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Báo cáo được thực hiện bởi Reputa

REPUTA - HỆ THỐNG LẮNG NGHE & HỖ TRỢ GIÁM SÁT DANH TIẾNG
Reputa.vn 
Facebook.com/ReputaViettel
Hotline: 028 2213 7979 - Email: reputa@viettel.com.vn

BÁO CÁO HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG

38 NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ
“MAKE IN VIETNAM”

Thời gian đo lường dữ liệu: 15/03/2020 – 15/03/2021



DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO
Mục tiêu báo cáo

1. Đánh giá tổng quan hiệu quả truyền thông của 38 nền
tảng công nghệ số “Make in Vietnam” trên Social Media

2. Đánh giá hiệu quả truyền thông các nền tảng theo Top 
05 lĩnh vực chính: An toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo,
Điện toán đám mây, Quản trị doanh nghiệp và Y tế

STT Thuật ngữ Giải thích

1 Nhắc tới Bài viết có từ khóa liên quan.

2 Lượng tương tác Lượt like, comment, share.

3 Độ lan toả
Lượt ”reach”, hay số người đã tiếp xúc
với tin/bài thảo luận.

4 Tiêu cực
Thể hiện thái độ xấu hoặc không thích
với sản phẩm/thương hiệu/sự kiện.

5 Trung lập
Đề cập đến sản phẩm/thương hiệu/sự
kiện nhưng không thể hiện thái độ.

6 Tích cực
Thể hiện thái độ tốt hoặc yêu thích với
sản phẩm/thương hiệu/sự kiện.

Phương thức và cách thức lấy dữ liệu
✓ Từ khóa: tên 38 nền tảng số và các từ khóa chính biến thể, từ khóa đi kèm và từ khóa loại trừ. 
✓ Phần mềm sử dụng: Reputa (https://reputa.vn/).
✓ Nguồn dữ liệu: Các trang báo chí, mạng xã hội, blog cá nhân sử dụng Tiếng Việt.
✓ Phương pháp xử lý dữ liệu: Lấy mẫu với sai số tối đa 5%.
✓ Độ lớn dữ liệu (N): 1,242,569 tin bài
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Bắt đầu

NỘI DUNG 

BÁO CÁO

NỘI DUNG CHÍNH:

1.        Tổng quan 38 nền tảng số
“Make in  Vietnam 

2.        Top 5 lĩnh vực nền tảng số
“Make in  Vietnam 

3.        Kết luận & đánh giá chung 



TỔNG QUAN 38 NỀN TẢNG SỐ

“MAKE IN VIETNAM”
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DIỄN BIẾN THẢO LUẬN 38 NỀN TẢNG SỐ “MAKE IN VIETNAM”
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N = 1,242,569 | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021

26/03

24/04

18/04

22/05/2020: Lễ phát động
“Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng
nền tảng điện toán đám mây”. Hiện đang
có 04 doanh nghiệp Việt Nam (VNG, 
Viettel, CMC, VCCorp) làm chủ công
nghệ, phát triển.

03/07/2020: Lễ ra mắt “Nền tảng
cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an 
toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu
cầu kết nối, chia sẻ thông tin”. Hiện đang
có 08 doanh nghiệp cung cấp nền tảng, 
nổi bật như Viettel, CMC, VNPT, BKAV, 
FPT,…

Cuối tháng 07/2020, dịch
Covid-19 bùng nồ tại Đà Nẵng. Nhà nước
kêu gọi, tuyên truyền người dân cài đặt
Bluezone để khai báo y tế và cập nhật
tình hình dịch bệnh dẫn đến lượng thảo
luận về Bluezone tặng mạnh, đột biến. 
Các nhà mạng lớn (Viettel, Vinaphone, 
Mobifone) cùng chung tay nhắn tin cho
người dân, miễn phí data khi cài đặt
Bluezone.

Cuối tháng 01/2021, Việt Nam 
bùng phát dịch tại Hải Dương. Người dân
được kêu gọi cài đặt Bluezone tăng
cường khai báo y tế , chung tay phòng
chống dịch.

1

1

2

3
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TỔNG QUAN THẢO LUẬN 38 NỀN TẢNG SỐ “MAKE IN VIETNAM”

N = 1,292,394 | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021

4635
0.37%

814079
65.52%

423855
34.11%

Sắc thái tin bài

Tiêu cực

Tích cực

Trung lập 

1178765
94.87%

45945
3.70%

2715
0.22%

15144
1.22%

Nguồn thảo luận

MXH

Báo chí

Forum

Blog&Website

1,242,569 
tin

440
558

717
999

1,259
1,498

1,710
1,957

3,819
4,149

hanoi.gov.vn

vnexpress.net

tinmoi24.vn

netnews.vn

baohomnay.com

tinmoi247.net

baohomnay.net

vietnamnet.vn

baophunuthudo.vn

baomoi.com

Top 10 nguồn Báo chí

Lượng tin

60% tin bài của Top nguồn báo chí thuộc Trang tin tức tổng hợp, 40% thuộc Báo lớn chính
thống. Top 3 đầu báo đưa tin nhiều nhất là: baomoi.com, baophunuthudo.vn, vietnamnet.vn

65.52% tin tích cực xoay quanh:
➢ 26 sự kiện truyền thông, ra mắt công bố 38 nền tảng số “Make in Vietnam” trong năm 2020
➢ Bộ TT&TT và Bộ Y tế, các tỉnh thành tích cực kêu gọi người dân cài đặt các ứng dụng
➢ Lợi ích khi cài đặt các ứng dụng

0.37% tin tiêu cực xoay quanh:
➢ Lộ thông tin cá nhân khi đăng ký, cài đặt sử dụng các ứng dụng
➢ Ứng dụng bị lỗi, không sử dụng được
➢ Phản ánh hình thức kinh doanh của các nền tảng



7

BẢNG XẾP HẠNG 38 NỀN TẢNG SỐ “MAKE IN VIETNAM”

N = 1,292,394 | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021

602
710
1,337
1,412
1,454
2,133
2,296

7,739
8,647

10,340
18,956

1,205,936

Thanh toán

Nền tảng giao tiếp

Dịch vụ công

Du lịch

ATTT

Hội nghị trực tuyến

Bưu chính

AI

Cloud

Quản trị doanh nghiệp

Giáo dục

Y tế

Lượng tin

2,080

2,295

2,537

3,613

3,876

4,310

4,327

7,435

11,505

1,204,871

Top 10 Nền tảng số

Lượng tin

8

8

44

3

2

2
2

2
1 1 1

Số lượng nền tảng chia theo 12 lĩnh vực

ATTT AI

Cloud Quản trị doanh nghiệp

Giáo dục Dịch vụ công

Du lịch Hội nghị trực tuyến

Y tế Thanh toán

Nền tảng giao tiếp Bưu chính

38 Nền tảng
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TOP 5 LĨNH VỰC NỀN TẢNG SỐ

“MAKE IN VIETNAM”
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DIỄN BIẾN THẢO LUẬN TOP 5 LĨNH VỰC NỀN TẢNG SỐ   
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Trí tuệ nhân tạo An toàn thông tin Điện toán đám mây Quản trị doanh nghiệp Y tế

20/11: Lễ giới thiệu Nền
tảng quản trị doanh
nghiệp toàn diện Base.vn

Cuối tháng 07/2020, dịch
Covid-19 bùng nồ tại Đà Nẵng. Nhà

nước kêu gọi, tuyên truyền người
dân cài đặt Bluezone để khai báo y 
tế và cập nhật tình hình dịch bệnh

23/07: Lễ ra mắt “Nền
tảng cung cấp dịch vụ
Trung tâm điều hành an 
toàn, an ninh mạng (SOC) 
đáp ứng yêu cầu kết nối, 
chia sẻ thông tin”.

22/05: Lễ phát động
“Chiến dịch thúc đẩy chuyển
đổi số bằng nền tảng điện
toán đám mây”

18/04: Lễ Khai 
trương Nền tảng 
hỗ trợ tư vấn khám, 
chữa bệnh từ xa và 
ứng dụng Bluezone 
bảo vệ cộng đồng, 
phòng chống 
Covid-19

28/08: Lễ ra mắt Nền
tảng Công nghệ trí tuệ
nhân tạo của Viettel
(Viettel AI Open Platform

N = 1,242,569 | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021



NGUỒN TIN CỦA TOP 5 LĨNH VỰC NỀN TẢNG SỐ 

4637
59.92%

2032
26.26%

81
1.05%

989
12.78%

7,739 
tin

Trí tuệ nhân tạo

Y tế

Quản trị doanh nghiệpĐiện toán đám mây

An toàn thông tin

382
26.27%

703
48.35%

1
0.07%

368
25.31%

1,454 
tin

4079
47.17%

3032
35.06%

121
1.40%

1415
16.36%

8,647 
tin

8471
81.92%

1270
12.28%

64
0.62%

535
5.17%

10,340 
tin

1155805
95.84%

37090
3.08%

2390
0.20%

10651
0.88%

1,205,936 
tin

MXH

Forum

Blog & Website

Báo chí & trang tin 

➢ Y tế là lĩnh vực có lượng thảo luận
cao nhất trong Top 5 lĩnh vực
(1,205,936 tin). Nguyên nhân chính là
do sự bùng nổ dịch Covid-19, đặc
biệt là tháng 07/2020. 95.84% là tin 
MXH và 3.08% là tin Báo chí. Nội
dung thảo luận xoay quanh Nhà nước
kêu gọi người dân cài đặt Bluezone

➢ Quản trị doanh nghiệp là lĩnh vực
đứng thứ hai về lượng thảo luận
(10,340 tin) với 81.92% tin MXH và
12.28% tin trên Báo chí.

➢ Ba lĩnh vực còn lại có lượng tin Báo
chí cao, không quá chênh lệch với
nguồn tin MXH, với tỉ trọng Báo chí-
MXH lần lượt là 35.06%-47.17% (Điện
toán đám mây), 26.26%-59.92% (Trí
tuệ nhân tạo), đặc biệt là các nền
tảng An toàn thông tin được truyền
thông trên Báo chí nhiều hơn hẳn
MXH (48.35%-26.27%). 

N = 1,242,569 | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021

https://thethaovanhoa.vn/printer-20200820213546977.htm
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SẮC THÁI THẢO LUẬN CỦA TOP 5 LĨNH VỰC NỀN TẢNG SỐ 

39
0.50%

5228
67.55%

2472
31.94%

Trí tuệ nhân tạo

Y tế

Quản trị doanh nghiệpĐiện toán đám mây

An toàn thông tin

1152
79.23%

302
20.77%

58
0.56%

7281
70.42%

3001
29.02%

40
0.46%

6348
73.41%

2259
26.12%

4123
0.34%

763640
63.32%

438173
36.33%

Tích cực

Trung lập

Tiêu cực

➢ Top 5 lĩnh vực đều có tỉ lệ tin tích cực
cao (>65%) và tiêu cực thấp (<1%).

➢ Lĩnh vực An toàn thông tin có tỉ lệ tin 
tích cực cao nhất (79.23%) và không
ghi nhận tin tiêu cực.

➢ Y tế là lĩnh vực có lượng thảo luận cao
nhất, sự kiện ra mắt Bluezone và các
nội dung xoay quanh Bluezone có
lượng tin tích cực rất cao (762,560 tin). 
Tỉ lệ tin tiêu cực chiếm 0.34% (4,123 
tin) xoay quanh về lỗi bảo mật, lỗi sử
dụng của ứng dụng. 

➢ Các nền tảng của 3 lĩnh vực Quản trị
doanh nghiệp, Trí tuệ nhân tạo và
Điện toán đám mây cũng ghi nhận 1  
lượng tin tiêu cực nhỏ, không đáng kể. 
Nội dung xoay quanh về lỗi hệ thống
và CSKH chậm. 

N = 1,242,569 | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021

https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/ra-mat-ung-dung-bluezone-giup-xac-dinh-nguoi-nghi-nhiem-covid-19-634544.html
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/bluezone-giup-cuoc-song-binh-thuong-trong-dich-benh-715602.html
https://www.facebook.com/thuatpaven.do/posts/2942603845792993
https://www.facebook.com/cuong.kun.2912/posts/1428202107367950
https://facebook.com/10219007142953010
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TOP BÁO CHÍ ĐƯA TIN VỀ 5 LĨNH VỰC NỀN TẢNG SỐ 

21

22

34

58

116

nhipsongkinhte.toquoc.vn

kinhtethitruong.vn

dantri.com.vn

toquoc.vn

vnexpress.net

Trí tuệ nhân tạo Y tếAn toàn thông tin

Quản trị doanh nghiệpĐiện toán đám mây
➢ Lĩnh vực Y tế : 2 đầu báo Báo Phụ nữ thủ đô và

Vietnamnet đưa tin xoay quanh về Bluezone
nhiều nhất Mỗi giờ có tới 40.000 lượt tải ứng 
dụng Bluezone (Báo Phụ nữ thủ đô)

➢ Báo Tổ quốc là báo đưa tin nhiều nhất về lĩnh
vực Điện toán đám mây (247 tin) và Quản trị
doanh nghiệp (47 tin)

➢ Chuyên trang công nghệ ICT News của
Vietnamnet dẫn đầu trong việc đưa tin về lĩnh
vực An toàn thông tin (39 tin).

➢ VnExpress là đầu báo đưa tin nhiều nhất về các
nền tảng trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (116 tin)

17

19

26

38

39

dantri.com.vn

doisongtieudung.vn

vietnamnet.vn

mic.gov.vn

ictnews.vietnamnet.vn

13

22

112

282

474

ictnews.vietnamnet.vn

nhandan.org.vn

kinhtethitruong.vn

nhipsongkinhte.toquoc.vn

toquoc.vn

N = 45,945 | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021

17

23

28

35

47

ictnews.vietnamnet.vn

mic.gov.vn

nhipsongkinhte.toquoc.vn

vnexpress.net

toquoc.vn

348

378

439

1,808

3,881

phapluatxahoi.vn

hanoi.gov.vn

hochiminhvity.gov.vn

vietnamnet.vn

baophunuthudo.vn

http://baophunuthudo.vn/article/91907/214/moi-gio-co-toi-40-000-luot-tai-ung-dung-bluezone/
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TOP TRANG TIN ĐƯA TIN VỀ 5 LĨNH VỰC NỀN TẢNG SỐ 

60

63

91

109

135

baohomnay.com

tinmoi247.net

baomoi.com

biztek.vn

baohomnay.net

Trí tuệ nhân tạo Y tếAn toàn thông tin

Quản trị doanh nghiệpĐiện toán đám mây
➢ Top 3 trang tin tổng hợp đưa tin các nền

tảng trong 5 lĩnh vực: Báo Mới, Báo Hôm
Nay, Tin Mới 247. 

➢ Top 3 trang tin công nghệ đưa tin nhiều nhất
về 5 lĩnh vực: CafeF, Genk và CafeBiz

➢ Lĩnh vực Y tế được các trang tin tổng hợp
đưa tin nhiều nhất trong 5 lĩnh vực, trong khi
đó Điện toán đám mây là lĩnh vực được các
trang tin công nghệ đưa tin nhiều nhất.

13

18

31

41

57

tin247.com

viettimes.vn

tinmoi247.vn

baohomnay.net

baomoi.com

93

102

131

147

194

baohomnay.net

cafebiz.vn

genk.vn

tinmoi247.net

cafef.vn

N = 45,945 | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021

20

27

31

41

42

netnews.vn

cafebiz.vn

tinmoi247.net

baohomnay.com

baohomnay.net

936

991

1,142

1,245

1,652

netnews.vn

baohomnay.net

baomoi.com

baohomnay.com

tinmoi247.vn
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LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN

1233
76%

201
13%

87
5%

64
4%

34
2%

Tỷ trọng thảo luận 5 Nền tảng

CyRadar VNPT SOC

CMC SOC FPT EagleEye.MSOC

Viettel SOC

1159
79.71%

295
20.29%

Sắc thái tin bài

Tiêu cực

Tích cực

Trung lập 

N = 1,454 | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021

CyRadar là nền tảng có lượng thảo luận cao nhất, chiếm 76% trong tổng thảo
luận các nền tảng thuộc lĩnh vực An toàn thông tin. Theo sau lần lượt là 
VNPT SOC (13%), CMC SOC (5%), FPT SOC (4%) và Viettel SOC (2%)

79.71% tin tích cực xoay quanh các sự kiện, hoạt động truyền thông nổi bật:
03➢ /07: Lễ ra mắt “Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, 
an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin”.
20➢ /07: Mô hình bảo đảm an toàn thông tin chuyên nghiệp, Hoàn thành mô 
hình an toàn thông tin 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ TT&TT trước 30/9
29➢ /07: CMC TSSG ra dịch vụ uỷ quyền giám sát an ninh mạng cho doanh
nghiệp
22➢ /12: Viettel tham gia ngăn chặn tấn công an ninh mạng toàn cầu
08➢ /07: VNPT tiên phong phát triển nền tảng cung cấp dịch vụ SOC
16➢ /03/2021: CyRadar đã phát hiện 2 địa chỉ mạng, với hơn 180 tên miền, 
đang tấn công lừa đảo người dùng bằng cách mạo danh rất nhiều ngân hàng 
và ví điện tử phổ biến tại Việt Nam

http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Ra-mat-nen-tang-cung-cap-dich-vu-Trung-tam-dieu-hanh-an-toan-an-ninh-mang/399793.vgp
https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/mo-hinh-bao-dam-an-toan-thong-tin-chuyen-nghiep-659278.html
https://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/an-ninh-mang/hoan-thanh-mo-hinh-an-toan-thong-tin-4-lop-theo-huong-dan-cua-bo-tt-tt-truoc-30-9/20200720103512641
https://www.sggp.org.vn/cmc-sai-gon-ra-mat-ra-mat-dich-vu-uy-quyen-giam-sat-an-ninh-mang-676043.html
https://nhandan.com.vn/cong-nghe-an-ninh-mang/viettel-tham-gia-ngan-chan-tan-cong-an-ninh-mang-toan-cau-629077/
https://nld.com.vn/cong-nghe/vnpt-tien-phong-phat-trien-nen-tang-cung-cap-dich-vu-soc-20200708123613519.htm
https://laodongthudo.vn/canh-bao-hang-loat-chieu-lua-dao-moi-120254.html
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LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN

Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an 
ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin 

Link chi tiết

Các kết quả tích cực CyRadar đạt được 
Link chi tiết

https://www.sggp.org.vn/ra-mat-nen-tang-dich-vu-an-toan-thong-tin-dam-bao-ket-noi-thuc-day-chuyen-doi-so-quoc-gia-670791.html
https://facebook.com/1973290612802723


16N = 7.739 | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021

1915
19% 1339

13%
1472
14%

1173
12%

4310
42%

Tỷ trọng thảo luận 5 Nền tảng

Viettel AI Viettel CyberBot

VNPT eKYC akaBot

FPT.AI

LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  

39
0.50%

5228
67.55%

2472
31.94%

Sắc thái tin bài

Tiêu cực

Tích cực

Trung lập 

FPT.AI là nền tảng có lượng thảo luận cao nhất, chiếm 42% trong tổng thảo luận
các nền tảng thuộc lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Viettel AI là nền tảng đứng thứ 2 
(1,915 thảo luận-19%), theo sau lần lượt là VNPT eKYC (14%) , Viettel CyberBot 
(13%) và akaBot (12%). 

67.55% tin tích cực xoay quanh các sự kiện, hoạt động truyền thông nổi bật: 
➢ 29/05: Trợ lý ảo tổng đài FPT.AI gây bất ngờ tại Hội thảo Future Banking 2020 

- FPT TechInsight
➢ 24/09: FPT.AI vô địch cuộc thi trí tuệ nhân tạo tại Nhật Bản
➢ 28/08: Ra mắt nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo Viettel AI Open Platform
➢ 25/09: VNPT chính thức ra mắt Giải pháp định danh điện tử eKYC
➢ 25/09: Ra mắt nền tảng trợ lý ảo tiếng Việt Viettel Cyberbot
➢ 13/11: Ra mắt robot “ảo” akaBot tự động hóa quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp

0.50% tin tiêu cực xoay quanh phàn nàn hệ thống FPT.AI
➢ Lỗi chat bot, bot không tự động trả lời FPT.AI
➢ Lỗi voice to text FPT.AI

https://facebook.com/2972921316148873
https://thanhnien.vn/cong-nghe/fptai-vo-dich-cuoc-thi-tri-tue-nhan-tao-tai-nhat-ban-1283176.html
https://www.vietnamplus.vn/ra-mat-nen-tang-cong-nghe-tri-tue-nhan-tao-viettel-ai-open-platform/659986.vnp
https://tuoitre.vn/vnpt-chinh-thuc-ra-mat-giai-phap-dinh-danh-dien-tu-ekyc-20200915195822421.htm
https://www.daibieunhandan.vn/ra-mat-nen-tang-tro-ly-ao-tieng-viet-viettel-cyberbot-bjtnfjusex-47589
https://nhandan.com.vn/thong-tin-so/ra-mat-robot-ao-akabot-tu-dong-hoa-quy-trinh-nghiep-vu-doanh-nghiep--624348/
https://www.facebook.com/cuong.kun.2912/posts/1428202107367950
https://facebook.com/2746033668985073
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LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  

Người dung phản ánh lỗi thu âm thanh từ FPT.AI
Link chi tiết

Sự kiện Lễ ra mắt Viettel AI Platform 
Link chi tiết

https://www.facebook.com/cuong.kun.2912/posts/1428202107367950
https://www.facebook.com/viettelai/posts/2745496612352537


18N = 9.134 | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021

4327
47%

2537
28%

1545
17%

725
8%

Tỷ trọng thảo luận 5 Nền tảng

BizFly Cloud Viettel IDC

VNG Cloud CMC Cloud

LĨNH VỰC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

40
0.46%

6348
73.41%

2259
26.12%

Sắc thái tin bài

Tiêu cực

Tích cực

Trung lập 

➢ BizFly Cloud là nền tảng có lượng thảo luận cao nhất, chiếm 47% trong tổng
thảo luận các nền tảng thuộc lĩnh vực Điện toán đám mây. Theo sau lần lượt 
là Viettel IDC (28%), VNG Cloud (17%) và CMC Cloud (8%).

73.41% tin tích cực xoay quanh các sự kiện, hoạt động truyền thông nổi bật: 
➢ 28/04: Viettel IDC - Hỗ trợ mùa dịch, tặng đến 12 tháng sử dụng dịch vụ.
➢ 28/04: Lần đầu tiên Hội sách trực tuyến quốc gia tổ chức trên nền tảng Cloud
➢ 22/05: Lễ phát động “Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng nền tảng điện

toán đám mây”. 
➢ 21/10: BizFly CDN - Giải pháp mang tính cách mạng trong việc tối ưu trải 

nghiệm lướt web
➢ 11/03/2021: Viettel IDC tiên phong giải quyết các vấn đề của xã hội thời đại số

0.46% tin tiêu cực xoay quanh các nội dung:
➢ Chưa trả nợ cho Viettel IDC, Hà Nội có nguy cơ bị dừng dịch vụ công trực tuyến
➢ Viettel IDC: Hỗ trợ khách hàng chậm, Lỗi phần mềm sử dụng, Phàn nàn về 

nhân viên kỹ thuật
➢ VNG Cloud: CSKH chậm chạp, Giá cao
➢ BizFly: Lỗi gửi mail vô Spam & Quảng cáo

https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/uu-dai-cuc-dinh-ho-tro-mua-dich-tang-den-12-thang-su-dung-dich-vu?fbclid=IwAR2xgPJ7VHHWk4QKfDlC88dl9i3OAl-lC0oYWuM90pVhUrnDdtWU7C31J2Q
https://www.tin247.com/lan-dau-tien-hoi-sach-truc-tuyen-quoc-gia-to-chuc-tren-nen-tang-cloud-4-27130869.html
https://nhandan.com.vn/thong-tin-so/thuc-day-chuyen-doi-so-bang-nen-tang-dien-toan-dam-may-viet-nam-458995/
http://toquoc.vn/bizfly-cdn-giai-phap-mang-tinh-cach-mang-trong-viec-toi-uu-trai-nghiem-luot-web-520202110143558941.htm
https://cafebiz.vn/viettel-idc-tien-phong-giai-quyet-cac-van-de-cua-xa-hoi-thoi-dai-so-20210311151929224.chn
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chua-tra-no-cho-viettel-ha-noi-co-nguy-co-bi-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-1681568.tpo
https://www.facebook.com/groups/tin5k48/permalink/10158213705349568/
https://facebook.com/1520919438116034
https://www.facebook.com/nguyenminhgc/posts/4660361500702882
https://facebook.com/10219007142953010
https://facebook.com/3994962430518278
https://facebook.com/1124238634580972
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Khách hàng bức xúc về chất lượng dịch vụ của VNG Cloud
Link chi tiết

Lễ phát động “Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng nền
tảng điện toán đám mây”

Link chi tiết

LĨNH VỰC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

https://www.facebook.com/techzones.tan/posts/10219007142953010
https://www.facebook.com/viettelai/posts/2745496612352537


20N = 10,434  | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021

3876
37%

3613
35%

1488
14%

1457
14%

Tỷ trọng thảo luận 4 Nền tảng

1Office Base.vn

Misa Amis akaChain

LĨNH VỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

58
0.56%

7281
70.42%

3001
29.02%

Sắc thái tin bài

Tiêu cực

Tích cực

Trung lập 

1Office là nền tảng có lượng thảo luận cao nhất, chiếm 35% trong tổng thảo
luận các nền tảng thuộc lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp. Theo sau lần lượt là 
Base.vn (35%), akaChain (14%) và Misa Amis (14%). 

70.42% tin tích cực xoay quanh các sự kiện, hoạt động truyền thông nổi bật: 
➢ 12/06: Lễ ra mắt Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office
➢ 13/08: Ra mắt akaChain - Nền tảng công nghệ chuỗi khối "Make in 

Vietnam“
➢ 20/11: Lễ giới thiệu Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Base.vn
➢ 25/12: Lễ giới thiệu Nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS

0.56% tin tiêu cực xoay quanh:
➢ Sự vụ Giám đốc AkaChain - FPT Software Trần Hoàng Giang mua dâm ảnh 

hưởng đến thương hiệu 
➢ 1Office: tính năng chán, không xuất được báo cáo
➢ Misa Amis: khoá dữ liệu, không cho truy xuất khi tài khoản hết hạn

https://nhandan.com.vn/thong-tin-so/ra-mat-nen-tang-quan-tri-tong-the-doanh-nghiep-1office-474457/https:/nhandan.com.vn/thong-tin-so/ra-mat-nen-tang-quan-tri-tong-the-doanh-nghiep-1office-474457/
https://laodong.vn/thoi-su/ra-mat-akachain-nen-tang-cong-nghe-chuoi-khoi-make-in-vietnam-827693.ldo
https://www.daibieunhandan.vn/gioi-thieu-nen-tang-quan-tri-doanh-nghiep-toan-dien-basevn-6hh0zjpdip-50371
https://laodong.vn/xa-hoi/le-gioi-thieu-nen-tang-quan-tri-doanh-nghiep-hop-nhat-misa-amis-865376.ldo
https://facebook.com/2775150379384566
https://www.facebook.com/groups/NGHENHANSU/permalink/2698299503758142/?comment_id=2698328170421942
https://www.facebook.com/groups/NGHENHANSU/permalink/2698299503758142/?comment_id=2698580660396693
https://www.facebook.com/groups/congdongketoannguyentuan/permalink/963864770789002/
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Người dùng Misa Amis phản ánh bị khoá hết dữ liệu khi tài khoản hết hạn 
Link chi tiết

Lễ giới thiệu Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Base.vn
Link chi tiết

LĨNH VỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

https://www.facebook.com/groups/congdongketoannguyentuan/permalink/963864770789002/
https://www.daibieunhandan.vn/gioi-thieu-nen-tang-quan-tri-doanh-nghiep-toan-dien-basevn-6hh0zjpdip-50371


22N = 1,205,957 | Thời gian: 15/03/2020 -15/03/2021

1204871
99.91%

1086
0.09%

Tỷ trọng thảo luận 2 Nền tảng

Bluezone VOV Bacsi24

LĨNH VỰC Y TẾ

4123
0.34%

763640
63.32%

438173
36.33%

Sắc thái tin bài

Tiêu cực

Tích cực

Trung lập 

Y tế là lĩnh vực có lượng thảo luận cao nhất trong Top 5 lĩnh vực, Bluezone
chiếm tỉ lệ 99.91%. 

63.32% tin tích cực xoay quanh các sự kiện, hoạt động truyền thông nổi bật: 
➢ 18/04: Lễ Khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng 

dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống Covid-19
➢ 24/04: Lễ công bố Chương trình hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến qua nền 

tảng VOV Bacsi24
➢ Kêu gọi cộng đồng cài đặt Bluezone
➢ Hướng dẫn cài đặt Bluezone
➢ Lợi ích khi cài đặt Bluezone
➢ Đã có hơn 30 triệu lượt tải ứng dụng Bluezone

0.34% tin tiêu cực xoay quanh các nội dung:
Bluezone
➢ Phản ánh lỗi nghiêm trọng của ứng dụng
➢ Các vấn đề kỹ thuật và bảo mật
➢ Lỗi ID 
➢ Hacker tuyên bố hack Bluezone trong 2 phút
VOV Bacsi24
➢ Phản ánh quảng cáo là miễn phí nhưng khi cài đặt thu phí 100k 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-khai-truong-nen-tang-tu-van-kham-chua-benh-tu-xa-va-ung-dung-phong-chong-covid-19-455742/
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/cong-bo-chuong-trinh-ho-tro-tu-van-suc-khoe-truc-tuyen-qua-nen-tang-vov-bacsi24-4633877.html
https://www.facebook.com/long.tu.92123/posts/1565522550265564
https://www.mic.gov.vn/Pages/TinTuc/143701/Huong-dan-cai-dat-Bluezone-de-canh-bao-nguoi-nhiem-COVID-19.html
https://www.qdnd.vn/khoa-hoc-cong-nghe/trong-nuoc/cai-dat-ung-dung-bluezone-giup-giam-thieu-nguy-co-lay-lan-dich-trong-cong-dong-631404
https://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/da-co-hon-30-trieu-luot-tai-ung-dung-bluezone-20210302164013887.htm
https://www.facebook.com/xnohat/posts/3150156151695495
https://www.facebook.com/cuinhat/posts/10213359891950976
https://www.facebook.com/le.my.313/posts/10216943433917354
https://www.facebook.com/nguyenngoc.minh.549/posts/2849569151779296
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1576941472462761&id=100004407695433
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Phản ánh lỗi của ứng dụng Bluezone
Link chi tiết

Bộ TT&TT ra mắt ứng dụng Bluezone
Link chi tiết

LĨNH VỰC Y TẾ

https://www.facebook.com/xnohat/posts/3150156151695495
https://www.facebook.com/tintucvtv24/posts/1514219792099137
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Mục Chi tiết Kết luận
Thời gian 15/03/2020 – 15/03/2021 1. 60% tin bài của Top nguồn báo chí thuộc Trang tin 

tức tổng hợp, 40% thuộc Báo lớn chính thống. Top 
3 đầu báo đưa tin nhiều nhất là: baomoi.com (4149 
tin), baophunuthudo.vn (3819 tin), vietnamnet.vn 
(1957 tin)

2. 65.52% tin tích cực xoay quanh:
➢ 26 sự kiện truyền thông, ra mắt công bố 38 nền

tảng số “Make in Vietnam” trong năm 2020
➢ Bộ TT&TT và Bộ Y tế, các tỉnh thành tích cực kêu

gọi người dân cài đặt các ứng dụng
➢ Lợi ích khi cài đặt các ứng dụng

3. 0.37% tin tiêu cực xoay quanh:
➢ Lộ thông tin cá nhân khi đăng ký, cài đặt sử dụng

các ứng dụng
➢ Ứng dụng bị lỗi, không sử dụng được
➢ Phản ánh hình thức kinh doanh của các nền tảng

4. Lĩnh vực Y tế và nền tảng Bluezone có lượng thảo
luận cao nhất (1,203,871) trong số 12 lĩnh vực và 38 
nền tảng vì sự bùng nổ của dịch Covid-19. 

Tổng lượng thảo luận 1,292,394 thảo luận
➢ Báo chí:45,945 (3.7%)
➢ MXH: 1,178,765 (94.87%)

Số sự kiện ra mắt/công bố 26 

Số lượng nền tảng số 38 thuộc 12 lĩnh vực
(Y tế, Giáo dục, Du lịch, An toàn thông tin, Trí
tuệ nhân tạo, Quản trị doanh nghiệp, Điện
toán đám mây, Hội nghị trực tuyến, Dịch vụ
công, Bưu chính, Thanh toán, Giao tiếp trực
tuyến). 

Top 5 nền tảng số có lượng
thảo luận cao nhất

1. Bluezone (1,203,871)
2. VnEdu (11,505)
3. ViettelStudy (7,435)
4. BizFly Cloud (4,327)
5. FPT.AI (4,310)


