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TIN TỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Lâm Đồng xây dựng Đề án Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành 

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt Đề án Xây dựng Trung tâm thông tin phục vụ sự 

chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

Theo đó, Đề án này đảm bảo kết nối chặt chẽ giữa đổi mới lề lối, phương thức làm việc 

với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách 

nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ 

liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; nâng cao năng 

lực tham mưu tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, 

điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Đến năm 2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ chuẩn hóa, số hóa mẫu báo cáo, tái cấu trúc quy trình 

nghiệp vụ công tác báo cáo, cung cấp, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; vận hành Hệ thống thông tin báo cáo và xây dựng 

Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

 

Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025, 100% báo cáo định kỳ do các sở, ban, ngành, địa 

phương báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (không bao gồm nội dung mật), 

100% báo cáo trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - 

xã hội được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

 

Đến năm 2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, Trung 

tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với 

các hệ thống thông tin báo, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, hệ thống thông tin thống kê, Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ và các trung tâm điều hành thông minh của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, 

lắng nghe mạng xã hội và tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ việc thu thập, tổng 

hợp, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc ra quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

theo thời gian thực. (Baodautu.vn 13/3) Về đầu trang 

Đắk Lắk phát động phong trào thi đua chuyển đổi số sâu rộng 

Ngày 13.3, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ban hành Kế hoạch phát động Phong trào 

thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025” trên địa bàn tỉnh. 

 

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk: Phong trào thi đua Chuyển đổi số nhằm đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn.  

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phải coi việc thực hiện Phong 

trào thi đua Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, luôn song hành trong chỉ đạo, điều 

hành các hoạt động của đơn vị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy nhanh 

tiến độ chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương; đề cao 

trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào 

và phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm. 

 

Phong trào thi đua Chuyển đổi số tập trung vào các nội dung như nâng cao nhận thức về 

sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm 

vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; xây dựng 

chương trình, kế hoạch và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực, 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 

Tích cực bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động; ưu tiên đảm bảo nguồn lực để thực hiện các 

hoạt động chuyển đổi số; tích cực xây dựng và tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, 
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doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, phòng, 

chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… 

 

Ngoài ra, các đơn vị chú trọng ưu tiên, đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở một số lĩnh 

vực như nông nghiệp, giáo dục, y tế, giao thông vận tải và logistics, thương mại điện tử, 

năng lượng và công nghiệp, tài nguyên và môi trường, du lịch, tài chính – ngân hàng và 

lĩnh vực dân cư. (Laodong.vn 13/3) Về đầu trang 

Sẽ khóa thuê bao không chuẩn hoá thông tin với CSDL quốc gia về dân cư 

Sau 31/3, các thuê bao di động nhận được thông báo và không thực hiện so khớp/chuẩn 

hóa thông tin theo yêu cầu sẽ bị chặn liên lạc 1 chiều, 2 chiều theo quy định của pháp 

luật. 

 

Tại cuộc họp về kế hoạch triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao vào sáng 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. 

 

Cụ thể, việc chuẩn hóa được thực hiện theo khoản 8 Điều 1 của Nghị định 49 về lĩnh 

vực viễn thông di động. Các số điện thoại có thông tin chưa chuẩn, chưa trùng với cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ nhận được thông báo từ nhà mạng. 

 

Nhà mạng sẽ gửi tin nhắn liên tục trong ít nhất năm ngày, mỗi ngày ít nhất một lần để 

yêu cầu cập nhật dữ liệu. Thuê bao bị dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều nếu 

không thực hiện sau 15 ngày nhận thông báo, dừng hai chiều nếu không thực hiện sau 

15 ngày tiếp theo. 30 ngày sau đó, thuê bao không cập nhật sẽ bị chấm dứt hợp đồng. 

 

Theo ông Nhã, việc thông báo sẽ được thực hiện đồng loạt từ 15/3/2023. Như vậy đến 

ngày 31/3, thuê bao không chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa một chiều. 

 

Cục Viễn thông cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động rà soát, đối chiếu, 

triển khai các giải pháp xác thực thông tin của các thuê bao đã có đầy đủ giấy tờ và 

đăng ký thông tin đúng quy định để đảm bảo thông tin thuê bao chính xác, trùng khớp 

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

 

Đối với các thông tin thuê bao nghi ngờ không đúng quy định, doanh nghiệp thực hiện 

nghiêm túc các quy định tại điểm e khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2017/NĐ-CP để đảm 

bảo đến ngày 31/3/2023, tất cả các thuê bao đang hoạt động có thông tin đúng theo quy 

định. 

 

Cục Viễn thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phải đảm bảo 

quyền lợi của người sử dụng, tránh làm ảnh hưởng đến việc thuê bao đã có thông tin 

đúng quy định đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ trong việc 

phối hợp chuẩn hóa thông tin thuê bao. 
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Trong trường hợp người sử dụng nhận được đề nghị chuẩn hóa thông tin thuê bao từ 

doanh nghiệp di động nghĩa là thông tin đăng ký của người sử dụng có thể chưa đầy đủ 

theo quy định, chưa khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu  quốc gia về dân cư, Cục 

Viễn thông cũng đề nghị người sử dụng  phối hợp với doanh nghiệp di động để thực 

hiện công việc chuẩn hóa thông tin, tránh các trường hợp giả mạo, mạo danh để thực 

hiện các hành vi trái pháp luật.  

 

Đại diện Cục Viễn thông cũng lưu ý nhà mạng trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu cần 

tuyên truyền đến người dùng, tránh việc kẻ xấu lợi dụng nhắn tin với nội dung tương tự 

để lừa đảo, đánh cắp thông tin. 

 

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho biết việc này nhằm chuẩn hoá thông tin với cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, nhưng không khẳng định có thể ngăn tình trạng SIM rác. 

 

Tại cuộc họp, các nhà mạng xác nhận đều đang áp dụng các biện pháp cả kỹ thuật, công 

nghệ và thủ công cho việc này. Các nhà mạng tại Việt Nam cũng đã triển khai các cách 

giúp người dùng cập nhật thông tin để chuẩn hóa với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Đồng thời, các nhà mạng cũng gửi tin nhắn được cá thể hóa theo từng thuê bao để người 

dùng nắm thông tin và bổ sung. 

 

Theo đại diện VinaPhone, thách thức là một số loại tài liệu, giấy tờ cá nhân chưa nằm 

trong cơ sở dữ liệu, có thể phải chuẩn hóa thủ công. 

 

Trong khi đó, Viettel cho biết một trong các rào cản là tập khách hàng sai thông tin 

không lớn, nhưng trải dài ở nhiều khu vực. Nhà mạng đã nhắn tin nhưng số khách hàng 

phản hồi rất thấp. (TTXVN/VietnamPlus.vn 13/3) Về đầu trang 

Tốc độ Internet của Việt Nam đã ổn định 

Sau khi 5 tuyến cáp quang biển lần lượt gặp sự cố, các nhà mạng đã mua thêm dung 

lượng cáp quang, vì thế tốc độ Internet đã dần ổn định. 

 

Cụ thể, ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cùng các doanh 

nghiệp viễn thông liên quan tìm biện pháp xử lý, đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông 

và Internet quốc tế. Do đó, các doanh nghiệp viễn thông đã đàm phán để mua thêm 

dung lượng cáp quang trên đất liền kết nối đi quốc tế. 

 

Nhà mạng VNPT đã bổ sung thêm cáp đất (800Gbps) và triển khai các giải pháp san tải 

lưu lượng giữa các hướng kết nối và các dịch vụ, phối hợp với các đối tác cung cấp để 

nâng cao chất lượng streaming, ưu tiên lưu lượng theo khung giờ và dịch vụ. 

 

Được biết, VNPT bổ sung thêm dung lượng băng thông quốc tế từ các tuyến cáp đất 

liền theo hướng quan Campuchia/Thái Lan đến Singapore và đến Hong Kong qua Trung 

quốc nên chất lượng truy cập Internet quốc tế của VNPT luôn đảm bảo. 
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Mobifone và FPT có tỷ lệ dự phòng dung lượng quốc tế tương đối tốt. Do đó, khách 

hàng của hai nhà mạng này không bị ảnh hưởng bởi việc đứt cáp quang. 

 

Nhà mạng khác là Viettel cũng áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật và mở thêm dung 

lượng đi quốc tế nên đảm bảo khách hàng có được dịch vụ tốt nhất trong thời điểm hiện 

tại. 

 

Theo đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền giúp các nhà mạng 

cải thiện chất lượng dịch vụ Internet khi sự cố cáp quang biển xảy ra. Việc mua thêm 

dung lượng tuyến cáp đi trên đất liền là nỗ lực lớn trong xử lý sự cố, là phương án được 

khách hàng đánh giá cao. 

 

Trước đó, 5 tuyến cáp quang quốc tế AAD, APG, AAE-1, IA, SMW-3 cũng liên tục gặp 

sự cố. Đến nay, 4/5 tuyến đã có lịch sửa chữa (chỉ còn SMW-3 là chưa có lịch khắc 

phục). Dự kiến, đến cuối tháng 4 kết nối Internet quốc tế của Việt Nam sẽ được khôi 

phục. (Kinhtedothi.vn 13/3) Về đầu trang 

MobiFone phát triển các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp 

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone vừa cùng Công ty Cổ phần Vincom Retail phối 

hợp tổ chức Hội thảo "Sức mạnh số - Công nghệ dẫn lối thành công", nhằm đưa tới 

nhiều giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp. 

 

Tại đây, hai đơn vị hàng đầu về công nghệ và bán lẻ đã cùng nhau chia sẻ những kinh 

nghiệm thực tế, cách giải quyết hàng loạt vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai giải 

pháp chuyển đổi số tại doanh nghiệp. 

 

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, diễn giả khách mời, ông Nguyễn Đình Thành - 

Phó viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số, đã chia sẻ về những thách thức của 

thời đại và doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa với chuyên đề "Chuyển đổi số - 

Định hình nền tảng cho tương lai". Qua đây giúp các doanh nghiệp định hình được đặc 

trưng của nền kinh tế số, từ đó hiểu được chuyển đổi số thực sự là phải chuyển đổi cái 

gì, chuyển đổi số như thế nào cũng như định hình tiến trình chuyển đổi số của doanh 

nghiệp để làm sao phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình. 

 

Khái niệm về chuyển đổi số đã ít nhiều được các doanh nghiệp nhận thức trong vài năm 

trở lại đây tuy nhiên việc thay đổi và thực hiện đòi hỏi sự chuyển mình mạnh mẽ về mọi 

mặt. Chính vì thế, vai trò của MobiFone càng được đề cao khi đây là đơn vị được Chính 

phủ giao trọng trách trong việc tư vấn doanh nghiệp về tư duy, nhận thức về vấn đề 

chuyển đổi số, hướng đến xây dựng nền tảng số quốc gia. 

 

MobiFone là đơn vị tư vấn và cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho Vincom Retail 

với bộ sản phẩm E-Office vào số hóa quy trình - sản phẩm trong nội bộ chuỗi doanh 

nghiệp cung ứng, bán lẻ của Vincom Retail. Đây là giải pháp thuộc hệ sinh thái số 
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MobiFone Smart Office, hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện công tác văn phòng của doanh 

nghiệp trên một nền tảng hợp nhất. Doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hiệu quả và giảm 

thiểu chi phí trong hoạt động doanh nghiệp, tự động hóa các quy trình thủ tục, xây dựng 

văn phòng điện tử không giấy tờ. Bên cạnh công tác số hóa văn bản, bộ sản phẩm còn 

giúp số hóa các hoạt động như họp trực tuyến, quản lý điều hành các cuộc họp, quản lý 

nhân sự, tài sản, dự án, cộng tác nội bộ… 

 

Tại hội thảo, đại diện một số doanh nghiệp đã có kinh nghiệm ứng dụng các giải pháp 

số như E-Office vào quản lý, vận hành nội bộ cho biết rằng đây là điều cần thiết để quá 

trình chuyển đổi số được diễn ra nhanh và thuận tiện hơn. Những giải pháp như hợp 

đồng điện tử, chữ ký số, văn phòng điện tử... là công cụ không thể thiếu đối với bất cứ 

doanh nghiệp nào trong thời đại công nghệ tiên tiến hiện nay. (VTV.vn 13/3) Về đầu 

trang 

ChatGPT và tầm ảnh hưởng tới ngành công nghiệp quốc phòng 

Hai tháng sau khi ra mắt vào tháng 11.2022, ChatGPT đã trở thành ứng dụng tiêu dùng 

đạt 100 triệu người dùng hoạt động nhanh nhất và nó cũng đã bắt đầu có tác động rõ rệt 

trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó có quốc phòng. 

 

Mức độ tác động của ChatGPT đến hệ thống quốc phòng và an ninh các quốc gia đặc 

biệt là ở Mỹ, vẫn chưa được phân tích rõ ràng, vì công nghệ này vẫn chưa thể thay thế 

con người trong bất kỳ khả năng có ý nghĩa nào. Tuy nhiên, dựa trên các trường hợp sử 

dụng ban đầu và phản ứng đối với công cụ, ChatGPT đã tạo ra lợi ích cũng như rủi ro 

cho các chuyên gia quốc phòng. 

 

ChatGPT, bắt nguồn từ một mô hình ngôn ngữ dựa trên máy học được gọi là GPT-3.5, 

được coi là một hình thức đột phá của AI tổng quát. 

 

Điều này có nghĩa là nó có khả năng tương tác đối thoại với người dùng và tạo ra các 

câu trả lời chi tiết giống như con người đối với các câu hỏi hoặc lời nhắc ở nhiều định 

dạng văn bản, chứng tỏ nó là một công cụ hữu ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

 

Theo Defense News, trong lĩnh vực quốc phòng, cả các công ty lớn và nhỏ ở nhiều quốc 

gia khác nhau đều phàn nàn về các quy định tốn thời gian. Các doanh nghiệp nhỏ đôi 

khi gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn do họ không quen với 

các quy trình và thủ tục liên quan đến hợp đồng với chính phủ. ChatGPT đã có thể giúp 

giảm bớt vấn đề này. 

 

Công cụ này có thể được sử dụng để viết khung hợp đồng với chính phủ và mặc dù đây 

không phải là một giải pháp toàn diện, nhưng nó chắc chắn có thể hỗ trợ những người 

sáng lập doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 

Theo Megan VanHorn, chủ tịch của Bridge4Acquisitions, ChatGPT hữu ích cho cả việc 

soạn thảo nội dung và tiến hành đánh giá hợp đồng. Nếu không có kiến thức và kinh 
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nghiệm phù hợp trong việc ký hợp đồng với chính phủ, công cụ này sẽ không tạo ra kết 

quả tuyệt vời, nhưng khi kết hợp với kiến thức chuyên môn phù hợp. Đó là một công 

nghệ đột phá giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc của khách hàng trên con đường giành 

được hợp đồng chính phủ. 

 

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã nắm bắt được những lợi ích của việc sử dụng AI tổng quát 

để tăng tốc và đơn giản hóa quy trình mua lại liên bang. Giám đốc Văn phòng AI và Kỹ 

thuật số của Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo rằng họ đang tạo mẫu và thử nghiệm khả 

năng viết hợp đồng do AI cung cấp, được gọi là “Acqbot”. Công cụ này nhằm giúp các 

nhân viên hợp đồng viết và quản lý vòng đời của hợp đồng. 

 

Bên cạnh những lợi ích tiềm năng trong lĩnh vực quốc phòng, ChatGPT cũng cung cấp 

cho tội phạm mạng một kho “vũ khí”, bao gồm các khả năng đe dọa tình hình an ninh 

mạng của công dân Mỹ và chính phủ liên bang. Nó có thể được sử dụng bởi cả những 

kẻ viết kịch bản, những kẻ tấn công và những kẻ lừa đảo, để tham gia vào các hình thức 

tội phạm mạng khác nhau. 

 

Nhưng trong tương lai, công nghệ của ChatGPT có khả năng được các tác nhân quốc 

gia khai thác để tiến hành gián điệp mạng, hoạt động thông tin và các cuộc tấn công 

mạng có tác động lớn. Lợi thế này sinh ra từ tính chất dễ sử dụng và có thể truy cập 

được đối với người dùng có trình độ mạng cơ bản, hạ thấp rào cản gia nhập đối với các 

phần tử tội phạm khác nhau. 

 

ChatGPT vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể được sử dụng cho các nhiệm 

vụ quan trọng nhất trong hợp đồng an ninh quốc gia hoặc quốc phòng. Thông tin nó tạo 

ra được hiển thị một cách tự tin nhưng thường không đáng tin cậy nếu không được xác 

minh thêm khi nó không có khả năng thừa nhận thông tin sai lệch tiềm ẩn. 

 

Trang câu hỏi thường gặp của chính OpenAI lưu ý rằng ChatGPT đôi khi đưa ra các câu 

trả lời không chính xác hoặc sai lệch và nó có kiến thức hạn chế về bất kỳ điều gì xảy ra 

trước năm 2021. Một số nhà phát triển phần mềm thậm chí đã cấm các câu trả lời 

ChatGPT vì nó thường tạo mã có lỗi nghiêm trọng, một trở ngại đối với các cá nhân sử 

dụng ChatGPT cho mục đích tốt hoặc bất chính. (Laodong.vn 13/3) Về đầu trang 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Có nên sạc pin điện thoại bằng máy tính? 

Nhiều người sử dụng cáp USB nối với máy tính để sạc pin cho điện thoại vì vừa tiện lợi 

vừa nhanh chóng, nhất là ở những nơi công cộng có ít cửa hàng và số lượng ổ cắm hạn 

chế như ở sân bay, quán cafe. Nhưng có nên sạc pin điện thoại bằng máy tính không? 

 

Những lợi ích mang lại:  

 

Giải pháp thay thế tối ưu - Nếu gặp phải trường hợp đi ra ngoài và quên mang cục sạc 

điện thoại thì máy tính có thể giúp bạn sạc pin điện thoại dễ dàng. Không cần phải lo 
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lắng nếu bạn mang theo máy tính, vì bạn cũng có thể làm đầy pin điện thoại bằng máy 

tính một cách dễ dàng. 

 

Làm việc với dữ liệu của điện thoại trên máy tính - Trong một số trường hợp cần thao 

tác với dữ liệu của điện thoại như hình ảnh, video, âm thanh,... thì bạn có thể vừa sạc 

vừa làm việc với các dữ liệu trong điện thoại bằng cách này. 

 

Đặc biệt, nếu nơi làm việc không có Internet, bạn cũng có thể truyền file nhanh chóng 

bằng cáp USB. 

 

Nguồn điện ổn định - So với nguồn điện được truyền trực tiếp từ ổ cắm điện thì việc sử 

dụng pin lưu trữ và nguồn điện của máy tính vô cùng ổn định. Bên cạnh đó, so với việc 

sử dụng củ sạc thông thường thì sạc pin điện thoại bằng máy tính sẽ giúp bạn tránh 

được những trường hợp cháy nổ. (VTC.vn 13/3) Về đầu trang 

Có nên sử dụng điện thoại trong khi sạc? 

Có rất nhiều thông tin trái chiều về việc sử dụng điện thoại trong khi sạc có hại hay 

không. Thậm chí còn có một video TikTok lan truyền vào khoảng năm ngoái, tuyên bố 

rằng việc sử dụng điện thoại của bạn khi đang sạc là rất nguy hiểm vì điện thoại sẽ gửi 

sóng điện qua cơ thể bạn. Điều này hoàn toàn không đúng và trên thực tế, hoàn toàn an 

toàn khi sử dụng điện thoại của bạn trong khi sạc từ ổ cắm trên tường hoặc sạc dự 

phòng. 

 

Tuy nhiên, sử dụng điện thoại trong khi sạc sẽ khiến điện thoại sạc chậm hơn nhiều. Đó 

là bởi vì bạn đang lấy năng lượng từ pin cùng lúc với việc bạn đang cố sạc pin. Trên 

thực tế, sử dụng điện thoại khi đang sạc là một trong những thủ phạm chính khiến tốc 

độ sạc chậm. 

 

Sử dụng điện thoại nhiều trong khi đang sạc cũng có thể khiến pin lithium ion xuống 

cấp nhanh hơn so với cách khác. Đó là bởi vì cả việc sử dụng điện thoại và sạc điện 

thoại của bạn đều khiến pin nóng lên. Khi bạn thực hiện cả hai cùng một lúc, nó sẽ làm 

nóng pin và gây nhiều căng thẳng cho pin. Nếu bạn làm điều này thường xuyên, tất cả 

lượng nhiệt đó sẽ làm giảm hiệu suất của pin và có thể khiến pin khó sạc đầy hơn. 

 

Bạn là người sử dụng nhiều năng lượng và bạn luôn cần sạc điện thoại. Vậy làm thế nào 

bạn có thể giữ cho điện thoại của mình được sạc trong khi bạn liên tục sử dụng nó? 

Trước hết, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên điện thoại mới có pin lớn hơn nếu 

bạn chưa nâng cấp. Điều này là do các loại pin mới hơn thường có thể sạc lâu hơn do 

những tiến bộ của công nghệ, ngoài ra chúng chưa gặp phải bất kỳ hiện tượng hao pin 

nào do sử dụng. 

 

Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên mua một cục sạc dự phòng mà bạn có thể mang 

theo bên mình mọi lúc. Việc sạc điện thoại của bạn trong thời gian ngắn thực sự tốt hơn 

so với sạc trong một khoảng thời gian dài hơn. Nếu có thể, hãy cắm điện thoại trong vài 
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phút khi bạn không sử dụng và sau đó rút điện thoại ra khỏi bộ sạc khi bạn cần trực 

tuyến trở lại. Nhiều điện thoại hiện đại có khả năng sạc nhanh, vì vậy, bạn có thể nhận 

được lượng điện năng lớn đáng ngạc nhiên dù chỉ sau vài phút sạc. 

 

Bộ sạc không dây cũng được gợi ý khuyên dùng vì sự tiện lợi của chúng, nhưng chúng 

không phải là cách nhanh nhất để sạc điện thoại của bạn và chúng khiến bạn không thể 

sử dụng điện thoại trong khi đang sạc. Nếu bạn đang cố ngăn mình sử dụng điện thoại 

trong khi sạc thì bộ sạc không dây thực sự là một cách tuyệt vời để làm điều đó. Nhưng 

nếu bạn phải sử dụng điện thoại trong khi sạc, hãy tìm bộ sạc có dây để thay thế. 

 

Bạn nên đảm bảo rằng ổ cắm điện và dây điện của bạn được định mức cho công suất 

phù hợp. Nếu chúng cung cấp ít watt hơn mức mà điện thoại của bạn có thể chấp nhận, 

điện thoại của bạn sẽ mất nhiều thời gian để sạc hơn so với trường hợp khác. (VTV.vn 

13/3) Về đầu trang 

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ 

HP chặn việc sử dụng mực in của bên thứ ba 

Nhà sản xuất thiết bị điện tử nổi tiếng HP đang ngăn việc sử dụng mực của bên thứ ba 

với các thiết máy in của hãng. 

 

Nhiều báo cáo trên Reddit, Twitter và diễn đàn cộng đồng HP cho thấy, bản cập nhật 

phần mềm máy in gần đây đang chặn việc sử dụng mực không phải của HP. 

 

Bản cập nhật được coi như một phần trong chính sách “bảo mật năng động” (Dynamic 

security) nghiêm ngặt của công ty, theo The Verge. 

 

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2016, "bảo mật năng động" là một phần trong quy 

trình xác thực hộp mực của HP. 

 

Công ty cho biết, tính năng này sẽ “bảo đảm chất lượng trải nghiệm của khách hàng, 

duy trì tính toàn vẹn của hệ thống in và bảo vệ tài sản trí tuệ của chúng tôi”. 

 

Điều này có nghĩa là mực hoặc hộp mực không chứa “chip hay mạch điện tử mới hoặc 

được tái sử dụng của HP” sẽ bị cấm trong một số máy in. 

 

HP đang mở rộng chính sách bảo mật cho nhiều thiết bị của mình đã từng tương thích 

với hộp mực của bên thứ ba.  

 

Một người dùng Reddit cho biết, không thể sử dụng hộp mực mua bên ngoài với máy in 

HP của mình nữa. 

 

Trước đây, người dùng có thể tiến hành in sau khi bỏ qua thông báo sử dụng mực của 

bên thứ ba không thể đảm bảo chất lượng bản in.  
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“Các hộp mực được lựa chọn đã bị chương trình phần mềm của máy in chặn vì chứa 

chip không phải của HP”, thông báo hiển thị trên màn hình máy in của người dùng cho 

biết. 

 

Những sản phẩm sở hữu các bản cập nhật được phát hành vào cuối năm 2022 và đầu 

năm 2023 đều lưu ý về “các biện pháp bảo mật năng động được sử dụng để chặn các 

hộp mực chứa chip hay mạch điện tử đã được sửa đổi hoặc không phải của HP”.  

 

Công ty cũng tuyên bố rằng “các bản cập nhật định kỳ sẽ duy trì hiệu quả của bảo mật 

năng động và chặn các hộp mực đã từng được chấp nhận trước đây”.  

 

Vào năm 2020, HP đã vướng phải vụ kiện với các khách hàng ở Mỹ do cáo buộc bảo 

mật năng động của công ty là một “phần mềm độc hại” làm giảm hiệu quả của máy in. 

 

Công ty cũng đã bồi thường cho những khách hàng bị ảnh hưởng ở EU và Australia sau 

khi cấm người dùng cài đặt các hộp mực của bên thứ ba có giá cả phải chăng hơn. 

 

Khi doanh thu ròng từ in ấn của HP tuột dốc, động thái cập nhật bảo mật có vẻ là một 

nỗ lực tuyệt vọng nhằm khóa chặt người dùng vào hệ sinh thái của hãng. (Laodong.vn 

13/3) Về đầu trang 

ASUS công bố dòng laptop mới 

Dòng ASUS Chromebook CM14 được trang bị chipset MediaTek Kompanio 520 mới 

nhất mang lại hiệu năng tuyệt vời cho trải nghiệm nhạy bén với các ứng dụng yêu thích, 

từ các công cụ năng suất đến giải trí. Cả hai model đều đi kèm với màn hình 14 inch. 

 

 
 

Các mẫu Chromebook CM14 mới có khả năng hỗ trợ năng suất khi di chuyển lên đến 

15 giờ cho một lần sạc. Chúng cũng được ưu tiên cho kết nối, với WiFi 6 băng tần kép 

tích hợp để đảm bảo tín hiệu ổn định và tốc độ cực nhanh để tải nội dung trực tuyến 

trong nháy mắt. Khả năng kết nối đáng kinh ngạc này còn được tăng cường hơn nữa 
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nhờ các công nghệ độc quyền của ASUS, bao gồm ASUS WiFi Master cho ChromeOS, 

đảm bảo tốc độ, độ ổn định và phạm vi lớn hơn, giúp người dùng kết nối nhanh chóng ở 

mọi nơi. 

 

Chromebook CM14 có bản lề phẳng 180˚ giúp bạn dễ dàng chia sẻ hình ảnh và ý tưởng 

khi làm việc với bạn bè, đồng nghiệp hoặc khách hàng. Còn CM14 Flip nâng cao tính 

linh hoạt đến mức tối đa, với màn hình cảm ứng có thể xoay 360°, cho phép sử dụng ở 

chế độ laptop, tent, stand hoặc tablet. 

 

Nhu cầu bảo quản hàng ngày cũng được ưu tiên hàng đầu trên dòng Chromebook 

CM14, với bàn phím, bàn di chuột và các khu vực nghỉ tay đều được bảo vệ bởi Bộ 

phận bảo vệ kháng khuẩn ASUS Antimicrobial Guard. Phương pháp xử lý áp dụng tại 

nhà máy này đã được khoa học chứng minh là có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn 

tới 99% trong vòng 24 giờ, giúp cho dòng Chromebook CM14 sạch sẽ và an toàn hơn, 

giúp nâng cao sức khỏe của người dùng. 

 

Ngoài ra, dòng Chromebook CM14 còn cung cấp một màn trập vật lý tích hợp chỉ cần 

trượt qua webcam cho phép người dùng tắt chức năng bất kỳ lúc nào chỉ bằng một cú 

lướt ngón tay nhanh chóng. 

 

Các thiết bị đều đã trải qua thử nghiệm nội bộ nghiêm ngặt của ASUS bao gồm các thử 

nghiệm về áp suất, sốc và rơi trên màn hình nhằm đảm bảo tối đa độ bền. Tính bền vững 

cũng được đề cao, với việc sử dụng nhiều vật liệu tái chế để tạo ra một sản phẩm thân 

thiện với môi trường hơn. (Congluan.vn 13/3) Về đầu trang 

TIN THẾ GIỚI 

Anh sẽ cấm TikTok trên thiết bị công 

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết , Anh chuẩn bị cấm TikTok trên các thiết bị chính 

phủ, sau khi cơ quan tình báo cảnh báo về ứng dụng Trung Quốc. 

 

Theo nguồn tin của Bloomberg, Anh sẽ cấm TikTok trên thiết bị chính phủ do lo ngại 

bảo mật của ứng dụng. DailyMail đưa tin, Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Anh 

(GCHQ) đã “xác định các rủi ro xoay quanh sự an toàn của thông tin nhạy cảm”. Nhân 

viên chính phủ Anh vẫn được phép giữ TikTok trên điện thoại cá nhân nhưng không 

được khuyến khích làm như vậy. 

 

Tuần này, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo thông báo, nhân viên chính phủ Bỉ sẽ bị 

cấm sử dụng TikTok trên thiết bị được phát. Theo ông De Croo, hội đồng an ninh quốc 

gia Bỉ đã cảnh báo về rủi ro liên quan đến lượng lớn dữ liệu mà TikTok thu thập được, 

cùng với thực tế công ty có thể phải phối hợp với tình báo Trung Quốc. 

 

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Bỉ cho rằng, cấm sử dụng TikTok trên điện thoại của 

chính phủ liên bang là hợp lý. “An toàn thông tin phải được ưu tiên”, ông khẳng định. 
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Trước thông tin này, TikTok cho biết, họ thất vọng vì quyết định dựa trên “thông tin sai 

cơ bản”. Công ty hiện lưu trữ dữ liệu người dùng tại Mỹ và Singapore, cũng như đang 

xây các trung tâm dữ liệu tại châu Âu. Người phát ngôn TikTok nhấn mạnh, chính phủ 

Trung Quốc không thể buộc các quốc gia có chủ quyền chia sẻ dữ liệu được lưu trong 

lãnh thổ của họ. 

 

Tháng trước, Ủy ban Châu Âu và Thượng viện Châu Âu cấm TikTok trên điện thoại 

công do lo ngại ngày một tăng về nền tảng. Quốc hội Mỹ đã cấm nhân viên dùng 

TikTok trên thiết bị chính phủ từ năm ngoái. Bắc Kinh phủ nhận ý định khai thác dữ 

liệu TikTok vì lợi ích của mình. 

 

TikTok, ứng dụng video ngắn của ByteDance (Trung Quốc), đang gặp rắc rối trên toàn 

cầu. Tại Mỹ, Quốc hội vừa giới thiệu dự luật RESTRICT nhằm trao quyền cho Bộ 

trưởng Thương mại để cấm các ứng dụng đe dọa đến an ninh quốc gia. Theo Thượng 

Nghị sỹ Mark Warner, mối nguy mà mọi người đang nói đến ngày nay là TikTok, trước 

đó là Huawei, ZTE. Ông cho rằng, Mỹ cần cách tiếp cận toàn diện, dựa trên rủi ro để 

chủ động giải quyết các nguồn cơn trước khi công nghệ nguy hiểm đặt chân vào Mỹ. 

 

Dự luật đưa ra quy trình chính thống để các cơ quan chính phủ “ngăn chặn, phá vỡ, 

cấm, điều tra hoặc giảm thiểu” những dịch vụ mà họ cho là rủi ro, miễn là chúng truy 

cập “dữ liệu nhạy cảm” từ một triệu người Mỹ trở lên. Điều đó đồng nghĩa nhiều công 

ty Mỹ - bao gồm Apple hay Google – có thể phải cắt đứt liên lạc với TikTok hoặc pháp 

nhân tương tự. (Vietnamnet.vn 12/3) Về đầu trang 

Nga chuẩn bị triển khai thị thực điện tử 

Du khách nước ngoài muốn nhập cảnh vào Nga có thể đăng ký cấp thị thực điện tử và 

nhận thẻ thanh toán khi đến du lịch và làm việc tại nước này. 

 

Đây là thông báo của người đứng đầu Cục Phát triển du lịch thuộc Bộ Phát triển Kinh tế 

Nga Tatyana Sharshavitskaya tại Hội nghị các hãng du lịch lần thứ 5 do Hiệp hội ngành 

du lịch Nga tổ chức. 

 

Hãng tin Interfax dẫn lời bà Sharshavitskaya cho biết, để giải quyết các vấn đề thanh 

toán sau khi các công ty phát hành thẻ thanh toán Visa và MasterCard rời khỏi thị 

trường Nga, nước này sẽ giới thiệu công cụ thanh toán đặc biệt có tên "Thẻ Du lịch". 

 

Tháng 7/2020, Nga đã thông qua luật cho phép các công dân của hơn 50 quốc gia đăng 

ký cấp thị thực điện tử để vào Nga. Thị thực này có hiệu lực trong 60 ngày và cho phép 

khách nước ngoài nhập cảnh vào Nga với mục đích du lịch và kinh doanh. Tháng 

1/2021, Chính phủ Nga đã hoãn việc áp dụng thị thực điện tử do đại dịch COVID-19. 

 

Theo Interfax, ước tính có 5 triệu lượt du khách nước ngoài tới Nga trong năm 2019. 

Đại dịch COVID-19 đã khiến con số này giảm mạnh sau đó. Trong năm 2022, chỉ có 

hơn 200.000 lượt du khách nước ngoài tới Nga. 
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Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam ủng hộ biện pháp tạo thuận lợi cho người dân đi lại 

và hoan nghênh Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục thị thực. Cụ thể, trước thông tin Nga 

đang xem xét đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực với một số nước, trong đó có Việt Nam, 

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phát biểu: "Trong thời gian qua, Bộ 

Ngoại giao Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tích cực gặp gỡ, trao 

đổi với phía Nga về việc đơn giản hóa thủ tục xuất, nhập cảnh đối với công dân Việt 

Nam. 

 

Việt Nam hoan nghênh phía Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công 

dân Việt Nam và ủng hộ các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam 

và các nước đa phương đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ 

hữu nghị giữa Việt Nam với các nước". (VTV.vn 13/3) Về đầu trang./. 


