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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ................................................................... 8 

5. Hướng dẫn dùng ChatGPT ngay trên trình duyệt mà không cần đăng ký tài khoản ... 8 

6. Hướng dẫn các bước sử dụng ứng dụng VNeID thay giấy xác nhận cư trú .............. 10 

7. Phải làm gì nếu điện thoại của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp? ................................... 11 

8. Công cụ lọc tin nhắn rác trên iPhone “vô dụng” ....................................................... 12 
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TIN TỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Chuẩn hoá thông tin thuê bao trước giờ G: Nhà mạng “than” gặp khó 

Gần 4 triệu thuê bao di động sẽ phải bổ sung, chuẩn hóa thông tin cá nhân khiến các nhà 

mạng phải mất nhiều thời gian đối chiếu trong khi phải đáp ứng thời hạn chuẩn hóa 

thông tin 31/3. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) các doanh 

nghiệp nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đối soát và chuẩn hóa thông tin. Đến nay, 3 

doanh nghiệp viễn thông lớn (chiếm 96%) thị phần di động đã đối soát xong 100% dữ 

liệu. Các doanh nghiệp nhỏ đã gửi dữ liệu và tiếp tục đối soát một cách ráo riết. 

 

Kết quả tổng hợp từ các nhà mạng cho thấy vẫn còn gần 4 triệu thuê bao cần chuẩn hóa 

thông tin để khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

      

    Điểm báo 
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THỨ SÁU 
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Tại cuộc họp vào ngày 13/3, ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông 

(Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết sau ngày 31/3, thuê bao di động có thông tin 

chưa chuẩn, không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa một 

chiều. 

 

Chỉ còn 15 ngày trước thời hạn chuẩn hóa thông tin nhưng các nhà mạng cho biết vẫn 

gặp nhiều khó khăn. 

 

Đại diện VinaPhone cho biết từ đầu tháng 7/2022, VinaPhone bắt đầu đối soát và chuẩn 

hóa thông tin thuê bao, bằng cả công nghệ và thủ công. Hiện VinaPhone còn khoảng 1,1 

triệu thuê bao di động chưa chuẩn hóa. 

 

Thế nhưng, khó khăn lớn nhất hiện nay của nhà mạng này nói riêng và các doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông nói chung là số lượng thuê bao cần chuẩn hóa lại 

thông tin khá lớn. 

 

Trong khi đó việc thông báo, liên hệ với khách hàng chưa đạt hiệu quả mong muốn, do 

nhiều khách hàng không để ý xem các tin nhắn gửi đến máy điện thoại hoặc sử dụng 

điện thoại không thường xuyên, không để ý đến tin tức trên truyền thông nên chưa nhận 

thức hết được tầm quan trọng của việc đứng tên chính chủ số điện thoại mình đang sử 

dụng và tầm quan trọng của việc thông tin thuê bao cần trùng khớp với dữ liệu tại Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 

Một khó khăn khác mà VinaPhone gặp phải đó là sau khi đối chiếu, có những khách 

hàng thậm chí chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 

Tương tự, đại diện Viettel cho biết đã bắt đầu thực hiện đối chiếu dữ liệu thông tin thuê 

bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ năm ngoái, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn 

thành. 

 

Theo đại diện Viettel, sau khi sử dụng công nghệ AI để phân tích, nhà mạng này còn 

khoảng 1,3 triệu thuê bao cần chuẩn hóa thông tin để khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư. Tuy nhiên, đây chưa phải con số cuối cùng bởi Viettel sẽ tiến hành thêm các 

đợt rà soát lại dữ liệu với Bộ Công an. 

 

Đại diện Viettel cho biết sau khi phối hợp với Bộ Công an đối chiếu dữ liệu vào tháng 

11/2022 có 8% khách hàng đang có thông tin không trùng khớp. 

 

Tuy nhiên, khi phân tích, rà soát lại bằng công cụ tự động và cả đọc thủ công, Viettel 

phát hiện trong 8% này có khoảng 70% có thể đã trùng khớp thông tin. Viettel cũng 

kiến nghị Bộ Công an sớm xác minh và trả lời nhà mạng này để tiến hành chuẩn hóa 

cho khách hàng. 
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Đại diện các nhà mạng cũng cho hay về quy định về an toàn thông tin thì hiện tại các 

nhà mạng không được tiếp cận Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà chỉ gửi thông tin và 

nhận lại các kết quả. 

 

"Nếu dữ liệu có sai sót, sẽ được thông báo thuộc trường hợp sai định dạng hay dữ liệu 

không tồn tại. Một số tồn tại chủ yếu bao gồm: Sai họ tên, sai ngày tháng năm sinh, sai 

cả họ tên và ngày tháng năm sinh... Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới các cơ 

quan quản lý Nhà nước sẽ có cơ chế để các doanh nghiệp viễn thông được phép đồng bộ 

thông tin online với Cơ sở dữ liệu quốc gia ngay khi khách hàng thực hiện đăng ký 

thông tin thuê bao qua đó hạn chế tối đa các trường hợp cần chuẩn hóa lại thông tin như 

thời gian qua," đại diện VinaPhone chia sẻ. 

 

Ngoài ra, việc yêu cầu khách hàng cập nhật thông tin cũng không dễ dàng. Đại diện 

Viettel chia sẻ mặc dù đã nhắn tin nhiều lần thông báo nhưng tỷ lệ khách hàng phản hồi 

không cao, nhiều người không quan tâm hoặc cho rằng tin nhắn rác. 

 

Với MobiFone, sau quá trình rà soát, đối chiếu, tính đến đầu tháng 3/2023, nhà mạng 

này còn khoảng 1,4 triệu thuê bao chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phía 

nhà mạng cho biết mặc dù đã nhắn tin đến các thuê bao nhưng có một số bộ phận chưa 

thực sự hợp tác. 

 

Đại diện các nhà mạng cũng khuyến nghị các chủ thuê bao sớm thực hiện chuẩn hóa 

thông tin khi được yêu cầu để tránh tình trạng quá tải cục bộ có thể xảy ra trước thời 

hạn 31/3. 

 

Ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Viễn thông đánh giá mốc thời gian 31/3 để 

chuẩn hóa toàn bộ thông tin thuê bao đang hoạt động là thách thức với các nhà mạng, và 

kêu gọi các chủ thuê bao hợp tác khi được yêu cầu. 

 

"Các nhà mạng sẽ liên tục nhắn tin cho những thuê bao có thông tin chưa trùng khớp 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau 5 ngày nhắn tin liên tiếp, nếu 15 ngày sau 

thuê bao vẫn chưa đúng thông tin sẽ bị dừng hoạt động 1 chiều. Sau 60 ngày, nếu thuê 

bao không có thông tin chuẩn xác sẽ bị cắt dịch vụ," ông Nhã chia sẻ. 

 

Hiện các nhà mạng lớn đều chuẩn bị sẵn sàng hệ thống để hỗ trợ người dùng di động có 

thể tự chuẩn hóa thông tin sau quá trình đối soát. 

 

Người dùng có thể tự chuẩn hóa thông tin qua ứng dụng, website hoặc tới trực tiếp quầy 

giao dịch của nhà mạng. Đối với một số trường hợp đặc biệt, nhà mạng sẽ cho nhân 

viên đến tận nơi hỗ trợ người dùng chuẩn hóa thông tin. 
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Kiến nghị với Cục Viễn thông, đại diện Viettel và MobiFone đề xuất việc nâng cao hơn 

nữa nhận thức của người dân về chấp hành quy định pháp luật trong việc sử dụng dịch 

vụ viễn thông, bên cạnh đó là các hệ lụy có thể phát sinh nếu thông tin thuê bao không 

được chuẩn hóa. 

 

VinaPhone mong muốn quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao phải được thực hiện 

đồng bộ giữa các nhà mạng để sớm đạt được kết quả. 

 

Cục Viễn thông cũng yêu cầu các nhà mạng nghiêm túc dành thời gian, nguồn lực để rà 

soát quy trình nội bộ, kiểm tra các điểm cung cấp dịch vụ, kênh phân phối nhằm chuẩn 

hóa thông tin thuê bao từ nay đến 31/3. Các doanh nghiệp cần cương quyết dừng dịch 

vụ đối với thuê bao có thông tin không đúng quy định. Ngoài ra, nhà mạng phải đảm 

bảo quyền lợi của khách hàng, tránh làm ảnh hưởng đến các thuê bao đã có thông tin 

đúng quy định. (TTXVN/VietnamPlus.vn 16/3) Về đầu trang 

Muốn thu hút khách từ xa cần số hóa ngành du lịch 

Ngành du lịch muốn thu hút du khách bên cạnh việc xây dựng tour, tuyến mới còn đòi 

hỏi phải đẩy mạnh số hóa, qua đó nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm, thông tin điểm 

đến tới khách du lịch trong nước và quốc tế. 

 

Thông tin từ Bộ TT&TT cho thấy, chỉ số năng lực phát triển du lịch và lữ hành Việt 

Nam do Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá năm 2021 đã có bước cải thiện lớn khi 

đứng thứ 52, tăng lên 8 bậc so với năm 2019. Báo cáo xếp hạng cũng nhấn mạnh vai trò 

đặc biệt quan trọng của công nghệ số trong tái thiết và phục hồi du lịch bền vững. 

 

Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân 

Kiêu cho biết, chuyển đổi số là đòn bẩy khách quan tới tất cả các lĩnh vực của đời sống 

xã hội. Hiểu được điều này, Văn Miếu Quốc Tử Giám đã bước đầu triển khai một số 

hoạt động liên quan tới chuyển đổi số. 

 

“Văn Miếu đã thực hiện số hóa một số nội dung, giá trị 40 hạng mục của di tích, để mã 

hóa thành các QR code cho khách tham quan tìm hiểu. Ngoài ra Văn Miếu đã triển khai 

thiết bị thuyết minh tự động (Audio Guide) bằng 12 ngôn ngữ” - ông Lê Xuân Kiêu nêu 

ví dụ. 

 

Tương tự như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thời gian qua, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 

đã và đang tích cực ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật. Ứng 

dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA là một trong những nỗ lực bước đầu 

của bảo tàng, trong việc giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật phục vụ khách tham quan và 

phát huy hiện vật bảo tàng trên môi trường số. 
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Nói về việc du lịch Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số các điểm du lịch, Phó Giám đốc Sở 

Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, hiện Hà Nội đã liên kết, thống nhất hệ thống 

dữ liệu cho hơn 300 điểm du lịch trên địa bàn. 

 

Các di tích, điểm đến cũng được số hóa để du khách dễ dàng tìm hiểu về điểm tham 

quan trước mỗi chuyến đi, đồng thời chuẩn hóa các nội dung thuyết minh tự động bằng 

6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn. 

 

“Nhờ áp dụng công nghệ số hóa, các doanh nghiệp du lịch có thể tiếp cận đối tượng 

khách hàng tiềm năng, thử sức với những dịch vụ mới liên quan và giải đáp bài toán về 

nhân lực, chi phí vận hành, tiết kiệm thời gian” - ông Trần Trung Hiếu nêu rõ. 

 

Mặc dù các doanh nghiệp quản lý địa điểm du lịch, di tích văn hóa đã đẩy mạnh chuyển 

đổi số qua đó cung cấp thông tin tới du khách, nhưng trong quá trình thực thi cũng gặp 

khó khăn khi chính cán bộ nghĩ rằng chuyển đổi số sẽ làm mất công việc của người lao 

động. 

 

Bên cạnh đó, hiện cơ chế, văn bản pháp luật chưa nêu rõ những cơ chế thu hút doanh 

nghiệp chuyển đổi số cũng như tạo điều kiện cho các đơn vị có thể triển khai hoạt động 

này. 

 

Theo các doanh nghiệp, việc số hóa sẽ dẫn tới tái cấu trúc doanh nghiệp, quy trình kinh 

doanh. Và sự thay đổi này không phải đơn vị nào cũng sẵn sàng tâm thế, đủ năng lực 

thực hiện. Do đó, các cơ quan quản lý cần có những chính sách kiến tạo môi trường để 

doanh nghiệp có đủ thời gian tích lũy nguồn lực, đổi mới công nghệ. 

 

Nói về việc cần thiết chuyển đổi số ngành du lịch qua đó cung cấp thông tin điểm đến, 

quảng bá hình ảnh Việt Nam tới du khách, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch 

năm 2023 vừa được tổ chức, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy 

Dũng nêu rõ, du khách trước hành trình du lịch thường bắt đầu bằng việc tìm kiếm 

thông tin điểm đến, vì vậy việc xây dựng, vận hành website mang tầm quốc gia cung 

cấp thông tin cho du khách, đồng thời làm kênh hỗ trợ du khách về tất cả các vấn đề liên 

quan một cách chuyên nghiệp là cần thiết. 

 

Tuy nhiên để làm được điều này đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam cần xây dựng kế hoạch 

hành động số hóa các địa điểm du lịch và tài nguyên văn hóa. Lưu trữ tài nguyên dưới 

dạng kỹ thuật số, quản lý, phân tích và phổ biến rộng rãi. Những thông tin số hóa này 

được tích hợp lên website và ứng dụng quảng bá du lịch của Việt Nam. 

 

“Thời gian tới Tổng cục Du lịch nên đẩy mạnh đầu tư vào việc thiết kế, xây dựng, tổ 

chức, vận hành một website và một ứng dụng di động quốc gia về du lịch theo cách 

chuyên nghiệp, nội dung phong phú, hấp dẫn, trong đó có cả bản đồ về du lịch, mang lại 

nhiều hữu ích cho khách du lịch. Với mục tiêu trong ngắn hạn ngành du lịch Việt Nam 
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nên học tập mô hình Thái Lan đã có một website quốc gia và một ứng dụng quốc gia 

chuyên nghiệp với 17 ngôn ngữ khác nhau”- ông Nguyễn Huy Dũng kiến nghị. 

 

Trong khi đó Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, trong chương trình 

du lịch của các nước trên thế giới bao giờ cũng có điểm đến là các di sản. Việt Nam có 

một kho tàng di sản rất đồ sộ với 3.500 di tích quốc gia, hơn 4.000 di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia và với 8.000 lễ hội truyền thống... 

 

Tất cả các dữ liệu này, Bộ VHTT&DL mong rằng trong thời gian tới sẽ dần dần được số 

hóa, và trở thành tài sản để ngành du lịch quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt 

Nam tới du khách. 

 

Theo các chuyên gia du lịch, mặc dù website quốc gia và ứng dụng quốc gia về du lịch 

sẽ cung cấp thông tin du lịch cho du khách, nhưng không thay thế website địa phương 

về du lịch. Để trở thành website mang tầm quốc gia đòi hỏi ngành du lịch cần huy động 

sự tham gia rộng rãi của mọi tổ chức, cá nhân và các tỉnh thành vào việc cung cấp thông 

tin cho website cũng như ứng dụng quốc gia về du lịch. (Kinhtedothi.vn 16/3) Về đầu 

trang 

An Giang hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao điện thoại di động 

Ngày 15/3, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch 185/KH-UBND về việc hỗ trợ 

người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao di động thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, hỗ 

trợ triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. 

 

Mục tiêu là 100% người dân có nhu cầu được hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di 

động theo quy định; 100% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến được chuẩn hóa 

thông tin thuê bao di động và hỗ trợ kịp thời các phát sinh vướng mắc liên quan và 

100% người dân khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" các cấp 

có nhu cầu được chuẩn hóa thông tin thuê bao di động kịp thời, nhanh chóng. 

 

Thời gian triển khai cao điểm trong quý I/2023. Tiếp tục triển khai trong năm 2023 và 

giai đoạn tới. Mục tiêu nhằm chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, triển khai hiệu quả 

cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; đảm bảo người dân đăng ký tài khoản công dân 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được xác thực thông tin thuê bao di động chính chủ. 

(Baoangiang.com.vn 16/3) Về đầu trang 

OpenAI công bố mô hình GPT-4, có thể đánh bại 90% con người trong kỳ thi luật 

OpenAI, "cha đẻ" của chatbot ChatGPT nổi tiếng, đã công bố phiên bản mới nhất của 

mô hình ngôn ngữ lớn do công ty phát triển có tên GPT-4. Công ty cho biết phiên bản 

mới nhất của “cơn sốt” ChatGPT thể hiện “hiệu suất ngang con người” trong nhiều bài 

kiểm tra chuyên nghiệp. 

 

Theo OpenAl, phiên bản ChatGPT-4 mới nhất được đào tạo trên nền tảng nhiều dữ liệu 

hơn so với các phiên bản trước. Điều này khiến cho việc vận hành ChatGPT-4 cũng tốn 
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kém hơn, do việc chạy các mô hình lớn trên hàng nghìn siêu máy tính trong các quy 

trình đào tạo AI có thể tiêu tốn hàng chục triệu USD. 

 

OpenAI cho biết họ đã sử dụng công cụ sao lưu và phục hồi dữ liệu Azure của 

Microsoft để đào tạo mô hình mới nhất của mình. Tuy nhiên, OpenAI không công bố 

thông tin chi tiết về kích thước mô hình cụ thể hoặc phần cứng mà họ sử dụng để đào 

tạo GPT-4 do “bối cảnh cạnh tranh”. 

 

Về những cải tiến, OpenAI cho biết mô hình mới sẽ tạo ra ít câu trả lời sai lệch và cũng 

ít trò chuyện về các chủ đề bị cấm hơn so với phiên bản cũ. Thậm chí, GPT-4 còn hoạt 

động tốt hơn con người trong nhiều bài kiểm tra tiêu chuẩn. 

 

Theo đó, trong một mô phỏng bài kiểm tra luật dành cho sinh viên tốt nghiệp trường 

luật Mỹ trước khi hành nghề chuyên nghiệp (bar exam), mô hình mới được xếp trong 

10% những người đạt điểm cao nhất, tiến bộ vượt bậc so với mô hình GPT-3.5 cũ xếp 

hạng trong khoảng 10% người thi có thành tích tệ nhất. GPT-4 cũng đạt điểm số cao 

vượt trội trong các bài kiểm tra mô phỏng các phần thi Đọc hiểu và Toán của SAT. 

 

"GPT-4 đáng tin cậy hơn, sáng tạo hơn và có thể xử lý nhiều hướng dẫn có tính cảm xúc 

hơn", OpenAI nhận định về mô hình ngôn ngữ mới nhất. Theo công ty, khó mà nhận 

thấy sự khác biệt giữa GPT-3.5 và GPT-4 trong một cuộc trò chuyện thông thường. Sự 

khác biệt chỉ xuất hiện khi cuộc hội thoại với khách hàng đạt tới trình độ chuyên môn 

phức tạp nhất định. 

 

Sam Altman, giám đốc điều hành của OpenAI, gọi GPT-4 là mô hình "có khả năng nhất 

và phù hợp nhất" với các giá trị và ý định của con người, mặc dù "nó vẫn còn thiếu sót". 

GPT-4 cũng vẫn tồn tại vấn đề lớn về độ tin cậy và có xu hướng tạo ra sự tin tưởng "ảo" 

dù cung cấp các tri thức sai lệch. 

 

“GPT-4 vẫn còn nhiều hạn chế mà chúng tôi đang nỗ lực giải quyết", công ty cho biết 

trong một bài đăng trên blog. 

 

Mô hình mới sẽ được cung cấp cho những người đã đăng ký ChatGPT có trả phí và 

cũng sẽ khả dụng với một phần của Giao diện lập trình ứng dụng (API). OpenAI sẽ tính 

phí khoảng 3 xu cho khoảng 750 từ gợi ý và 6 xu cho khoảng 750 từ phản hồi. 

 

Rishi Jaluria, một nhà phân tích tại RBC Capital Markets, cho biết Microsoft sẽ được 

hưởng lợi từ việc áp dụng GPT-4. Công ty công nghệ này được cho là cũng sẽ áp dụng 

mô hình ngôn ngữ mới vào công cụ tìm kiếm Bing của mình. (Vietnamfinance.vn 16/3) 

Về đầu trang 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Hướng dẫn dùng ChatGPT ngay trên trình duyệt mà không cần đăng ký tài khoản 

Để sử dụng ChatGPT, người dùng cần phải đăng ký tài khoản. Tuy nhiên, hiện tại 

ChatGPT chưa cho phép người dùng Việt Nam đăng ký tài khoản để sử dụng. Bài viết 

dưới đây sẽ giúp bạn xử lý vấn đề này. 

Đầu tháng 2 vừa qua, Microsoft đã giới thiệu công cụ tìm kiếm Bing hoàn toàn mới, 

tích hợp trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Công cụ này cho phép Bing đưa ra những câu trả lời 

cho người dùng thông qua những cuộc hội thoại, thay vì chỉ thực hiện chức năng tìm 

kiếm thông thường như trước đây. 

 

Sau một thời gian thử nghiệm với lượng người dùng hạn chế, mới đây Microsoft đã 

chính thức mở cửa, cho phép người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm Bing tích hợp 

ChatGPT. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng tại Việt Nam cũng đã có thể sử 

dụng ChatGPT thông qua Bing của Microsoft mà không cần phải đăng ký tài khoản như 

trước đây. 

 

ChatGPT trên Bing hỗ trợ tốt tiếng Việt, cho phép người dùng thực hiện các cuộc hội 

thoại hoặc ra lệnh cho ChatGPT hoàn toàn bằng tiếng Việt. 

 

Hiện tại, Microsoft đã trang bị Bing tích hợp ChatGPT vào trình duyệt web Edge phiên 

bản mới nhất. Trình duyệt web Edge tương thích Windows 8, 10, 11; MacOS và cả 

Linux. 

 

Để sử dụng ChatGPT trên trình duyệt Edge, bạn có thể nâng cấp trình duyệt web Edge 

của mình lên phiên bản mới nhất. 

 

Sau khi nâng cấp hoặc cài đặt Microsoft Edge lên phiên bản mới nhất, bạn sẽ thấy biểu 

tượng của công cụ tìm kiếm Bing được tích hợp ở góc trên thanh công cụ bên phải trình 

duyệt web. 
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Tại hộp thoại hiện ra, bạn kéo xuống phía dưới, nhấn vào nút "Có, bật" để trải nghiệm 

những tính năng mới nhất của ChatGPT được tích hợp trên Bing. 

 

Để trò chuyện với ChatGPT được tích hợp trên Bing, bạn nhấn vào biểu tượng Bing 

trên trình duyệt Edge, chọn tab "Trò chuyện", sau đó đặt những câu hỏi ở khung chat 

bên dưới. ChatGPT sẽ đưa ra những câu trả lời cho người dùng dưới dạng các cuộc hội 

thoại với nội dung hoàn toàn bằng tiếng Việt. 
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Các thông tin do ChatGPT trên Bing đưa ra đều có trích dẫn nguồn, người dùng có thể 

nhấn vào các đường link do công cụ này đưa ra để tự kiểm chứng các thông tin. 

 

Không chỉ giúp trả lời các câu hỏi, người dùng cũng có thể yêu cầu ChatGPT tích hợp 

trên Bing làm thơ hoặc kể một câu chuyện cười… 

 

Ngoài chức năng chatbot, người dùng cũng có thể yêu cầu ChatGPT trên Bing hỗ trợ 

viết email, soạn thảo bài đăng hoặc bài viết trên blog… để sử dụng chức năng này, bạn 

chọn tab "Soạn thảo". Tại giao diện hiện ra, bạn điền yêu cầu cần soạn thảo vào khung 

"Viết về", chọn kiểu âm điệu, kiểu bài viết (đoạn văn, email hay bài đăng blog…), độ 

dài của bài viết, sau đó nhấn nút "Tạo bản nháp". 

 

Nội dung đoạn văn sẽ được ChatGPT tạo ra ở khung bên dưới. Nếu không ưng ý, bạn có 

thể thay đổi các thông số và nhấn lại vào nút "Tạo bản nháp" để ChatGPT soạn thảo một 

nội dung văn bản mới. 

 

 
 

Quá trình thử nghiệm cho thấy ChatGPT trên Bing hoạt động tốt, không bị tình trạng 

quá tải như khi sử dụng ChatGPT trên trình duyệt web. Điều quan trọng là người dùng 

tại Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm ChatGPT mà không cần phải đăng ký tài khoản, 

khi mà hiện tại trang web chính thức của ChatGPT vẫn chưa hỗ trợ người dùng Việt 

Nam. (Dantri.com.vn 16/3) Về đầu trang 

Hướng dẫn các bước sử dụng ứng dụng VNeID thay giấy xác nhận cư trú 

Hiện nay ứng dụng VNeID phiên bản 2.0.7 đã cập nhật, tích hợp tính năng xác nhận 

thông tin cư trú hộ gia đình ngay trên ứng dụng. Do đó, người dân có thể dùng VNeID 

thay giấy xác nhận cư trú của công an xã khi cần chứng minh thông tin về cư trú. 
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Tính năng thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID được cung cấp ở tài khoản định danh 

điện tử mức độ 2 - với mức độ này người dân phải trực tiếp tới cơ quan Công an cấp xã 

hoặc nơi làm thủ tục cấp Căn cước công dân để đăng ký. 

 

Sau đây là cách dùng VNeID thay giấy xác nhận cư trú: 

 

Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID => Chọn Ví giấy tờ => Chọn tính năng Thông tin 

cư trú. 

 

 
 

Bước 2: Để kiểm tra được thông tin cư trú, người dùng sẽ phải nhập mật khẩu. Sau khi 

nhập mật khẩu, thông tin cư trú sẽ được hiển thị đầy đủ, bao gồm: 

 

- Thông tin về hành chính như: Họ tên, số định danh cá nhân, dân tộc, quốc tịch, quê 

quán… 

 

- Thông tin cư trú: Nơi thường trú, tạm trú, nơi ở hiện tại. 

 

- Thành viên khác trong hộ gia đình: Họ tên, ngày sinh, giới tính, quan hệ với chủ hộ… 

15/3. (Toquoc.vn 16/3) Về đầu trang 

Phải làm gì nếu điện thoại của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp? 

Nếu không may bị mất điện thoại, đây là một số bước mà bạn có thể thực hiện để ngăn 

kẻ trộm truy cập vào các tệp, danh bạ, ảnh và tài khoản riêng tư của bạn. 

 

Tính năng "Theo dõi từ xa" (được gọi là "Tìm thiết bị của tôi" trên Android và "Tìm 

iPhone của tôi" trên iOS) cung cấp cho bạn khả năng theo dõi vị trí của điện thoại và 
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xóa dữ liệu từ xa. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm thấy điện thoại của mình nếu điện 

thoại bị mất hoặc xóa sạch dữ liệu nếu điện thoại bị đánh cắp. 

 

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại Android, hãy chuyển đến "Cài đặt", mở tùy chọn 

Google, cuộn xuống "Bảo mật" và bật "Tìm thiết bị của tôi". Sau đó, bạn có thể theo dõi 

điện thoại của mình hoặc xóa dữ liệu của điện thoại khỏi trang web Tìm điện thoại của 

bạn. 

 

Khi điện thoại bị mất, truy cập trang web Tìm điện thoại hoặc iCloud để định vị điện 

thoại của bạn. Nếu điện thoại của bạn ở gần hoặc trong một khu vực cụ thể, hãy xem 

liệu bạn có thể tìm thấy nó không. 

 

Nếu điện thoại bị đánh cắp, hãy xóa sạch dữ liệu bằng ứng dụng Theo dõi từ xa. Sau đó, 

thông tin cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn rằng điện thoại của bạn đã bị đánh cắp. 

Bằng cách này, thẻ SIM của bạn sẽ bị khóa và không thể sử dụng trên thiết bị khác. 

 

Ngay cả khi bạn đã bật xác thực hai yếu tố, bạn nên kiểm tra xem có ai đã truy cập vào 

tài khoản của bạn hay không. Bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu của mình (đặc biệt đối 

với tài khoản ngân hàng và tài khoản email) để đề phòng. 

 

Nếu bạn chắc chắn 100% điện thoại của mình đã bị đánh cắp, hãy báo cảnh sát. Có một 

thị trường chợ đen lớn dành cho điện thoại bị đánh cắp và kẻ trộm có thể thường xuyên 

đến khu vực này. Bạn cũng nên xác định tư tưởng rằng bạn có thể sẽ không lấy lại được 

điện thoại của mình, ngay cả khi kẻ trộm bị bắt. (Vĩ An tổng hợp) Về đầu trang 

Công cụ lọc tin nhắn rác trên iPhone “vô dụng” 

Từ iOS 16.2, Apple cung cấp cho người dùng iPhone bộ lọc tin nhắn rác mặc định trên 

máy, tuy nhiên tính năng này đang bị chê "vô dụng". 

 

Khi Apple tung ra iOS 16.2 cuối năm 2022, anh Hoàng Đức (Hà Nội) nhanh chóng cập 

nhật chiếc iPhone 14 Pro lên phiên bản hệ điều hành mới nhất vì biết hệ điều hành được 

bổ sung bộ lọc tin nhắn rác mới "hiệu quả hơn". Tuy nhiên, anh sớm thất vọng vì sau 3 

tháng sử dụng, công cụ này chưa một lần tỏ ra hiệu quả. 

 

"Tin nhắn rác dạng iMessage vẫn nhận đều, còn bộ lọc Junk Messages thì trống trơn, 

chưa một lần chặn được thứ gì", anh Đức than thở. 

 

iMessage là tính năng riêng của Apple dành cho hệ sinh thái iOS của mình, giúp các 

thiết bị có thể nhắn tin qua mạng internet mà không mất chi phí tin SMS thông thường, 

nhưng đang bị lợi dụng để gửi các thể loại tin quảng cáo, mời chào dịch vụ, thậm chí là 

lừa đảo. Anh Hoàng Đức cho biết iOS vẫn phân luồng tin nhắn thành nhóm đến từ 

người gửi đã biết (lưu trong danh bạ) và nhóm người lạ, nhưng tính năng lọc rác thì 

"hoàn toàn vô dụng" đối với anh. 
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Trong khi đó, Apple từng cho biết iOS 16.2 bổ sung công cụ lọc tin rác (gồm SMS 

thường và iMessage) mạnh hơn, khả dụng cho người dùng tại Việt Nam, Thái Lan, 

Singapore, Hồng Kông và Đài Loan. Để bật, người dùng truy cập theo đường dẫn trên 

thiết bị Cài đặt (Settings) > Tin nhắn (Messages) > Lọc tin nhắn (Message Filtering) > 

Không xác định & rác (Unknown & Spam) chọn Bật tính năng Lọc người gửi không 

xác định (Filter Unknown Senders). 

 

Bộ lọc trên giúp phân loại tin nhắn thành 3 phần: Người gửi đã biết (Known Senders), 

Người gửi không xác định (Unknown Senders) và Tin rác (Junk Messages). Các tin 

nhắn có thể là spam sẽ được chuyển vào hòm Junk và tự động xóa khỏi danh sách tin 

nhắn theo thời gian được cài sẵn. Khi nhận loại tin nhắn này, điện thoại không hiện 

thông báo để tránh làm phiền người dùng. 

 

Không riêng Đức, nhiều người dùng iPhone trên các diễn đàn, trang cộng đồng cũng 

gặp cảnh tương tự. "Hai tháng cập nhật và không một tin nhắn chặn được", một thành 

viên phản ánh. 

 

Không chỉ bộ lọc kém hiệu quả, tính năng chặn tin nhắn định danh (SMS Brandname) 

cũng thuộc dạng "có như không". Theo đó, người dùng dù đã chọn cách chặn (Block) 

tin nhắn từ một số đơn vị đăng ký tin nhắn định danh (hiển thị tên thương hiệu, tổ chức 

thay vì số điện thoại) vẫn thường xuyên nhận thông báo ngoài ý muốn. "Tôi chặn tin 

nhắn từ một vài tổ chức, hãng cà phê vì gửi quá nhiều nhưng đều thất bại, vẫn nhận đều 

đặn. Trong khi đó trên máy Android sử dụng song song thì tất cả đều chặn được", người 

dùng Phạm Long chia sẻ trong bài đăng thảo luận về tính năng lọc tin nhắn rác trên một 

nhóm cộng đồng công nghệ. 

 

Khi công cụ mặc định của iOS tỏ ra kém hiệu quả, người dùng iPhone tìm đến giải pháp 

từ các bên thứ ba. Những phần mềm do lập trình viên phát triển được cài trên iOS và bật 

đồng thời tùy chọn lọc tin nhắn rác của hệ điều hành đang tỏ ra hiệu quả hơn nhiều nên 

người dùng chấp nhận trả phí để tránh bị làm phiền. Một số cái tên có thể kể đến như 

SMS Shield, Hiya, VeroSMS hay chương trình tích hợp cả cảnh báo cuộc gọi rác như 

TrueCaller... (Thanhnien.vn 14/3) Về đầu trang 

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ 

Lenovo công bố laptop mới 

Sau khi công bố dòng laptop Xiaoxin 14 2023 sử dụng vi xử lý Intel khoảng 1 tháng, 

hiện Lenovo vừa mới trình làng phiên bản Xiaoxin 14 2023 Ryzen Edition dành riêng 

cho người dùng yêu thích dòng CPU đến từ AMD. Máy tính xuất hiện với màn hình 14 

inch và giá khoảng 13,7 triệu đồng. 

 

Máy tính sở hữu màn hình LCD 14 inch nhỏ gọn với độ phân giải 1920 x 1200 pixel và 

tỷ lệ khung hình 16:10. Thiết bị có độ dày và trọng lượng lần lượt là 16,9mm và 1,46kg. 
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Lenovo Xiaoxin 14 2023 Ryzen Edition được trang bị vi xử lý AMD Ryzen 5 7530U. 

CPU AMD Ryzen 5 7530U được sản xuất trên tiến trình 7nm và vẫn sử dụng kiến trúc 

Zen 3 đã xuất hiện từ Ryzen 5000 Mobile series. Vi xử lý mang đến 6 nhân 12 luồng, 

16MB dung lượng bộ nhớ đệm L3 và xung nhịp tối đa 4,5GHz. 

 

Sản phẩm được tích hợp các cổng kết nối bao gồm 2 cổng USB Type-C, 2 cổng USB 

Type-A, HDMI, khe cắm thẻ MicroSD và jack cắm tai nghe 3,5mm. Bên cạnh đó, 

Lenovo đã loại bỏ cảm biến vân tay và thay bằng cảm biến khuôn mặt thông qua camera 

hồng ngoại IR. 

 

Ngoài ra, nhà sản xuất cũng tích hợp cho sản phẩm webcam độ phân giải 1080p sắc nét 

cùng hệ thống loa ngoài có hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos. Về phần mềm, Xiaoxin 14 

2023 được trang bị Windows 11 và cài đặt sẵn Microsoft Office Home & Student 

Edition. 

 

Laptop sở hữu viên pin có dung lượng 56,6Wh hỗ trợ sạc thông qua chuẩn USB PD có 

công suất 65W. 

 

Xiaoxin 14 2023 sẽ chỉ có một phiên bản duy nhất với cấu hình RAM Dual Channel 

16GB và SSD PCIe NVMe 512GB với mức giá khoảng 580 USD tương đương khoảng 

13,7 triệu đồng. Sản phẩm dự kiến được phát hành chính thức vào ngày 20/3 tới. 

(Congluan.vn 16/3) Về đầu trang 

Ra mắt Dell Inspiron 15 3000 tại Trung Quốc 

Dell vừa mới tung ra thị trường dòng laptop mới của hãng tại thị trường Trung Quốc 

mang tên Dell Inspiron 15 3000, dòng sản phẩm xuất hiện với màn hình 15,6 inch, vi xử 

lý Intel Core i5-1350U và giá khoảng 17,1 triệu đồng. 

 

Dell Inspiron 15 3000 sở hữu màn hình có kích thước 15,6 inch cùng độ phân giải Full 

HD, tỷ lệ khung hình 16:9 và tần số quét 120Hz. Chiếc laptop còn được trang bị độ sáng 
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250 nits và dung lượng pin 54Wh. Thiết bị có trọng lượng 1,65kg và độ dày là 

16,96mm. 

 

 
 

Dòng laptop mới của Dell được trang bị vi xử lý Intel Core i5-1350U, con chip này 

thuộc dòng vi xử lý tiết kiệm năng lượng với công suất tiêu thụ thấp, hỗ trợ RAM Dual 

Channel 16GB và dung lượng lưu trữ SSD 256GB hoặc 1TB. 

 

Bên cạnh đó, Inspiron 15 3000 còn được Dell tích hợp rất đầy đủ các cổng kết nối bao 

gồm USB-C, USB-A và HDMI. Dell Inspiron 15 3000 được bán với giá khởi điểm 

4,999 NDT (khoảng 17,1 triệu đồng). (Congluan.vn 16/3) Về đầu trang 

TIN THẾ GIỚI 

Facebook sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của người dùng ở Hà Lan 

Ngày 15/3, trong phiên xét xử vụ kiện tập thể, một tòa án Hà Lan kết luận chi nhánh của 

Meta ở châu Âu là Facebook Ireland đã sử dụng dữ liệu cá nhân của các công dân Hà 

Lan một cách không phù hợp trong giai đoạn từ 2010 - 2020, cho rằng công ty vi phạm 

luật pháp. 

 

Phán quyết của tòa án nêu rõ công ty đã đưa thông tin cá nhân vào sử dụng cho các mục 

đích quảng cáo mà chưa được cho phép. Các thông tin cá nhân đã được cung cấp cho 

bên thứ ba khi người dùng Facebook không được biết và khi chưa có cơ sở pháp lý để 

thực hiện. 

 

Phán quyết trên có hiệu lực với Facebook Ireland vì đây là chi nhánh của Meta giám sát 

việc sử dụng dữ liệu người dùng Facebook tại Hà Lan. 

 

Một người phát ngôn của Meta cho biết công ty chấp thuận một số nội dung trong phán 

quyết, những phần còn lại công ty sẽ có đơn kháng cáo, trong đó có các cáo buộc liên 

quan những hoạt động từ cách đây hơn 10 năm. 
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Vụ kiện do Data Privacy Stichting đứng đơn, được triển khai từ năm 2020. Data Privacy 

Stichting là một tập thể gồm một nhóm các công ty luật và Hiệp hội Người tiêu dùng Hà 

Lan. Hiện chưa có bình luận chính thức từ nguyên đơn này. (TTXVN/Baotintuc.vn 

15/3) Về đầu trang 

Australia ra mắt Mạng lưới AI có trách nhiệm 

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia đã ra mắt một mạng lưới 

"đầu tiên trên thế giới" nhằm giúp các công ty sử dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) 

một cách an toàn và có đạo đức. 

 

Ông Ed Husic - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Khoa học Liên bang Australia - ngày 

16/3 đã công bố Mạng lưới AI có trách nhiệm tại Trung tâm AI quốc gia (NAIC) thuộc 

Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO). 

Mạng lưới này - tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi là luật pháp, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quản 

trị, lãnh đạo và công nghệ - sẽ giúp các doanh nghiệp tận dụng những cơ hội do các 

công nghệ AI mới nổi mang lại.        

    

Theo CSIRO, AI có thể sẽ đạt trị giá 22,17 nghìn tỷ AUD (14,7 nghìn tỷ USD) trong 

nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030. Tuy nhiên, bà Stela Solar - Giám đốc NAIC - cho 

rằng việc tạo ra AI một cách bất cẩn có thể gây ra những hậu quả lớn, trong đó có các 

vấn đề về đạo đức và vi phạm dữ liệu. Bà nhấn mạnh: "Chưa có quốc gia nào trên thế 

giới tạo ra AI có trách nhiệm, nhưng Australia đang có một bước tiến lớn bằng cách hợp 

tác trên toàn hệ sinh thái để chia sẻ thực tiễn tốt nhất và đáp ứng bối cảnh pháp lý đang 

phát triển. Mạng AI có trách nhiệm cung cấp dịch vụ độc đáo: hướng dẫn và huấn luyện 

thực tế từ các chuyên gia về luật, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quản trị, lãnh đạo và công 

nghệ để đảm bảo khả năng giải thích, công bằng và trách nhiệm giải trình được tích hợp 

trong các hệ thống AI của Australia".           

 

Việc công bố Mạng lưới AI có trách nhiệm diễn ra 2 ngày sau khi NAIC đưa ra một báo 

cáo về việc các doanh nghiệp ứng dụng AI. Cuộc khảo sát được thực hiện đối với 200 

lãnh đạo doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ AI. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp 

đã tạo ra trung bình 361.315 AUD (240.000 USD) doanh thu bổ sung từ mỗi sáng kiến 

AI mà họ triển khai. Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận có trách 

nhiệm đối với AI, kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hệ thống 

của họ. (TTXVN 16/3) Về đầu trang./. 


