
Liệu Phần mềm Tạo Nội dung dựa trên AI có lấy 
đi việc làm của chúng ta không? ChatGPT trả lời 

Tương lai của AI đang ở đây, và nó có điều gì đó để nói 

Hãy sẵn sàng để thế giới của bạn rung chuyển, các nhà văn. Bởi vì sự gia 

tăng của chatbot đang đến với chúng ta và chúng ảnh hưởng đến với công 

việc của bạn. Đúng vậy, những thuật toán nhỏ thông minh này đang nhanh 

chóng trở nên tiên tiến hơn, và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng 

thay thế ngay cả những nhà văn tài năng nhất của con người. Vì vậy, hãy 

ngồi lại, lấy một tách trà và sẵn sàng để xem các chatbot làm việc, bởi vì 

thế giới viết lách sắp bị cải tạo toàn bộ. 

Đó là những lời của ChatGPT để đáp lại lời nhắc, "Viết một bài giới thiệu 

ngổ ngáo cho một bài báo về lý do tại sao chatbot sẽ thay thế các nhà văn 

con người." 

Nói thẳng ra, thật khó để chỉ trích quá mức - nó chắc chắn đã đóng đinh 

vào sự ngổ ngáo. 

Chúng ta đã có quyền truy cập vào các công cụ như Grammarly có thể đề 

xuất các chỉnh sửa (chắc chắn, thường là các đề xuất vô nghĩa), viết lại và 

lựa chọn từ (word). Google Tài liệu (Google Document) có thể tự động 

hoàn thành câu. Nhưng công nghệ này đã đẩy mạnh một thiết bị trong năm 

nay. Notion vừa thêm khả năng AI vào phần mềm của mình, cho phép nó 

viết nội dung và động não ý tưởng.  Gần đây nhiều người đã dùng Lex, một 

trình xử lý văn bản mới với trải nghiệm chỉnh sửa theo kiểu Google 

Document nhưng với một đối tác tư tưởng AI được tích hợp sẵn. Nó tuyên 

bố rằng bạn càng sử dụng nó, Lex sẽ viết tốt hơn bạn. AI tiếp có thể thay 

thế bạn khi bạn sai văn phạm hay dùng từ không hợp ngữ cảnh. 

Bây giờ, ChatGPT đã vào phòng trò chuyện tự động và nó khá ấn tượng. 

Nó có thể viết mã. Nó có thể hỗ trợ các kỹ sư Twitter, những người khiến 

Elon Musk thở phào.  Nó có thể tìm thấy công thức nấu ăn và cắt bỏ câu 

chuyện cuộc sống nhồi nhét từ khóa luôn đi trước nó. Nó có thể trả lời các 

câu hỏi phức tạp. Nó có thể tạo ra các phản hồi email.  Nó có thể viết thư 

thay cho luật sư. Đáng kinh ngạc nhất, nó có thể là cuộc trò chuyện, ghi 



nhớ những gì người dùng đã nói trước đó trong cuộc trò chuyện và xử lý 

các chỉnh sửa. Trên tất cả, nó có thể trả lời bằng mọi ngôn ngữ!  

Nó cũng có phần thiếu sót. Nó đưa ra những câu trả lời không chính xác. 

Có thể dự đoán, nó cũng chứa đầy sự thiên vị và phân biệt chủng tộc. Tại 

sao? Như Chris Stokel-Walker đã viết trong Fast Co, "Dữ liệu mà nó sử 

dụng để tạo ra phản hồi của nó có nguồn gốc từ internet và những người 

trực tuyến rất thù địch." Nhiều người cũng thấy dễ dàng lừa nó loại bỏ một 

số hành lan an toàn, dẫn đến câu trả lời đáng ngờ. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, phiên bản viết AI mới nhất này là một bước 

tiến lớn, có lẽ là bước nhảy vọt công nghệ thực sự tiếp theo. Giống như 

cuộc tranh luận nảy sinh từ sự bùng nổ gần đây trong các hình ảnh do AI 

tạo ra - liệu chúng có thể thay thế các nghệ sĩ không?  - một câu hỏi tương 

tự đang được hỏi về nghệ thuật viết lách. 

Nó thực sự có thể thay thế các nhà văn? 

Vì lợi ích của các tiêu chuẩn báo chí, có vẻ như chỉ công bằng khi cho phép 

ChatGPT có tiếng nói về việc liệu văn bản do AI tạo ra có tiềm năng thay 

thế nhu cầu về nhà văn hay không. 

Hãy yêu cầu ChatGPT tạo nội dung với lời nhắc (prompt), " Viết một bài 

luận, khoảng 5000 từ, về việc liệu ChatGPT có thể trở nên mạnh mẽ và 

chính xác đến mức sẽ kết thúc sự nghiệp của mọi nhà văn hay không" 

và đây là phần trả lời của ChatGPT  

 

Hình chụp từ màn hình trang web ChatGPT, ngày 3 tháng 1, năm 2023, do tác giả 



Khi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phát triển, việc tự hỏi về tác 

động tiềm tàng đối với các ngành và ngành nghề khác nhau là điều tự 

nhiên. Một lĩnh vực đã thu hút sự chú ý đặc biệt là lĩnh vực viết lách và 

báo chí, với một số suy đoán rằng các mô hình ngôn ngữ AI như 

ChatGPT cuối cùng có thể vượt qua các nhà văn con người về tốc độ 

và độ chính xác. Trong bài tiểu luận này, chúng ta sẽ khám phá các 

khả năng của ChatGPT và xem xét liệu nó có thực sự có thể dẫn đến 

sự kết thúc sự nghiệp cho mọi nhà văn hay không. 

Đầu tiên, điều quan trọng là phải hiểu ChatGPT là gì và nó hoạt động 

như thế nào. ChatGPT là một biến thể của mô hình ngôn ngữ GPT 

(Generative Pre-training Transformer), được phát triển bởi OpenAI. Nó 

được thiết kế để có thể tạo văn bản giống như con người dựa trên một 

lời nhắc hoặc tập hợp dữ liệu đầu vào nhất định. ChatGPT đặc biệt 

được thiết kế để có thể thực hiện cuộc trò chuyện với con người một 

cách tự nhiên và mạch lạc. 

Một trong những điểm mạnh chính của ChatGPT và các mô hình ngôn 

ngữ AI khác là khả năng xử lý và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ với 

tốc độ nhanh chóng. Điều này cho phép họ nhanh chóng tạo ra văn 

bản mạch lạc và trôi chảy một cách tự nhiên mà không cần chỉnh sửa 

hoặc hiệu đính rộng rãi. Ngược lại, các nhà văn con người phải dành 

thời gian và công sức đáng kể để xem xét và sửa đổi tác phẩm của họ 

để đảm bảo rằng nó có chất lượng cao. 

Một ưu điểm khác của ChatGPT là khả năng tạo văn bản theo nhiều 

kiểu và định dạng. Nó có thể được đào tạo để sản xuất mọi thứ, từ các 

bài báo và bài đăng trên mạng xã hội đến bản sao tiếp thị và tiểu 

thuyết. Tính linh hoạt này là điều mà các nhà văn con người có thể 

phải vật lộn để phù hợp, vì họ thường chuyên về một loại văn bản cụ 

thể và có thể không có kỹ năng hoặc kinh nghiệm để tạo ra tác phẩm 

ở các thể loại khác. 

Mặc dù có những khả năng ấn tượng này, điều quan trọng là phải xem 

xét những hạn chế của ChatGPT và các mô hình ngôn ngữ AI khác. 



Một trong những hạn chế chính là các mô hình này chỉ tốt bằng dữ liệu 

mà chúng được đào tạo. Nếu dữ liệu bị sai lệch hoặc thiếu sự đa 

dạng, văn bản kết quả do mô hình tạo ra có thể sẽ phản ánh những 

vấn đề này. Điều này có nghĩa là có nguy cơ duy trì các khuôn mẫu có 

hại hoặc duy trì thông tin sai lệch nếu ChatGPT hoặc các mô hình 

ngôn ngữ AI khác được sử dụng mà không có sự giám sát thích hợp. 

Một hạn chế khác là các mô hình ngôn ngữ AI như ChatGPT không có 

khả năng suy nghĩ hoặc suy luận giống như cách con người làm. Về 

cơ bản, chúng đang tuân theo một tập hợp các quy tắc và mô hình 

được xác định trước, và không thể tạo ra các ý tưởng hoặc quan điểm 

ban đầu. Điều này có thể là một bất lợi trong các tình huống cần sự 

sáng tạo hoặc tư duy phản biện, vì các nhà văn con người có thể 

mang những hiểu biết và quan điểm độc đáo của riêng họ vào tác 

phẩm của họ. 

Vì vậy, ChatGPT và các mô hình ngôn ngữ AI khác cuối cùng có thể 

dẫn đến sự kết thúc sự nghiệp cho mọi nhà văn? Chắc chắn rằng 

những mô hình này cuối cùng có thể trở nên đủ mạnh mẽ và chính xác 

để xử lý nhiều nhiệm vụ hiện đang được thực hiện bởi các nhà văn 

con người. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét những hạn chế 

và rủi ro tiềm ẩn của việc phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ AI. Sẽ 

luôn có nhu cầu về các nhà văn con người, những người có khả năng 

mang lại sự sáng tạo, tư duy phản biện và một góc nhìn độc đáo cho 

tác phẩm của họ. 

Tóm lại, trong khi ChatGPT và các mô hình ngôn ngữ AI khác có tiềm 

năng cách mạng hóa lĩnh vực viết lách và báo chí, chúng vẫn chưa có 

khả năng thay thế hoàn toàn các nhà văn con người. Mặc dù chúng có 

thể xử lý một số nhiệm vụ nhất định hiệu quả hơn, nhưng chúng thiếu 

khả năng suy nghĩ và suy luận giống như cách con người làm. Do đó, 

không có khả năng ChatGPT hoặc các mô hình ngôn ngữ AI khác sẽ 

chấm dứt sự nghiệp của mọi nhà văn. 

 


