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Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT

Trợ lý AI
Nâng tầm Tri Thức Việt
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smartbot.vnpt.vn

Dựa trên một câu truyện có thật

Quá khứ

Hiện tại

Tương lai
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Quá khứ

Chúng ta đã thay đổi hoàn toàn cách 

chúng ta tương tác và làm việc
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Quá khứ

Công nghệ gì có tính chất cách mạng, 
đứng đằng sau mọi sự thay đổi này?
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Quá khứ

Câu trả lời: Compression Technology
(Công nghệ nén)

"As a matter of fact, when compression technology came along, 
we thought the future in 1996 was about voice. We got it 
wrong. It is about voice, video, and data, and that is what we 
have today on these cell phones"

Thông tin được truyền tải dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.
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Hiện tại

Nhờ có quá khứ, chúng ta có hiện tại ngày hôm nay 

Rất nhiều kiến thức để khám phá Rất nhiều việc cần xử lý cùng lúc Rất nhiều thứ phải nhớ

290 triệu kết quả

Sinh nhật vợ

Sinh nhật sếp

Lịch họp

Tên người đã 
từng gặp

Văn bản

Công văn

Nghị định, 
thông tư

Lịch học thêm 
của con
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Hiện tại

Công nghệ gì có thể giúp chúng ta làm 
được tất cả những điều này ở hiện tại?
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Hiện tại

Câu trả lời: Vẫn là Công Nghệ Nén
Data Compression   

( Nén dữ liệu)

Knowledge Compression
( Nén Tri thức)
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Hiện tại

Chúng ta sẽ phải nén như thế nào?

Vẫn còn gây nhiều tranh cãi, đặc biệt vấn đề về đạo đức

Công nghệ mới ở những bước đi đầu tiên
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Hiện tại

Compression

Trợ lý AI



Hiện tại

Quá trình xây dựng trợ lý AI chính là 
quá trình nén Tri thức của một tổ chức

Chuyển đổi số
Xây dựng cây 

Tri thức
Huấn luyện 

trợ lý AI

Số hóa lần 1 Số hóa lần 2 Số hóa lần 3

Trợ lý AI = F3(F2(F1(x)))

Tổ chức/ 
Doanh nghiệp

App, Web, Cloud,... Data Lake, Data Warehouse,... AI, Data Driven, ...



Hiện tại

49 trang bao gồm các văn bản liên quan đến Bộ TTTT

Không lo văn bản



Hiện tại

Quy trình xử lý 1 nghiệp vụ khiếu nại của 1 nhà mạng

Không sợ quy trình



Hiện tại

Một vài "nhánh" tri thức nhỏ của 1 bộ ban ngành

Không ngừng học tập



Hiện tại

Một "nhánh" tri thức nhỏ của ngành y tế

Trợ lý AI tiến hành khoanh vùng các tổn thương nếu có, đánh giá mức độ các tổn
thương và đưa ra đánh giá dựa trên thang đo TIRADS cho các bác sĩ

Chẩn đoán
ung thư tuyến giáp

Không ngại khó khăn



Hiện tại

Nếu mỗi cán bộ công chức đều có 1 trợ lý AI trợ giúp?

Nếu mỗi nhân viên mới đều có 1 trợ lý AI để giải đáp thắc mắc, 
hướng dẫn quy trình?

Nếu mỗi bác sĩ đầu ngành đều có 1 trợ lý AI để học hỏi những
gì tinh tuý nhất từ chính mình, sau đó chia sẻ cho tất cả các bác
sĩ khác?

Nếu mỗi học sinh có một người bạn AI để học hỏi theo đúng
trình độ của mình? 

Nếu …?

thì Việt Nam sẽ ?





Tương lai

Vừa là trợ ý
Vừa là học trò
Vừa là người thầy
Vừa là đồng nghiệp
Vừa là tri kỉ

Khả năng cá nhân hóa cao
Xử lý lượng kiến thức khổng lồ
Học tập không ngừng, càng học
càng giỏi
99.99% nói sự thật
Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn
thấu hiểu, luôn luôn nhẹ nhàng

Một trợ lý do người Việt xây dựng
Một trợ lý đậm đà bản sắc Việt
Một trợ lý nâng tầm tri thức Việt
Một trợ lý mà Siri, Google Assistant, 
Alexa không thể làm được



Tương lai

Tương lai có thể xảy ra trong vòng 1 tuần, 
1 tháng, 1 năm,1 thập kỉ, hay lâu hơn nữa;
hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí người đứng
đầu của mỗi tổ chức.




