
5 NLP Tasks That Simplify Business 5 nhiệm vụ 

NLP giúp đơn giản hóa hoạt động kinh doanh 

What if an AI could find patterns within existing data, understand text, 

perform sentiment analysis, answer questions in real-time, summarize 

reports and generate new text? Điều gì sẽ xảy ra nếu một (thuật toán) 

AI có thể tìm thấy các mẫu trong dữ liệu hiện có, hiểu văn bản, thực hiện 

phân tích cảm xúc, trả lời câu hỏi trong thời gian thực, tóm tắt báo cáo và 

tạo văn bản mới? 

All while helping your employees work smarter, gain efficiency, and 

improve your business workflows. Tất cả đồng thời giúp nhân viên của bạn 

làm việc thông minh hơn, đạt được hiệu quả và cải thiện quy trình làm việc 

kinh doanh của bạn. 

Natural language processing (NLP) is a branch of artificial intelligence that 

combines linguistics and machine learning to enable computers to perform 

these kinds of NLP tasks. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một nhánh 

của trí tuệ nhân tạo kết hợp ngôn ngữ học và học máy để cho phép máy 

tính thực hiện các loại nhiệm vụ NLP này. 

Businesses are using NLP to automate tasks such as processing customer 

intent with sentiment analysis, performing translation, and analyzing text.

 Các doanh nghiệp đang sử dụng NLP để tự động hóa các tác vụ như 

xử lý ý định của khách hàng với phân tích cảm xúc, thực hiện dịch thuật và 

phân tích văn bản. 

Since computers can process enormous amounts of data at once, they can 

often perform these tasks better than humans. Vì máy tính có thể xử lý một 

lượng lớn dữ liệu cùng một lúc nên chúng thường có thể thực hiện những 

tác vụ này tốt hơn con người. 

Businesses can gain crucial insight from unstructured data, which facilitates 

communication and improves overall business performance. Các doanh 

nghiệp có thể có được cái nhìn sâu sắc quan trọng từ dữ liệu phi cấu trúc, 

giúp tạo điều kiện giao tiếp và cải thiện hiệu suất kinh doanh tổng thể. 



Let’s explore some of these common tasks and their use cases. Hãy cùng 

khám phá một số tác vụ phổ biến này và các trường hợp sử dụng của 

chúng. 

Common NLP tasks in business Các nhiệm vụ NLP phổ biến 

trong kinh doanh 

Sentiment Analysis Phân tích cảm xúc 

Sentiment Analysis is an NLP technique used to interpret the emotions in 

unstructured data and classify or score the sentiment. Phân tích cảm 

xúc là một kỹ thuật NLP được sử dụng để giải thích cảm xúc trong dữ liệu 

phi cấu trúc và phân loại hoặc cho điểm cảm xúc. 

Example use cases for sentiment analysis might include: Các trường hợp 

sử dụng mẫu để phân tích tình cảm có thể bao gồm: 

Tracking mentions on social media and handling hostile comments before 

they go viral Theo dõi các lượt đề cập trên mạng xã hội và xử lý các 

bình luận thù địch trước khi chúng lan truyền 

Examining customer reactions to a product offering and adjusting future 

features Kiểm tra phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm cung cấp 

và điều chỉnh các tính năng trong tương lai 

Understanding how consumers feel about a brand and improving marketing 

strategy Hiểu được cảm nhận của người tiêu dùng về một thương hiệu 

và cải thiện chiến lược tiếp thị 

Businesses are keen to gain understanding while saving time and 

resources. Các doanh nghiệp mong muốn đạt được sự hiểu biết trong khi 

tiết kiệm thời gian và nguồn lực. 

Sentiment analysis can uncover valuable insights from the text in customer 

support tickets, product reviews, emails, and more. Phân tích tình cảm có 

thể khám phá thông tin chi tiết có giá trị từ văn bản trong phiếu hỗ trợ 

khách hàng, đánh giá sản phẩm, email, v.v. 

Machine translation Dịch máy 



Translation is sometimes needed as the first step in an NLP workflow. Dịch 

thuật đôi khi cần thiết như là bước đầu tiên trong quy trình làm việc NLP. 

Adding machine translation to the workflow greatly increases the time to AI 

deployment since machines can do this task so fast. Việc thêm bản dịch 

máy vào quy trình làm việc sẽ làm tăng đáng kể thời gian triển khai AI vì 

máy móc có thể thực hiện tác vụ này rất nhanh. 

Machine translation is also speeding up the time it takes for global 

companies to interact. Dịch máy cũng đang đẩy nhanh thời gian tương tác 

của các công ty toàn cầu. 

The days requiring human validation for translation of foreign language 

documents are gone. Những ngày mà yêu cầu xác nhận của con người 

để dịch các tài liệu tiếng nước ngoài đã không còn nữa. 

Machine translation gives internal teams more time, energy, and budget to 

focus on critical areas. Dịch máy cung cấp cho các nhóm nội bộ nhiều thời 

gian, năng lượng và ngân sách hơn để tập trung vào các lĩnh vực quan 

trọng. 

Chatbots and virtual assistants Chatbots và trợ lý ảo 

NLP has dramatically changed the landscape of business communication 

with customers, with 80% of consumers interacting with a chatbot or virtual 

assistant at some point. NLP đã thay đổi đáng kể bối cảnh giao tiếp 

của doanh nghiệp với khách hàng, với 80% người tiêu dùng tương tác với 

một chatbot hoặc trợ lý ảo vào một thời điểm nào đó. 

Businesses are deploying chatbots to drive sales, cut costs, offer round-

the-clock customer service, and improve the overall consumer experience.

 Các doanh nghiệp đang triển khai chatbots để thúc đẩy doanh số bán 

hàng, cắt giảm chi phí, cung cấp dịch vụ khách hàng suốt ngày đêm và cải 

thiện trải nghiệm tổng thể của người tiêu dùng. 

Chatbots can help businesses engage clients by answering FAQs and 

delivering context to conversations. Chatbots có thể giúp các doanh 

nghiệp thu hút khách hàng bằng cách trả lời các Câu hỏi thường gặp và 

cung cấp ngữ cảnh cho các cuộc trò chuyện. 



Text analysis and information extraction Phân tích văn bản và trích 

xuất thông tin 

Text analysis, also known as text mining, is a process in which a computer 

analyzes large volumes of textual data to derive insights. Phân tích văn 

bản, còn được gọi là khai thác văn bản, là một quá trình trong đó máy tính 

phân tích khối lượng lớn dữ liệu văn bản để thu được thông tin chi tiết. 

It helps identify facts, trends, patterns, concepts, keywords, and other 

valuable elements in text data. Nó giúp xác định các sự kiện, xu 

hướng, mẫu, khái niệm, từ khóa và các yếu tố có giá trị khác trong dữ liệu 

văn bản. 

Most businesses have the opportunity to collect large volumes of text data, 

including customer feedback, articles, emails, product reviews, and social 

media posts. Hầu hết các doanh nghiệp đều có cơ hội thu thập khối 

lượng lớn dữ liệu văn bản, bao gồm phản hồi của khách hàng, các bài báo, 

email, đánh giá sản phẩm và các bài đăng trên mạng xã hội. 

Applying NLP to this data will help businesses make the most of it. Áp 

dụng NLP vào dữ liệu này sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa. 

Analyzing vast amounts of data isn’t something the human brain can tackle.

 Phân tích một lượng lớn dữ liệu không phải là điều mà bộ não con 

người có thể giải quyết. 

Even if a group of people tries to pull off this task, the insights extracted 

might become obsolete by the time they succeed. Ngay cả khi một nhóm 

người cố gắng thực hiện nhiệm vụ này, những hiểu biết sâu sắc được trích 

xuất có thể trở nên lỗi thời vào thời điểm họ thành công. 

Artificial intelligence is very useful for dealing with tasks dealing with 

enormous amounts of data. Trí tuệ nhân tạo rất hữu ích để giải quyết các 

công việc liên quan đến lượng dữ liệu khổng lồ. 

Text generation Tạo văn bản 

Next word prediction is the task of predicting the next word in a sentence.

 Dự đoán từ tiếp theo là nhiệm vụ dự đoán từ tiếp theo trong một câu. 



It is one of the fundamental tasks of NLP and has many applications. Nó là 

một trong những nhiệm vụ cơ bản của NLP và có nhiều ứng dụng. 

Without even realizing it, you might be using it daily when you write texts, 

emails, or while using a word processor. Thậm chí không nhận ra nó, bạn 

có thể đang sử dụng nó hàng ngày khi bạn viết văn bản, email hoặc trong 

khi sử dụng trình xử lý văn bản. 

Traditionally, the tool improves its suggestions to predict what you are 

planning to type based on your previous inputs over time. Theo truyền 

thống, công cụ cải thiện các đề xuất của nó để dự đoán những gì bạn định 

nhập dựa trên các thông tin đầu vào trước đó của bạn theo thời gian. 

However, with modern NLP techniques utilizing large language models, the 

predictions are based on pre-training from vast amounts of text. Tuy nhiên, 

với các kỹ thuật NLP hiện đại sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, các dự 

đoán được dựa trên việc đào tạo trước từ một lượng lớn văn bản. 

Large language models do it better Các mô hình ngôn ngữ lớn làm 

điều đó tốt hơn 

Natural language processing has been around for a long time and it has 

worked fairly well. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã có từ lâu và nó hoạt 

động khá tốt. 

There are limitations, however. Tuy nhiên, có những hạn chế. 

One is that all of the above tasks require the use of a different algorithm.

 Một là tất cả các nhiệm vụ trên đều yêu cầu sử dụng một thuật toán 

khác. 

This complicates the process of developing AI applications and workflows.

 Điều này làm phức tạp quá trình phát triển các ứng dụng AI và quy 

trình làm việc. 

In recent years, large language models have shown excellent results as a 

single model that can perform all of these tasks. Trong những năm gần 

đây, các mô hình ngôn ngữ lớn đã cho thấy kết quả xuất sắc khi là một mô 

hình duy nhất có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ này. 



They are generally easier to use as well. Chúng cũng dễ sử dụng hơn. 

Large language models do require monitoring and the standard MLOps 

procedures, but the Mantium platform helps manage those details. Các 

mô hình ngôn ngữ lớn yêu cầu giám sát và các thủ tục MLOps tiêu chuẩn, 

nhưng nền tảng Mantium giúp quản lý các chi tiết đó. 


