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Hướng dẫn cách xóa Cache, cookie, lịch sử trình duyệt Chrome, Firefox, IE, Coccoc nhanh nhất 

 

Cache, cookie, lịch sử là những thông tin, dữ liệu website được lưu trong trình duyệt gây tốn khá 

nhiều dung lượng của máy tính kéo theo đó cũng thường làm trình duyệt nặng nề và có thể gây 

crash hoặc một số lỗi. Vì vậy việc xóa các cache, lịch sử... sau 1 thời gian sử dụng trình duyệt là 

việc nên làm để máy tính nhẹ hơn và lướt web mượt mà hơn. 

 

Với các trình duyệt khá nhau thì việc xóa các thông tin này cũng thường khá nhau, tuy nhiên có 

1 cách xóa chung và nhanh nhất cho tất cả các trình duyệt mà vforum.vn muốn giới thiệu ở bài 

viết này là dùng phím tắt. 

Các bạn chỉ việc mở trình duyệt lên và nhấn tổ hợp phím: 

Ctrl + Shift + Delete  

Sau đó tùy vào trình duyệt mà click vào các nút Clear, Xóa dữ liệu, delete để xóa cache, lịch sử... 

 

Với firefox các bạn có thể chọn thời gian xóa gần đây hoặc chọn Everything để xóa mọi thứ từ 

trước đến nay, tất nhiên các bạn có thể check hoặc uncheck vào các phần muốn xóa hoặc muốn 

giữ lại bao gồm: Browsing & Download History, Form & Search History, Cookies, Cache, 

Active Logins, Offline website data, Site Prefference. 

 



 

Với Chrome, Coccoc các bạn cũng có thể chọn tương tự Firefox, chọn Mọi thứ để xóa hết sau đó 

click vào: Xóa dữ liệu duyệt web 

 
 

Đối với trình duyệt IE thì sẽ không có nhiều lựa chọn như 2 trình duyệt trên, tuy nhiên bạn hoàn 

toàn có thể chọn các tùy biến để xóa cache, cookies, lịch sử... 



 
 

 

Việc xóa dữ liệu này là khá cần thiết, tuy nhiên sau khi xóa xong thì việc đăng nhập các website 

sẽ phải thực hiện lại hoặc nếu xóa tất cả trình duyệt sẽ không lưu các user/mật khẩu đã đăng 

nhập. Nên các bạn nên xóa sau 1 khoảng thời gian nhất định thấy nặng máy hoặc tốn bộ nhớ, chứ 

không cần xóa liên tục. 

 

Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng một số công cụ khác để xóa, hoặc dùng cách này ở các 

trình duyệt khác như Safari, Opera... 
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