
Giới thiệu
Hệ sinh thái Cốc Cốc



Cốc Cốc hướng ứng ngày 
chuyển đổi số Quốc Gia 10.10
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Hướng dẫn cài đặt
Trình duyệt Cốc Cốc

Bộ Thông tin và Truyền thông
3

Cách 1: Quét QR Code trực tiếp thông qua Zalo

Cách 2: Truy cập đường link 
https://app.coccoc.com/backan

Cốc Cốc có sẵn trên các thiết bị: máy tính 
(laptop/để bàn), điện thoại thông minh & máy 
tính bảng)

QUÉT NGAY

https://app.coccoc.com/backan


Bước 1: Truy Cập 
coccoc.com

Bước 2: Lựa Chọn phiên 
bản
phù hợp
Bước 3: Mở trình duyệt và
bắt đầu trải nghiệm

Hướng dẫn cài đặt
Cốc Cốc trên di động

Bộ Thông tin và Truyền thông 4



Hướng dẫn cài đặt
Cốc Cốc trên máy tính

Bước 1: Truy Cập coccoc.com

Bước 2: Lựa Chọn phiên bản
phù hợp

Bước 3: Mở trình duyệt và
bắt đầu trải nghiệm

Bộ Thông tin và Truyền thông 5



www.coccoc.com

Sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam:

TRÌNH DUYỆT CỐC CỐC



http://www.youtube.com/watch?v=hwTyi8Y8xOo


Giới thiệu về Trình duyệt Cốc Cốc

● Có tỉ lệ tiếp cận (Reach) cao tới 76,1% (tức cứ 100 người mọi 
lứa tuổi sử dụng internet tại Việt Nam thì Cốc Cốc tiếp cận 
được đến 76 người)

● Là trình duyệt duy nhất tại Việt Nam cung cấp các giải pháp 
quảng cáo trên newtab

● Được hỗ trợ bởi Cốc Cốc Newtab 4.0 - tính năng tích hợp trí 
tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa trình duyệt, từ đó tự đề xuất 
các nội dung dựa trên sở thích của từng người dựa theo hành 
vi và sở thích của họ.

● Đa dạng hình thức thiết lập chiến dịch quảng cáo Cốc Cốc: 
- Nhà quảng cáo tự thiết lập chiến dịch qua hệ thống quảng cáo 
- Cốc Cốc hỗ trợ nhà quảng cáo thiết lập và tối ưu chiến dịch 

(đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ) 

● Phần mềm giúp truy cập thông tin, dữ liệu trên 

Internet cho di động và máy tính. Người dùng truy 

cập mọi lúc, mọi nơi và làm mọi điều bạn thích.

● Được Bộ TT & TT công nhận đạt chuẩn Nền tảng số 

Việt Nam, có khả năng triển khai rộng khắp và phục 

vụ toàn bộ người dân Việt.

● Đạt chuẩn An toàn thông tin cấp độ 3.

● 28 triệu người dùng trình duyệt

● 1 tỷ trang web được truy cập hàng tháng.

● Được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và hiệu quả 

với người dùng Việt Nam.

https://coccoc.com/


Cứ 3 người dùng internet có 1 người dùng 
Trình Duyệt Cốc Cốc!

Trình duyệt “Make in Việt Nam” được người Việt tin dùng



Những lợi ích khi sử dụng Trình duyệt Cốc Cốc



Vì sao nên cài Trình duyệt Cốc Cốc

Trình duyệt thuần Việt, được phát triển dành riêng cho người Việt

Bảo vệ và cảnh báo bạn trước các nguy cơ mất an toàn khi lướt Web

Chặn quảng cáo khi xem phim, youtube, đọc báo

Tích hợp sẵn tính năng học tập, giải trí trên trình duyệt 

Trình duyệt duy nhất cho phép người dùng tích điểm và đổi quà khi lướt web 



5 TÍNH NĂNG NỔI BẬT
phục vụ nhu cầu DUYỆT WEB của NGƯỜI VIỆT



Hỗ trợ lên mạng an toàn

TÍNH NĂNG CẢNH BÁO AN TOÀN 

Khi bạn đang truy cập có thể chứa 
nội dung không an toàn như phần 
mềm độc hại, lừa đảo, tin tức giả 
mạo, hoặc yếu tố phản cảm.



Hỗ trợ giải trí

TÍNH NĂNG CHẶN QUẢNG CÁO 
KHI XEM PHIM, YOUTUBE, ĐỌC BÁO



Hỗ trợ giải trí

TẢI VIDEO, NHẠC, PHIM
VỚI TỐC ĐỘ MIỄN PHÍ



Hỗ trợ giải trí

GHIM VIDEO
VỪA XEM VIDEO VỪA LƯỚT
WEB KHÔNG GIÁN ĐOẠN

http://www.youtube.com/watch?v=WtH9JK-YWkY


Hỗ trợ giải trí

TÍNH NĂNG CỐC CỐC ĐỌC TIN
ĐỌC TIN TỨC THEO CHỦ ĐỀ
CẬP NHẬT NHANH CHÓNG 



www.coccoc.com

Sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam:

CÔNG CỤ TÌM KIẾM
CỐC CỐC



http://www.youtube.com/watch?v=cRiTW1kByfs


Giới thiệu về Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc

● Phần mềm tìm kiếm cơ sở 
dữ liệu thông tin theo truy 
vấn, giúp cung cấp danh 
sách các kết quả phù hợp 
nhất với những gì mà người 
dùng đang tìm kiếm

● Công cụ tìm kiếm duy nhất 
phát triển cho người Việt

● Nằm trong top 10 công cụ 
tìm kiếm nội địa trên thế 
giới

● Hơn 574 triệu lượt truy vấn 
hàng tháng

Giao diện Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc



1
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Người dùng yêu thích Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc

Tìm kiếm nhanh, chính xác và an toàn
Hiển thị các kết quả tìm kiếm chính xác, nhanh 
chóng ngay sau khi nhập nội dung cần truy vấn vào 
ô tìm kiếm, nhất là với ngôn ngữ tiếng Việt.

Am hiểu địa phương
Hiển thị kết quả tìm kiếm thông tin liên quan đến Việt 
Nam một cách thuận tiện, tự động lọc các kết quả 
không liên quan (Search verticals và snippets)



Người dùng yêu thích Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc

4
Phát triển tính năng từ nhu cầu 
người Việt
Nghiên cứu nhu cầu thực tiễn của 
người dùng Việt để phát triển 
nhiều tính năng hữu ích, thiết thực.

Hỗ trợ học tập
Cung cấp các tính năng Cốc Cốc 
Học tập, hỗ trợ tốt cho việc học và 
ôn luyện trực tuyến cho học sinh

3



Cách truy cập Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc

Cách 1: Nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm của trình duyệt.

Lưu ý: Cách 1, 2 áp dụng khi bạn cài đặt Cốc 
Cốc Search là công cụ tìm kiếm mặc định của 
trình duyệt Cốc Cốc hoặc trình duyệt khác.

Cách cài đặt: Truy cập Cài đặt hoặc tải Tiện 
ích mở rộng để cài Cốc Cốc Search là công cụ 
tìm kiếm mặc định.

Cách 3:
● Bước 1: Nhập URL coccoc.com/search 

trên thanh tìm kiếm của trình duyệt.
● Bước 2: Nhập từ khóa trên thanh tìm 

kiếm của Cốc Cốc Search. Áp dụng cho 
mọi trường hợp, kể cả khi bạn dùng Cốc 
Cốc Search trên trình duyệt Cốc Cốc 
hoặc trình duyệt khác.

Cách 2: Nhập từ khóa trực tiếp trên thanh 
địa chỉ của trình duyệt.



NHỮNG TÍNH NĂNG
phục vụ nhu cầu TÌM KIẾM của NGƯỜI VIỆT



Tính năng đảm bảo an toàn cho người dùng

TÌM KIẾM AN TOÀN
LỌC BỎ NỘI DUNG KHÔNG AN 
TOÀN KHỎI TRANG KẾT QUẢ 
TÌM KIẾM CỦA CỐC CỐC.



Tính năng đảm bảo an toàn cho người dùng

XÁC THỰC TRANG WEB
NHẬN BIẾT WEBSITE CHÍNH 
THỨC VỚI BIỂU TƯỢNG TÍCH 
XANH TRÊN CỐC CỐC.



Tính năng phục vụ chính phủ số

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG THỰC 
HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CÔNG VÀ TRA CỨU NHANH 
THÔNG TIN TRÊN CỔNG DỊCH 
VỤ CÔNG QUỐC GIA.



Tính năng hỗ trợ học tập trực tuyến

● Là chuyên trang về giáo dục nơi tổng 
hợp các thông tin, công cụ, tài liệu học 
tập với khối lượng dữ liệu khổng lồ 

● Tra cứu thông tin phục vụ học tập, thi 
cử một cách nhanh gọn, đầy đủ và 
chính xác trên một kênh duy nhất. 

● Có thể sử dụng trên cả 2 nền tảng máy 
tính và di động

CỐC CỐC HỌC TẬP



CẬP NHẬT COVID-19
CẬP NHẬT NHỮNG THÔNG TIN 
MỚI NHẤT VỀ SỐ CA NHIỄM, 
VẮC-XIN, PHÒNG NGỪA, TRIỆU 
CHỨNG, ĐIỀU TRỊ COVID-19.

Tính năng phục vụ nhu cầu văn hóa, xã hội



CÔNG THỨC NẤU ĂN
HỌC NẤU ĂN DỄ DÀNG VỚI 
350.000 CÔNG THỨC NẤU ĂN 
NGON TRÊN CỐC CỐC, TRONG 
ĐÓ CÓ THÔNG TIN VỀ NGUYÊN 
LIỆU, HƯỚNG DẪN,...

Tính năng phục vụ nhu cầu văn hóa, xã hội



Tính năng phục vụ nhu cầu văn hóa, xã hội

TRA CỨU LỊCH ÂM
NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ DỄ DÀNG 
BIẾT NGÀY ÂM - DƯƠNG LỊCH 
TƯƠNG ỨNG VÀ CÁC NGÀY LỄ, 
TẾT QUAN TRỌNG TRONG NĂM 
THEO LỊCH ÂM.



TRA CỨU THỜI TIẾT
CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG XEM 
DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 14 
NGÀY TỚI, VỚI CÁC THÔNG TIN 
NHƯ: NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, 
LƯỢNG MƯA, KHẢ NĂNG MƯA, 
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ...

Tính năng phục vụ nhu cầu văn hóa, xã hội



TRA CỨU BÓNG ĐÁ
CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG CẬP 
NHẬT THÔNG TIN NHANH 
NHẤT VỀ CÁC TRẬN ĐẤU, GIẢI 
ĐẤU BÓNG ĐÁ HÀNG ĐẦU 
QUỐC GIA VÀ TRÊN THẾ GIỚI.

Tính năng phục vụ nhu cầu văn hóa, xã hội



TÌM CHUYẾN BAY
CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG TÌM 
KIẾM VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ ĐI TỚI 
MỌI NƠI TRÊN THẾ GIỚI PHÙ 
HỢP VỚI NHU CẦU VÀ LỊCH 
TRÌNH CỦA MÌNH.

Tính năng phục vụ nhu cầu văn hóa, xã hội



Xin cảm ơn!


