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SÁU ĐIỂM CẦN GHI NHỚ 

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”.1 Ông tuyên bố rằng “Trung Quốc 
phải có công nghệ của riêng mình, và phải có công nghệ mạnh”.2 
 

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”.3  
 

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.4 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”.5 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”.6 Do đó, Trung Quốc phải 
xây dựng các mạng lưới của riêng mình vừa “độc lập vừa có thể kiểm soát được”.7 

5. Các nguồn thương mại và hàn lâm Trung Quốc cho biết rằng quan ngại bảo mật của 
cộng đồng quốc tế về viễn thông Trung Quốc có thể không bị đặt sai chỗ, và Bắc kinh có 

https://www.brookings.edu/research/china-as-a-cyber-great-power-beijings-two-voices-in-telecommunications/
https://www.brookings.edu/research/china-as-a-cyber-great-power-beijings-two-voices-in-telecommunications/


thể nhận thấy các mạng viễn thông và mạng thương mại khác là phương tiện để dự báo 
sức mạnh tấn công 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”.8 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”.9  
 

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, thảo luận trong nước nhấn mạnh 
giá trị cạnh tranh của các tiêu chuẩn để thiết lập sự thống lĩnh công nghệ và nhu cầu xây 
dựng “quyền lực diễn ngôn” trong phát triển CNTT toàn cầu tương ứng. 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.10 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”.11 

  



HAI TIẾNG NÓI CỦA TRUNG QUỐC TRONG DIỄN NGÔN VỀ VIỄN THÔNG  
 
Chính phủ Trung Quốc truyền đạt ra bên ngoài một loạt các giả định và mục tiêu trái ngược với 
những gì được truyền đạt trong nước. Dưới đây là một số ví dụ chính về sự trái ngược đó. 
 
Tham vọng: Trung Quốc với tư cách là một “Cường Quốc Mạng” 
 

- Thông điệp đưa ra bên ngoài: 
- “Hệ thống đánh giá an ninh mạng do những nhà chức trách Trung Quốc liên 

quan giới thiệu dựa trên thực tế là Trung Quốc có số người dùng mạng cao nhất 
thế giới và đã trở thành một quốc gia có đa số người sử dụng mạng. Việc ban 
hành đánh giá an ninh mạng sẽ trở thành cơ sở pháp lý hiệu quả nhất để duy trì 
an ninh mạng quốc gia và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xây 
dựng sức mạnh mạng”.12 

- Hong Lei, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao tại cuộc họp báo tháng 5 năm 
2014 - sự xuất hiện duy nhất của cụm từ “sức mạnh mạng” trong lời phát 
ngôn sáu năm từ người phát ngôn Bộ Ngoại Giao 

- Đối với đối tượng người nghe là người Trung Quốc trong nước: 
- “Giai đoạn hiện tại và tương lai là một trong những cơ hội chiến lược quan trọng 

để Trung Quốc có thể chuyển từ một quốc gia sản xuất và mạng lớn thành một 
cường quốc về hai lĩnh vực này. Đối mặt với tình hình cạnh tranh quốc tế gay 
gắt và các yêu cầu cấp bách trong quá trình phát triển chất lượng cao của quốc 
gia, chúng tôi sẽ đẩy nhanh công nghệ thông tin và công nghiệp chất lượng cao. 
Việc phát triển là rất cấp bách”.13 

- Chen Zhaoxiong, phó giám đốc Bộ Công nghệ thông tin và Công nghiệp 
(IIT), trong một bài viết được xuất bản vào năm 2019 

- “Những người thắng sẽ vui mừng, những người thua sẽ sụp đổ. Trong một bài 
phân tích cuối cùng, cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực mạng chỉ dành cho nhân tài. 
Để xây dựng sức mạnh mạng, không có đội ngũ nhân tài xuất sắc, không có sự 
bùng nổ của sự sáng tạo và sức mạnh của tài năng thì sẽ rất khó để thành 
công”.14 

- Chủ tịch Tập Cận Bình trong một bài phát biểu tại diễn đàn đặc biệt Tập 
trung vào công tác an ninh mạng và thông tin hóa của Trung Quốc vào 
năm 2016 

- “Trung Quốc cần nắm bắt tầm cao chỉ hủy của cuộc cạnh tranh công nghệ liên 
quan đến dài hạn và tình hình chung”.15 

- Chen Zhaoxiong trong cuộc trò chuyện với các nhà điều hành của ngành 
vào năm 2019 

 
  



Bản địa hóa: Sự phụ thuộc là “mối nguy hiểm tiềm ẩn” của Trung Quốc  
 

- Bên ngoài: 
- “Những hạn chế đối với Huawei hiển nhiên vi phạm nguyên tắc kinh tế thị trường 

và các quy tắc thương mại tự do”.16 
- Hua Chunying, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trong một cuộc họp báo 

vào tháng 7 năm 2020 
- “Những gì Hoa Kỳ đã làm gì cho thấy rõ nền kinh tế thị trường và nguyên tắc 

cạnh tranh công bằng mà họ yêu cầu người chiến thắng không là gì ngoài sự trá 
hình. Hành vi của họ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế”.17 

- Zhao Lijian, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trong một cuộc họp báo 
vào tháng 7 năm 2020 

- “Việc sử dụng an ninh [chống lại những công ty như Huawei] không có cơ sở 
thực tế cũng như không tuân thủ các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế”.18 

- Wang Wenbin, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trong một cuộc họp báo 
vào tháng 7 năm 2020 

- Trong nước: 
- “Công nghệ cốt lõi của Internet là “điều tất yếu” lớn nhất của chúng ta và mối 

nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất của chúng ta là công nghệ cốt lõi bị những bên khác 
hạn chế”.19 

- “Bất kể công ty Internet lớn đến mức nào, bất kể giá trị thị trường cao đến mức 
nào, nếu công ty đó phụ thuộc nhiều vào các quốc gia nước ngoài về các thành 
phần cốt lõi, và nếu “đường giao thông chính” của chuỗi cung ứng nằm trong tay 
người khác thì sẽ giống như xây nhà trên nền móng của người khác. Dù nhà lớn 
và đẹp đến mức nào, nó cũng có thể không chịu được gió mưa, và có thể rất dễ 
bị sụp đổ bởi cú va chạm đầu tiên”.20 

- “Một mặt, công nghệ cốt lõi là vũ khí quan trọng nhất của đất nước và công nghệ 
cốt lõi và quan trọng nhất phải dựa trên sự đổi mới và tự lực trong nước. Trao 
đổi thị trường không thể mang lại cho chúng ta những công nghệ cốt lõi và tiền 
không thể mua các công nghệ cốt lõi”.21 

- “Chúng ta không từ chối bất kỳ công nghệ mới nào. Công nghệ mới là kết quả 
phát triển của nền văn minh nhân loại. Miễn là công nghệ đó có ích trong việc 
nâng cao mức độ năng suất xã hội tại quốc gia của chúng ta và cải thiện cuộc 
sống của mọi người, chúng ta sẽ không từ chối. Vấn đề là tìm ra công nghệ có 
thể giới thiệu được nhưng phải an toàn và có thể kiểm soát, công nghệ có thể 
giới thiệu, sử dụng, tiếp thu được và sau đó là đổi mới lại, công nghệ có thể phát 
triển hợp cùng với những công nghệ khác và công nghệ phải được đổi mới trong 
nước. Vấn đề then chốt của công nghệ cốt lõi là nghiên cứu cơ bản. Nếu nghiên 
cứu cơ bản không được thực hiện tốt thì công nghệ ứng dụng sẽ như nước 
không có nguồn và cây không có rễ”.22 

- Tất cả trích dẫn nêu trên từ một bài phát biểu của chủ tịch Tập Cận Bình 
tại diễn đàn đặc biệt tập trung vào công tác an ninh mạng và thông tin 
hóa của Trung Quốc vào năm 2016 

 



An ninh mạng và mạng lưới: “Cả tấn công lẫn phòng thủ”  
 

- Bên ngoài: 
- “Thúc đẩy an ninh quốc gia là lý do không thỏa đáng mà phía Hoa Kỳ trích dẫn… 

[hạn chế đối với Huawei xuất hiện dưới] lý do về các rủi ro không được đảm 
bảo”.23 

- Hua Chunying, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trong một cuộc họp báo 
vào tháng 12 năm 2020 

- “Lý do Hoa Kỳ cấm Huawei có thể là vì họ đang lo lắng nếu các quốc gia khác 
sử dụng Huawei, Hoa Kỳ sẽ không còn có thể vượt qua cánh cửa sau và tham 
gia nghe lén”.24 

- Zhao Lijian, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trong một cuộc họp báo 
vào tháng 10 năm 2020 

 
- Trong nước: 

- “Không có an ninh mạng, sẽ không có an ninh quốc gia và sẽ không có hoạt 
động kinh tế và xã hội ổn định, và lợi ích của đại đa số người dân”.25 

- Tập Cận Bình trong bài phát biểu mang tính cột mốc về “xây dựng sức 
mạnh mạng” 

- “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”.26 

- Liu Honglin thuộc Trường Đảng thành phố Thượng Hải của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, trong một bài báo của Trường Đảng thuộc Ủy ban 
Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc - cơ quan cấp cao nhất về 
giáo dục chính trị của các viên chức nòng cốt Trung Quốc 

 
Thiết lập tiêu chuẩn: Trung Quốc tìm kiếm “quyền lực diễn ngôn” 
 

- Bên ngoài: 
- “[Thiết lập tiêu chuẩn quốc tế trong viễn thông] nên chú trọng đến việc đôi bên 

cùng có lợi, hợp tác và toàn diện”.27 
- “[Trung Quốc tìm cách] cung cấp kế hoạch chi tiết để xây dựng tiêu chuẩn toàn 

cầu với sự tôn trọng lẫn nhau và nỗ lực quản trị chung nhằm xây dựng sự tin 
tưởng lẫn nhau, tăng cường hợp tác, làm việc cùng với những người khác và 
ủng hộ chủ nghĩa đa phương”.28 

- Zhao Lijian, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trong một cuộc họp báo 
vào tháng 9 năm 2020 

 
- Trong nước:  

- “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. Vì vậy, 



nước có được những tiêu chuẩn này sẽ giành được thế giới. Doanh nghiệp xếp 
hạng cao nhất bán tiêu chuẩn, công ty xếp hạng hai bán thương hiệu và công ty 
xếp hạng ba bán sản phẩm”.29 

- Diễn giải tử tưởng của Tập Cận Bình về sự chuẩn hóa được xuất bản 
trên Zhejiang Daily 

- “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”.30 

- Được xuất bản trong Khoa học và công nghệ bí mật 
- “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”.31 

- Được xuất bản trong một tạp chí truyền thông thuộc tỉnh về Internet vạn 
vật - cuộc cách mạng mới trong công nghệ thông tin 

- “Nguyên tắc 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”.32 

- Sun Qiang, nhà nghiên cứu được mời của New Media Institute thuộc 
Trung tâm tư tưởng quốc gia, phân tích bài phát biểu của Tập Cận Bình 
tại Hội nghị Internet thế giới năm 2016 ở Wuzhen 

 
Hợp nhất quân-dân sự 
 

- Bên ngoài: 
- “Chúng tôi rất lấy làm tiếc và phản đối mạnh mẽ sự vu cáo và phóng đại liên tục 

chống lại chính sách hội nhập dân sự của Trung Quốc. Đây là việc thực hành 
theo thông lệ quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển hợp nhất các ngành quân sự 
và dân sự. Hoa Kỳ không phải là ngoại lệ. Như tôi biết, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 
và quân đội thực hiện nhiều dự án hợp tác khác nhau với các trường đại học 
Hoa Kỳ, các tổ chức nghiên cứu & phát triển và các công ty tư nhân. Một số 
công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ về bản chất là “hợp nhất quân-dân sự” vì hoạt 
động kinh doanh và sản phẩm của họ bao gồm cả hai”.33 



- “Một số quan chức Hoa Kỳ đã bóp méo chính sách hội nhập quân-dân sự của 
Trung Quốc trong việc bỏ qua có ác ý những dữ kiện và tìm cách đặt lệnh cấm 
vận công nghệ lên Trung Quốc với lý do này, qua đó phá vỡ và cản trở hợp tác 
kinh tế, thương mại và công nghệ bình thường giữa Trung Quốc và các quốc gia 
khác. Hoạt động này xuất phát từ tinh thần Chiến tranh lạnh, vi phạm tinh thần 
hợp tác quốc tế và xu hướng thời đại. Nó làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc, 
Hoa Kỳ và lợi ích chung của tất cả”.34 

- Cảnh Sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trong một cuộc họp báo 
vào tháng 3 năm 2020 

- Trong nước: 
- “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”.35 

- Tập Cận Bình vào năm 2018 
- “Do tính chất độc quyền cao của hệ thống công nghệ thông tin, sẽ không có khả 

năng có hai hệ thống khác nhau để sử dụng cho quân sự và dân sự”.36 
- “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”.37 

- Qin An, Giám đốc Viện Chiến lược Không gian mạng Trung Quốc và là 
cựu phó tổng biên tập tạp chí Internet Information Security, trong một bài 
phát biểu tại Trung tâm Đánh giá Bảo mật Công nghệ thông tin Trung 
Quốc 

- [Quân đội Trung Quốc] tìm kiếm “sự tích hợp toàn diện các hệ thống nối mạng 
với mục tiêu kết hợp các hoạt động chung [trên khắp] mạng lưới 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”.38 

- Được xuất bản trong tạp chí Quốc phòng nói về các ứng dụng quân sự 
sử dụng công nghệ 5G 
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