Mt ngày nào ó, AI có th tham gia thit k chng trình hc theo nhu cu ca tng a tr

Mi ngày, con ngi to ra hn 2,5 x 1018 n v d liu. Các doanh nghip ang trin khai các thut
toán AI da trên vic khai thác ngun “tài nguyên” giàu có này, qua ó tng thêm cho các
hàng hóa và dch v ca mình hàng t ô la mi nm. Ví d nh AI, Amazoncó th gi các mt hàng
mà h d oán là các khách hàng s mua ti nhng trung tâm vùng trc khi khách hàng nhp
chut t qua mng. Cng nh m d liu khng l ca Google và Facebook, tng ca hàng bánh ngt
hay xe p có th hng li t vic qung cáo hng ti mc tiêu cá nhân. D liu cng có th h tr vic d oán
và ngn nga các trng hp tai nn giao thông, ti phm ng ph hay s cn thit ca vic trông nom bn
tr. Da trên các mô hình tính toán hin i, ngi ta có th ct gim các chi phí khng l ca vic chng
l, bùng phát dch bnhvà khng hong tài chính. Tt c các dch v ó có th tr nên r hn và hiu qu
hn.
Nhng hin ti các chính ph vn còn phi vt ln vi nhng công ngh còn n gin hn nhiu. Các chính
sách hàng u liên quan n công ngh thông tin vn còn c xây dng và áp dng mt cách lúng
túng. o lut Bo v bnh nhân và Chm sóc sc khe hp túi tin (The Affordable Care Act hay
Obamacare) ca cu Tng thng Obama gn nh sp vào nm 2013 khi HealthCare.gov, trang
web cho phép ngi M tham gia vào các k hoch bo him y t, gp phi vô s li nh ngn không
cho to tài khon, không nhn bit c ai ã có tài khon, a ra nhng tình hung không th gii quyt c
cho ngi truy cp, và không th tính toán c các gói tr cp y t. Universal Credit - cuc ci cách ln
nht ca nhà nc phúc li Anh k t nhng nm 1940 v thanh toán an sinh xã hi, tng b coi là thm
ha vì nó tht bi trong vic tr tin cho ngi yêu cu mt cách thích áng. Universal Creditcng tng
s lãng phí ti 837 triu bng (tng ng 1,1 t USD)vào phát trin mt hp phn ca h thng s nhng rút
cc li không hot ng. H thng tr tin Phoenix ca Canada, c gii thiu vào nm 2016 kim tra tin
trình tr lng ca chính ph liên bang, ã chi tr lng không chính xác ti 62% nhân viên chính
ph trong tng nm tài chính k t khi ra mt. Và Australia, n cui tháng 1/2019, hn 2,5 triu
ngi ã “pht l” My Health Record, h thng h s y t s ca quc gia,vì nhng lo ngi v bo mt d liu,
an toàn và hiu qu, chim khong 1/10 nhng ngi c cho là thích hp vi My Health Record.
i mi công ngh là vn ct lõi cho chính quyn duy trì v trí ca mình trong mt th gii tp trung
vào d liu. Lnh vc s này là ni các công dân sng và làm vic, mua sm và vui chi, gp g và
tranh lun. Giá c hàng hóa c thit lp bng phn mm. Có nhng công vic có c qua trung gian là
các nn tng online nh Uber và Deliveroo. Nhng ngi bu c nhn c các thông tin mc tiêu – và
c thông tin “nhiu” – thông qua truyn thông xã hi.

Vì vy, ng dng AI vào các nhim v vn hành các chính sách và các t chc chính ph có hiu
qu hn, thit lp quyn ca ngi lao ng và m bo s minh bch ca nhng cuc b phiu…, các chính ph
cn phi có hiu bit v d liu và các thut toán, trong ó cn tip tc vào nhng u tiên chínhmà
chúng tôi rút ra trong quá trình làm vic vi các nhà hoch nh chính sách ti Vin Alan
Turing.
Qun lý s
Quá trình hoch nh chính sách c thit k trong nhng thi im ht sc khác bit.Các chính ph ph
thuc vào d liu c xây dng theo nhu cu ca ngi s dng(custom-built data), c thu thp thông
qua các c quan phân tích quc gia hoc các cuc iu tra quc gia. Tuy nhiên im yu ca h là
không có truyn thng s dng d liu giao dch v hành vi ca con ngi ci thin các chính sách
hoc dch v nh các doanh nghip.
Ngày nay, các tng tác ca các chính ph vi công dân to ra nhng con ng ca d liu s. Ví d,
các c quan cp phép phng tin giao thông có các b d liu cha thông tin v các loi xe ca
chúng ta, cách chúng ta thng dng li theo yêu cu ca cnh sát giao thông, nhng tai nn
chúng ta thng gp phi nh th nào, liu chúng ta có tr thu ng theo tng t và khi nào thì chúng
ta nhn c (hoc ánh mt) bng lái xe…
AI có th khai thác d liu v các thói quen ca các công dân h tr chính ph hot ng theo ba
cách:
1. Các dch v công c cá nhân hóa có th phát trinphù hp vi nhng trng hp riêng bit.
Ging nh d liu c s dng qung cáo, các phng pháp này có th giúp các ngun lc ca chính ph
hng n các cá nhânhiu qu. Ví d, ti bang Queensland, Australia, mt nn tng chính quyn s c
xây dng có th cung cp các dch v cá nhân hóa theo nhng yêu cu ca ngi dùng và thông
qua nhng tng tác trong quá kh ca h vi chính quyn. Và ti New Zealand, ng dng trên in
thoi thông minh SmartStart cung cp thông tin cá nhân hóa t khp các c quan chính ph n
các bc cha m ang mong ch ngày mãn nguyt khai hoa, cho phép h c hi in vào các giy t
và có c giy khai sinh ngay trên in thoi ca mình.
2. AI có kh nng giúp chính ph to ra các d báo ngày mt chính xác có th lp k hoch
chun b. Các thut toán hc máy có th nhn din các mu hình trong d liu và sau ó dùng
chúng d oán các xu hng hoc s kin trong tng lai. Mt s chính quyn a phng ca Anh ang th
nghim vic s dng các phân tích oán trc nhu cu trong tng lai ca các vùng t mình qun lý nh
tình trng vô gia c,các dch v khn cp và các dch v xã hi.Ví d,các mô hình hc máy có th

mô phng yêu cu tng lai cho giáo dc theo nhu cu c bit, và cách thay i nh th nào nu nh
chính sách hoc các yu t bên ngoài khác thay i.
AI có th c s dng hng n h tr thanh tra y t hoc an toàn thc phm. Ví d c quan y t ca Las
Vegas, Nevada, ã làm vic vi trng i hc Rochester New York, s dng d liu truyn thông xã
hi và hc máy nhn bit các nhà hàng hay xy ra ng c thc phm. Các nhà nghiên cu c tính, h
thng ca h có th ngn nga khong 9.000 trng hp ng c thc phm và hu nh 560 trng hp phi iu tr
bnh vin Las Vegas mi nm.
Dù còn nhiu tranh cãi nhng vic d báo có th ng dng ti tng cá nhân. Các thut toán hc máy
có th xác nh thi im bn tr thng ri trng hay có kh nng lâm vào ri ro da trên d liu v tng tác trc
ó ca chúng vi các c quan thuc lnh vc công. iu này có th giúp chính quyn ti u c các ngun
lc ang khan him. Mt h thng cnh báo sm nh vy ã c áp dng ti M và New Zealand, và mt
ang c xem xét Anh.
3. Các chính ph có th mô phng các h thng phc hp, t vic iu hành quân i n các lnh
vc t ca toàn b quc gia. iu ó giúp chính ph tri nghim vi nhiu s la chn chính sách khác
nhau và im trúng nhng hu qu khó lng trc trc khi thc hin cam kt theo ui mt chính sách.
Các mô hình in toán tác t - chng trình tn ti trong mt môi trng nht nh, có kh nng t ng hành
ng, t phn ng li s thay i ca môi trng nhm áp ng mc tiêu ã c thit k trc - kt hp vi d liu lncó th
nm bt nhng phc tp ca th gii tht nhiu hn trc khi bt u áp dng th nghim các chính sách và
can thipca chính quyn. Ví d, Ngân hàng Anh là mt mô hình th trng bt ng sn Anh và mô
phng các hiu ng ca chính sách nhm gim nh nguy c ri ro tài chính. Chính quyn liên bang
M ang ánh giá nhng tác ng ca các thm ha tim nng nh n bom ht nhân ti trung tâm
Washington DC. Và các c vn Mexico ang s dng mt mô hình tính toán tác t nhn din
nhng gì mà chính ph liên bang cn u tiên thc hin nhm t c nhng mc tiêu phát trin bn vng
ca Liên Hp Quc.
Nm thách thc AI
Tuy nhiên vn còn khong cách có th to ra xu th ch o AI trong chính ph, nh trng hp di ây.
Cnh sát nhn din nhng ngi tham gia l hi ti London t trên mái nhà

Nm 2017, Cnh sát Trung tâm London th nghim mt thut toán ghi nhn gng mt ti mt l hi có
c triu ngi tham d nhn din nhng ngi trong danh sách “truy nã”. Công ngh này ã ánh du
35 ngi phù hp vi nhng “tiêu chun” trong khi các nhân viên an ninh loi i 30 ngi. 5 trng hp

còn li b cnh sát không cp quyn tham d l hi. Tuy nhiên cui cùng thì Cnh sát Trung tâm
London mi nhn ra rng danh sách mà h có c u ã lc hu, có ngi t lâu không còn dính
dáng n các bng ng ti phm na.
Tht bi này ã a ra 5 thách thc mà các chng trình ng dng AI u gp phi:
1. Mc chính xác ca công ngh này vn còn mc thp. Do ó, các lc lng an ninh – và c
các nhà hoch nh chính sách – s phi n lc xây dng các ng dng hc máy và AI da trên nhng
vn tng t mà h ã gp phi trong quá trình xây dng các h thng s h xây dng trc ó. Nhng vn ó
có th là vic thiu chuyên gia chuyên trách, lng bng, khó khn trong ánh giá công vic hp vi
các các nhà cung cp dch v lnh vc t, nhng rào cn vn hóa tn ti t nhng “tai nn” công ngh
thông tin trong quá kh.
2. ây là s ánh cc vi mc ri ro cao vi các chính ph. Khi Netflix - dch v truyn d liu video
theo yêu cu trên toàn cu và thuê DVD tr phí ti Hoa K, l xut ca mt khách hàng v mt b
phim thì hu qu cha ln lm nhng vi tht bi các d án thuc lnh vc công thì hu qu rt ln, nó nh
hng n cái nhìn v kh nng iu hành ca chính ph trong tng lai. Ví d, v c bn, vic s dng d liu t
các cá nhân ci tin lnh vc y t u nhn c s ng h rng rãi nhng trong trng hp d án ca chính ph
a ra b tht bi nh trng hp C quan Dch v Y t quc gia Anh nm 2017 khi c quan này tha thun
cung cp thông tin v bnh nhân cho các c quan di trú. Lúc ó, nhiu ngi thuc các quc gia
khácã t chi cung cp d liu y t ca mình cho h. iu này rút cc ã nh hng nghiêm trng n các
nghiên cu y hc.
3. Vic các c quan công áp dng AI cn c công khai. C quan Cnh sát Trung tâm London
ã không thông báo thông tin v vic có bao nhiêu ngi tham d l hi ã c h thng nhn dng
khuôn mt nhn bit hoc thông báo chi tit v d liu c thu thp và lu tr nh th nào. S minh bch là
yu t ct lõi m bo nim tin trong lnh vc công.
4. Các nhà hoch nh chính sách cn quyt nh khi nào thích hp cho vic s dng các d
oán c xây dng trên các thut toán AI a ra các quyt nh v các cá nhân. Vic hng n s
ông các công dân tôn trng pháp lut vi phn mm nhn din khuôn mt tìm ra mt vài ti phm có
v không c công bng vi h, ng thi li òi hi chi phí và nhân lc. Khi các nhà hoch nh chính
sách áp dng các công ngh tng t cho nhiu lnh vc thì có th nhng vn o c bt u xut hin. Ví d
nh trng hp mt trng hc có th làm gì trc mt con s xác sut thng kê v kh nng 60% - hoc thm
chí 98% - mt hc sinhcó th b hc? Vy sau ó là gì, chính quyn không cn u t hoc u t ít hn
cho a tr ó?

5. Khi Cnh sát Trung tâm London th nghim công c nhn din khuôn mt vào nm
2017, h ã không kim tra tính thiên kin v chng tc ca nó. Mc dù có nhng ch du rõ ràng
v kh nng này nhng ngay ti thi im ó thì các thut toán AI ít có chính xác hn vi i tng là ngi
da en và các cá nhân thuc nhng nhóm thiu s. Vic b qua vn thiên kin trong thit k các ng
dng AI ã làm tng s ri ro khi duy trì thiên kin. Vic thc thi nhng chính sáchgây tranh cãivi
các cng ng vn ã b cách ly khi xã hi trong hàng th k ã li hu qu: y mt s nhóm dân c vào
th bt li trong các d liu chính sách. Chính bn cht ph thuc vào d liu xác nh các nghi phm
hoc nh hng cho các cuc iu tra cng vi thiu chính xác ca các thut toán khi phân tích các
khuôn mt da trên màu da dng nh góp phn gia c thêm iu ó.
Tuy nhiên vn còn có nhng iu hi vng cho tng lai ca vic áp dng công ngh AI. Vic s dng d
liu tt hn có th thúc y các nhà hoch nh chính sách có th gii quyt cmt s vn xã hi c hu. Mt
trong nhng vn ólà thiên kin có h thng trong vic a ra nhng quyt nh pháp lý vn tn ti hàng
thp k trc khi AI ra i. D liu cn cho vic dò theo nhng thiên kin nh vy ã không c thu thp. Ví d,
h thng tòa án Anh có xu hng không ghi li nhng c im ca nhng ngi liên i ti các v vic tòa
nh tui tác, sc tc, gii tính, tình trng khuyt tt. Vào tháng 1 va qua, khi phn hi mt bình lun v
chng trình hin i hóa các tòa án tr giá 1 t bng, B T pháp Anh cam kt thu thp d liu v các c
im ca nhng ngi ó nhm giúp các tòa án có th tránh s thiên kin trong xét x.
Nhng bc tip theo
Du trong cái nhìn ca công chúng, nhng gã khng l v công ngh nh Google, Amazon và
Facebook u ang dn u v phát trin AI nhng các nhà nghiên cu c lp mi thc s có th tham gia
nhiu hn và óng góp nhiu hn cho các chính ph tng cng tim nng công ngh ó. Các vin
nghiên cu phát trin AI trên khp th gii cn phi gii thiu vi các nhà hoch nh chính sách nhng
nghiên cu mi nht và hp tác vi h gii quyt nhng vn chính sách tn ti. Có th ví d mt vài ni nh
Vin Alan Turing London, Anh; Vin Trí tu nhân to Stanford, California; Sáng kin AI o c
và qun tr do Vin Công ngh Massachusettsvà trng i hcHarvard

Cambridge,

Massachusetts ph trách.
Ti Vin Alan Turing, chúng tôi dùng hc máy nhn din nhng k phm ti và nn nhân ca các v
vic xy ra, tri rng t phm vi nô l hin i n quá khích và cc oan. Chúng tôi hng n vic h tr các
nhà hoch nh chính sách kim soát các vn ó và xây dng nhng bin pháp i phó. Chúng tôi
ang dùng in toán tác t mô phng các cp yêu cu ca dch v an ninh và cùng vi Vn phòng
Hi ng thông tin Anh phát trin các hng dn gii thích cách a ra quyt nh vi s h tr ca thut

toán.
Các chính ph cn phát trin các khung o c cho vic áp dng AI. ã có mt vài hành ng tích cc
nh vy mt s lnh vc khác - Anh là Hi ng v o c sinh hc Nuffieldvà C quan phôi hc và sinh
sn ngi gây dng nim tin vào các công ngh nh liu pháp t bào gc. ây chính là lý do cn bn
thuyt phc Chính ph Anh chp thun thành lp Trung tâm D liu o c và i mi sáng to, Vin
nghiên cuAda Lovelace London và các t chc t nhân nh t chc Partnership on AI.
Vt ra ngoài mc tiêu tit kim kinh phí hay tp trung nhiu hn vào các vn liên quan n công
dân, vic áp dng khoa hc d liu và AIcòn giúp các nhà hoch nh chính sách nhn c nhng giá
tr khác: gii quyt c nhng vn tn ti hàng th k trong các h thng qun lý ca chính ph. Bng vic
truy c gc tích vn , các công ngh c xây dng trên c s d liu có th xut cách con ngi có th vt
qua chúng. Hin chúng tôi có mt s công ngh cht lng cao, ví d nh khin cho xe t lái tr nên
an toàn hn so vi nhng xe do con ngi iu khin. Theo cách ó, chúng ta có th chp nhn mt h
thng qun lý ng dng AI có ít thiên kin hn. Và mt chính ph có s h tr ca d liucó th s tr nên
công bng, minh bch và phn hi nhanh hn chính ph quan liêu.
Trích ngun t Tp chí Tia Sáng

