
DEWA sẽ làm phong phú them các dịch vụ 

của mình với công nghệ ChatGPT 

Saeed Mohammed Al Tayer, MD & Giám đốc điều hành của Cơ 

quan Điện và Nước Dubai (DEWA) thông báo rằng họ đang làm 

việc để làm phong phú thêm các dịch vụ của mình với công nghệ 

ChatGPT được hỗ trợ bởi Microsoft. 

Điều này sẽ khiến DEWA trở thành tiện ích đầu tiên trên toàn cầu và là 

tổ chức chính phủ UAE đầu tiên sử dụng công nghệ mới này. Đây là 

một phần trong những nỗ lực không ngừng của DEWA nhằm thúc đẩy 

sự lãnh đạo của mình tại địa phương và trên toàn cầu 

Thông báo được đưa ra khi HE Saeed Al Tayer tiếp Naim Yazbeck, 

Tổng giám đốc của Microsoft UAE. Động thái này nhấn mạnh những 

thành công tiên phong của DEWA trong tất cả các lĩnh vực kỹ thuật số 

và là sự tiếp nối của việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), bắt đầu từ 

năm 2017 bằng cách phát triển một lộ trình AI. DEWA đã đưa ra nhiều 

dịch vụ và sáng kiến khác nhau sử dụng AI để làm phong phú thêm 

trải nghiệm của khách hàng, nhân viên và các bên liên quan khác.  

Cuộc họp có sự tham gia của Marwan Bin Haidar, Phó chủ tịch điều 

hành đổi mới và tương lai tại DEWA, và Mohammed bin Sulaiman, Giám 

đốc điều hành của Moro Hub (Giải pháp tích hợp trung tâm dữ liệu) . 

DEWA dự định cung cấp công nghệ ChatGPT thông qua Moro Hub 

(Data Hub Integrated Solutions LLC), một công ty con của Digital 

DEWA. Mục đích là để cung cấp các dịch vụ được hỗ trợ bởi công 

nghệ này và sử dụng nó trong việc phục vụ khách hàng và nhân viên. 

Điều này sẽ đảm bảo cung cấp các dịch vụ tích hợp và tiên tiến giúp 

nâng cao năng suất và đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai.  

"Sự hợp tác của chúng tôi với Microsoft là minh chứng tầm nhìn và chỉ 

thị của Hoàng thân Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó 

Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE và Người cai trị Dubai, để hưởng lợi 

từ các công nghệ kỹ thuật số và Trí tuệ nhân tạo để cải thiện hiệu suất 

và nâng cao cuộc sống của mọi người.  



Nó cũng hỗ trợ sáng kiến Dubai 10X do Hoàng thân đưa ra và nỗ lực 

của chúng tôi để góp phần định hình một tương lai kỹ thuật số mới cho 

Dubai thông qua Digital DEWA, chi nhánh kỹ thuật số của DEWA, trở 

thành tiện ích kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới sử dụng các hệ thống 

tự trị cho năng lượng tái tạo và lưu trữ. Chúng tôi cũng đang mở rộng 

việc sử dụng AI và các dịch vụ kỹ thuật số", ông Al Tayer nói.  

"DEWA đang đầu tư vào việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của 

mình để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số nhằm nâng cao 

sự hài lòng của khách hàng và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số tiên 

tiến có giá trị gia tăng làm phong phú thêm trải nghiệm của họ. Điều 

này thúc đẩy vị thế toàn cầu của DEWA là một trong những tiện ích 

tiên phong và nổi bật nhất trên thế giới, Al Tayer nói thêm. 

"Chúng tôi hoan nghênh DEWA vì tinh thần tiên phong của họ và mong 

muốn khám phá thêm khả năng tích hợp các công nghệ tiên  tiến vào 

sản phẩm của họ để nâng cao trải nghiệm kinh doanh, dịch vụ và 

khách hàng của họ," Naim Yazbeck, Tổng Giám đốc của Microsoft 

UAE cho biết. 

ChatGPT, sử dụng AI và các thuật toán thông minh, nổi bật bởi khả 

năng tương tác vượt trội với người dùng thông qua đối thoại, bên cạnh 

khả năng nâng cao để tìm hiểu và hiểu nhu cầu và thắc mắc của họ. 

Nó cũng có khả năng viết mã lập trình và giải quyết các vấn đề mã 

hóa, ngoài khả năng tạo ra các kịch bản khác nhau.  

 


