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Hengxin AntennA

Our business covers more than 70 countries and regions such as 
Europe, America, Australia, India and etc. As a world-famous wireless 
communication antenna-feeder integrated system provider, Hengxin 
Technology concentrates to building “the world’s leading antenna 
feeder system expert” and continuously speeds up the pace of 
internationalization through technological innovation and new product 
research and development, striving to make greater contributions 
to the development of social wireless communication transmission 
technology applied to the integrated antenna feeder solution.

-Base station and indoor Coverage antennas

Hengxin Technology Co., Ltd. 
(stock code: HK1085) is a large 

high-tech enterprise mainly engaged 
in designing and manufacturing 
antennas, radio frequency cables, 
radio frequency components and 
antenna-feeder solutions for wireless 
mobile and communication base 
stations.

The advanTageof hengxin anTenna

    • Hengxin Reliability Test lab & Indoor Far-field
Pattern Test Range

    • The biggest Test Chamber in China BSA suppliers
    • Huge Chamber Dimension:

45m(L)X20m(W)X20m(H)

The Roadmap of hengxin anTenna

    • Dual-Band and Multi-Band RET Antenna
    • Ultra-wide Band RET Antenna
    • 5G Active Antenna
    • Smart Cell Antenna
    • Indoor Coverage Antenna

Indoor Antenna

Outdoor Antenna

Testing Lab
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10 thủ thuật cần biết để tối ưu hóa Xiaomi 
Redmi Note 7 Pro                     24

TẠP CHÍ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA VNPT
WWW.XAHOITHONGTIN.COM.VN

SảN PHẩM Số

Samsung Galaxy A70 những điều cần lưu ý trước khi 
mua                        16 
  
Top 4 smartphone pin “trâu” dưới 4 triệu đồng     20

16



6 XÃ HỘI THÔNG TIN -  5/2019

Việt Nam đứng thứ 7 thế giới 
về mức độ ứng dụng
triển khai

Thông tin này vừa 
được Thứ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền 

thông Phạm Hồng Hải 
cho hay tại Hội thảo Ngày 
IPv6 Việt Nam 2019 diễn 
ra vào hôm nay, 6/5 tại Hà 
Nội. Phát biểu khai mạc 
tại Hội thảo, Thứ trưởng 
Phạm Hồng Hải cho hay, 
năm 2019 có vai trò quan 
trọng khi là năm cuối thực 
hiện Kế hoạch hành động 
quốc gia về IPv6. Tính đến 
cuối tháng 4/2019, tỉ lệ 
ứng dụng của Việt Nam đã 
đạt xấp xỉ 34% với hơn 17 
triệu người sử dụng IPv6. 
Với kết quả này, Việt Nam 

xếp thứ hai Đông Nam Á, 
thứ 06 Châu Á - Thái Bình 
Dương và thứ 07 thế giới 
(sau Bỉ, Mỹ, Ấn Độ, Đức, 
Malaysia, Hy Lạp) về mức 
độ ứng dụng triển khai 
IPv6. Việc tăng tốc, đẩy 
mạnh triển khai IPv6 trong 
khối cơ quan nhà nước và 
doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ nội dung số trong thời 
gian tới không chỉ hoàn 
thành một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của 
Kế hoạch triển khai IPv6 
trong năm 2019 mà còn góp 
phần phát triển bền vững 
mạng Internet Việt Nam 
nói chung cũng như phát 

triển hạ tầng CNTT chính 
phủ điện tử và dịch vụ công 
trực tuyến trong thế giới 
Internet vạn vật.

Hội thảo Ngày IPv6 Việt 
Nam 2019 tập trung vào 
các vấn đề chính: đánh giá 
chặng đường hơn 10 năm 
thúc đẩy phát triển IPv6 tại 
Việt Nam, cập nhật về xu 
thế, kết quả chuyển đổi IPv6 
tại Việt Nam và trên thế 
giới; chia sẻ kinh nghiệm 
triển khai, ứng dụng IPv6 
trên các lĩnh vực và tập 
trung vào triển khai IPv6 
cho các cơ quan nhà nước 
(cho mạng lưới, các dịch 

Tính đến cuối 
tháng 4/2019, 
tỉ lệ ứng dụng 
của Việt Nam 
đã đạt xấp xỉ 

34% với hơn 17 
triệu người sử 

dụng IPv6. Với 
kết quả này, 

Việt Nam đứng 
thứ 07 thế giới  
về mức độ ứng 
dụng triển khai 

IPv6 (sau Bỉ, 
Mỹ, Ấn Độ, Đức, 

Malaysia, Hy 
Lạp) về mức độ 
ứng dụng triển 

khai IPv6.

Tiêu điểM >>

Khai trương cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng IPv6 
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vụ công) và cho các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ nội 
dung số (báo chí, mạng xã 
hội, trang tin điện tử, dịch 
vụ cloud,...). Hội thảo được 
chủ trì bởi Lãnh đạo Bộ 
Thông tin và Truyền thông 
(Bộ TT&TT), Ban Công tác 
thúc đẩy phát triển IPv6 
quốc gia và được tài trợ bởi 
Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam VNPT, Tập 
đoàn Viễn thông quân đội 
Việt Nam, Tổng Công ty 
Viễn thông Mobifone, Công 
ty TNHH Truyền hình cáp 
Saigontouris, Công ty CP 
Hạ tầng Viễn thông CMC và 
Công ty NetNam.

Cũng trong khuôn khổ 
hội thảo, các cơ quan, 
doanh nghiệp cùng khai 
trương cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ trên nền tảng IPv6 
tại “Lễ Khai trương triển 
khai cung cấp dịch vụ 
IPv6”. Sự kiện này chính 
thức ghi nhận Internet Việt 
Nam hoạt động an toàn, 
ổn định với IPv6. Tham gia 
Hội thảo có các cơ quan 
thuộc Bộ TT&TT, các Sở 
Thông tin và Truyền thông, 
Cục CNTT của các Bộ, các 
doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ nội dung số. cách 
doanh nghiệp sản xuất thiết 
bị, các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ IDC, các Nhà 
đăng ký tên miền “.VN”, 
các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ Internet, các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ 
di động và các đơn vị phát 
triển, cung cấp dịch vụ nội 
dung trực tuyến, báo điện 
tử, mạng xã hội,…

Tiếp nối chương trình 
Hội thảo Ngày IPv6 Việt 
Nam 2019, chương trình 
tập huấn triển khai IPv6 
dành cho cơ quan Nhà nước 
khu vực phía Bắc được tổ 
chức trong hai ngày 07/5 
và 08/5/2019 tại Hà Nội. 
Chương trình tập huấn cung 
cấp các kiến thức cơ bản và 

chuyên sâu về quy hoạch, 
triển khai hệ thống mạng, 
dịch vụ trên nền tảng công 
nghệ IPv6. Các học viên 
tham dự chương trình sử 
dụng kiến thức đã được đào 
tạo, tập huấn để xây dựng 
kế hoạch, quy hoạch và triển 
khai mạng IPv6 phù hợp cho 
đơn vị của mình. Chương 
trình, thông tin chính thức 
về hội thảo và chương trình 
tập huấn được đăng tải 
tại Website: http://2019.
ipv6event.vn.

Được biết, sự phát triển 
của dịch vụ mạng viễn 
thông trên nền tảng 4G LTE 
hiện đang là yếu tố thúc 

đẩy mạnh mẽ tới sự “khởi 
sắc” trong triển khai IPv6 
toàn cầu, bởi IPv6 là giao 
thức mặc định trong mạng 
4G. Tại Việt Nam, Tập đoàn 
VNPT là một trong những 
doanh nghiệp tiêu biểu 
trong triển khai IPv6 cho 
dịch vụ di động 4G LTE, 
chiếm phần lớn số lượng 
thuê bao di động sử dụng 
IPv6. Theo thống kê của 
Trung tâm Thông tin mạng 
châu Á - Thái Bình Dương 
(APNIC) đến cuối năm 
2018, dẫn đầu về kết quả 
triển khai IPv6 tại Việt Nam 
là Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam (VNPT) 
với tỉ lệ ứng dụng IPv6 đạt 

hơn 35%, đóng góp khoảng 
56% cho kết quả triển khai 
IPv6 Việt Nam. Kết quả này 
có được là do VNPT đã tiên 
phong triển khai IPv6 cho 
dịch vụ di động 4G LTE tại 
Việt Nam, bên cạnh việc 
đẩy mạnh triển khai IPv6 
cho thuê bao FTTH. Tính 
đến cuối năm 2018, VNPT 
đã chuyển đổi IPv6 cho 
hơn 800.000 thuê bao 
VinaPhone. Theo đó, chỉ 
riêng trong tháng 12/2018, 
số lượng thuê bao di động 
được triển khai IPv6 của 
tập đoàn đã tăng lên gần 
gấp đôi.

Phạm Lê

Để thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, hướng tới hoàn thành mục tiêu tổng 
thể “Internet Việt Nam hoạt động an toàn, tin cậy với IPv6 kể từ năm 2019”, Trung tâm 
Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia 
tổ chức chuỗi hoạt động thúc đẩy triển khai IPv6 nhân Ngày IPv6 Việt Nam năm 2019: 
Hội thảo Ngày IPv6 năm 2019 (06/5/2019) với chủ đề “Khai trương, chuyển đổi, cung 
cấp dịch vụ IPv6 trong các cơ quan, tổ chức nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ nội dung số” (Government agencies, Internet contents and services go live with 
IPv6); Chương trình tập huấn triển khai IPv6 cho các cơ quan Nhà nước (07-08/5/2019).
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ViỄN THÔNG -CNTT >>

VNPT Smart Tourism ra 
đời không chỉ cung cấp 
các thông tin, tiện ích cho 
du khách, mà còn phục vụ 
công tác quản lý, điều hành, 
kết nối thông tin với các 
địa phương, doanh nghiệp 
trong phát triển du lịch, xây 
dựng các sản phẩm công 
nghệ số phục vụ du khách… 
tiếp cận cách mạng công 
nghiệp 4.0. Du lịch được coi là ngành kinh 

tế mũi nhọn mà Đảng và 
Chính phủ Việt Nam đặc biệt 

quan tâm trong thời gian vừa qua. 
Không nằm ngoài tác động mạnh mẽ 
của cuộc Cách mạng Công nghiệp 
4.0, ngành du lịch Việt Nam cũng 
đang tận dụng sự thay đổi của công 
nghệ để chuyển mình mạnh mẽ. Đặc 

biệt với sự trợ giúp của Viễn thông 
- CNTT, du lịch Việt Nam đang 

từng bước bắt kịp với đà 
phát triển của thế giới, 

dần hình thành lên 
một hệ sinh thái 

du lịch phong 
phú và tạo 

lợi ích 
tương 

hỗ giữa 
3 bên gồm 

du khách, chính 
quyền và doanh 

nghiệp. Hệ sinh thái 
VNPT Smart Tourism của 

VNPT được đánh giá đã hỗ trợ đắc 
lực cho Du lịch Việt Nam trong việc 
nắm bắt những cơ hội to lớn.

Ra đời năm 2017, hệ sinh thái 
du lịch thông minh VNPT Smart 
Tourism được xây dựng xuất phát từ 
thỏa thuận hợp tác chiến lược của 
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 
Nam (VNPT) và Tổng cục Du lịch Việt 
Nam, nhằm cùng phối hợp xây dựng 
và triển khai các chương trình hợp 
tác ứng dụng CNTT phục vụ công tác 
quản lý, điều hành, kết nối thông tin 
với các địa phương, doanh nghiệp 
trong phát triển du lịch, xây dựng 
các sản phẩm công nghệ số phục vụ 
du khách… tiếp cận cách mạng công 
nghiệp 4.0.

VNPT Smart Tourism đáp ứng 
đầy đủ các quy định kết nối hệ thống 
quản lý của nhà nước với hệ sinh thái 
phong phú, bao gồm: Kho tích hợp 
dữ liệu du lịch, Cổng thông tin du 
lịch, ứng dụng du lịch trên di động, 
bản đồ số, hệ thống quản lý lưu trú, 

VNPT Smart Tourism
hỗ trợ tích cực cho Du lịch

Việt Nam thời 4.0
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hệ thống phân tích số liệu 
và dự báo du lịch thông 
minh, phương tiện hỗ trợ 
thông tin du lịch.

Không chỉ cung cấp các 
thông tin, tiện ích cho du 
khách, giải pháp của VNPT 
còn có đầy đủ các tính năng 
thống kê, báo cáo dữ liệu, 
thông tin (về người dùng, 
doanh nghiệp, tin tức, 
sự kiện, hình ảnh), quản 
lý phản hồi, góp ý của du 
khách về chất lượng dịch  
vụ du lịch cho cơ quan quản 
lý chuyên ngành và công 
cụ quản lý chương trình 
khuyến mãi, đặt chỗ, quảng 
cáo cho các doanh nghiệp 
kinh doanh du lịch.

VNPT đã bước đầu thực 
hiện liên thông, hình thành 
cơ sở dữ liệu toàn quốc 
về du lịch trong đó có ứng 
dụng du lịch thông minh 
VietnamGo - kênh thông 
tin chính thống của Du lịch 

Việt Nam đã được VNPT 
và Tổng cục Du lịch ra mắt 
ngay trong những ngày đầu 
năm 2019. Ứng dụng cung 
cấp tất cả những tính năng 
kể trên tại tất cả 63 tỉnh 
thành phố trên cơ sở kết 
nối với dữ liệu từ Tổng cục 
Du lịch, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch của các tỉnh.

Nhờ có ứng dụng du 
lịch thông minh mà diện 
mạo ngành Du lịch của tỉnh 
Ninh Bình có nhiều khởi 
sắc trong thời gian vừa qua

Nhờ có ứng dụng du 
lịch thông minh mà diện 
mạo ngành Du lịch của tỉnh 
Ninh Bình có nhiều khởi 
sắc trong thời gian vừa qua

Hiện một số giải pháp 
của VNPT đã bắt đầu đưa 
các công nghệ tiên tiến 
như AR/VR vào để tăng trải 
nghiệm cho du khách. Đây 
vốn là một trong những yêu 
cầu đối với ngành Du lịch 

Việt Nam vào năm 2025. 
Theo kế hoạch phát triển 
năm 2019, VNPT đang thực 
hiện nghiên cứu và ứng 
dụng nhiều công nghệ 4.0 
như trí tuệ nhân tạo, big 
data, blockchain…

Đến nay VNPT Smart 
Tourism đã có thể chủ 
động đáp ứng nhu cầu đặc 
thù, chuyên biệt của thị 
trường khách du lịch, hỗ 
trợ doanh nghiệp du lịch 
kết nối hiệu quả với các 
chủ thể liên quan, tạo môi 
trường cho cộng đồng, các 
doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo phù hợp đáp ứng 
yêu cầu về đổi mới phương 
thức, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước, góp phần thúc 
đẩy tăng trưởng và nâng 
cao năng lực cạnh tranh của 
du lịch Việt Nam.

Tính đến hết năm 2018, 
VNPT đã bàn giao dự án 

Ứng dụng du lịch Việt Nam 
cho Tổng cục Du lịch Việt 
Nam và khai trương trang 
thông tin du lịch, ứng dụng 
du lịch thông minh tại 13 
tỉnh, thành phố: Lào Cai, 
Cao Bằng, Hà Giang, Hà 
Nam, Ninh Bình, PhúYên, 
Bắc Giang... triển khai thử 
nghiệm tại 34 tỉnh, thành 
phố trên cả nước và đang 
tiếp tục được nhiều tỉnh 
thành khác lựa chọn.

Mới đây, tại Giải thưởng 
Kinh doanh châu Á - Thái 
Bình Dương Stevie Awards 
năm 2019, Hệ sinh thái 
du lịch thông minh VNPT 
Smart Tourism của Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam (VNPT) được trao 
giải Bạc giải thưởng sáng 
tạo trong ứng dụng thông 
tin chung hoặc thông tin 
báo chí. 

PV
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Sau nhiều năm nỗ lực và kiên trì thực 
hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về 
VT-CNTT với tất cả các tỉnh/thành phố 
trên cả nước, Tập đoàn VNPT đã gặt hái 
được thành quả đáng tự hào. Kết quả 
sau 05 năm hợp tác với UBND tỉnh Nghệ 
An là minh chứng cho những nỗ lực của 
VNPT khi góp phần tích cực đưa Nghê 
An nhanh chóng trở thành đô thị thông 
minh bậc nhất khu vực miền Trung.

Ấn tượng trên
mọi phương diện 
hợp tác

Theo thỏa thuận hợp 
tác giai đoạn 2014- 2019, 
hạ tầng Viễn thông Nghệ 
An đã thay đổi với con số 
chóng mặt khi VNPT tại 
Nghệ An đã đầu tư xây 
dựng mới 400 trên tổng 
số 800 trạm thu phát 
sóng di động, tăng 200% 
so với năm 2014. Tổng 
số trạm di động của của 
VNPT tại Nghệ An hiện 

có 1.800 trạm, tăng 1.300 
trạm (260%) so với năm 
2014. Vùng phủ dịch vụ di 
động hiện đạt trên 95% 
diện tích tự nhiên bao 
gồm cả vùng sâu, vùng xa 
của tỉnh. Phủ sóng dịch 
vụ 2G/3G đến trên 95% 
diện tích, dịch vụ 4G đã 
phủ sóng đến toàn bộ 
khu vực trung tâm. Song 
song đó, mạng truy nhập 
băng rộng của VNPT cũng 
đủ cung cấp dịch vụ cáp 
quang cho 300.000 khách 
hàng, tăng gấp 20 lần so 
với năm 2014. Đến cuối 

Đô thị thông minh Nghệ An 
hiện đại nhất

khu vực miền Trung

ViỄN THÔNG -CNTT >>

Toàn cảnh Hội nghị
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2017, VNPT đã có cáp quang 
đến 100% số xã trong tỉnh, 
sẵn sàng lắp đặt cung cấp 
các dịch vụ tốc độ cao như 
Internet, Kênh riêng, mạng 
Truyền số liệu chuyên dùng 
của Đảng và Nhà nước cho 
480/480 xã.

Đáng chú ý hơn cả, hạ 
tầng CNTT trên địa bàn 
Nghệ An ngày càng hiện đại 
khi VNPT đáp ứng yêu cầu 
cho các khu kinh tế, khu 
công nghiệp - CNTT tập 
trung. Cụ thể, tại Khu công 
nghiệp kinh tế Đông Nam, 
VNPT đã đầu tư đồng bộ 
hạ tầng mạng cáp quang và 
năng lực cổng mạng truy 
nhập băng rộng để đảm bảo 
đủ nhu cầu sử dụng của các 
tổ chức, doanh nghiệp và 
cá nhân; Tại các khu công 
nghiệp lớn như VSIP Nghệ 
An, WHA Hemajai, Đông 
Hồi, Cảng nước sâu Nghi 
Thiết,… VNPT triển khai 
cung cấp dịch vụ VT-CNTT 
trong khu công nghiệp, 
đang tiếp tục xây dựng mở 
rộng năng lực hạ tầng đồng 
bộ với các hạng mục xây 
dựng hạ tầng khác của các 
khu công nghiệp.

Đô thị thông minh 
hiện đại bậc nhất 
khu vực miền Trung

Là đơn vị được UBND 
Nghệ An chọn tư vấn hỗ 
trợ Tỉnh xây dựng Đề án 
Đô thị thông minh (Smart 
City), VNPT đã phối hợp 
với các Sở, Ban, Ngành cấp 
tỉnh tiến hành khảo sát trên 
10 lĩnh vực thông minh để 
phục vụ xây dựng Đề án: 
Hạ tầng ICT và cơ sở dữ 
liệu; Chính quyền - Công 
dân - Doanh nghiệp thông 
minh; Du lịch thông minh; 
Quản lý an ninh chính 
trị - An toàn xã hội thông 
minh; Y tế thông minh; 
Giáo dục thông minh; 
Quy hoạch thông minh; 
Giao thông thông minh; 

Quản lý môi trường thông 
minh. Trên cơ sở kết quả 
khảo sát và thông tin về xu 
thế công nghệ cũng như 
kinh nghiệm đã triển khai 
cho các địa phương khác, 
VNPT đã xây dựng, chỉnh 
sửa hoàn thiện dự thảo 
Đề án xây dựng Smart City 
tỉnh Nghệ An giai đoạn 
2018-2025, định hướng đến 
năm 2030. Khi đi vào vận 
hành chính thức tất cả các 
hạng mục kể trên, Nghệ An 
sẽ trở thành đô thị thông 
minh hiện đai bậc nhất khu 
vực miền Trung.

Đáng chú ý hơn cả, Đề 
án sẽ được UBND tỉnh phê 
duyệt ban hành chính thức 
trong Quý 2/2019. Đây 
là kết quả của sự gắn kết 
quyết tâm hợp tác, trong 
đó, VNPT đã miệt mài 
phối hợp chặt chẽ với các 
Sở- Ban- Ngành, Cơ quan 
chính quyền, các đơn vị 
chủ quản dịch vụ để triển 
khai thành công và đưa vào 
khai thác chính thức từ 
10/01/2017 gồm: Hệ thống 
một cửa điện tử liên thông 
VNPT-iGate đến 100% cơ 

quan có cung cấp dịch vụ 
công đang sử dụng;  Hệ 
thống quản lý văn bản và 
điều hành VNPT-iOffice: 
cho Văn phòng UBND tỉnh 
Nghệ An, HĐND tỉnh Nghệ 
An, 23/23 Sở Ban Ngành 
cấp tỉnh, 21/21 UBND 
Huyện Thị Thành, 480/480 
UBND Xã Phường Thị 
trấn, 93/93 Trường THPT, 
225/225 cơ quan  trực 
thuộc Sở Ban Ngành và 
UBND Huyện Thị Thành, 
100% các CSYT, trường Đại 
học, một số khách hàng 
khác và Trục liên thông văn 
bản nội tỉnh cho tỉnh Nghệ 
An, chính thức đưa vào sử 
dụng từ ngày 01/08/2018.

Cùng với đó, Tập đoàn 
VNPT đã phối hợp với Sở 
GD&ĐT Nghệ An xây dựng 
website miễn phí cho 300 
trường học; triển khai 
chương trình quản lý giáo 
dục VnEdu tới 1.409/1.491 
trường học từ cuối năm 
2014; phối hợp với ngành 
Y tế ứng dụng CNTT trong 
khám, chữa bệnh và thanh 
toán BHYT cho 499 cơ sở 
y tế.

Nghệ An trên tầm 
cao mới

Đến với Nghệ An hôm 
nay, du khách chắc chắn sẽ 
có nhiều trải nghiệm hoàn 
toàn khác biệt. Trên cơ sở 
Đề án thí điểm Xây dựng 
huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 
An trở thành huyện nông 
thôn mới kiểu mẫu và xúc 
tiến đầu tư vào huyện Nam 
Đàn, Tập đoàn VNPT đã tài 
trợ cho huyện Nam Đàn 
Hệ thống Cổng thông tin 
du lịch thông minh - Ứng 
dụng du lịch thông minh 
trên thiết bị di động VNPT 
Smart Tourism.

Đến nay, hệ thống có đủ 
điều kiện để có thể đưa vào 
vận hành khai thác giúp 
du khách có thể tra cứu, 
tìm kiếm thông tin du lịch 
theo bộ lọc như lưu trú, 
ẩm thực, điểm du lịch, cửa 
hàng, giải trí, lữ hành, sự 
kiện… Hệ thống còn tích 
hợp bản đồ số về du lịch 
giúp du khách dễ dàng định 
vị, chỉ đường, tìm kiếm 
các địa điểm xung quanh, 
tạo lịch trình riêng theo 

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn VNPT phát biểu tại Hội nghị
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thời gian, sở thích… cùng 
với nhiều tiện ích khác (Y 
tế, ATM, cây xăng, toilet 
công cộng, phương tiện 
di chuyển, công an, chính 
quyền,…).

Hệ thống còn hỗ trợ 
doanh nghiệp cơ hội sở 
hữu trang web quảng bá 
sản phẩm của mình, đăng 
tải thông tin, bài viết, dịch 
vụ và chương trình khuyến 
mãi của doanh nghiệp; liên 
kết với các doanh nghiệp 
khác tạo thành chuỗi cung 
ứng; trích xuất báo cáo, 
thực hiện việc thống kê và 
nộp báo cáo trực tuyến cho 
cơ quan chính quyền. Đối 
với cơ quan quản lý có thể 
thống kê khách, thị phần du 
lịch, báo cáo doanh nghiệp, 
thu thập và giải quyết các 
phản hồi của người dân, 
doanh nghiệp và du khách, 
tự động tổng hợp báo cáo 
từ các doanh nghiệp …

Tại hội nghị sơ kết 05 
năm, Chủ tịch UBND tỉnh 

Nghệ An – Ông Thái Thanh 
Quý khẳng định những kết 
quả hợp tác giữa UBND 
tỉnh Nghệ An và Tập đoàn 
VNPT đạt được trong thời 
gian qua đã tạo ra những 
bước tiến đáng kể cũng 
như “cú hích” cho tỉnh 
trong việc phát triển hạ tầng 
viễn thông, xây dựng chính 
quyền điện tử, góp phần 
tạo lập một nền hành chính 
công minh bạch, hiện đại, 

phục vụ nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong khi đó, Ông Trần 
Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập 
đoàn VNPT đánh giá cao 
quyết tâm của Ban Lãnh đạo 
UBND tỉnh Nghệ An khi 
xây dựng đề án đô thị thông 
minh cho tỉnh Nghệ An và 
VNPT rất vinh dự khi được 
Lãnh đạo tỉnh tin tưởng lựa 
chọn là đối tác chiến lược 
trong thời gian qua. VNPT 

cam kết sẽ tiếp tục đồng 
hành với tỉnh Nghệ An để 
hiện thực hóa những mục 
tiêu, nhiệm vụ lớn khác 
của Tỉnh, đưa Nghệ An trở 
thành tỉnh đi đầu về ứng 
dụng CNTT trong cả nước. 
Sự hợp tác giữa 2 bên sẽ 
mang lại những lợi ích 
thiết thực cho chính quyền, 
người dân, doanh nghiệp, 
góp phần thực hiện thành 
công, đưa tỉnh Nghệ An 
phát triển nhanh, vượt trội 
về kinh tế và xã hội.

Một tầm cao mới đã mở 
ra với Nghệ An khi hạ tầng 
Viễn thông – CNTT được 
hiện đại hóa, chất lượng 
sống của người dân được 
nâng lên. Đó cũng chính 
là khát khao, mong muốn 
xây dựng và kiến tạo vì một 
quốc gia số hiện đại nhất 
khu vực, ngang tầm thế giới 
mà Tập đoàn VNPT luôn 
hướng tới. 

PV

ViỄN THÔNG -CNTT >>

Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành giao thông
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SảN PHẩM - DịCH Vụ >>

Cách tra cứu nhanh
Điểm Thi Vào 10

năm 2019 tại hà Nội

Để biết điểm thi vào lớp 10 THPT 
nhanh nhất, các bậc phụ huynh có 

thể liên hệ tổng đài

 024.1080

2019 là năm đầu tiên Hà Nội có sự điều chỉnh 
về số lượng môn dự thi vào lớp 10 THPT. 
Thay vì chỉ thi 2 môn Toán và Văn như mọi 

năm, các thí sinh sẽ phải thi thêm Ngoại ngữ và 
Lịch sử, nâng tổng số môn thi tuyển là 4 môn. Điều 
này phần nào gây nên áp lực không nhỏ đối với các 
thí sinh và gia đình.

Để tra cứu điểm thi vào lớp 10, Tổng đài 1080 
VNPT Hà Nội xin hướng dẫn cách tra cứu điểm thi 
vào 10 năm 2019 dành cho các thí sinh tại Hà Nội 
theo 3 cách sau:



155/2019  - XÃ HỘI THÔNG TIN

Với nhiều năm kinh nghiệp đồng hành mùa thi, 
Tổng đài 1080 VNPT Hà Nội luôn là người bạn tin cậy 
của các thí sinh thi vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT 
và kỳ thi truyển đại học năm 2019.

Nếu cần hỗ trợ giải đáp thông tin tuyển sinh năm 
2019, học sinh và quý phụ huynh có thể gọi tổng đài 
024.1080.

Vì vậy hãy gọi đến tổng đài 024.1080 để tra cứu 
điểm thi vào 10 năm 2019 tại Hà Nội sớm nhất.

PV

Gửi tin nhắn đến 8655
Ngay sau khi làm xong 4 bài thi, thí sinh 

và quý phụ huynh hãy soạn tin nhắn theo 
cú pháp V10 số báo danh gửi 8655 để được chủ 

động nhận kết quả thi khi Sở giáo dục và đào tạo 
TP HN công bố điểm thi. Thời gian dự kiến công bố 
điểm thi là 20/06/2019.

Gọi đến tổng đài 024.1080
Chỉ với  2.727 đ/phút (chưa VAT) và bấm 

024.1080, thí sinh và Quý Phụ huynh cung 
cấp số báo danh là sẽ được  điện thoại viên  đọc kết 
quả điểm của từng môn và tổng điểm.

Tra cứu điểm qua 
hộp thư tự động 80115678

Cũng chỉ với 2.727 đ/phút (chưa 
VAT) và bấm 024.80115678, thí sinh và 
Quý Phụ huynh chủ động nhập số báo 
danh, làm theo hướng dẫn, hệ thống 

sẽ tự động đọc điểm thi một cách 
nhanh chóng, chính xác.
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SảN PHẩM Số >>

Samsung Galaxy A70

Samsung đã chính thức ra mắt Galaxy A70 tại thị trường 
Việt Nam, nhưng máy có giá bán khá cao lên tới gần 9,3 

triệu đồng. Nếu đang có ý định mua Galaxy A70 thì người 
dùng cần biết những điều dưới đây.

những điều cần lưu ý 
trước khi mua
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 Điều đầu tiên bạn nên biết về 
Galaxy A70 đó là một chiếc điện thoại 
khá lớn với kích thước 164,3 x 76,7 x 
7,9 mm và nặng với trọng lượng 183 

gram, do đó việc cầm và sử dụng bằng một 
tay là điều không hề dễ dàng. Kể cả khi bỏ túi 
quần hoặc túi áo thì sẽ có cảm giác khó chịu. 

Mặc dù kích thước lớn là nhược điểm, 
nhưng nó cũng là một ưu điểm khi xét đến 
không gian giải trí lớn. Vì Samsung trang bị 
cho Galaxy A70 màn hình Super AMOLED 
kích thước khổng lồ lên tới 6,7 inch với thiết 
kế giọt nước, nên mặt trước trông cực kỳ ấn 
tượng.

Bên cạnh đó với độ phân giải Full HD+ 
(2400x1080 pixel) hiển thị sắc nét và viền 
màn hình mỏng, Galaxy A70 đặc biệt phù 
hợp cho những người dùng thường xuyên 
xem phim, duyệt web hoặc chơi game, vì 
không gian hiển thị được tối đa hóa.

Điểm nổi bật tiếp theo trên Galaxy A70 chính là thời lượng pin. 
Với pin lớn dung lượng lên tới 4.500mAh, Galaxy A70 có thể dễ 
dàng cung cấp thời lượng pin cả ngày dùng cho giải trí chỉ trong 
một lần sạc. Thử nghiệm thực tế khi sử dụng hỗn hợp thì Galaxy 
A70 đạt trung bình khoảng 6 giờ Screen on time, nhưng nếu chỉ sử 
dụng trung bình thì có thể đạt 1,5 ngày.

Ngoài viên pin lớn cung cấp thời lượng pin dài, Galaxy A70 cũng 
là sản phẩm đầu tiên của dòng Galaxy A series mới hỗ trợ sạc nhanh 
siêu tốc 25W, cao hơn cả Galaxy S10 Plus (sạc nhanh 15W). Bộ sạc 
nhanh đi kèm giúp Galaxy A70 chỉ cần 2 giờ để sạc từ 0 đến 100%.

1

2

Giá không tương đương với phần cứng: Samsung Galaxy A70 
được trang bị chipset Snapdragon 675, đây là con chip tầm trung 
mạnh mẽ, kết hợp với RAM 6GB và bộ nhớ trong 126GB. Thực 
tế đây là cấu hình phần cứng khá ấn tượng, nhưng với mức giá 

bán lên tới 9,29 triệu đồng thì thực sự là “hơi sốc”.
Người dùng hoàn toàn có thể tìm thấy các mẫu smartphone có 

cấu hình phần cứng tương tự như Realme 3 Pro và Redmi Note 7 Pro 
nhưng các thiết bị này chỉ có giá hơn 6 triệu đồng. Kể cả chiếc Xiaomi 
PocoPhone F1 đình đám với chipset Snapdragon 845 khủng cũng chỉ có 
giá khoảng 7,3 triệu đồng. 

Mặc dù Samsung Galaxy A70 hoàn toàn mang lại hiệu năng mượt 
mà, có thể quản lý hầu hết các tác vụ hàng ngày một cách dễ dàng, kể 
cả đa nhiệm hay các game giải trí cho đến các game 3D nặng. Nhưng rõ 
ràng mức giá cao không phải là do phần cứng, Galaxy A70 vẫn đáng giá 
nhờ màn hình hiển thị hàng đầu

3
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6

4

5

Trải nghiệm với Galaxy A70 khá ấn tượng nhờ giao diện 
người dùng độc quyền One UI cải tiến với nhiều tính năng thú 
vị, dựa trên phiên bản Android Pie mới nhất. Do đó mọi thao 
tác sử dụng và hoạt động đều cực kỳ tốt trên điện thoại màn 

hình lớn. 
Với màn hình lớn nhưng do được tối ưu hóa bằng 

phần mềm nên Samsung Galaxy A70 vẫn cung cấp 
chế độ sử dụng bằng một tay để người dùng sử 
dụng khi cần, máy cũng có chế độ ban đêm, 
làm cho nền của giao diện người dùng 
màu đen, trông rất tuyệt trên màn hình 
AMOLED của Galaxy A70.

Galaxy A70 mang đến khả năng chụp 
ảnh linh hoạt với hệ thống 3 camera ở 
mặt sau, trong đó camera chính độ phân 
giải 32MP khẩu độ f/1.7, tiếp theo là ống 

kính góc cực rộng độ phân giải 8MP khẩu độ f/2.2 
và cuối cùng cảm biến độ sâu 5MP khẩu độ f/2.2.

Ở mặt trước Galaxy A70 là camera selfie độ phân 
giải khủng 32MP khẩu độ f/2.0 cho khả năng chụp 
ảnh selfie cực kỳ sắc nét và đẹp với các chế độ làm 
đẹp đi kèm.

Hệ thống ba camera của Galaxy A70 làm việc rất 
hiệu quả ở điều kiện ánh sáng đầy đủ, cung cấp những 
bức ảnh có độ chi tiết tốt bằng camera chính và khả 
năng chuyển sang ống kính góc rộng để chụp khung hình 
lớn hơn.

Camera của Galaxy A70 cũng có khả năng quay video Super Slo-mo 
với tốc độ 960fps, tính năng trước giờ chỉ có mặt trên các máy cao cấp. 
Tuy nhiên, camera của Galaxy A70 không phải là tốt nhất để chụp ảnh 
thiếu sáng và nó bị lép vế trước đối thủ cạnh tranh cung cấp các chế độ 
phơi sáng dài chuyên dụng như Redmi Note 7 Pro và Realme 3 Pro.

Giống như Galaxy A50, Galaxy A70 
cũng đi kèm với chức năng bảo mật vân 
tay nhúng trong màn hình bên cạnh chức 
năng mở khóa bằng khuôn mặt. Tuy 

nhiên thực tế trải nghiệm cảm biến vân tay trong 
màn hình khá chậm so với cảm biến vân tay truyền 
thống. Mở khóa bằng khuôn mặt thì nhanh hơn, 
nhưng lại gặp khó khăn trong việc nhận diện 

khuôn mặt khi sử dụng trong ánh sáng yếu.
Cuối cùng, Galaxy A70 cũng là sản phẩm đầu 

tiên trong dòng sản phẩm Galaxy A series mới đi 
kèm với tính năng Samsung Pay. Tính năng cho 
phép người dùng lưu trữ chi tiết các thẻ tín dụng/
thẻ ghi nợ để giúp bạn thanh toán tại các cửa hàng 
hỗ trợ thông qua NFC. Đây là một giải pháp thanh 
toán thuận tiện và đáng tin cậy nếu bạn là người 
thường sử dụng ví kỹ thuật số..

hoàng Thanh
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Top 4 smartphone
pin “trâu” dưới 4 triệu đồng

Realme 3: 
Sau sự thành công của chiếc Realme 2, nhà sản xuất Realme tiếp tục cho ra 

mắt bản nâng cấp mới Realme 3 với nhiều lợi thế hơn, tất nhiên vẫn sẽ bao gồm cấu 
hình tốt cùng mức giá cạnh tranh. Mặc dù toàn bộ ỏ máy bằng nhựa, tuy nhiên vẫn 
mang đến cảm giác sang trọng nhờ được phủ lớp sơn bóng giả kính.

Realme 3 dùng màn hình IPS kích thước 6,22 inch, tuy nhiên độ phân giải chỉ là HD+ 
(1.520x720 pixel) thấp nhất trong danh sách này, tuy nhiên do thiết kế màn hình giọt 
nước với tỷ lệ 19:9 nên vẫn mang đến không gian hiển thị tối ưu hóa giải trí, nhất là chơi 
game, màn hình của máy còn được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 3. 

“Trái tim” của Realme 3 là vi xử lý MediaTek Helio P70, GPU Mali-G72 MP3, kết 
hợp RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, có khay cắm thẻ microSD chuyên dụng, chạy 

hệ điều hành Android 9.0 Pie, được tùy biến trên giao diện ColorOS 6.0 với viên 
pin khủng 4.230 mAh. 

Bộ đôi camera sau của Realme 3 gồm camera chính độ phân giải 13MP khẩu độ f/1.8 
+ camera phụ 2MP khẩu độ f/2.4 giúp chụp ảnh xóa phông. Mặt trước chỉ là camera 
đơn 13MP khẩu độ f/2.0. 

Xiaomi Redmi Note 6 PRo:
 Mặc dù lên kệ tại Việt Nam từ hồi cuối 

tháng 6/2018, tuy nhiên đến nay Redmi Note 
6 Pro vẫn là một trong những smartphone 
đáng chọn trong phân khúc giá dưới 3,5 triệu 
đồng. Máy sở hữu thiết kế theo phong cách 
cũ với vỏ kim loại nguyên khối, mặt lưng ôm 
cong nhẹ về hai cạnh và có hai miếng nhựa ở 
trên dưới là nơi thu phát sóng.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro có thiết kế màn 
hình tai thỏ kích thước 5,8 inch, độ phân giải 
Full HD+ (1080x2280 pixel), chạy hệ điều hành 
MIUI 9.5 trên nền Android 8.1 Oreo với sức 
mạnh của con chip Snapdragon 625, kết hợp 
với bộ nhớ RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB.

Máy đi kèm viên pin khủng dung lượng 
4000mAh, đem lại thời lượng sử dụng rất 
tốt. Trong khi chip đồ họa Adreno 506 cũng 
giúp Redmi Note 6 Pro chiến tốt rất nhiều 
game phổ biến trên Android hiện nay, bao 
gồm cả những game nặng.

Redmi Note 6 Pro nổi bật với hệ thống 4 
camera, trong đó camera kép ở mặt trước 
với 2 cảm biến là 20MP (chính) với khẩu 
độ f/2.0 kết hợp cảm biến phụ 2MP để 
phục vụ chụp ảnh chân dung. Trong khi 
camera kép ở mặt sau gồm camera chính 
12MP khẩu độ f/1.9 và camera phụ 5MP 
để chụp ảnh xóa phông. 

1

2

Chỉ dưới 4 triệu đồng, 4 chiếc smartphone dưới đây được đánh giá 
là những lựa chọn tốt nhất trong phân khúc giá khi đáp ứng cả 3 
tiêu chí là pin trâu, giá rẻ và chơi game mượt mà.
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asus ZeNfoNe maX PRo m1: 
Sẽ là thiếu sót nếu danh sách này thiếu chiếc smartphone 

Zenfone Max Pro M1 có viên pin khủng nhất danh sách 
này với 5.000 mAh, hỗ trợ tốt cho việc chơi game, pin 
tụt lâu hơn và bạn có thể sử dụng lâu dài cho nhu cầu 
giải trí hay sử dụng hàng ngày của mình. 

Kiểu dáng thiết kế của máy là tương tự như 
đối thủ Xiaomi Redmi Note 6 Pro ở trên, tuy 
nhiên phần nắp nhựa ở mép trên dưới của 
mặt lưng nhỏ gọn và tinh tế hơn. Lớp vỏ của 
Zenfone Max Pro M1 được làm từ chất liệu hợp 
kim nhôm cứng cáp và sang trọng hơn. 

Asus Zenfone Max Pro M1 cũng là chiếc smartphone 
duy nhất trong danh sách này sử dụng màn hình truyền 
thống viền mỏng, không khuyết với kích thước 6 inch, độ 
phân giải Full HD+ với tỉ lệ 18:9 đem lại không gian hiển thị 
rộng rãi, không bị lỗi hoặc khuyết như trên các đối thủ sử dụng 
màn hình tai thỏ hoặc giọt nước. 

Cùng với viên pin, Asus Zenfone Max Pro M1 còn nổi bật với phần 
cứng tốt khi sử dụng chip Snapdragon 636, đi kèm RAM 3GB, bộ nhớ 
trong 32GB và chip đồ họa Adreno 509. Với cấu hình này bạn hoàn toàn có 
thể chơi những tựa game nặng như PUBG Mobile hay Alphalts 9 ở mức thiết 
lập đồ họa vừa phải ổn định mà không phải gặp vấn đề gì. 

Mặt lưng của Zenfone Max Pro M1 là cụm camera kép với camera chính 13MP khẩu 
độ f/2.2, góc rộng + camera phụ 5MP khẩu độ f/2.4. Mặt trước của máy cũng có đèn 
flash hỗ trợ chụp ảnh thiếu sáng cho camera 8MP khẩu độ f/2.4.

hoàng Thanh

Xiaomi Redmi Note 7: 
So với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc, Redmi 

Note 7 có thiết kế nổi bật với kiểu dáng phẳng, chất 
liệu khung máy bằng nhựa trơn bóng, không phải kim loại 
nhưng hai mặt lại là kính cường lực Gorilla Glass 5. Ghép 
nối giữa mặt kính và khung nhựa kín khít, cho cảm giác 
cầm nắm rất chắc tay.Redmi Note 7 cũng là một trong số ít 
smartphone giá rẻ mà được trang bị cổng USB-C cũng như 
hỗ trợ sạc nhanh chuẩn Quick Charge 4.0, tuy nhiên người 
dùng nếu muốn tận dụng sạc nhanh sẽ phải sắm thêm củ sạc 
nhanh. Tất nhiên một trong những điểm nhấn của thiết bị 
chính là viên pin khủng dung lượng 4.000 mAh.

Xiaomi Redmi Note 7 sở hữu màn hình thiết kế giọt nước 
kích thước 6,3 inch, độ phân giải Full HD+, mạnh mẽ với 
con chip Snapdrgon 660 cùng với RAM 3GB, bộ nhớ trong 
32GB và chip đồ họa Adreno 512 đủ tốt để có thể chơi mượt 
được hầu hết các ứng dụng và game trên Android, kể cả các 
game đồ họa nặng.

Về camera, Redmi Note 7 có cụm camera kép ở mặt sau 
gồm camera chính 48MP khẩu độ f/1.8 sử dụng cảm biến 
Samsung ISOCELL mới, kết hợp với camera phụ 5MP khẩu 
độ f/2.4. Mặt trước là camera selfie đơn độ phân giải 13MP 
khẩu độ f/2.2 + camera phụ 2MP khẩu độ f/2.4.

3

4
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1. Xóa quảng cáo 
Một trong những nhược điểm 

của phần mềm Xiaomi đi kèm máy là 
quảng cáo thường xuyên hiển thị trên 
giao diện người dùng gây phiền phức. 
Tuy nhiên bạn có thể vô hiệu hóa gần 
như tất cả.

 Xóa quảng cáo khỏi màn hình 
Home: Để xóa quảng cáo khỏi hướng 
dẫn xuất hiện ở khung bên trái của 
màn hình chính, hãy di chuyển xuống 
phía dưới và bấm ‘Customize’ và tắt 
‘Recommended.’

Xóa quảng cáo sau khi cài đặt ứng 
dụng: Theo mặc định, MIUI sẽ quét 
tất cả các ứng dụng được người dùng 
tải và cài đặt từ Play Store. Tuy nhiên, 
trang quét bảo mật này có rất nhiều 
quảng cáo. Để xóa chúng, chỉ cần vô 
hiệu hóa tính năng quét bảo mật từ 
menu  Settings > Security và tắt tính 
năng Security scan.

Tắt các câu chuyện trên màn hình 
khóa Lockscreen: Theo mặc định, bạn 
cũng có thể tắt các hình ảnh và nội 
dung quảng cáo khác hiển thị trên 
màn hình khóa.

Tắt quảng cáo khỏi các ứng dụng 
khác: Bạn cũng có thể tắt quảng cáo 
khỏi các ứng dụng của bên thứ ba 
từ Google Ads. Truy cập Settings > 
Google> Ads và bật tùy chọn ‘Opt out 
of Ads personalization’ lên. 

Tắt quảng cáo trong các ứng dụng 
Xiaomi: Nếu sử dụng các ứng dụng 
được cài đặt sẵn khác 
của Xiaomi như 
Mi Music và Video 

Player, bạn có thể tắt quảng cáo riêng 
từ cài đặt ứng dụng (cách này cũng có 
thể được thực hiện cho hầu hết các 
ứng dụng). 

 

2. Tùy chỉnh màn hình
Theo mặc định, màn hình Xiaomi 

Note 7 Pro sẽ hiển thị thiên về tông 
màu lạnh và bạn có thể khắc phục 
bằng cách chuyển sang tông màu ấm 
(Warm) từ menu Settings >Display > 
Contrast & colors.

Tông màu ấm hơn sẽ giúp bạn đỡ 
mỏi mắt hơn, nhất là khi sử dụng 
trong thời gian dài. Bên 
cạnh đó Xiaomi Redmi 
Note 7 Pro cũng có chế 
độ đọc có thể tự động 
kích hoạt trong một 
số ứng dụng được 
chọn.

 

3. Cấu hình nút nguồn 
Trên Redmi Note 7 Pro, bạn có thể 

cấu hình hành động nhấn lâu trên 
nút nguồn để kích hoạt nhanh trợ lý 
Google Assistant. Điều này sẽ rất hữu 
ích và thuận lợi cho những người 
dùng người thường xuyên sử dụng 
trợ lý Google.

Để bật tùy chọn này, truy cập 
Settings > Additional Settings > 
Buttons and Gestures, di chuyển 
xuống phía dưới và kích hoạt tính 
năng Press and hold the Power button 

10 thủ thuật cần biết để tối ưu 
hóa Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Với 10 thủ thuật thú vị dưới đây, người dùng Xiaomi Redmi Note 7 Pro 
có thể tùy biến để chiếc smartphone này thực sự làm trợ thủ đắc lực 

cho bạn trong công việc và sử dụng hàng ngày.
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4. Ứng dụng kép và không 
gian kép

Một trong những ưu điểm của 
MIUI là cho phép sử dụng các ứng 
dụng có hai tài khoản riêng biệt và 
điều này hoạt động cho tất cả các ứng 
dụng. Để chia các ứng dụng thành 
hai, hãy chuyển đến menu Settings > 
Dual App, rồi kích hoạt ứng dụng nào 
bạn muốn sử dụng song song hai ứng 
dụng lên.

Nếu cần không gian riêng tư hơn, 
bạn có thể kích hoạt tính năng ‘Second 
Space’ (Settings > Second Space) để 
tạo không gian sử dụng thứ hai và 
thậm chí có thể bảo mật bằng dấu vân 
tay riêng. Điều này giống như tạo ra 
một chiếc điện thoại riêng biệt bên 
trong chiếc điện thoại hiện tại của bạn 
để những người khác không thể truy 
cập dữ liệu riêng tư của bạn.

 

5. Chụp ảnh 
Một trong những điểm nổi bật của 

Xiaomi Redmi Note 7 Pro là camera 
với rất nhiều chế độ phổ biến như Chế 
độ chân dung, Chế độ HDR và Chế 
độ ban đêm rất thú vị, nhưng ẩn bên 
trong menu cài đặt của camera còn có 
các tùy chọn rất đáng chú ý.

Trong Chế độ ảnh ảnh (Photo 
Mode), bạn có thể nhấn vào biểu 
tượng menu ở góc trên cùng bên phải 
và chuyển sang chụp ảnh ở độ phân 
giải đầy đủ 48MP. Tại đây, bạn cũng có 
thể truy cập tính năng Google lens.

Trong cài đặt camera bạn còn có 
thể cấu hình dùng cảm biến vân tay 
để chụp ảnh (Fingerprint shutter) để 
chụp ảnh selfie, tắt âm thanh camera 
khi chụp ảnh (Camera sounds), loại bỏ 
thông tin chèn vào ảnh chụp (Photo 
watermark) …

 

6. Cử chỉ điều hướng
Trên Redmi Note 7 Pro, bạn có thể 

thay thế các nút điều hướng bằng các 
thao tác cử chỉ để có trải nghiệm mới 
lạ hơn, nhưng các tùy chọn này lại 
không được liệt kê trong trong menu 
cài đặt ‘Gestures and buttons’ như cái 
tên của nó.

Đối với cử chỉ điều hướng, hãy đi 
tới menu Settings và di chuyển xuống 

mục Full-screen display và kích hoạt 
tính năng Full screen gestures lên.

 

7. Phím tắt cử chỉ
Tiếp tục về các thao tác cử chỉ 

trên Redmi Note 7 Pro, bạn còn có 
một số tiện ích có thể tìm thấy trong 
cùng một menu Settings >Additional 
Settings > Buttons and Gestures.

Ví dụ như tùy chọn khởi chạy các 
ứng dụng chia màn hình bằng hành 
động nhấn lâu trên Menu (Long press 
the Menu button), nút Home hoặc nút 
Back …

 

8. Chế độ một tay
Khi điện thoại ngày càng cao hơn, 

chế độ một tay (One hand mode) ngày 
càng trở thành một tính năng chính 
của Android. Rất may, Redmi Note 7 
Pro cũng có chế độ này để thuận tiện 
sử dụng chỉ bằng một tay.

Truy cập menu  Settings > 
Additional Settings và tại đây bạn có 
thể quyết định lựa chọn giữa ba kích 
thước màn hình hiển thị muốn co lại 
và bật cử chỉ để nhanh chóng chuyển 
sang chế độ một tay.

 

9. Thay đổi ứng dụng mặc 
định

Nếu chọn sai ứng dụng mặc định 
để mở tập tin trên điện thoại khi được 
nhắc ban đầu, bạn có thể đặt lại ứng 
dụng mặc định khác trên Note 7 Pro 
bằng cách Settings > Installed Apps 
và nhấn vào menu ba chấm ở góc trên 
cùng bên phải.

Từ đây có thể truy cập danh sách 
các ứng dụng mặc định được cài đặt 
trên điện thoại và thay đổi theo nhu 
cầu.

 

10. Nâng máy lên để bật và 
mở khóa bằng khuôn mặt

Ngoài cảm biến vân tay nhận diện 
nhanh, Xiaomi Redmi Note 7 Pro còn 
có tính năng mở khóa bằng khuôn 
mặt mà bạn có thể định cấu hình từ 
Settings > Lock screen and passwords.

Để mở khóa nhanh hơn, bạn cũng 
có thể bật tùy chọn ‘Raise to Wake’ 
dưới menu Settings > Display. Bằng 
cách này, mở khóa bằng khuôn mặt sẽ 

bắt đầu hoạt động ngay khi bạn cầm 
điện thoại lên.

 Trên đây là một số tùy chỉnh thú vị 
mà bạn có thể thử trên Redmi Note 7 
Pro và các điện thoại Xiaomi khác chạy 
Android Pie dựa trên MIUI 10, bao 
gồm cả Redmi Note 7 nhằm mang lại 
trải nghiệm tối ưu nhất.

hoàng Thanh
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