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HENGXIN ANTENNA-INDOOR COVERAGE ANTENNAS

With the construction of 4G and 5G BTS, antennas have 
been widely installed around our world. Especially for 
indoor and outdoor antennas. As a result of relatively 

small size and light weight, indoor antennas have been widely 
used in public places, such as meeting rooms, hotels, office 
buildings, cinemas, residential buildings, etc.

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. More details about our indoor 
antennas are as below-mentioned:

THE ADVANTAGE OF HENGXIN INDOOR ANTENNAS   

 Meet with the requirement of 5G frequency standard
 Light Weight
 Better Consistency
 Low Cross Polarization Ratio
 Completely Test System 
 Competitive Price with reliable quality

VIETNAM INDOOR ANTENNA PROJECT REFERENCE   

 VINCOM Center Da Nang
 VinGroup Apartment
 The Garden Mall HCMC

THE TYPE OF INDOOR ANTENNAS   

 Single band V-Pol Indoor Omni directional Antenna
 Ultra-Wide band V-Pol Indoor Omni directional Antenna
 Single band Vertical-pol Wall-mount Indoor Antenna
 Ultra-Wide Band Vertical-pol Wall-mount Indoor Antenna
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TIÊU ĐIỂM >>

VNPT sẽ thử nghiệm mạng 5G 
tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Theo Thứ trưởng Bộ TT& TT Nguyễn 
Thành Hưng, Bộ TT&TT đã chính 
thức cấp phép thử nghiệm mạng 
5G cho Tập đoàn VNPT. Như vậy, 
đến thời điểm này, đã có 03 nhà 
cung cấp dịch vụ viễn thông là 
VNPT, MobiFone và Viettel được 
chấp thuận và hướng dẫn triển 
khai công nghệ mạng mới nhất 
này tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị 
triển khai nhiệm vụ 06 
tháng cuối năm 2019 

của Bộ TT&TT diễn ra vào 
ngày 05/7/2019, Thứ trưởng 
Nguyễn Thành Hưng cho 
biết, Bộ TT&TT đã cấp phép 
thử nghiệm 5G cho 3 doanh 
nghiệp viễn thông gồm VNPT, 
MobiFone và Viettel, đồng 
thời hướng dẫn các doanh 
nghiệp này triển khai thử 
nghiệm 5G. Theo đó, VNPT 
đang khẩn trưởng  để tiến 
hành thử nghiệm 5G tại 
Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; 
MobiFone dự kiến sẽ thử 
nghiệm tại Hà Nội, Hải Phòng 

và Đà Nẵng; Viettel  công bố 
đã thử nghiệm 5G tại Hà Nội 
trong tháng 5/2019 và tiếp tục 
mở rộng mạng di động 5G tại 
một số thành phố khác.

Bên lề hội nghị sơ kết, Tổng 
giám đốc Tập đoàn VNPT 
Phạm Đức Long đã chia sẻ 
với báo chí, VNPT được Bộ 
TT&TT cấp phép thử nghiệm 
mạng 5G từ tháng 5/2019. 
Hiện tại, VNPT đang hoàn 
thiện các khâu cuối cùng để 
tiến hành thử nghiệm mạng 
5G sớm nhất. 

Là nhà mạng luôn tiên 
phong cung cấp các dịch vụ 
di động thế hệ mới, với  công 

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông của VNPT
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nghệ 5G, VNPT đã sớm bắt 
tay vào thực hiện các công 
đoạn từ khi khái nhiệm 
về thế hệ mạng này được 
đưa ra.

Theo VNPT, để có thể 
triển khai mạng 5G thành 
công cả về công nghệ lẫn 
kiến trúc mạng lưới, Tập 
đoàn đã chuẩn bị một lực 
lượng nghiên cứu và phát 
triển (R&D) hùng mạnh 
để có thể làm chủ và tham 
gia vào hệ sinh thái 5G 
(từ mạng lưới, nền tảng 
platform kết nối cung cấp 
dịch vụ, ứng dụng trên nền 
5G, an ninh, bảo mật và an 
toàn).

Bên cạnh việc đầu tư 
cho hoạt động R&D, VNPT 
cũng tăng cường hợp tác 

với nhiều đối tác công 
nghệ lớn trên thế giới 
để học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm, thiết lập hạ tầng 
công nghệ, xây dựng và 
phát triển nguồn nhân lực.

Trong thời gian qua, 
VNPT cũng đã ký kết thỏa 
thuận hợp tác phát triển 
với Tập đoàn Nokia để 
cùng thiết lập phòng Lab 
nghiên cứu về công nghệ 
và giải pháp, ứng dụng 
trong mạng di động 5G. 
Hai bên cùng  hợp tác thử 
nghiệm các công nghệ 
mạng 5G và các giải pháp, 
ứng dụng trên mạng 5G; 
Nghiên cứu, khảo sát, thử 
nghiệm triển khai công 
nghệ 5G. Nokia sẽ phối 
hợp để hiện đại hóa mạng 

lưới VNPT theo định 
hướng 5G và Cloud. Ngoài 
ra hai bên cũng hợp tác 
chia sẻ thông tin về các 
nghiên cứu mới nhất về 
công nghệ, sản phẩm mới 
trên mạng 5G. Dự án này 
sẽ được thực hiện trong 
3 năm với tổng giá trị 
khoảng 15 triệu USD.

Với những thành tựu 
đạt được trong mảng sản 
xuất thiết bị công nghệ 
viễn thông trong thời gian 
qua, VNPT đã sẵn sàng sản 
xuất các thiết bị mạng 5G, 
từng bước tiến tới làm 
chủ trong mảng này giống 
như đã làm được đối với 
mạng 2G, 3G, 4G và băng 
rộng cố định. Ngay sau khi 
nhận được cấp phép thử 

nghiệm mạng 5G, VNPT đã 
quy hoạch mạng lưới để 
đáp ứng tốt nhất nhu cầu 
của người dùng trong thời 
gian tới.

Bộ trưởng Bộ TT&TT 
Nguyễn Mạnh Hùng đã 
đánh giá cao nỗ lực của 
các nhà cung cấp dịch 
viễn thông trong nước khi 
không ngừng đầu tư nghiên 
cứu, thử nghiệm công nghệ 
mạng 5G. Việc thử nghiệm 
5G năm 2019 và triển khai 
thương mại năm 2020 là 
một tuyên bố của ngành 
ICT Việt Nam về việc từ nay 
chúng ta sẽ không tiếp tục 
đi sau mà sẽ đi cùng nhịp 
với những nước đầu tiên 
trên thế giới

VNPT đã sẵn sàng hạ tầng mạng lưới để triển khai thử nghiệm mạng 5G
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VIỄN THÔNG -CNTT >>

Trước đây các 
thỏa thuận hợp 

tác của Tập 
đoàn Bưu chính 
Viễn thông Việt 

Nam (VNPT) 
với đối tác chủ 
yếu là ký giữa 

hai bên, thì nay 
VNPT đã triển 

khai nhiều thỏa 
thuận hợp tác 
đa phương, ký 

với nhiều đối 
tác trong cùng 

một thỏa thuận, 
nhằm tối đa hóa 
lợi thế của nhiều 

bên, mang lại 
tiện ích tốt nhất 

cho khách hàng. 

Mở rộng hợp tác đa 
phương

Ngày 1-7-2019, trong 
khuôn khổ chuyến thăm 
chính thức của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật 
Bản, dưới sự chứng kiến 
của Thủ tướng và đại diện 
Chính phủ hai nước, VNPT 
đã ký thỏa thuận hợp tác với 
nhiều đối tác lớn của Nhật 
Bản. 

Cụ thể, Tập đoàn VNPT 
đã cùng hai đối tác là Công 
ty AEONMALL Việt Nam 
và Công ty TNHH Nissho 
Electronics Việt Nam ký kết 
Biên bản ghi nhớ về hợp tác 
để cung cấp hạ tầng, dịch 

vụ, giải pháp viễn thông và 
công nghệ thông tin (CNTT) 
cho các hệ thống các siêu thị 
của AEOMALL trên khắp 
Việt Nam. 

 Dưới sự chứng kiến 
của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc, Tập 
đoàn VNPT cùng hai đối 
tác là Công ty AEONMALL 
Việt Nam và Công ty TNHH 
Nissho Electronics Việt Nam 
đã ký kết Biên bản ghi nhớ 
về hợp tác để cung cấp hạ 
tầng, dịch vụ, giải pháp viễn 
thông và CNTT cho các hệ 
thống các siêu thị của EMV 
trên khắp Việt Nam.

Với biên bản ghi nhớ 
này, các bên thống nhất, 
Tập đoàn VNPT và Công 
ty Nissho Electronics Việt 
Nam sẽ phối hợp cùng nhau 
để cung cấp cơ sở hạ tầng 
viễn thông, dịch vụ CNTT 
và các giải pháp khác để 
cung cấp các dịch vụ số tại 
các trung tâm mua sắm của 
AEONMALL Việt Nam. 
Các bên cũng sẽ chia sẻ tài 
nguyên với nhau, thảo luận 
và cùng hợp tác để phát 
triển các dự án liên quan 
đến các giải pháp trong lĩnh 
vực thương mại.

Tập đoàn VNPT có thế 
mạnh về hạ tầng công nghệ, 

VNPT mở rộng hợp tác đa 
phương với các đối tác lớn 

của Nhật Bản
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trong khi Nissho Electronics 
Việt Nam có lợi thế về khả 
năng tiếp cận và tư vấn giải 
pháp và công nghệ mới, còn 
AEONMALL Việt Nam là 
nơi tập trung sự gắn kết của 
người dân.

Việc hợp tác đa phương 
này sẽ giúp phát huy tối đa 
thế mạnh từng bên, tạo ra 
sức mạnh cộng hưởng, thúc 
đẩy việc đưa các ứng dụng 
CNTT vào cuộc sống, góp 
phần nâng cao trải nghiệm 
mua sắm cho người dân 
Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ 
chuyến làm việc tại Tokyo, 
VNPT cũng ký với Tập đoàn 
BRG, Tập đoàn Sumitomo và 
Ngân hàng SeABank để cùng 
nhau hợp tác phát triển lĩnh 
vực tài chính số (Fintech) 
và ứng dụng công nghệ cao 
trong đô thị thông minh tại 
Việt Nam. 

Sự tham gia của 4 doanh 
nghiệp có tên tuổi đến từ 
hai quốc gia trong cùng một 
thỏa thuận hợp tác sẽ đảm 
bảo tốt nhất cho sự thành 
công của những dự án 
Fintech và Thành phố thông 
minh của Việt Nam bởi các 
bên tham gia đều có tiềm lực 
mạnh và những lợi thế lớn 
để cùng phát triển những dự 
án tầm cỡ. 

 Đại diện Tập đoàn BRG, 
Tập đoàn VNPT, Tập đoàn 
Sumitomo và Ngân hàng 
SeABank đã ký thỏa thuận 
hợp tác trong lĩnh vực 
Fintech và ứng dụng công 
nghệ cao trong đô thị thông 
minh tại Việt Nam.

Nếu như trước đây, các 
thỏa thuận hợp tác của VNPT 
với đối tác chủ yếu là ký giữa 
hai bên thì lần này VNPT đã 
triển khai nhiều thỏa thuận 
hợp tác đa phương, ký với 
nhiều đối tác trong cùng 
một thỏa thuận, nhằm tối đa 
hóa lợi thế của nhiều bên, 
mang lại tiện ích tốt nhất cho 
người dùng Việt Nam. 

Người dân sẽ được 
tiếp cận nhiều dịch 
vụ tiên tiến

Với sự tham gia của 
những tập đoàn hàng đầu 
Nhật trong các lĩnh vực khác 
nhau, các thỏa thuận hợp 
tác đa phương lần này của 
VNPT sẽ mang lại cho người 
dùng tại Việt Nam nhiều trải 
nghiệm dịch vụ hoàn toàn 
mới. 

Việc triển khai các giải 
pháp thanh toán số tại các 
trung tâm mua sắm của 
AEONMALL Việt Nam sẽ 
giúp người dân khi mua 
sắm tại đây có thể thanh 
toán thông qua các giải pháp 
thanh toán trực tuyến một 
cách nhanh gọn, an toàn. Đó 
là thanh toán qua ví điện tử 
(VNPT Pay) hay thanh toán 
thông qua mã QR VNPT. 

Chưa dừng lại ở đó, việc 
áp dụng áp dụng các công 
nghệ 4.0 trong việc phân tích 
dữ liệu lớn và phân tích hành 
vi khách hàng sẽ giúp “cá 
nhân hóa” trải nghiệm cho 
mỗi khách hàng khi đến với 
AEONMALL Việt Nam. Mỗi 
khách hàng sẽ được phục 
vụ, cung cấp thông tin theo 
một cách riêng, dựa trên thói 

quen tiêu dùng của người đó. 
Các công nghệ này sẽ được 
triển khai nhanh chóng dựa 
nền tảng sức mạnh của hai 
tập đoàn công nghệ hàng đầu 
Việt Nam và Nhật Bản. 

Trong khi đó sự hợp tác 
giữa Tập đoàn BRG và Tập 
đoàn Sumitomo với Tập 
đoàn VNPT trong xây dựng 
Thành phố thông minh có 
số vốn đầu tư dự kiến 4,2 tỷ 
USD thuộc quy hoạch tuyến 
đường Nhật Tân - Nội Bài 
cũng sẽ mang lại trải nghiệm 
hoàn toàn mới cho người 
dân nơi đây. Với nền tảng 
và kinh nghiệm sâu về công 
nghệ và quản lý vận hành, 
sẽ giúp những đô thị thông 
minh tại Việt Nam sớm được 
triển khai, đem đến những 
nguồn động lực mới cho sự 
phát triển kinh tế-xã hội của 
đất nước. 

Ông Phạm Đức Long, 
Tổng Giám đốc Tập đoàn 
VNPT nhận định về mối hợp 
tác với Tập đoàn BRG và Tập 
đoàn Sumitomo trong việc 
phát triển thành phố thông 
minh: “Buổi lễ ký kết này 
đặc biệt quan trọng cho sự 
phát triển thành công của 
những thành phố thông 
minh tại Việt Nam, và trước 
mắt là Thành phố thông 

minh thuộc quy hoạch tuyến 
đường Nhật Tân-Nội Bài 
khi nhận được sự chung tay 
cùng phát triển của những 
Tập đoàn lớn của Việt Nam 
và Nhật Bản. Đối với Tập 
đoàn VNPT, chúng tôi tự tin 
đồng hành cùng Tập đoàn 
BRG và Tập đoàn Sumitomo 
trong dự án này. Chúng tôi 
sẽ triển khai các sản phẩm và 
giải pháp thành phố thông 
minh của VNPT cùng với 
việc triển khai đồng bộ hạ 
tầng Viễn thông - Công nghệ 
thông tin để dự án trở thành 
hình mẫu về triển khai thành 
phố thông minh tại Việt 
Nam”.

Thỏa thuận hợp tác của 
VNPT với các đối tác Nhật 
Bản có thể coi là một dấu mốc 
quan trọng cho sự phát triển 
của VNPT nói riêng và các 
bên tham gia nói chung. Các 
doanh nghiệp đều có tiềm lực 
và sức mạnh riêng đã cùng 
nhau cộng hưởng sức mạnh 
để tối đa hóa lợi thế của từng 
bên, hướng đến sự phát triển 
bền vững và cùng tiến xa hơn 
trên con đường phát triển 
của doanh nghiệp, đồng thời 
đóng góp cho sự lớn mạnh 
không ngừng của kinh tế đất 
nước và mối quan hệ tốt đẹp 
Việt Nam - Nhật Bản.
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VIỄN THÔNG -CNTT >>

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và Lãnh đạo Tập đoàn VNPT nhấn nút khai trương Cổng thông tin du lịch 
thông minh Đồng Nai

Đồng Nai là một trong các địa phương tiên phong trong việc ứng dụng công 
nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước, với mong muốn mang lại 
nhiều tiện ích phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, và góp phần nâng cao 
năng lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền.

Triển khai giải pháp Du lịch 
thông minh, Đồng Nai có 

những đột phá mới
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Quán triệt Quyết định 
số 1761/QĐ-TTg ngày 
12/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về ứng dụng công 
nghệ thông tin trong lĩnh vực du 
lịch giai đoạn 2018-2020, định 
hướng đến năm 2025, góp phần 
nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt 
động du lịch đóng góp vào sự  
phát triển kinh tế - xã hội, từng 
bước đưa du lịch Đồng Nai trở 
thành ngành kinh tế dịch vụ quan 
trọng của tỉnh, UBND tỉnh Đồng 
Nai đã ban hành kế hoạch 5440/
KH-UBND về việc thực hiện Đề án 
“Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 
2018-2020, định hướng đến năm 
2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Trong đó xác định việc ứng dụng 
công nghệ thông tin là yêu cầu, 
giải pháp đột phá để tạo thuận lợi, 
thu hút khách du lịch, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, 
góp phần hiện thực hóa mục tiêu 
phát triển du lịch trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Ngày 08/01/2015, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đồng Nai và Tập đoàn 
Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
(VNPT) đã ký thỏa thuận hợp tác 
về viễn thông, công nghệ thông 
tin giai đoạn 2015-2020. Theo 
đó, VNPT Đồng Nai đã triển khai 
thành công các ứng dụng Công 
nghệ thông tin phục vụ Chính 
quyền điện tử như: triển khai 
mạng truyền số liệu chuyên dùng 
3 cấp từ tỉnh đến Huyện/Thị xã/
Thành phố và các Xã/Phường/

Thị trấn trực thuộc; Tổng đài 
dịch vụ công 1022 trên địa bàn 
tỉnh góp phần ứng dụng CNTT 
vào hoạt động của các cơ quan 
nhà nước và nâng cao chỉ số 
cải cách hành chính năm 2017, 
2018.

Tiếp nối các thành công 
trên, nhằm đẩy mạnh khai 
thác, phát triển tiềm năng du 
lịch tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ các 
cơ quan quản lý, chính quyền, 
doanh nghiệp quảng bá, xúc 
tiến du lịch qua mạng Internet, 
hình thành hệ sinh thái du lịch 
thông minh. Được sự đồng 
ý của UBND tỉnh Đồng Nai, 
Sở VHTT&DL, Sở Thông tin 
và truyền thông, các huyện, 
thành phố trong tỉnh đã phối 
hợp với VNPT Đồng Nai triển 
khai thực hiện Giải pháp du 
lịch thông minh tỉnh Đồng 
Nai. Sau hơn 6 tháng triển 
khai, 03 thành phần chính 
của giải pháp du lịch thông 
minh tỉnh Đồng Nai đã hoàn 
thành gồm: cổng thông tin 
du lịch tỉnh Đồng Nai tại địa 
chỉ http://mydongnai.vn , 
ứng dụng du lịch thông minh 
trên smartphone (Dongnai 
Tourism) và hệ thống quản lý 
lưu trú.

Giải pháp du lịch thông 
minh được Tập đoàn VNPT 
đầu tư nghiên cứu trong 
3 năm, đã đoạt nhiều giải 
thưởng quốc tế trong lĩnh 
vực CNTT và đã triển khai tại 

một số địa 
phương 
du lịch nổi 
tiếng của 
Việt Nam 
như: Lào 
Cai, Ninh 
Bình, Đà 
Lạt, và Phú 
Quốc.

PV

Một số lợi ích mà giải pháp này đã mang 
lại như sau: 

Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Thu thập 
các thông tin về lĩnh vực du lịch, nhằm nắm bắt 
thông tin nhanh chóng về thực trạng các hoạt 
động du lịch để có phương án định hướng, giải 
quyết. Thu thập thông tin phản hồi, những ý kiến 
góp ý của du khách/Doanh nghiệp về du lịch của 
địa phương giúp dự báo về thị hiếu, xu hướng 
phát triển du lịch để điều chỉnh các chính sách 
quản lý hiệu quả, kịp thời.

Đối với doanh nghiệp: Giúp cho doanh nghiệp 
cập nhật thông tin dịch vụ, chính sách Khách 
hàng nhanh chóng, tiếp thu các ý kiến phản hồi từ 
khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, 
mở rộng kênh bán hàng. Xây dựng mối liên kết 
giữa các Doanh nghiệp thành một chuỗi cung cấp 
dịch vụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững 
cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch.

Đối với người dân/du khách: Cung cấp Cổng 
thông tin du lịch toàn diện, tin cậy, chính thống 
giúp du khách có thể dễ dàng tìm hiểu thông 
tin về du lịch địa phương như lịch sử, văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, nơi lưu trú, khách sạn, nhà 
hàng, mua sắm, phương tiện đi lại...với các tính 
năng thông minh như: Đặt phòng, gợi ý hành 
trình du lịch, ẩm thực, mua sắm, bản đồ thông 
minh, … bằng song ngữ Việt - Anh, giúp khách du 
lịch tiết kiệm được tối đa thời gian, chi phí, đánh 
giá, chia sẻ thông tin trong suốt hành trình trước 
và sau đi du lịch.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương, Lãnh 
đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các Sở ban 
ngành, địa phương trong tỉnh triển khai ngay 
các nội dung công việc cụ thể để đưa các giải 
pháp: Cổng thông tin du lịch tỉnh Đồng Nai, ứng 
dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động 
smartphone, hệ thống quản lý lưu trú,… vào hoạt 
động đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, doanh 
nghiệp kinh doanh du lịch và cơ quản quản lý 
nhà nước về hoạt động du lịch.  Hình thành hệ 
sinh thái du lịch và tạo lợi ích tương hỗ giữa 3 
đối tượng du khách, chính quyền, doanh nghiệp; 
xây dựng ngành du lịch chất lượng cao phục vụ 
du khách, thúc đẩy, đóng góp vào việc phát triển 
kinh tế bền vững của tỉnh. Bên cạnh đó, Lãnh đạo 
UBND tỉnh cũng đề nghị hiệp hội du lịch và các 
doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, các cơ 
quan truyền thông, đoàn thể xã hội cùng chung 
tay để quảng bá giải pháp du lịch thông minh đến 
với du khách, kể cả du khách quốc tế, để thúc đẩy 
du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển.



12 XÃ HỘI THÔNG TIN -  6/2019

VNPT e-Cabinet thay đổi phương 
thức làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh

VIỄN THÔNG -CNTT >>

Chưa có thống kê nào cho thấy những cuộc họp tiêu tốn bao nhiêu thời gian, chi 
phí nhưng thực tế chứng minh, bất kỳ cuộc họp nào dù quan trọng hay không, thời 
gian dài hay ngắn đều rất tốn kém từ công sức đến chi phí cho công tác chuẩn bị 
cuộc họp như:chuẩn bị tài liệu, thu thập ý kiến, điểm danh tham dự người họp, 
tổng hợp, báo cáo trong và sau cuộc họp, phát hành văn bản báo cáo kết quả…

Vì sao nên họp 
không giấy tờ?

Mô hình họp không giấy 
hay vẫn thường gọi là họp 
điện tử đã giải quyết tất cả 
những hạn chế của cuộc 
họp truyền thống. Đơn giản 
vì đã được số hóa ở nội 
dung tài liệu họp, rút ngắn 
thời gian họp, điểm danh, 
ý kiến thảo luận, trao đổi, 
tổng hợp, kết luận nội dung 
họp đều thể hiện rõ trong 
môi trường mạng Internet 
thay cho hàng chục mẫu 
biểu, tập giấy tờ dày cộm. 
Quan trọng hơn, họp không 
giấy giúp tiết kiệm thời 
gian, chi phí, đẩy nhanh 
hiệu quả các buổi họp, yếu 
tố cốt lõi để giúp lãnh đạo 
đưa ra các quyết định kịp 
thời, chính xác. Với ý nghĩa 
đó, phòng họp không giấy 
nhận được sự quan tâm của 
các cấp chính quyền, đặc 
biệt là cấp chính quyền ở 
những thành phố lớn.

Là đô thị đô thị lớn và 
đông dân nhất cả nước 
đồng thời cũng là trung tâm 
kinh tế, văn hóa, giáo dục 
quan trọng của Việt Nam và 
khu vực, Tp.HCM càng cần 
có hệ thống giải pháp để các 

cuộc họp tại UBND và các 
cấp thực sự phát huy hiệu 
quả. Phát biểu tại Hội nghị 
công bố triển khai Hệ thống 
“Phòng họp không giấy” 
và ứng dụng “Giao việc tức 

thời- nhắc việc thông minh” 
mới đây, Chủ tịch UBND 
Tp.HCM Nguyễn Thành 
Phong nhấn mạnh: Thời 
gian qua, Tp.HCM không 
ngừng nỗ lực, quyết liệt 

trong chỉ đạo, điều hành, 
đổi mới, sáng tạo, cải tiến 
lề lối, phong cách làm việc, 
quyết tâm xây dựng chính 
quyền thành phố hiện đại, 
minh bạch, năng động.

Lãnh đạo UBND Tp.Hồ Chí Minh trải nghiệm ứng dụng không giấy tờ 
VNPT e-Cabinet
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Mong muốn đó nhanh 
chóng được hiện thực hóa 
khi UBND Tp.HCM tập 
trung nghiên cứu và đặt 
hàng các doanh nghiệp 
công nghệ hàng đầu tại Việt 
Nam phát triển các ứng 
dụng phục vụ văn phòng 
điện tử với quyết tâm phải 
thay đổi hoạt động điều 
hành hướng đến cải cách 
thủ tục hành chính, nâng 
cao hiệu quả công việc, 
phục vụ tốt nhất cho người 
dân và doanh nghiệp.

UBND Tp.HCM chọn 
VNPT e-Cabinet để 
gửi “vàng”

Chỉ 3 tuần sau khi nghe 
VNPT báo cáo giới thiệu 
về mô hình Phòng họp 
không giấy e-Cabinet, ngày 
25/6/2019, UBND Tp.HCM 
chính thức công bố việc lựa 
chọn VNPT chính là đơn vị 
uy tín cung cấp cho UBND 
Tp.HCM hệ thống “họp 
không giấy” đúng nghĩa. 
Đây là hệ thống được VNPT 
xây dựng riêng cho UBND 
Tp.HCM nhằm tăng cường 
tương tác và nâng cao hiệu 
quả quản lý và điều hành 
của Ủy Ban từ cấp thành 
phố tới cấp xã/huyện.

Cụ thể, quy trình nghiệp 
vụ VNPT e-Cabinet tuân 
thủ theo các quy định về chế 
độ họp, phiên họp của nhà 
nước và UBND Tp.HCM 
và sở hữu nhiều tiện ích 
có ý nghĩa quan trọng góp 
phần nâng cao chất lượng 
thảo luận và rút ngắn thời 
gian cuộc họp. Lợi ích mà 
mọi người có thể thấy ngay 
được là việc số hóa các tài 
liệu cho cuộc họp, qua đó 
giúp cho việc truy cập và 
tra cứu thông tin dễ dàng. 
Việc tương tác giữa người 
chủ trì và các đại biểu 
trong cuộc họp cũng góp 
phần nâng cao chất lượng 
cuộc họp. Các thao tác trên 
VNPT e-Cabinet thân thiện, 

giúp 
người 
chủ trì 
cũng 
như các 
đại biểu 
có thể 
thao tác 
dễ dàng, 
nắm bắt 
thông 
tin cuộc 
họp và 
thông 
tin đại 
biểu 
nhanh 
chóng, 
chính 
xác.

Đáng 
chú ý 
hơn 
cả, hệ 
thống họp không giấy còn là 
một trong những giải pháp 
chuyển đổi số thông minh, 
tiết kiệm chi phí photo, in 
ấn đến 30%, giảm được 
40% tổng chi phí gửi văn 
bản hỏa tốc, chuyển phát 
nhanh, góp phần bảo vệ môi 
trường. Sau phiên họp, các 
ý kiến, kết quả biểu quyết, 
chỉ đạo kết luận trong 
cuộc họp được tổng hợp 
và thông tin đến các đơn vị 
và cá nhân liên quan trong 
thời gian ngắn nhất. Việc 
xử lý, thu hồi hoặc tiêu hủy 
tài liệu số sau phiên họp 
được thực hiện hết sức đơn 
giản so với các tác vụ tương 
tự trên tài liệu giấy.

VNPT e-Cabinet thay 
đổi phương thức 
làm việc tại thành 
phố HCM

Ứng dụng phòng họp 
không giấy tờ VNPT 
e-Cabinet do VNPT nghiên 
cứu gồm: Hệ thống văn 
bản điện tử - ký số điện tử, 
hệ thống văn bản điện tử 
- theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra thực hiện nhiệm vụ và 

hệ thống phiên họp không 
giấy tờ... Trước phiên họp, 
dự thảo nội dung và tài 
liệu liên quan cuộc họp 
được bộ phận tổng hợp 
gửi lãnh đạo phê duyệt, 
sau đó được cập nhật lên 
hệ thống VNPT e-Cabinet 
để các thành viên tham dự 
cuộc họp đối chiếu, chuẩn 
bị ý kiến đóng góp… Trên 
cơ sở đó, ngay trong phiên 
họp, lãnh đạo và các thành 
viên trao đổi, tương tác nội 
dung, thực hiện biểu quyết 
(nếu có) một cách nhanh 
chóng, nội dung kết thúc 
cuộc họp cũng sẽ được cập 
nhật gửi đến các thành viên 
tham dự họp.

Toàn bộ quy trình được 
thực hiện thông qua hệ 
thống văn bản điện tử - ký 
số điện tử của VNPT, không 
sử dụng bất cứ văn bản 
dưới dạng in nào. Nguồn 
tài liệu họp luôn sẵn sàng 
tra cứu trên hệ thống và là 
dữ liệu mở. Theo đó, người 
chủ trì và các đại biểu có 
tài liệu tức thời, có thể 
chủ động lấy ý kiến và biểu 
quyết từ xa rút ngắn thời 
gian xử lý công việc, mang 
lại nhiều lợi ích như: Tiết 

kiệm chi phí, tiết kiệm thời 
gian, quản lý công việc hiệu 
quả, cập nhật thông tin kịp 
thời, báo cáo đầy đủ chính 
xác. Lẽ tất nhiên, VNPT 
e-Cabinet còn hỗ trợ giải 
pháp họp, trình chiếu và lấy 
ý kiến từ xa với các thao tác 
đơn giản và tiện lợi ngay 
trên các thiết bị di động.

Chủ tịch UBND Tp.HCM 
Nguyễn Thành Phong 
khẳng định: mô hình mới 
sẽ chuyển phương thức làm 
việc từ văn bản giấy sang 
môi trường điện tử, góp 
phần rút ngắn thời gian và 
nâng cao chất lượng các 
phiên họp, tăng tính kịp 
thời, hiệu quả trong xử 
lý công việc, quản lý, điều 
hành của UBND thành phố.

Ngay sau Hội nghị, Bí 
thư Thành ủy Nguyễn 
Thiện Nhân yêu cầu trong 
tháng 9, lãnh đạo các 
sở, ngành cùng 24 quận, 
huyện phải tiếp cận ứng 
dụng hệ thống phòng họp 
không giấy để hướng đến 
2020, ứng dụng được áp 
dụng tới các xã, phường 
trên toàn thành phố.
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SẢN PHẨM - DỊCH VỤ >>

Thuê bao VinaPhone dùng 3G/4G 
không còn giới hạn dung lượng 
khi chuyển vùng quốc tế

Tri ân khách hàng thân thiết 
trong dịp kỷ niệm 23 năm 
thành lập mạng, VinaPhone 
lần đầu tiên ra mắt gói cước 
Data Roaming không giới 
hạn dung lượng. Với gói cước 
này, thuê bao VinaPhone 
có thể thỏa thích bật 3G/4G 
khi chuyển vùng quốc tế mà 
không còn phải lo lắng về chi 
phí phát sinh.

Với khách hàng đi du lịch hoặc công tác tại nước ngoài, Data 
Roaming (chuyển vùng quốc tế) là một trong những dịch vụ 
khá thiết yếu để giữ liên lạc cũng như đảm bảo kết nối cho 

công việc, giải trí. Trải qua nhiều lần giảm giá, cước Data Roaming 
hiện đã khá dễ chịu song vẫn khiến nhiều khách hàng băn khoăn 
khi cần sử với dung lượng cao hay dài ngày.

Tạo bước đột phá giúp dịch vụ chuyển vùng quốc tế đến gần 
hơn với khách hàng, VinaPhone đã lần đầu tiên ra mắt gói Data 
Roaming không giới hạn dung lượng sử dụng. Với các mức giá 
chỉ 499.000đ cho 3 ngày, 899.000đ cho 7 ngày và 999.000đ cho 
10 ngày, thuê bao VinaPhone sẽ có thể bật 3G/4G để thỏa 
thích sử dụng khi online tại nước ngoài, 
không còn nỗi lo cước phí cả khi gọi 
OTT, livestream, xem video hay upload/
download.

Gói cước áp dụng tại 59 quốc gia/90 
mạng trên thế giới, cũng là những địa 
điểm phổ biến được nhiều người Việt lưu trú, đi 
du lịch hoặc công tác. Danh sách các quốc gia và mạng cụ thể, 
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khách hàng có thể truy cập website 
https://vnpt.com.vn/di-dong/
data-roaming để biết thêm chi tiết.

Gói cước được mở thử nghiệm 
cho Hội viên hạng Vàng và Kim 
cương VinaPhone Plus từ ngày 
26/06/2019, cũng là một trong 
những chương trình tri ân của nhà 
mạng dành cho khách hàng thân 
thiết. Trước các chuyến đi, khách 
hàng hãy soạn DK CVQT gửi 9123 để 
mở dịch vụ chuyển vùng quốc tế. Để 
đăng ký gói, khách hàng hãy soạn DK 
RU3 gửi 9123 cho gói 3 ngày, DK RU7 
gửi 9123 cho gói 7 ngày và DK RU10 
gửi 9123 cho gói 10 ngày.

Tổng đài tư vấn: 18001091 (trong 
nước); +842437731857 (quốc tế) hoàn 
toàn miễn phí.
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SẢN PHẨM SỐ >>

7 lý do khiến
Galaxy Note 10

đáng để chờ đợi
Samsung dự kiến ra mắt Galayx Note 10 vào ngày 7 tháng 8 

tại New York. Như thường lệ Note 10 được cho là thiết bị được 
mong đợi nhất của năm 2019. Vậy đâu là những lý do 

khiến cho chiếc phablet này của Samsung 
đáng để chờ đợi? 

MÀN HÌNH LỚN
Nếu muốn sở hữu một thiết bị có màn hình lớn 

tối ưu hóa cho nhu cầu giải trí với chất lượng hiển thị hàng đầu 
thì không thể không chờ đợi Galaxy Note 10.

 Màn hình của Samsung Galaxy Note 9 có kích thước khổng lồ 6,4 inch, nhưng có 
vẻ như màn hình của Galaxy Note 10 còn lớn hơn nữa. Theo thông tin từ trang web The Bell của 
Hàn Quốc tuyên bố màn hình của Galaxy Note 10 sẽ là 6,75 inch. Ngoài ra The Bell còn cho biết 
Samsung đang làm việc trên nhiều mẫu Galaxy Note 10 bao gồm cả phiên bản có màn hình nhỏ 
hơn và có vẻ như phiên bản này chỉ phát hành độc quyền ở châu Âu.

 Một trang web khác của Hàn Quốc là ETNews tuyên bố Samsung đang làm việc trên 4 mẫu 
Galaxy Note 10 mới. Trong đó sẽ bao gồm một model có màn hình lớn, một model 6,4 inch và hai 
model LTE với màn hình 6,28 inch và 6,75 inch. Dù bất kỳ kích thước nào thì màn hình của Note 
10 vẫn sẽ sử dụng tỷ lệ khung hình 19:9.

1
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3

3

SẠC NHANH HƠN
Mặc dù đi trước với công nghệ sạc nhanh nhưng hiện nay Samsung 

đang bị các đối thủ như Oppo, OnePlus 
“qua mặt” với công nghệ sạc nhanh tiên 

tiến hơn và nhanh hơn nhiều. Galaxy S10 5G hiện 
hỗ trợ sạc nhanh 25W, nhưng như thế là chưa đủ vì 
có thông tin cho rằng chiếc flagship Note 10 sắp tới 
thậm chí còn sạc nhanh hơn. 

 Mới đây Ice Universe, tài khoản chuyên rò rỉ 
thông tin về Samsung đã tiết lộ Galaxy Note 10 được 
trang bị công nghệ sạc nhanh hoàn toàn mới với công 
suất 45W, cao gấp 3 lần so với công nghệ sạc nhanh 
trên Galaxy Note 9 năm ngoái. Tuy nhiên thông tin 
này vẫn chưa được xác nhận, nhưng đây là một trong 
những tính năng được người dùng kỳ vọng nhất.

Samsung cũng được cho là đang làm việc trên đế 
sạc nhanh mới cùng với Note 10. Được biết đến với 
model EP-N5200, nó được cho là sẽ thay thế model 
EP-N5100 ra mắt vào năm 2018 cùng với Galaxy S9.

CAMERA TỐT HƠN
Samsung Galaxy Note 9 hiện có rất nhiều ưu điểm như hiệu 

năng tuyệt vời, thời lượng pin vượt trội, màn hình lớn, dung 
lượng lưu trữ lớn và camera nổi bật, được hỗ trợ bởi một loạt các tính 
năng phần mềm giúp người dùng chụp ảnh và quay video với chất lượng 
tốt nhất. 

 Nhưng Samsung luôn có những cải tiến đáng kể về phần cứng, đặc biệt 
là camera cho những bản nâng cấp và Galaxy Note 10 cũng không ngoại lệ. 
Sẽ có một phiên bản Galaxy Note 10 được cho là có 4 camera ở phía sau, 
đó là tương tự như Galaxy S10 5G. Điều này có nghĩa là người dùng có thể 
quay video Live Focus cũng như trải nghiệm thực tế tăng cường (AR).

 Samsung cho biết hiện đang sản xuất hàng loạt modul camera với khả 
năng zoom quang 5x mới. Trong khi người dùng kỳ vọng camera này sẽ có 
mặt trên Galaxy Note 10 nhưng đến nay vẫn chưa được xác nhận.

2
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SẢN PHẨM SỐ >>

HIỆU NĂNG TỐT HƠN
Mặc dù chưa có bảng thông số đầy đủ, nhưng như thông lệ Galaxy Note 10 sẽ được nâng cấp đáng kể về 

phần cứng. Gần như chắc chắn máy sẽ đi kèm bộ vi xử lý mới nhất (chip Exynos mới của Samsung và chip 
Snapdragon 855), không chỉ giúp hiệu năng 

vượt trội hơn mà còn cải tiến cả thời lượng 
pin và tối ưu hóa cho game tốt hơn.

Một số điểm benchmark gần đây cho thấy 
một phiên bản của Note 10, có thể là model 
Note 10 + đi kèm với bộ vi xử lý Exynos 
9825 của Samsung và RAM 12GB. Trong khi 
model thông thường sẽ có RAM 8GB, phiên 
bản 4G tiêu chuẩn của Note 10+ có vẻ như 
nó sẽ có pin lớn hơn Galaxy Note 9.

 Tài khoản Ice Universe cũng đã xác nhận 
mẫu 4G tiêu chuẩn của Note10 Pro sẽ có pin 
4500mAh, tức là tăng thêm 500 mAh so với 
Galaxy Note 9 và ngang bằng với Galaxy S10 
5G. Trong khi Note 10 giá thấp  hơn được 
cho là sẽ có pin 3.400 mAh, nhỏ hơn 600 
mAh so với pin của Note 9.

NÂNG CẤP TÍNH NĂNG 
TRÊN SAMSUNG DEX 

Samsung DeX là một tính năng rất 
thú vị Note 9, giúp mở rộng khả năng 
sử dụng của thiết bị khi cho phép 
biến chiếc phablet này thành một 
chiếc máy tính với giao diện desktop 
đầy đủ, hỗ trợ đa nhiệm và chạy ứng 
dụng thoải mái. Nhưng rất có thể 
Dex sẽ nhận được một bản nâng cấp 
đáng giá. 

Theo đó mới đây đã có thông tin 
cho thấy Samsung nộp đơn đăng ký 
nhãn hiệu DeX Live tại cơ quan Sở 
hữu trí tuệ châu Âu. Vì vậy có thể 
tính năng DeX sẽ được nâng cấp để 
sử dụng thông qua kết nối Wi-Fi, 
điều đó cho phép người dùng DeX 
Live sẽ không cần đến dây cắm như 
hiện tại. Chưa có nhiều thông tin chi 
tiết hơn về tính năng này, nhưng sẽ 
không có gì ngạc nhiên khi nó ra mắt 
cùng với Note 10 vào cuối năm nay.

5

4
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MÀU MỚI
Theo một báo cáo mới đây cho biết, phiên bản thường của Galaxy Note 10 

(model SM-N970F), sẽ có màu đỏ và màu này sẽ chỉ được giới hạn ở một vài quốc 
gia. Trong khi Galaxy Note 10 thông thường sẽ có màu hồng ra mắt trên toàn cầu. 

 Tương tự như Galaxy S10 ra mắt đầu năm nay, phiên bản Note 10 thông 
thường cũng có sẵn 3 tùy chọn màu sắc ngay khi trình làng là Prism Black (Đen), 
Prism White (Trắng) và Fling Pink (Hồng). Ngoài ra, giống như phiên bản Galaxy 
Note 9, mẫu Galaxy Note 10 cũng sẽ có thêm phiên bản màu bạc Cloud Silver.

 Riêng Samsung Galaxy Note 10+ (model SM-N975) sẽ có màu bạc, màu đen và 
màu trắng. Hiện chưa rõ liệu sẽ có thêm màu sắc mới hay không. Trong khi đó, Ice 
Universe cũng tuyên bố rằng phiên bản màu mới của Galaxy Note 10 có thể là màu 
xanh Gradient Blue. 

Hoàng Thanh

7

6
CẢM BIẾN VÂN TAY TRONG 

MÀN HÌNH
Công nghệ cảm biến vân tay trong 

màn hình đã được Samsung trang bị 
cho dòng Galaxy S10 và đây là công nghệ 
bảo mật sẽ dần trở nên phổ biến, thay 
thế công nghệ cảm biến vân tay vật lý 
ở mặt lưng, nhúng vào nút nguồn hoặc 
phím cứng home. 

 Vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên khi 
Samsung cũng sẽ tích hợp công nghệ 
này cho dòng Galaxy Note 10 sắp tới.  
Nếu điều này xảy ra, Galaxy Note 10 sẽ 
là thiết bị đầu tiên trong dòng Note sở 
hữu công nghệ này. 
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LÀM THẾ NÀO >>

Tối ưu hóa sạc pin
Nếu bạn thường xuyên sạc pin cho iPhone và sạc trong thời gian dài có 

thể làm hỏng pin của thiết bị theo thời gian. Một tùy chọn mới trong iOS 
13 sẽ giúp kéo dài tuổi thọ pin của iPhone bằng cách tìm hiểu thói quen 
sạc pin của người dùng và ngăn pin sạc đến 100%.

Nếu thường sạc pin cho iPhone qua đêm trong khi ngủ, tính năng 
Optimized Battery 
Charging đi kèm iOS 13 
sẽ giữ cho pin của iPhone 
luôn ở mức 80% cả và sạc 
đầy 20% còn lại vào sáng 
sớm trước khi bạn tắt báo 
thức. Để sử dụng tính 
năng mới này, truy cập 
menu Settings > Battery > 
Battery Health và bật tính 
năng Optimized Battery 
Charging lên. 

Chống sạc pin chai, tìm kiếm trong iMessage, tìm kiếm bằng giọng nói, sử 
dụng chuột để điều khiển iPhone … là những tính năng mới thú vị mà người 

dùng iPhone hoặc iPad đã cập nhật lên iOS 13 nên trải nghiệm.

11 tính năng ẩn
không thể không biết
trên iOS13 và iPadOS

Tìm kiếm trong iMessage
Tìm kiếm các tin nhắn cũ trong ứng 

dụng iMessage luôn là điều vô cùng 
khó khăn. Nhưng với iOS 13 điều đó 
đã thay đổi, giờ đây người dùng có thể 
tìm kiếm một từ hoặc cụm từ duy nhất 
và kết quả gần như được hiển thị ngay 
lập tức.

Để sử dụng, hãy mở ứng dụng 
Messages lên, rồi vuốt từ trên xuống để 
hiển thị trường tìm kiếm và cuối cùng 
nhập vào khung trống để thực hiện 
chức năng tìm kiếm.

 

Tìm kiếm bằng giọng nói
Bất cứ nơi nào truy cập vào thanh 

tìm kiếm trong các ứng dụng của 
Apple, bạn sẽ thấy có thêm một micrô 
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nhỏ ở phía bên phải. Nhấn vào biểu 
tượng này để nhập truy vấn tìm kiếm 
bằng giọng nói, thay vì phải gõ như 
trước.

Các ứng dụng như Settings, Mail, 
Messages và Today View là một vài ví 
dụ điển hình về nơi bạn có thể tìm 
thấy tùy chọn tìm kiếm bằng giọng nói 
mới. 

 

Chia sẻ ảnh có hoặc không 
có thông tin vị trí

Giờ đây bạn có thể tách thông tin 
vị trí khỏi ảnh khi cần chia sẻ trực tiếp 
ảnh đó với bạn bè từ trong ứng dụng 
Photos. Tùy chọn mới cho phép ảnh 
vẫn được gắn thẻ địa lý và bạn có thể 
xem nơi ảnh đó được chụp, nhưng khi 
chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội, 
email hoặc tin nhắn thì có thể loại bỏ 
thông tin đó và giữ kín mọi thông tin 
vị trí.

 Để thực hiện chọn một hoặc 
nhiều ảnh cần chia sẻ trong ứng dụng 
Photos, sau đó nhấn vào tùy chọn 
Options ở phía trên đầu màn hình ứng 
dụng, sau đó tắt tính năng Location ở 
mục Include. 

 

Thanh chỉnh âm lượng 
Một tính năng mà rất nhiều người 

dùng iOS muốn Apple thay đổi đó là 
thanh báo chỉnh âm lượng. Trước 
đây mỗi khi bấm chỉnh âm lượng trên 
iPhone, thường có một biểu tượng 
chiếc loa to đùng xấu hiển thị ngay 
chính giữa màn hình của ứng dụng 
bất kỳ. 

Nhưng trên iOS 13 giờ đây đã được 
thay đổi thành một thanh báo chỉnh 
âm lượng nhỏ gọn hơn nhiều và sẽ tự 
động trượt vào từ bên cạnh màn hình. 
Khi người dùng thay đổi âm lượng, 
thanh báo sẽ thu nhỏ lại thành một 
đường.

 

iMessage và FaceTime hỗ 
trợ Dual SIM

Trước iOS 13, người dùng chỉ có 
thể sử dụng một số điện thoại cho 
iMessage và FaceTime. Tuy nhiên với 
iOS 13, Apple bổ sung hỗ trợ chức 
năng 2 SIM cho hai ứng dụng phổ 
biến là iMessage và FaceTime. Như vậy 

người dùng là doanh nghiệp và khách 
du lịch sẽ rất yêu thích tính năng này. 

 Trên thực tế Apple đã hỗ trợ Dual 
SIM kể khi ra mắt iPhone XS, iPhone 
XS Max và iPhone XR hồi năm ngoái 
và tính năng này rõ ràng rất hữu ích 
cho những người không muốn mang 
theo nhiều điện thoại.

 

Xóa ứng dụng khỏi màn 
hình cập nhật

Quản lý các ứng dụng cũ đã cài đặt 
trên iPhone hoặc iPad thường không 
được nhiều người dùng quan tâm, 
nhất là khi máy đã cài đặt nhiều ứng 
dụng thì việc tìm kiếm và xóa ứng 
dụng đó từ trên màn hình home đôi 
khi cũng vậy.

Nhưng trên iOS 13, nếu thấy một 
ứng dụng bạn không còn cần trong 
danh sách cập nhật chỉ cần vuốt sang 
trái của danh sách và nhấn Delete để 
xóa ứng dụng đó đi là xong.

 

Thông báo tin nhắn với Siri 
Nếu đang sử dụng AirPod hoặc 

PowerBeats Pro mới ra mắt gần đây thì 
bạn sẽ thấy Siri giờ đây có thể đọc các 
tin nhắn gửi đến ứng dụng Messages 
tự động. Thậm chí bạn có thể trả lời 
tin nhắn chỉ bằng cách nói chuyện sau 
khi tin nhắn đã được đọc.

 Để sử dụng tính năng này, khi lần 
đầu tiên kết nối tai nghe với thiết bị 
chạy iOS 13, bạn sẽ được hỏi liệu có 
muốn bật tính năng Thông báo tin 
nhắn (Announce Messages) với Siri 
không, hãy đồng ý để kích hoạt tính 
năng này lên. 

Để tùy chỉnh cách tính năng hoạt 
động, hãy mở ứng dụng Settings > 
Notifications > Announce Messages 
with Siri. Từ đây có thể chọn các tùy 
chọn để nhận thông báo từ tất cả mọi 
người, danh bạ, gần đây hoặc chỉ các 
mục yêu thích.

 Sử dụng chuột để điều 
khiển iPhone, iPad 

Với iOS 13 giờ đây bạn có thể sử 
dụng chuột hoặc bàn di chuột để điều 
hướng trên điện thoại hoặc máy tính 
bảng. Trải nghiệm sử dụng chuột với 
iPad là khá thú vị, không giống như 
sử dụng chuột trên máy tính, mà sẽ có 
một con trỏ ít nhiều bắt chước thao 
tác bằng các ngón tay của người dùng. 

Bạn có thể gán các phím tắt cho các 
tác vụ cụ thể, chẳng hạn như quay lại 
màn hình chính, trong menu cài đặt 
mới. Kết nối chuột với iPhone hoặc 
iPad của bạn sau đó truy cập menu 
Settings > Accessibility> Touch > 
Assistive Touch (bật tính năng này) 
> Pointing Devices để tùy chỉnh cách 
thức hoạt động của thiết bị.

  

Xóa giới hạn dung lượng sử 
dụng dữ liệu di động

Apple cuối cùng đã cho phép người 
dùng loại bỏ giới hạn tải dữ liệu 
xuống của App Store. Điều đó cho 
phép người dùng có thể tải xuống các 
ứng dụng hoặc game có dung lượng 
lớn hơn 1GB trên gói dữ liệu di động 
đang sử dụng nếu muốn.

Truy cập menu Settings > iTunes & 
App Store > App Downloads để xóa bỏ 
giới hạn hoặc yêu cầu ứng dụng App 
Store hỏi có muốn tải xuống bất kỳ 
ứng dụng nào trên 200MB không.

 

Safari có trình quản lý tải 
xuống

Giờ đây người dùng có thể tải 
xuống các tệp tin khi sử dụng trình 
duyệt Safari trên iPhone và iPad. 
Biểu tượng Trình quản lý tải xuống 
(Download manager) sẽ không hiển 
thị trừ khi quá trình tải xuống đang 
hoạt động (hoặc đã hoạt động gần 
đây). 

Tất cả các tập tin tải xuống sẽ tự 
động được lưu vào thư 
mục Download trong tài 
khoản iCloud Drive của 
bạn, cho phép truy cập 
trong ứng dụng Files..

Hoàng Thanh
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