
AI ChatGPT đang giúp các CEO suy nghĩ. 

Nó cũng sẽ lấy công việc của bạn? 

Trình tạo văn bản AI ChatGPT, được phát hành cho công chúng vào cuối 

năm ngoái, tinh vi đến mức nó đã thể hiện khả năng viết các bài luận mạch 

lạc, tạo ra các tài liệu pháp lý hợp lý và tương tác với con người một cách 

thuyết phục. 

Một CEO thậm chí còn coi công cụ này từ công ty mẹ OpenAI như một 

thành viên lâu năm trong đội ngũ điều hành của mình. 

"Tôi yêu cầu ChatGPT nhận thức được những thành kiến và điểm mù của 

tôi có thể ở đâu, và câu trả lời mà nó đưa ra là một điểm khởi đầu thực sự, 

thực sự tốt để kiểm tra suy nghĩ của bạn," Jeff Maggioncalda, Giám đốc 

điều hành của nhà cung cấp khóa học trực tuyến Coursera, nói với CBS 

MoneyWatch. 

Ông cho biết công cụ này giúp ông suy nghĩ kỹ hơn trong cách tiếp cận các 

thách thức kinh doanh, cũng như xem xét các chủ đề từ các điểm thuận lợi 

khác với các chủ đề của ông. Ví dụ, tuần trước tại cuộc họp Diễn đàn Kinh 

tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Maggioncalda đã nhập lời nhắc sau: "Tôi 

nên cân nhắc điều gì khi phát biểu trước các thủ tướng tại Davos?" 

Một mục hữu ích khác cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp là: "Tôi nên cân 

nhắc điều gì khi tái cấu trúc công ty của mình?" Maggioncalda nói. 

Maggioncalda không đơn độc trong sự ngưỡng mộ của mình đối với công 

cụ phổ biến này. Gần 30% chuyên gia Hoa Kỳ nói rằng họ đã sử dụng AI 

trong công việc của mình và các chuyên gia trong ngành đã gọi đây là một 

sáng tạo thay đổi cuộc chơi với ý nghĩa rộng rãi đối với các doanh nghiệp 

và việc làm. Một số người đã ví nó như những đổi mới như máy tính - điều 

này đã thay đổi cách mọi người suy nghĩ, hành động và giảng dạy. 

"Những điều này thực sự quan trọng ở đâu là liệu nó có làm tăng giá trị 

chuyên môn của con người hay không, hay liệu nó chủ yếu thay thế con 

người," giáo sư kinh tế lao động David Autor của MIT nói với CBS 

MoneyWatch. 



Không còn bản nháp đầu tiên 

Bot sẽ làm giảm giá trị của các kỹ năng văn thư và hành chính, theo David 

Autor của MIT. Chatbot cũng đã thành thạo trong việc tạo ra các bức thư 

nhân sự, soạn sẵn văn bản và một số bản sao quảng cáo. 

"Những điều đó sẽ trở nên dễ dàng hơn để làm. Loại công việc bán chuyên 

gia đó sẽ trở nên tự động hóa," ông nói. 

Đó là tin xấu đối với những người lao động cấp dưới và trung cấp. "Các 

công việc có nhiều khả năng bị thay thế nhất [liên quan đến] các nhiệm vụ 

thường ngày như viết bản sao quảng cáo cơ bản hoặc bản thảo đầu tiên 

của một tài liệu pháp lý. Đó là những kỹ năng chuyên môn, và không còn 

nghi ngờ gì nữa, phần mềm sẽ khiến chúng rẻ hơn và do đó làm giảm giá 

trị sức lao động của con người", David Autor của MIT nói. 

Mihir Shukla, Giám đốc điều hành và người sáng lập AI và công ty tự động 

hóa robot Automation Anywhere, dự đoán tại Davos rằng "bất cứ nơi nào 

từ 15% đến 70% tất cả công việc chúng tôi làm trước máy tính đều có thể 

được tự động hóa". 

Điều vẫn còn phải xem là những loại công việc mới nổi của các hình thức 

AI sẽ tạo ra. Bởi vì trong khi ChatGPT là mới, nó chỉ là ví dụ mới nhất về 

chu kỳ lịch sử của đổi mới công nghệ, từ máy in và khung dệt đến điện 

thoại thông minh và robot, điều đó làm mất đi một số dòng công việc nhất 

định trong khi mở những dòng mới. 

David Autor nói: "Chúng tôi sẽ sản xuất hàng hóa và dịch vụ mới với điều 

này tạo ra giá trị và cơ hội mới, và điều đó khó dự báo hơn nhiều. " 

Một thành viên khác của nhóm điều hành 

Maggioncalda của Coursera cho biết ông dựa vào ChatGPT, như một trợ 

lý viết lách và về cơ bản, hơn là một đối tác tư tưởng. 

"Nếu bạn cung cấp cho ChatGPT một loạt các văn bản, nó có thể tóm tắt 

chúng tốt, đặt chúng vào gạch đầu dòng hoặc dịch sang nhiều ngôn ngữ 

khác nhau," ông nói. 



Ông ấy đối xử với ChatGPT như một thành viên khác trong nhóm điều 

hành của mình " ChatGPT đeo những chiếc mặt nạ khác nhau và nói 

những giọng nói khác nhau từ những quan điểm khác nhau." 

"Ở một mức độ lớn, Chat GPT giống như một người khác ở đó, người mà 

bạn cũng đang nảy ra ý tưởng. Đó là một quan điểm khác và nó luôn ở đó, 

"Maggioncalda nói thêm 

Tuy nhiên, việc thuê ngoài loại công việc này cho chatbot không nhất thiết 

phải là một kẻ giết người trong công việc. Thay vào đó, về lý thuyết, nó nên 

giải phóng công nhân con người để tập trung vào công việc chu đáo hơn - 

và có lợi nhuận lý tưởng . 

Theo Maggioncalda, hiện tại, AI vẫn chưa thay thế con người. "Nếu tôi có 

thể để nhóm điều hành của mình kiểm tra các bài đăng mù của mình và 

suy nghĩ, tôi chắc chắn sẽ có chúng ở đó so với ChatGPT," anh nói. 

"Thế giới sẽ không bao giờ giống nhau" 

Giáo sư Oded Netzer của Trường Kinh doanh Columbia, một chuyên gia 

về kỹ thuật khai thác văn bản, cho biết ông ngay lập tức nhận ra ChatGPT 

là một bước tiến mang tính cách mạng trong trí tuệ nhân tạo. 

"Đó thực sự là một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc trong công nghệ và sự 

đổi mới," ông nói với CBS MoneyWatch. "Từ những gì chúng tôi đã thấy, 

đó là một trong những khoảnh khắc rất hiếm khi xảy ra trong công nghệ và 

sự đổi mới, nơi bạn trải nghiệm nó và bạn nói, 'thế giới sẽ không bao giờ 

giống như trước đây.'" 

Nhập lời nhắc, chẳng hạn như "ChatGPT sẽ đảm nhận những công việc 

gì?" và ChatGPT đưa ra câu trả lời sau: 

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ có thể được sử dụng cho một loạt các 

tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên như tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, tóm tắt, 

v.v. Nó có thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp như dịch vụ 

khách hàng, tiếp thị và sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, điều quan trọng cần 

lưu ý là ChatGPT là một công cụ và nó sẽ không mất bất kỳ công việc nào, 

nó sẽ hỗ trợ cải thiện các công việc hiện có và tự động hóa một số nhiệm 

vụ nhất định. 



Chatbots đã đảm nhận vai trò dịch vụ khách hàng trực tuyến và tháng tới, 

lần đầu tiên, một luật sư "robot" được hỗ trợ bởi AI sẽ đại diện cho một bị 

đơn tại tòa án. ChatGPT đe dọa sẽ thay thế con người khi nói đến các 

nhiệm vụ đơn giản để thực hiện, như làm theo một kịch bản hoặc đưa ra 

một tài liệu pháp lý tiêu chuẩn - hãy nghĩ đến việc cho thuê căn hộ, ý chí 

của ai đó hoặc một thỏa thuận không tiết lộ, theo các chuyên gia. 

Gần 30% chuyên gia ở Mỹ cho biết họ đã sử dụng ChatGPT hoặc các công 

cụ AI khác cho một nhiệm vụ liên quan đến công việc, theo một cuộc khảo 

sát gần đây với 4.500 nhân viên của Fishbowl, một mạng xã hội thuộc sở 

hữu của công ty dịch vụ nghề nghiệp Glassdoor. Người lao động trong lĩnh 

vực tiếp thị và quảng cáo có tỷ lệ chấp nhận cao nhất, với 37% nói rằng họ 

đã sử dụng AI, trong khi 35% và 30% trong số những người trong lĩnh vực 

công nghệ và tư vấn, tương ứng, cũng cho biết đã sử dụng AI. 

Netzer nói rằng mặc dù ChatGPT sẽ mở ra sự thay đổi triệt để, nhưng 

trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ không thay thế người lao động, mà là 

tăng cường khả năng thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. 

Ông nói: "Nó chủ yếu là một phương tiện tăng cường hơn là thay thế hoàn 

toàn các công việc. " 

Công việc siêu tốc 

Ví dụ, ChatGPT rất thành thạo trong việc giúp các lập trình viên tự động 

hoàn thành và xác định các lỗi trong mã máy tính của họ. 

"Đến mức chúng tôi cần ít lập trình viên hơn, có thể nó sẽ lấy đi việc làm. 

Nhưng nó sẽ giúp những người lập trình tìm ra lỗi trong mã và viết mã hiệu 

quả hơn," Netzer nói. 

Điều tương tự cũng xảy ra với nhiều công việc đòi hỏi kỹ năng viết cơ bản, 

ông nói. 

"Về những công việc đòi hỏi phải viết lách, tôi nghĩ đó là điểm khởi đầu trái 

ngược với việc thay thế hoàn toàn chúng tôi. Tôi nghĩ đó là một công cụ 

tuyệt vời khi nhập lời nhắc, xem nó viết gì, sau đó thêm một kiểm tra của 

con người, "ông nói thêm. 



Ví dụ: ChatGPT có thể dễ dàng được sử dụng để tạo email để thiết lập 

cuộc họp. 

"Email là thư từ đơn giản, đây là những loại nhiệm vụ tôi có thể dễ dàng 

thấy máy hoạt động rất tốt. Bạn càng cần ít sáng tạo, nó càng cần được 

thay thế," Netzer nói. "Tại sao không nhờ họ giúp chúng tôi gửi email để 

thiết lập các cuộc họp khi hầu như không có bất kỳ sự sáng tạo nào liên 

quan?" 

Tất nhiên, sự đa dạng tự động hóa này đã tồn tại ở dạng thô sơ - ví dụ: 

email và trò chuyện của Google đề xuất phản hồi trong các cuộc trò 

chuyện văn bản. 

"Hậu quả lớn" 

Nhà kinh tế học nổi tiếng và thành viên MIT Paul Kedrosky cho rằng 

ChatGPT sẽ có tác động sâu sắc đến toàn bộ các ngành công nghiệp. 

Nó có "hậu quả lớn đối với một loạt các hoạt động khác nhau... khá nhiều 

miền nào có ngữ pháp, một cách có tổ chức để thể hiện bản thân, "ông ấy 

nói trên một podcast gần đây. "Đó có thể là kỹ thuật phần mềm, đó có thể 

là bài luận ở trường trung học, đó có thể là tài liệu pháp lý, nơi tất cả chúng 

đều dễ dàng bị con thú phàm ăn này và lại nhổ ra." 

Những gã khổng lồ phần mềm đang lưu ý. Microsoft đã công bố hôm thứ 

Hai đang thực hiện một "khoản đầu tư nhiều năm, trị giá hàng tỷ đô la" vào 

công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT và các 

công cụ khác có thể viết văn bản có thể đọc được và tạo ra hình ảnh mới. 

Những gì ChatGPT chưa thể làm - và có thể không bao giờ có thể làm 

được, nhiều chuyên gia nghĩ rằng - là những nhiệm vụ đòi hỏi nhiều cấp độ 

phán đoán của con người được áp dụng cho một loạt các vấn đề và những 

thách thức nhận thức khác. Lấy ví dụ: biểu đồ hoặc bảng hiển thị các chỉ 

số của công ty hoạt động kém hiệu quả. ChatGPT có thể tóm tắt dữ liệu và 

cho người dùng biết biểu đồ hiển thị những gì. Những gì nó không thể làm 

– hay chưa có thể làm - là giải thích lý do tại sao dữ liệu có ý nghĩa. 

"Khi tôi hỏi ChatGPT những gì nó nghĩ đang xảy ra với công ty này, nó 

thực hiện những gì các giám đốc điều hành cấp dưới sẽ làm, nó cho tôi 

biết những gì họ nhìn thấy trong một bảng.  



ChatGPT nói rằng thông số này đã đi xuống và thông số này đã đi lên một 

cách rất rõ ràng, mạch lạc. Nhưng ChatGPT không vượt ra ngoài điều đó 

thành 'vậy thì sao?'" Netzer của Columbia cho biết. "Đây là những loại 

nhiệm vụ đòi hỏi sự phán xét và con người vẫn rất có giá trị." 


