
Preempting a Generative AI Monopoly 

Ngăn chận sự độc quyền do AI tạo ra  

ChatGPT, the new artificial-intelligence chatbot developed by the San 

Francisco-based research laboratory OpenAI, has taken the world by 

storm. 

ChatGPT, chatbot trí tuệ nhân tạo mới được phát triển bởi phòng thí 

nghiệm nghiên cứu OpenAI có trụ sở tại San Francisco, đã gây bão trên 

toàn thế giới.  

Already hailed as a milestone in the evolution of so-called large language 

models (LLMs), the world’s most famous generative AI raises important 

questions about who controls this nascent market and whether these 

powerful technologies serve the public interest. 

Vốn đã được ca ngợi là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của cái 

gọi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tạo ra nổi tiếng nhất thế giới đặt ra 

câu hỏi quan trọng về việc ai kiểm soát thị trường non trẻ này và liệu 

những công nghệ mạnh mẽ này có phục vụ lợi ích công cộng hay không.  

OpenAI’s release of ChatGPT last November quickly became a global 

sensation, attracting millions of users and allegedly killing the student 

essay. 

Việc OpenAI phát hành ChatGPT vào tháng 11 năm 2022 đã nhanh chóng 

trở thành một hiện tượng toàn cầu, thu hút hàng triệu người dùng và bị cáo 

buộc giết chết khả năng làm bài luận văn của sinh viên.  

It is able to answer questions in conversational English (along with some 

other languages) and perform other tasks, such as writing computer code. 

Nó có thể trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh đàm thoại (cùng với một số 

ngôn ngữ khác) và thực hiện các nhiệm vụ khác, chẳng hạn như viết mã 

máy tính.  

The answers that ChatGPT provides are fluent and compelling. 



Các câu trả lời mà ChatGPT cung cấp là trôi chảy và hấp dẫn.  

Despite its facility for language, however, it can sometimes make mistakes 

or generate factual falsehoods, a phenomenon known among AI 

researchers as ‘hallucination’. 

Tuy nhiên, mặc dù có cơ sở ngôn ngữ, đôi khi nó có thể mắc lỗi hoặc tạo ra 

sự giả dối thực tế, một hiện tượng được các nhà nghiên cứu AI gọi là 'ảo 

giác'.  

The fear of fabricated references has recently led several scientific journals 

to ban or restrict the use of ChatGPT and similar tools in academic papers. 

Nỗi sợ hãi về các tài liệu tham khảo bịa đặt gần đây đã khiến một số tạp 

chí khoa học cấm hoặc hạn chế sử dụng ChatGPT và các công cụ tương 

tự trong các bài báo học thuật.  

But while the chatbot might struggle with fact-checking, it is seemingly less 

prone to error when it comes to programming and can easily write efficient 

and elegant code. 

Nhưng trong khi chatbot có thể gặp khó khăn trong việc kiểm tra thông tin, 

nó dường như ít bị lỗi hơn khi nói đến lập trình và có thể dễ dàng viết mã 

hiệu quả và thanh lịch.  

For all its flaws, ChatGPT obviously represents a major technological 

breakthrough, which is why Microsoft recently announced a “multiyear, 

multibillion-dollar investment” in OpenAI, reportedly amounting to $10 

billion, on top of the $1 billion it had already committed to the company. 

Đối với tất cả các sai sót của mình, ChatGPT rõ ràng đại diện cho một 

bước đột phá công nghệ lớn, đó là lý do tại sao Microsoft gần đây đã công 

bố "khoản đầu tư nhiều năm, trị giá hàng tỷ đô la" vào OpenAI, được cho là 

lên tới 10 tỷ đô la, ngoài 1 tỷ đô la mà họ đã cam kết với OpenAI ba năm 

trước đây.  



Originally a nonprofit, OpenAI is now a for-profit corporation valued at $29 

billion. 

Ban đầu là một tổ chức phi lợi nhuận, OpenAI hiện là một tập đoàn vì lợi 

nhuận trị giá 29 tỷ đô la.  

While it has pledged to cap its profits, its loose-fitting structure limits 

investors’ returns to 10,000 percent. 

Mặc dù đã cam kết giới hạn lợi nhuận của mình, nhưng cấu trúc lỏng lẻo 

của nó giới hạn lợi nhuận của các nhà đầu tư ở mức 10.000%.  

ChatGPT is powered by a GPT-3.5, a powerful LLM trained on vast 

amounts of text to generate natural-sounding, human-like answers. 

ChatGPT được cung cấp bởi GPT-3.5, một mô hình ngôn ngữ lớn mạnh 

mẽ được đào tạo trên một lượng lớn văn bản để tạo ra các câu trả lời nghe 

có vẻ tự nhiên giống như con người.  

While it is currently the world’s most celebrated generative AI, other Big 

Tech companies such as Google and Meta have been developing their own 

versions. 

Trong khi ChatGPT hiện là AI tạo nội dung nổi tiếng nhất thế giới, các công 

ty Công nghệ Lớn khác như Google và Meta đã và đang phát triển các 

phiên bản của riêng họ.  

While it is still unclear how these chatbots will be monetized, a paid version 

of ChatGPT is reportedly forthcoming, with OpenAI projecting $1 billion in 

revenues by 2024. 

Mặc dù vẫn chưa rõ các chatbot này sẽ được kiếm tiền như thế nào, nhưng 

một phiên bản trả phí của ChatGPT được cho là sắp ra mắt, với OpenAI dự 

kiến doanh thu 1 tỷ đô la vào năm 2024.  

To be sure, bad actors could abuse these tools for various illicit schemes, 

such as sophisticated online scams or writing malware. 



Dĩ nhiên, những kẻ xấu có thể lạm dụng các công cụ này cho các âm mưu 

bất hợp pháp khác nhau, chẳng hạn như lừa đảo trực tuyến tinh vi hoặc 

viết phần mềm độc hại.  

But the technology’s prospective applications, from coding to protein 

discovery, offer cause for optimism. 

Nhưng các ứng dụng tiềm năng của công nghệ, từ mã hóa đến khám phá 

protein, mang lại lý do cho sự lạc quan.  

McKinsey, for example, estimates that 50-60 percent of companies have 

already incorporated AI-powered tools like chatbots into their operations. 

McKinsey, ví dụ, ước tính rằng 50-60% các công ty đã kết hợp các công cụ 

hỗ trợ AI như chatbot vào hoạt động của họ.  

By expanding the use of LLMs, companies could improve efficiency and 

productivity. 

Bằng cách mở rộng việc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn, các công ty có thể 

cải thiện hiệu quả và năng suất.  

But the massive, immensely costly, and rapidly increasing computing 

power needed to train and maintain generative AI tools represents a 

substantial barrier to entry that could lead to market concentration. 

Nhưng sức mạnh tính toán khổng lồ, vô cùng tốn kém và tăng nhanh cần 

thiết để đào tạo và duy trì các công cụ AI tạo ra là một rào cản đáng kể đối 

với việc gia nhập có thể dẫn đến sự tập trung của thị trường.  

The potential for monopolization, together with the risk of abuse, 

underscores the urgent need for policymakers to consider the implications 

of this technological breakthrough. 

Tiềm năng độc quyền, cùng với nguy cơ lạm dụng, nhấn mạnh nhu cầu 

cấp thiết của các nhà hoạch định chính sách để xem xét các tác động của 

bước đột phá công nghệ này.  



Fortunately, competition authorities in the United States and elsewhere 

seem to be aware of these risks. 

May mắn thay, các cơ quan quản lý cạnh tranh ở Hoa Kỳ và các nơi khác 

dường như nhận thức được những rủi ro này.  

The United Kingdom’s communications regulator, Ofcom, launched an 

investigation of the cloud computing market, on which all large AI models 

rely, late last year, while the US Federal Trade Commission is currently 

investigating Amazon Web Services (AWS), which, along with Google and 

Microsoft Azure, dominates the market. 

Cơ quan quản lý truyền thông của Vương quốc Anh, Ofcom, đã mở một 

cuộc điều tra về thị trường điện toán đám mây, trên đó tất cả các mô hình 

AI lớn dựa vào, vào cuối năm ngoái, trong khi Ủy ban Thương mại Liên 

bang Hoa Kỳ hiện đang điều tra Amazon Web Services (AWS), cùng với 

Google và Microsoft Azure, thống trị thị trường.  

These investigations could have far-reaching implications for AI-powered 

services, which rely on enormous economies of scale. 

Những cuộc điều tra này có thể có ý nghĩa sâu rộng đối với các dịch vụ 

được hỗ trợ bởi AI, vốn dựa trên quy mô kinh tế khổng lồ.  

But it is not clear what, if anything, policymakers should do. 

Nhưng không rõ các nhà hoạch định chính sách nên làm gì, nếu có.  

On one hand, if regulators do nothing, the generative-AI market could end 

up dominated by one or two companies, like every digital market before it. 

Một mặt, nếu các nhà quản lý không làm gì, thị trường AI thế hệ có thể bị 

chi phối bởi một hoặc hai công ty, giống như mọi thị trường kỹ thuật số 

trước đây.  

On the other hand, the emergence of open-source LLMs, such as the text-

to-image tool Stable Diffusion, could ensure that the market remains 

competitive without further intervention. 



Mặt khác, sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở, 

chẳng hạn như công cụ chuyển văn bản thành hình ảnh Stable Diffusion 

(Khuếch tán ổn định), có thể đảm bảo rằng thị trường vẫn cạnh tranh mà 

không cần can thiệp thêm.  

Even if for-profit models become dominant, however, open-source 

competitors could chip away at their market share, just as Mozilla’s Firefox 

did to Google’s Chrome browser and Android did to Apple’s mobile 

operating system, iOS. 

Tuy nhiên, ngay cả khi các mô hình vì lợi nhuận trở nên thống trị, các đối 

thủ cạnh tranh mã nguồn mở có thể làm mất thị phần của họ, giống như 

Firefox của Mozilla đã làm với trình duyệt Chrome của Google, và Android 

đã làm với hệ điều hành di động của Apple, iOS.  

Then again, cloud computing giants like AWS and Microsoft Azure could 

also leverage generative AI products to increase their market power. 

Sau đó, một lần nữa, những gã khổng lồ điện toán đám mây như AWS và 

Microsoft Azure cũng có thể tận dụng các sản phẩm AI tạo ra để tăng sức 

mạnh thị trường của họ.  

As was debated at the recent World Economic Forum meeting in Davos, 

generative AI is too powerful and potentially transformative to leave its fate 

in the hands of a few dominant companies. 

Như đã được tranh luận tại cuộc họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới gần đây ở 

Davos, AI tạo nội dung (AI Generation) quá mạnh mẽ và có khả năng biến 

đổi khiến số phận của nó nằm trong tay của một vài công ty thống trị.  

But while there is a clear demand for regulatory intervention, the 

accelerated pace of technological advance leaves governments at a huge 

disadvantage. 

Nhưng trong khi có nhu cầu rõ ràng về sự can thiệp của cơ quan quản lý, 

tốc độ tiến bộ công nghệ tăng tốc khiến các chính phủ gặp bất lợi rất lớn.  



To ensure that the public interest is represented at the technological 

frontier, the world needs a public alternative to for-profit LLMs. 

Để đảm bảo rằng lợi ích công cộng được thể hiện ở biên giới công nghệ, 

thế giới cần một giải pháp thay thế công khai cho mô hình ngôn ngữ lớn vì 

lợi nhuận.  

Democratic governments could form a multilateral body that would develop 

means to prevent fakery, trolling, and other online harms, like a CERN for 

generative AI. 

Các chính phủ dân chủ có thể thành lập một cơ quan đa phương sẽ phát 

triển các phương tiện để ngăn chặn sự giả mạo, quỷ khổng lồ (troll) và các 

tác hại trực tuyến khác, giống như CERN cho AI tạo ra.  

Alternatively, they could establish a publicly-funded competitor with a 

different business model and incentives to foster competition between the 

two models. 

Ngoài ra, họ có thể thành lập một đối thủ cạnh tranh được tài trợ công với 

một mô hình kinh doanh khác và các ưu đãi để thúc đẩy sự cạnh tranh 

giữa hai mô hình.  

Whichever path global policymakers choose, standing in place is not an 

option. 

Cho dù các nhà hoạch định chính sách toàn cầu chọn con đường nào, 

đứng tại chỗ không phải là một lựa chọn.  

It is abundantly clear that leaving it to the market to decide how these 

powerful technologies are used, and by whom, is a very risky proposition. 

Rõ ràng là cứ để nó ra thị trường rồi sẽ quyết định cách các công nghệ 

mạnh mẽ này được sử dụng, và bởi ai, là một đề xuất rất rủi ro. 


