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Tóm tắt: 
 

Thời đại bùng nổ thông tin trên Internet, chữ viết tắt (CVT) tiếng Việt được sử dụng rộng rãi 

trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, việc đánh giá chỉ số là tần số sử dụng, tần suất xuất hiện CVT 

gặp nhiều khó khǎn do tính đa dạng sử dụng, tính nhập nhằng, đa nghĩa của CVT; thiếu phương 

tiện thống kê, đánh giá và hầu như chưa có nghiên cứu chuyên sâu vấn đề này. Trên cơ sở kho dữ 

liệu CVT chúng tôi đã xây dựng được, trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giải pháp mới 

đánh giá tần số sử dụng CVT trên Interrnet; qua đó lượng hóa chỉ số tần suất xuất hiện trong 

những cụm CVT giống nhau, nhằm cung cấp một góc nhìn, một cách đánh giá mức độ sử dụng 

CVT tiếng Việt, phục vụ nhiều mục đích sử dụng trong xử lý ngôn ngữ, trong khai thác dữ liệu 

CVT, tư vấn doanh nghiệp…      

         Từ khóa: Chữ viết tắt; Từ viết tắt; Tần số chữ viết tắt; Tần suất chữ viết tắt; Chỉ số đánh 
giá xuất hiện chữ viết tắt. 
 

Abstract: 
 

In this era of information explosion on the Internet, Vietnamese abbreviations are widely used in 

many fields. However, the evaluation of index which is the use frequency, appearance frequency 

of abbreviations is difficult due to the variety, the ambiguity of abbreviations; lack of means of 

statistical evaluation and because there has been almost no in-depth study of this issue. On the 

basis of our data warehouse of abbreviations we have built, in this paper, we propose a new 

evaluation of the use frequency of abbreviations on the Internet and thereby quantify the 

frequency indicators that appear in the same abbreviation clusters to provide a perspective, a way 

of assessing the use of Vietnamese abbreviations to serve many purposes in language processing, 

in abbreviation data mining, business counseling.         
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