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 BÀI TẬP 

1./ Thương mại điện tử là gì ? Các chức năng của hệ thống thương mại điện tử. 
2./ Chính phủ điện tử là gì ? Các chức năng chính phủ điện tử. 
3./ Đào tạo và học tập trực tuyến là gì? Các đặc điểm, ưu điểm và khuyết điểm của đào tạo và học tập trực 

tuyến. 
4./ Đào tạo từ xa là gì? Các ưu điểm và khuyết điểm của đào tạo từ xa. 
5./ Làm việc từ xa là gì? Các ưu điểm và khuyết điểm của làm việc từ xa. 
6./ Hội nghị trực tuyến là gì? Các ưu điểm và khuyết điểm của hội nghị trực tuyến. 
7./ Trình bày một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông. 
8./ Mạng xã hội là gì? Các trang mạng xã hội nào phổ biến hiện nay? Lợi ích của mạng xã hội. 
9./ Trang thông tin điện tử là gì? Trình bày các loại trang thông tin điện tử. 
10./ Cổng thông tin điện tử là gì? Trình bày Các đặc điểm của một cổng thông tin điện tử. 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau 

11./ Điểm khác biệt giữa đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến là: 

a. Khác nhau về hệ thống mạng máy tính và các thiết bị truyền thông 

b. Khác nhau về cách dạy 

c. Đào tạo từ xa, giáo viên và nhóm học phải có mặt cùng một thời điểm nào đó.  

d. Khác nhau về cách chia sẽ tài liệu, bài giảng, bài tập 

12./ Phát biểu nào sau đây không đúng về làm việc từ xa: 

a. Nhân viên có thể làm việc tại nhà hay bất kỳ nơi nào họ thích 

b. Giảm chi phí thuê văn phòng làm việc cho công ty 

c. Giảm rủi ro về độ an toàn và bảo mật dữ liệu mà nhân viên truy xuất 

d. Giảm sự giao tiếp xã hội giữa các nhân viên với nhau và giữa nhà quản lý với nhân viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


