Phó Th tng V Dc am cho rng trí tu nhân to s a Vit Nam i lên.

Phát biu ti Ngày hi Trí tu nhân to Vit Nam 2019 (AI4VN) din ra sáng nay (16/8/2019), Phó Th tng V
c am cho rng s kin này vi s quan tâm, hp tác gia các B, ngành ã cho thy “Trí tu nhân to không còn
là câu chuyn khoa hc na mà thành câu chuyn v kinh t xã hi Vit Nam phát trin".
Cùng vi li cm n n các óng góp ca cng ng AI trong nc, nhng chuyên gia và doanh nghip tiên phong
phát trin AI, Phó Th tng cho bit ã lng nghe nhng li khuyn ngh và bài hc mà các chuyên gia ã óng
góp phát trin trí tu nhân to tt c các lnh vc.
Ông ng thi cng bày t tâm th lc quan bi công ngh ã phát trin vt bc, th gii thay i, minh bch hn, kt ni hn
và ngun lc d liu ln s thúc y AI phát trin " phc v con ngi, ch không phi thay th hay cai tr con ngi".

AI4VN công b ra mt Liên hip các cng ng AI Vit Nam.

Nhìn nhn Vit Nam có xut phát im thp hn so vi các nc, Phó Th tng khng nh: "Vit Nam không có s la
chn nào khác là phi phát trin nhanh hn vt lên. CNTT, khoa hc, AI là công c mang li thi c ln, nhng
nu không tn dng nó có th qua i".

Bày t s vui mng vi s xut hin ca Liên hip các cng ng AI Vit Nam, Phó Th Tng V c am cho rng ây là
tin tt cho mt chng ng dài phía trc. “Vic ra mt liên hip rt quan trng trong vic to ra s kt ni gia các nhà
chuyên môn, các nhà qun lý và th trng. Có trách nhim cùng nhau xây dng nn tng d liu m chia s vi
tt c mi ngi. Nu làm tt là óng góp cho cng ng".
Chia s thêm, Phó Th tng cho rng các nhà chuyên môn nói nhiu v AI nhng suy cho cùng công ngh
và AI là gii các bài toán c th, gii quyt các vn i sng hàng ngày. ó là a công ngh phát trin mt xã hi
an toàn, vn minh; a AI vào các d án xây dng thành ph thông minh, giao thông thông minh, giáo dc
hay kim soát an ninh, bo mt thông tin. "Hãy bt u t nhng th n gin và gii quyt nó mt cách hiu qu
nht”, Phó Th tng nói.
V vn ngun nhân lc, Phó Th tng V c am cng ng tình vi yêu cu phi i mi giáo dc mà nhiu cá nhân ã
xut ti s kin. "Phi i mi giáo dc, khi dy s sáng to i vi tt c mi ngi. AI tng chng là th cao siêu, nhng không
hn là nh th. Phi ào to nhiu tng d to ra ngun nhân lc cht lng cao. Phi làm sao lan ta kin thc CNTT, AI
n tn mi ngi dân".
"Tôi mong cng ng AI, CNTT cùng nhau chung tay làm nhng vic tht thit thc Vit Nam, bng CNTT, AI
có thêm công c bc nhanh hn, c gng bc bng các quc gia, thu hp khong cách vi các quc gia i trc",
Phó Th tng nhn mnh.
Cng trong sáng nay, trong khuôn kh s kin ã chính thc công b ra mt Liên hip các cng ng AI Vit Nam
vi mc tiêu phát trin cng ng, góp phn a nc ta sánh vai vi các cng quc trên th gii. Bui ra mt vi 8 i din n
t các trng i hc, vin nghiên cu; Các cng ng nghiên cu phát trin ti Vit Nam…
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