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CHƯƠNG 2: CÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG 
(CNTT-TT) 

2.1 Một số ứng dụng công và ứng dụng trong kinh doanh 

2.1.1 Thương mại điện tử 

Thương mại điện tử (E-Commerce) là quá trình thực hiện các hoạt động thương mại hay hoạt động mua bán 
thông qua những phương tiện điện tử hiện đại (ví dụ như máy tính). Nhà kinh doanh có thể quảng bá thông 
tin về các sản phẩm, thực hiện các dịch vụ phân phối sản phẩm và thanh toán trực tuyến thông qua mạng 
máy tính và Internet. Ngày nay, máy tính ngày càng có tốc độ xử lý tính toán, độ chính xác và độ tin cậy cao 
là thành phần không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống thương mại điện tử nào, các máy tính sẽ hỗ trợ cho hệ 
thống thương mại điện tử thực hiện các chức năng sau: 

- Quá trình kinh doanh được thực hiện một cách trực tuyến và tự động 
- Quá trình quảng cáo sản phẩm và hoạt động thương mại được thực hiện trên Internet 
- Việc thanh toán có thể được áp dụng bằng thẻ tín dụng hoặc dịch vụ thương mại 
- Tất cả các loại sản phẩm được thông tin và quảng cáo một cách dễ dàng 
- Hệ thống có thể giao tiếp với nhiều loại doanh nghiệp và khách hàng khác nhau. 

Ví dụ: một số trang thương mại điện tử phổ biến như: www.reebok.com, www.lazada.vn, 
www.amazon.com, www.ebay.com, … 

2.1.2 Ngân hàng điện tử  

Ngày nay, lĩnh vực ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào máy tính, các ngân hàng cung cấp cho khách hàng 
các dịch vụ trực tuyến tiện lợi. Ngoài ra mạng lưới các máy ATM được thiết lập để hỗ trợ cho khách hàng 
giao dịch với ngân hàng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.1: Website ngân hàng điện tử Internet Banking (www.vietcombank.com.vn) 
 

Việc truy xuất tài khoản ngân hàng trực tuyến thông qua trang Web trên Internet giúp cho khách hàng dễ 
dàng kiểm tra số dư còn lại trong tài khoản, gửi và chuyển tiền trực tuyến, thanh toán các hóa đơn mua hàng 
trực tuyến, … (hình 2.1).  Hơn nữa, việc sử dụng ngân hàng điện tử còn giúp cho các ngân hàng cắt giảm 
chi phí duy trì các chi nhánh ngân hàng để nâng cấp các dịch vụ khách hàng điện tử. 

2.1.3 Chính phủ điện tử 

Chính phủ điện tử (E-Government) là một hệ thống các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phân phối các 
dịch vụ công đến người dân và các doanh nghiệp, hệ thống này còn nhằm hỗ trợ cho chính phủ nhận các ý 
kiến đóng góp của người dân và truyền đi các thông báo của chính phủ.  

Mục tiêu cơ bản của chính phủ điện tử là cải tiến các qui trình công tác trong cơ quan chính phủ thông qua 
nền hành chính điện tử, cải thiện quan hệ với người dân thông qua công dân điện tử và tiến tới xây dựng một 
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xã hội tri thức dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Ngoài ra chính phủ điện tử nhằm đáp ứng các mục tiêu 
cụ thể là: 

- Nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cơ quan chính quyền các cấp (trao đổi văn bản điện tử, 
thu thập thông tin chính xác và kịp thời ra quyết định, giao ban điện tử, …). 

- Cung cấp cho người dân và doanh nghiệp các dịch vụ công giúp dễ dàng truy xuất ở bất kỳ địa điểm 
nào. 

- Người dân có thể tham gia xây dựng chính sách, xây dựng luật pháp, quá trình điều hành của chính phủ. 
- Giảm được chi phí cho bộ máy quản lý hành chính. 
- Thực hiện một chính phủ hiện đại, hiệu quả và minh bạch. 
- Các dịch vụ công chủ yếu của một chính phủ điện tử bao gồm: ngân sách, thuế doanh nghiệp, thuế thu 

nhập, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, hệ thống quản lý bằng lái, thống kê dân số, dự báo thời tiết, … 
Người dân có thể truy xuất các dịch vụ công này ở bất kỳ nơi đâu mà không cần đến trực tiếp một địa 
điểm nào đó. Ở Việt Nam, các tỉnh thành phố đều đang phát triển các mô hình chính phủ điện tử như: 
www.chinhphu.vn, egov.danang.gov.vn, … 

2.1.4 Đào tạo và học tập trực tuyến 

Đào tạo và học tập trực tuyến (E-Learning/Online learning/Virtual learning) là một thuật ngữ mô tả việc ứng 
dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho việc dạy và học. Tất cả các hoạt động dạy và học đều được thực hiện 
trực tuyến bởi các cá nhân hoặc các nhóm người học thông qua mạng máy tính và các thiết bị truyền thông 
đa phương tiện. 

Một hệ thống học tập trực tuyến có các đặc điểm sau: 

- Việc dạy và học không bị giới hạn về không gian và thời gian: người học có thể tham gia quá trình học 
mà không cần đến lớp học với giáo viên. Việc sử dụng máy tính và các mạng truyền thông Internet cho 
phép người học kết nối với nhau để cùng truy xuất và chia sẻ trực tuyến các tài liệu học tập, bài giảng, 
bài tập và thảo luận các ý tưởng với giáo viên. Hơn nữa, người học có thể tự sắp xếp thời gian để học ở 
các giờ khác nhau và các nhóm học có thể sắp xếp lịch học phù hợp. 

- Quá trình giao tiếp và hợp tác được nâng cao: ngoài việc giáo viên và người học thảo luận trao đổi với 
nhau, trong lớp còn có những nhóm người học liên kết chia sẻ tài nguyên học tập với nhau thông qua 
kết nối mạng Internet mà không cần phải gặp gỡ trực tiếp nhau trong lớp. 

- Môi trường học tập ảo: Giáo viên có thể đưa bài giảng và tài liệu học tập lên trang web và người học từ 
nhiều địa điểm khác nhau có thể truy xuất tài nguyên học tập như: sách trực tuyến, bài giảng, bài tập, 
video, hình ảnh, … trong môi trường này. 

Đào tạo và học tập trực tuyến có những ưu điểm sau: 

- Người học có thể tự bố trí lịch học của mình và lựa chọn cách học phù hợp nhất. 
- Giáo viên có thể sắp xếp lịch dạy và phân chia nội dung khóa học theo giờ học. Nội dung khóa học 

thường xuyên được cập nhật và đổi mới để đáp ứng hoàn cảnh của người học. 
- Giáo viên và người học tiết kiệm được thời gian tập trung ở lớp, chi phí học tập được giảm bớt vì các 

tài nguyên học tập đã được đưa lên trang web. 

Tuy nhiên giáo dục trực tuyến gặp phải những vấn đề sau: 

- Khó kiểm soát quá trình học: những người học có động lực học tập thấp thường có xu hướng cho kết 
quả học tập kém vì không có kế hoạch học tập và lịch học cố định, từ đó hình thành nhiều giai đoạn học 
tập khác nhau giữa các thành viên trong lớp. 

- Người học cảm thấy bị cô lập và thiếu giao tiếp xã hội: nếu ở trong lớp học, người học có thể kết bạn, 
trao đổi các phương pháp học khác nhau. Khi học trực tuyến, các câu hỏi về bài toán chỉ được thảo luận 
trong nhóm nhỏ người học và trong thời gian ngắn. 

- Người học cần đáp ứng các yêu cầu về công nghệ: để có thể tham gia được các khóa học trực tuyến, 
người học phải có những phương tiện truyền thông đủ mạnh để đáp ứng các khóa học trực tuyến. Nếu 
kết nối Internet có tốc độ thấp thì việc học có thể bị ngắt quãng. 

Một số hệ thống Website cho phép tổ chức học tập trực tuyến ở một số trường Đại học ở Việt Nam như: 
lms.ctu.edu.vn, elcit.ctu.edu.vn, elearning.epuit.edu.vn, elearning.ftu.vn, … 
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2.1.5 Đào tạo từ xa 

Đào tạo từ xa (Distance learning) cũng giống như đào tạo và học tập trực tuyến (E-Learning), giáo viên và 
người học không ở trong cùng một lớp mà ở những địa điểm khoảng cách khác nhau, giáo viên và người học 
kết nối trực tuyến với nhau thông qua mạng máy tính và các thiết bị truyền thông đa phương tiện. Điểm khác 
biệt giữa đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến là giáo viên và các nhóm người học tuy ở địa điểm khác nhau 
nhưng phải có mặt cùng một thời điểm để nghe giáo viên giảng dạy như trong một lớp học bình thường. 
Ngoài ra, khi đến kỳ kiểm tra thì người học phải có mặt tại cùng một địa điểm để hoàn thành bài kiểm tra 
đánh giá cho một môn học nào đó. 

Trong những thập niên 30, các trường đại học trên thế giới sử dụng thiết bị phát sóng radio để truyền đi bài 
giảng của các môn học cho người học, những năm tiếp theo đó các bài giảng này được truyền đi bằng cách 
sử dụng các kênh truyền hình trên Tivi. Ngày nay, mạng máy tính và Internet là công cụ hữu ích để hỗ trợ 
giáo viên giảng dạy và tương tác với người học và chia sẻ trực tuyến các tài liệu học tập, bài giảng, bài tập. 

Đào tạo từ xa có những ưu điểm sau: 
- Người học không cần đến lớp mà học hoàn toàn trực tuyến qua mạng, có thể tương tác tức thời với giảng 

viên như đang tham gia lớp học thực. 
- Giáo viên và người học có thể tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. 
- Tài liệu học tập được cung cấp bởi giảng viên rất phong phú bao gồm các video của tất cả các môn học, 

người học có thể xem lại video bài giảng của buổi học trước. 
Ngoài những điểm nổi bật ở trên, Đào tạo từ xa còn có những bất cập sau: 
- Người học thiếu mối giao tiếp xã hội trong lớp học: mặc dù người học có thể trao đổi với nhau qua các 

phương tiện truyền thông (forum chat, email, …) nhưng môi trường giao tiếp giữa người học với nhau 
sẽ rất khác so với môi trường giao tiếp trong một lớp học bình thường. 

- Người học được yêu cầu thành thạo công nghệ mới: để có thể tham gia được các khóa học trực tuyến, 
người học phải sử dụng thành thạo các phương tiện truyền thông mới để có thể trao đổi và chia sẻ tài 
nguyên học tập từ xa với các thành viên trong lớp học.  

- Người học phải luôn tự vận động trong quá trình học: người học phải chủ động kế hoạch học tập của 
mình, phải tự tìm tòi tài liệu học tập để có thể hoàn thành bài tập và bài thi đúng hạn. 

- Một số hệ thống đào tạo từ xa của các trường đại học Việt Nam như: elde.ctu.edu.vn, www.oude.edu.vn, 
e-learning.vn. 

2.1.6 Làm việc từ xa 

Làm việc từ xa (Tele-working) là hình thức làm việc mà các nhân viên sử dụng công nghệ thông tin và các 
thiết bị truyền thông đa phương tiện để có thể làm việc từ xa thay vì đi đến công ty. Các mạng máy tính và 
Internet là công cụ không thể thiếu khi làm việc từ xa. Một máy tính để bàn (hay xách tay) với kết nối Internet 
cho phép nhân viên có thể: 

- Liên lạc với đồng nghiệp, khách hàng và nhà cung cấp bằng email và điện thoại. 
- Trao đổi trực tuyến thông qua dịch vụ tin nhắn tức thời (instant message), cuộc gọi video, … 
- Sử dụng các kết nội mạng Intranet, Extranet để truy xuất các tài liệu văn bản điện tử và cập nhật cơ sở 

dữ liệu, … 
- Sử dụng giao thức đàm thoại qua Internet VoIP để thực hiện các cuộc gọi điện thoại. 
Làm việc từ xa có những ưu điểm sau: 
- Giảm chi phí thuê văn phòng làm việc cho công ty 
- Cho phép nhân viên có thể làm việc tại nhà hay bất kỳ nơi nào họ thích, từ đó kích thích tính sáng tạo 

của nhân viên. 
- Giảm chi phí di chuyển đến công ty và các nơi khác. 
- Giúp cân bằng áp lực công việc tại công ty và công việc gia đình 

 Làm việc từ xa có những bất cập như sau: 
- Tốn chi phí mua các thiết bị máy tính và truyền thông, các kết nối Internet, … 
- Gia tăng rủi ro về độ an toàn và bảo mật dữ liệu mà nhân viên truy xuất. 
- Giảm sự giao tiếp xã hội giữa các nhân viên với nhau và giữa nhà quản lý với nhân viên. 
- Nhân viên có thể không tập trung làm việc do môi trường làm việc từ xa thay vì làm việc trong công ty. 
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2.1.7 Hội nghị trực tuyến 

Hội nghị trực tuyến (Tele-Conference) là hội nghị mà những người tham gia ở những địa điểm có khoảng 
cách địa lý xa nhau vẫn có thể trao đổi thông tin với nhau trong thời gian thực. Trong một hội nghị trực 
tuyến, các phương tiện truyền thông đa phương tiện (Tivi, điện thoại, máy tính, Internet, …) được sử dụng 
để hỗ trợ kết nối các địa điểm với nhau và giúp cho những người tham gia hội nghị, chia sẻ báo cáo về một 
chủ đề nào đó một cách dễ dàng. Hiện nay, Việt Nam đã áp dụng phương thức hội nghị trực tuyến trong các 
cuộc họp thường kỳ giữa chính phủ với các tỉnh thành.  

Hội nghị trực tuyến có một số ưu điểm sau đây: 
- Tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển đến địa điểm họp, vì vậy giảm chi phí tổ chức hội nghị. 
- Cho phép người tham gia hội nghị ở nhiều vùng miền khác nhau không cần rời cơ quan của họ mà vẫn 

có thể tham gia được. 
- Thời gian diễn ra hội nghị có thể được sắp xếp một cách linh hoạt. 

Tuy nhiên việc áp dụng phương thức hội nghị trực tuyến cũng gặp những bất lợi sau: 
- Trong quá trình diễn ra hội nghị, nếu xảy ra trục trặc với các thiết bị hỗ trợ kết nối mạng thì hội nghị có 

thể bị trì hoãn. 
- Người tham gia khó trao đổi, thảo luận trực tiếp với nhau vì có một số vấn đề đòi hỏi giao tiếp trực tiếp 

mới giải quyết được. 
- Người tham gia phải biết sử dụng các thiết bị truyền thông để kết nối và báo cáo trong hội nghị. 

2.2 Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông 

2.2.1 Thư điện tử 

Thư điện tử (Email) là một trong những công nghệ Internet nền tảng, là một phương thức truyền thông văn 
bản điện tử giữa một người với một hay nhiều người khác thông qua các phần mềm trợ giúp như Yahoo 
mail, Google mail, Eudora or Microsfot Outlook, … Việc sử dụng email cho phép bạn gửi một bức thư tới 
nhiều người nhận, đồng thời bạn cũng nhận được các thư phản hồi trong thời gian ngắn. Bạn có thể gửi một 
bức thư điện tử kèm theo các tập tin của các ứng dụng khác nhau như video, hình ảnh, chương trình và các 
tài liệu. Việc sử dụng email giúp nhóm người dùng trao đổi công việc với nhau mà không cần phải gặp trực 
tiếp, tạo các mối liên hệ tốt với các nhóm người dùng khác.  

Mỗi người dùng sẽ có một địa chỉ email duy nhất, khi tạo địa chỉ email, người dùng cần đặt tên (Username) 
và mật khẩu (Password) cho địa chỉ email của mình. Một số trang web cho phép người dùng tạo địa chỉ 
email: www.gmail.com, www.yahoo.com, www.hotmail.com, … Chương 19, sẽ nói rõ hơn dịch vụ thư điện 
tử. 

2.2.2 Dịch vụ tin nhắn ngắn và nhắn tin tức thời 

Tin nhắn ngắn (SMS - Short message service) là một phương thức truyền thông điệp văn bản giữa các điện 
thoại di động hoặc từ máy tính đến điện thoại di động. Khi một tin nhắn SMS được gửi đi, nó sẽ được truyền 
đến kênh kiểm soát điện thoại của người nhận, từ đó tin nhắn được truyền tới máy điện thoại của người nhận. 
Thông thường một tin nhắn văn bản có chiều dài tối đa 160 ký tự. Người dùng thường gửi các tín nhắn dưới 
dạng văn bản, nếu muốn gửi tin nhắn dưới dạng ảnh, video thì phải tốn chi phí cao. 

Dịch vụ nhắn tin tức thời (IM - Instant Messenger) là một phần mềm cho phép người dùng kết nối Internet 
để gửi tin nhắn văn bản và các tập tin tài liệu, ảnh, video tới nhóm người dùng IM khác đang trực tuyến. Một 
số phần mềm hỗ trợ dịch vụ nhắn tin tức thời IM như: Google Talk - http://www.google.com/talk/, Skype-
http://www.skype.com,Jabber - http://www.jabber.org/, …. Ngày nay, phần lớn các trang web trên cũng đã 
hỗ trợ dịch vụ nhắn tin tức thời IM nên người dùng có thể không cần tải các phần mềm về cài đặt. 

Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) và nhắn tin tức thời (IM) đều gửi các tin nhắn và nhận tin nhắn phản hồi rất 
nhanh. Trong môi trường làm việc không được phép gọi điện thoại, người dùng có thể chọn hai dịch vụ này 
để trao đổi công việc với nhau. Tuy nhiên hai loại dịch vụ này có những điểm khác biệt sau: 

- Khi người dùng gửi tin nhắn SMS, người nhận có thể không mở điện thoại lúc đó nên người gửi phải 
chờ người nhận phản hồi. Đối với dịch vụ nhắn tin tức thời IM thì người dùng được yêu cầu phải trực 
tuyến trên Internet, khi chắc chắn tất cả thành viên trong nhóm đã trực tuyến thì người dùng mới tiến 
hành gửi tin nhắn và nhận phản hồi từ các thành viên. 
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- Dịch vụ tin nhắn SMS được sử dụng phổ biến trong kinh doanh thông qua các tin nhắn tự động về các 
quảng cáo sản phẩm, các dịch vụ của công ty. Người dùng thường xuyên được nhận được các tin nhắn 
SMS miễn phí về thị trường chứng khoán, thể thao, thời tiết, … Các tiện ích này không có trong dịch 
vụ nhắn tin tức thời IM vì người dùng chỉ gửi tin nhắn trực tuyến tới nhóm người dùng trong danh sách 
của mình. 

- Dịch vụ tin nhắn SMS thông thường chỉ gửi các tin nhắn văn bản, trong khi dịch vụ nhắn tin tức thời 
IM cho phép gửi tin nhắn kèm theo các tập tin tài liệu, ảnh, video tới nhóm người dùng đang trực tuyến. 

2.2.3 Đàm thoại qua giao thức Internet 

VoIP (Voice over IP) cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi video hoặc chuyển Fax 
qua mạng máy tính và Internet thay vì thực hiện qua mạng điện thoại. Việc đàm thoại qua giao thức Internet 
VoIP giúp người dùng tiết kiệm được chi phí gọi đường dài và có thể gọi đến nhiều địa điểm. Giải pháp 
VoIP thường được ứng dụng trong các công ty kinh doanh để thực hiện các cuộc gọi giữa các bộ phận văn 
phòng, giữa công ty và khách hàng.  

Nhiều phần mềm hỗ trợ VoIP cho phép người dùng tải về (download) miễn phí, một số phần mềm VoIP 
khác yêu cầu trả phí thấp hàng tháng hoặc hàng năm: 

  Skype – phần mềm hỗ trợ VoIP với khoảng 600 triệu người dùng, phần mềm Skype cho phép 
người dùng thực hiện miễn phí các cuộc gọi điện thoại hoặc gọi video với những người dùng Skype 
khác. Skype có thể được cài đặt trên máy tính, điện thoại di động và Tivi thông minh. 

  Viber – giống như phần mềm Skype, Viber có khoảng 200 triệu người dùng, người dùng thực 
hiện miễn phí các cuộc gọi điện thoại hoặc gọi video với những người dùng Viber khác. Phần mềm 
này có thể được cài đặt trên máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng. 

  Vtok – phần mềm này cho phép gọi điện thoại hoặc gọi video miễn phí đến người dùng trên 
iPhone, iPad or điện thoại Android. Người dùng có thể sử dụng Vtok để thực hiện cuộc gọi đến người 
sử dụng phần mềm FaceTime. 

  FaceTime - phần mềm này cho phép gọi điện thoại hoặc gọi video miễn phí đến người dùng 
đang sử dụng thiết bị Apple device (iPhone, iPad hoặc iPod Touch). Tuy nhiên, người dùng iPhone 
4 chỉ có thể dùng FaceTime qua Wifi. 

2.2.4 Mạng xã hội, diễn đàn và cộng đồng trực tuyến 

2.2.4.1 Mạng xã hội 

Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch 
vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang 
thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các 
hình thức dịch vụ tương tự khác (theo nghị định 72/2013/NĐ-CP). 

Trang mạng xã hội (Social network site) là một hệ thống website tập trung xây dựng và phát triển các kết 
nối xã hội trực tuyến trong cộng đồng người dùng nhằm chia sẻ và khám phá các lợi ích và hoạt động của 
những thành viên trong cộng đồng. Trang mạng xã hội cho phép người dùng tự thiết kế môi trường giao tiếp 
của mình, người dùng có thể: 

- Tạo cho mình một hồ sơ (profile) bao gồm các thông tin cá nhân được công khai hoặc bán công khai 
theo qui định của hệ thống website. Thông thường hồ sơ (profile) chứa các thông tin: Nơi ở, thông tin 
liên lạc, thông tin cá nhân,  quá trình làm việc, sở thích cá nhân, danh sách bạn bè và đối tác, …  

- Lựa chọn các thành viên hiện diện trên trang mạng xã hội để kết bạn hoặc làm đối tác chia sẻ thông tin. 
- Chia sẻ thông tin và cùng với các thành viên trên mạng xây dựng các kết nối bạn và đối tác mới. 
- Một số trang mạng xã hội phổ biến hiện nay là: Facebook, MySpace, Ning, Twitter. Mạng xã hội đem 

lại cho các thành viên trong cộng đồng các lợi ích sau: 
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- Hỗ trợ học tập: mạng xã hội hỗ trợ các kết nối xã hội trong các nhóm người học và giúp thảo luận và 
chia sẻ tài liệu học tập giữa nhiều người học. 

- Hỗ trợ các thành viên trong một tổ chức: mạng xã hội giúp các thành viên trong một tổ chức giao tiếp 
với nhau và từ đó phát triển cộng đồng theo mục đích chung. 

- Hỗ trợ phân khúc nhóm người dùng: các công ty thường sử dụng các phương tiện truyền thông để quảng 
cáo sản phẩm của họ. Một trong những đặc điểm nổi bật của mạng xã hội là khả năng cho phép gửi các 
thông tin quảng cáo một sản phẩm đến những nhóm người dùng có cùng sở thích về sản phẩm đó. Mỗi 
trang mạng xã hội thường có những công cụ cho phép người dùng gửi những nội dung quảng cáo đến 
các nhóm khách hàng đặc biệt có quan tâm đến những nội dung quảng cáo này. 

2.2.4.2 Diễn đàn 

Một diễn đàn (Forum) trên Internet là một khu vực thảo luận của một hệ thống thông tin điện tử Website. 
Các thành viên của Website có thể đăng các ý kiến thảo luận, đọc và phản hồi các ý kiến của các thành viên 
khác. Tất cả các thành viên trong diễn đàn có thể đưa các ý kiến thảo luận và tạo các chủ đề mới cho các 
thành viên khác thảo luận.  

Một diễn đàn khác với một phòng tán gẫu (chat room) ở chỗ các thành viên trong phòng chat thường trao 
đổi thông tin tại cùng một thời điểm trong khi các thành viên trong diễn đàn thường đăng các ý kiến thảo 
luận và đọc các ý kiến phản hồi tại bất cứ thời điểm đăng nhập nào. 

2.2.4.3 Cộng đồng trực tuyến 

Một cộng đồng trực tuyến (Online community/ Virtual community) bao gồm các thành viên chia sẻ các sở 
thích, ý tưởng/ mục đích chung trên Internet. Cộng đồng trực tuyến có thể hướng về một chủ đề đặc biệt (sở 
thích, sức khỏe, nghề nghiệp, tài trợ, giáo dục, …) và giúp tìm kiếm, liên kết các cá nhân có chung ý tưởng 
và triết lý lại gần nhau hơn. 

Các thành viên trong cộng đồng trực tuyến có thể trao đổi và chia sể thông tin qua thư điện tử (email), dịch 
vụ nhắn tin tức thời (IM-instant message), phòng tán gẫu (chat room), blog, … Những thông tin trao đổi có 
thể dưới dạng văn bản, audio, video, … và được lưu trữ trong thời gian dài. Bằng việc kết nối với tất cả các 
thành viên trong cộng đồng trực tuyến, các tài nguyên thông tin và các liên kết website được chia sẻ và thảo 
luận giữa các thành viên trong cộng đồng. 

2.2.5 Trang thông tin điện tử và Cổng thông tin điện tử 

2.2.5.1 Trang thông tin điện tử 

Theo nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
internet và thông tin trên mạng thì trang thông tin điện tử (Website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập 
một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các 
dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet. Trang thông tin điện tử 
được phân loại như sau: 

1. Báo điện tử: dưới hình thức các trang thông tin điện tử. Báo điện tử là của một tổ chức trính trị xã hội nhất 
định được cấp phép hoạt động, báo điện tử phục vụ công tác tư tưởng, lợi ích của tổ quốc, nhân dân. Hoạt 
động theo luật báo chí. Nội dung thông tin trên báo điện tử được chọn lọc đa dạng (mọi vẫn đề của đời sống), 
tính thời sự thông tin cao, có thể đồng thời với sự kiện xảy ra. Thông tin là những sự kiện có thật, chính xác 
có thể kiểm tra. Thông tin mang tính định hướng góp phần quản lý xã hội. 

2. Trang thông tin điện tử tổng hợp: là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp 
thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc 
tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. 

3. Trang thông tin điện tử nội bộ: là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp 
thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin 
khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng 
hợp. 

4. Trang thông tin điện tử cá nhân: là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua 
việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho 
tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp. 
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5. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành: là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, 
thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung 
cấp thông tin tổng hợp. 

Một Weblog hoặc Blog là một hệ thống website chứa văn bản, hình ảnh, các đối tượng khác được tự động 
sắp xếp theo thứ tự thời gian. Blog thường được quản lý bởi một cá nhân, nó lưu giữ các ý kiến thảo luận 
của các thành viên tham gia blog theo một chủ đề nào đó mà người quản lý Blog cho phép. các tin tức trên 
blog thường được cập nhật hàng ngày. 

2.2.5.2 Cổng thông tin điện tử 

Cổng thông tin điện tử (Web portal) là một hệ thống các trang thông tin điện tử có khả năng tích hợp các 
thông tin, các dịch vụ như: email, diễn đàn, tìm kiếm, giao dịch trực tuyến, … Cổng thông tin điện tử còn 
thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin khác. Các đặc điểm của một cổng thông tin 
điện tử là: 

- Cổng thông tin điện tử là một môi trường giao diện web thống nhất cho phép truy cập đơn giản, bảo mật 
đối với dữ liệu và các chương trình ứng dụng cho người dùng. 

- Người dùng có thể truy xuất nhiều thông tin và dịch vụ. 
- Người dùng được cấp quyền truy xuất vào các thông tin và dịch vụ khác nhau tùy theo nhóm người 

dùng. 

Một số website cổng thông tin điện tử của Việt Nam là: www.chinhphu.vn, www.cantho.gov.vn, 
www.moj.gov.vn, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


