
ỦY BAN AN NINH QUỐC GIA VỀ BÁO CÁO CUỐI CÙNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

Giới thiệu 

Các công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) hứa hẹn sẽ trở thành công cụ 

mạnh mẽ nhất trong các thế hệ để mở rộng kiến thức, gia tăng sự thịnh 

vượng và làm phong phú thêm trải nghiệm của con người. Các công nghệ 

này sẽ là nền tảng của nền kinh tế đổi mới và là nguồn sức mạnh to lớn 

cho các quốc gia khai thác chúng. AI sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các 

chính phủ và các công ty đang chạy đua trong lĩnh vực này. Và nó sẽ được 

các quốc gia-dân tộc sử dụng để theo đuổi tham vọng chiến lược của họ. 

Người Mỹ vẫn chưa quan tâm nghiêm túc đến việc cuộc cách mạng 

AI sẽ tác động sâu sắc đến xã hội, nền kinh tế và an ninh quốc gia 

như thế nào. Những đột phá về trí tuệ nhân tạo gần đây, chẳng hạn như 

việc máy tính đánh bại con người trong trò chơi chiến lược nổi tiếng cờ 

vây, đã khiến các quốc gia khác phải hành động, nhưng nó không truyền 

cảm hứng cho phản ứng tương tự ở Hoa Kỳ. Bất chấp sự dẫn đầu của khu 

vực tư nhân và trường đại học của chúng ta về AI, Hoa Kỳ vẫn chưa chuẩn 

bị cho kỷ nguyên sắp tới. Người Mỹ phải nhận ra vai trò quyết đoán của 

chính phủ trong việc đảm bảo Hoa Kỳ giành chiến thắng trong cuộc cạnh 

tranh đổi mới này. Quốc hội và Tổng thống sẽ phải hỗ trợ quy mô nguồn 

lực công cần thiết để đạt được nó. 

 



Tầm quan trọng của cơ hội công nghệ trùng khớp với thời điểm 
dễ bị tổn thương chiến lược. 

Trung Quốc là một đối thủ sở hữu sức mạnh, tài năng và tham vọng thách 

thức vị thế dẫn đầu về công nghệ, ưu thế quân sự và vị thế rộng lớn hơn của 

Mỹ trên thế giới. AI đang làm sâu sắc thêm mối đe dọa do các chiến dịch tấn 

công mạng và thông tin sai lệch mà Nga, Trung Quốc và các chủ thể nhà 

nước và phi nhà nước khác đang sử dụng để xâm nhập vào xã hội của chúng 

ta, đánh cắp dữ liệu của chúng ta và can thiệp vào nền dân chủ của chúng ta. 

Việc sử dụng hạn chế các cuộc tấn công hỗ trợ AI cho đến nay chỉ là phần 

nổi của tảng băng chìm. Trong khi đó, các cuộc khủng hoảng toàn cầu được 

minh họa bằng đại dịch toàn cầu và biến đổi khí hậu đang mở rộng định 

nghĩa về an ninh quốc gia và kêu gọi các giải pháp công nghệ đổi mới. Trí 

tuệ nhân tạo có thể giúp chúng ta điều hướng nhiều thách thức mới này. 

Chúng ta thật may mắn. 

Cuộc cách mạng AI không phải là một chiến lược bất ngờ. Chúng ta đang 

trải nghiệm tác động của nó trong cuộc sống hàng ngày và có thể dự đoán 

tiến trình nghiên cứu sẽ chuyển thành các ứng dụng trong thế giới thực 

như thế nào trước khi chúng ta phải đối mặt với toàn bộ sự phân nhánh an 

ninh quốc gia. Ủy ban này có thể cảnh báo về những thách thức an ninh 

quốc gia và nêu rõ những lợi ích, thay vì giải thích lý do tại sao những cảnh 

báo trước đó đã bị bỏ qua và các cơ hội đã bị bỏ lỡ. Chúng ta vẫn còn cơ 

hội để thực hiện những thay đổi nhằm xây dựng một tương lai an toàn hơn 

và tốt đẹp hơn. Tốc độ đổi mới của AI không hề bằng phẳng; nó đang tăng 

tốc. Nếu không hành động, Hoa Kỳ có thể sẽ mất vị trí dẫn đầu về AI vào 

tay Trung Quốc trong thập kỷ tới và trở nên dễ bị tổn thương hơn trước 

một loạt các mối đe dọa do AI gây ra từ một loạt các chủ thể nhà nước và 

phi nhà nước. 

" 

Ủy ban kết luận rằng Hoa Kỳ cần thực hiện một chiến lược để phòng 

thủ và cạnh tranh trong kỷ nguyên AI. Nhà Trắng phải dẫn đầu nỗ lực 

tổ chức lại chính phủ và định hướng lại quốc gia. Báo cáo này trình 

bày các yếu tố cốt lõi của chiến lược. 



 

Tại sao AI lại quan trọng? 
Năm 1901, Thomas Edison được yêu cầu dự đoán tác động của điện đối 

với nhân loại. Hai thập kỷ sau sự phát triển của bóng đèn, ông đã nhìn thấy 

trước một công nghệ có mục đích chung với những khả năng không giới 

hạn. Điện là lĩnh vực của các lĩnh vực, ông nói. “Nó nắm giữ những bí mật 

sẽ tổ chức lại cuộc sống của thế giới.” AI là một loại công nghệ có mục 

đích chung rất khác, nhưng chúng ta đang đứng ở một thời điểm tương tự 

và thấy tác động trên phạm vi rộng tương tự.   

Khả năng cải thiện nhanh chóng của các hệ thống máy tính để giải quyết 

các vấn đề và thực hiện các tác vụ mà nếu không sẽ cần đến trí thông minh 

của con người đang biến đổi nhiều khía cạnh của cuộc sống con người và 

mọi lĩnh vực khoa học. Nó sẽ được tích hợp vào hầu như tất cả các công 

nghệ trong tương lai. Toàn bộ cơ sở đổi mới hỗ trợ nền kinh tế và an ninh 

của chúng ta sẽ thúc đẩy AI. Cách giải quyết “lĩnh vực bao gồm nhiều lĩnh 

vực” này được sử dụng—cho mục đích tốt và xấu—sẽ tổ chức lại thế giới.  

Đánh giá của Ủy ban bắt nguồn từ sự hiểu biết thực tế về tình trạng 

phát triển hiện tại của AI và dự đoán về cách thức công nghệ sẽ phát 

triển. 

AI đã phổ biến trong cuộc sống hàng ngày và tốc độ đổi mới đang 

tăng nhanh. 

Chúng tôi cho rằng AI đã định hình cuộc sống của chúng ta theo những cách 

nhỏ và lớn. “Điện thoại thông minh” có nhiều tính năng hỗ trợ AI bao gồm trợ 

lý giọng nói, gắn thẻ ảnh, bảo mật nhận dạng khuôn mặt, ứng dụng tìm kiếm, 

công cụ đề xuất và quảng cáo cũng như các cải tiến AI ít rõ ràng hơn trong 

hệ điều hành của nó. AI đang giúp dự đoán sự lây lan và leo thang của đại 

dịch, lập kế hoạch và tối ưu hóa việc phân phối hàng hóa và dịch vụ, giám 

sát lưu lượng và an toàn giao thông, tăng tốc khám phá thuốc và liệu pháp 

cũng như tự động hóa các chức năng thông thường của văn phòng. 

Nhận biết tốc độ thay đổi là rất quan trọng để hiểu được sức mạnh của AI. 

Việc áp dụng các kỹ thuật AI để giải quyết vấn đề đang rút ngắn thời gian 

đổi mới và biến những ý tưởng từng là điều viển vông thành hiện thực 

trong nhiều lĩnh vực. 



Triển khai và áp dụng AI vẫn là một vấn đề khó khăn. 

AI không thể giải quyết vấn đề một cách kỳ diệu. Khi AI chuyển từ một ngành 

khoa học thích hợp ưu tú sang một công cụ kỹ thuật chính thống sẽ quan 

trọng như những đột phá khoa học. Những người áp dụng sớm các lĩnh vực 

đã học được những bài học tương tự: Cố gắng sử dụng AI là một công việc 

khó khăn ngay cả sau khi khoa học đã ổn định. Nhiều tác động quan trọng 

nhất trong thế giới thực sẽ đến từ việc tìm ra cách sử dụng các thuật toán và 

hệ thống AI hiện có cho một số hệ thống đã có hơn một thập kỷ. 

Thách thức hội nhập là rất lớn. Khai thác dữ liệu, củng cố và đóng gói các 

thuật toán trong phòng thí nghiệm để chúng sẵn sàng sử dụng tại hiện 

trường và điều chỉnh phần mềm AI cho các thiết bị cũ và các tổ chức cứng 

nhắc, tất cả đều đòi hỏi thời gian, nỗ lực và sự kiên nhẫn. Việc tích hợp AI 

thường đòi hỏi phải vượt qua các rào cản đáng kể về văn hóa và tổ chức, 

đồng thời đòi hỏi sự lãnh đạo từ trên xuống. 

Các công cụ AI đang phổ biến rộng rãi và nhanh chóng. 

Các kỹ thuật học sâu tiên tiến thường rất tốn kém, đòi hỏi lượng dữ liệu 

khổng lồ, sức mạnh tính toán và kiến thức chuyên ngành. Tuy nhiên, AI sẽ 

không phải là nguồn gốc của chỉ các quốc gia lớn và công nghệ lớn. Nhiều 

công cụ máy học hỗ trợ các ứng dụng AI được cung cấp công khai và có 

thể sử dụng được ngay cả đối với những người không phải là chuyên gia. 

Các công cụ phát triển và ứng dụng nguồn mở kết hợp với điện toán đám 

mây rẻ tiền và các phương pháp tiếp cận ít dữ liệu hơn đang mở rộng cơ 

hội AI trên toàn thế giới cho các chủ thể nhà nước và phi nhà nước. 

AI đang thay đổi mối quan hệ giữa con người và máy móc. 

Trong xã hội hiện đại, chúng ta đã phụ thuộc vào máy móc và tự động hóa 

nhiều hơn chúng ta có thể biết. Ví dụ, quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng các hệ 

thống tự trị trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, khi các khả năng của AI được 

cải thiện, động lực trong “các nhóm” người-máy sẽ thay đổi. Trước đây, 

máy tính chỉ có thể thực hiện các tác vụ nằm trong một bộ tham số hoặc 

quy tắc được xác định rõ ràng do con người lập trình. Khi AI trở nên có khả 

năng hơn, máy tính sẽ có thể học và thực hiện các tác vụ dựa trên các 

tham số mà con người không lập trình rõ ràng, tạo ra các lựa chọn và thực 

hiện hành động với khối lượng và tốc độ chưa từng có trước đây. 



Trên nhiều lĩnh vực hoạt động của con người, những đổi mới của AI đang 

đặt ra những câu hỏi quan trọng về những lựa chọn nào nên giao cho máy 

móc thông minh, trong hoàn cảnh nào và vì lý do gì. Trong lĩnh vực an ninh 

quốc gia, những câu hỏi này sẽ có ý nghĩa lớn hơn khi AI được tích hợp 

vào các hệ thống phòng thủ và tình báo. Trên toàn xã hội của chúng ta, 

chúng ta sẽ cần giải quyết những vấn đề phức tạp mới này bằng các cách 

tiếp cận đa sắc thái, sự tò mò trí tuệ và sự quan tâm để nhận ra sự phổ 

biến ngày càng tăng của AI. 

AI cho mục đích gì? 

Công nghệ và Giá trị 

Việc các chính phủ trên khắp thế giới áp dụng AI rộng rãi đang tác động 

không chỉ đến trật tự quốc tế giữa các quốc gia mà còn cả trật tự chính trị 

bên trong các quốc gia đó. Cổ phần của tương lai AI có mối liên hệ mật 

thiết với cuộc cạnh tranh lâu dài giữa các hệ thống chính trị và hệ tư tưởng 

dân chủ và độc tài. 

Bản thân công nghệ không sở hữu một hệ tư tưởng, nhưng cách nó được 

thiết kế, nơi nó được sử dụng và luật nào chi phối việc sử dụng nó phản 

ánh các ưu tiên và giá trị của những người thiết kế và sử dụng nó. Nhiều 

khả năng giám sát và phân tích hỗ trợ AI hơn sẽ sớm nằm trong tay của 

hầu hết hoặc tất cả các chính phủ. Khi công nghệ lan tỏa, sự khác biệt 

chính giữa các quốc gia sẽ ít liên quan đến chất lượng hoặc độ phức tạp 

của công nghệ mà liên quan nhiều hơn đến cách nó được sử dụng—vì 

mục đích gì và theo quy tắc nào. 

Các chế độ độc đoán sẽ tiếp tục sử dụng nhận dạng khuôn mặt, sinh trắc 

học, phân tích dự đoán và hợp nhất dữ liệu do AI cung cấp làm công cụ 

giám sát, gây ảnh hưởng và kiểm soát chính trị. Việc Trung Quốc sử dụng 

các công nghệ giám sát do AI cung cấp để đàn áp thiểu số Duy Ngô Nhĩ và 

giám sát tất cả công dân của họ báo trước cách các chế độ độc tài sẽ sử 

dụng các hệ thống AI để tạo điều kiện kiểm duyệt, theo dõi các chuyển 

động thể chất và hoạt động kỹ thuật số của công dân của họ cũng như bóp 

nghẹt sự bất đồng chính kiến.  



Sự lưu thông toàn cầu của các hệ thống kỹ thuật số này tạo ra triển vọng 

áp dụng rộng rãi hơn hình thức quản trị độc tài. Nhưng các nền dân chủ tự 

do cũng sử dụng AI cho các mục đích an ninh nội bộ và an toàn công 

cộng. Hơn một nửa các nền dân chủ tiên tiến trên thế giới sử dụng các hệ 

thống giám sát hỗ trợ AI. Những công nghệ như vậy có mục đích công 

cộng hợp pháp và tương thích với pháp quyền. Tuy nhiên, ở các quốc gia 

đang hướng tới các hoạt động phi tự do, việc sử dụng các công cụ kỹ thuật 

số theo cách làm suy yếu luật pháp có thể khiến cán cân nghiêng về phía 

dân chủ hơn nữa. 

Việc bảo tồn các quyền tự do cá nhân đòi hỏi phải tiếp tục cảnh giác. Một 

nền dân chủ có trách nhiệm phải đảm bảo rằng việc sử dụng AI của chính 

phủ bị hạn chế bởi những hạn chế khôn ngoan để phù hợp với các quyền 

và tự do xác định một xã hội tự do và cởi mở. 

Chính phủ Hoa Kỳ nên phát triển và triển khai các công nghệ hỗ trợ AI với 

sự minh bạch đầy đủ, sự giám sát chặt chẽ và trách nhiệm giải trình để 

bảo vệ khỏi việc lạm dụng. 

Chỉ tuyên bố sự phản đối của Hoa Kỳ đối với việc sử dụng AI độc đoán là 

không đủ. Hoa Kỳ phải chứng minh một nền dân chủ nên sử dụng AI như thế 

nào để bảo vệ an ninh cho công dân của mình theo những cách duy trì các 

giá trị dân chủ tự do. Có một nhu cầu cấp thiết về lĩnh vực AI cho các mục 

đích an ninh quốc gia, chẳng hạn như chống lại những kẻ khủng bố trong và 

ngoài nước đang hoạt động trong biên giới của chúng ta. Ngoài ra còn có 

nhu cầu lâu dài để đảm bảo rằng các ứng dụng bảo mật của AI tuân thủ các 

giá trị cốt lõi về quyền tự do cá nhân và sự bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. 

Hoa Kỳ phải lãnh đạo một liên minh các nền dân chủ. 

Vì chúng ta đảm bảo rằng AI được phát triển và sử dụng theo những cách 

an toàn cho nền dân chủ trong nước, chúng ta cũng phải thúc đẩy các 

chuẩn mực toàn cầu để sử dụng AI an toàn cho nền dân chủ ở nước ngoài. 

Mặc dù khả năng của chính phủ Hoa Kỳ gây ảnh hưởng đến các hoạt động 

quản trị của các quốc gia khác còn hạn chế, nhưng một chương trình nghị 

sự chính sách đối ngoại mạnh mẽ của Hoa Kỳ liên quan đến AI phải là thúc 

đẩy nhân quyền và chống lại các xu hướng chuyên chế về công nghệ.  



Hoa Kỳ có thể sử dụng ngoại giao và tận dụng các mối quan hệ đối tác 

toàn cầu của mình để ủng hộ việc thiết lập các tiêu chuẩn và quy tắc kỹ 

thuật bảo vệ quyền riêng tư trong các cơ quan quốc tế, và Hoa Kỳ có thể 

hợp tác với các quốc gia có cùng chí hướng để đảm bảo rằng các quốc gia 

khác có giải pháp thay thế cho việc sử dụng công nghệ và phương pháp 

của Trung Quốc kiểm soát xã hội và tiếp cận các công nghệ bảo vệ các giá 

trị dân chủ như quyền riêng tư. 

Chúng tôi không tìm kiếm một thế giới kỹ thuật số bị phân mảnh. Chúng tôi 

muốn Hoa Kỳ và các đồng minh của mình tồn tại trong một thế giới có 

nhiều lựa chọn đa dạng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, thương mại điện tử 

và phương tiện truyền thông xã hội sẽ không dễ bị cưỡng bức bởi chế độ 

độc đoán và hỗ trợ tự do ngôn luận, quyền cá nhân, quyền riêng tư và 

khoan dung đối với các quan điểm khác nhau. 

Kết luận 

Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của kỷ nguyên cạnh tranh mới này. Bây giờ 

chúng ta biết rằng việc sử dụng AI trong mọi khía cạnh của cuộc sống sẽ 

phát triển và tốc độ đổi mới sẽ tăng tốc. Chúng ta biết các đối thủ quyết tâm 

sử dụng các khả năng của AI để chống lại chúng ta. Chúng ta biết một đối 

thủ quyết tâm vượt qua chúng ta về vị trí dẫn đầu về AI. Chúng ta biết AI 

đang tăng tốc đột phá trong nhiều lĩnh vực. Chúng ta biết rằng bất cứ ai 

chuyển các phát triển AI thành ứng dụng trước sẽ có lợi thế. Bây giờ chúng 

ta phải hành động. 

Các nguyên tắc mà chúng ta thiết lập, các khoản đầu tư liên bang mà 

chúng ta thực hiện, các ứng dụng an ninh quốc gia mà chúng ta triển khai, 

các tổ chức mà chúng ta thiết kế lại, các mối quan hệ đối tác mà chúng ta 

tạo dựng, các liên minh mà chúng ta xây dựng và nhân tài mà chúng ta 

trau dồi sẽ thiết lập lộ trình chiến lược của nước Mỹ. Hoa Kỳ nên đầu tư 

những gì cần thiết để duy trì vai trò lãnh đạo đổi mới của mình, sử dụng AI 

một cách có trách nhiệm để bảo vệ những con người tự do và xã hội tự do, 

đồng thời thúc đẩy các giới hạn của khoa học vì lợi ích của toàn nhân loại. 

AI sẽ tổ chức lại thế giới. Nước Mỹ phải dẫn đầu. 

 


