
Trung Quốc yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn 

không cung cấp dịch vụ ChatGPT 

ChatGPT chính thức không được truy cập tại Trung Quốc. Tuy nhiên, một 

số người dùng có thể truy cập nó với sự trợ giúp của mạng riêng ảo (VPN). 

Các công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc đã được các cơ quan quản lý 

quốc gia yêu cầu không cung cấp dịch vụ ChatGPT cho công chúng. Điều 

này đến trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng ở Bắc Kinh về các câu trả 

lời không kiểm duyệt của chatbot được trang bị trí tuệ nhân tạo này đối với 

các câu hỏi của người dùng. Các công ty như Tencent Holdings và Ant 

Group đã được thông báo không cung cấp dịch vụ ChatGPT trên nền tảng 

của họ, trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, như được cho biết bởi Nikkei 

Asia bởi những người có kiến thức về vấn đề này. Theo báo cáo, các công 

ty công nghệ Trung Quốc cũng sẽ được yêu cầu báo cáo cho các cơ quan 

quản lý trước khi triển khai các dịch vụ tương tự như ChatGPT của riêng 

họ. Khi chatbot trở nên nổi tiếng hơn trên toàn thế giới, các tập đoàn công 

nghệ đặt trụ sở tại Bắc Kinh như Tencent, Alibaba và Baidu đã tiết lộ kế 

hoạch phát triển các dịch vụ tương tự như ChatGPT. Dịch vụ sẽ giống như 

của ChatGPT, nhưng không tích hợp chatbot trí tuệ nhân tạo, như được 

làm rõ bởi các công ty. 

ChatGPT, được tạo ra bởi công ty khởi nghiệp, được Microsoft tài trợ : 

OpenAI, chính thức không được phép sử dụng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, 

một số người dùng có thể truy cập nó với sự trợ giúp của mạng riêng ảo 

(VPN). Ngoài ra, hàng chục “chương trình mini” đã được phát hành bởi các 

nhà phát triển bên thứ ba trên ứng dụng truyền thông xã hội WeChat của 

Tencent, tuyên bố cung cấp các dịch vụ từ chatbot.  



Tencent đã tạm ngừng một số dịch vụ của bên thứ ba này dưới sức ép của 

quy định, bất kể liệu chúng liên quan đến ChatGPT hay chỉ là các bản sao. 

Quyết định chặn chatbot của các cơ quan quản lý đến sau khi có phản ứng 

chính thức chống lại ChatGPT tại Trung Quốc. Vào thứ Hai, China Daily đã 

đăng một bài đăng trên Weibo, tương đương với Twitter của Trung Quốc, 

cho rằng chatbot có thể giúp chính phủ Mỹ phổ biến tin giả và thao túng 

các câu chuyện toàn cầu cho lợi ích địa chính trị của mình. 

Theo các nguồn tin trong ngành công nghệ, họ không ngạc nhiên về quyết 

định của các cơ quan quản lý Trung Quốc. Một giám đốc điều hành của 

một công ty hàng đầu cho biết với Nikkei Asia: “Sự hiểu biết của chúng tôi 

từ đầu là ChatGPT không thể nhập vào Trung Quốc do vấn đề kiểm duyệt, 

và Trung Quốc sẽ cần những phiên bản ChatGPT của riêng mình.” 

Đây không phải là lần đầu Trung Quốc chặn các trang web hoặc ứng dụng 

nước ngoài. Nó đã chặn các trang web và ứng dụng của Mỹ, Google, 

Facebook, YouTube và Twitter giữa 2009 và 2010. Nó đã áp đặt lệnh cấm 

đối với Reddit và Wikipedia giữa 2018 và 2019. 


