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 “TRÍ TUỆ NHÂN TẠO” 
SÁNH ĐÔI CÙNG 
“NHÂN VĂN SỐ”

Bên cạnh các ngành công nghệ và tài chính… vốn được cho là thích ứng 
nhanh với xu hướng “vạn vật kết nối”, các ngành khoa học cơ bản, nhất là 
lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, có triển vọng như thế nào trong thời đại 
4.0? PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và công tác 
sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã có 
những trao đổi xung quanh vấn đề này.

NGUYỄN DƯƠNG
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CON NGƯỜI VẪN LÀ TRUNG TÂM 
CỦA XÃ HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trí tuệ nhân tạo và rô-bốt đang 
thâm nhập ngày càng sâu rộng 
vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống 
con người, Ông nhận định như thế 
nào về nguy cơ đối với các khu vực 
việc làm trong thời gian tới?

Rô-bốt dưới dạng thức đơn giản vốn 
đã hiện diện từ khá lâu trong một số 
lĩnh vực sản xuất, ngày càng trở nên 
tinh xảo, nhất là trên nền tảng nghiên 
cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
hôm nay. Trong vài năm trở lại đây, 
ở các nước phát triển, rô-bốt không 
chỉ giới hạn trong khu vực sản xuất 
mà còn phổ biến ở các lĩnh vực dịch 
vụ như lễ tân, khách sạn, thư viện... 
Thậm chí, rô-bốt đã bắt đầu thực hiện 
những việc tưởng như chỉ con người 
mới có thể làm được: phẫu thuật y 
học, tư vấn luật, giảng bài, giảng kinh 
thay cho sư tăng… Ngay tại Việt Nam, 
rô-bốt đã làm thay chức năng của 

nhân viên trong thư viện. Như vậy để 
thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn 
toàn con người trong một số lĩnh vực 
kỹ thuật không còn xa nữa. Một số 
lượng lớn vị trí việc làm bị thay thế 
hoàn toàn bởi rô-bốt, nhất là những 
lĩnh vực lao động giản đơn. Điều này 
đồng nghĩa với việc những thị trường 
lao động trình độ thấp (như Việt Nam) 
sẽ không còn là lợi thế cạnh tranh 
trong xã hội 4.0. 

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là 
rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực. Trí 
tuệ nhân tạo có thông minh và ưu việt 
đến đâu vẫn chỉ là phương tiện phục 
vụ con người. Con người vẫn sẽ ở vị 
trí trung tâm của xã hội trí tuệ nhân 
tạo, nhưng mỗi cá nhân sẽ phải nỗ 
lực hơn để theo kịp sự phát triển của 
công nghệ.

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO: TỪ STEM 
SANG STEAM 

Nói như vậy nghĩa là khoa học 
- công nghệ đang và sẽ có vai 

trò lớn trong xã hội trí tuệ nhân 
tạo, vậy lĩnh vực khoa học xã hội 
và nhân văn có vị trí như thế nào 
trong giáo dục - đào tạo và nhân 
lực lao động, thưa ông?  

Có một thực tế là trong những năm 
qua, phương diện khoa học - công 
nghệ được đặc biệt đầu tư trong hoạt 
động giáo dục và đào tạo của thế giới 
nói chung. Mô hình giáo dục STEM 
(Science: Khoa học; Technology: 
Công nghệ; Engineering: Kỹ thuật; 
Mathematics: Toán học) biểu hiện 
rõ nhất cho xu hướng này. Theo số 
liệu thống kê năm 2016, các quốc gia 
phát triển mạnh nhất về STEM có số 
học sinh – sinh viên tốt nghiệp hàng 
năm là: Trung Quốc (4,7 triệu), Ấn Độ 
(2,6 triệu), Hoa Kỳ (0,568 triệu), Nga 
(0,561 triệu), Iran (0,335 triệu)… Ở 
Việt Nam, mô hình giáo dục STEM 
thịnh hành trong khoảng một thập kỷ 
qua, đặc biệt là ở các trường tại đô thị.

Nhưng cũng từ vài năm gần đây, mô 

Khoâng gian Hoïc thuaät



74 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội 75                 Số 345+346 

hình STEM bộc lộ tính mất cân đối 
bởi xu hướng “duy kỹ” của nó. Người 
ta đang hướng đến mô hình STEAM 
(hoặc STEMA) có tính cân bằng và 
hoàn thiện hơn. STEAM đơn giản 
là STEM + Arts (nghệ thuật, nhân 
văn). Với sự bổ sung khối kiến thức 
xã hội-nhân văn (triết học, đạo đức, 
lịch sử, ngôn ngữ, văn chương…), nội 
dung giáo dục – đào tạo của STEMA 
trở nên toàn diện và ưu việt hơn, bởi 
chúng ta đều biết bất kỳ nền khoa 
học công nghệ nào cũng được xây 
dựng và điều phối để phục vụ con 
người. Hội nghị thượng đỉnh đổi mới 
giáo dục thế giới (WISE) và Diễn đàn 
kinh tế thế giới (WEF) đã và đang chủ 
trì nhiều thảo luận liên quan đến vai 
trò của các ngành xã hội và nhân văn 
trong xu hướng phát triển toàn diện 
của nền giáo dục và nghề nghiệp 
trong tương lai. Ở Việt Nam hiện nay, 
nhiều cơ sở giáo dục từ phổ thông 
đến đại học đã bắt đầu quan tâm 
chuyển đổi sang mô hình STEAM… 
Như vậy để thấy rằng sự cân bằng 
giữa khoa học - công nghệ với nhân 
văn - nghệ thuật đang và sẽ tiếp tục 

là xu thế thịnh hành của giáo dục thế 
giới trong thời gian tới.

“XÃ HỘI SỐ” ĐÒI HỎI “NHÂN 
VĂN SỐ”

Như vậy là lĩnh vực nhân văn đang 
được giáo dục thế giới nhìn nhận 
là rất quan trọng, có nhiều cơ hội 
để phát triển trong bối cảnh bùng 
nổ của xã hội trí tuệ nhân tạo?

Đúng là các lĩnh vực của khoa học xã 
hội và nhân văn đang có cơ hội rất rõ 
ràng trong tổng thể nền giáo dục và 
hoạt động xã hội hiện nay. Tuy nhiên, 
để biến cơ hội thành hiện thực, các 
đơn vị đào tạo cần quyết tâm đổi mới, 
hội nhập và nắm bắt xu thế hiện nay 
mới có thể đáp ứng được những yêu 
cầu rất mới và rất khác của thị trường 
nhân lực trong bối cảnh cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ Tư đang 
thay đổi rất nhiều tiêu chuẩn về nghề 
nghiệp. Nói một cách đơn giản, “xã 
hội số” đòi hỏi một nền “nhân văn 
số” tương thích để có thể hòa hợp 
phát triển.

Vậy “nhân văn số” là gì, thách 

thức thế nào trong việc đổi mới để 
nắm bắt nó, thưa ông? 

Nhân văn số (digital humanities) là 
một khái niệm tương đối mới ở Việt 
Nam. Hiểu một cách đơn giản, nhân 
văn số là một nền khoa học xã hội - 
nhân văn đáp ứng tiêu chuẩn của kỷ 
nguyên số hiện nay, theo đó nó đòi 
hỏi một sự đổi mới mang tính đột phá 
trong việc hài hòa hóa các giá trị khoa 
học truyền thống với những phương 
pháp nghiên cứu hiện đại, liên ngành, 
ứng dụng công nghệ hiện đại, phần 
mềm xử lý dữ liệu… Chẳng hạn, sử 
học và bảo tồn di tích ứng dụng các 
phương pháp nhân văn số để tăng 
tính chính xác và độ hấp dẫn. Dự án 
“Cỗ máy thời gian Venice” ở Ý là một 
ví dụ sinh động về tính ưu việt của 
nhân văn số. Dự án này thu thập và 
kết nối tất cả các thông tin, tư liệu, di 
sản văn hóa… về thành phố Venice 
vào trong một kho dữ liệu mở trên 
mạng… Trong các lĩnh vực chuyên 
sâu khác mang tính truyền thống 
như Văn học, Ngôn ngữ, Nhân học 
hoặc Triết học, ứng dụng nhân văn số 
vào nghiên cứu, đào tạo và xuất bản 
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cũng đã cho những kết quả hết sức 
ấn tượng.

Thực ra, những dạng thức sơ giản của 
Nhân văn số đã được các chuyên gia 
khoa học xã hội và nhân văn sử dụng 
từ nhiều năm qua (máy tính, trình 
chiếu, đồ họa, dữ liệu mạng…). Tuy 
nhiên, trong bối cảnh phát triển mạnh 
mẽ của khoa học số hiện nay, những 
ứng dụng đó đã trở nên quá lỗi thời. 
Thực tiễn phát triển quá nhanh và 
mạnh mẽ của nhân văn số hiện nay 
buộc mỗi cá nhân hoạt động trong 
lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 
cần ý thức cập nhật và ứng dụng các 
phương pháp mới vào hoạt động 
nghiên cứu, giảng dạy, xuất bản… 
Trong kế hoạch đổi mới tổng thể hoạt 
động dạy-học của đơn vị, trong năm 
học 2019-2020 này Nhà trường đã 
xây dựng kế hoạch tổ chức một series 
hoạt động tập huấn cho cán bộ giảng 
dạy ứng dụng các phương pháp nhân 
văn số hiện đại vào công tác giảng 
dạy và nghiên cứu. 

CHUẨN NHÂN LỰC 4.0: THAY KAS 
BẰNG KASH 

Theo nhận định của ông thì nhân văn 
số rõ ràng là xu hướng khó có thể 
cưỡng lại được, vậy từ góc độ người 
học, sinh viên lĩnh vực khoa học xã hội 
và nhân văn của Nhà trường cần hội 
tụ những điều kiện gì để có thể thành 
công trong xã hội số?

Tôi đã có dịp trao đổi về vấn đề 
nguồn nhân lực trong xã hội 4.0 và 
từng khẳng định về tầm quan trọng 
của mô hình KAS vốn đã được các 
thị trường lao động quốc tế áp dụng 
rộng rãi. KAS là hệ 3 tiêu chí chính 
để đo chất lượng nguồn nhân lực, 
gồm: kiến thức (Knowledge), thái độ 
(Attitude), và các kỹ năng (Skills). 

Trong suốt nhiều thập kỷ trước đây, 
giáo dục đại học ở Việt Nam thường 
chỉ tập trung vào việc trao truyền kiến 
thức cho sinh viên. Phải khẳng định 
rằng kiến thức đương nhiên rất quan 

trọng trong giáo dục đại học ngày 
nay. Tuy nhiên, kiến thức chỉ là một 
trong những thành tố tạo nên thành 
công của người học, nhất là trong bối 
cảnh tri thức số đã tạo ra một môi 
trường tự học và tự khai thác kiến 
thức gần như không giới hạn thông 
qua các nguồn học liệu mở trên 
internet. Cùng với đó, các tiêu chí 
về nghề nghiệp hiện đại ngày càng 
mang tính liên ngành, xuyên lĩnh vực, 
ứng dụng công nghệ và mạng hóa…
đòi hỏi hệ các kỹ năng phức hợp, 
tính thích ứng cao từ người lao động. 
Cùng với đó, thái độ tích cực, tư duy 
phản biện được coi là cơ sở thúc đẩy 
sự đổi mới, sáng tạo trên nền tảng tri 
thức và hệ kỹ năng đã có, là động lực 
thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Gần đây, các chuyên gia giáo dục 
thế giới đề cập đến thành tố thứ tư 
là thói quen (Habits), tạo thành mô 
hình KASH, thay thế cho mô hình 
KAS trước đó. Hệ những thói quen 
tốt quyết định rất nhiều đến thành 
công của con người về lâu dài (từ thói 
quen đời thường là sự ngăn nắp, tính 
nguyên tắc, thói quen tập luyện… 

đến thói quen đọc sách, học tập suốt 
đời). Ở một số nền giáo dục tiên tiến 
ở Âu - Mỹ ngày nay, người ta chú 
trọng đến xu hướng giáo dục thói 
quen thành công (Habits of Success) 
cho học sinh và sinh viên thay vì chỉ 
chăm chăm dạy kiến thức. Chuyên 
gia tin rằng thói quen thành công 
sẽ giúp con người học tập suốt đời, 
thích ứng với mọi thay đổi về tri thức 
và nghề nghiệp. 

Bởi lẽ đó, tôi tin rằng, sinh viên tốt 
nghiệp với KASH trong tay không chỉ 
đảm bảo cơ hội nghề nghiệp trên thị 
trường lao động đầy tính cạnh tranh 
và biến đổi vô lường hiện nay, mà còn 
có nền tảng vững chắc để đảm bảo 
thành công về lâu dài. Các trường đại 
học, vì vậy, cần nắm bắt xu thế này để 
có chiến lược đào tạo và hỗ trợ phù 
hợp cho sinh viên.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ 
của ông!

Khoâng gian Hoïc thuaät


