
Khung đạo đức dữ liệu và AI  

Khi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển, nhiều tổ chức đang áp 

dụng dữ liệu và khuôn khổ đạo đức AI. Các khuôn khổ này thể hiện 

cam kết đối với các thách thức đạo đức mà AI đặt ra và hướng dẫn 

các nỗ lực của họ để phát triển AI một cách có trách nhiệm.  Những 

khuôn khổ đạo đức này là gì? Các tổ chức có thể làm gì để thực hiện 

chúng? Dưới đây là một số ví dụ. Để biết thêm thông tin về đạo đức 

AI, hãy xem Nguyên tắc AI của OECD. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn 

từng lĩnh vực trong số chúng. 

Người máy hình người (Humanoid robotics) 
Robot hình người là một robot có hình dạng giống như cơ thể con 

người. Thiết kế có thể dành cho các mục đích chức năng, chẳng 

hạn như tương tác với các công cụ và môi trường của con người, 

cho các mục đích thử nghiệm, chẳng hạn như nghiên cứu vận động 

hai chân hoặc cho các mục đích khác. Nói chung, robot hình người 

có thân, đầu, hai cánh tay và hai chân, mặc dù một số robot hình 

người chỉ có thể sao chép một phần của cơ thể  con người, ví dụ, 

từ thắt lưng trở lên. Một số robot hình người cũng có đầu được 

thiết kế để tái tạo các đặc điểm trên khuôn mặt của con người như 

mắt và miệng. Android là robot hình người được xây dựng để thẩm 

mỹ hóa giống với con người.  

Một cuộc tranh luận gần đây đã nổ ra về ý nghĩa đạo đức của robot 

hình người. Các robot hình người được mô phỏng như con người 

để giúp các tương tác giống như con người trở nên dễ dàng hơn.   

Nhưng sự ra đời của những cỗ máy này làm dấy lên những lo ngại 

về đạo đức cũng như những câu hỏi về đạo đức.  Ví dụ, rô bốt nên 

được lập trình để đưa ra các quyết định đạo đức khi tương tác với 

con người. Có những lo ngại về sự phân biệt đối xử giữa các 

loài. Nhưng bất chấp những mối quan tâm như vậy, công nghệ này 

có tiềm năng lớn trong việc cải thiện cuộc sống con người.  

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là sự tiến hóa không chỉ dừng 

lại ở mức độ di truyền, và mức độ thông minh của con người có thể 



đủ để gây hại đáng kể. Tương tự như vậy, robot có thể trở nên xã 

hội và hợp tác hiệu quả, tương tự như các động vật có tính xã hội 

cao được tìm thấy trong thế giới tự nhiên. Những robot xã hội như 

vậy thậm chí có thể tiến hóa nhanh hơn con người.  Trong một kịch 

bản như vậy, số lượng robot và sự hợp tác giữa chúng có thể đóng 

một vai trò quyết định trong việc ngăn chặn thiệt hại thêm.  

Một thách thức đạo đức khác do sự tiến hóa của robot đặt ra là các 

hệ thống này có thể phát triển các giải pháp để phá vỡ các biện 

pháp bảo vệ công nghệ. Ví dụ, nếu một robot có thể tránh bị quan 

sát, nó có thể phát triển các kỹ thuật sinh sản khác bên ngoài cơ 

sở trung tâm. Có thể cần thêm những ràng buộc về sinh sản để 

giảm thiểu những rủi ro như vậy.  Ngoài ra, nếu robot có thể trốn 

tránh việc giám sát, chúng có thể ngừng chia sẻ dữ liệu hoạt động 

và do đó trốn tránh sự giám sát đạo đức.  Giải pháp cho vấn đề này 

là nhúng một bộ ghi dữ liệu bắt buộc vào mỗi robot.  

Nhận dạng khuôn mặt (Facial recognition) 
Sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác định người là một 

trong những cải tiến máy tính tiên tiến nhất kể từ khi Internet ra 

đời. Công nghệ này có thể được sử dụng để xác minh tính xác 

thực của việc bán hàng hoặc khả năng cung cấp tiền.  Vấn đề 

không chỉ liên quan đến đạo đức mà còn liên quan đến quyền riêng 

tư và bảo mật. Vì những lý do này, đạo đức và tính minh bạch là 

rất quan trọng. Các giải pháp nhận dạng khuôn mặt của Thales 

tuân thủ các nguyên tắc này. Ngoài an toàn và bảo mật, các giải 

pháp phải tuân thủ các tiêu chuẩn và luật có liên quan.  

Ngoài các mối quan tâm về quyền riêng tư và bảo mật, các tác động 

đạo đức của công nghệ nhận dạng khuôn mặt thường bị nghi ngờ.  

Một trong những mối quan tâm đáng lo ngại nhất là một số người có 

thể bị tổn hại bởi các lỗi kỹ thuật nhỏ, điều này có thể gây tốn kém.   

Do đó, các kỹ sư phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt có nghĩa 

vụ đạo đức phải xem xét tính chính xác và quyền riêng tư.  Hơn nữa, 

dữ liệu khuôn mặt được lưu trữ cho mục đích nhận dạng tội phạm và 

mục đích lưu trữ hồ sơ bởi cảnh sát và các cơ quan khác.   



Khi công nghệ này phát triển, một số vấn đề vẫn tồn tại, bao gồm: 

Các cân nhắc đạo đức cơ bản nhất  khi sử dụng công nghệ nhận 

dạng khuôn mặt là an toàn, độ tin cậy và quy trình xác minh.  Tỷ lệ 

thuận, hoặc việc sử dụng công nghệ mạnh mẽ cho một mục đích cụ 

thể, là một khái niệm quan trọng khác.  Thay vì sử dụng công nghệ vi 

phạm quyền riêng tư và bảo mật, các tổ chức chỉ nên triển khai công 

nghệ nhận dạng khuôn mặt có hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề 

trong tầm tay. Nếu có thể, các tổ chức cũng nên xem xét các công 

nghệ thay thế ít xâm nhập hơn. Các công nghệ này có thể phục vụ 

cùng một mục đích với việc thu thập dữ liệu ít bị xâm phạm hơn.  

Cơ chế tổ chức để đối phó với các tình huống khó 

xử về đạo đức 
Có nhiều cơ chế thủ tục và tổ chức mà các tập đoàn toàn cầu lớn 

nên tích hợp để đối phó với các tình huống khó xử về đạo đức 

trong AI. Các quy trình rõ ràng sẽ giúp xác định và ưu tiên các vấn 

đề đạo đức và đảm bảo rằng các quyết định đúng được đưa 

ra. Các cơ chế này cũng cần được liên kết với sứ mệnh và giá trị 

của công ty. Sau đó, những điều này có thể được tận dụng để giải 

quyết các mối quan tâm cụ thể về đạo đức. Bài viết này nêu bật 

sáu cơ chế mà các công ty nên áp dụng để đối phó với các tình 

huống khó xử về đạo đức trong AI. 

Đạo đức và nhân quyền nên đặt ra ranh giới bên ngoài của quản trị 

AI. Nhân quyền đóng một vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo quản 

trị AI có trách nhiệm. Ngay cả nhiều người ủng hộ nhiệt tình cách 

tiếp cận dựa trên quyền con người cũng thừa nhận vai trò của các 

nguyên tắc đạo đức trong quản trị AI.  Nhưng nó không đủ để có các 

nguyên tắc đạo đức. Các cơ chế tổ chức cũng cần đảm bảo rằng các 

công cụ AI tuân thủ các nguyên tắc về quyền con người.  Cuối cùng, 

các công cụ AI sẽ giúp đạt được các Các Mục tiêu Phát triển Bền 

vững (SDG) và cải thiện cuộc sống của những người có nhu cầu.  

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG = Sustainable 

Development Goals), còn được gọi là Các Mục tiêu Toàn cầu, 



đã được Liên Hợp Quốc thông qua năm 2015 như một lời kêu 

gọi hành động phổ quát để chấm dứt nghèo đói, bảo vệ hành 

tinh và đảm bảo rằng đến năm 2030 tất cả mọi người đều 

được hưởng hòa bình và thịnh vượng.  

17 Mục tiêu Phát triển Bền vững được tích hợp - họ nhận ra 

rằng hành động trong một lĩnh vực sẽ ảnh hưởng đến kết quả 

ở những lĩnh vực khác và sự phát triển phải cân bằng tính 

bền vững xã hội, kinh tế và môi trường.  

Các quốc gia đã cam kết ưu tiên tiến bộ cho những người ở 

xa nhất phía sau. SDGs được thiết kế để chấm dứt nghèo đói, 

AIDS và phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái.  

Sự sáng tạo, bí quyết, công nghệ và nguồn lực tài chính từ tất 

cả xã hội là cần thiết để đạt được SDGs trong mọi bối cảnh.  

Một bước đầu tiên tốt trong các biện pháp quản trị để ngăn chặn AI 

vi phạm nhân quyền là phát triển các bộ quy tắc đạo đức AI.  Đây 

có thể được trình bày rõ ràng là các quyền có thể thực thi cụ thể 

đối với các cá nhân hoặc công ty.  Chúng cũng là những công cụ 

quan trọng để giáo dục công chúng về AI.  Sáng kiến Toàn cầu của 

IEEE về Đạo đức trong Hệ thống Tự trị và Thông minh có số lượng 

thành viên ngày càng tăng bên ngoài tổ chức.  Các chính phủ trong 

lịch sử đã thực thi đạo đức thông qua luật pháp và chính sách.   

Nhưng hiện nay ngày càng có nhiều tổ chức nhằm đảm bảo rằng 

AI là đạo đức. Chúng bao gồm Viện Đạo đức và Công nghệ mới 

nổi (IEET) và Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi (CSET), 

nơi tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ về tác 

động bảo mật của các công nghệ mới nổi.  

Viện Đạo đức và Công nghệ mới nổi (IEET)  là một "viện 

nghiên cứu công nghệ" tìm cách "thúc đẩy các ý tưởng về 

cách tiến bộ công nghệ có thể tăng tự do, hạnh phúc và phát 

triển của con người trong các xã hội dân chủ". Nó được thành 

lập tại Hoa Kỳ vào năm 2004, với tư cách là một tổ chức phi 



lợi nhuận 501 (c)(3), bởi triết gia Nick Bostrom và nhà đạo 

đức sinh học James Hughes (nhà xã hội học).  

Viện nhằm mục đích ảnh hưởng đến sự phát triển của các 

chính sách công phân phối lợi ích và giảm rủi ro thay đổi công 

nghệ. Nó đã được mô tả là trong các nhóm quan trọng hơn" 

của phong trào siêu nhân (transhumanist movement), và là 

một trong những nhóm siêu nhân học  (transhumanist group) 

"đóng một vai trò mạnh mẽ trong lĩnh vực học thuật".  

IEET làm việc với Humanity Plus (cũng được thành lập và chủ 

trì bởi Bostrom và Hughes, và trước đây được gọi là Hiệp hội 

transhumanist thế giới), một tổ chức phi chính phủ quốc tế với 

một nhiệm vụ tương tự nhưng với một nhà hoạt động chứ 

không phải là cách tiếp cận học thuật. Một số nhà tư tưởng kỹ 

thuật được cung cấp các vị trí như Nghiên cứu sinh IEET. Các 

cá nhân đã chấp nhận các cuộc hẹn như vậy với IEET hỗ trợ 

sứ mệnh của viện, nhưng họ đã bày tỏ một loạt các quan điểm 

về các công nghệ mới nổi và không phải tất cả đều tự nhận 

mình là người siêu nhân (transhumanist).  

Các nguyên tắc về AI của OECD 

Các Nguyên tắc về AI của OECD là một khuôn khổ mới để phát 

triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong xã hội.  Họ đưa ra 5 nguyên 

tắc để hướng dẫn các nhà hoạch định chính sách và các công ty 

trong việc phát triển hệ thống AI.  Các nguyên tắc này nhằm mục 

đích tạo ra một hệ thống AI có trách nhiệm và đảm bảo việc sử 

dụng nó an toàn và có đạo đức. Những nguyên tắc này nhằm giúp 

tạo ra một xã hội bình đẳng hơn, đảm bảo rằng xã hội và các hệ 

thống AI đều công bằng và đáng tin cậy.  Để đạt được những mục 

tiêu này, OECD đang cho chính phủ của nhiều quốc gia trên thế 

giới vay kiến thức chuyên môn của mình. 

Các Nguyên tắc về AI của OECD nhằm cung cấp hướng dẫn thực 

tế về việc phát triển và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), 

đồng thời khuyến khích phát triển các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ 

thuật để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.  Ngoài việc 



khuyến khích phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật, các nguyên tắc 

này cũng nhằm khuyến khích sự can thiệp của con người và đảm 

bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và an toàn trong toàn bộ 

vòng đời của các hệ thống AI.  Các nguyên tắc đã được Ủy ban 

châu Âu ủng hộ và sẽ được tham chiếu tại hội nghị thượng đỉnh 

các nhà lãnh đạo G20 sắp tới ở Nhật Bản.  Trong khi đó, Nhóm 

Chính sách AI của OECD đang xây dựng hướng dẫn thực tế để 

thực hiện các nguyên tắc này. 

Trong khi các chính sách quốc gia về AI thường tập trung vào R&D 

và AI truyền thống, các khuyến nghị của OECD lại toàn diện một 

cách đáng ngạc nhiên. Chúng đề cập đến nhiều thách thức quan 

trọng của AI, bao gồm vai trò của AI trong xã hội, tăng trưởng bền 

vững và an toàn cho con người.  Bằng cách tuân theo các hướng 

dẫn và nguyên tắc, các chính phủ có thể đảm bảo sự phát triển của 

AI đồng thời thúc đẩy tăng trưởng đồng đều, bền vững và trách 

nhiệm giải trình. Tất cả những điều này sẽ giúp các công nghệ AI 

trở nên an toàn và hiệu quả hơn.  Tuy nhiên, một số chiến lược AI 

quốc gia không tuân theo các hướng dẫn này.  

Chính sách AI của OECD 

Hệ thống AI là một hệ thống dựa trên máy móc có khả năng 

ảnh hưởng đến môi trường bằng cách tạo ra một đầu ra (dự 

đoán, khuyến nghị hoặc quyết định) cho một tập hợp các mục 

tiêu nhất định. Nó sử dụng dữ liệu và đầu vào dựa trên máy 

và / hoặc con người để (i) nhận thức môi trường thực và / 

hoặc ảo; (ii) trừu tượng hóa những nhận thức này thành các 

mô hình thông qua phân tích một cách tự động (ví dụ: với học 

máy), hoặc bằng tay; và (iii) sử dụng suy luận mô hình để xây 

dựng các tùy chọn cho kết quả. Các hệ thống AI được thiết kế 

để hoạt động với các mức độ tự chủ khác nhau.  

Công việc của OECD về Trí tuệ nhân tạo và lý do để phát 

triển Khuyến nghị của OECD về Trí tuệ nhân tạo  

AI là một công nghệ đa năng có tiềm năng cải thiện phúc lợi 

và phúc lợi của con người, đóng góp vào hoạt động kinh tế 



toàn cầu bền vững tích cực, tăng đổi mới và năng suất, và 

giúp ứng phó với những thách thức toàn cầu quan trọng. Nó 

được triển khai trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất, 

tài chính và vận tải đến chăm sóc sức khỏe và an ninh. 

Bên cạnh lợi ích, AI cũng đặt ra những thách thức cho xã hội 

và nền kinh tế của chúng ta, đặc biệt là liên quan đến sự thay 

đổi kinh tế và bất bình đẳng, cạnh tranh, chuyển đổi trong thị 

trường lao động và ý nghĩa đối với dân chủ và nhân quyền. 

OECD đã thực hiện các hoạt động thực nghiệm và chính sách 

về AI để hỗ trợ cuộc tranh luận chính sách trong hai năm qua, 

bắt đầu với Diễn đàn Tầm nhìn xa về AI vào năm 2016 và một 

hội nghị quốc tế về AI: Máy móc thông minh, Chính sách 

thông minh vào năm 2017. Tổ chức cũng tiến hành công việc 

phân tích và đo lường cung cấp tổng quan về bối cảnh kỹ 

thuật AI, lập bản đồ các tác động kinh tế và xã hội của các 

công nghệ AI và các ứng dụng của chúng, xác định các cân 

nhắc chính sách lớn và mô tả các sáng kiến AI từ các chính 

phủ và các bên liên quan khác ở cấp quốc gia và quốc tế.  

Công việc này đã chứng minh sự cần thiết phải định hình một 

môi trường chính sách ổn định ở cấp độ quốc tế để thúc đẩy 

niềm tin và áp dụng AI trong xã hội. Trong bối cảnh đó, Ủy 

ban OECD về Chính sách Kinh tế Kỹ thuật số (CDEP) đã đồng 

ý phát triển một dự thảo Khuyến nghị của Hội đồng  để thúc 

đẩy cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm đối với AI đáng 

tin cậy, thúc đẩy nghiên cứu, bảo tồn các ưu đãi kinh tế để đổi 

mới và áp dụng cho tất cả các bên liên quan.  

Nguyên tắc AI của OECD tập trung vào cách các chính phủ và 

các chủ thể khác có thể định hình cách tiếp cận lấy con người 

làm trung tâm đối với AI đáng tin cậy. Là một công cụ pháp lý 

của OECD, các nguyên tắc đại diện cho một nguyện vọng 

chung cho các quốc gia tuân thủ nó.  

Nguyên tắc dựa trên giá trị 

• Tăng trưởng bao trùm, phát triển  bền vững và hạnh phúc 



• Các giá trị và sự công bằng lấy con người làm trung tâm  

• Tính minh bạch và khả năng giải thích  

• Mạnh mẽ, an ninh và an toàn 

• Trách nhiệm 

Khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách  

• Đầu tư vào Nghiên cứu và Phát triển AI  

• Thúc đẩy hệ sinh thái kỹ thuật số cho AI 

• Cung cấp một môi trường chính sách thuận lợi cho AI  

• Xây dựng năng lực con người và chuẩn bị cho quá trình 

chuyển đổi thị trường lao động 

• Hợp tác quốc tế về AI đáng tin cậy  

Đạo đức nhúng (Embedded ethics) 
Một trong những thách thức khó khăn nhất là đảm bảo rằng các cân 

nhắc về đạo đức được giải quyết thỏa đáng trong quá trình phát 

triển AI. Đạo đức nhúng có ba mục tiêu chính: đảm bảo tính minh 

bạch về các vấn đề đạo đức và mang lại những quan điểm mới cho 

bàn làm việc. Thứ hai, nó cung cấp một phương tiện để xác định và 

thảo luận các vấn đề đạo đức trong bối cảnh quen thuộc với các 

nhà nghiên cứu. Thứ ba, đạo đức gắn liền phải là một quá trình liên 

tục được xây dựng dựa trên các tài liệu về đạo đức và các nghiên 

cứu điển hình. Cuối cùng, nên kết hợp một đội ngũ chuyên gia để 

đảm bảo rằng các vấn đề đạo đức được xem xét đúng mức.  

Mặc dù việc thực hiện các cân nhắc về đạo đức trong phát triển AI 

có thể là một thách thức, nhưng có thể giảm thiểu nhiều xung độ t 

lợi ích tiềm ẩn và phát triển một quy trình minh bạch.  Bằng cách 

đưa một nhà đạo đức học vào quá trình phát triển, các cân nhắc về 

đạo đức của các công nghệ AI có thể được giải quyết ở giai đoạn 

sớm nhất có thể. Khi phạm vi ứng dụng của AI được thu hẹp trong 

các ứng dụng y tế, vấn đề trở nên ít nan giải hơn.  Các nhà đạo 

đức học nhúng có thể giúp làm rõ các mục tiêu và giá trị chung 

giữa các bên liên quan khác nhau trong một bối cảnh.  



Mặc dù điều quan trọng là phải kết hợp các nguyên tắc đạo đức 

vào sự phát triển của AI, nhưng các cuộc đối thoại hiện có về đạo 

đức AI quá hẹp và không giải quyết đầy đủ sự phức tạp của vòng 

đời AI. Các cuộc tranh luận này thường không tính đến các sắc 

thái của sự phát triển AI và tiềm năng của công nghệ để chuyển 

đổi quyền lực và kéo dài sự bất bình đẳng.  Tuy nhiên, với việc gia 

tăng các nghiên cứu và chương trình giảng dạy liên ngành về AI, 

đạo đức AI đang trở nên phù hợp hơn bao giờ hết.  

Cam kết của tổ chức đối với lãnh đạo có đạo đức 
Nghiên cứu cho thấy rằng cam kết của tổ chức đối với sự lãnh đạo 

có đạo đức có liên quan đến sự tham gia, hiệu quả của bản thân 

và sự gắn bó của nhân viên. Nó cũng tìm thấy mối liên hệ đáng kể 

giữa những biến số này và đạo đức lãnh đạo.  Do đó, điều quan 

trọng đối với các nhà quản lý AI là phải chú ý đến sự tham gia và 

hiệu quả của nhân viên để thúc đẩy sự lãnh đạo có đạo đức.  Tuy 

nhiên, mối quan hệ này đã không được giải thích đầy đủ.  Nghiên 

cứu cho thấy tầm quan trọng của cam kết tổ chức đối với sự lãnh 

đạo có đạo đức trong AI có thể được tăng cường nếu các nhà 

quản lý tập trung vào những yếu tố này trong việc quản lý AI.  

Ban giám đốc và quản lý cấp cao của một tổ chức nên đưa ra ý 

kiến cho chương trình đạo đức của tổ chức đó và tham gia vào các 

sáng kiến hỗ trợ AI của tổ chức. Hội đồng quản trị và quản lý cấp 

cao cần được thông báo đầy đủ về việc sử dụng liên quan đến AI 

của công ty và nên tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận về 

đạo đức và sự phát triển của các giải pháp dựa trên AI.  NDDCEL 

(Notre Dame Deloitte Center for Ethical Leadership = Trung tâm 

Lãnh đạo Đạo đức Notre Dame Deloitte) được thành lập để thúc 

đẩy sự hiểu biết về các vấn đề đạo đức trong AI. Nó cung cấp cơ 

hội để tìm hiểu thêm, kết nối các giám đốc điều hành với các đồng 

nghiệp và giúp chuyển những hiểu biết sâu sắc về nghiên cứu 

thành các thực tiễn hàng đầu.  Tương lai của AI mang lại nhiều khả 

năng thú vị để cải thiện tình trạng con người, nhưng nó cũng đi 

kèm với một số cạm bẫy tiềm ẩn. 



Trong khi các công nghệ dựa trên AI đang trở nên phổ biến, hầu 

hết các giám đốc điều hành vẫn chưa có cách tiếp cận chính thức 

để lãnh đạo có đạo đức. Trong một cuộc khảo sát gần đây  của 

Deloitte, 1.400 giám đốc điều hành của Mỹ đã xác định các vấn đề 

đạo đức là một trong ba rủi ro hàng đầu mà AI phải đối mặt.  Nghiên 

cứu đã chỉ ra bảy hành động chính mà các nhà lãnh đạo AI cần 

xem xét để đảm bảo rằng các nhóm của họ cam kết với sự lãnh đạo 

có đạo đức. Có nhiều cách để làm điều này, nhưng trọng tâm là tìm 

hiểu về các công nghệ và phát triển các chiến lược phù hợp.  

Trung tâm Lãnh đạo Đạo đức Notre Dame Deloitte  

Lãnh đạo đạo đức là nền tảng mà trên đó các tổ chức lâu dài, 

thành công được xây dựng. Ý tưởng này không phải là mới 

hoặc đặc biệt đột phá. Nó chỉ có ý nghĩa. Nếu bạn có sự chính 

trực ở vị trí lãnh đạo, nhân viên tận tụy, văn hóa hỗ trợ các 

giá trị của bạn và niềm tin của công chúng, bạn sẽ tốt hơn rất 

nhiều. Công ty của bạn mạnh mẽ trong nội bộ, và điều đó 

không chỉ tốt cho bạn - nó tốt cho ngành công nghiệp của bạn, 

cộng đồng của bạn và thị trường toàn cầu.  

Tuy nhiên, mọi cuộc thảo luận về đạo đức dường như bắt đầu 

với một loạt các hành vi sai trái - từ sai sót phán xét đến gian 

lận hoàn toàn, trọng tâm là những điều xấu mà mọi người và 

các công ty đã làm. Sau đó chúng ta nghe về điều sẽ ngăn 

chặn tất cả những điều đó xảy ra một lần nữa: đạo đức.  

Đó là một nền giáo dục để tránh. 

Tại Trung tâm Lãnh đạo Đạo đức Notre Dame Deloitte  

(NDDCEL), chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi tin rằng đạo 

đức có thể thúc đẩy thế giới tiến lên  và cải thiện nó, không chỉ 

cung cấp một mạng lưới an toàn để bắt chúng tôi khi chúng tôi 

chắc chắn thất bại. Chúng tôi mong muốn hiểu cách hành vi 

đạo đức được tạo ra trong bối cảnh công việc, và sau đó phổ 

biến sự hiểu biết đó cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. 



Trung tâm của chúng tôi phát sinh từ sự hợp tác giữa Đại học 

Notre Dame và công ty dịch vụ chuyên nghiệp Deloitte. Sau 

khi xác định một giá trị chung của tính toàn vẹn cá nhân trong 

thế giới kinh doanh ngày nay, chúng tôi đã phát triển NDDCEL 

như một diễn đàn để thúc đẩy sự hiểu biết và thực hiện các 

thực tiễn lãnh đạo đạo đức trong lĩnh vực công ty.  

Chúng tôi giải quyết các ý tưởng - không chỉ về kinh doanh 

hoặc quản lý hoặc cách đào tạo nhân viên, mà còn về tâm trí 

con người, khoa học hành vi, văn hóa, trao đổi giữa các cá 

nhân và lý thuyết tính cách. Chúng tôi khám phá cách mọi 

người làm việc, cách các đặc điểm và ý tưởng và hành động 

cá nhân của họ làm cho các tổ chức lớn hơn hoạt động và 

cách các nhà lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến văn hóa và 

truyền cảm hứng cho những người theo dõi họ. Chúng tôi 

quan tâm đến rất nhiều thứ ở đây tại NDDCEL, và chúng 

không chỉ là những điều bạn mong đợi.  

Vì vậy, làm thế nào để chúng tôi nhằm mục đích phục vụ bạn? 

Từ sở thích đa dạng của chúng tôi, chúng tôi tài t rợ cho các dự 

án nghiên cứu ban đầu và tìm kiếm và tổng hợp nội dung từ 

thế giới học thuật và kinh doanh thành "công văn" cho tiêu 

dùng của bạn. Chúng tôi cho bạn thấy những gì chúng tôi đã 

tìm thấy, cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng nó quan 

trọng và cung cấp cho bạn ý tưởng về cách sử dụng thông tin. 

Chúng tôi cung cấp nội dung hướng tới tương lai, thực dụng và 

khiêu khích để hỗ trợ bạn cải thiện tổ chức của mình và cuối 

cùng, trong việc biến doanh nghiệp thành một lực lượng tốt.  

 


