
ChatGPT ?
Phân tích cơn sốt thảo luận của cộng đồng về

sản phẩm chatbot AI - ChatGPT thông qua 

lắng nghe dữ liệu trên không gian mạng

Thời gian đo lường: 07/01/2023 – 07/02/2023
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đang nói gì về
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Xu hướng thảo luận về ChatGPT trong 30 ngày qua

Chân dung đối tượng tham gia thảo luận về ChatGPT

03 ngành/lĩnh vực tiên phong hưởng ứng nội dung về ChatGPT

Ý kiến chuyên gia & Đánh giá về trào lưu ChatGPT



Xu hướng thảo luận về 
ChatGPT trong 30 ngày qua01



XU HƯỚNG THẢO LUẬN VỀ CHATGPT
• Hơn 1,3 triệu lượt thảo luận
• Đạt đỉnh vào thời điểm ngày 02/02 – 03/02/2023
• Các bài đăng như “chơi nối từ”, bóp méo một phép toán

“thừa nhận vợ luôn luôn đúng”, v.v... được chia sẻ liên tục cho đến ngày 07/02
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Thảo luận

1,310,734
Lượt thảo luận

TỔNG THẢO LUẬN

XU HƯỚNG THẢO LUẬN

*Đối với Social Media, thảo luận là các bài đăng/bình luận
đề cập về chủ đề ChatGPT

**Đối với GG Trends, các con số biểu thị hành vi tìm kiếm
so với điểm cao nhất trong từng thời gian nhất định. Giá
trị 100 là mức cao nhất về thang điểm xu hướng nổi bật.

🔥
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ChatGPT là gì?

Ứng dụng hiệu quả ChatGPT

ChatGPT thông minh như thế nào?

Cách tải/cài ChatGPT

Tạo tài khoản ChatGPT

Mua/Thuê tài khoản ChatGPT

Hướng dẫn dùng ChatGPT

Chống đạo văn bởi ChatGPT

ChatGPT vs Google

ChatGPT sẽ đe dọa những ngành nghề gì?

ChatGPT của ai?

Dùng ChatGPT máy tính/điện thoại

Thị trường Chatbot AI

Microsoft đầu tư ChatGPT

Cách kiếm tiền bằng ChatGPT

ChatGPT
là gì?

Ứng dụng 
hiệu quả 
ChatGPT

ChatGPT 
thông 

minh như 
thế nào?

Cách 
tải/cài 

ChatGPT

Tạo tài 
khoản 

ChatGPT

01/02/23 - 07/02/23 442,315 401,371 280,698 291,966 222,326

25/01/23 - 31/01/23 126,734 39,272 49,651 30,786 21,345

19/01/23 - 25/01/23 25,755 17,634 15,618 14,688 3,332

13/01/23 - 19/01/23 4,717 4,107 1,472 4,024 9,330

07/01/23 - 13/01/23 7,579 4,116 4,461 6,036 3,667
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TOP CHỦ ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN
Trong vòng 14 ngày, người dùng đã dần chuyển từ việc tìm kiếm/
trao đổi về định nghĩa “ChatGPT” sang các nhóm chủ đề về “ứng
dụng”, “cách tải/cài và tạo tài khoản” ChatGPT

Đơn vị: *Thảo luận

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
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TOP 5 CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN



SẮC THÁI THẢO LUẬN

38.9%

10.2%

50.9%

Tích cực Tiêu cực Trung lập

SẮC THÁI THẢO LUẬN CÁC GÓC NỘI DUNG THẢO LUẬN TIÊU BIỂU

Phần lớn (hơn 50%) thảo luận mang tính trung lập. Nội dung tập trung vào việc sử dụng, như về cách thức
cài/thuê tài khoản,… và đưa ra các quan điểm về mức độ “thông minh” của ChatGPT

- Nhóm người dung cá nhân hưởng ứng việc ứng dụng
ChatGPT vào công việc, học tập [link, link, link]

HY VỌNG

- Lo ngại thách thức cơ hội nghề nghiệp [link, link, link]
LO LẮNG

CẢNH BÁO

- Độ thông minh, chất lượng dữ liệu của ChatGPT [link, link]

1,310,734
Lượt thảo luận

Quy ước sắc thái:

• Tiêu cực: Phản đối việc ứng dụng/sử dụng ChatGPT; thể hiện thái độ lo lắng/ 
hoang mang về việc ChatGPT thay thế con người

• Tích cực: Đồng ý, hưởng ứng việc sử dụng ChatGPT
• Trung lập: chỉ đề cập đến việc dùng thử ChatGPT, phân tích lợi và hại khi sử

dụng và cảnh báo chất lượng của ChatGPT

- Ở nhóm doanh nghiệp, việc ứng dụng có thể giúp tối ưu
nguồn nhân lực và mang lại hiệu quả tốt hơn trong tương
lai [link, link]

-Lo ngại việc học sinh, sinh viên sử dụng những công cụ
như ChatGPT dẫn đến các vấn đề đạo văn hay sử dụng
không đúng cách sẽ suy giảm tư duy [link]

- Cảnh báo vấn đề bảo mật, an toàn thông tin [link , link, link]

https://www.facebook.com/BrandsVietnam/posts/pfbid02jhSEwqw6wTqjLCu3EQoBq7h7xhrNFKi91NdwctrUxRZgzGihnkdK7VgSC7msdqQel
https://www.facebook.com/pnstung/posts/pfbid025qsnUeP6qUCbBDtavcq6P1gMLN8WZVdfCcgiwJjaJtCrNUaF5PGELvc8CQzgzXbXl
https://www.facebook.com/stephen.yam.0911/posts/pfbid0tnvSoBqpEbjWCZGDFVj5TU3tLmaKj3WDSz3TXDg6HRjZb6LdTJoJuDyrF3JfouAWl
https://www.facebook.com/tranminhvietnam/posts/pfbid0nqbhVt6F3yDB9CqJsKuwkfHzWmbYfym3Vw9rzXBLNCuLQNFJ6UY2iGyVxEFd4xT5l
https://www.facebook.com/advertisingvietnamcom/posts/pfbid0ZvrYRdGVzFGr8D95jkYzN5M4UxnCu8VCGL2kEfm3sCtgfTSAZ6URH3epH6E1ujECl
https://www.facebook.com/agencylife/posts/pfbid02i88rvQyWpgoQuNzqyACwTP2P9XrFyU96H9tcu5exg2hC2qbNQiSHGUnXc8EQoqNjl
https://www.facebook.com/groups/361726451351144/posts/1357510918439354/?comment_id=1357527205104392&__cft__%5b0%5d=AZUokBgVmPZqLyMMt7QsztRg_XsP1j6flcF93m5msuYyrn2fOop2UeqPVeV9AnvPPhr5tcu1hnx_epmsRrKm-gbG2PQ9onXJSPgJDyYPdLyAHF5kquc6O9wiXSxuqwR3nmPtRMZxmrFUfenz-oWZv54L&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/hksanh/posts/pfbid02PMy2f2o8Yd4iF6khaqhHtgejCWh8fqwJSZi3ZXQU4sSH6nZE8MXEG9NpHCvGuHH9l
https://diendandoanhnghiep.vn/chatgpt-va-co-hoi-doi-moi-nganh-giao-duc-238642.html
https://diendandoanhnghiep.vn/chatgpt-co-the-xam-chiem-nganh-tai-chinh-238720.html
https://www.facebook.com/groups/361726451351144/posts/1357510918439354/
https://www.facebook.com/thongtinchinhphu/posts/pfbid02rNFuQTZjP75XSkCAuSGsPHYA4PyJWpCgNeMNckzM2hkpFhARnUG2Jkz9xkGkHWs5l?__cft__%5b0%5d=AZXChI8klZU4vkV6N8fOfeSs6PU5yqvXQDpnJTFXL--kGGAhWfNtC3bJUoPsDOGaFIePr5MsHb8wVncv0kCsVxMrl6iAngje-cCfZUOnmkHw_sen7xT6ubrzOGPNJJJGGbQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/thongtinchinhphu/posts/pfbid0nLfBveNAiJ32cc797hpucPJWqVZiUdwBbdD1JpzHMSZVuUHjH2BHn8GNCKHiYdfZl?comment_id=886482039218690&__cft__%5b0%5d=AZVwqYOw4AumNRndvPD-GBTEp3T4tLvs_S2C4y7gSFtkOp_hMB6z7GkpoNc2KDj-NzwYZLLaYL6f79aXGJzYRcCvLGPzL5CDPotJ-kvSf_gXjl_TO_sFNVMvab80dVX2DtAdKqHrTOR3o8kidEdwdMZG&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/hiep.quang.12/posts/pfbid02iH6GK2s2wujodvXCkzHTPfJuQH17eq5HuM5UfRBeXNP5pbDV47FLzFgPbmzMwkrAl


TOP TỪ KHÓA NỔI BẬT 
XUẤT HIỆN CÙNG CHATGPT
Sau khi ra mắt, ChatGPT đã tạo ra sức hút rất

lớn và bắt đầu nhận được phản hồi về trải

nghiệm của người dùng từ Việt Nam. Ngoài ra,

tên các công ty như Microsoft, OpenAI,

Google,… cũng nhận được hàng loạt lượt tìm

kiếm sau sự kiện này.



Chân dung đối tượng 
thảo luận về ChatGPT02



THẢO LUẬN SÔI NỔI TRÊN TẤT CẢ CÁC NỀN TẢNG

Mạng xã hội Báo chí

Forum Blog&Website

NGUỒN THẢO LUẬN SÔI NỔI THẢO LUẬN TỪ MẠNG XÃ HỘI

Ngoài việc đăng tải các bài viết trên trang cá nhân, người dung cũng thảo luận sôi nổi trong các Nhóm
(Group) Cộng đồng. Các chủ đề nổi bật là “Cách dùng ChatGPT”; “Sử dụng hiệu quả ChatGPT”; “Cài
Extention khi dùng ChatGPT”,…

137,104

321,970

733,343

Trang Cộng đồng 
(FB Page)

Nhóm Cộng đồng 
(FB Group)

Người dùng MXH 
(User)

0 400,000 800,000

1,310,734
Lượt thảo luận

1,303,189
99.35%

3,148
0.3%

2,784
0.2%

1,613
0.15%



NGUỒN THẢO LUẬN NỔI BẬT

TỪ FANPAGETỪ USER

Tô Đi Đâu, travel blogger, chia sẻ trải
nghiệm ”Hỏi ChatGPT cách rủ bạn đi Đà
Lạt”, tạo ra thảo luận thú vị thu hút hơn 9.4k
tương tác [link].

Ho Quoc Tuan chia sẻ những ứng dụng của
ChatGPT để cuộc sống tốt hơn, thu được
6.5k tương tác [link].

Hong Phuc Nguyen giải thích về ChatGPT
và cho rằng đây không phải công nghệ mới,
thu về 5.8k tương tác [link].

Trung tâm Tin tức VTV24 thường xuyên cập nhật
tin tức, phân tích ChatGPT [link] [link] [link].

Tifosi thử thách ChatGPT với những câu hỏi lịch sử
Việt Nam, thu về 6.9k tương tác [link].

Kenh14.vn cập nhật tin tức sinh viên tốt nghiệp đại
học nhờ ChatGPT, thu về 4.4k tương tác [link].

Brands Vietnam chia sẻ ứng dụng của ChatGPT
cho Digital Marketer thu về 4.4k tương tác [link].

Thông tin Chính phủ thể hiện sự lo lắng về
ChatGPT và cho rằng cần có khuôn khổ pháp lý phù
hợp, thu được 31.5k tương tác [link].

https://www.facebook.com/todidau/posts/pfbid0VByPuWbmHMxRYtEqvCSgEy7A643rFPmPRTKkKh6fCig9LN8nu9UZaMWX3HEF7Eaul
https://www.facebook.com/tuanqho/posts/pfbid0uiSAwG2HJ8Jc3XEwH58VPUhJNbdeJ3P9DKxtLsn4W2fPEjgMzVNTWTY4dFZGwkwil
https://www.facebook.com/xnohat/posts/pfbid03613oASt1PS33pJPphH3XLA22WMziV71iqufHKBhvVMhEW54PABJXbqFfrfqdWdwml?__cft__%5b0%5d=AZWs_6DS9MICXPFo3GQkVC6GlTnyJHWGVb4SkOmEo8u9_BOQoV0jDZ6WLogVBHWZQf7ldXi4rhnuXOCkDEktrKBhR5f4kb7VRdSm_Cd8X54H7a2ShjCjTpzJY-5IUqV63qg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/watch/?v=5288460757920071
https://www.facebook.com/watch/?v=1080376106229608
https://www.facebook.com/tintucvtv24/posts/pfbid0p8ByPYDQy6UAeUgSJmyBfGGSNbySjCt563Z5X7dHznissZaLSJEYcHsXcw1MLxQFl
https://www.facebook.com/tifosi.hpo/posts/pfbid0WJ5ZcUdUEaLjr5etxYUpyWob2pkc68XTkSMtv1oKQzVF6iDMAPvu3tF2pB1T8voPl?__cft__%5b0%5d=AZXeU2SzDG45K72oU7LefXzi4VQwIsaen45pqrs-p4tHFmP1PgueCAwh5ByVPeNIypm7zygMIz7NROpc7-v2ZgCHkRuTTvdAUOKTEX2YBI64GanTYNKd8SyB2OF1iLElq4b4OMPVfQl7HepWeZonH7o3&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/xnohat/posts/pfbid03613oASt1PS33pJPphH3XLA22WMziV71iqufHKBhvVMhEW54PABJXbqFfrfqdWdwml?__cft__%5b0%5d=AZWs_6DS9MICXPFo3GQkVC6GlTnyJHWGVb4SkOmEo8u9_BOQoV0jDZ6WLogVBHWZQf7ldXi4rhnuXOCkDEktrKBhR5f4kb7VRdSm_Cd8X54H7a2ShjCjTpzJY-5IUqV63qg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/BrandsVietnam/posts/pfbid02jhSEwqw6wTqjLCu3EQoBq7h7xhrNFKi91NdwctrUxRZgzGihnkdK7VgSC7msdqQel
https://www.facebook.com/thongtinchinhphu/posts/pfbid0nLfBveNAiJ32cc797hpucPJWqVZiUdwBbdD1JpzHMSZVuUHjH2BHn8GNCKHiYdfZl


43.44%

31.76%
5.68%

3.49%

3.10%

3.07%

2.65%

2.58%

2.41%

1.81%

TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội

Đà Nẵng

Đồng Nai

Khánh Hòa

Lâm Đồng

Nghệ An

Bà Rịa-Vũng Tàu

Hải Phòng

Đắk Lắk

NAM 73.61%
NỮ 26.39%

40.9%

36.6%

11.0%

6.1%

3.9% 1.4%

73% người tham gia thảo luận là NAM GIỚI
Độ tuổi: 25-44

65+

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

KHU VỰC THẢO LUẬN NỔI BẬT KHU VỰC THẢO LUẬN NỔI BẬT

*Nhân khẩu học dựa vào thông tin người dùng công khai trên Mạng xã hội



03 NGÀNH TIÊN PHONG 
HƯỞNG ỨNG NỘI DUNG
VỀ CHATGPT
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LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

VietinBank khéo léo “đu trend”
bằng cách nhắc đến dịch vụ Ngân
hàng số. VP Bank liên hệ ChatGPT
với dịch vụ tư vấn tài chính.

Lo ngại: Khi nhắc đến ChatGPT và
ngành nggân hàng, người ta
thường lo ngại về vấn đề ChatGPT
thay thế giao dịch viên.



LĨNH VỰC GIÁO DỤC

FUNiX, một đơn vị thuộc tập đoàn
FPT, đã hưởng ứng ChatGPT bằng tổ
chức hội thảo trực tuyến về ChatGPT
và trang bị tài khoản cho học viên.
Khoa Kinh tế - CTIM cũng tham gia
thảo luận bằng cách phân tích
ChatGPT.

Lo ngại: Khi nhắc đến ChatGPT và
Giáo dục, người ta thường lo ngại về
vấn đề ChatGPT sẽ giúp học sinh
(sinh viên) gian lận trong học tập.



LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG

Ogilvy phân tích vấn đề liệu ChatGPT
có thể thay thế người làm sáng tạo
được hay không?

Đây cũng là lo ngại khi nhắc đến
ChatGPT và ngành truyền thông.
Người viết lo ngại sẽ bị thay thế, nhất
là từ câu chuyện ChatGPT kiếm được
600 USD nhờ viết bài quảng cáo
trong vòng 30s.



Ý kiến Chuyên gia &
Đánh giá về trào lưu ChatGPT
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NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA

NGUYỄN MẠNH QUÝ

Giám đốc - Viettel Cyberspace Center

Trả lời báo Tienphong, Ông Tú
khuyên “những lao động trẻ không
nên bị áp lực tâm lý trước làn sóng
công nghệ. Thay vào đó, hãy dành
thời gian nâng cao hiểu biết của
mình để làm chủ công nghệ và sử
dụng chúng nhằm nâng cao giá trị
của mình hơn”.

BÙI QUANG TINH TÚ 

Giám đốc phát triển - Jobhopin

“Đối với giới công nghệ, ChatGPT thực
chất không phải là điều gì quá mới mẻ.
Điều đáng chú ý ở đây là tất cả mọi
người đều đang hào hứng nói rất nhiều
về một thứ mà họ không thực sự hiểu,
tạo ra một cơn sốt. Tình trạng này có thể
sẽ dẫn đến các hiện tượng trục lợi, lừa
đảo, chẳng hạn như bán tài khoản
ChatGPT giá cao.

ĐINH TRẦN TUẦN LINH

Chuyên gia AI, Founder Unikon
Trả lời báo VietnamPlus, Ông Quý cho
biết ChatGPT là một trong những
chatbot thông minh nhất hiện nay.
Ông cho rằng các công ty công nghệ
tại Việt Nam có thể tận dụng những
"công nghệ lõi" về trí tuệ nhân tạo của
các tập đoàn lớn trên thế giới để phát
triển những sản phẩm của riêng
mình.



❖ ChatGPT và AI sẽ khiến một số nghề
nghiệp biến mất

❖ Con người sẽ lười tư duy hơn

❖ Các ngành truyền thống sẽ phải thay
đổi đáng kể để thích nghi

❖ Vấn đề an toàn thông tin, nguy cơ lộ
lọt dữ liệu

NHẬN ĐỊNH VỀ TRÀO LƯU
❖ ChatGPT không phải là một công nghệ mới hoàn toàn. OpenAI thực ra

đã triển khai từ trước đó 1 thời gian. Google, Facebook, IBM,… các tập đoàn

lớn đầu tư cho AI cũng đã phát triển các sản phẩm về lĩnh vực này.

❖ Các cuộc thảo luận phân thành hai luồng chính:

KỲ VỌNG LO LẮNG

❖ Ứng dụng được vào công việc

❖ Giải quyết các công việc tư vấn
có thể tự động hóa

❖ Phát triển ứng dụng AI để nâng
tầm Việt Nam



CẢM ƠN CÁC BẠN 
ĐÃ THEO DÕI

Báo cáo được thực hiện bởi TUVA Communication và Reputa 
- Hệ thống Giám sát & Phân tích thông tin trên Không gian mạng

08/02/2023

Web: reputa.vn
Hotline: 028 2213 7979 - 0348 186 197 
Page: facebook.com/ReputaViettel

Web: tuva.work
Hotline: 0986 653 614
Page: facebook.com/tuva.communication

https://reputa.vn/register
https://www.facebook.com/ReputaViettel
https://tuva.work/
https://www.facebook.com/tuva.communication
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