
Công nghệ truyền thông và AI có trách 

nhiệm: thách thức và hướng nghiên cứu 

Hai thập kỷ qua được đánh dấu bằng sự đột phá nhanh chóng và 

sâu sắc của ngành truyền thông truyền thống. Ngày nay, Internet 

có mặt khắp nơi, thực tế mọi người đều có điện thoại thông minh, 

đám mây giảm các khoản đầu tư trước vào cơ sở hạ tầng điện 

toán lớn, sức mạnh xử lý vẫn tăng gấp đôi sau mỗi 2 năm và 

ngày càng có nhiều tài sản vật chất của chúng ta được kết nối. 

Những phát triển này đã tạo cơ sở cho những đổi mới sản phẩm 

và dịch vụ mới, giúp phá vỡ và tái cấu trúc cung và cầu, thay đổi 

chuỗi giá trị và tạo ra các mô hình kinh doanh mới. 

Một trong những tác động rõ ràng nhất của những thay đổi trong 

những thập kỷ qua là nội dung truyền thông hiện nay phần lớn 

được tiêu thụ thông qua các kênh trực tuyến, trong khi sự phát 

triển công nghệ tiếp tục tác động đến cách phân phối và tiêu thụ 

phương tiện truyền thông. Ví dụ, việc số hóa phương tiện truyền 

thông ngày càng tăng đã mở ra nhiều cơ hội để thu thập và phân 

tích một lượng lớn khán giả và dữ liệu tiêu dùng, có thể được sử 

dụng để điều chỉnh các dịch vụ và nội dung theo lợi ích nhận thức 

của người tiêu dùng cá nhân. Ngoài phân phối, những phát triển 

công nghệ mới đã mở ra cơ hội để nâng cao quy trình sản xuất 

phương tiện truyền thông, chẳng hạn như thông qua việc sử 

dụng máy học (ML) để sàng lọc số lượng lớn tài liệu, áp dụng các 

công cụ phân tích để hiểu khán giả, triển khai khả năng phân tích 

phương tiện truyền thông tự động, phát triển các quy trình kỹ 

thuật xã hội để hỗ trợ kiểm tra thực tế, v.v. Đồng thời, một số 

thách thức mới cũng nảy sinh với những diễn biến này. 



Một số thách thức này ảnh hưởng đến ngành, nơi các tổ chức 

truyền thông phải theo kịp cả sự phát triển công nghệ nhanh 

chóng và với những người chơi mới tham gia thị trường. Tuy 

nhiên, những thách thức khác thiên về mặt xã hội hơn, chẳng hạn 

như cách thức mà các công nghệ mới ngày càng tự động hóa 

việc cá nhân hóa phương tiện truyền thông. Một trong những vấn 

đề cấp bách nhất trong bối cảnh này thường được nhìn thấy 

trong các cơ hội ngày càng tăng để lan truyền thông tin sai lệch 

và tin xuyên tạc. Trong khi cái trước là thông tin sai lệch và gây 

hiểu lầm không nhất thiết có nghĩa là để lừa dối, cái sau được cố 

ý tạo ra và truyền đạt để lừa dối mọi người. Mặc dù thông tin sai 

lệch và tin xuyên tạc luôn là một đặc điểm của xã hội loài người, 

nhưng công nghệ hiện đại đã giúp các tác nhân độc hại ở bất cứ 

đâu trên thế giới tiếp cận lượng khán giả lớn nhất có thể dễ dàng 

hơn rất nhanh, điều mà trước đây không thể xảy ra. 

Nhìn chung, những thách thức này đối với ngành công nghiệp và 

các mối đe dọa tiềm ẩn đối với xã hội tạo ra nhu cầu nghiên cứu 

thêm về công nghệ truyền thông có trách nhiệm, mà chúng tôi định 

nghĩa là công nghệ nhằm tối đa hóa lợi ích cho các tổ chức tin tức 

và cho xã hội đồng thời giảm thiểu rủi ro về các tác động tiêu cực 

tiềm ẩn. Trước tiên chúng ta sẽ xem xét các thách thức xã hội và 

công nghiệp. Sau đó, chúng tôi phác thảo một số hướng nghiên cứu 

quan trọng trong công nghệ truyền thông có trách nhiệm, bao gồm 

các khía cạnh khác nhau của quá trình sản xuất và phổ biến phương 

tiện truyền thông. Chúng tôi nhấn mạnh lý do tại sao cần có một 

cách tiếp cận tích hợp để giải quyết những thách thức, điều này 

không chỉ đòi hỏi sự hợp tác của các chuyên gia công nghệ trong 

các học viện và tổ chức truyền thông, mà còn hiểu biết sâu sắc về 

cách thức hoạt động của ngành công nghiệp truyền thông ngày nay, 

ví dụ, liên quan đến đạo đức và quy trình biên tập của họ. 



Trong bối cảnh này, chúng tôi cũng giới thiệu một trung tâm 

nghiên cứu mới về công nghệ truyền thông có trách nhiệm mà 

chúng tôi đã thành lập gần đây ở Na Uy. Na Uy là một quốc gia 

dân chủ nhỏ, giàu có thường được mô tả là một quốc gia phúc lợi 

Bắc Âu với sự thâm nhập CNTT cao và các mô hình sử dụng 

phương tiện truyền thông tương đối bình đẳng. Với một ngành 

công nghiệp tin tức kế thừa mạnh mẽ và các đài truyền hình dịch 

vụ công cộng được sử dụng rộng rãi, đây là một trường hợp 

được đặc trưng bởi chính sách truyền thông chủ động hoạt động 

ở khoảng cách dài cánh tay, với mục đích chính là cung cấp sự 

đa dạng về phương tiện truyền thông để thúc đẩy cuộc tranh luận 

công khai. Trong bối cảnh này, mục tiêu chính của trung tâm 

nghiên cứu là thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và hợp tác công 

nghiệp-học viện, để giải quyết những thách thức kỹ thuật xã hội 

quan trọng liên quan đến bối cảnh truyền thông mới. 

Thách thức đối với ngành truyền thông và xã hội 

Trên cơ sở những phát triển công nghệ gần đây, phần này giới 

thiệu và thảo luận về những thách thức cấp bách đối với ngành 

truyền thông và cho xã hội. Chúng tôi đặc biệt, nhưng không độc 

quyền, chú ý đến tác động của các công nghệ trí tuệ nhân tạo. 

Những thách thức đối với ngành truyền thông 

Một hệ quả chính của số hóa và các mô hình kinh doanh mới đã 

trở nên khả thi là sự cạnh tranh mới đã xuất hiện đối với ngành 

truyền thông. Ví dụ, có những người chơi thích hợp mới có thể 

nhắm mục tiêu nhu cầu cụ thể của người dùng chính xác hơn, do 

đó đe dọa tiếp quản các vị trí trước đây do các nhà truyền thông 

truyền thống nắm giữ và các quy trình biên tập đã được thiết lập 

của họ. 



Ví dụ, finn.no đã trở thành nền tảng chính cho các quảng cáo 

được phân loại ở Na Uy, một lĩnh vực trước đây được bao phủ 

chủ yếu bởi các phương tiện truyền thông truyền thống; Twitter 

đã trở thành một nền tảng tranh luận lớn, giúp bạn có thể vượt 

qua các phương tiện truyền thống; Facebook dường như cung 

cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn nhiều về cuộc sống của 

mọi người so với các phần cá nhân trên các tờ báo từng làm; và 

Netflix, HBO, Twitch, TikTok và YouTube thách thức các vị trí 

thuộc sở hữu của các đài truyền hình thương mại và công cộng 

trong lĩnh vực văn hóa và giải trí. 

Các nền tảng lớn, chẳng hạn như Facebook, tổng hợp nội dung 

và dịch vụ hiệu quả hơn so với phương tiện truyền thông đã có 

thể, tận dụng cả việc quản lý nội dung của người dùng và thuật 

toán để cá nhân hóa nội dung dự đoán. Cuối cùng, các nền tảng 

lớn này hiện hoạt động như các kênh phân phối phương tiện 

truyền thông mạnh mẽ, trong khi các tổ chức truyền thông truyền 

thống đã trở thành nhà cung cấp nội dung cho các nền tảng này, 

hầu như không khác gì bất kỳ ai khác có điện thoại thông minh. 

Ở vị thế suy yếu này, các tổ chức truyền thông truyền thống cũng 

phải đối mặt với những mối đe dọa mới. Được trình bày trên một 

nền tảng bình đẳng, cả người chơi biên tập độc hại và không biên 

tập viên đều dễ dàng trình bày thông tin sai lệch và tin xuyên tạc 

dưới dạng tin tức ("tin giả"), điều này có thể thu hút sự chú ý. Do 

đó, người dùng thường tự mình tìm hiểu xem tin tức có phản chiếu 

thực tế hay không. Điều này vừa làm tổn thương các tổ chức truyền 

thông có trách nhiệm về sự chú ý mà họ thu hút được và đồng thời 

nhấn mạnh uy tín như một loại tiền tệ quan trọng. Để củng cố vị thế 

của họ và duy trì lợi thế so sánh trong bối cảnh cạnh tranh mới của 

các nguồn không đáng tin cậy này, các đơn vị truyền thông có trách 



nhiệm có thể được hưởng lợi bằng cách củng cố vai trò của họ để 

nổi bật như những nguồn thông tin đáng tin cậy. 

Trong bối cảnh đáp ứng những thách thức này, chúng tôi đề xuất 

rằng các công nghệ truyền thông tiên tiến được triển khai theo 

những cách có trách nhiệm có thể là một cách có ý nghĩa cho các 

tổ chức truyền thông truyền thống. Ví dụ, các tổ chức như vậy 

đang ở một vị trí mạnh mẽ để hiểu sâu hơn nhu cầu của khán giả 

và sau đó cá nhân hóa nội dung theo những nhu cầu và sở thích 

này trong khi cố gắng giảm thiểu tác động tiêu cực và tạo ra lợi 

ích công cộng. Tương tự như vậy, họ có thể tận dụng công nghệ 

để mở rộng khả năng kiểm tra thực tế hàng loạt nội dung lưu 

hành trên các nền tảng để củng cố cả uy tín thương hiệu của 

chính họ và tăng chất lượng thông tin tổng thể mà mọi người gặp 

phải trực tuyến. Cuối cùng, việc sử dụng các công nghệ như vậy 

không chỉ có thể giúp theo kịp sự cạnh tranh để thu hút sự chú ý 

mà còn có thể giúp đáp ứng các mục tiêu riêng của một tổ chức 

truyền thông về các nguyên tắc và đạo đức biên tập, bao gồm cả 

việc hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ dịch vụ công cộng nào. 

Thách thức xã hội 

Các xã hội và cá nhân có thể phải chịu đựng theo những cách 

khác nhau từ những tác động tiêu cực đi kèm với những thay đổi 

sâu sắc gần đây trong bối cảnh truyền thông. Ví dụ, sự gia tăng 

của thông tin sai lệch và tin xuyên tạc có thể đe dọa các giá trị 

dân chủ cốt lõi bằng cách thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan chính trị 

và tranh luận và phân biệt đối xử không hiểu biết. Thật không 

may, mặc dù có nhiều việc phải giải quyết những vấn đề này, ví 

dụ, thông qua các tổ chức kiểm tra thông tin chống lại thông tin 

sai lệch, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa trước khi chúng 

được giải quyết một cách hiệu quả. 



Khi lượng người xem và độc giả của truyền hình tuyến tính và 

các tờ báo vật lý giảm xuống, người dùng đang lên mạng, nơi họ 

bị tấn công dồn dập với các lựa chọn. Những tiếng nói biên tập từ 

lâu đã quyết định về những gì đủ liên quan để xuất bản và thúc 

đẩy, đã bị thách thức bởi sự kết hợp của các thuật toán và sự lựa 

chọn của người dùng — tạo ra những người dùng được trao 

quyền để (hoặc buộc phải) trở thành biên tập viên của riêng họ. 

Các nền tảng truyền thông kỹ thuật số thường xuyên nhất thế 

giới, chẳng hạn như Google, YouTube, Facebook, Twitter, 

Reddit, Netflix và các nền tảng khác, sử dụng nhiều thuật toán và 

học máy trong các hệ thống kỹ thuật xã hội phức tạp, để quyết 

định nội dung nào được hiển thị và khuếch đại, và nội dung nào 

bị chặn. Trong khi hiểu được công nghệ AI như vậy tác động như 

thế nào đến diễn ngôn của công chúng vì lợi ích của cá nhân, 

cộng đồng và xã hội, các phương tiện truyền thông truyền thống 

cũng sẽ quan tâm đến việc làm cho công nghệ thúc đẩy các giá 

trị dân chủ. 

Cũng có vô số lo ngại về mức độ mà các tổ chức truyền thông, dù 

vô tình, có thể góp phần vào sự phân cực và cực đoan hóa của 

công chúng. Ví dụ, sự tập trung ngày càng tăng vào công nghệ 

đề xuất và cá nhân hóa dựa trên AI có thể khiến các tổ chức 

truyền thông đóng góp vào việc hình thành cái gọi là "buồng tiếng 

vọng". Những điều này có khả năng làm giảm mức độ mà công 

dân tiếp xúc với thông tin tình cờ hoặc thông tin mà họ không 

đồng ý. Ngoài ra, các tổ chức truyền thông thường quan tâm đến 

quyền tự do ngôn luận và tạo điều kiện cho các cuộc tranh luận 

công khai về các vấn đề xã hội quan trọng. Khi các dịch vụ công 

nghệ tiên tiến hơn được tạo ra, cần phải cẩn thận để các nhóm 

lớn người dùng không bị xa lánh bởi sự phức tạp của chúng. 



Một khía cạnh chính sách cũng có mặt, vì các nền tảng có thể 

chịu trách nhiệm về quan điểm và tuyên bố của người khác. Do 

đó, việc kiểm duyệt nội dung sẽ là cần thiết để hạn chế phân phối 

nội dung có hại (ví dụ: kích động, gian lận, bóc lột, thù hận hoặc 

thao túng). Luật pháp sắp tới của EU, chẳng hạn như 'Điều 13' 

[58], làm tăng gánh nặng cho các tổ chức truyền thông cho phép 

người dùng tải lên nội dung. Luật pháp của EU sẽ yêu cầu các tổ 

chức truyền thông nỗ lực nhiều hơn trong việc kiểm tra bản 

quyền và ngôn từ kích động thù địch, khi phương tiện truyền 

thông được sản xuất, phổ biến và quảng bá. 
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