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Public policies and institutions should be designed to ensure that 

innovations are improving the world; but as matters stand, many 

technologies are being deployed in a vacuum, with advances in artificial 

intelligence raising one red flag after another. Các chính sách và thể chế 

công nên được thiết kế để đảm bảo rằng những đổi mới đang cải thiện thế 

giới; nhưng khi vấn đề đang diễn ra, nhiều công nghệ đang được triển khai 

trong sự cô lập hoàn toàn, với những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo làm dấy 

lên hết cảnh báo nguy hiểm này đến cảnh báo nguy hiểm khác. 

The era of light-touch self-regulation must end. Thời đại tự điều chỉnh 

chạm nhẹ phải kết thúc. 

The tech world has generated a fresh abundance of front-page news in 

2022. Thế giới công nghệ đã tạo ra rất nhiều tin tức mới trên trang nhất vào 

năm 2022. 

In October, Elon Musk bought Twitter – one of the main public 

communication platforms used by journalists, academics, businesses, and 

policymakers – and proceeded to fire most of its content-moderation staff, 

indicating that the company would rely instead on artificial intelligence.

 Vào tháng 10, Elon Musk đã mua Twitter - một trong những nền tảng 

truyền thông công cộng chính được sử dụng bởi các nhà báo, học giả, 

doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách - và tiến hành sa thải hầu 

hết nhân viên kiểm duyệt nội dung của mình, cho thấy rằng công ty sẽ dựa 

vào trí tuệ nhân tạo. 

Then, in November, a group of Meta employees revealed that they had 

devised an AI program capable of beating most humans in the strategy 

game Diplomacy. Sau đó, vào tháng 11, một nhóm nhân viên của 

Meta tiết lộ rằng họ đã nghĩ ra một chương trình AI có khả năng đánh bại 

hầu hết con người trong trò chơi chiến lược Ngoại giao. 



In Shenzhen, China, officials are using “digital twins” of thousands of 5G-

connected mobile devices to monitor and manage flows of people, traffic, 

and energy consumption in real time. Tại Thâm Quyến, Trung Quốc, các 

quan chức đang sử dụng "cặp song sinh kỹ thuật số" gồm hàng nghìn thiết 

bị di động được kết nối 5G để theo dõi và quản lý luồng người, giao thông 

và mức tiêu thụ năng lượng trong thời gian thực. 

And with the latest iteration of ChatGPT’s language-prediction model, many 

are declaring the end of the college essay. Và với lần lặp lại mới nhất 

của mô hình dự đoán ngôn ngữ của ChatGPT, nhiều người đang tuyên bố 

rằng việc viết bài luận đại học sẽ không còn tốn tại. 

In short, it was a year in which already serious concerns about how 

technologies are being designed and used deepened into even more 

urgent misgivings. Nói tóm lại, đó là một năm mà những lo ngại 

nghiêm trọng về cách các công nghệ đang được thiết kế và sử dụng ngày 

càng sâu sắc vào những nghi ngờ cấp bách hơn nữa. 

Who is in charge here?Ai chịu trách nhiệm ở đây? 

Who should be in charge? Ai nên chịu trách nhiệm? 

Public policies and institutions should be designed to ensure that 

innovations are improving the world, yet many technologies are currently 

being deployed in a vacuum. Các chính sách và thể chế công nên được 

thiết kế để đảm bảo rằng những đổi mới đang cải thiện thế giới, nhưng 

nhiều công nghệ hiện đang được triển khai trong sự cô lập hoàn toàn. 

We need inclusive mission-oriented governance structures that are 

centered around a true common good. Chúng ta cần các cấu trúc quản trị 

theo định hướng sứ mệnh toàn diện tập trung vào một lợi ích chung thực 

sự. 

Capable governments can shape this technological revolution to serve the 

public interest. Các chính phủ có năng lực có thể định hình cuộc cách 

mạng công nghệ này để phục vụ lợi ích công cộng. 

Consider AI, which the Oxford English Dictionary defines broadly as “the 

theory and development of computer systems able to perform tasks 



normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech 

recognition, decision-making, and translation between languages.” Hãy 

xem xét AI, mà Từ điển tiếng Anh Oxford định nghĩa rộng rãi là "lý thuyết 

và sự phát triển của các hệ thống máy tính có thể thực hiện các nhiệm vụ 

thường đòi hỏi trí thông minh của con người, chẳng hạn như nhận thức 

trực quan, nhận dạng giọng nói, ra quyết định và dịch giữa các ngôn ngữ". 

AI can make our lives better in many ways. AI có thể làm cho cuộc sống 

của chúng ta tốt hơn theo nhiều cách. 

It can enhance food production and management, by making farming more 

efficient and improving food safety. Nó có thể tăng cường sản xuất và 

quản lý thực phẩm, bằng cách làm cho việc canh tác hiệu quả hơn và cải 

thiện an toàn thực phẩm. 

It can help us bolster resilience against natural disasters, design energy-

efficient buildings, improve power storage, and optimize renewable energy 

deployment. Nó có thể giúp chúng ta tăng cường khả năng phục hồi 

trước thiên tai, thiết kế các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, cải thiện lưu trữ 

điện và tối ưu hóa việc triển khai năng lượng tái tạo. 

And it can enhance the accuracy of medical diagnostics when combined 

with doctors’ own assessments. Và nó có thể nâng cao độ chính xác của 

chẩn đoán y tế khi kết hợp với đánh giá của chính bác sĩ. 

These applications would make our lives better in many ways. Những ứng 

dụng này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn theo nhiều cách. 

But with no effective rules in place, AI is likely to create new inequalities 

and amplify pre-existing ones. Nhưng nếu không có các quy tắc hiệu 

quả, AI có khả năng tạo ra sự bất bình đẳng mới và khuếch đại những quy 

tắc đã có từ trước. 

One need not look far to find examples of AI-powered systems reproducing 

unfair social biases. Người ta không cần phải nhìn xa để tìm các ví dụ 

về các hệ thống được hỗ trợ bởi AI tái tạo những thành kiến xã hội không 

công bằng. 



In one recent experiment, robots powered by a machine-learning algorithm 

became overtly racist and sexist. Trong một thử nghiệm gần đây, các 

robot được hỗ trợ bởi thuật toán học máy đã trở nên phân biệt chủng tộc 

và phân biệt giới tính một cách công khai. 

Without better oversight, algorithms that are supposed to help the public 

sector manage welfare benefits may discriminate against families that are 

in real need. Nếu không có sự giám sát tốt hơn, các thuật toán được 

cho là giúp khu vực công quản lý các phúc lợi có thể phân biệt đối xử với 

các gia đình có nhu cầu thực sự. 

Equally worrying, public authorities in some countries are already using AI-

powered facial-recognition technology to monitor political dissent and 

subject citizens to mass-surveillance regimes. Đáng lo ngại không kém, 

các cơ quan công quyền ở một số quốc gia đã sử dụng công nghệ nhận 

dạng khuôn mặt được hỗ trợ bởi AI để giám sát bất đồng chính kiến và 

khiến công dân phải chịu các chế độ giám sát hàng loạt. 

Market concentration is also a major concern. Sự tập trung thị trường cũng 

là một mối quan tâm lớn. 

AI development – and control of the underlying data – is dominated by just 

a few powerful players in just a few locales. Phát triển AI - và kiểm soát 

dữ liệu cơ bản - chỉ bị chi phối bởi một vài người chơi quyền lực chỉ ở một 

vài ngôn ngữ. 

Between 2013 and 2021, China and the United States accounted for 80% 

of private AI investment globally. Từ năm 2013 đến năm 2021, Trung 

Quốc và Hoa Kỳ chiếm 80% đầu tư AI tư nhân trên toàn cầu. 

There is now a massive power imbalance between the private owners of 

these technologies and the rest of us. Hiện nay có sự mất cân bằng 

quyền lực lớn giữa chủ sở hữu tư nhân của những công nghệ này và phần 

còn lại của chúng ta. 

But AI is being boosted by massive public investment as well. Nhưng AI 

cũng đang được thúc đẩy bởi đầu tư công khổng lồ. 



Such financing should be governed for the common good, not in the 

interest of the few. Tài chính như vậy nên được quản lý vì lợi ích 

chung, không phải vì lợi ích của một số ít. 

We need a digital architecture that shares the rewards of collective value 

creation more equitably. Chúng ta cần một kiến trúc kỹ thuật số chia sẻ 

phần thưởng của việc tạo ra giá trị tập thể một cách công bằng hơn. 

The era of light-touch self-regulation must end. Thời đại tự điều chỉnh 

liên lạc tạm thời phải kết thúc. 

When we allow market fundamentalism to prevail, the state and taxpayers 

are condemned to come to the rescue after the fact (as we have seen in 

the context of the 2008 financial crisis and the COVID-19 pandemic), 

usually at great financial cost and with long-lasting social scarring. Khi 

chúng ta cho phép chủ nghĩa cơ bản thị trường chiếm ưu thế, nhà nước và 

người đóng thuế bị lên án phải đến giải cứu sau thực tế (như chúng ta đã 

thấy trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đại dịch 

COVID-19), thường phải trả giá đắt về tài chính và với vết thương xã hội 

kéo dài. 

Worse, with AI, we do not even know if an ex post intervention will be 

enough. Tệ hơn nữa, với AI, chúng tôi thậm chí không biết liệu một sự 

can thiệp của bài đăng cũ có đủ hay không. 

As The Economist recently pointed out, AI developers themselves are often 

surprised by the power of their creations. Như The Economist gần đây 

đã chỉ ra, bản thân các nhà phát triển AI thường ngạc nhiên trước sức 

mạnh của những sáng tạo của họ. 

Fortunately, we already know how to avert another laissez-faire-induced 

crisis. May mắn thay, chúng ta đã biết cách ngăn chặn một cuộc khủng 

hoảng khác do laissez-faire gây ra. 

We need an “ethical by design” AI mission that is underpinned by sound 

regulation and capable governments working to shape this technological 

revolution in the common interest, rather than in shareholders’ interest 

alone. Chúng ta cần một sứ mệnh AI "có đạo đức theo thiết kế" được 

củng cố bởi các quy định hợp lý và các chính phủ có năng lực làm việc để 



định hình cuộc cách mạng công nghệ này vì lợi ích chung, thay vì chỉ vì lợi 

ích của cổ đông. 

With these pillars in place, the private sector can and will join the broader 

effort to make technologies safer and fairer. Với những trụ cột này, khu 

vực tư nhân có thể và sẽ tham gia nỗ lực rộng lớn hơn để làm cho công 

nghệ an toàn và công bằng hơn. 

Effective public oversight should ensure that digitalization and AI are 

creating opportunities for public value creation. Giám sát công chúng 

hiệu quả cần đảm bảo rằng số hóa và AI đang tạo ra cơ hội tạo ra giá trị 

công cộng. 

This principle is integral to UNESCO’s Recommendation on the Ethics of 

AI, a normative framework that was adopted by 193 member states in 

November 2021. Nguyên tắc này là không thể thiếu trong Khuyến nghị của 

UNESCO về Đạo đức của AI, một khuôn khổ quy phạm đã được 193 quốc 

gia thành viên thông qua vào tháng 11/2021. 

Moreover, key players are now taking responsibility for reframing the 

debate, with US President Joe Biden’s administration proposing an AI Bill 

of Rights, and the European Union developing a holistic framework for 

governing AI. Hơn nữa, những người chơi chủ chốt hiện đang chịu 

trách nhiệm định hình lại cuộc tranh luận, với việc chính quyền của Tổng 

thống Hoa Kỳ Joe Biden đề xuất Dự luật Nhân quyền AI và Liên minh Châu 

Âu đang phát triển một khuôn khổ toàn diện để quản lý AI. 

Still, we also must keep the public sector’s own uses of AI on a sound 

ethical footing. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải giữ cho việc sử dụng AI 

của khu vực công trên một nền tảng đạo đức vững chắc. 

With AI supporting more and more decision-making, it is important to 

ensure that AI systems are not used in ways that subvert democracy or 

violate human rights. Với việc AI hỗ trợ ngày càng nhiều việc ra quyết 

định, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các hệ thống AI không được sử 

dụng theo những cách phá vỡ nền dân chủ hoặc vi phạm nhân quyền. 



We also must address the lack of investment in the public sector’s own 

innovative and governance capacities. Chúng ta cũng phải giải quyết tình 

trạng thiếu đầu tư vào năng lực quản trị và đổi mới của chính khu vực công. 

COVID-19 has underscored the need for more dynamic public-sector 

capabilities. COVID-19 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có năng lực 

năng động hơn trong khu vực công. 

Without robust terms and conditions governing public-private partnerships, 

for example, companies can easily capture the agenda. Ví dụ, nếu không 

có các điều khoản và điều kiện mạnh mẽ điều chỉnh quan hệ đối tác công 

tư, các công ty có thể dễ dàng nắm bắt được chương trình nghị sự. 

The problem, however, is that the outsourcing of public contracts has 

increasingly become a barrier to building public-sector capabilities. Tuy 

nhiên, vấn đề là việc thuê ngoài các hợp đồng công ngày càng trở thành 

rào cản đối với việc xây dựng năng lực của khu vực công. 

Governments need to be able to develop AI in ways that they are not reliant 

on the private sector for sensitive systems, so that they can maintain 

control over important products and ensure that ethical standards are 

upheld. Các chính phủ cần có khả năng phát triển AI theo những cách 

mà họ không phụ thuộc vào khu vực tư nhân đối với các hệ thống nhạy 

cảm, để họ có thể duy trì quyền kiểm soát đối với các sản phẩm quan trọng 

và đảm bảo rằng các tiêu chuẩn đạo đức được duy trì. 

Likewise, they must be able to support information sharing and 

interoperable protocols and metrics across departments and ministries.

 Tương tự như vậy, họ phải có khả năng hỗ trợ chia sẻ thông tin và 

các giao thức và số liệu có thể tương tác giữa các phòng ban và bộ. 

This will all require public investments in government capabilities, following 

a mission-oriented approach. Tất cả điều này sẽ đòi hỏi đầu tư công 

vào khả năng của chính phủ, theo cách tiếp cận theo định hướng sứ mệnh. 

Given that so much knowledge and experience is now centered in the 

private sector, synergies between the public and private sectors are both 

inevitable and desirable. Với rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm hiện 



đang tập trung vào khu vực tư nhân, sự hiệp lực giữa khu vực công và tư 

nhân là điều không thể tránh khỏi và mong muốn. 

Mission-orientation is about picking the willing – by co-investing with 

partners that recognize the potential of government-led missions. Định 

hướng sứ mệnh là chọn những người sẵn sàng - bằng cách hợp tác đầu 

tư với các đối tác nhận ra tiềm năng của các sứ mệnh do chính phủ lãnh 

đạo. 

The key is to equip the state with the ability to manage how AI systems are 

deployed and used, rather than always playing catch-up. Điều quan trọng 

là trang bị cho nhà nước khả năng quản lý cách các hệ thống AI được triển 

khai và sử dụng, thay vì luôn chơi trò đuổi bắt. 

To share the risks and rewards of public investment, policymakers can 

attach conditions to public funding. Để chia sẻ rủi ro và phần thưởng của 

đầu tư công, các nhà hoạch định chính sách có thể gắn các điều kiện vào 

tài trợ công. 

They also can, and should, require Big Tech to be more open and 

transparent. Họ cũng có thể, và nên, yêu cầu Big Tech phải cởi mở và 

minh bạch hơn. 

Our societies’ future is at stake. Tương lai của xã hội chúng ta đang bị 

đe dọa. 

We must not only fix the problems and control the downside risks of AI, but 

also shape the direction of the digital transformation and technological 

innovation more broadly. Chúng ta không chỉ phải khắc phục các vấn 

đề và kiểm soát rủi ro nhược điểm của AI, mà còn định hình hướng chuyển 

đổi số và đổi mới công nghệ rộng rãi hơn. 

At the start of a new year, there is no better time to begin laying the 

foundation for limitless innovation in the interest of all. Vào đầu năm 

mới, không có thời điểm nào tốt hơn để bắt đầu đặt nền tảng cho sự đổi 

mới vô hạn vì lợi ích của tất cả mọi người. 


