọa địa chính trị lớn nhất của Mỹ. 

Hãy xem xét những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm làm suy yếu trật tự quốc tế 

đang do Mỹ dẫn đầu, xuất khẩu chủ nghĩa độc đoán, các chính sách kinh 

tế trọng thương, mối đe dọa quân sự đối với Đài Loan và vi phạm nhân 

quyền ở trong nước. Chìa khóa thành công của Trung Quốc trong việc đạt 

được các mục tiêu của mình, và chìa khóa để chúng ta ngăn chặn chúng, 

là cuộc đua giành quyền tối cao công nghệ toàn cầu. 

Trong những năm gần đây, Washington đã đặt trọng tâm mạnh mẽ hơn vào 

việc cạnh tranh với các nỗ lực đổi mới của Trung Quốc. Đạo luật CHIPS là 

một ví dụ quan trọng, cũng như việc chính quyền Biden gần đây phủ nhận 

việc xuất khẩu công nghệ vi điện tử tiên tiến của Mỹ sang Trung Quốc. 

Nhưng khi chúng ta nhìn về tương lai, với việc Quốc hội khóa 118 tuyên thệ 

nhậm chức và trước thông điệp liên bang của Tổng thống Biden, cần phải làm 

nhiều hơn nữa để kiểm tra ảnh hưởng công nghệ ngày càng tăng của Trung 

Quốc và củng cố lợi thế cạnh tranh của Mỹ. Quan trọng hơn, Washington phải 

đổi mới trọng tâm của mình vào việc thúc đẩy đổi mới của Hoa Kỳ và ủng hộ 

các nhà đổi mới khu vực tư nhân trong nước của chúng tôi. 

Trung Quốc coi công nghệ và đổi mới là động lực quan trọng trong chiến 

lược của mình. Để trở thành quốc gia dẫn đầu công nghệ toàn cầu, Trung 

Quốc đang đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào các công nghệ nền tảng của thế 

kỷ 21 - trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, không dây 5G, khoa học thông tin 

lượng tử, công nghệ sinh học và năng lượng xanh - và đạt được những 

thành tựu lớn. Ủy ban An ninh Quốc gia về Trí tuệ Nhân tạo nói rằng Trung 

Quốc đã sẵn sàng vượt qua Hoa Kỳ để trở thành nước dẫn đầu thế giới về 

AI vào năm 2030. Một báo cáo của Đại học Harvard cho thấy Trung Quốc 

đang dẫn trước Mỹ về sản xuất công nghệ cao và 5G, và có thể đánh bại 

Mỹ về điện toán lượng tử.  



Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào vũ khí tiên tiến và thám hiểm không gian. 

Hãy xem xét những tác động của khát vọng kiểm soát internet của Trung 

Quốc. Lịch sử lâu dài của Trung Quốc trong việc kiểm soát internet để kiểm 

duyệt thông tin gần đây đã được nhấn mạnh khi nước này che giấu và báo 

cáo không đầy đủ các trường hợp tử vong do COVID-19 ở nước này. Giờ 

đây, bằng những nỗ lực kiểm soát cơ sở hạ tầng và xuất khẩu phong cách 

internet chuyên quyền của riêng mình trên toàn cầu, Trung Quốc đang xúc 

tác cho một làn sóng "độc đoán kỹ thuật số" ngày càng tăng.  

Loại internet bị đóng cửa, bị kiểm duyệt này trái ngược hoàn toàn với 

internet của Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta và đe dọa nền dân chủ 

và quyền riêng tư trên toàn cầu. 

Các tác động chính trị, kinh tế và an ninh của việc Trung Quốc vượt xa Hoa 

Kỳ là rất sâu sắc; nếu họ thành công, Hoa Kỳ có thể buộc phải dựa vào các 

nền tảng nước ngoài trong các lĩnh vực như quốc phòng, cơ sở hạ tầng quan 

trọng và công nghệ truyền thông. Các rủi ro liên quan sẽ rất nghiêm trọng. 

Đó là lý do tại sao chúng ta phải coi trọng tham vọng đổi mới và công nghệ 

của Trung Quốc. Ngoại trưởng Antony Blinken gần đây đã khẳng định: 

"Trung Quốc là quốc gia duy nhất có cả ý định định hình lại trật tự quốc tế 

và ngày càng có nhiều sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công 

nghệ để làm điều đó". 

Nhận thấy mối đe dọa này, Hạ viện đã khôn ngoan thành lập Ủy ban Lựa 

chọn về Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung 

Quốc. Dưới sự chủ trì của Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Gallagher của 

Wisconsin, ủy ban lưỡng đảng mới sẽ đánh giá những thách thức quốc 

gia, kinh tế và công nghệ do ĐCSTQ đặt ra trong nỗ lực "phơi bày chiến 

lược phối hợp, toàn xã hội của ĐCSTQ nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo 

của Hoa Kỳ và chủ quyền của Hoa Kỳ trong khi làm việc trên cơ sở lưỡng 

đảng... để xác định các cách tiếp cận thông thường, đã quá hạn lâu dài để 

chống lại sự xâm lược của ĐCSTQ." 

Đảm bảo rằng Mỹ đang xây dựng và xuất khẩu các công nghệ mới, quan 

trọng - chẳng hạn như vi điện tử, AI / máy học và điện toán lượng tử - sẽ 

cho phép Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu toàn cầu về các công nghệ làm nền tảng 

cho nền kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta.  
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Nó cũng sẽ thúc đẩy quyền truy cập toàn cầu vào công nghệ được định 

hình bởi các giá trị phương Tây, giúp truyền bá các giá trị dân chủ của 

chúng ta về một internet mở và dễ tiếp cận trong khi chống lại công nghệ 

được phát triển bởi các quốc gia chuyên quyền. 

Công nghệ là một trong những lá chắn lớn nhất của chúng ta về quốc 

phòng và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng. Nhưng 

sự lãnh đạo của chúng tôi không được đảm bảo, và sẽ cần các chính sách 

chu đáo, ủng hộ đổi mới để đảm bảo vị trí của Mỹ trong thế hệ tiếp theo. 

Tin tốt là nó có thể được thực hiện. Chúng ta đã thấy tác động khá lớn đến 

công việc lưỡng đảng của Washington và tập trung vào chất bán dẫn được 

thực hiện trong việc tăng cường khả năng sản xuất và củng cố chuỗi cung 

ứng trong nước của chúng tôi. Nhưng chúng ta không nên chờ đợi cuộc 

khủng hoảng tiếp theo để giải quyết cuộc cạnh tranh này; Chúng ta nên 

đầu tư vào các công nghệ của ngày mai, hôm nay. 

Như Tổng thống Biden đã nhận xét trong thông điệp liên bang năm 2021, 

Mỹ đang "cạnh tranh với Trung Quốc và các quốc gia khác để giành chiến 

thắng trong thế kỷ 21". Trong thời gian kể từ đó, sự cạnh tranh và cổ phần 

chỉ tăng lên. 

Bây giờ, khi Tổng thống Biden chuẩn bị đưa ra thông điệp liên bang năm 

2023, sự tương phản giữa hai quốc gia của chúng ta không thể rõ ràng 

hơn. Trước sự cạnh tranh khốc liệt, Mỹ phải đầu tư chiến lược vào đổi mới 

công nghệ trong nước để thúc đẩy nghiên cứu đột phá và cho phép chúng 

tôi dẫn đầu trong các công nghệ mới nổi. Washington có cơ hội thay đổi 

quỹ đạo và đưa nước Mỹ thoải mái dẫn đầu một lần nữa. Họ phải lấy nó. 
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