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Tóm tắt chung 
Thông điệp thương mại và thông điệp đối ngoại của chính phủ Trung Quốc về công nghệ thông 
tin (CNTT) nói theo một tiếng nói. Nhưng trong nước, người dân nghe thấy một tiếng nói thứ hai 
khác biệt. Tiếng nói thứ nhất nhấn mạnh đến thị trường tự do, sự cởi mở, cộng tác và phụ thuộc 
lẫn nhau, những đề tài gợi ý rằng Huawei và các công ty Trung Quốc khác nên được đối xử như 
các đối tượng thuộc lĩnh vực tư nhân toàn cầu khác và được hoan nghênh tham gia mạng lưới 
nước ngoài. Trong khi đó, diễn ngôn chính phủ, thương mại và học thuật trong nước của Trung 
Quốc nhấn mạnh về những hạn chế của thị trường tự do và nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ 
nước ngoài, và theo đó, cần phải có chính sách công nghiệp và sự kiểm soát của chính phủ để 
bảo vệ các công nghệ, công ty và mạng lưới. Diễn ngôn trong nước của Trung Quốc cũng chỉ ra 
rằng các mạng truyền thông thương mại, bao gồm hệ thống viễn thông, có thể được sử dụng để 
thể hiện sức mạnh và gây ảnh hưởng theo cách tấn công; rằng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế 
cung cấp một phương tiện để củng cố sức mạnh và ảnh hưởng đó; và trên hết, rằng kiến trúc 
CNTT là một lĩnh vực cạnh tranh có người thắng kẻ thua.  
 
Việc thông điệp doanh nghiệp và thông điệp đối ngoại của chính phủ Trung Quốc có thể không 
trung thực không phải là một kết luận thực sự mới mẻ. Tuy nhiên, sự khác biệt cốt lõi giữa thông 
điệp đó và cuộc thảo luận trong nước của Trung Quốc về CNTT phần lớn vẫn chưa được ghi 
nhận - bất chấp sự phát triển và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với cơ sở hạ 
tầng, công nghệ và chuẩn mực CNTT quốc tế. Báo cáo này nhằm lấp đầy khoảng trống đó, ghi 
nhận sự mâu thuẫn giữa các cuộc thảo luận bên ngoài và trong nước của Trung Quốc về viễn 
thông, cũng như CNTT nói chung. Báo cáo cũng phân tích các diễn ngôn trong nước để cung cấp 
thông tin chuyên sâu về ý định, tham vọng và chiến lược của Bắc Kinh. Báo cáo này sẽ đặt ra 
những câu hỏi về thông điệp thương mại và thông điệp của chính phủ Trung Quốc, cũng như 
những điều mà thông điệp đó có thể che giấu.  
 
Báo cáo này được thúc đẩy bởi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong lĩnh vực viễn 
thông và những tranh cãi ngày càng tăng đi kèm với ảnh hưởng đó. Tuy nhiên, các nguồn lực, 
tham vọng và khuôn khổ chiến lược về viễn thông của Trung Quốc đan xen với các nguồn lực, 
tham vọng và khuôn khổ chiến lược bao quanh CNTT nói chung. Vì lý do đó, báo cáo này xem 
xét các cuộc thảo luận của chính phủ, cuộc thảo luận thương mại và học thuật Trung Quốc về cả 
CNTT nói chung và viễn thông nói riêng. Báo cáo này cũng bối cảnh hóa phân tích về chương 
trình trở thành “cường quốc mạng”, còn dịch là “cường quốc mạng lưới” của Bắc Kinh, kế hoạch 
chi tiết cho tham vọng của Trung Quốc nhằm vượt qua những công ty hàng đầu trong công 
nghiệp truyền thống và định hình kiến trúc của cuộc cách mạng kỹ thuật số.  
 
Một bối cảnh công nghệ mới đang hình thành. Trung Quốc đang nỗ lực để định hình bối cảnh đó. 
Hơn bao giờ hết, tham vọng của Trung Quốc cần phải được ghi nhận. 
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Giới thiệu 
Vào năm 2020, công ty viễn thông Trung Quốc Huawei đã liên hệ với một tờ báo định kỳ nổi 
tiếng ở phương Tây với yêu cầu: Liệu họ có đăng một loạt 10 bài báo ủng hộ Huawei khi công ty 
này đang phải vật lộn với áp lực từ phương Tây?1 Huawei đã đề xuất một loạt đề tài cho các bài 
báo đó, bao gồm hoạt động được cho là tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của công ty này; lợi ích 
mà trợ cấp chính phủ của họ đã mang lại cho thế giới; vai trò của họ như một nhân tố có trách 
nhiệm với niềm tin vào cạnh tranh thị trường; và vị thế của họ như một công ty do nhân viên làm 
chủ, độc lập khỏi ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc. Huawei đề nghị cho phỏng vấn các nhà 
khoa học và nhân viên của họ. Họ cũng đề xuất tham vấn với một số tiếng nói không phải từ 
Huawei. Huawei đã yêu cầu xem lại lần cuối các tài liệu trước khi công bố. 
 
Nỗ lực nhằm định hình báo cáo công khai không phải là điều hiếm gặp ở các công ty lớn, tại 
Trung Quốc cũng như các nơi khác. Tuy nhiên, Huawei là trường hợp đặc biệt. Họ nổi bật vì hợp 
nhất với một nỗ lực lớn hơn của chính phủ Trung Quốc nhằm ảnh hưởng đến diễn ngôn toàn cầu 
về viễn thông và mạng thông tin. Và thông điệp này - từ phía công ty và chính phủ - hoàn toàn 
trái ngược với diễn ngôn thương mại, học thuật và chính phủ trong nước của Trung Quốc.  
 
Thông điệp thương mại và thông điệp đối ngoại của chính phủ Trung Quốc về công nghệ thông tin 
(CNTT) nói theo một tiếng nói. Thông điệp trong nước cho thấy một tiếng nói thứ hai hoàn toàn 
khác biệt. Giống như các bài báo được Huawei đề xuất, tiếng nói thứ nhất nhấn mạnh đến thị 
trường tự do, sự cởi mở, cộng tác và phụ thuộc lẫn nhau, những đề tài gợi ý rằng Huawei và các 
công ty Trung Quốc khác nên được đối xử như các đối tượng thuộc lĩnh vực tư nhân toàn cầu khác 
và nên được bao gồm trong các mạng lưới nước ngoài. Trong khi đó, diễn ngôn trong nước của 
Trung Quốc nhấn mạnh những hạn chế của thị trường tự do, và theo đó, cần phải có chính sách 
công nghiệp và sự kiểm soát của chính phủ để bảo vệ các công nghệ, công ty và mạng lưới; nguy 
cơ phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài; giá trị cạnh tranh của việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế; 
và căn bản nhất là không tránh được kết quả cạnh tranh có người thắng kẻ thua trong CNTT.  
 
Việc thông điệp doanh nghiệp và thông điệp đối ngoại của chính phủ Trung Quốc có thể không 
trung thực không phải là một kết luận thực sự mới mẻ. Tuy nhiên, sự khác biệt cốt lõi giữa thông 
điệp đó và cuộc thảo luận trong nước về CNTT phần lớn vẫn chưa được ghi nhận - bất chấp sự 
phát triển và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với cơ sở hạ tầng, công nghệ và 
chuẩn mực CNTT quốc tế. Báo cáo này nhằm lấp đầy khoảng trống đó, ghi nhận sự mâu thuẫn 
giữa các cuộc thảo luận bên ngoài và trong nước của Trung Quốc về viễn thông, cũng như CNTT 
nói chung. Báo cáo cũng phân tích các diễn ngôn trong nước để cung cấp thông tin chuyên sâu 
về ý định, tham vọng và chiến lược của Bắc Kinh. Báo cáo này sẽ đặt ra những câu hỏi về thông 
điệp thương mại và thông điệp của chính phủ Trung Quốc, cũng như những điều mà thông điệp 
đó có thể che giấu.  
 
Báo cáo này đặc biệt được thúc đẩy bởi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong lĩnh 
vực viễn thông và những tranh cãi ngày càng tăng đi kèm với ảnh hưởng đó. Tuy nhiên, các 
nguồn lực, tham vọng và khuôn khổ chiến lược về viễn thông của Trung Quốc đan xen với các 
nguồn lực, tham vọng và khuôn khổ chiến lược bao quanh CNTT nói chung. Vì lý do đó, báo cáo 
này xem xét các cuộc thảo luận của chính phủ, cuộc thảo luận thương mại và học thuật Trung 
Quốc về cả CNTT nói chung và viễn thông nói riêng. Báo cáo này cũng bối cảnh hóa phân tích 
về chương trình trở thành “cường quốc mạng” của Bắc Kinh,2 kế hoạch chi tiết cho tham vọng 
của Trung Quốc nhằm vượt qua những nhà lãnh đạo công nghiệp truyền thống và định hình kiến 
trúc của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Báo cáo đưa ra một số kết luận chính:  
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1. Trong khi Trung Quốc liên tục thảo luận về tham vọng “cường quốc mạng” trong 
nước, những tham vọng đó hiếm khi được thừa nhận trong thông điệp đối ngoại. 
Cụm từ “cường quốc mạng” là một khái niệm chính dẫn dắt chiến lược của Trung Quốc 
trong lĩnh vực viễn thông cũng như CNTT nói chung. Cụm từ này xuất hiện trong tiêu đề 
của hầu hết các bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình về chiến lược mạng 
và viễn thông của Trung Quốc hướng đến người dân trong nước từ năm 2014. Nhưng 
cụm từ này hiếm khi thấy trong thông điệp nhắm đến người nước ngoài, chỉ xuất hiện 
một lần trong sáu năm phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Điều này cho thấy 
Bắc Kinh cố ý pha loãng các cuộc thảo luận về tham vọng của mình để tránh gây quan 
ngại cho người nước ngoài.  
 

2. Ngay cả khi chính phủ Trung Quốc khuyến khích người nước ngoài mua các sản 
phẩm của Huawei, các nhà lãnh đạo cũng cảnh báo người dân trong nước về những 
nguy cơ bắt nguồn từ việc phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Nhiều năm trước khi 
xảy ra chiến tranh thương mại và những hạn chế của chính quyền Trump đối với Huawei, 
ông Tập đã lập luận rằng “việc người khác kiểm soát công nghệ cốt lõi là mối nguy tiềm 
ẩn lớn nhất của chúng ta” và việc cho phép người nước ngoài kiểm soát công nghệ cốt lõi 
“giống như xây nhà trên nền móng của người khác”.3 Ông tuyên bố rằng “Trung Quốc 
phải có công nghệ của riêng mình, và phải có công nghệ mạnh”.4 
 

3. Chính phủ Trung Quốc khuyến khích những người nước ngoài còn hoài nghi về 
Huawei hãy tuân theo nguyên tắc thị trường. Đồng thời, chính phủ lại cảnh báo 
người dân trong nước rằng việc phát triển mạng CNTT đòi hỏi phải có chính sách 
công nghiệp và không thể phó thác cho các động lực thị trường. Ông Tập đã tuyên bố 
rõ ràng rằng “hoạt động trao đổi trên thị trường không thể mang lại cho chúng ta những 
công nghệ cốt lõi và tiền không thể mua được công nghệ cốt lõi”.5  
 

4. Bắc Kinh gọi những quan ngại về an ninh của nước ngoài đối với Huawei là 
“[những] cái cớ khập khiễng” và “chính trị” thuần túy.6 Đồng thời, Trung Quốc lại 
bày tỏ mối quan ngại tương tự trong nước về việc kết hợp công nghệ nước ngoài vào 
mạng lưới của mình. An ninh là điều tối quan trọng đối với ông Tập, ông đã nhiều lần 
tuyên bố rằng “không có an ninh mạng, sẽ không có an ninh quốc gia”.7 Theo đó, ông lập 
luận về việc chỉ tiếp nhận công nghệ nước ngoài “có thể kiểm soát được” - trong khi các 
nhà lãnh đạo tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) nhấn mạnh rằng các 
mạng công nghệ nước ngoài có xu hướng “không thể kiểm soát được”.8 Do đó, Trung 
Quốc phải xây dựng các mạng lưới của riêng mình vừa “độc lập vừa có thể kiểm soát 
được”.9 
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5. Các nguồn tin thương mại và học thuật của Trung Quốc gợi ý rằng 
những quan ngại về an ninh của cộng đồng quốc tế đối với viễn thông Trung Quốc 
có thể không sai lầm, và Bắc Kinh có thể coi viễn thông và các mạng thương mại 
khác là phương tiện để thể hiện sức mạnh tấn công trên toàn cầu. Ông Tập cho rằng 
CNTT là một phần quan trọng trong chiến lược hợp nhất quân-dân sự của Trung Quốc: 
Vào năm 2018, ông nói rằng “hợp nhất quân-dân sự trong an ninh mạng và thông tin hóa 
là lĩnh vực then chốt và là lĩnh vực tiên phong cho quá trình hợp nhất quân-dân sự”.10 Ở 
cấp dưới, Qin An, Giám đốc Viện Chiến lược Không gian mạng Trung Quốc, đã lập luận 
vào năm 2016 rằng “do tính chất độc quyền cao của các hệ thống công nghệ thông tin, 
khó có khả năng có hai hệ thống khác nhau dùng cho quân sự và dân sự … [Trung Quốc] 
đặc biệt cần phải tích hợp các nguồn lực quân sự và dân sự thông qua một hệ thống hợp 
nhất quân-dân sự”.11  
 

6. Khi thảo luận về việc thiết lập tiêu chuẩn với người nước ngoài, chính phủ Trung 
Quốc nhấn mạnh sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, cuộc thảo luận trong 
nước nhấn mạnh giá trị cạnh tranh của các tiêu chuẩn trong việc thiết lập sự thống 
trị về công nghệ và cùng với đó là sự cần thiết phải xây dựng “quyền lực diễn ngôn” 
trong quá trình phát triển CNTT toàn cầu. Ông Tập cho rằng trong lĩnh vực an ninh 
mạng và viễn thông, “trò chơi của các cường quốc không chỉ là trò chơi của công nghệ 
mà còn là trò chơi của ý tưởng và quyền lực diễn ngôn”, ám chỉ việc quản trị và các tiêu 
chuẩn internet.12 Các nguồn tin khác dựa trên ngôn ngữ của ông Tập, ghi nhận rằng 
Trung Quốc nỗ lực thiết lập các tiêu chuẩn về 5G - và CNTT nói chung - để vượt qua 
phương Tây, và điều này sẽ mang lại lợi thế về kinh tế và quân sự. Tóm lại, ai “thiết lập 
tiêu chuẩn sẽ giành được cả thế giới”.13 

Báo cáo này bắt đầu với tổng quan về khuôn khổ chiến lược chứa đựng tham vọng viễn thông 
của Bắc Kinh - khái niệm “cường quốc mạng”, lần đầu tiên được ông Tập nhắc đến vào năm 
2014, bao hàm những tham vọng sâu rộng nhằm nắm bắt cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư. Dựa trên khuôn khổ này, các phần tiếp theo khám phá các yếu tố cụ thể trong diễn ngôn của 
Bắc Kinh về viễn thông và CNTT cũng như sự tương phản giữa thông điệp đối ngoại và đối nội. 
Phần đầu tiên tập trung vào một yếu tố mang tính tương đối phòng thủ: Nguy cơ phụ thuộc vào 
“công nghệ cốt lõi” của nước ngoài và sự cần thiết phải có chính sách công nghiệp, thay vì dựa 
vào các động lực thị trường, để giải quyết nguy cơ đó. Phần tiếp theo chuyển sang cuộc thảo luận 
của Trung Quốc về an ninh mạng và mạng lưới: Một mặt, Bắc Kinh gạt bỏ những quan ngại về 
an ninh của nước ngoài đối với các hệ thống và công nghệ của Trung Quốc; mặt khác, Bắc Kinh 
tập trung vào an ninh mạng và mạng lưới cũng như vai trò của các yếu tố đầu vào trong nước; rõ 
ràng hơn, các gợi ý rằng trên thực tế Bắc Kinh coi các mạng thông tin thương mại quốc tế là 
phương tiện để thông qua đó thể hiện sức mạnh tấn công. Phần cuối cùng khám phá tham vọng 
thiết lập tiêu chuẩn của Trung Quốc và nỗ lực tương ứng nhằm đạt được quyền lực về cơ cấu.  
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Lưu ý về phương pháp luận 
Khi đánh giá diễn ngôn đối ngoại, báo cáo chủ yếu dựa vào các tuyên bố ngoại giao chính thức 
và phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Những diễn ngôn này được chủ 
định hướng đến người nước ngoài.  
 
Đối với cuộc thảo luận đối nội, báo cáo chuyển sang nhiều nguồn khác nhau bao gồm các bài 
phát biểu và bài báo của ông Tập và các nhân vật cấp cao khác trong chính phủ Trung Quốc 
hướng đến người dân trong nước, cũng như hàng chục tạp chí có thẩm quyền liên quan đến các 
thành phần của đảng-nhà nước từ MIIT đến Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA).  
 
Các nguồn không thể được quy về đích thân ông Tập phải được coi là ít có thẩm quyền hơn, và 
do đó cung cấp ít giá trị giải thích hơn so với những nguồn có sự phê chuẩn của ông. Ngay cả 
trong hệ thống chính quyền tập trung của Trung Quốc, các quan chức cấp cao có khả năng thể 
hiện nhiều quan điểm khác nhau; ngay cả trong cộng đồng học thuật cấp cao được kiểm soát 
tương đối của Trung Quốc (ví dụ như Học viện Khoa học Trung Quốc), các chuyên gia có thể sẽ 
có các yếu tố khác nhau trong phân tích của họ so với lãnh đạo chính phủ. Bất chấp những hạn 
chế này, các tác giả của báo cáo này coi các nguồn không chính thức hoặc ít chính thức như vậy 
là rất quan trọng để hiểu rõ các khuôn khổ và tham vọng cạnh tranh của Trung Quốc. Đích thân 
ông Tập ít có khả năng nói chi tiết về một công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ cụ thể. Các quan 
chức tại MIIT hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ có thể nói về điều này. Các quan chức chính phủ 
cấp cao, vốn thường bị giám sát chặt chẽ khi phát biểu, cũng không có khả năng thảo luận về các 
đề tài nhạy cảm (ví dụ: ứng dụng quân sự của 5G), nhưng các nguồn tin thương mại và học thuật 
độc lập hơn có thể thảo luận về điều này. Và các tuyên bố của chính phủ có xu hướng phản ánh 
chính sách khi chính sách đã được hình thành; các cuộc thảo luận học thuật và thương mại có thể 
cung cấp thông tin chuyên sâu về quá trình phát triển và các xu hướng mới nổi trong tư tưởng 
liên quan.  
 
Báo cáo này cố gắng làm điều bất khả này bằng cách kiểm tra tính thẩm quyền của tất cả các 
nguồn được sử dụng, cung cấp bối cảnh trong quá trình thực hiện. Tính thẩm quyền của các 
nguồn tin được đánh giá dựa trên tác giả, nhà xuất bản và mức độ mà các lập luận phản ánh các 
dòng tư tưởng khác trong diễn ngôn chiến lược của Trung Quốc. Phương pháp luận này không 
giả định rằng bất kỳ nguồn đơn lẻ nào cũng có giá trị giải thích hoàn hảo. Thay vào đó, mục tiêu 
là trình bày một kho sưu tầm các nguồn tin thẳng thắn, tương đối toàn diện, phản ánh diễn ngôn 
trong nước cấp chiến lược của Trung Quốc về viễn thông và CNTT.  
 

Tham vọng: Trung Quốc với tư cách là một “cường quốc 
mạng”  
 
“Xây dựng Trung Quốc thành một “cường quốc mạng” là một dự án chiến lược dài hạn, phức 
tạp và có hệ thống, liên quan đến tất cả các khía cạnh của nền kinh tế và xã hội.”  

—Chen Zhaoxiong, thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, 201714 
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Ông Tập đưa ra khái niệm “cường quốc mạng” (网络强国), còn dịch là “cường quốc mạng 
lưới”,15 vào tháng 2 năm 2014, vào buổi ra mắt cơ quan cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đảm nhiệm các vấn đề về internet: Nhóm Nhỏ Lãnh đạo Trung ương về An ninh mạng và 
thông tin hóa.16 Sau đó, ông Tập đã xác định việc trở thành một “cường quốc mạng” như nền 
tảng của chính sách internet của Trung Quốc, một bước quan trọng để đạt được các mục tiêu 
trăm năm của đảng - những cột mốc quan trọng mà đảng hy vọng đạt được sau một trăm năm kể 
từ ngày thành lập (2021) và chiến thắng trong cuộc Nội chiến Trung Quốc (2049).17 Từ đó, khái 
niệm “cường quốc mạng” trở nên phổ biến trong diễn ngôn chính thức của Trung Quốc. Khái 
niệm này nổi lên như một khuôn khổ chính cho chiến lược của Trung Quốc trong lĩnh vực viễn 
thông và CNTT nói chung; cụm từ “cường quốc mạng” xuất hiện trong tiêu đề của hầu hết mọi 
bài phát biểu chính của ông Tập về chiến lược mạng và viễn thông của Trung Quốc hướng đến 
người dân trong nước kể từ năm 2014.  
 
Tuy nhiên, cụm từ này hiếm khi xuất hiện trong thông điệp hướng đến người nước ngoài. Nó chỉ 
xuất hiện một lần trong sáu năm phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao.18 Những đề cập 
thưa thớt đến “cường quốc mạng” trong thông điệp đối ngoại cho thấy Bắc Kinh đang cố ý giảm 
thiểu mức độ tham vọng của mình khi giao tiếp với người nước ngoài. Sự thận trọng như vậy 
không phải là không có cơ sở: Dựa trên các bài phát biểu của ông Tập và tuyên bố của các quan 
chức liên quan, phần này nhận thấy khái niệm “cường quốc mạng” gợi ý về đúng kiểu tham vọng 
cạnh tranh sâu rộng, có khả năng gây quan ngại cho nước ngoài.19 

 
Ông Tập nói rõ ràng rằng chương trình của ông là chương trình toàn cầu: Một cường quốc mạng 
có ảnh hưởng toàn cầu. Tại Hội nghị Internet Thế giới năm 2015, ông tuyên bố rằng “Trung 
Quốc sẽ tích cực triển kha chiến lược đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc mạng” bao 
gồm thông qua việc xây dựng “một cộng đồng có chung vận mệnh trong không gian mạng”, cơ 
sở hạ tầng internet toàn cầu và các chuẩn mực quản trị internet phù hợp.20 Tương tự, một bài báo 
năm 2017 trên tạp chí đảng hàng đầu, Qiushi, của các quan chức tại Cục Quản lý Không gian 
mạng Trung Quốc (CAC)21 mô tả việc tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc đối với quản trị 
internet toàn cầu như một mục tiêu chính trong việc phát triển vị thế cường quốc mạng.22 
 
Tầm nhìn về cường quốc mạng toàn cầu này dựa trên định hướng cạnh tranh. Ông Tập coi cuộc 
cách mạng thông tin là cơ hội để bù đắp cho những bất lợi tương đối của Trung Quốc trong các 
cuộc cách mạng công nghiệp trước đây. Ông gợi ý rằng khái niệm cường quốc mạng là lộ trình 
để thực hiện điều đó. Trong một bài phát biểu năm 2016, ông Tập đã giải thích sự cấp thiết phải 
trở thành một cường quốc mạng trong bối cảnh Trung Quốc bị hạ nhục trong cuộc Chiến tranh 
nha phiến và sự thất bại của đất nước trong quá trình công nghiệp hóa vào thế kỷ 20.23 Ông lưu ý 
rằng Trung Quốc đã bỏ lỡ cuộc Cách mạng công nghiệp, nhưng sẽ nắm bắt cuộc cách mạng 
thông tin. Trong cuộc cạnh tranh trên không gian mạng này, theo ông Tập, “kẻ chiến thắng sẽ vui 
mừng và kẻ thua cuộc sẽ sụp đổ”.24  
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Các quan chức Trung Quốc đã phản ánh lại khuôn khổ đó. Ví dụ, thứ trưởng Bộ MIIT Chen 
Zhaoxiong đã lập luận trong một bài báo năm 2019 được đăng trên Tạp chí Hợp nhất quân-dân 
sự trên không gian mạng rằng hiện tại là thời điểm có tầm quan trọng lịch sử, sẵn sàng định hình 
sự cân bằng quyền lực trong chính trị và kinh tế toàn cầu - và do đó là thời điểm mà Trung Quốc 
có cơ hội nắm bắt sức mạnh mới. Ông viết: “Giai đoạn hiện tại và tương lai là một trong những 
cơ hội chiến lược quan trọng để Trung Quốc chuyển từ một quốc gia sản xuất lớn và quốc gia 
mạng lớn thành một cường quốc sản xuất và cường quốc mạng”.25 Ông đưa ra bối cảnh chiến 
lược lớn hơn: “Trong suốt lịch sử văn minh thế giới, mọi cuộc cách mạng công nghệ và thay đổi 
công nghiệp đều mang lại những tác động và ảnh hưởng khôn lường đến xã hội loài người, gây 
ra sự điều chỉnh sâu sắc cấu trúc kinh tế và chính trị thế giới”. Trong những thời điểm thay đổi 
đó, bất cứ ai có thể “nắm bắt xu thế lịch sử” và “thực hiện động thái đầu tiên” đều có thể đạt 
được “bước phát triển nhảy vọt”, nắm bắt lợi thế cạnh tranh.26 
 
Trong một bài viết năm 2017 trên tờ Nhân dân nhật báo, Chen cũng nhấn mạnh rằng trận đấu 
trên không gian mạng là một trong những cuộc cạnh tranh giành vị thế cường quốc; rằng dự án 
cường quốc mạng phụ thuộc vào chiến thắng của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh đó. Ông giải 
thích rằng “không gian mạng đã trở thành một đấu trường mới cho các nước lớn” và nhiều “quốc 
gia lớn trên thế giới coi internet là định hướng chiến lược của cạnh tranh trong tương lai”. Vì 
vậy, họ đang “thúc đẩy và ứng dụng các thế hệ công nghệ thông tin mạng mới” và “cạnh tranh để 
giành vị trí dẫn đầu trong không gian mạng”.27 Trung Quốc không phải là ngoại lệ: Trong bối 
cảnh “cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, [Trung Quốc] phải nắm bắt các cơ hội mới trong kỷ 
nguyên mới này với tinh thần cấp bách” và “đẩy nhanh việc xây dựng các lợi thế mới trong cạnh 
tranh quốc tế” cũng như hợp tác trong thời đại kỹ thuật số. Trung Quốc sẽ phải “chiếm lĩnh tầm 
cao chỉ huy trong cuộc cạnh tranh công nghệ liên quan đến dài hạn và tình hình tổng thể”.28 
 
Logic này - rằng cuộc cách mạng thông tin mang lại cơ hội cạnh tranh cho Trung Quốc để nhảy 
vọt, và qua đó, sẽ vươn lên dẫn đầu trật tự toàn cầu - được đưa ra cụ thể trong các cuộc thảo luận 
về viễn thông. 29Trong một bài báo năm 2020, Duan Weilun, phó giám đốc Văn phòng của 
Nhóm lãnh đạo về cải cách sâu rộng toàn diện tại Datang Telecom Group,30 viết “5G ngày càng 
trở thành tầm cao chỉ huy chiến lược để giành được lợi thế cạnh tranh lâu dài cho quốc gia”.  
 
Một bài báo năm 2020 trên Diễn đàn đảng & chính phủ, một tạp chí do Trường Đảng của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) điều hành, thẳng thắn hơn: “Trước kỷ nguyên internet, các nước 
Âu Mỹ đóng vai trò dẫn đầu trong việc hình thành trật tự kinh tế, chính trị và luật pháp thế giới 
mới” nhưng “trong kỷ nguyên Internet, đặc biệt là trong kỷ nguyên mới của thông tin hóa mà 5G 
là tiên phong, việc Trung Quốc nhảy vọt và có những đóng góp lớn hơn là điều hoàn toàn có thể 
xảy ra”. Bài báo này cũng không để lại nghi ngờ gì về những điều mà đóng góp của Trung Quốc 
sẽ kéo theo: “Trong thời đại internet, bất kỳ ai có quyền diễn ngôn [话语权] và quyền đặt ra quy 
tắc [规则制定权] sẽ có quyền lực dẫn đầu trật tự trong tương lai [主导权]”. Từ góc độ này, 5G 
mang lại “cơ hội lịch sử” để dẫn đầu không chỉ về công nghệ và cơ hội “nâng cao khả năng cạnh 
tranh quốc tế của Trung Quốc” - mặc dù đã bỏ lỡ những chuyển biến mang tính cách mạng tương 
tự trong quá khứ.31 
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Bản địa hoá: Sự phụ thuộc là “mối nguy hiểm tiềm ẩn” 
của Trung Quốc  
 
“Việc người khác kiểm soát công nghệ cốt lõi là mối nguy tiềm ẩn lớn nhất của chúng ta”.  

—Tập Cận Bình, năm 201632 
 
Nếu tham vọng trở thành cường quốc mạng bị tránh đề cập trong thông điệp đối ngoại về các kế 
hoạch kỹ thuật số của Trung Quốc, thì các thành phần của tham vọng đó có xu hướng bị trình 
bày sai lệch hoàn toàn. Việc Bắc Kinh nhấn mạnh vào các công nghệ cốt lõi trong nước và sự 
thiếu sót cơ chế thị trường để bảo vệ chúng, minh họa một trường hợp rõ ràng và nổi bật.  
 
Trong thông điệp đối ngoại, các nguồn tin thương mại và chính phủ Trung Quốc thường tranh 
luận rằng thị trường tự do, thay vì chính trị, nên là yếu tố xác định bối cảnh viễn thông. Ví dụ, 
người phát ngôn của Bộ Ngoại giao thường nhấn mạnh với người nước ngoài về tầm quan trọng 
của các nguyên tắc thị trường trong các quyết định về công nghệ. Một số người phát ngôn đã ủng 
hộ rằng “môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng, cởi mở và không phân biệt đối xử” không 
tương thích với các hạn chế hoặc mối quan ngại về Huawei.33 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Hua Chunying lưu ý vào tháng 7 năm 2020 rằng những hạn chế như vậy “vi phạm trắng trợn các 
nguyên tắc kinh tế thị trường và quy tắc thương mại tự do” và quyết định áp dụng những hạn chế 
này của Vương quốc Anh cho thấy người Anh “chống lại cộng đồng quốc tế”.34 Trong một cuộc 
họp báo khác, bà lập luận rằng “những điều Hoa Kỳ đã làm cho thấy rõ ràng rằng nền kinh tế thị 
trường và nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng mà họ tuyên bố sẽ tôn trọng không khác gì lớp vỏ bọc 
lấp liếm” và hành vi của Hoa Kỳ “vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế”.35  
 
Tuy nhiên, các tuyên bố đối nội của ông Tập, cũng như của các nhân vật khác trong chính phủ và 
bối cảnh thương mại Trung Quốc, lại mang một giọng điệu khác. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng, 
nếu không muốn nói là ưu tiên hàng đầu, của việc giảm sự phụ thuộc vào các nguồn công nghệ 
cốt lõi của nước ngoài (核心技术) và những hạn chế tương ứng của thị trường tự do. Theo đó, 
họ nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng chính sách công nghiệp. Chính sách công nghiệp này 
nhằm tập trung vào sản xuất và chuỗi cung ứng cũng như nghiên cứu và phát triển. Chính sách 
này cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và lĩnh vực tư nhân, trong các hoạt động 
trong nước và quốc tế.  
 
Ông Tập đã nhiều lần nhấn mạnh sức mạnh trong nước và sự độc lập tương đối về công nghệ cốt 
lõi là những yếu tố then chốt trong việc xây dựng cường quốc mạng. Ông vẫn nhấn mạnh như 
vậy trong khi Trung Quốc xuất khẩu công nghệ, vốn tạo ra sự phụ thuộc của quốc tế vào Trung 
Quốc. Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên nêu ra khái niệm trở thành “cường quốc mạng” 
vào năm 2014, ông Tập nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài 
cũng như “tăng cường quá trình đổi mới các công nghệ cốt lõi tại bản địa (自主创新) và xây 
dựng cơ sở hạ tầng”.36 Ông lập luận rằng “để xây dựng Trung Quốc thành một cường quốc 
mạng, Trung Quốc phải có công nghệ của riêng mình và phải có công nghệ mạnh”.37 Quan trọng 
là bài phát biểu đó - và cùng với đó là cuộc thảo luận của Trung Quốc về việc tháo gỡ sự phụ 
thuộc công nghệ lẫn nhau - diễn ra trước cuộc bầu cử của Donald Trump, cuộc chiến thương mại 
và lời hùng biện của Hoa Kỳ vốn sẽ được tóm tắt bằng trọng tâm là “tách rời”.  
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Ông Tập đã nói rõ hơn về trọng tâm công nghệ cốt lõi của mình trong một bài phát biểu về chính 
sách internet năm 2016, cũng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu đó, ông 
Tập đã đưa ra một định nghĩa rộng về “công nghệ cốt lõi”: “Theo tôi, có thể bao quát về công 
nghệ cốt lõi từ ba khía cạnh. Một là công nghệ cơ bản và công nghệ chung; thứ hai là công nghệ 
bất đối xứng, hay công nghệ “ngọn giáo sát thủ” (assassin’s mace); thứ ba là công nghệ tiên tiến 
và công nghệ đột phá”.38 Trong một phụ lục đáng chú ý, ông Tập nói rằng mấu chốt là “trong các 
lĩnh vực này, chúng ta đang ở cùng vạch xuất phát với nước ngoài. Nếu chúng ta có thể triển khai 
sớm và tập trung nghiên cứu thì rất có thể hiện thực hóa bước chuyển biến từ chạy sau người 
khác sang chạy trước người khác và dẫn đầu”.39 Nói cách khác, các yếu tố công nghệ cốt lõi 
được xác định không chỉ vì bản chất nền tảng của chúng, mà còn vì vị thế cạnh tranh hiện tại của 
Trung Quốc ở các yếu tố này và tiềm năng nó có thể giúp Trung Quốc dẫn đầu về sau. 
 
Bất chấp dự đoán chung thuận lợi đó, ở phần khác trong bài phát biểu, ông Tập đã chỉ ra những 
thiếu sót dai dẳng về công nghệ của Trung Quốc. Ông nói: “Khi so sánh với trình độ tiên tiến của 
thế giới và khi so sánh với mục tiêu chiến lược của chúng ta là xây dựng chính mình thành một 
cường quốc mạng, chúng ta vẫn còn khoảng cách về nhiều mặt”, và nói thêm: ”Khoảng cách lớn 
nhất nằm ở công nghệ cốt lõi”.40 Ông nhấn mạnh những mối nguy hiểm đi kèm. Ông Tập tuyên 
bố: “Công nghệ cốt lõi của Internet là “huyết mạch chính” lớn nhất của chúng ta,” sử dụng cụm 
từ (命门) vốn dùng để chỉ khu vực quan trọng của cơ thể đảm nhiệm việc hô hấp, tiêu hóa và 
sinh sản.41 “Việc người khác kiểm soát công nghệ cốt lõi là mối nguy tiềm ẩn lớn nhất của 
chúng ta”.42  
 
Do đó, Trung Quốc cần phải tăng cường công nghệ cốt lõi của mình. “Nếu chúng ta muốn nắm 
bắt thế chủ động trong quá trình phát triển internet của Trung Quốc và đảm bảo an ninh internet 
và an ninh quốc gia, chúng ta phải vượt qua vấn đề công nghệ cốt lõi và cố gắng “vượt mặt trên 
đường cong”43 trong một số lĩnh vực nhất định”.44 Ông Tập đã biện minh cho tuyên bố này bằng 
cụm từ có thể áp dụng cho sự phụ thuộc của nước ngoài vào Trung Quốc cũng như sự phụ thuộc 
của Trung Quốc vào các nước khác:  
 

Bất kể một công ty internet lớn đến đâu, cho dù giá trị thị trường cao đến đâu, nếu công 
ty đó phụ thuộc nhiều vào nước ngoài về các thành phần cốt lõi và nếu “huyết mạch 
chính” của chuỗi cung ứng nằm trong tay người khác, thì cũng giống như xây nhà trên 
nền móng của người khác. Dù có to đẹp đến đâu cũng không thể chống chọi được với 
mưa gió, ngôi nhà đó có thể mong manh đến mức bị đổ sập ngay từ lần va đập đầu tiên.45 
 

Để đạt được mục tiêu này, ông Tập đã kêu gọi một chính sách công nghiệp mạnh mẽ. Trung 
Quốc sẽ phải “đầu tư thêm nhiều tài nguyên về nhân lực, vật lực và tài chính cho nghiên cứu và 
phát triển công nghệ cốt lõi” cũng như “tập hợp lực lượng tốt nhất của chúng ta và thực hiện các 
thỏa thuận chiến lược” để tiến lên phía trước. Trung Quốc sẽ phải “xây dựng đề cương cho chiến 
lược phát triển công nghệ và thiết bị cốt lõi trong lĩnh vực thông tin” và “xây dựng lộ trình, thời 
gian biểu, danh sách nhiệm vụ, cũng như các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn”. Và 
Trung Quốc sẽ phải “tập trung chặt chẽ vào việc đạt đến tầm cao chỉ huy chiến lược”.46 
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Ông Tập đề xuất rằng Trung Quốc làm điều này theo một kiểu thỏa hiệp giữa hai thái cực là chủ 
nghĩa bảo hộ hoàn toàn47 và hội nhập thị trường tự do.48 Ông tuyên bố: “Công nghệ cốt lõi là vũ 
khí quan trọng của quốc gia, và công nghệ cốt lõi quan trọng nhất phải dựa trên sự đổi mới và 
khả năng tự lực của bản địa”. Thị trường tự do sẽ không đủ. “Hoạt động trao đổi trên thị trường 
không thể mang lại cho chúng ta những công nghệ cốt lõi, và tiền không thể mua được những 
công nghệ cốt lõi. Chúng ta phải dựa vào nghiên cứu và phát triển của chính mình”. Tuy nhiên, 
đồng thời, trong môi trường toàn cầu hóa, việc nghiên cứu và phát triển như vậy không thể được 
thực hiện “sau những cánh cửa đóng kín”. Ông Tập giải thích rằng “chỉ khi chúng ta đối chọi với 
các bậc thầy, chúng ta mới có thể biết được khoảng cách” về khả năng.49 Trung Quốc “sẽ không 
từ chối bất kỳ công nghệ mới nào”. Thay vào đó, Trung Quốc sẽ xác định một cách chiến lược 
“công nghệ nào có thể được giới thiệu [từ nước ngoài], được tiếp thu, hấp thụ và sau đó được đổi 
mới” so với “công nghệ nào phải được tự lực đổi mới tại bản địa”.50 
 
Ông Tập nói rõ thêm rằng chính sách công nghiệp của Trung Quốc sẽ hướng dẫn và hỗ trợ chuỗi 
cung ứng và cơ sở sản xuất, cũng như nghiên cứu và phát triển. Ông giải thích rằng nếu không có 
cơ sở sản xuất vững chắc cho các công nghệ cốt lõi, thì năng lực sẽ là “sự lãng phí công sức;” 
rằng “trong lĩnh vực thông tin toàn cầu, khả năng tích hợp chuỗi đổi mới, chuỗi sản xuất và 
chuỗi giá trị ngày càng trở thành chìa khóa dẫn đến thành công hay thất bại;” và điều này đòi hỏi 
“kết quả cuối cùng của nghiên cứu và phát triển công nghệ trong công nghệ cốt lõi không chỉ là 
báo cáo kỹ thuật, tài liệu nghiên cứu khoa học và mẫu vật phòng thí nghiệm mà [còn] phải là sản 
phẩm thị trường, sức mạnh kỹ thuật và sức mạnh công nghiệp”.51 Nói cách khác, nghiên cứu 
khoa học sẽ chỉ mang lại đủ lợi nhuận khi được hỗ trợ bởi chuỗi cung ứng và sức mạnh sản xuất.  
 
Cả trong ứng dụng trong nước và quốc tế, chính sách công nghiệp này sẽ đòi hỏi sự hợp tác chặt 
chẽ giữa chính phủ Trung Quốc và các doanh nghiệp. Ông Tập giải thích trong bài phát biểu năm 
2016 rằng trong khi “số phận của các doanh nghiệp [công nghệ] có liên quan mật thiết đến sự 
phát triển của đất nước”, các công ty tư nhân cũng cần đến nhà nước. “Nếu không có sự hỗ trợ 
của nhà nước, không có sự ủng hộ của quần chúng [Trung Quốc], không phục vụ đất nước và 
nhân dân, thì các doanh nghiệp rất khó trở nên lớn mạnh hơn”.52 Sự hỗ trợ của nhà nước sẽ mở 
rộng đến hoạt động ở nước ngoài của các công ty: Như ông Tập đã lập luận vào năm 2016, 
“chúng ta phải khuyến khích và hỗ trợ các công ty internet của Trung Quốc vươn ra toàn cầu … 
và tích cực tham gia vào việc xây dựng “Vành đai và Con đường” để đạt được nguyên tắc “lợi 
ích quốc gia của chúng ta ở bất cứ đâu, [công nghệ] thông tin hóa [của chúng ta] cũng sẽ bao 
gồm những khu vực đó”.53 Ông Tập vẫn chưa giải quyết được câu hỏi liệu những tham vọng 
toàn cầu này có tạo ra cho phần còn lại của thế giới sự phụ thuộc nguy hiểm vào nước ngoài - 
trong trường hợp này là công nghệ của Trung Quốc - mà Bắc Kinh đang muốn khắc phục ở quê 
nhà hay không. 
 
Một bài báo năm 2019 của Chen Zhaoxiong đặc biệt chỉ ra những khiếm khuyết của các động 
lực thị trường khi nói đến phát triển công nghệ cốt lõi, và do đó cần phải có chính sách công 
nghiệp. Chen viết: “Tiền và thị trường” không “mang lại công nghệ cốt lõi của một hệ thống điều 
hành” cũng như không cho phép công nghệ đó được “tiếp thu, hấp thụ và đổi mới”. Do đó, 
Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ quá trình “đổi mới bản địa” để “xây 
dựng một hệ thống công nghệ thông tin an toàn và có thể kiểm soát được”.54  
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Các nguồn tin khác của Trung Quốc áp dụng trực tiếp khuôn khổ này cho 5G. Ví dụ, một bài báo 
năm 2017 trên tạp chí Thế giới truyền thông có liên kết với MIIT khuyến khích chính phủ “phối 
hợp các nhà khai thác và các bộ phận liên quan để triển khai hiệu quả kế hoạch thử nghiệm quốc 
gia nhằm chuẩn bị cho việc sử dụng 5G cho mục đích thương mại” - kế hoạch mà Trung Quốc 
cuối cùng đã bắt đầu thực hiện vào năm 2020.55 Tương tự, các tác giả từ Đại học Sơn Tây đã lập 
luận trong một bài báo trên tạp chí Kinh tế và thương mại quốc tế năm 2020 rằng việc xây dựng 
một ngành công nghiệp 5G đòi hỏi “thiết kế cấp cao nhất” từ các cơ quan hành chính quốc gia 
của đất nước và chính phủ cũng phải “cung cấp hỗ trợ tài chính”. Họ cho rằng điều này là do 
“quá trình phát triển và khám phá dài hạn, tiêu tốn một lượng tiền khổng lồ” cần thiết cho các 
ngành công nghệ cao như 5G. Nói cách khác, “nhà nước tiến hành thiết kế cấp cao nhất ở cấp 
chiến lược và sử dụng hợp lý các quỹ hỗ trợ công nghiệp”.56 
 

An ninh mạng và mạng lưới: “Cả tấn công và phòng thủ” 
“Không có an ninh mạng, sẽ không có an ninh quốc gia”. 

 —Tập Cận Bình, năm 201457 
 
Thông điệp đối ngoại của Trung Quốc về an ninh mạng và mạng lưới cũng giảm thiểu rủi ro mà 
các công nghệ nước ngoài, như của Huawei, có thể gây ra trong các hệ thống thông tin. Tuy 
nhiên, diễn ngôn trong nước của chính phủ Trung Quốc ưu tiên an ninh - và trình bày hệ thống 
CNTT “độc lập và có thể kiểm soát được”58 như một phương tiện để đạt được điều này. Ngoài 
ra, các cuộc thảo luận thương mại và học thuật của Trung Quốc về các ứng dụng tấn công của 
mạng thông tin gợi ý rằng những quan ngại về an ninh đối với các hệ thống của Trung Quốc là 
chính đáng. Bắc Kinh có thể coi viễn thông thương mại và các mạng CNTT khác là phương tiện 
để thông qua đó thể hiện quyền lực quân sự, cũng như định hình hệ thống toàn cầu và định 
hướng câu chuyện theo hướng có lợi cho mình.  
  
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hua Chunying đã mô tả những quan ngại về an ninh mạng và 
không gian mạng là ví dụ về việc các quốc gia “chính trị hóa các vấn đề thương mại và công 
nghệ bằng mọi giá”. Vào năm 2020, bà tuyên bố rằng các hạn chế đối với Huawei “không liên 
quan đến an ninh quốc gia mà nhằm thao túng chính trị”.59 Rõ ràng hơn, bà Hua cũng nói rằng 
“'thúc đẩy “an ninh quốc gia” là một cái cớ khập khiễng mà phía Hoa Kỳ viện dẫn”, và rằng các 
mối quan ngại của nước ngoài được thúc đẩy bởi “những rủi ro không tồn tại” được chính trị 
hóa60 dựa trên việc “mở rộng quá mức khái niệm về an ninh quốc gia”.61  
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Các công nghệ độc lập, có thể kiểm soát được cho an ninh mạng và 
mạng lưới 
Nếu Hoa Kỳ đã mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, thì diễn ngôn đối nội của Bắc 
Kinh gợi ý rằng họ cũng làm điều tương tự. Những diễn ngôn này nhấn mạnh tầm quan trọng của 
bảo mật trong mạng thông tin, kêu gọi áp dụng các công nghệ độc lập, có thể kiểm soát được. 
Trong bài phát biểu năm 2014, ông Tập đưa ra khái niệm “cường quốc mạng” và thành lập một 
nhóm lãnh đạo nhỏ có nhiệm vụ thực hiện mục tiêu đó, ông tuyên bố “không có an ninh mạng 
[hoặc mạng lưới],62 sẽ không có an ninh quốc gia.”63 Ông cũng giới thiệu một cụm từ đã trở 
thành chủ đạo trong diễn ngôn của Trung Quốc về viễn thông. Ông nói: “An ninh mạng và thông 
tin hóa là hai cánh của một thân, và hai bánh của một động cơ. “Chúng phải được lập kế hoạch, 
triển khai, nâng cao và thực hiện một cách thống nhất.”64 Nói cách khác, bảo mật nằm ở cốt lõi 
trong tham vọng kỹ thuật số của Trung Quốc. Vai trò không thể thiếu của an ninh trong việc xây 
dựng “cường quốc mạng” là điều gần như không thay đổi trong các bài phát biểu quan trọng của 
ông Tập về chủ đề này.65  
 
Cuộc thảo luận cấp dưới từ phát biểu của ông Tập áp dụng điểm nhấn mạnh về an ninh này đặc 
biệt cho lĩnh vực viễn thông. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ Điều tra của Ủy ban 
Chính trị và Pháp luật của Quân ủy Trung ương (军委政法委侦查技术中心) nhấn mạnh về an 
ninh trong 5G: 
 

Là công nghệ truyền thông tiên tiến hiện nay, ứng dụng rộng rãi của 5G sẽ mang đến 
những thay đổi mới cho sản xuất và đời sống của toàn xã hội. Các vấn đề an ninh của 
các công nghệ và ứng dụng liên quan có liên hệ đến an ninh công cộng xã hội và lợi ích 
quân sự và cần được đưa vào các điểm cân nhắc chính từ quan điểm an ninh quốc gia 
tổng thể.66 

 
Diễn ngôn trong nước của Trung Quốc xác định các công nghệ và hệ thống “có thể kiểm soát 
được” (可控) như một phương tiện để đạt được an ninh. Vào năm 2016, ông Tập giải thích rằng 
Trung Quốc nên xem xét liệu các công nghệ có “an toàn và có thể kiểm soát được” hay không 
trước khi giới thiệu chúng.67 Cũng trong năm 2016, ông nói rằng Trung Quốc phải “xây dựng 
một hệ thống công nghệ thông tin an toàn và có thể kiểm soát được”.68  
 
Các nguồn tin khác nhấn mạnh rõ hơn sự cần thiết phải có công nghệ trong nước. Trong một bài 
báo năm 2019 trên tạp chí Hợp nhất quân-dân sự trên không gian mạng, Chen Zhaoxiong lập 
luận rằng Trung Quốc phải “xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin an toàn và có thể kiểm 
soát được” và làm điều này thông qua quá trình “đổi mới bản địa”.69 Trong một bài báo năm 
2015, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải đã giải thích những rủi ro 
bảo mật khi phụ thuộc vào các công nghệ nước ngoài trong CNTT: ”Chúng ta bắt đầu muộn 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dựa vào các công nghệ phương Tây cho các công nghệ cốt 
lõi như chip, hệ điều hành”. Điều này đã tạo ra một điểm yếu: “Các nước phương Tây, dẫn đầu là 
Hoa Kỳ, tận dụng ngành công nghệ để phát triển và tùy chỉnh các loại vũ khí tấn công mạng 
khác nhau nhằm đạt được mục đích giám sát mạng, tấn công mạng và răn đe mạng”. Ông kết 
luận: “Nếu công nghệ cốt lõi không độc lập và không thể kiểm soát được, mạng lưới mà chúng ta 
xây dựng sẽ là “mạng không được bảo vệ”.”70 
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Mạng công nghệ thông tin quân sự hóa 
Ở cấp độ tiếp theo, phân tích các nguồn tin học thuật và thương mại chỉ ra rằng những quan ngại 
về an ninh của nước ngoài đối với các công nghệ và hệ thống của Trung Quốc có thể không sai 
lầm - rằng Bắc Kinh có thể coi các mạng CNTT thương mại và dân sự là công cụ để thông qua 
đó thể hiện sức mạnh tấn công.71 Sự thể hiện sức mạnh có thể ở nhiều hình thức. Ở cấp độ 
thường gặp nhất, diễn ngôn của Trung Quốc tràn ngập thảo luận về các mạng thông tin, bao gồm 
cả viễn thông, trong vai trò là các hệ thống tổng hợp quân-dân sự, cũng như các ứng dụng quân 
sự của 5G. 
 
Hợp nhất quân-dân sự đề cập đến sự kết hợp các nguồn lực, nhân tố và vị trí quân sự và dân sự 
để theo đuổi một mục tiêu thống nhất.72 Ông Tập đã nâng cao việc hợp nhất quân-dân sự lên 
thành chiến lược cấp quốc gia vào năm 2015.73 Ông đã thường xuyên nhấn mạnh vị trí quan 
trọng của CNTT trong chiến lược đó: Tại Hội nghị Công tác An ninh mạng và thông tin hóa 
Quốc gia năm 2018, ông Tập nói: “Hợp nhất quân-dân sự trong an ninh mạng và thông tin hóa là 
lĩnh vực then chốt và lĩnh vực tiên phong cho quá trình hợp nhất quân-dân sự, đồng thời đây 
cũng là lĩnh vực linh động nhất và là lĩnh vực có tiềm năng tiến bộ nhất trong quá trình hợp nhất 
quân-dân sự”.74  
 
Cuộc thảo luận của Trung Quốc ở các cấp dưới thậm chí còn nói rõ hơn về mối quan hệ giữa 
mạng lưới thông tin và quá trình hợp nhất quân-dân sự, gợi ý rằng các mạng lưới thương mại có 
thể phục vụ mục đích quân sự. Ví dụ, Qin An đã lập luận vào năm 2016 rằng “do tính chất độc 
quyền cao của các hệ thống công nghệ thông tin, khó có khả năng có hai hệ thống khác nhau 
dùng cho quân sự và dân sự” và hai hệ thống này trên thực tế sẽ là một hệ thống. Hơn nữa, với 
“nền tảng công nghệ hiện tại” của Trung Quốc, việc xây dựng một hệ thống có thể sánh ngang 
với tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới “sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với Trung Quốc”. Do đó, 
“[Trung Quốc] đặc biệt cần phải tích hợp các nguồn lực quân sự và dân sự thông qua một hệ 
thống hợp nhất quân-dân sự”.75  
 
Cũng theo hướng này, năm 2020, Duan Weilun kêu gọi Trung Quốc “tăng cường các công nghệ 
chung cơ bản của hệ thống mạng 5G cho cả mục đích quân sự và dân sự, hỗ trợ sự phát triển 
chuyên sâu cho quá trình hợp nhất quân-dân sự 5G và bước tiến về công nghệ 5G, đồng thời thúc 
đẩy ứng dụng trên quy mô lớn các công nghệ 5G tự quản và có thể kiểm soát được trong thiết bị 
quân sự”.76  
 
Một bài báo trên tạp chí Quốc phòng của các nhà nghiên cứu từ Học viện Khoa học Quân sự đã 
đưa ý tưởng hợp nhất tiến thêm một bước nữa. Các tác giả đề xuất rằng “ứng dụng quân sự của 
công nghệ 5G nên tuân theo quy luật tiến hóa của thông tin hóa”, bao gồm “sự thâm nhập toàn 
cầu” của công nghệ 5G và “liên kết toàn diện” giữa các khả năng quân sự và dân sự. Theo đó, họ 
cho rằng quá trình xây dựng công nghệ 5G của Trung Quốc nên tạo ra “kết nối chặt chẽ giữa thời 
bình và thời chiến”.77  
 
Những quan điểm này gợi ý rằng các phương pháp tiếp cận 5G và các mạng thông tin khác của 
Trung Quốc, cũng như các công nghệ và ứng dụng được xây dựng dựa trên các phương pháp 
này, có thể kết hợp tiện ích quân sự ngay từ khâu thiết kế. Các nguồn tin bổ sung cung cấp thông 
tin chuyên sâu về các tác động cụ thể liên quan đến quân sự.  
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Khả năng thông tin là trọng tâm của chương trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.78 Như 
Zheng Anqi của Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc đã phát biểu vào 
năm 2020, “nếu các lực lượng quân đội hiện đại có quyền lực thông tin mạnh mẽ, họ sẽ có quyền 
lực quân sự mạnh mẽ”.79 Theo Zheng, quân đội phải “nắm bắt đề tài của thời đại trong lĩnh vực 
thông tin quân sự khi đất nước thực hiện chiến lược quyền lực mạng, tiếp thu và học hỏi từ các 
khái niệm và công nghệ thông tin hoàn toàn mới, đồng thời tận dụng sự phát triển của công nghệ 
5G để sử dụng Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây”.80 Zheng kết luận: “Nền tảng 
của lực lượng thông tin là mạng lưới. Nếu không có sự hỗ trợ của các mạng di động, băng thông 
rộng và phổ biến, một đội quân thông tin hùng hậu chỉ là lời nói suông”.81 Tương tự, cũng vào 
năm 2020, các nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Quân sự giải thích rằng Trung Quốc “sẽ 
phát huy hết khả năng của các công nghệ truyền thông trong tương lai - bao gồm kết nối lớn, độ 
trễ thấp, băng thông cao và phạm vi phủ sóng rộng - để cung cấp sự hỗ trợ khoa học và công 
nghệ mạnh mẽ hơn cho hệ thống tác chiến thông minh của quân đội chúng ta”.82  
 
Một bài báo năm 2019 trên tạp chí Quốc phòng Trung Quốc của các sĩ quan quân đội và giảng 
viên thường trực tại Học viện Khoa học Quân sự đưa ra một bản tóm tắt mạnh mẽ về các ứng 
dụng quân sự của 5G. Họ viết rằng “Công nghệ 5G có giá trị ứng dụng quân sự mạnh mẽ. Việc 
nắm bắt cơ hội ứng dụng công nghệ 5G trong quân đội có ý nghĩa chiến lược to lớn”.83 Trong 
các thuật ngữ chung, đề cập đến cả chiến lược hợp nhất quân-dân sự và thông tin hóa quân đội 
của Trung Quốc - họ cho rằng “công nghệ truyền thông di động thế hệ thứ năm (công nghệ 5G) 
là một công cụ mới để nâng cấp ngành công nghiệp hợp nhất quân-dân sự dựa trên mạng lưới 
thông tin và một cơ chế hỗ trợ mới cho quân đội mạnh mẽ thông qua thông tin”.84 Và các tác giả 
chỉ ra rằng giá trị quân sự của 5G sẽ được sử dụng cho các mục đích tấn công, lưu ý rằng Trung 
Quốc phải “nghiên cứu kỹ lưỡng, thể hiện toàn diện và xây dựng chiến lược phát triển công nghệ 
5G của quân đội chúng ta để đánh bại kẻ thù”.85 
 
Các tác giả này nêu chi tiết một loạt các trường hợp sử dụng cho 5G. Trước tiên là khả năng kết 
nối liên thông, chỉ huy và kiểm soát tại chiến trường: Họ lưu ý rằng quân đội Trung Quốc mong 
muốn “tích hợp toàn diện các hệ thống được nối mạng”. Trên thực tế, mục tiêu này là nhằm “tích 
hợp các hoạt động chung [xuyên suốt] các mạng thông tin ba chiều trên đất liền, trên biển, trên 
không và không gian” với “mọi đơn vị chiến đấu và thậm chí cả nền tảng vũ khí, cảm biến và 
thiết bị chiến đấu khác … được kết nối an toàn, nhanh chóng và liền mạch”. Những mục tiêu này 
đã tồn tại từ lâu, nhưng các tác giả nhấn mạnh rằng 5G cung cấp các khả năng cần thiết để triển 
khai tầm nhìn về một chiến trường được kết nối liên thông: “Công nghệ 5G cung cấp các điều 
kiện kỹ thuật để kết nối liên thông các hệ thống vũ khí, hệ thống thông tin và hệ thống chỉ huy và 
kiểm soát khác nhau”. 86  

 

Thứ hai, các công cụ quân sự tiên tiến: Các tác giả tạp chí Quốc phòng đề ra vô số khả năng - từ 
“hình ảnh hologram ảo được chiếu”, Internet vạn vật trong quân sự và robot quân sự - mà có thể 
trở nên khả thi nhờ 5G.87  
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Thứ ba và rộng hơn, liên lạc trên chiến trường: “Các thiết bị đầu cuối di động khác nhau có thể 
trực tiếp sử dụng mạng truyền thông 5G để giao tiếp bằng dữ liệu được mã hóa, cung cấp cho 
quân đội khả năng liên lạc tích hợp có “vùng phủ sóng rộng, tốc độ cao và khả năng tương thích 
mạnh mẽ” trên chiến trường. Các thiết bị đầu cuối di động này có thể được tích hợp với nhiều 
mạng và thiết bị quân sự phổ biến hơn - bao gồm “vệ tinh liên lạc quân sự, máy bay cảnh báo 
sớm và các tài nguyên khác” - sao cho “quá trình liên lạc đạt được hiệu quả gần như thông suốt, 
có thể giảm đáng kể chi phí hoạt động quân sự”.88 
 
Một bài báo năm 2019 trên tạp chí Quan sát kinh doanh của Tổng giám đốc chi nhánh điện toán 
đám mây tại China Telecom cũng lập luận rằng “từ góc độ quân sự … bước nhảy vọt chất lượng 
về tốc độ truyền và độ ổn định của 5G cho phép công nghệ này dễ dàng đáp ứng nhu cầu của các 
nhiệm vụ liên lạc chiến trường trong tương lai”.89 Mạng 5G thậm chí có thể được sử dụng để hỗ 
trợ PLA được triển khai trên toàn cầu:  
 

Một khi hệ thống liên lạc 5G được triển khai trên toàn cầu, hệ thống này sẽ có khả năng 
dịch vụ tương tự hoặc thậm chí mạnh mẽ hơn các hệ thống liên lạc quân sự. Ngoài việc 
truy cập các mạng liên lạc chiến thuật quân sự, các thiết bị đầu cuối di động quân sự khác 
nhau cũng có thể trực tiếp sử dụng mạng liên lạc 5G để liên lạc bằng dữ liệu được mã 
hóa, cung cấp cho quân đội khả năng liên lạc dự phòng trên không-mặt đất tích hợp, có 
thể nâng cao đáng kể khả năng hỗ trợ thông tin trên chiến trường.90 

 
Các chuyên gia tại Học viện Khoa học Quân sự đã bổ sung hậu cần như một ứng dụng quân sự 
khác trong một bài báo năm 2020: “Công nghệ 5G đang mang đến những thay đổi về mô hình, 
cải thiện hiệu quả và lợi ích kinh tế trong lĩnh vực hậu cần dân sự. Có thể thấy trước rằng công 
nghệ này sẽ đóng vai trò hỗ trợ then chốt trong việc xây dựng hệ thống hậu cần thông minh của 
quân đội chúng ta.”91  
 
Sun Bolin thuộc Ủy ban Cố vấn Chuyên gia của Hiệp hội Tự động hóa Trung Quốc tóm tắt giá 
trị của các ứng dụng quân sự này trong một bài viết năm 2020, mô tả một kịch bản chiến tranh có 
sự hỗ trợ của 5G, nhấn mạnh mối đe dọa của một mạng viễn thông quân sự hóa: 
 

Khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu, công nghệ 5G có thể làm tê liệt hoàn toàn hệ thống chỉ 
huy và kiểm soát cũng như hệ thống hỗ trợ hậu cần của đối phương. Khi trận chiến chưa 
bắt đầu, kết quả đã được biết trước. Công nghệ truyền thông 5G sẽ cung cấp cho quân đội 
mạng lưới liên lạc trên không-mặt đất tích hợp với phạm vi phủ sóng diện rộng, đường 
truyền tốc độ cao và khả năng tương thích mạnh mẽ, từ đó cải thiện đáng kể khả năng hỗ 
trợ thông tin trên chiến trường.92 

 

Mạng thông tin và một loại mối đe dọa bảo mật mới 
Bản chất của việc thể hiện sức mạnh dựa trên 5G vượt quá phạm vi bảo mật truyền thống. Cuộc 
thảo luận của Trung Quốc về an ninh mạng và mạng lưới bắt nguồn từ một khuôn khổ rộng về 
những khía cạnh cụ thể trong bảo mật và các lỗ hổng mà CNTT tạo ra. Các lĩnh vực kinh tế, xã 
hội và thông tin xuất hiện bên cạnh lĩnh vực quân sự trong khái niệm này về an ninh mạng và 
mạng lưới. Trong những lĩnh vực này, mạng thông tin có thể được sử dụng để gây ảnh hưởng, 
cưỡng chế hoặc dùng cho mục đích phá hoại, cũng như để tiến hành tấn công trực tiếp, chẳng 
hạn như thông qua tuyên truyền hoặc định hình thị trường vốn.  
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Chen Baoguo từ Viện Công nghệ Quốc tế thuộc Quốc vụ viện giải thích trong một bài báo năm 
2010 rằng sự gia tăng tiếp xúc với những đối tượng bên ngoài do những tiến bộ trong CNTT có 
nguy cơ hạn chế chủ quyền của một quốc gia: 
 

Cuộc cách mạng công nghệ thông tin thế hệ mới đã … gia tăng sự thâm nhập và phụ 
thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia … Các quốc gia khó có thể tận hưởng chủ quyền của 
mình trong công việc nội bộ, ngoại giao và quân sự theo cách truyền thống và tuyệt đối. 
Vì vậy, trong thời đại thông tin hóa và hội nhập kinh tế, quyết định của một quốc gia bất 
kỳ khó có thể là quyết định của riêng họ. Trong thời đại của cuộc cách mạng công nghệ 
thông tin thế hệ mới, chủ quyền và độc lập tuyệt đối truyền thống vốn có của một quốc 
gia ngày càng bị xói mòn và suy yếu từ bên trong và bên ngoài do thế hệ công nghệ thông 
tin mới.93 

 
Để hỗ trợ quan điểm của mình, Chen trình bày về sự phụ thuộc của các hệ thống quốc gia và xã 
hội vào mạng thông tin và theo đó, điểm yếu mà các mạng này tạo ra:  
 

Cuộc cách mạng công nghệ thông tin thế hệ mới đã làm cho các vấn đề an ninh quốc gia 
không còn giới hạn ở an ninh quân sự và kinh tế truyền thống. Toàn bộ xã hội đang ngày 
càng trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào internet. Sự phát triển của cuộc cách mạng công 
nghệ thông tin thế hệ mới đã trở thành “xương sống” của xã hội thế kỷ 21 và internet đã 
trở thành “trung tâm đầu não” của một quốc gia. Hệ thống tài chính, thương mại, giao 
thông, liên lạc, giáo dục và y tế hoạt động thông qua internet đã trở thành cơ sở cho quá 
trình phát triển kinh tế và xã hội quốc gia.94 

 
Tóm lại, mạng thông tin mở rộng phạm vi tranh chấp và kết nối, do đó mở rộng điểm yếu. Một 
cuộc tấn công mạng có thể đe dọa “các hệ thống tài chính, thương mại, giao thông, liên lạc, giáo 
dục và y tế hoạt động thông qua nó”.95  
 
Các nguồn tin khác vượt ra ngoài khuôn khổ các lĩnh vực điểm yếu do mạng lưới tạo ra để khám 
phá các loại mối đe dọa xuất hiện bên trong. Đáng chú ý, các nguồn tin này không chỉ đề cập đến 
việc đối đầu trực tiếp mà cả tầm ảnh hưởng - nguy cơ hệ thống thông tin có thể được sử dụng để 
định hình các vấn đề quốc gia theo cách gây ảnh hưởng đến an ninh và quyền tự chủ quốc gia. 
Liu Honglin thuộc Trường Đảng thành phố Thượng Hải của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh 
báo vào năm 2011 về “sự thâm nhập văn hóa, xâm nhập ý thức hệ và xâm nhập chính trị” mà 
CNTT có thể cho phép: 
 

Trong thời đại thông tin, có nhiều nền văn hóa và nhiều ý tưởng. Các nước phương Tây 
tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin để thực hiện việc thâm nhập văn hóa, xâm nhập 
tư tưởng, xâm nhập chính trị, nhằm đạt được các mục tiêu chính trị. Điều này chắc chắn 
sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng và nền tảng tư tưởng của Đảng. Hơn nữa, mạng thông tin đã 
phá vỡ thông tin liên lạc một chiều từ trên xuống của các phương tiện truyền thống. Nếu 
được mở rộng ra môi trường thông tin tương tác lớn hơn nữa, thì làm thế nào để Đảng ta 
giữ vững và phát triển chủ nghĩa Mác, chống lại sự ảnh hưởng của các tư tưởng, và tăng 
cường sức hấp dẫn của hệ tư tưởng của Đảng?96 
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Tương tự, Dự án Quỹ Khoa học Xã hội Quốc gia được công bố vào năm 2020 mô tả nguy cơ lật 
đổ ý thức hệ và “xói mòn văn hóa” xuất hiện từ 5G và các hệ thống công nghệ xuyên biên giới 
mới khác: “Trong kỷ nguyên mới, với sự đổi mới và ứng dụng các công nghệ mới, điển hình là 
AI và 5G … an ninh văn hóa quốc gia đang phải đối mặt với nhiều thách thức như quá trình đổi 
mới lý thuyết văn hóa chưa đầy đủ, sự yếu kém trong việc phổ biến hệ tư tưởng chính thống và 
thiếu năng lực giải quyết tác động làm xói mòn của văn hóa phương Tây.” Để ứng phó, báo cáo 
lập luận, “từ tầm cao của kế hoạch chiến lược vĩ mô về an ninh quốc gia, nước ta nên … xây 
dựng một hệ thống bảo đảm an ninh văn hóa quốc gia bao gồm “liên kết bên trong và bên 
ngoài”(内外联动), “cả tấn công và phòng thủ” (攻守兼备).”97 Ý tưởng kết hợp giữa tấn công và 
phòng thủ có thể cho thấy rằng Bắc Kinh không chỉ có ý định bảo vệ khỏi ảnh hưởng từ bên 
ngoài qua các mạng thông tin, mà còn sử dụng các mạng này để phóng chiếu ảnh hưởng của 
mình. 
 
Năm 2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Zhao Lijian gợi ý rằng nếu các quốc gia khác sử 
dụng thiết bị của Huawei sẽ ngăn chặn hoạt động gián điệp của Hoa Kỳ: “Lý do Hoa Kỳ trấn áp 
Huawei có thể là vì họ lo lắng rằng nếu các quốc gia khác sử dụng Huawei, Hoa Kỳ sẽ không thể 
đi qua “cửa sau” và tiến hành nghe trộm.”98 Đường lối này thừa nhận rằng lợi thế bảo mật có thể 
đạt được thông qua mạng thông tin nước ngoài. Điều này cũng đặt ra câu hỏi liệu bối cảnh an 
ninh như vậy sẽ phát triển như thế nào khi lợi thế này thuộc về một quốc gia coi các mạng 
thương mại là chiến trường cho sự đối đầu về quân sự và ý thức hệ.  
 
Một bài báo năm 2017 của Long Zaiye, một nhà nghiên cứu tại Diễn đàn chiến lược hợp nhất 
quân-dân sự trên không gian mạng, mô tả bức tranh hấp dẫn về hoạt động tấn công và phòng thủ 
hợp nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và mạng lưới:  
 

Trên hành trình từ một quốc gia lớn về mạng trở thành cường quốc mạng, Trung Quốc đã 
có một thời gian dài tham gia vào các cuộc đấu tranh gian khổ với nhiều lực lượng đối 
lập khác nhau. Chúng ta cần … phối hợp các vấn đề an ninh mạng và nhận ra rằng 
internet đã đưa kẻ thù và chiến trường đến gần hơn. Trong bối cảnh thời đại hiện nay, 
chúng ta đã chiến thắng cuộc chiến tổng thể chống lại các mâu thuẫn và xung đột, loại bỏ 
chướng ngại … và ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh công cộng của xã hội thông 
tin với mô hình thanh tra mạng. Quá trình triển khai cụ thể tập trung vào ba khía cạnh: 
Trước tiên là khảo sát mục tiêu toàn cầu. Sàng lọc trinh sát kiểu “vét lưới” và phân tích 
cụm được thực hiện trên các mục tiêu được nối mạng trên quy mô toàn cầu và các khu 
vực an toàn tạm thời cũng như khu vực thanh tra trọng điểm được chỉ định. Thứ hai là 
điều tra chi tiết các mục tiêu thù địch. Đối với các mục tiêu quốc gia đã liệt kê [Trung 
Quốc] là đối thủ chiến lược chính hoặc đã có hành động thù địch, chúng ta sẽ tiến hành 
thanh tra trọng điểm và thanh tra ngẫu nhiên để xác định chúng. Thứ ba là xác minh mục 
tiêu chiến đấu. Duy trì hoạt động thanh tra thường xuyên các quốc gia, công ty hoặc mục 
tiêu cá nhân có thể gây nguy hiểm cho [Trung Quốc] và duy trì khả năng chiến đấu để 
tiêu diệt bất cứ lúc nào.99 
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Thiết lập tiêu chuẩn: Trung Quốc tìm kiếm “quyền lực 
diễn ngôn” 
 
“Hiện tại, trò chơi an ninh mạng của các cường quốc không chỉ là trò chơi của công nghệ, mà 
còn là trò chơi của ý tưởng và quyền lực diễn ngôn”.  

—Tập Cận Bình, năm 2016100 
 
Công nghệ thông tin cũng mang đến một hình thức thể hiện sức mạnh có hệ thống hơn, tinh tế 
hơn: thiết lập tiêu chuẩn. Diễn ngôn đối nội của Trung Quốc gợi ý về tham vọng cạnh tranh trong 
việc thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế nhằm gia tăng quyền lực toàn cầu.  
 
Khuôn khổ này hoàn toàn không xuất hiện trong các cuộc thảo luận đối ngoại. Thông điệp đối 
ngoại của Bắc Kinh thể hiện việc thiết lập tiêu chuẩn như một lĩnh vực đôi bên cùng có lợi và 
kêu gọi hợp tác và phát triển quy tắc chung trong lĩnh vực đó. Ví dụ, khi thảo luận về Sáng kiến 
An ninh Dữ liệu Toàn cầu vào năm 2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Zhao Lijian tuyên bố 
rằng Trung Quốc mong muốn “cung cấp một kế hoạch chi tiết để xây dựng các tiêu chuẩn toàn 
cầu”, dựa vào các khái niệm bao trùm như “tôn trọng lẫn nhau và quản trị chung”, nỗ lực “xây 
dựng sự tin tưởng lẫn nhau và tăng cường hợp tác”, ủng hộ “chủ nghĩa đa phương” và các cách 
thức mới để “làm việc cùng với các bên khác”. Zhao tuyên bố rằng “tham vấn rộng rãi và đóng 
góp chung vì lợi ích chung là con đường đúng đắn về phía trước” nếu Trung Quốc muốn xây 
dựng “một cộng đồng với một tương lai chung trong không gian mạng”.101 Tương tự, một bài 
báo năm 2016 trên tờ Nhân dân nhật báo cho rằng “Trung Quốc và Hoa Kỳ cần hợp tác về mạng 
thay vì đối đầu ... hợp tác đôi bên cùng có lợi và cùng nhau khám phá các quy tắc ứng xử trên 
mạng”.102  
 
Diễn ngôn đối nội của Trung Quốc kể một câu chuyện khác. Thiết lập tiêu chuẩn nổi lên như một 
phương tiện để dẫn đầu, hoặc thậm chí thống trị, công nghệ tương lai - và qua đó, đây còn là 
phương tiện để dẫn dắt hoặc thống trị trật tự thế giới mới nổi. Các tiêu chuẩn được đặt khuôn khổ 
đồng nhất là có người thắng kẻ thua, mang tính cạnh tranh và là công cụ để đạt được quyền lực 
quốc gia. Hoàn toàn khác với đường lối công khai của Bộ Ngoại giao, một bài báo năm 2015 
trên tờ Zhejiang Daily của phó giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chính sách của Tỉnh ủy Chiết 
Giang đương nhiệm đưa ra một ví dụ ngắn gọn về giá trị chiến lược cạnh tranh mà Trung Quốc 
ấn định cho các tiêu chuẩn: 

 
Trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế và kinh tế thị trường hiện đại … Các tiêu chuẩn là 
tầm cao chỉ huy, quyền lực diễn ngôn và quyền lực kiểm soát. Do đó, “ai nắm giữ các 
tiêu chuẩn sẽ giành được cả thế giới” (“得标准者得天下”), và “các doanh nghiệp hạng 
nhất bán tiêu chuẩn. Các công ty hạng hai bán thương hiệu và công ty hạng ba bán sản 
phẩm” (“一流企业卖标准、二流企业卖品牌、三流企业卖产品”).103  
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Các cấp cao nhất của đảng, bao gồm cả ông Tập, đã nhấn mạnh điều này về các tiêu chuẩn. Họ 
cũng đã vạch ra vai trò của chính phủ trong việc dẫn dắt nỗ lực thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật. 
Năm 2016, ông Tập tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ “tích cực thực hiện chiến lược chuẩn hóa”,104 
một nỗ lực củng cố và xuất khẩu các tiêu chuẩn kỹ thuật của Trung Quốc.105 Khi đó, ông nói: 
“Chúng ta phải đẩy nhanh quá trình nâng cao quyền lực diễn ngôn quốc tế và quyền lực thiết lập 
quy tắc của Trung Quốc trên không gian mạng và nỗ lực không ngừng hướng tới mục tiêu xây 
dựng cường quốc mạng”.106 Vào tháng 3 năm 2018, Bắc Kinh đã khởi động dự án Tiêu chuẩn 
Trung Quốc 2035, do Học viện Kỹ thuật Trung Quốc dẫn đầu.107 Sau giai đoạn nghiên cứu kéo 
dài hai năm, dự án này đã phát triển thành Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Chuẩn hóa Quốc gia 
vào tháng 1 năm 2020.108 “Những điểm chính trong công tác chuẩn hóa năm 2020” do Ủy ban 
Chuẩn hóa Quốc gia Trung Quốc ban hành vào tháng 3 năm 2020 đã đề ra ý định “tăng cường sự 
tương tác giữa chiến lược chuẩn hóa và các chiến lược quốc gia lớn”.109  
 
Diễn ngôn trong nước của Trung Quốc cũng không gợi ý rằng quá trình thiết lập tiêu chuẩn phải 
là một quá trình hợp tác. Một giám đốc tại Học viện Khoa học Trung Quốc đã lưu ý vào năm 
2016 rằng các “nguyên tắc” khác nhau mà ông Tập đưa ra để quản lý không gian mạng “cũng sẽ 
được tất cả mọi quốc gia trên thế giới công nhận và sẽ trở thành chuẩn mực cơ bản về quản trị 
internet ở tất cả mọi quốc gia”.110  
 
Tham vọng chuẩn hóa của Trung Quốc mở rộng trên khắp các lĩnh vực. Tham vọng này áp dụng 
cho đường sắt cao tốc cũng như viễn thông. Tuy nhiên, Bắc Kinh có vẻ đặc biệt chú trọng vào 
các lĩnh vực mới nổi - những lĩnh vực mà các tiêu chuẩn toàn cầu vẫn đang được thiết lập, và do 
đó là lĩnh vực mà Trung Quốc có cơ hội vượt qua các nước đương nhiệm.111 Ví dụ, Những điểm 
chính trong công tác chuẩn hóa năm 2020 vạch ra những nỗ lực trong các ngành công nghiệp 
mới nổi (ví dụ: sản xuất thông minh, năng lượng mới và hệ thống giao thông tiết kiệm năng 
lượng, vật liệu tiên tiến); các ưu tiên khẩn cấp (ví dụ, công nghệ phòng ngừa và kiểm soát 
COVID-19); công nghệ sinh học (ví dụ, vật liệu dựa trên sinh học và thiết bị y tế tiên tiến); cơ sở 
hạ tầng dịch vụ (ví dụ: thương mại điện tử, tài chính, tín dụng xã hội và hậu cần); và công nghệ 
thông tin (ví dụ: Internet vạn vật, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, 5G, thành phố thông minh, 
thông tin địa lý).112  
 
Như cách phân loại đó gợi ý, 5G và công nghệ thông tin nói chung đóng vai trò trung tâm trong 
chương trình thiết lập tiêu chuẩn của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ và tổ chức việc 
thúc đẩy các tiêu chuẩn viễn thông. Năm 2016, ông Tập tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ “thúc đẩy 
cải cách hệ thống quản trị internet toàn cầu” thông qua các tổ chức hiện có như Liên hiệp quốc 
cũng như thông qua các cơ chế mới do Trung Quốc dẫn đầu như Sáng kiến Vành đai và Con 
đường và các biểu ngữ phụ như Con đường Tơ lụa Kỹ thuật số.113 Zhao Dachun, đại diện của 
Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc kiêm phó tổng giám đốc của China Mobile, đã nêu rõ vai 
trò trung tâm của nhà nước trong việc tổ chức và thúc đẩy các tiêu chuẩn viễn thông vào năm 
2018. Ông tuyên bố: “Về việc xác định tiêu chuẩn 5G, phân bổ phổ tần, cấp giấy phép, xác minh 
kỹ thuật và khuyến công, chính phủ và các ban ngành liên quan sẽ thực hiện thiết kế cấp cao 
nhất và cung cấp hỗ trợ chính sách liên quan để đẩy nhanh quá trình phát triển ngành công 
nghiệp 5G.”114  
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Trong một phản ánh khác về vai trò của nhà nước trong việc thiết lập tiêu chuẩn và nhấn mạnh 
vào 5G, Tong Guohua, chủ tịch kiêm bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông Trung Quốc, đã hứa hẹn vào năm 2018 rằng “đối với định hướng phát triển ngành công 
nghiệp trong tương lai, chúng tôi tuân theo hướng dẫn của Tổng Bí thư Tập và quá trình triển 
khai chiến lược của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản thuộc sở hữu Nhà nước của Quốc vụ 
viện để hình thành sáu bố trí công nghiệp, cụ thể là tập trung vào các tiêu chuẩn 5G” cùng các 
tiêu chuẩn khác.115  
 
Trong một bài báo năm 2020, Duan Weilun đã mô tả sự thành công của phương pháp tiếp 
cận này:  
 

Sau nhiều năm nỗ lực theo sau [những nước khác] về 2G, bắt kịp về 3G, đồng bộ [với 
những nước khác] về 4G, Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển 5G đầu tiên trên 
thế giới và dẫn đầu về đổi mới công nghệ. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã tham gia 
hoàn toàn vào quá trình hình thành các tiêu chuẩn 5G quốc tế, tăng cường hợp tác quốc tế 
về 5G và làm việc với các doanh nghiệp quốc tế để thúc đẩy hình thành tiêu chuẩn 5G 
thống nhất toàn cầu.116 

 
Duan củng cố cho tuyên bố này bằng các bằng chứng thực nghiệm: “Tính đến tháng 4 năm 2019, 
số lượng đơn đăng ký SEP (Bằng sáng chế thiết yếu tiêu chuẩn) cho hệ thống truyền thông 5G 
của các công ty Trung Quốc đứng đầu thế giới, chiếm 34%”.117 Các tổ chức chính nộp những 
đơn đăng ký này là Huawei, ZTE và Viện Khoa học và Công nghệ Viễn thông.118 Sau đó, Duan 
tiếp tục trình bày những đường lối nỗ lực mà qua đó Trung Quốc có thể tiếp tục đạt được thành 
công về tiêu chuẩn của mình, kêu gọi các công ty Trung Quốc tham gia vào Tổ chức Chuẩn hóa 
Quốc tế, Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế và Liên minh Viễn thông Quốc tế, để “tham gia tích cực 
vào việc hình thành các tiêu chuẩn quốc tế về 5G và an ninh mạng công nghệ thông tin thế hệ 
mới … và nâng cao hơn nữa tiếng nói và tầm ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc trong việc hình 
thành các tiêu chuẩn an ninh không gian mạng quốc tế”.119  
 
Diễn ngôn của Trung Quốc mô tả rõ ràng những tham vọng cạnh tranh toàn cầu làm nền tảng 
cho nỗ lực định hình các tiêu chuẩn viễn thông do nhà nước dẫn đầu. Một bài báo năm 2019 của 
các tác giả tại Học viện Khoa học Quân sự120 trong tạp chí Quốc phòng Trung Quốc cung cấp 
một bản tóm tắt rõ ràng về những lợi ích then chốt: 
 

Công nghệ cốt lõi 5G gần như hoàn toàn mới. Bất kỳ ai nắm vững mô hình, kiến trúc và 
tiêu chuẩn của công nghệ 5G trước tiên sẽ có quyền lên tiếng về mạng di động trong 
tương lai và lợi thế tiên phong của chuỗi ngành công nghiệp. Họ có thể nắm giữ vị trí dẫn 
đầu chiến lược trong thương mại kinh tế và cạnh tranh quân sự trong tương lai.121 

 
Những đường lối này gợi ý rằng chỉ một quốc gia có thể nắm giữ “vị trí dẫn đầu chiến lược” này. 
Điểm này được trình bày rõ ràng hơn trong tài liệu khác. Nhật báo thương mại Thâm Quyến gọi 
5G là “kẻ chiến thắng giành được tất cả” (赢家通吃) vào năm 2019.122 Đích thân Miao Wei, 
người đứng đầu Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, đã tán thành lập luận này. Trong một 
bài phát biểu năm 2020, Miao Wei nói rằng “có ba tiêu chuẩn toàn cầu trong kỷ nguyên 3G, hai 
tiêu chuẩn toàn cầu trong kỷ nguyên 4G và một tiêu chuẩn toàn cầu thống nhất trong kỷ 
nguyên 5G”.123  
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Tại sao các tiêu chuẩn 5G “kẻ chiến thắng giành được tất cả” lại có tầm quan trọng chiến lược 
như vậy? Tong Guohua lý luận rằng một phần là vì nếu Trung Quốc có thể thiết lập các tiêu 
chuẩn này, họ có thể kiểm soát tốt hơn công nghệ và mạng lưới của mình, nhờ đó hỗ trợ quyền tự 
chủ của quốc gia. Vào năm 2018, ông viết: “Việc tự nắm vững các tiêu chuẩn và tự xây dựng 
mạng lưới sẽ giúp đảm bảo chắc chắn về thông tin và thậm chí là an ninh quốc gia”.124 
 
Nhưng các tiêu chuẩn 5G - và các tiêu chuẩn công nghệ thông tin nói chung - cũng mang lại 
những phần thưởng mang tính chiến lược hơn, có tiềm năng tấn công cao hơn và mang tính nền 
tảng hơn. Diễn ngôn của Trung Quốc gợi ý rằng các tiêu chuẩn công nghệ thông tin sẽ xác định 
kiến trúc của thế giới công nghệ thông tin mới nổi. Do đó, việc thiết lập các tiêu chuẩn này sẽ 
mang đến cơ hội đặt ra các quy tắc của thế giới tương lai và qua đó sẽ có thể nhảy vọt hoặc thay 
thế trật tự phương Tây. Một bài báo năm 2020 trên tờ Cadres Tribune của Trung Quốc trình bày 
rõ ràng điều này: 
 

Trong thời đại internet, bất cứ ai có quyền lực diễn ngôn và quyền thiết lập quy tắc sẽ có 
quyền dẫn đầu trật tự tương lai … Trước thời đại internet, các nước Âu Mỹ đóng vai trò 
dẫn đầu trong việc hình thành trật tự kinh tế, chính trị và luật pháp thế giới mới … Tuy 
nhiên, trong kỷ nguyên internet, và đặc biệt là trong kỷ nguyên mới của thông tin hóa mà 
5G là tiên phong, Trung Quốc hoàn toàn có thể nhảy vọt và có những đóng góp lớn hơn. 
Cơ hội lịch sử do internet mang lại chắc chắn sẽ trở thành một bước thúc đẩy quan trọng 
để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc.125 

 
Mô tả về “kỷ nguyên mới của thông tin hóa mà 5G là tiên phong” là yếu tố quan trọng. Điều này 
giúp giải thích tầm quan trọng hết sức đặc biệt mà Trung Quốc có vẻ ấn định cho công nghệ 5G 
trong nỗ lực lớn hơn của họ nhằm định hình kiến trúc của kỷ nguyên thông tin. 5G được mô tả 
như một kiểu tiêu chuẩn của mọi tiêu chuẩn - một hệ thống sẽ hỗ trợ cho hàng loạt các công 
nghệ, khả năng và tiêu chuẩn theo sau và do đó sẽ định hình hệ sinh thái công nghệ thông tin lớn 
hơn. Zhao Dachun đã giải thích điều này bằng các thuật ngữ đơn giản trong một cuộc phỏng vấn 
năm 2018: 
 

Nghiên cứu và phát triển 5G là một biện pháp quan trọng để thực thi quyền lực mạng và 
phát triển nền kinh tế kỹ thuật số. Công nghệ này có thể thúc đẩy quá trình phát triển 
Internet vạn vật, Internet vạn vật công nghiệp, v.v., cho phép chuyển đổi kỹ thuật số toàn 
bộ ngành công nghiệp và cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng một xã hội 
thông minh.126  

 
Cùng năm đó, Tong Guohua127 đưa ra cách diễn đạt hơi khác: 
 

Ý nghĩa to lớn của 5G đối với sự phát triển của quốc gia [Trung Quốc] là nó sẽ lật đổ ứng 
dụng của các ngành công nghiệp khác nhau, và sau đó kích hoạt sự ra đời của các tiêu 
chuẩn và hệ sinh thái mới trong các ngành công nghiệp khác nhau. Có thể nói, cạnh tranh 
giành vị trí dẫn đầu về công nghệ 5G là ưu tiên hàng đầu đối với tăng trưởng kinh tế và 
năng lực cạnh tranh của quốc gia.128 
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Chen Baoguo bổ sung thêm một tầng nghĩa khác vào bức tranh trong một bài báo trước năm 
2010, lưu ý rằng hệ sinh thái tiêu chuẩn và mạng mà 5G sẽ hỗ trợ không chỉ bao gồm thế giới 
thông tin ảo mà cả thế giới thực: 
 

Công nghệ Internet vạn vật cho phép kiểm soát thế giới thực thông qua mạng … Trước 
đây, ý tưởng là tách cơ sở hạ tầng vật lý khỏi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: Một bên 
là sân bay, đường cao tốc, các tòa nhà và bên kia là trung tâm dữ liệu, máy tính cá nhân, 
băng thông rộng, v.v. Trong kỷ nguyên của Internet vạn vật, bê tông cốt thép, dây cáp, 
chip và băng thông rộng sẽ được tích hợp vào một cơ sở hạ tầng thống nhất. Theo nghĩa 
này, mạng và thực tế đã trở thành một tổng thể không thể tách rời.129 

 
Qua đó, thế giới có thể được định hình bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn 5G bao trùm cả thế giới 
thực và ảo, mang đến quyền lực không chỉ đối với chuyển động của thông tin mà cả trên không 
gian thực.  
 
Tất cả những điểm này - vai trò của nhà nước trong việc thiết lập các tiêu chuẩn 5G, bản chất “kẻ 
chiến thắng giành được tất cả” của các tiêu chuẩn này; vai trò của chúng trong việc thúc đẩy các 
hệ sinh thái lớn hơn vốn sẽ định hình kỷ nguyên thông tin và khả năng kiểm soát thế giới ảo và 
thực mà các hệ sinh thái này mang lại - kết hợp trong diễn ngôn của Trung Quốc về việc đặt 
khuôn khổ các tiêu chuẩn 5G như một lĩnh vực cạnh tranh và lĩnh vực quyết định chiến lược. 
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, Tong Guohua cho biết “Trung Quốc tiếp tục thống trị tiêu 
chuẩn toàn cầu về truyền thông di động” và nói thêm: “Việc vươn lên trong kỷ nguyên 5G mang 
đến một cơ hội lịch sử hiếm có”.130 
 
Trung Quốc cũng có cơ hội phá vỡ quyền nắm giữ các tiêu chuẩn quốc tế của Hoa Kỳ và phương 
Tây, qua đó làm suy yếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ và phương Tây. Quyền kiểm soát các tiêu chuẩn 
toàn cầu - và đặc biệt là các tiêu chuẩn công nghệ thông tin - được đồng loạt mô tả là cốt lõi của 
quyền lực toàn cầu của Hoa Kỳ và phương Tây. Theo Yang Zhen, khi đó là chủ tịch Hội đồng 
Học viện Truyền thông Giang Tô năm 2010: 
 

Các tiêu chuẩn và công nghệ cốt lõi của Internet là do Hoa Kỳ thiết lập. Internet chỉ là một 
thế giới ảo, và Internet vạn vật là một hệ thống khổng lồ kết nối tất cả mọi thứ trên thế 
giới … Nếu các công nghệ chủ chốt và tiêu chuẩn chính của Internet vạn vật nằm trong tay 
các nước phát triển phương Tây, và [Trung Quốc] không có quyền sở hữu trí tuệ độc lập, thì 
Trung Quốc sẽ không có cơ hội đạt được sự trỗi dậy hòa bình và hồi sinh quốc gia.131 

 

Kết luận 
Một kiến trúc kỹ thuật số mới đang hình thành. Kiến trúc này sẽ định hình thông tin liên lạc và 
các luồng tài nguyên, an ninh và thịnh vượng, các chuẩn mực toàn cầu và thông tin. Kiến trúc 
này sẽ quyết định cán cân quyền lực quốc tế và cách thức thực thi quyền lực trong cán cân đó. 
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Bắc Kinh đang tự định vị chính mình để đóng vai trò cốt lõi - thậm chí định hướng - quá trình 
phát triển kiến trúc này. Chính phủ Trung Quốc làm điều này trong khi phát biểu với nước ngoài 
về hàng loạt các giả định và mục tiêu trái ngược với những giả định và mục tiêu được thông báo 
trong nước. Việc Trung Quốc phát biểu theo hai tiếng nói khác nhau không phải là một kết luận 
mới mẻ. Tuy nhiên, những điểm khác biệt cốt lõi giữa những tiếng nói đó trong lĩnh vực CNTT 
hầu như vẫn chưa được ghi nhận, bất chấp ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với cơ 
sở hạ tầng, công nghệ và chuẩn mực CNTT quốc tế. 
 
Giới thiệu về tác giả 
 
Rush Doshi là giám đốc của Brookings China Strategy Initiative (Sáng kiến Chiến lược Trung 
Quốc của Brookings) và là thành viên của Brookings Foreign Policy (Chính sách Đối ngoại 
Brookings). Ông cũng là thành viên tại Trung tâm Trung Quốc Paul Tsai thuộc Trường Luật 
Yale và là một nghiên cứu sinh trong lớp khai giảng chương trình Wilson China. Nghiên cứu của 
ông tập trung vào đại chiến lược của Trung Quốc cũng như các vấn đề an ninh tại Ấn Độ-Thái 
Bình Dương. Doshi là tác giả của The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace 
American Order, sắp xuất bản từ Oxford University Press. Ông hiện đang phục vụ trong chính 
quyền Biden. 
 
Emily de La Bruyère là đồng sáng lập của Horizon Advisory, một công ty tư vấn địa chính trị, 
đồng thời là thành viên cấp cao tại Foundation for Defense of Democracies (Quỹ bảo vệ các nền 
dân chủ - FDD). Nghiên cứu của bà tập trung vào tham vọng chuẩn hóa, chiến lược hợp nhất 
quân-dân sự và nền tảng địa chính trị của Trung Quốc, cũng như tác động của những điều này 
đối với an ninh toàn cầu và trật tự kinh tế. Bà có bằng Cử nhân summa cum laude từ Đại học 
Princeton và bằng Thạc sĩ summa cum laude từ Sciences Po, Paris, nơi bà là nghiên cứu sinh 
theo chương trình học bổng Michel David-Weill. 
 
Nathan Picarsic là đồng sáng lập của Horizon Advisory, một công ty tư vấn địa chính trị, và là 
thành viên cấp cao tại Foundation for Defense of Democracies (Quỹ bảo vệ các nền dân chủ - 
FDD). Nghiên cứu của ông tập trung vào việc phát triển các chiến lược cạnh tranh nhằm ứng phó 
với định hướng bất đối xứng của Đảng Cộng sản Trung Quốc về cạnh tranh kinh tế và an ninh 
toàn cầu. Ông có bằng Cử nhân từ Đại học Harvard và đã hoàn thành các chương trình giáo dục 
điều hành thông qua Trường Kinh doanh Harvard và Đại học Quân dụng Quốc phòng.  
 
John Ferguson là cựu thực tập sinh của Brookings tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đông 
Á và Sáng kiến Chiến lược Trung Quốc. Ông sẽ tốt nghiệp Đại học Harvard vào tháng 5 năm 
2022, hoàn thành cả bằng Cử nhân về Chính phủ và Thạc sĩ về Nghiên cứu Khu vực-Đông Á, 
học song song trong bốn năm. Trước đây, ông là thực tập sinh nghiên cứu cho Giám đốc Trung 
tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie-Tsinghua và lãnh đạo Sáng kiến Chính sách Đối ngoại của 
Đại học Harvard. 
 
Lời cảm ơn 
 
Các tác giả xin cảm ơn các cựu thực tập sinh Isabella Lu, Gaoqi Zhang và Zijin Zhou đã hỗ trợ 
công việc nghiên cứu trong dự án này, Anna Newby và Ted Reinert đã biên tập báo cáo này, và 
Chris Krupinski đã cung cấp bố cục. Brookings xin cảm ơn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Viện Báo 
cáo Chiến tranh và Hòa bình đã tài trợ cho nghiên cứu này. 
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Báo cáo này được hoàn thành trước khi Rush Doshi phục vụ trong chính phủ, chỉ liên quan đến 
các nguồn tin mở và không nhất thiết phản ánh chính sách chính thức hoặc vị thế của bất kỳ cơ 
quan nào trong chính phủ Hoa Kỳ. 
 
Viện Brookings là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tập trung vào các nghiên cứu và giải pháp 
chính sách độc lập. Sứ mệnh của Viện là thực hiện các nghiên cứu độc lập, chất lượng cao và 
dựa trên nghiên cứu đó, đưa ra các khuyến nghị sáng tạo, thiết thực cho các nhà hoạch định 
chính sách và công chúng. Các kết luận và khuyến nghị của bất kỳ ấn phẩm nào của Brookings 
chỉ là của (các) tác giả của ấn phẩm đó và không phản ánh quan điểm của Viện, ban quản lý 
hoặc các học giả khác. 
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