
Lợi ích của AI trong nơi làm việc 

Các nhà tuyển dụng đang ngày càng sử dụng trí thông minh nhân 

tạo để giúp họ chọn được ứng viên phù hợp.  Có hàng chục công 

cụ hỗ trợ bởi AI có sẵn để giúp các nhà tuyển dụng xác định các 

đặc điểm chính của người lao động tiềm năng, chẳng hạn như kỹ 

năng và sự phù hợp với tổ chức. Ví dụ, công ty Filtered đưa ra các 

đánh giá cho các nhà khoa học và kỹ sư dữ liệu.  Các công cụ này 

lọc kết quả trước khi gửi cho nhà tuyển dụng.  Họ cũng có thể phát 

hiện những kẻ gian lận tiềm năng bằng tính năng nhận dạng khuôn 

mặt. Ngoài việc đánh giá tính cách của ứng viên, AI cũng có thể 

được sử dụng để phát hiện gian lận, như nhận dạng khuôn mặt.  

Ứng dụng thực tế của AI tại nơi làm việc  
Một lĩnh vực mà AI đang được sử dụng là quản lý tri thức.  Khi các 

công ty cố gắng cạnh tranh với Amazon và các nhà bán lẻ trực 

tuyến khác, điều quan trọng cần biết là họ không thể tự động hóa 

hoàn toàn quy trình quản lý tri thức.  Tuy nhiên, AI trong các hệ 

thống có thể giúp giảm nguy cơ gian lận thẻ tín dụng, đồng thời 

giúp xác định các đánh giá giả mạo.  Ví dụ, một công ty như 

Amazon hiện có hơn 100.000 cobots được AI tăng cường, yêu cầu 

đào tạo ít hơn hai ngày cho người dùng mới.  Ngoài những cobot 

này, các công ty như Airbus và Nissan cũng đang sử dụng chatbot  

để phục vụ khách hàng. Những robot này có thể giúp nhân viên với 

những câu hỏi cơ bản hoặc thậm chí với những câu hỏi phức tạp. 

AI tại nơi làm việc cũng có thể giúp ích cho việc tuyển dụng người 

mù. Phần mềm học máy có thể phân tích các ứng dụng dựa trên 

các thông số được xác định trước, khiến chúng trở nên hấp dẫn 

hơn đối với các nhà quản lý tuyển dụng.  Một số hệ thống ổ đĩa AI 

cũng có thể quét hồ sơ và hồ sơ của các ứng viên để cung cấp cho 

nhà tuyển dụng thông tin về nhóm nhân tài.  Hơn nữa, AI sẽ cải 

thiện thời gian đi làm theo nhiều cách khác nhau.  Xe tự lái, chia sẻ 

chuyến đi và đèn giao thông thông minh chỉ là một vài trong số rất 

nhiều cách mà AI đã và đang cải thiện cuộc sống của người lao 



động. Ví dụ, trong dịch vụ gọi xe của Trung Quốc, một phần mềm 

nhận dạng khuôn mặt có thể nhận dạng mọi người và xác định 

những người xung quanh họ. 

Trong khi AI đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác của 

cuộc sống, các ứng dụng của nó tại nơi làm việc mới chỉ bắt đầu 

trở thành xu hướng phổ biến.  Nó đang được sử dụng để phân tích 

hoạt động của các ứng viên công việc, cung cấp đào tạo cho công 

nhân mới, theo dõi hiệu suất và kết nối họ với khách hàng.  Công 

nghệ mới này cũng đang tạo được dấu ấn trong môi trường làm 

việc "gig". Trong môi trường này, AI đang giúp cải thiện nơi làm 

việc bằng cách xác định những rủi ro mà người lao động phải đối 

mặt trong môi trường làm việc hiện đại.  

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy chỉ một trong số 20 công ty đã 

kết hợp thành công AI trong quan hệ khách hàng của họ.  Trong số 

này, chỉ 1/5 có chiến lược tích hợp AI vào các quy trình dịch vụ 

khách hàng của họ. Chiến lược đổi mới của công ty có thể tận 

dụng các công nghệ mới như dữ liệu, phân tích nâng cao và nền 

tảng phân phối mới. Ví dụ, RBC đang sử dụng AI để cải thiện việc 

quản lý tài chính cho khách hàng.  Một trong những nguyên nhân 

hàng đầu gây ra lo lắng ở người Canada là quản lý tài chính của 

họ. Bằng cách giới thiệu AI vào phần mềm tuyển dụng của mình, 

các công ty có thể cải thiện hiệu quả tổng thể của dịch vụ khách 

hàng và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.  

Tác động của AI đến việc làm 
Trong khi một số chuyên gia dự đoán rằng AI sẽ loại bỏ nhiều việc 

làm trong tương lai, những người khác lại nói rằng công nghệ này 

sẽ làm tăng nhu cầu đối với người lao động.  "Báo cáo Tương lai 

của Việc làm năm 2020" của Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự đoán 

rằng AI sẽ loại bỏ 85 triệu việc làm vào năm 2025 trong khi tạo ra 

97 triệu việc làm mới. Một bài báo gần đây trên tạp chí Becker's 

Hospital Review đã lưu ý rằng AI sẽ sớm tiếp quản các nhiệm vụ 

quản lý chu kỳ doanh thu. Các nhà nghiên cứu khác, bao gồm Cục 



Thống kê Lao động Hoa Kỳ và Viện Toàn cầu McKinsey, đã xem 

xét tác động của AI đối với việc làm. 

Một nghiên cứu gần đây của Viện Brookings đã kiểm tra hàng 

nghìn bằng sáng chế về công nghệ AI và mô tả công việc để ước 

tính mức độ ảnh hưởng của lực lượng lao động bởi AI trong tương 

lai gần. Nó phát hiện ra rằng những người có bằng cử nhân có khả 

năng tiếp xúc với AI cao hơn đáng kể so với những người có trình 

độ học vấn thấp hơn. Nói cách khác, phần lớn mọi người coi tác 

động của AI và robot chỉ giới hạn trong công việc thường ngày 

hoặc công việc thể chất. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy AI sẽ 

tạo ra nhiều việc làm mới khi nó trở  nên có khả năng hơn. 

Mặc dù AI rất giỏi trong các công việc thường ngày, nhưng nó lại 

thiếu những đặc điểm giống con người như tính sáng tạo và lòng 

trắc ẩn. Những công việc đòi hỏi lòng nhân ái hoặc sự sáng tạo ít 

có khả năng bị thay thế bởi AI.  Tương tự, những công việc đòi hỏi 

sự phán đoán của con người sẽ vẫn dễ bị tổn thương.  Bất chấp tất 

cả những lời quảng cáo rầm rộ, công nghệ này đã và đang ảnh 

hưởng đến tương lai của nhiều công việc.  Tương lai của việc làm 

hiện là cuộc chiến không ngừng giữa AI và  con người. Máy móc 

thông minh sẽ thay thế nhân viên giống như con người, nhưng liệu 

thế hệ mới có sẵn sàng đáp ứng những thách thức này?  

Một số người có thể lo ngại về tác động của AI đối với công việc, 

nhưng trên thực tế, nó sẽ giúp công việc hiệu quả hơn. Khi quá 

trình tự động hóa tiến bộ, nhiều nhiệm vụ thông thường hơn sẽ 

được tự động hóa, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng và hoạt 

động của trung tâm cuộc gọi.  

Tương tự, các tác vụ liên quan đến phân loại, khám phá và truy 

xuất tài liệu cũng như kiểm duyệt tài liệu trở nên tự động hơn.  Máy 

móc tự động sẽ có thể thực hiện các quy trình lắp ráp phức tạp và 

có thể điều hướng không gian và di chuyển vật thể một cách an 

toàn. Tương lai của việc làm là rất tươi sáng nếu công nghệ được 

sử dụng đúng cách. 



Tích cực 
Có rất nhiều mặt tích cực đối với AI ở nơi làm việc.  Những công 

nghệ này cho phép người lao động tập trung vào các nhiệm vụ 

sáng tạo và định hướng hành động mà nếu không sẽ không thể 

hoặc tốn nhiều thời gian. Họ cũng cung cấp các cơ hội đào tạo và 

cấp chứng chỉ tốt hơn cho nhân viên.  Bởi vì chúng có thể hoạt 

động 24 giờ một ngày, phần mềm do AI cung cấp hiệu quả hơn so 

với một nhân viên của con người.  Cuối cùng, đó là một tình huống 

đôi bên cùng có lợi. Dưới đây là một số lợi ích đáng chú ý nhất của 

AI tại nơi làm việc: 

Tự động hóa có thể giảm thiểu sai sót của con người và đẩy người 

lao động vào các nhiệm vụ chuỗi giá trị.  Trong một nghiên cứu gần 

đây của Accenture Global Consumer Pulse, 61% người được hỏi 

nói rằng AI rất hữu ích trong việc cải thiện đạo đức làm việc. Các 

hệ thống tự động có thể giải quyết các khiếu nại của khách hàng 

và các vấn đề của nhân viên nhanh hơn so với con người.  Họ cũng 

giảm chi phí sản xuất bằng cách cải thiện hiệu quả nơi làm 

việc. Cuối cùng, AI có thể được sử dụng cho dịch vụ khách hàng 

và cải thiện trải nghiệm của người tiêu dùng.  Là một kỹ sư AI, bạn 

có thể tìm hiểu về công nghệ này bằng cách đăng ký một khóa học 

kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trực tuyến.  

Hầu hết mọi người không hiểu hết những tiêu cực của AI tại nơi 

làm việc. Công nghệ này vẫn chưa được quản lý bởi chính phủ 

hoặc công ty. Con người vẫn nên là trọng tâm chính, bất kể ứng 

dụng của nó là gì. Tuy nhiên, việc sử dụng AI tại nơi làm việc 

không nên được coi là mối đe dọa đối với an ninh công việc của 

con người. Việc sử dụng AI đã và đang thúc đẩy nền kinh tế và xã 

hội của chúng ta. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là xem xét các 

mối quan tâm về đạo đức với AI. 

AI sẽ tạo ra nhiều việc làm mới.  Ngoài việc giảm nhu cầu về người 

lao động, AI có thể được sử dụng để loại bỏ các công việc đòi hỏi 

kỹ năng thấp. Nghiên cứu cho thấy những người có trình độ học 

vấn thấp hơn và thu nhập thấp hơn có xu hướng giữ những công 



việc lương thấp như vậy. Ngoài ra, AI cuối cùng sẽ loại bỏ nhu cầu 

về người lái xe toàn thời gian.  Tuy nhiên, nó có thể sẽ làm tăng giá 

trị của nhiều công việc tại nơi làm việc.  Đó là điều tốt cho xã hội và 

cho cả người lao động nữa.  

Ngoài việc giảm khối lượng công việc của người lao động, AI còn 

làm tăng năng suất của họ. Nó giải phóng thời gian của người lao 

động cho các nhiệm vụ sáng tạo và quan trọng hơn.  Thay vì lấp 

đầy ngày của họ bằng những công việc lặp đi lặp lại, không cần 

đầu óc, người lao động sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ sáng 

tạo và đóng góp vào những nỗ lực đổi mới.  Loại công việc này có 

giá trị hơn đối với một công ty và cuối cùng, đối với lợi nhuận của 

họ. AI cũng nâng cao chất lượng công việc và tăng cảm giác hài 

lòng với công việc của họ. 

Lời nói bóng gió hợp pháp 
Việc sử dụng AI ngày càng tăng tại nơi làm việc có nhiều mối liên 

hệ pháp lý. Đối với một điều, nó có thể vi phạm các luật việc làm 

hiện hành như Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia.  Vì AI có thể 

tạo ra những thành kiến ngầm, nó có thể khiến người sử dụng lao 

động bỏ ngỏ các vụ kiện phân biệt đối xử.  Cần có pháp luật để 

ngăn chặn việc sử dụng AI tại nơi làm việc. Các nhà tuyển dụng 

cần nhận thức được tính đa dạng của dữ liệu của họ để tránh các 

phương thức tuyển dụng phân biệt đối xử.  

Ví dụ, AI có thể phân biệt đối xử chống lại mọi người dựa trên 

chủng tộc hoặc thu nhập. Bất chấp những tiến bộ về công nghệ, 

vẫn có những khu vực lân cận nơi mà sự phân biệt chủng tộc và 

kinh tế xã hội diễn ra mạnh mẽ.  Bằng cách hướng dẫn thuật toán 

AI để ưu tiên những ứng viên cư trú trong một số mã zip nhất định, 

nhà tuyển dụng có thể tạo ra một quy trình tuyển dụng phân biệt 

đối xử. Tuy nhiên, rủi ro lớn hơn nằm ở các tập dữ liệu được sử 

dụng để tạo ra các thuật toán AI.  Rất khó để đảm bảo rằng AI 

không đưa ra những thành kiến bị pháp luật cấm. 

AI cũng có thể làm nảy sinh các vấn đề về quyền riêng tư. Ứng 

viên khuyết tật có thể bị phân biệt đối xử vì AI không thể đáp ứng 



các khuyết tật về thể chất hoặc thần kinh.  Do đó, người sử dụng 

lao động có thể không được đòi hỏi ứng viên cung cấp chỗ ở của 

họ. Trong một số trường hợp, các ứng cử viên có thể phải tiết lộ 

tình trạng khuyết tật của mình hoặc yêu cầu điều chỉnh.  Khi những 

vấn đề này phát sinh, các nhà làm luật phải nỗ lực để giải quyết 

chúng. Trong thời gian chờ đợi, người sử dụng lao động có thể bắt 

đầu tự giáo dục về các tác động pháp lý của AI tại nơi làm việc. 

AI không phải là một công nghệ mới.  Các nhà thiết kế nơi làm việc 

đã sử dụng trí thông minh nhân tạo trong nhiều năm.  Họ đã sử dụng 

máy móc để tính toán đầu ra và thay thế nhân công thông qua tự 

động hóa. Nhưng những chiếc máy này gần đây đã vượt ra ngoài 

mô tả công việc của chúng. Các thuật toán AI đã mang lại cho máy 

móc những trách nhiệm và quyền tự chủ mới.  Ngay cả phương tiện 

truyền thông xã hội cũng đang đạt được độ chính xác trong việc 

giám sát nơi làm việc. Đây mới chỉ là khởi đầu. Những tác động của 

công nghệ này là rất lớn và cần được xem xét cẩn thận.  

Trong quý đầu tiên của năm 2022, đã có một số phát triển lập pháp 

liên quan đến AI. Mặc dù hầu hết những phát triển này đều bị che 

giấu dưới các tiêu đề, nhưng mỗi nhánh của chính phủ đã đạt 

được tiến bộ đáng kể trong việc tạo ra luật, quy định và nguyên tắc 

quản trị liên quan đến AI. Bộ Năng lượng và Quốc hội là những 

người đóng vai trò tích cực trong việc hoạch định chính sách AI 

trong thời gian này. Một số dự luật mới đã được giới thiệu ở Mỹ và 

EU. Những sáng kiến này rất quan trọng đối với sự tiến bộ của trí 

tuệ nhân tạo tại nơi làm việc. 

 


