
Bạn có cần một giám đốc AI (Chief AI Officer)? 

Khi công nghệ trí tuệ nhân tạo trở nên phổ biến hơn trong kinh 

doanh, bây giờ là thời gian để thuê một CAIO (Chief AI Officer)? 

 

Trí tuệ nhân tạo đã nhanh chóng đi từ một từ thông dụng đến một lực 

lượng cách mạng trong các doanh nghiệp trên hầu như tất cả các lĩnh vực, 

nhưng những thách thức lớn được đặt ra để cản trở tiềm năng sáng tạo 

đầy đủ của các giải pháp AI tiên tiến. 

Một báo cáo gần đây từ công ty phân tích Teradata cho thấy 91% số người 

được hỏi nói rằng vẫn còn những rào cản đối với việc thực hiện AI đầy đủ, 

với 40% số người được hỏi tin rằng việc thiếu cơ sở hạ tầng CNTT (Công 

nghệ Thông tin) sẽ làm chậm việc áp dụng và hơn 34% nói rằng thiếu tiếp 

cận với tài năng cũng sẽ là một vấn đề. 

Các giám đốc công nghệ (CTO) đang dẫn đầu việc triển khai các giải pháp 

AI tại hầu hết các doanh nghiệp lớn nhưng khi sức mạnh biến đổi của AI 

trở nên nổi tiếng hơn, các công ty lớn, bao gồm gã khổng lồ công nghệ 

Google và Citadel, quỹ phòng hộ trị giá hàng tỷ đô la, đang thuê Giám đốc 

AI (CAIO) để khai thác lợi ích biến đổi của công nghệ AI. 

CAIO có thể giới thiệu các công cụ tiên tiến trên toàn bộ doanh nghiệp, vì AI 

đang trên đường thay đổi cơ bản tất cả các quy trình kinh doanh quan trọng. 

Khai thác dữ liệu 

http://assets.teradata.com/resourceCenter/downloads/AnalystReports/Teradata_Report_AI.pdf


Nhưng CAIO cung cấp những gì cho các doanh nghiệp mà một CTO (Chief 

of Technology Officer = Giám đốc Công nghệ) hoặc CIO (Chief of 

Information Officer = Giám đốc Thông tin) không làm được, trong khi 

(CAIO) làm tất cả những gì các công ty cần. "CAIO có thể thu hẹp khoảng 

cách giữa công nghệ, quy trình kinh doanh và kết quả kinh doanh", Luca 

Primerano, CAIO (Chief AI Officer = Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo - AI) tại cơ 

quan chuyên nghiệp chống rửa tiền Fortytwo Data giải thích. 

"Tôi thấy CTO và CAIO làm việc cùng nhau để liên tục cải thiện lợi nhuận kinh 

doanh, với CAIO được kêu gọi để giải quyết các vấn đề kinh doanh quan 

trọng liên quan đến dữ liệu, quy trình và khách hàng, và làm việc chặt chẽ với 

CIO để thực hiện các giải pháp AI trong bối cảnh kỹ thuật của công ty." 

Tầm quan trọng của việc sử dụng hiệu quả dữ liệu để khám phá hiểu biết 

kinh doanh có thể hành động không thể bị phóng đại. Trên toàn cầu, 53% 

các công ty hiện đang sử dụng phân tích dữ liệu lớn, tăng từ chỉ 17% trong 

năm 2015, theo Dresner Advisory Services, nhưng giá trị đầy đủ của dữ 

liệu này sẽ không được tận dụng trừ khi có một chiến lược AI rõ ràng. 

CAIO có thể mang lại một viễn cảnh mới cho C-suite (Các giám đốc điều 

hành cấp cao của một công ty như giám đốc điều hành (CEO) hoặc giám 

đốc tài chính (CFO), được xem xét chung = The senior executives of a 

company such as the chief executive officer (CEO) or chief financial officer 

(CFO), considered collectively) bằng cách cung cấp một tiếng nói mạnh mẽ 

cho các giải pháp AI có thể dự báo doanh số tốt hơn, tăng mức độ duy trì 

và cải thiện dịch vụ khách hàng, cũng như hỗ trợ kiếm tiền từ dữ liệu để 

tạo ra các luồng doanh thu mới. 

Tại sao một số công ty do dự trong việc thuê một CAIO? 

Mặc dù sự quan tâm ngày càng tăng đối với các công nghệ AI và ứng 

dụng của chúng vào tất cả các lĩnh vực kinh doanh, chỉ có 8% các công ty 

lớn hiện đang sử dụng CAIO. 

Cho dù do khó khăn trong việc tìm kiếm tài năng phù hợp hoặc đơn giản là 

không phát triển một kế hoạch AI toàn diện, nhiều doanh nghiệp đang bỏ 

lỡ những lợi ích mà CAIO có thể mang lại cho hoạt động của họ. 

https://globenewswire.com/news-release/2017/12/20/1267022/0/en/Dresner-Advisory-Services-Publishes-2017-Big-Data-Analytics-Market-Study.html


"Thật không may, vai trò của AI bị đánh giá thấp trong nhiều công ty và lĩnh 

vực, nhưng trong tương lai gần, chúng ta chắc chắn sẽ thấy ngày càng 

nhiều CAIO hoặc các vị trí tương tự. Vì chiến lược và định hướng của một 

công ty liên quan đến nhu cầu về AI chuyên sâu, cần có một vị trí như vậy,' 

Yury Gubman, người đứng đầu AI tại Knowmail, một công ty khởi nghiệp 

làm việc để tối ưu hóa quản lý email giải thích. 

Bộ kỹ năng phức tạp 

Thuê CAIO phù hợp đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tìm kiếm một nhà khoa học dữ 

liệu có tay nghề cao, với một ứng cử viên lý tưởng có kiến thức mạnh mẽ 

về những đổi mới mới nhất trong AI và kỹ năng lãnh đạo phù hợp với một 

giám đốc điều hành C-suite. 

Trong thực tế, sự kết hợp giữa các tài năng này rất khó tìm, đặc biệt là khi 

nhân viên có chuyên môn AI đã có nhu cầu cao. Sự thôi thúc nhanh chóng 

sử dụng CAIO, để không tụt lại phía sau các đối thủ cạnh tranh, là một quá 

trình hành động mà các doanh nghiệp nên tránh. 

62% các công ty có doanh thu toàn cầu hơn 50 triệu USD mỗi năm đang 

có kế hoạch thuê một Giám đốc AI trong vòng hai năm tới. 

Điều này là do một CAIO không phù hợp không thể thực hiện trách nhiệm 

của họ có khả năng gây ra xung đột không cần thiết trong C-suite (xem giải 

thích trên đây về từ này). Thuê vội vàng, ăn năn khi rảnh rỗi. 

Có thể là trường hợp một số công ty ban đầu quy định: CAIO báo cáo trực 

tiếp cho CTO hoặc CIO, cho phép thiết lập trách nhiệm chính xác của từng 

vai trò, tùy thuộc vào hoàn cảnh khác nhau của mỗi công ty. 

"Điều độc đáo về AI là sự cần thiết phải ăn sâu vào chính kết cấu của 

doanh nghiệp, gắn chặt IP doanh nghiệp với bán hàng, tiếp thị, hoạt động 

và mua sắm. Vì lý do đó, các CAIO hiệu quả nhất sẽ cần phải trau dồi các 

kỹ năng chính trị để ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh của các 

đồng nghiệp C-suite (xem giải thích trên đây) của họ. Các công ty coi AI là 

một lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp của họ nên đặt bộ và khả 

năng AI của họ ở mức độ quan trọng đến mức nó chỉ huy vai trò C-suite, 

"Phil Westcott, giám đốc điều hành của cơ quan AI Filament kết luận. 

 


