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TIN TỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Tấn công mạng gây hậu quả lớn có thể khởi đầu từ lỗi nhỏ 

Đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho hay, theo thống kê, 91% cuộc tấn công 

mạng khởi nguồn bằng thư điện tử lừa đảo và hơn 80% sự cố mất an toàn thông tin do 

người dùng thiếu nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ. 

 

Ngày 9/3, Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Yên Bái và 

UBND thị xã Nghĩa Lộ tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường kỹ năng an toàn thông tin 

cho người sử dụng trên không gian mạng. 

 

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ, ông Lương Mạnh Hà khẳng 

định chuyển đổi số được địa phương này xác định là một trong những nhiệm vụ trọng 
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tâm. Nhiều hoạt động thúc đẩy xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội 

được thị xã tích cực triển khai. 

 

Ba trọng tâm trong năm 2023 là chuyển đổi số lĩnh vực du lịch để tăng doanh thu và số 

lượng du khách; phát triển các hình thức thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt; 

phát triển chính quyền số, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong 

giải quyết thủ tục hành chính.  

 

“Bên cạnh việc hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số, Nghĩa Lộ cũng đặc biệt chú 

trọng đến an toàn thông tin trên môi trường mạng. An toàn thông tin là chìa khóa để thị 

xã chuyển đổi số thành công”, ông Lương Mạnh Hà nhấn mạnh. 

 

Theo đánh giá của ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông 

tin, Bộ TT&TT, quyết tâm chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin cho chuyển đổi 

số của Thị ủy, UBND thị xã chính là một lợi thế lớn của Nghĩa Lộ.  

 

Khẳng định an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho Chính phủ số, kinh 

tế số, xã hội số phát triển, vận hành, ông Trần Đăng Khoa nhấn mạnh: Bảo đảm an toàn 

không gian mạng đồng nghĩa với xây đắp cho tương lai, giúp đất nước và mỗi cơ quan, 

tổ chức, gia đình, cá nhân trở nên thịnh vượng hơn.  

 

Không gian mạng là ngôi nhà chung của chúng ta. Giống như môi trường thực, cũng 

cần có bầu trời quang đãng và không khí trong lành, có hệ sinh thái tốt và cơ sở hạ tầng 

chất lượng. Đây là không gian sống, làm việc, học tập, giải trí của khoảng 78 triệu 

người dân Việt Nam, tương đương 79,1% dân số. Trung bình mỗi người Việt Nam tham 

gia không gian mạng 6 tiếng 23 phút mỗi ngày. “Tuy nhiên, không gian này lại không 

an toàn”, ông Trần Đăng Khoa lưu ý. 

 

Theo thống kê, mỗi giây có khoảng gần 1.000 cuộc tấn công mạng và 5 mã độc mới 

được tạo ra cùng với 40 điểm yếu, lỗ hổng mới/ngày. Mỗi người trung bình hứng chịu 

3,5 cuộc tấn công mạng 1 năm. Riêng năm 2022, trên toàn cầu ghi nhận tới 480 triệu 

cuộc tấn công mã độc tống tiền - ransomware. 

 

Năm vừa qua, Cục An toàn thông tin đã chỉ đạo, điều phối, ngăn chặn, xử lý hơn 2.700 

trang web lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật, trong đó có gần 1.500 trang lừa đảo 

trực tuyến. Đồng thời, Cục đã cảnh báo và hướng dẫn xử lý hơn 12.000 cuộc tấn công 

mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam; bảo vệ 4,87 triệu người dân, 

tương đương 6,96% người dùng Internet trước vấn nạn tấn công lừa đảo trực tuyến, vi 

phạm pháp luật trên mạng. 

 

Theo đại diện Cục An toàn thông tin, người dân là điểm khởi phát, trung tâm của Chính 

phủ số, kinh tế số, xã hội số. Bảo vệ người dân an toàn trên không gian mạng cũng là 

nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực an toàn thông tin mạng.  



3 

 

    

 

Thống kê cho thấy, có tới 91% cuộc tấn công mạng khởi nguồn bằng thư điện tử lừa đảo 

và hơn 80% sự cố mất an toàn thông tin do người sử dụng thiếu nhận thức và kỹ năng tự 

bảo vệ. Một lỗi nhỏ do thiếu kỹ năng an toàn thông tin có thể là điểm bắt đầu, leo thang 

của các cuộc tấn công mạng dẫn đến thiệt hại khó lường trước. 

 

Vì thế, đại diện Cục An toàn thông tin chỉ rõ: Mỗi người dân phải là công dân số thông 

minh, văn minh và an toàn trên không gian mạng; được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn 

thông tin. Muốn làm được điều này này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với 

tất cả các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và sự chung tay của mỗi người dân. 

 

Thông tin về thực trạng tại địa phương, Phó Giám đốc Sở TT&TT Yên Bái Nguyễn 

Duy Khiêm cho biết, bảo đảm an toàn thông tin mạng được tỉnh chú trọng. Đặc biệt là, 

việc đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng (SOC) 

của Yên Bái bước đầu đóng góp vai trò quan trọng trong việc giám sát, ngăn chặn và 

phát hiện sớm các cuộc tấn công, mối đe dọa trên môi trường mạng. Năm 2022, hệ 

thống SOC đã phát hiện và xử lý 1.662 lượt máy tính bị nhiễm mã độc. 

 

Tuy vậy, theo đại diện Sở TT&TT Yên Bái, công tác đảm bảo an toàn thông tin đối mặt 

với nhiều khó khăn, trong đó có tình trạng nhận thức về an toàn an thông tin của một số 

cán bộ, công chức, viên chức chưa đầy đủ; thiếu nguồn lực, giải pháp trong việc phòng 

ngừa, phát hiện và xử lý các mối nguy hại mất an toàn thông tin. (Vietnamnet.vn 09/3) 

Về đầu trang 

Làm thủ tục hành chính, quét mã vạch CCCD cũng chưa đủ 

Các phường đều trang bị máy quét mã vạch QR hoặc máy đọc chip CCCD, tuy nhiên 

những thông tin sau khi quét còn hạn chế. 

 

CCCD gắn chip đóng vai trò như một thiết bị dùng để nhận diện, xác thực danh tính của 

cá nhân và có thể dùng để truy cập tra cứu thông tin của công dân trên hệ thống cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên CCCD sẽ có một mã vạch QR nằm ở góc phải mặt 

trước, mặt sau sẽ được gắn chip. Dựa vào mã vạch và chip sẽ tra cứu được thông tin cá 

nhân của người dân. 

 

Hiện nay các phường đều được trang bị máy quét mã vạch hoặc máy đọc CCCD gắn 

chip để tiện trong việc tra cứu thông tin. Tuy nhiên, sau khi quét mã vạch và chip lại 

không hiển thị đầy đủ các trường thông tin, chỉ cho ra bảy trường thông tin mà đa số 

trên CCCD đều đã có. 

 

Ghi nhận của PV tại một số UBND phường trên địa bàn TP.HCM, người dân cho biết 

để làm thủ tục hộ tịch không phải chỉ cần CCCD thôi là đủ. 

 

Ông NVS, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết trước đây khi nghe thông tin bỏ sổ 

hộ khẩu (SHK), người dân chỉ cần có CCCD là có thể thay thế, ông đã rất vui mừng vì 
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việc này sẽ giúp cho người dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành 

chính. 

 

“Tôi đến phường để làm giấy xác nhận tình trạng độc thân, thay vì trước đây chỉ cần 

SHK là có thể làm giấy này nên tôi nghĩ bây giờ chỉ cần CCCD là sẽ làm được. Nhưng 

khi đến phường, tôi được cán bộ đưa cho giấy xác minh nơi cư trú để điền thông tin. 

Việc điền thông tin như vậy tôi thấy không khó khăn gì nhưng mất thời gian hơn so với 

lúc còn SHK” - ông S chia sẻ. 

 

Chị NTMT cũng cho biết theo chị tìm hiểu, hiện nay CCCD đã được tích hợp đầy đủ 

thông tin, người dân chỉ cần cung cấp CCCD là có thể làm các thủ tục giấy tờ. Tuy 

nhiên, khi chị T trực tiếp đến phường để làm thủ tục hộ tịch thì được biết có CCCD thôi 

là chưa đủ thông tin. 

 

“Bỏ SHK thì yêu cầu người dân làm giấy xác nhận nơi cư trú, người dân phải đi qua đi 

lại giữa công an phường và UBND phường. Giờ đây, dù đã không yêu cầu người dân 

cung cấp giấy xác nhận nơi cư trú nữa nhưng UBND phường cũng phải xác minh những 

nơi đã từng ở của người dân với công an phường. Mong cơ quan chức năng sớm giải 

quyết những bất tiện này để tạo thuận lợi cho người dân” - chị T nói. 

 

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Diệu Hiền, Chủ tịch UBND phường 11, quận Phú Nhuận, 

TP.HCM, cho biết phường đã trang bị đầy đủ máy quét mã vạch QR và máy đọc chip 

CCCD nhưng hầu như chưa dùng đến. 

 

“Để thuận tiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, phường đã triển 

khai đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia để lấy thông tin hỗ trợ người dân làm 

thủ tục. Các trường thông tin trên cổng tương đối đầy đủ hơn rất nhiều so với việc quét 

CCCD chỉ hiển thị bảy trường thông tin. Tuy nhiên, đối với thời gian di chuyển, cư trú 

của người dân, phường vẫn phải liên hệ phía công an phường nhờ cung cấp, vì trên cổng 

dịch vụ công quốc gia không có thông tin về cư trú. Bên cạnh đó, nếu người dân chưa 

có tài khoản dịch vụ công quốc gia, phường sẽ hỗ trợ đăng ký, song song đó phường 

cũng giúp người dân tạo tài khoản VNeID mức 1” - bà Hiền nói. 

 

Bà Trần Thị Huê, Chủ tịch UBND phường10, quận Phú Nhuận, TP.HCM, cũng cho biết 

thời gian qua phường được trang bị máy quét mã vạch QR để đọc thông tin của người 

dân. Những thông tin đó giống với thông tin trên CCCD. Với những trường thông tin 

khi quét mã vạch trên CCCD thì chưa đủ để làm một số thủ tục hành chính cho người 

dân. 

 

“Phường phải thông qua ứng dụng VNeID mới có đầy đủ các trường thông tin để giải 

quyết các thủ tục cho người dân. Nếu người dân chưa đăng ký tài khoản VNeID thì 

phường cũng sẽ có cán bộ hỗ trợ đăng ký giúp người dân. Phường cũng trang bị máy vi 
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tính đặt tại trụ sở UBND phường để thuận tiện cho người dân trong việc tạo tài khoản” - 

bà Huê chia sẻ. (Plo.vn 09/3) Về đầu trang 

Cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến 

Thời gian gần đây tại một số điểm cấp, đổi giấy phép lái xe ở Hà Nội, lượng người xếp 

hàng chờ đợi rất đông, dẫn đến quá tải. Trung bình mỗi ngày có khoảng 700-800 trường 

hợp đến làm thủ tục. Lợi dụng tình trạng này, một số “cò” gạ gẫm người dân làm dịch 

vụ 750 - 800 nghìn đồng/bộ hồ sơ khiến nhiều người bức xúc. Đến nay, vấn đề này đã 

được các cơ quan chức năng khắc phục. 

 

Về nguyên nhân khiến số người muốn đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe tăng đột biến 

theo ông Lê Ngọc Diễn - Trưởng phòng Quản lý phương tiện (Sở Giao thông vận tải Hà 

Nội), có thể sau Tết có nhiều thời gian nên người dân tranh thủ đi đổi và số lượng giấy 

phép lái xe đến hạn phải đổi tăng nhiều theo lộ trình quy định đổi giấy phép lái xe từ vật 

liệu bìa sang vật liệu PET năm 2013. Ngoài ra, sự quá tải còn do tỷ lệ người dân đăng 

ký sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hiện nay vẫn còn thấp so với các hình thức khác. 

 

Về nguyên nhân khiến tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 4 còn thấp là do 

việc thực hiện tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia còn gặp một số khó khăn. 

Thêm vào đó, người dân phải có căn cước công dân gắn chíp; phải có tài khoản 

InternetBanking và trình độ công nghệ thông tin nhất định để chụp truyền dữ liệu ảnh 

(định dạng jpg), giấy phép lái xe, căn cước công dân, giấy khám sức khỏe (định dạng 

pdf hoặc doc)… 

 

Đây cũng là băn khoăn của nhiều người khi thực hiện việc cấp giấy phép lái xe qua 

mạng. Nhiều người cho biết, họ khá lúng túng trong cách thực hiện, nên muốn trực tiếp 

đến các điểm cấp đổi để có vướng mắc gì sẽ được hướng dẫn trực tiếp cho đỡ mất thời 

gian. Nhằm hạn chế việc quá tải trong cấp, đổi giấy phép lái xe, bà Phan Thị Thu Hiền - 

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Cục đã chỉ đạo các đơn vị thông báo 

đến người dân về việc đổi giấy phép lái xe qua mạng và có những biện pháp cụ thể để 

giảm tải việc người dân xếp hàng chờ đợi tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận 

tải các địa phương. 

 

Theo đó, người dân có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia 

(http://dichvucong.gov.vn) để làm thủ tục trực tuyến. Đây là 1 trong 25 thủ tục hành 

chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư. 

 

Nếu đổi giấy phép lái xe mức độ 4 (Dịch vụ công trực tuyến toàn phần) người dân cần 

chuẩn bị hồ sơ gồm bản chụp giấy phép lái xe, bản chụp căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu, giấy khám sức khỏe điện tử hoặc đã được chứng thực điện tử (định dạng .pdf 

hoặc .doc); ảnh chân dung (định dạng .jpg). 
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Sau đó, truy cập tại website: https://dichvucong.gov.vn đăng ký hoặc đăng nhập tài 

khoản theo hướng dẫn. Nhập tìm kiếm “Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận 

tải cấp”. 

 

Nếu đổi giấy phép lái xe mức độ 3 với Dịch vụ công trực tuyến một phần, người dân 

chuẩn bị hồ sơ gồm bản chụp giấy phép lái xe, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy 

khám sức khỏe (định dạng .pdf hoặc .doc) và truy cập tại website: 

https://dichvucong.gplx.gov.vn. 

 

Theo bà Hiền, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã cho phép người dân đổi cấp độ 3 để 

giảm tình trạng quá tải. Người dân đăng ký qua mạng, đến tận nơi chỉ chụp ảnh, hẹn giờ 

lấy. Nếu đổi cấp độ 4 sẽ thực hiện trên môi trường mạng 100% và lấy tại nhà. 

 

Để tạo điều kiện khi đổi giấy phép lái xe mức 4, người dân có thể lấy giấy phép khám 

sức khỏe điện tử của một trong 3 bệnh viện: Bệnh viện E, Bệnh viện Giao thông vận tải, 

Bệnh viện đa khoa Hà Đông; hoặc chứng thực điện tử Giấy khám sức khỏe tại UBND 

xã, phường, thị trấn. (Daidoanket.vn 09/3) Về đầu trang 

Thận trọng trước “cơn sốt” Chat GPT 

Ra mắt vào ngày 30/11/2022, Chat GPT là một chatbot do Công ty OpenAI của Mỹ 

phát triển. Công cụ để trò chuyện giữa người và máy theo thuật toán GPT (Generative 

Pretraining Transformer) là một chương trình được thiết kế đặc biệt để xử lý các chuỗi 

dữ liệu, có thể thực hiện nhiều tác vụ liên quan đến ngôn ngữ, văn bản, đàm thoại, trả 

lời câu hỏi, dịch thuật... 

 

Tuy phần mềm Chat GPT chưa được cung cấp chính thức ở Việt Nam, nhưng nhiều 

người dùng vẫn có cách thức khác nhau để sử dụng, tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội. 

Những trải nghiệm thú vị khi sử dụng Chat GPT được chia sẻ như nhờ Chat GPT giải 

các bài tập, bài luận và được chấm điểm cao... Những điều này càng kích thích nhiều 

người tìm đến Chat GPT khiến phần mềm này lan tỏa trong cộng đồng với tốc độ chóng 

mặt. 

 

Cho dù Chat GPT chủ yếu để thỏa tính tò mò, giải trí là chính, song các chuyên gia và 

cơ quan chức năng cho rằng, người dùng cần thận trọng khi sử dụng, cung cấp thông tin 

trên Chat GPT. 

 

Theo chuyên gia công nghệ thông tin, điều làm cho Chat GPT trở thành trào lưu bởi lâu 

nay, người sử dụng vẫn được trải nghiệm những ứng dụng tương tự như Chat GPT, 

nhưng lại được đóng khung trong một nguồn dữ liệu có phạm vi hẹp hơn mà trí tuệ 

nhân tạo (AI) được cung cấp. Còn Chat GPT lại xử lý AI theo ngôn ngữ tự nhiên, được 

kết nối qua tính logic của các vấn đề với một nguồn thông tin mở. Nên khi người dùng 

tương tác với Chat GPT thì nhận được những câu trả lời thú vị, lưu loát trên nhiều lĩnh 

vực kiến thức khoa học và cuộc sống bằng nhiều ngôn ngữ một cách nuột nà như con 

người. 
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Dưới góc độ tâm lý học, nhiều người đang tìm đến Chat GPT như một người bạn thật, 

xem nó như một kết nối xã hội và là một nguồn để cân bằng lại khỏi những áp lực, 

stress... 

 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ về việc Chat GPT có thể thực sự được ứng dụng 

phổ biến để làm việc, ít nhất là tạo văn bản chuẩn mực ở Việt Nam. 

 

Một trong những rủi ro của các phần mềm, ứng dụng sử dụng AI theo dạng Chat GPT 

chính là nguồn dữ liệu mà các AI học được. Hiểu đơn giản, mỗi người dùng Chat GPT 

cũng đồng thời là người thầy dạy, cung cấp thông tin cho AI. Nếu thầy dạy sai, cung 

cấp nguồn dữ liệu đầu vào sai hoặc cũ thì các AI sẽ cho những câu trả lời sai hoặc 

không đúng về thời điểm. 

 

Điều này dễ dẫn tới việc các AI bị lạm dụng khi người dùng cố tình cung cấp những 

thông tin sai, hay thông tin xấu, độc. Cho dù các AI có cơ chế đối chiếu thông tin để tìm 

ra câu trả lời chính xác nhất, nhưng điều này cũng không đảm bảo được tính tuyệt đối, 

bởi AI dạng Chatbot (chương trình kết hợp với AI để tương tác với con người) chưa có 

tính phản biện. 

 

Một hệ lụy khác mà người dùng ít kiểm chứng được, đó là việc OpenAI đang triển khai 

Chat GPT dưới 2 hai hình thức: Người dùng đăng nhập vào giao diện chạy thử; cung 

cấp dưới dạng API (giao diện nhị phân ứng dụng). Các công ty công nghệ dùng thuật 

toán của Chat GPT có thể thay đổi dữ liệu trước khi cung cấp cho người dùng. Điều đó 

tiếp tục đưa tới những rủi ro cho người dùng nếu gặp trường hợp các công ty trung gian 

không có sự chuẩn hóa dữ liệu mà cố tình làm sai lệch thông tin dữ liệu. 

 

Hiện nay, xuất hiện rất nhiều ứng dụng giả tạo Chat GPT trên ứng dụng App Store hay 

Play Store đang thu tiền của người dùng để cài đặt, dù OpenAI chưa cấp quyền sử dụng 

chính thức cho người dùng. Người sử dụng sẽ không tránh khỏi những rủi ro, nhất là bị 

chiếm dụng thông tin cá nhân. 

 

Vì vậy, người sử dụng Chat GPT hiện tại và sau này đều phải tự trang bị cho mình vốn 

kiến thức cần thiết để có thể sàng lọc được những thông tin chưa chính xác khi ứng 

dụng Chat GPT vào cuộc sống. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các 

hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc. (Bienphong.com.vn 09/3) Về 

đầu trang 

ChatGPT đang được dùng để tự động viết email 

Một trong những ứng dụng hứa hẹn của công cụ như ChatGPT có thể được thương mại 

hóa trong tương lai gần là tự động hóa email. Microsoft và Salesforce đã công bố sản 

phẩm mới trong tuần này với tính năng đó. 
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Các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) đã được dùng để viết email tùy chỉnh (custom email). 

Điều này cho thấy công cụ AI như ChatGPT có thể sớm đóng vai trò quan trọng trong 

kinh doanh. Nắm bắt xu hướng này, Salesforce và Microsoft bắt đầu cung cấp sản phẩm 

tích hợp chặt chẽ hơn giữa chatbot và phần mềm của họ. 

 

Theo CNBC, một video TikTok được lan truyền gần đây cho thấy cách ChatGPT được 

tích hợp với Google Sheets để viết tin nhắn LinkedIn tùy chỉnh cho các giám đốc điều 

hành về việc yêu cầu một cuộc họp. Có khoảng 10 công ty và các CEO trong một ngành 

được nhắm mục tiêu, công cụ này đồng thời còn tạo ra ghi chú tiếp cận khác nhau cho 

từng công ty. 

 

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở một điểm uốn rất thú vị về cách chúng ta bắt đầu sử 

dụng AI trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, một điều không dễ tiếp cận chỉ sáu 

tháng trước, trước khi ChatGPT sẵn sàng ra mắt công chúng", Alex Klufas, người tạo ra 

video trên TikTok về cách dùng ChatGPT để tự động hóa email phục vụ việc bán hàng, 

tiếp thị hoặc kết nối cá nhân. 

 

AI sáng tạo, bao gồm các công cụ sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT, 

đã dẫn đến sự bùng nổ không chỉ trong giới công nghệ mà còn với nhiều người dùng 

trên thế giới. Hiện Big Tech và các công ty khởi nghiệp đang chạy đua để tích hợp phần 

mềm có khả năng sản xuất nội dung giống với nội dung mà con người sẽ viết vào sản 

phẩm của họ. Theo ước tính từ các nhà phân tích, tính năng bán hàng sử dụng AI tổng 

quát được công bố gần đây của Microsoft có thể giúp công ty chiếm thị phần và giúp 

tăng thêm hơn 768 triệu USD doanh thu hằng năm. 

 

Hãng phần mềm công nghệ đám mây của Mỹ Salesforce hôm 7.3 đã công bố sản phẩm 

LLM có tên EinsteinGPT, sử dụng mô hình giống như ChatGPT. Nó có thể tự động viết 

email tiếp thị, một tích hợp được cho là hợp lý vì sản phẩm chính của Salesforce là ứng 

dụng web theo dõi tần suất nhân viên bán hàng liên hệ với khách hàng tiềm năng. 

 

Microsoft hôm 6.3 nói sẽ tích hợp AI tổng quát dựa trên ChatGPT vào một bộ công cụ 

dành cho doanh nghiệp có tên là CoPilot. Một trong những tính năng chính của nó là sử 

dụng AI để tạo email. Trong một video minh họa, Microsoft cho thấy tính năng mới 

được tích hợp vào hộp thư Outlook, người dùng có thể dùng tính năng này để trả lời yêu 

cầu hoặc đề xuất thời gian gặp mặt với khách hàng. CoPilot đang trong giai đoạn thử 

nghiệm beta, nhưng sẽ được phát hành cho khách hàng sử dụng Microsoft Viva Sales 

vào ngày 15.3. 

 

Có một số lo ngại rằng khả năng viết email của công cụ AI như ChatGPT có thể bị lạm 

dụng để gửi thư rác cho mọi người. Chatbot này cũng có khả năng được dùng để lừa 

đảo lấy mật khẩu riêng tư. "Chúng tôi thấy email rác được nhắm mục tiêu hàng loạt 

không thể phân biệt được với email chuyên dụng", các nhà phân tích của JPMorgan viết 

trong một ghi chú tháng này về ngành công nghiệp AI. 
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ChatGPT cũng dễ bị "ảo giác" hoặc bịa đặt. Nó chỉ dự đoán từ tiếp theo hoặc một phần 

của cụm từ dựa trên số liệu thống kê và không biết liệu nó có đúng hay không. Tuy 

nhiên, Microsoft mới đây cho biết sẽ dùng dữ liệu từ phần mềm của mình để làm cơ sở 

cho các câu trả lời đúng sự thật, ngoài ra còn có một nút "không thích" để người dùng 

nói với chatbot rằng đó là câu trả lời không hữu ích. Điều này giúp đào tạo mô hình để 

tránh sai lầm tương tự trong tương lai. 

 

Dù vậy, giới hạn của ChatGPT vẫn có thể thấy rõ trong video TikTok của Alex Klufas. 

Mặc dù một số đề xuất là chính xác, nhưng một số CEO mà ChatGPT đề xuất để tiếp 

cận cộng đồng là cựu CEO hoặc không phải là giám đốc điều hành tại công ty. "Tôi 

nghĩ rằng bất kỳ ai sử dụng công nghệ này, đặc biệt khi nó mới ra đời, đều phải thực 

hiện việc thẩm định", Klufas nói. (Thanhnien.vn 09/3) Về đầu trang 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Cách đổi mật khẩu wifi bằng điện thoại nhanh nhất 

Việc sử dụng chung mạng internet đôi lúc khiến hệ thống bị quá tải, từ đó khiến mạng 

bị tắc nghẽn. Đổi mật khẩu wifi lúc này là một trong những lựa chọn hiệu quả. 

 

Bạn nên đổi mật khẩu wifi nếu cảm thấy tốc độ đường truyền kém, chập chờn và load 

chậm hơn bình thường. Nếu tải xuống hoặc tải lên dữ liệu trên máy tính tốn nhiều thời 

gian thì có thể do đang có nhiều thiết bị truy cập vào wifi của bạn, hoặc các thiết bị bên 

ngoài cố tình sử dụng lén wifi của bạn. 

 

Dưới đây là các cách đổi mật khẩu wifi bằng điện thoại nhanh nhất mà bạn cần biết. 

 

Dùng ứng dụng Hi FPT - Đầu tiên, bạn tải ứng dụng Hi FPT về điện thoại, đăng nhập 

vào ứng dụng bằng số điện thoại rồi nhập mã OTP được gửi về điện thoại. 

 

Sau đó bạn chọn mục WiFi rồi nhấn Đổi Mật khẩu. Bạn nhập mật khẩu WiFi mới rồi 

nhấn Lưu. Cuối cùng nhập mã OTP để hoàn tất quá trình đổi mật khẩu là xong. 

 

Dùng trình duyệt web - Đầu tiên bạn truy cập vào địa chỉ IP 192.168.1.1 bằng trình 

duyệt rồi điền thông tin đăng nhập, bao gồm tên và mật khẩu. Sau đó chọn Login. 

 

Chọn mục Wireless Security, mục này hiển thị các thông số liên quan đến bảo mật của 

mật khẩu WiFi. Sau đó bạn chọn phần Security Passphrase rồi điền mật khẩu vào mục 

này. Chọn Apply để hoàn thành. 

 

Dùng ứng dụng My Viettel - Đầu tiên bạn cần cài đặt ứng dụng My Viettel về máy. Sau 

khi cài đặt thành công bạn hãy đăng ký, đăng nhập và chọn Internet/TV/PSTN. 
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Tiếp theo bạn họn Quản lý Modem WiFi, rồi chọn Đổi mật khẩu. Bạn cũng có thể thay 

đổi tên WiFi nếu cần thiết. 

 

Dùng trình duyệt web - Đầu tiện bạn truy cập vào địa chỉ IP 192.168.1.1 bằng trình 

duyệt rồi đăng nhập bằng Tên đăng nhập và mật khẩu (Password wifi nằm phía bên 

dưới modem) 

 

Tiếp theo, bạn tìm mục Advance Setup, tại mục Home Gateway, bạn chọn WiFi 

settings. Sau đó nhập mật khẩu mới tại ô Pre-shared Key (với yêu cầu mật khẩu phải tối 

thiểu 8 ký tự), chọn Apply là hoàn thành. (Cafef.vn 09/3) Về đầu trang 

Ứng dụng công nghệ Face ID trong việc khám chữa bệnh 

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã ứng dụng công nghệ Face ID nhận diện người bệnh 

khi đăng ký khám bệnh. 

 

Cụ thể, người bệnh đã đăng ký khuôn mặt, khi tái khám sẽ đứng vào đúng vị trí trước 

thiết bị nhận diện Face ID, hệ thống sẽ so sánh đối chiếu với dữ liệu máy chủ. 

 

Tại đây, máy chủ sẽ truyền tín hiệu về phần mềm Quản lý bệnh viện giúp nhận diện 

người bệnh nhanh chóng. Ứng dụng Face ID giúp giảm thời gian nhận diện người bệnh 

từ 90 giây còn 3 giây, tỷ lệ hài lòng người bệnh đạt 98%, nhân viên y tế không cần hỏi 

người bệnh nhiều lần. 

 

Bệnh viện Xanh Pôn đã trang bị 2 thiết bị nhận diện Face ID tại sảnh tầng 1 nhà A1. 

Lần đầu khi đăng ký khám bệnh bằng công nghệ Face ID dữ liệu khuôn mặt của bệnh 

nhân sẽ được lưu lại cùng với thông tin cá nhân người bệnh tại bệnh viện. 

 

Việc ứng dụng công nghệ Face ID trong việc khám chữa bệnh mang lại tiện ích như 

giảm thời gian chờ đợi tại bệnh viện, đăng ký nhanh, chính xác, đúng đối tượng. Nếu 

người bệnh chưa được đăng ký khuôn mặt, lấy thông tin vui lòng đăng ký luôn tại quầy 

tiếp đón tự động bằng Face ID. (Phapluat.tuoitrethudo.com.vn 08/3) Về đầu trang 

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ 

Xu hướng đưa ChatGPT vào ứng dụng 

Snap, Bain & Company, Shopify và hàng loạt công ty đã đưa ChatGPT vào ứng dụng 

và dịch vụ sau khi OpenAI ra mắt API đầu tháng này. 

 

Khi ChatGPT được phát hành cuối tháng 11/2022, Daniel Habib, cựu nhân viên Oculus 

và Facebook, đã sử dụng công cụ này để xây dựng QuickVid AI - ứng dụng tự động hóa 

phần lớn quy trình sáng tạo video trên YouTube. Người dùng chỉ cần nhập thông tin về 

chủ đề video và loại danh mục, QuickVid sẽ truy vấn dữ liệu từ ChatGPT để tạo tập 

lệnh. Sau đó, một số công cụ AI khác sẽ giúp lồng tiếng cho kịch bản và tạo hình ảnh. 
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Tuy nhiên, Habib cho biết việc truy cập ChatGPT kiểu này "không chính thức", khiến 

anh không thể tính phí cho dịch vụ. 

 

Ngày 1/3, OpenAI công bố quyền truy cập giao diện lập trình ứng dụng (API) của 

ChatGPT và Whisper - AI nhận dạng giọng nói do công ty phát triển. Habib nhanh 

chóng kết nối QuickVid với API trong vòng một giừ. "Về cơ bản, tất cả công cụ không 

chính thức chỉ là đồ chơi nằm trong hộp cá nhân của riêng bạn. Thật tuyệt khi giờ đây 

nó có thể được cung cấp cho nhiều người dùng", Habib nói. 

 

Theo Wired, động thái mới của nhà phát hành ChatGPT có thể là khởi đầu của một xu 

hướng AI mới. API ChatGPT hiện có giá 0,002 USD cho 1.000 token (khoảng 750 từ). 

OpenAI cho biết mức này rẻ hơn 10 lần so với mô hình GPT-3.5 hiện tại của công ty, 

nhờ một loạt tối ưu hóa trên toàn hệ thống. 

 

Theo Forbes, một số công ty đang bắt đầu sử dụng dịch vụ mới của OpenAI. Trong đó, 

hãng tư vấn Bain & Company tích hợp ChatGPT vào hệ thống quản lý, nghiên cứu, quy 

trình và cho biết Coca-Cola sẽ là công ty sản phẩm tiêu dùng lớn đầu tiên sử dụng hệ 

thống này. 

 

Snapchat cũng giới thiệu tính năng My AI trên Snapchat+, cho phép 2,5 triệu người 

dùng đặt câu hỏi cho chatbot, từ cách nấu ăn đến kế hoạch cho chuyến đi chơi. Ứng 

dụng cho người tiêu dùng Shopify sử dụng ChatGPT giúp khách hàng giải đáp thắc mắc 

và đưa ra đề xuất cá nhân theo yêu cầu của người dùng. Trong khi đó, ứng dụng ngôn 

ngữ Speak đã hợp tác với OpenAI, sử dụng API Whisper chuyển lời nói thành văn bản, 

hỗ trợ người dùng phản hồi theo thời gian thực khi học một ngôn ngữ mới. 

 

Hassan El Mghari, điều hành TwitterBio, cũng khai thác sức mạnh tính toán của siêu AI 

để tạo văn bản hồ sơ Twitter cho người dùng. "Ý nghĩa của việc phát hành API đối với 

các công ty là bổ sung những khả năng của AI vào ứng dụng nhằm dễ tiếp cận với giá 

cả phải chăng hơn", Hassan nói. 

 

Tuy nhiên, theo Nguyễn Hoàng Bảo Đại, chuyên gia Google Developer Expert (GDE) 

trong lĩnh vực học máy, ChatGPT chưa cho phép tinh chỉnh (finetune) như các sản 

phẩm trước đây của OpenAI. Finetune một kỹ thuật được sử dụng nhiều trong AI, được 

dùng để cho phép mô hình tạo ra nội dung cụ thể, chuyên sâu hơn với mong muốn của 

từng doanh nghiệp. 

 

"Về chất lượng nội dung, giá trị của API mới vẫn tương tự ChatGPT dùng trên website. 

Điểm khác biệt là người dùng có kết quả nhanh hơn vì bản này tính phí theo token", 

Bảo Đại cho biết. "Thời gian tới, khi OpenAI cho phép tinh chỉnh kết quả đầu ra, giá trị 

của API ChatGPT mới có thể được tận dụng". 
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Tương tự, Snapchat cũng cảnh báo người dùng tính năng My AI rằng trong giai đoạn 

đầu, chatbot có thể gặp "ảo giác", đưa ra câu trả lời không chính xác. Điều này xuất phát 

từ việc OpenAI chưa tối ưu API và cần sửa thêm lỗi sau phản hồi từ người dùng. Công 

ty khuyên người dùng không nên cung cấp thông tin bí mật hoặc nhạy cảm cho My AI. 

 

Dù vậy, theo Habib, API ChatGPT sẽ là sự khởi đầu cho một làn sóng đổi mới "Đây là 

giai đoạn tuyệt vời để ai cũng có thể trở thành người sáng lập. ChatGPT API rẻ và dễ 

tích hợp nên sẽ có rất nhiều ứng dụng có thêm giao diện trò chuyện hoặc tích hợp LLM 

(mô hình ngôn ngữ lớn). Dần dần, mọi người sẽ quen với việc trò chuyện cùng AI qua 

những ứng dụng hàng ngày", Habib nói. (Vnexpress.net 09/3) Về đầu trang 

Cảnh giác với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh 

Nói tới sự phát triển của thiết bị di động, không thể không nói tới sự nở rộ của các ứng 

dụng trên smartphone. Trong đó, ứng dụng chỉnh sửa ảnh đang ngày càng phổ biến. 

 

Doanh thu từ thị trường ứng dụng chỉnh ảnh sẽ tăng từ 318 triệu USD vào năm nay lên 

570 triệu trong vòng 10 năm nữa. Đây là dự đoán của Future Market Insight - một 

chuyên trang về xu hướng thị trường. 

 

Sự tăng trưởng ngoạn mục này là bởi nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng trong 

việc có những bức ảnh đẹp để đăng tải lên mạng xã hội. 

 

Còn theo Tech-Crunch, cơn sốt ảnh vẽ bằng AI đã đẩy các ứng dụng chỉnh sửa ảnh 

bằng AI lên top đầu các bảng xếp hạng các ứng dụng được tải về nhiều nhất trên App 

Store. 

 

Tháng 12 năm ngoái, có đến 4 ứng dụng lọt vào top đầu, còn có một số ứng dụng khác 

nữa lọt vào top 100. 

 

Chỉ cần tải lên một bức ảnh cá nhân, công nghệ AI sẽ biến bạn thành bất kỳ ai, thậm chí 

là nhân vật hoạt hình. 

 

Không thể phủ nhận mức độ phổ biến và ảnh hưởng của các ứng dụng chỉnh ảnh. Với 

nhiều tính năng, nhiều người có thể nói là bị "nghiện" chỉnh ảnh. Ảnh không qua chỉnh 

sửa thì không thể đăng lên mạng xã hội được. 

 

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra với 

những người lạm dụng ứng dụng chỉnh ảnh. Và thậm chí, một số ứng dụng chỉnh sửa 

ảnh hiện nay có thể thu thập, làm lộ lọt dữ liệu cá nhân người dùng. 

 

Có thể nhiều người không nghĩ tới nhưng đường nét khuôn mặt của bạn cũng là một 

dạng dữ liệu có thể bị thu thập. Đặc biệt, khi công nghệ thanh toán bằng nhận diện 

khuôn mặt đang từng bước trở nên phổ biến, nguy cơ bị thu thập dữ liệu khuôn mặt, dữ 



13 

 

    

liệu thông tin cá nhân đã hiển hiện. Vì vậy, bạn cần thận trọng khi tải về và sử dụng bất 

cứ phần mềm chỉnh sửa ảnh nào trên chiếc điện thoại di động của mình. 

 

Sống trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay, con người cần nhạy bén nắm 

bắt nhưng cũng cần tỉnh táo và cảnh giác, cho dù sử dụng những ứng dụng tưởng chừng 

như đơn giản nhất. (VTV.vn 08/3) Về đầu trang 

MacBook Air sắp thêm bản 15 inch dùng chip M3 

Dòng laptop siêu mỏng nhẹ của Apple sẽ có tùy chọn màn hình lớn hơn, dùng chip M3 

mới mà không cần quạt tản nhiệt. 

 

 
 

Theo BGR, Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu vi xử lý thế hệ mới tại WWDC 2023 

diễn ra đầu tháng 6. M3 được sản xuất trên tiến trình 3 nm thay cho 5 nm hiện tại trên 

M2. Mẫu Air 15 inch có thể là laptop đầu tiên trang bị vi xử lý này. Tuy nhiên, máy có 

thể ra mắt khá muộn, vào tháng 9 hoặc tháng 12 năm nay. 

 

MacBook Air hiện tại chỉ có phiên bản 13 inch. Model 15 inch mới sẽ vẫn giữ nguyên 

kiểu dáng với màn hình "tai thỏ", thiết kế bo cong và mỏng đều. Apple có thể sử dụng 

cách bố trí bàn phím bên trong tương tự MacBook Pro 14 và 16 inch với phím nguồn 

tích hợp cảm biến vân tay. Do là dòng siêu mỏng nhẹ, máy sẽ lược bỏ quạt tản nhiệt và 

phù hợp với người không cần hiệu năng quá mạnh. 

 

Nhờ sản xuất trên tiến trình mới, chip M3 sẽ được cải thiện nhiều về hiệu quả sử dụng 

năng lượng và nâng cấp nhẹ về hiệu năng. Một số nguồn tin cho biết nếu Apple ra mắt 

cùng lúc MacBook Air 13 inch và 15 inch, hãng có thể chỉ nâng cấp chip M3 cho phiên 

bản màn hình lớn hơn. 

 

Nguồn tin cũn cho biết Air 15 inch có thể là mẫu laptop có thời lượng pin vượt trội so 

với các sản phẩm Windows cùng kích thước màn hình. Hiện phiên bản MacBook Air 13 

inch có pin 18 tiếng trong khi MacBook Pro 16 inch là 22 tiếng. 
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MacBook Air 13 inch được bán tại Việt Nam cuối năm ngoái với giá khởi điểm 33 triệu 

đồng. Do nhu cầu giảm và nguồn cung dồi dào gần đây, giá máy đã hạ khá nhiều, chỉ 

còn từ 28 triệu đồng. Sau khi thế hệ MacBook Air thiết kế cũ dừng sản xuất, đây là lựa 

chọn MacBook với giá tốt nhất hiện tại. (Vnexpress.net 08/3) Về đầu trang 

TIN THẾ GIỚI 

Công ty an ninh mạng Anh cảnh báo nguy cơ lừa đảo liên quan ChatGPT 

Công ty an ninh mạng Darktrace của Anh cảnh báo công cụ trò chuyện ChatGPT sử 

dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đã làm gia tăng các vụ lừa đảo trên không gian mạng 

với những thủ đoạn tinh vi. 

 

Ngày 8/3, công ty an ninh mạng Darktrace của Anh cảnh báo công cụ trò chuyện 

ChatGPT sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đã làm gia tăng các vụ lừa đảo trên không 

gian mạng với những thủ đoạn hết sức tinh vi. 

 

Darktrace nêu rõ công cụ ChatGPT, do công ty OpenAI của Mỹ phát triển và ra mắt vào 

tháng 11/2022, có thể đã làm gia tăng mức độ tinh vi của các vụ lừa đảo qua thư điện tử 

(e-mail), cho phép tin tặc tiến hành các vụ tấn công nhắm mục tiêu với xác suất thành 

công lớn hơn. 

 

Cũng theo Darktrace, các vụ tấn công mạng qua e-mail nhằm vào các khách hàng của 

công ty này không tăng quá mạnh sau khi ChatGPT ra mắt và số lượng email chứa liên 

kết độc hại đã giảm. 

 

Tuy nhiên, Darktrace cho biết "độ phức tạp về ngôn ngữ" của những e-mail này, bao 

gồm dấu chấm câu, độ dài câu và khối lượng văn bản, đã gia tăng. Điều này cho thấy tội 

phạm mạng có thể đang chuyển hướng tập trung sang tạo ra các thủ đoạn lừa đảo tinh vi 

và phức tạp hơn nhằm khai thác lòng tin của người dùng. 

 

Từ khi ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, ChatGPT đã thu hút sự chú ý của thế giới nhờ 

khả năng viết luận, làm thơ hoặc viết code theo yêu cầu chỉ trong vài giây. 

 

Đây là phần mềm có tốc độ thu hút người dùng nhanh nhất khi đạt 57 triệu người dùng 

sau 1 tháng ra mắt và cán mốc 100 triệu tính đến 31/1 vừa qua. Tuy nhiên, công cụ này 

cũng đặt ra nhiều vấn đề về nguy cơ thông tin sai lệch và gian lận về học vấn. 

 

Đầu tháng này, Ủy viên phụ trách lĩnh vực công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU), 

ông Thierry Breton, cho biết EU sẽ áp đặt các quy định mới liên quan đến AI nhằm giải 

quyết những lo ngại về rủi ro của ChatGPT và đảm bảo người dùng ở châu Âu có thể tin 

tưởng công nghệ AI. 
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Trong khi đó, theo truyền thông Trung Quốc, các cơ quan quản lý của Trung Quốc đã 

yêu cầu các công ty công nghệ lớn của nước này không cung cấp dịch vụ ChatGPT cho 

người dân. (TTXVN/VietnamPlus.vn 09/3) Về đầu trang 

TikTok nỗ lực xoa dịu lo ngại về bảo mật dữ liệu người dùng châu Âu 

TikTok tăng cường kiểm soát quyền truy cập dữ liệu người dùng, thông qua việc triển 

khai các cổng bảo mật xác định quyền truy cập đối với dữ liệu ở châu Âu và chuyển dữ 

liệu ra bên ngoài châu Âu. 

 

Nền tảng truyền thông xã hội TikTok thuộc sở hữu công ty ByteDance của Trung Quốc 

ngày 8/3 đã công bố gói biện pháp mới với tên gọi "Project Clover," nhằm tăng cường 

bảo vệ dữ liệu người dùng ở châu Âu. 

 

Theo kế hoạch, Project Clover sẽ được thực hiện trong các năm 2023 và 2024. 

 

Các biện pháp mới bao gồm tăng cường kiểm soát quyền truy cập dữ liệu người dùng, 

thông qua việc triển khai các cổng bảo mật xác định quyền truy cập đối với dữ liệu 

TikTok ở châu Âu và chuyển dữ liệu ra bên ngoài châu Âu. 

 

TikTok cho hay toàn bộ quá trình trên sẽ do bên thứ ba - một công ty bảo mật của châu 

Âu - giám sát. 

 

Ngoài ra, TikTok cũng sẽ ứng dụng các công nghệ tiên tiến để đảm bảo quyền riêng tư 

của thông tin người dùng, như đặt mật danh cho mỗi dữ liệu cá nhân để các đối tượng 

tiếp cận trái phép khó có thể xác định mục tiêu nếu không có thông tin bổ sung. 

 

Tại cuộc họp báo vào thứ Tư, TikTok cũng cho biết họ sẽ bắt đầu lưu trữ dữ liệu người 

dùng châu Âu tại khu vực trong năm nay. 

 

Việc chuyển dữ liệu sẽ kéo dài đến năm 2024. Hiện dữ liệu người dùng châu Âu của 

TikTok đang được lưu trữ tại Mỹ và Singapore. 

 

Là một phần của động thái trên, công ty xác nhận sẽ sớm mở trung tâm dữ liệu thứ hai ở 

Ireland và một trung tâm khác ở vùng Hamar của Na Uy. 

 

Các trung tâm dữ liệu này sẽ được vận hành bởi một bên thứ ba không được tiết lộ với 

tổng chi phí hàng năm dự kiến 1,2 tỷ euro (1,3 tỷ USD). 

 

Công ty cho biết họ sẽ giảm việc truyền dữ liệu ra bên ngoài khu vực và giảm quyền 

truy cập của nhân viên vào dữ liệu người dùng trong nội bộ. 

 

TikTok đã thực hiện một chiến lược tương tự ở Mỹ, có biệt danh là "Dự án Texas," 

nhằm xoa dịu các nhà lập pháp nơi đây. 
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Động thái của TikTok được đưa ra khi Nghị viện châu Âu, Ủy ban châu Âu và Hội 

đồng châu Âu gần đây đã cấm nhân viên sử dụng TikTok trên điện thoại làm việc. 

 

Các cơ quan này viện dẫn lo ngại ngày càng tăng về khả năng ứng dụng thuộc sở hữu 

của công ty ByteDance thu thập dữ liệu của người dùng và chuyển chúng cho phía 

Chính phủ Trung Quốc. 

 

Trong khi đó, Nhà Trắng đã ủng hộ luật trao cho chính quyền quyền hạn mới để cấm 

ứng dụng TikTok cùng các công nghệ nước ngoài khác nếu chúng gây ra các mối đe 

dọa an ninh quốc gia. (TTXNV/VietnamPlus.vn 09/3) Về đầu trang./. 


