
5 Tiện ích bổ sung dựa trên ChatGPT cho 
Chrome sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.  

Đây là cách thực hiện 

Trong vòng một tuần kể từ khi ra mắt, ChatGPT đã vượt qua hơn 1 triệu 

người dùng  

• Chatbot dựa trên AI không chỉ có khả năng trả lời đơn giản các truy vấn 

khó nhất của bạn mà còn là một trợ giúp có thể giúp bạn ngay cả trong 

các công việc hàng ngày như soạn thảo email, chuẩn bị tweet cho bạn 

và hơn thế nữa. Dưới đây là bảy tiện ích mở rộng dựa trên ChatGPT 

mà bạn có thể thêm vào Google Chrome để nâng cao năng suất. 

Thế giới công nghệ đang bị cơn bão chiếm lấy sau sự xuất hiện của 

ChatGPT của OpenAI. Chatbot dựa trên AI là một phần của các hệ thống 

tinh vi tạo ra nội dung từ văn bản đến hình ảnh - được thiết lập để trở thành 

một trong những lực lượng đột phá nhất trong một thập kỷ đối với công 

nghệ lớn, các ngành công nghiệp và tương lai của công việc. Chatbot dựa 

trên AI không chỉ có khả năng trả lời đơn giản các truy vấn khó nhất của bạn 

mà còn là một trợ giúp có thể giúp bạn ngay cả trong các công việc hàng 

ngày như soạn thảo email, chuẩn bị tweet cho bạn và hơn thế nữa. 

Dưới đây là năm tiện ích mở rộng dựa trên ChatGPT mà bạn có thể thêm 

vào Google Chrome để nâng cao năng suất: 

TweetGPT 

Tiện ích mở rộng ChatGPT này dành cho Chrome (ChatGPT extension for 

Chrome) có thể thay mặt bạn tạo tweet trên mạng xã hội bằng Trí tuệ nhân 

tạo. Nó rất hữu ích vì AI có thể áp dụng các mẫu hành vi khác nhau tùy 

thuộc vào sự lựa chọn của người dùng. Tiện ích mở rộng có thể được 

thêm vào từ Cửa hàng Chrome trực tuyến (Chrome Web Store). 

Promptheus (Nhắc nhở) 

Bạn có muốn “nói” thay vì “viết” không? Tiện ích mở rộng ChatGPT 

(ChatGPT extension) cho Chrome biến AI thành một trợ lý ảo phản ứng 

với các lệnh thoại. Tuy nhiên, những phản hồi này dựa trên các văn bản. 

Hơn nữa, nó hoạt động tốt hơn bằng tiếng Anh. 
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Tóm tắt trên YouTube (YouTube Summary) với ChatGPT 

Phiên âm hoặc xem video YouTube trong nhiều giờ có thể tốn thời gian. 

Tiện ích mở rộng do Glasp phát triển sử dụng ChatGPT để phát triển bản 

ghi và tóm tắt các video YouTube. Sau khi thêm tiện ích mở rộng, người 

dùng có thể chọn hộp 'Bảng điểm & Tóm tắt' ở phía trên bên phải của trang 

YouTube. Tiện ích mở rộng rất hữu ích khi mọi người muốn học nhanh 

hơn từ các hướng dẫn trên các nền tảng phát trực tuyến. Bản tóm tắt có 

thể được truy cập trên bất kỳ video nào bằng cách nhấp vào nút tóm tắt 

trên hình thu nhỏ của video trong khi xem video. 

Merlin 

 Tiện ích mở rộng Chrome này  giúp người dùng trên các công cụ tìm 

kiếm, LinkedIn, Twitter hoặc bất kỳ trang web nào khác. Sau khi cài đặt 

Merlin, hãy chọn bất kỳ phần nội dung nào và nhấn Ctrl + M (Windows) và 

CMD + M (Mac) để truy cập Hộp Merlin. Công cụ này rất hữu ích để tạo 

câu trả lời, rút ngắn văn bản, cung cấp nội dung tóm tắt và hơn thế nữa. 

Nhà phát triển tuyên bố rằng nó có thể được sử dụng trên tất cả các Tìm 

kiếm của Google. 

Chia sẻ GPT (Share GPT) 

Tiện ích mở rộng giúp người dùng đánh dấu trang và chia sẻ lời nhắc 

ChatGPT trong một vài bước đơn giản. Người dùng có thể tìm thấy nút 

chia sẻ dưới lời nhắc của họ và chia sẻ lời nhắc bằng cách nhấp vào tùy 

chọn chia sẻ và đánh dấu. 
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