
Bộ giáo dục NYC chặn ChatGPT trên các 

thiết bị, mạng của trường học 

Học sinh và giáo viên thành phố New York không còn có thể truy cập 

ChatGPT - chatbot hỗ trợ trí tuệ nhân tạo mới tạo ra văn bản sáng tạo 

tuyệt vời và giống như thật - trên các thiết bị của bộ giáo dục hoặc mạng 

internet, các quan chức cơ quan xác nhận hôm thứ Ba. 

Bộ giáo dục đã chặn quyền truy cập vào chương trình, với lý do "những tác 

động tiêu cực đến việc học của học sinh và lo ngại về sự an toàn và chính 

xác của nội dung," một phát ngôn viên cho biết. Việc chuyển từ hệ thống 

trường học lớn nhất quốc gia có thể có tác động lan tỏa khi các học khu và 

trường học trên toàn quốc vật lộn với cách ứng phó với sự xuất hiện của 

công nghệ mới năng động. 

Khả năng của chatbot trong việc đưa ra các phản hồi bài luận hoàn hảo 

cho các lời nhắc kéo dài trên nhiều chủ đề đã làm dấy lên lo ngại của một 

số trường học và nhà giáo dục rằng các bài tập viết của họ có thể sớm trở 

nên lỗi thời - và chương trình có thể khuyến khích gian lận và đạo văn. 

"Do lo ngại về tác động tiêu cực đến việc học của học sinh và lo ngại về 

tính an toàn và chính xác của nội dung, quyền truy cập vào ChatGPT bị 

hạn chế trên mạng và thiết bị của Trường Công lập Thành phố New York," 

phát ngôn viên bộ giáo dục Jenna Lyle cho biết. "Mặc dù công cụ này có 

thể cung cấp câu trả lời nhanh chóng và dễ dàng cho các câu hỏi, nhưng 

nó không xây dựng các kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, vốn 

rất cần thiết cho sự thành công trong học tập và suốt đời." 

Các trường riêng lẻ vẫn có thể yêu cầu quyền truy cập vào trang web nếu 

họ đang có kế hoạch nghiên cứu công nghệ đằng sau chatbot, một phát 

ngôn viên của bộ cho biết. 

Chương trình, được tạo bởi tổ chức OpenAI, sử dụng máy học để đưa ra 

các phản hồi tùy chỉnh của riêng mình cho các lời nhắc cụ thể. Nó có thể 

tạo và biên dịch các sự kiện lịch sử, viết theo các phong cách cụ thể và 

đưa ra các lập luận logic thuyết phục - tất cả đều có ngữ pháp gần như 

hoàn hảo (trừ khi người dùng đưa ra lời nhắc thêm lỗi ngữ pháp). 



Điều đó đặt ra một số câu hỏi hóc búa cho các nhà giáo dục, những người 

dựa vào các bài tập viết độc lập để xây dựng và đánh giá sự hiểu biết và 

kỹ năng tư duy phản biện của học sinh. 

Một giáo viên tiếng Anh trung học đã lập luận trên The Atlantic rằng 

chatbot báo trước "sự kết thúc của tiếng Anh trung học". 

Chương trình vẫn còn những hạn chế, đôi khi đưa ra kết luận không chính 

xác hoặc thậm chí bao gồm cả ngôn ngữ xúc phạm.  

Không rõ liệu có hay bao nhiêu bang khác đang cấm chương trình này. 

Một số khu học chánh lớn khác đã không trả lời ngay lập tức các câu hỏi 

của chúng tôi về cách họ xử lý ChatGPT. Nhưng quyết định từ hệ thống 

trường học lớn nhất quốc gia cũng có thể ảnh hưởng đến cách các học 

khu khác hành động.  

Lệnh cấm của bộ giáo dục sẽ chỉ cắt quyền truy cập vào chatbot trong một 

số cài đặt. Học sinh vẫn có thể truy cập trang web trên các thiết bị không 

phải của bộ giáo dục hoặc mạng internet. 

Adam Stevens, một giáo viên lịch sử lâu năm ở Thành phố New York, 

người bắt đầu sự nghiệp của mình tại trường trung học Paul Robeson ở 

Brooklyn và hiện đang giảng dạy tại Brooklyn Tech, tin rằng việc chặn 

chương trình là phản tác dụng. Anh ấy đã so sánh nỗi sợ hãi hiện đang 

xoay quanh ChatGPT với nỗi sợ hãi xuất hiện xung quanh Google. 

"Mọi người đã nói điều tương tự về Google 15 hoặc 20 năm trước khi sinh 

viên có thể 'tìm thấy câu trả lời trực tuyến'," anh nói.  

Stevens nói thêm, chương trình thậm chí có thể hữu ích trong một số 

trường hợp, tạo ra phản hồi "cơ bản" cho một lời nhắc bài luận mà cả lớp 

có thể cùng nhau phân tích và tìm ra cách cải thiện. 

Stevens lập luận rằng cách tốt nhất để ngăn cản sinh viên sử dụng 

ChatGPT và xây dựng kỹ năng viết quan trọng của họ là "giao cho họ công 

việc mời họ khám phá những điều đáng biết" và tránh xa việc dạy viết công 

thức dựa trên các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt. 

"Chúng tôi đã đào tạo cả một thế hệ trẻ em theo đuổi điểm đánh giá chứ 

không phải kiến thức," ông nói thêm, "và tất nhiên, nếu điều quan trọng là 

điểm vào cuối học kỳ, thì ChatGPT là một mối đe dọa." 



Những gì các Sở Học chánh khác đang làm 

 

Một sinh viên làm việc trên máy tính xách tay. Các khu học chánh trên toàn 

quốc đang quyết định có nên chặn ChatGPT, một chatbot hỗ trợ trí tuệ 

nhân tạo hay không.  - Alan Petersime trong phim Chalkbeat 

Các khu học chánh ở Los Angeles và Baltimore đã cùng với Thành phố 

New York chặn quyền truy cập vào ChatGPT, một chatbot hỗ trợ trí tuệ 

nhân tạo mới, khi các học khu khác đánh giá lợi ích và rủi ro đi kèm với 

công nghệ mới. 

Chương trình thúc đẩy cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà giáo dục trong 

những tuần gần đây, những người đã tìm đến công nghệ mới với cả nỗi sợ 

hãi và phấn khích về tác động tiềm tàng của nó đối với các trường học. 

Đối với một số người, khả năng tạo ra các phản hồi phức tạp và được đo 

lường của chatbot đối với các lời nhắc học thuật khiến nó trở thành một tác 

nhân mạnh mẽ đáng sợ để gian lận và đạo văn.  

Những lo ngại đã khiến ChatGPT bị cấm đối với tất cả các thiết bị và mạng 

trong khu học chánh lớn nhất quốc gia. 

Các trường học ở New York đã trích dẫn "những tác động tiêu cực đến 

việc học của học sinh và những lo ngại về tính an toàn và chính xác của 

nội dung", đồng thời nói thêm rằng "công cụ này có thể cung cấp câu trả 

lời nhanh chóng và dễ dàng cho các câu hỏi, [nhưng] không xây dựng các 

kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, vốn rất cần thiết cho sự 

thành công trong học tập và suốt đời. " 

https://ny.chalkbeat.org/2023/1/3/23537987/nyc-schools-ban-chatgpt-writing-artificial-intelligence
https://ny.chalkbeat.org/2023/1/3/23537987/nyc-schools-ban-chatgpt-writing-artificial-intelligence


Các Sở Học chính ở Chicago và Philadelphia đã không có động thái ngăn 

chặn chương trình, người phát ngôn cho biết. 

Chương trình, được tạo bởi OpenAI, cho phép người dùng nhập lời nhắc 

và sau đó tạo phản hồi bằng cách sử dụng học máy. Điều đó khiến một số 

người lo ngại rằng nó có thể mang lại cho học sinh một sự dễ dàng khi đối 

mặt, ví dụ, một lời nhắc nhở về bài luận tiếng Anh ở trường trung học.  

Tuy nhiên, những người khác đã gắn nhãn báo động phản đối kịch liệt ban 

đầu và  tìm đến chatbot như một công cụ mới hấp dẫn cho giáo viên và 

trường học. Tiềm năng đó đã khơi dậy một số mối quan tâm. 

"Giống như hầu hết các công cụ công nghệ, ChatGPT có thể hỗ trợ việc 

học của học sinh, khi được sử dụng hiệu quả," phát ngôn viên của khu học 

chánh địa phương cho biết. "Trong tay của một giáo viên có trình độ cao 

của Quận Cobb, nó có thể là một công cụ có giá trị để bổ sung sự hiểu biết 

của học sinh về nội dung học thuật và có thể giúp học sinh phát triển các 

kỹ năng tư duy phản biện." 

Với việc các trường học trên khắp đất nước bắt đầu đánh giá ChatGPT, 

đây là nơi một số khu học chánh lớn nhất của quốc gia đứng vững: 

Học khu Thống nhất Los Angeles ở California 

Tháng trước, học khu đã chặn trước quyền truy cập vào ChatGPT trên tất 

cả các mạng và thiết bị để "bảo vệ sự trung thực trong học tập, trong khi 

đánh giá rủi ro / lợi ích được tiến hành." 

"Trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đào tạo và hướng dẫn mạnh 

mẽ và phù hợp về quyền công dân kỹ thuật số và giáo dục khoa học máy tính 

cho các cộng đồng trường học," phát ngôn viên của học khu cho biết. 

Trường Công lập Chicago ở Illinois 

ChatGPT không bị chặn trên mạng trường học và vẫn đang được học khu 

xem xét về những rủi ro tiềm ẩn đối với học sinh. 

Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên cho biết Trường Công lập Chicago 

"cam kết cung cấp cho học sinh trải nghiệm giáo dục nghiêm ngặt và hấp 

dẫn, kết hợp những tiến bộ công nghệ. Điều này bao gồm các công cụ 

giúp sinh viên khám phá những con đường sự nghiệp mới chớm nở. 

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/12/openai-chatgpt-writing-high-school-english-essay/672412/
https://www.forbes.com/sites/petergreene/2022/12/11/no-chatgpt-is-not-the-end-of-high-school-english-but-heres-the-useful-tool-it-offers-teachers/?sh=4739355f1437
https://www.forbes.com/sites/petergreene/2022/12/11/no-chatgpt-is-not-the-end-of-high-school-english-but-heres-the-useful-tool-it-offers-teachers/?sh=4739355f1437
https://www.chalkbeat.org/2023/1/6/23542142/chatgpt-students-teachers-lesson-ai
https://www.chalkbeat.org/2023/1/6/23542142/chatgpt-students-teachers-lesson-ai


Học khu Philadelphia ở Pennsylvania 

ChatGPT không bị khu học chánh chặn, một phát ngôn viên cho biết. 

Trường Công lập Quận Baltimore ở Maryland 

Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên cho biết "Các Trường Công lập 

Quận Baltimore đã không tạo ra hoặc thay đổi chính sách do ChatGPT, 

nhưng chúng tôi đã chặn trang web trên các thiết bị và trình duyệt của học 

sinh vào đầu năm học." 

Trường Công lập Quận Prince George ở Maryland 

Một phát ngôn viên của khu học chánh cho biết ChatGPT hiện không bị 

chặn, nhưng nói thêm rằng đang được xem xét vấn đề. 

Trường Công lập Quận Jefferson ở Kentucky 

Quyền truy cập vào ChatGPT không bị hạn chế tại các Trường Công lập 

Quận Jefferson, nhưng học khu cho biết họ "liên tục xem xét tất cả các 

trang web, chatbot và các công nghệ khác để xác định giá trị của chúng đối 

với việc học của học sinh." 

"Chúng tôi cố gắng hết sức để cập nhật thông tin về các công nghệ mới nổi 

và cách chúng có thể tác động đến việc học của học sinh, dù tích cực hay 

tiêu cực," một phát ngôn viên cho biết. "Cho đến nay, chúng tôi chưa có 

bất kỳ mối quan tâm nào bày tỏ với chúng tôi về ChatGPT." 

Các Trường Công Lập Quận Cam ở Florida 

Học khu đã không thực hiện bất kỳ thay đổi chính sách nào liên quan đến 

ChatGPT, nhưng cho biết nhân viên "thường xuyên giám sát các thiết bị để 

tìm các chương trình hoặc việc sử dụng trái phép và phản hồi tương ứng." 

Học khu Độc lập Northside ở Texas 

Học khu đã không thực hiện bất kỳ bước nào để chặn ChatGPT, nhưng cho 

biết họ "liên tục đánh giá nhiều trang web về giá trị giảng dạy và có bộ lọc 

web và các công cụ khác có thể giúp giải quyết những trang có chứa bất kỳ 

nội dung nào được coi là có hại hoặc gây rối cho quá trình giảng dạy. " 


