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HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT TRUY CẬP DATA CỦA ỨNG DỤNG 

Sau khi đăng ký dịch vụ Chuyển vùng quốc tế (Roaming), để hạn chế phát sinh truy cập data 

bằng sóng di động từ các ứng dụng (Apps) không cần thiết, Quý khách lưu ý tắt chế độ sử dụng dữ liệu 

di động của từng ứng dụng trong mục cài đặt của điện thoại. Vui lòng tham khảo theo các bước hướng 

dẫn dưới đây. 

1. Hệ điều hành IOS ....................................................................................................................... 1 

2. Hệ điều hành ANDROID ........................................................................................................... 4 

Chi tiết các bước và hình ảnh minh họa 

1. Hệ điều hành IOS 

 Các bước thực hiện:  

- Tiếng Việt: Cài đặt  Di động  DỮ LIỆU DI ĐỘNG (chữ mờ) ở gần cuối trang màn hình 

- Tiếng Anh: Settings  Cellular  CELLULAR DATA  

Tại mục này, thiết bị sẽ liệt kê các ứng dụng sử dụng dữ liệu. Quý khách thực hiện đặt chế độ 

Bật/ On với các ứng dụng muốn sử dụng dữ liệu data, đặt chế độ Tắt/ Off với các ứng dụng 

không cần sử dụng dữ liệu data.  

 Hình ảnh minh họa chi tiết 

- Bước 1: Từ màn hình chính/Home, chọn vào Cài đặt / Settings (hình bánh xe răng cưa) 

Tiếng Việt Tiếng Anh 
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- Bước 2: Vào mục Di động / Cellular 

Tiếng Việt Tiếng Anh 

  

- Bước 3: Tìm mục DỮ LIỆU DI ĐỘNG/ CELLULAR DATA (chữ mờ) ở gần cuối trang màn hình 

Tiếng Việt Tiếng Anh 
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- Bước 4: Tại mục DỮ LIỆU DI ĐỘNG/ CELLULAR DATA này, thực hiện: 

+ Đặt ở chế độ Bật/On với các ứng dụng cần truy cập data 

+ Đặt ở chế độ Tắt/ Off với các ứng dụng không muốn truy cập data 

Tiếng Việt Tiếng Anh 
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2. Hệ điều hành ANDROID 

 Các bước thực hiện:  

- Tiếng Việt: Cài đặt  Kết nối  Sử dụng dữ liệu  Ứ.dụng chỉ dùng dữ liệu di động: đặt 

chế độ Bật 

- Tiếng Anh: Settings  Connections  Data usage  Mobile data only apps: Turn On 

Bên trong mục này, Quý khách thực hiện đặt chế độ Bật/ On tại ô màu trên cùng của trang màn 

hình. Sau đó, lần lượt thực hiện đặt chế độ Bật/ On với các ứng dụng muốn sử dụng dữ liệu 

data, đặt chế độ Tắt/ Off với các ứng dụng không cần sử dụng dữ liệu data. 

 Hình ảnh minh họa chi tiết (với dòng máy Samsung) 

- Bước 1: Từ màn hình chính/Home, chọn vào Cài đặt / Settings (hình bánh xe răng cưa) 

Tiếng Việt Tiếng Anh 
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- Bước 2: Vào mục Kết nối / Connections 

Tiếng Việt Tiếng Anh 

  

- Bước 3: Chọn mục Sử dụng dữ liệu/ Data usage 

Tiếng Việt Tiếng Anh 
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- Bước 4: Tìm mục Ứ.dụng chỉ dùng dữ liệu di động/ Mobile data only apps, đặt chế độ Bật/ On 

Tiếng Việt Tiếng Anh 

   

- Bước 5: Vào trong mục Ứ.dụng chỉ dùng dữ liệu di động/ Mobile data only apps, tại khung tô 

màu trên cùng của trang, đặt chế độ Bật/ On và lần lượt thực hiện:  

+ Đặt ở chế độ Bật/On với các ứng dụng cần truy cập data 

+ Đặt ở chế độ Tắt/ Off với các ứng dụng không muốn truy cập data 

Tiếng Việt Tiếng Anh 

   

 


