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Lời nói đầu 

Chúng tôi xin bầy tỏ lời cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam đã cho chúng tôi cơ hội để đóng góp 

những khuyến nghị cho Dự thảo Luật An ninh mạng. Chúng tôi cũng xin chúc mừng chính phủ 

Việt Nam đã xác định giải quyết các vấn đề về an ninh mang trong chiến lược về đào tạo, hỗ 

trợ nghiên cứu và hỗ trợ ngành công an ninh mạng. 



   

 

Là một thành viên trong ngàng chúng tôi đánh giá cao tầm quan trong của việc bảo vệ an toàn 

mạng. Chúng tôi cho rằng đây là một thách thức chung và điều quan trọng là các bên liên quan 

như chính phủ, ngành và các tổ chức xã hội làm việc cùng nhau để giải quyết những thách thức 

chung về an ninh mạng ở Việt Nam. Các công ty thành viên của chúng tôi đảm bảo rằng chúng 

tôi sẽ đóng góp tích cực cho an toàn an minh mạng bằng các sản phẩm của chúng tôi tại Việt 

Nam. 

Thêm vào đó, chúng tôi tin tưởng để tập trung vào các quy định về an ninh mạng, ngành cần 

phải chủ động làm việc nhiều hơn với Chính phủ Việt Nam, cung cấp các khóa đào tạo và cam 

kết an ninh mạng trên khắp Việt Nam. Các công ty thành viên của chúng tôi mong muốn hỗ trợ 

cho các chương trình, sáng kiến sản phẩm và kinh doanh cần thiết để đảm bảo an toàn cho 

người sử dụng Internet trên khắp Việt Nam.  

Cụ thể, các công ty thành viên của chúng tôi muốn chia sẻ kiến thức chuyên môn về bảo mật 

bằng cách thiết kế các buổi nói chuyện đa phương để: (i) cung cấp các công cụ và giáo dục cho 

người dùng để họ tự bảo vệ; (ii) đảm bảo các sản phẩm được bảo vệ an toan ở cấp độ quốc tế; 

(iii) phát triển một hệ sinh thái mạnh về an ninh mạng, ví dụ tạo nguồn mở để chia sẻ phần 

mềm; (iv) xây dựng các cơ chế kiểm toán và báo cáo nội bộ. 

Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực để bảo vệ an ninh mạng được nhấn mạnh trong Dự thảo Luật 

và chúng tôi cũng lo ngại về các vấn đề không được bảo mật trên mạng, đặc biệt là vấn đề về 

an ninh quốc gia. Điều mà dự thảo nhấn mạnh và đưa ra một số biện pháp để giải quyết bên 

cạnh việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Chẳng hạn như Dự thảo đề cập đến trách nhiệm 

trung gian đối với nhiều loại nội dung, lưu trữ dữ liệu của người dùng ở Việt Nam (hay còn gọi 

là địa phương hóa dữ liệu) và an toàn cho trẻ em. Các vấn đề này, đặc biệt là an ninh quốc gia 

đều quan trọng với chúng tôi vì vậy chúng tôi cam kết rằng chúng tôi giảm thiểu các nguy hại từ 

các dịch vụ trực tuyến và tối đa hóa lợi ích của người dân cũng như của chính phủ và nền kinh 

tế Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp các kênh hiệu quả cho việc chỉ ra các nội dung vi 

phạm pháp luật Việt Nam. Chúng tôi tin rằng các quy định trong Dự thảo Luật không được giải 

quyết được vấn đề này.  

Chúng tôi tin rằng việc pha trộn an ninh mạng với an ninh quốc gia và các vấn đề không liên 

quan khác tạo ra các nghĩa vụ gây tổn hại cho các doanh nghiệp Việt Nam, gây khó khăn cho 



   

 

các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Nó ngăn cản ngành chủ động theo đuổi các giải 

pháp về bảo vệ an ninh mạng. Chúng tôi rất biết ơn nếu ngoài việc chúng tôi được tham gia 

vào các chương trình bảo vệ an ninh mạng, chúng tôi còn có thể tiếp tục đóng góp cho Dự thảo 

Luật. 

Các nội dung quan ngại và khuyến nghị: 

Điều 27 về bảo đảm an ninh thông tin mạng nêu:  

1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và thực thi nghiêm túc, ứng xử có quy tắc 

trên không gian mạng, xử lý nghiêm mọi hành vi sử dụng không gian mạng thực hiện 

hành vi vi phạm pháp luật. 

2. Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đăng tải thông tin phù hợp với quy định của pháp luật, 

không cung cấp, đăng tải, truyền đưa những thông tin có nội dung xâm phạm chủ 

quyền, an ninh quốc gia. 

3. Các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông, internet, doanh nghiệp sở hữu hệ thống thông tin 

phải thiết lập cơ chế xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số để bảo đảm 

tính bảo mật của thông tin đăng ký và phải cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ 

an ninh mạng có thẩm quyền khi có yêu cầu. Người đăng ký tài khoản số có trách nhiệm 

bảo vệ và sử dụng các tài khoản do mình tạo lập đúng quy định của pháp luật. 

4.  Các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam 

phải: 

a. Tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam; 

b. Đặt trụ sở hoặc cơ quan đại diện trên lãnh thổ Việt Nam khi có từ 10.000 người Việt 

Nam sử dụng trở lên hoặc khi có yêu cầu của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; 

c. Lưu trữ tại Việt Nam dữ liệu người sử dụng Việt Nam và các dữ liệu quan trọng khác 

được thu thập, tạo ra từ hoạt động khai thác cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc 

gia của Việt Nam đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 



   

 

d.  Bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; 

dd. Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam trong việc ngăn chặn, gỡ 

bỏ các thông tin có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân; cung cấp dữ liệu người sử dụng 

Việt Nam và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phạm an ninh mạng. 

Về quy định về địa phương hóa dữ liệu được nêu trong điều 27, khoản 4c và điều 42 

khoản 4 

Chúng tôi biết rằng trong phiên bản số 15 của Dự thảo Luật An ninh mạng đã có những thay đổi 

như các quy định liên quan đến việc đặt máy chủ để lưu trữ dữ liệu tại Việt nam đã được xoá 

và thay vào các công ty nước ngoài được phép sử dụng dich vụ của bên thứ ba để lưu trữ dữ 

liệu của người sử dụng Việt Nam và các dữ liệu quan trọng khác tại Việt Nam. Mặc dù vậy quy 

định mới này vẫn ngăn cản dữ liệu được lưu thông tự do xuyên các biên giới. Chúng tôi cho 

rằng có cả lý do về kỹ thuật và lợi ích kinh tế và để dữ liệu nên được cho phép lưu thông tự do 

và cần xóa bỏ quy định này. Địa phương hóa dữ liệu sẽ làm giảm chức năng và hoạt động trôi 

chảy của các nền tảng công nghệ toàn cầu. Trên thực tế các nền tảng công nghệ toàn cầu dựa 

vào cơ sở hạ tầng của điện toán đám mây toàn cầu để cung cấp các dịch vụ phù hợp và nói 

chung là nó không thể hoặc nó không thực hiện được tốt viêc chia tách dữ liệu đám mây dựa 

trên cơ sở thẩm quyền. 

Lý do pháp lý để dữ liệu được tự do lưu thông: 

Chúng tôi muốn nhấn mạnh với Chính phủ Việt Nam rằng trong chương thương mại điện tử 

của hiệp nghị TPP có điều khoản về cấm địa phương hóa dữ liệu. Cấm địa phương hóa dữ liệu 

hay cho phép dữ liệu lưu thông tự do giữa các quốc gia là một điều kiện tiên quyết để tiến hành 

kinh doanh. Nếu Việt Nam muốn gia nhập TPP thì nội dung của quy định này sẽ vi phạm thảo 

thuận của TPP. 

Lợi ích kinh tế khi dữ liệu được tự do lưu thông: 

Có nhiều lý do tại sao dữ liệu lưu thông tự do sẽ giúp ích cho nền kinh tế của đất nước (và 

ngược lại, yêu cầu địa phương hóa dữ liệu sẽ ngăn cản phát triển kinh doanh). Yêu cầu về địa 

hoá hoá dữ liệu trong Dự thảo Luật sẽ gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến các công ty nhỏ 



   

 

và vừa cũng như các công ty lớn. Trên trang web AIC có ba báo cáo phác thảo những thiệt hại 

mà các chính sách về địa phương hóa dữ liệu có thể gây nên và lợi ích của dữ liệu lưu thông tự 

do. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị rằng Chính phủ Việt Nam nên xem xét tài liệu ECIPE về 

“Các Chi phí của Địa phương hóa Dữ liệu: Hại Bất cập Lợi trong việc Phục hồi Kinh tế”. 

Báo cáo này chỉ ra rằng nếu Việt Nam có quy định về địa phương hóa dữ liệu, GDP sẽ giảm 

1,7% và đầu tư giảm 3,1%, phúc lợi giảm 1,5 tỷ Đô la Mỹ. Báo cáo này còn nêu rõ tác động này 

là hậu quả trực tiếp của việc ngăn cản dữ liệu lưu thông tự do qua biên giới, nó sẽ phân nhỏ 

chuỗi cung ứng và giá cả trong nước. Đây là những khó khăn mà các nhà hoạch định chính 

sách chưa thấy được vì họ chỉ chú trọng đến vấn đề như quyền riêng tư và an ninh mạng hơn 

là thương mại quốc tế. Quy định về địa phương hóa dữ liệu nên được suy xét một cách kỹ 

lưỡng vì bên cạnh những ảnh hướng đên GDP, đầu tư và phúc lợi nó còn tác động đến các 

công ty vừa và nhỏ và các công ty mới thành lập trên thị trường trước tiên. Các công ty này có 

thể sẽ phải rời bỏ thị trường vì thiếu nguồn lực để thích ứng với thay đổi do chính sách này gây 

nên. 

Trong các bài báo “Hãy để Dữ liệu Lưu thông: Tại sao phải Loại bỏ các Yêu cầu về Địa 

phương hóa Dữ liệu vì Lợi ích Kinh tế Toàn cầu” và “Kinh tế Toàn cầu Phụ thuộc vào 

Dữ liệu Lưu thông Tự do” của Ed Brzytwa ông ta giải thích rằng “các chính phủ ban hành 

chính sách nội địa hóa dữ liệu vì lý do (i) họ tin rằng chính sách này sẽ có lợi cho nên kinh tế 

của họ; (ii) họ muốn bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người dân. Nhưng 

nhìn chung họ không nhân thức được rằng các yêu cầu của chính sách địa phương hóa dữ liệu 

có thể dẫn đến các kết quả bất lợi và không đạt được hai mục tiêu của hai lý do trên.” 

Chúng tôi xin được nhấn mạnh rằng không chỉ các công ty nước ngoài bị ảnh hưởng bởi chính 

sách địa phương hóa dữ liệu mà trên thực tế các công ty nhỏ có nhiều khả năng là các công ty 

Việt Nam sẽ bị tăng chi phí. Như đã nêu trong báo cáo ECIPE, địa phương hóa dữ liệu không 

chỉ ảnh hướng đến các doanh nghiệp mà nó còn ảnh hưởng đến GDP “lưu thông dữ liệu giữa 

các quốc gia, công ty và người dân sẽ là động lực quan trọng để tăng trưởng, đổi mới kinh tế, 

đặc biệt là trong nền kinh tế tri thức.” Vào thời điểm này khi Việt Nam đang tiến hành đánh giá 

ảnh hưởng Luật Công nghệ Thông tin lên nền kinh tế số và thúc đẩy cách mạng công nghiệp 

4.0 thì Việt Nam nên tránh đưa ra các chính sách về địa phương hóa dữ liệu đối với khu vực tư 



   

 

nhân. Các công ty nên được phép lựa chọn những thứ tốt nhất cho công ty mình bất kể họ ở 

đâu. 

Lý do kỹ thuật cho phép dữ liệu lưu thông tư do 

Trong bài báo của Dillon Reisman về "Dữ liệu của Bạn Thật sự Ở đâu? Lý do Kỹ thuật 

Chống lại Địa phương hoá Dữ liệu" ông ta đã giải thích sự phức tạp của lưu trữ dữ liệu. Ông 

ta nói đây là một vấn đề phức tạp, nhưng về cơ bản, một phần của dữ liệu hoặc toàn bộ dữ liệu 

có thể ở nhiều nơi khác nhau, đôi khi ở nhiều nơi khác nhau trong cùng một thời gian. Điều này 

cùng với việc sao lưu thường xuyên để đảm bảo dữ liệu không bao giờ bị mất. Tuy nhiên, nếu 

dữ liệu chỉ được lưu trữ ở một nơi, nó có thể bị mất do lỗi của con người, thiên tai hoặc các 

biến chứng khác. 

Đặt máy chủ trong nước (ví dụ đặt máy chủ tại Việt Nam) để lưu dữ liệu không làm tăng cường 

an toàn cho dữ liệu và không gian mạng mà ngược lại tội phạm mạng có thể dễ dàng xác định 

vị trí của dữ liệu để tiến hành các cuộc tấn công. Chúng có thể thu hẹp vị trí tìm kiếm dữ liệu từ 

khu vực xuống chỉ cần tìm kiếm máy chủ dữ liệu trong phạm vi của một quốc gia. Điều này trái 

ngược với việc cho phép các công ty tự quyết định việc đặt dữ liệu của khách hàng ở đâu trên 

thế giới. Một chiến lược an ninh mạng hiệu quả là một chiến lược mà trong đó có sự  kết hợp 

thực hiện tốt các phương pháp tốt nhất về an ninh, là sự kết hợp tốt nhất của bốn yếu tố công 

nghệ, quy trình, con người và cơ sở vật chất. 

Các công ty đã đầu tư rất lớn để đảm bảo rằng các trung tâm dữ liệu của họ được an toàn. Nếu 

Chính phủ  buộc các công ty này đặt các máy chủ trong nước sẽ làm cho dữ liệu dễ bị tấn công 

hơn vì các hệ thống và mạng ở trong nước không đủ phức tạp và tinh vi, không được thường 

xuyên nâng cấp và cập nhật những phần mềm bảo vệ tốt nhất. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị 

rằng những yêu cầu về địa phương hóa dữ liệu chỉ nên giới hạn trong hệ thống thông tin của 

chính phủ.  

Yêu cầu đặt văn phòng tại Việt Nam trong điều 27 khoản 4b 

Chúng tôi biết rằng yêu cầu đặt văn phòng tại Việt Nam đã được thay đổi bằng “yêu cầu đặt trủ 

sở chính hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.” Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng văn phòng đại 

diện không được ủy quyền cung cấp bất kỳ dữ liệu nào của người dùng và cũng không được 



   

 

phép ra quyết định xóa nội dung. Điều này sẽ không đáp ứng được mục tiêu của chính phủ khi 

muốn các công ty đặt văn phòng đại diện ở Việt Nam. Yêu cầu này cùng với yêu cầu địa 

phương hóa dữ liệu có thể dẫn đến việc người Việt Nam không được dùng các dịch vụ số hoặc 

phải chi trả nhiều hơn cho các dịch vụ này. Vì việc đặt văn phòng đại diện và địa phương hóa 

dữ liệu cũng là một gánh nặng chi phí đối với các công ty. Chúng tôi không tin rằng yêu cầu các 

công ty công nghệ phải thiết lập văn phòng đại diện ở Việt Nam là cần thiết để giải quyết các 

vấn đề về an ninh mạng hay xóa bỏ nội dung, những vấn đề mà có thể được giải quyết từ xa. 

Các công ty không có văn phòng đại diện (vì các lý do kinh doanh chính đáng) sẽ bị coi là 

không tuân thủ luật pháp Việt Nam. Điều này sẽ khiến các start-up nhỏ cung cấp dịch vụ tại Việt 

Nam gặp nhiều khó khăn hơn. Hơn nữa yêu cầu này sẽ khiến cho các doanh nghiệp này khó 

phát triển hơn ở Việt Nam trong tương lai. Những yêu cầu tương tự của các nước khác sẽ có 

ảnh hưởng đến các start-up của Việt Nam. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Sử dụng không gian mạng chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm 

phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; kích động chiến tranh xâm lược, khủng 

bố; gây thù hận, mâu thuẫn giữa các dân tộc; tuyên truyền, kích động bạo lực, gây bạo 

loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng. 

2. Sử dụng không gian mạng xúc phạm tôn giáo; kỳ thị giới tính, phân biệt chủng tộc; đăng 

tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, buôn bán người, 

phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. 

3. Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ 

nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc; bịa đặt, xuyên tạc, làm 

nhục, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; hướng 

dẫn cách thực hiện tấn công khủng bố. 

4. Sử dụng không gian mạng tuyên truyền, móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức, hội, 

nhóm chống Đảng, Nhà nước; tổ chức, đào tạo, huấn luyện người nhằm chống Đảng, 

Nhà nước; tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm 

theo quy định của pháp luật. 



   

 

5. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng; phá hoại, tấn công, xâm 

phạm hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

6. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, 

gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin 

học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; 

xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của 

người khác; 

7. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để gây phương hại đến chủ 

quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân hoặc trục lợi. 

8. Thực hiện hành vi vi phạm quy định của Luật này và các hành vi vi phạm pháp luật khác 

trên không gian mạng. 

Chúng tôi rất quan ngại rằng Chính phủ Việt Nam sử dụng luật pháp để cấm việc tự do ngôn 

luận trên không gian mạng. Điều cấm này sẽ phù hợp hơn với các tội pham hình sự hơn là với 

những lo ngại về an ninh mạng và những cáo buộc về kiểm duyệt. Mặc dù chúng tôi đánh giá 

cao sự quan tâm và nhanh nhậy của Chính phủ trong việc chống lại các nôi dung xấu khi chúng 

xuất hiện trên mạng. Tuy nhiên những thủ tục gỡ bỏ được nêu ra trong Dự thảo Luật không phù 

hợp. Dự thảo Luật yêu cầu nội dung vi phạm phải được gỡ bỏ trong vòng 24 giờ, tuy nhiên 

những thủ tục của yêu cầu này thiếu sự rõ ràng. Liệu thủ tục này có bao gồm tất cả nội dung bị 

hạn chế?  

Chúng tôi xin nhắc lại các nhận xét của chúng tôi về vấn đề này. Các quy định hiện hành, chủ 

yếu là Nghị định số 72/2013 / NĐ-CP, quy định những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến việc 

cung cấp và sử dụng dịch vụ internet. Danh sách các hành vi bị nghiêm cấm trong Nghị định 

Nghị định số 72/2013 / NĐ-CP không rõ ràng. Chúng tôi cũng đã gửi khuyến nghị cho Nghi định 

số 72/2013 / NĐ-CP này. (Chi tiết có thể xem tại: http://www.asiainternetcoalition.org/aic-

comments-on-vietnams-Draftinternet-decree-on-internet-services-and-online-information.) Dự 

thảo Luật An ninh mạng này giải quyết được rất ít những bất ổn trong Nghị định 72 gây ra. Thay 

vào đó nó có những quy định rộng hơn và mơ hồ hơn về những gì cấu thành nội dung bị cấm. 

http://www.asiainternetcoalition.org/aic-comments-on-vietnams-Draftinternet-decree-on-internet-services-and-online-information
http://www.asiainternetcoalition.org/aic-comments-on-vietnams-Draftinternet-decree-on-internet-services-and-online-information


   

 

Điều bất ổn này và những trách nhiệm tiềm ẩn cho các nhà cung cấp dich vụ Internet sẽ làm 

giảm sự đổi mới trong việc cung cấp các dịch vụ internet. Nói rộng hơn sẽ ảnh hưởng đến sự 

phát triển của nền kinh tế số ở Việt Nam. 

Chúng tôi xin nhắc lại khuyến nghị trước đó của chúng tôi rằng việc đưa ra danh sách các hành 

vi bị nghiêm cấm này làm nhầm lẫn và làm loãng mục tiêu đã nêu của an ninh mạng. Việc sử 

dụng Luật An ninh mạng để kiểm duyệt và báo cáo những người bị kiểm duyệt dường như 

Chính phủ Việt Nam cho phép sử dụng Luật này để ngăn chặn và lọc nội dung. Trên thế giới, 

không gian mạng không bao gồm loại hoạt động này. Chúng tôi trân trọng đề nghị Chính phủ 

Việt Nam xem xét giới hạn định nghĩa "không gian mạng". “Không gian mạng” là chỉ dành cho 

các kênh internet công cộng. Trên cơ sở đó việc các công ty giám sát nội dung, nhắn tin v.v… 

là không khả thi ngay cả khi các công ty này có khả năng kỹ thuật để làm như vậy. Chúng tôi 

cũng cố gắng phân loại rõ hơn các bài ngôn luận có nội dung đe dọa, bạo lực và khủng bố… 

Điều này sẽ giúp cho việc nhận thức Luật này như là một Luật An ninh mạng thực sự chứ 

không phải dùng để kiểm soát nội dung. Các thuật ngữ như "đạo đức xã hội" trong Điều 8 (2) 

quá rộng và cần được giải thích rõ ràng hơn. 

Điều 41. Trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet 

1. Trong triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng  

a) Yêu cầu chủ thể sử dụng cung cấp thông tin xác thực. 

b) Xây dựng các phương án, giải pháp phản ứng nhanh với sự cố an ninh mạng, xử lý 

ngay các rủi ro an ninh như lỗ hổng bảo mật, mã độc, tấn công mạng, xâm nhập 

mạng; khi xảy ra sự cố an ninh mạng, ngay lập tức triển khai phương án khẩn cấp, 

biện pháp ứng phó thích hợp, đồng thời báo cáo với cơ quan chủ quản theo quy 

định. 

c) Hợp tác, cung cấp các biện pháp kỹ thuật, hỗ trợ cơ quan Công an trong quá trình 

điều tra tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. 

d) Áp dụng các giải pháp kỹ thuật và các biện pháp cần thiết khác nhằm đảm bảo an 

toàn, an ninh cho quá trình thu thập thông tin, ngăn chặn nguy cơ lộ lọt, tổn hại hoặc 

mất dữ liệu. Nếu xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố lộ lọt, tổn hại hoặc mất dữ liệu 



   

 

thông tin người sử dụng, cần lập tức đưa ra giải pháp ứng phó, đồng thời thông báo 

tới người sử dụng và báo cáo tới cơ quan chủ quản theo quy định. 

dd) Phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trong hoạt 

động bảo vệ an ninh mạng. 

2. Trong bảo đảm an ninh thông tin mạng 

a) Bảo mật, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân chủ thể sử dụng theo quy định của 

pháp luật, đồng thời xây dựng, kiện toàn chính sách bảo vệ thông tin cá nhân; 

b) Không tiết lộ, thay đổi, cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi chưa được sự cho 

phép của chủ sở hữu thông tin; 

c) Cập nhật, sửa đổi, xóa bỏ hoặc đính chính thông tin thu thập trái pháp luật theo yêu 

cầu chủ thể sử dụng;  

d) Tiến hành ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung chống Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin sai sự thật, vu khống trên dịch 

vụ viễn thông, internet do doanh nghiệp cung cấp trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm 

có yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, đồng thời lưu lại các ghi 

chép liên quan để báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; 

dd) Không cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, hỗ trợ kỹ thuật, quảng cáo, hỗ trợ 

thanh toán cho các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin có nội dung chống Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin sai sự thật, vu khống trên không gian 

mạng;  

e) Xây dựng, kiện toàn quy trình bảo vệ và cơ chế hợp tác an ninh mạng, tăng cường 

đánh giá, phân tích các loại rủi ro an ninh mạng, định kỳ cảnh báo nguy cơ, đồng 

thời ủng hộ, giúp đỡ các thành viên nâng cao khả năng ứng phó với rủi ro an ninh 

mạng; 

g) Xây dựng cơ chế phản hồi, khiếu nại về an ninh thông tin mạng; công bố thông tin 

về phương thức phản hồi, khiếu nại; kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản hồi, khiếu 

nại liên quan an ninh thông tin mạng;  



   

 

h) Thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông 

tin và Truyền thông trong điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên không gian 

mạng. 

3. Chính phủ quy định cụ thể về xử lý hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ an ninh 

mạng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet. 

Trước tiên, chúng tôi lưu ý rằng "các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ internet" 

không được định nghĩa trong bộ luật này. Theo khuyến nghị trước đây của chúng tôi, chúng tôi 

yêu cầu "nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà cung cấp dịch vụ internet" được định 

nghĩa là "nhà cung cấp dịch vụ viễn thông"  tương tự như định nghĩa của Mỹ (nghĩa là chỉ các 

nhà cung cấp dịch vụ internet). 

Chúng tôi xin hỏi Chính phủ Việt Nam muốn các thành viên của chúng tôi tuân thủ Điều 41 (1) 

(a)? đặc biệt là "Yêu cầu người sử dụng cung cấp thông tin xác thực của họ" như thế nào? Các 

công ty thành viên của chúng tôi dựa vào người dùng cung cấp thông tin chính xác. Nếu tài 

khoản nào cung cấp thông tin không sai hoặc không rõ rang chắc chắn sẽ bị chúng tôi khóa lại. 

Đối với Điều 41 (2) (d): 

d) Tiến hành ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung chống Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin sai sự thật, vu khống trên dịch 

vụ viễn thông, internet do doanh nghiệp cung cấp trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm 

có yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, đồng thời lưu lại các ghi 

chép liên quan để báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; 

Chúng tôi yêu cầu Chính phủ Việt Nam công nhận các trang web, cổng thông tin hoặc các nội 

dung lưu trữ mạng xã hội được đăng bởi người dùng, và do đó sẽ không thể kiểm soát những 

gì người dùng đăng boa gồm quy trình pháp lý rõ ràng để giải quyết vấn đề này, phù hợp với 

thông lệ quốc tế, chẳng hạn như lệnh của tòa án. 

Các yêu cầu về an ninh mạng quá rộng: 

Để thành công giải quyết các mối quan ngại về an ninh mạng trong tương lai cũng như hiện tại 

hệ sinh thái công nghệ đòi hỏi một cách tiếp cận linh hoạt. Là các nhà lãnh đạo toàn cầu, các 

thành viên của chúng ta phải đối mặt với thách thức tối đa hóa lợi ích của tiến bộ công nghệ 



   

 

đồng thời giảm thiểu các tác hại, các mối đe dọa. Chúng tôi lo ngại rằng các yêu cầu và hướng 

dẫn của Chính phủ đưa ra để ngăn cản các cuộc tấn công mạng hay để xác định nguồn gốc, 

chặn hoặc lọc thông tin là quá rộng. Các mối đe dọa và phản hồi về an ninh mạng được phát 

triển rất nhanh, vì vậy các quy định và quy tắc sẽ có thể nhanh chóng lỗi thời và tệ hại hơn là 

phản tác dụng. 

Kết luận 

Chúng tôi thấy rằng nhiều mục tiêu của luật này đáng giá và quan trọng. Chúng tôi mong muốn 

được làm việc với Chính phủ Việt Nam để đảm bảo rằng các yêu cầu trong luật phù hợp thực 

tế, phù hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các quy định trong luật phải rõ ràng và 

không gây phiền toái cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự lúng túng trong luật pháp 

sẽ làm cho các công ty hoạt động ở Việt Nam nói chung sẽ gặp khó khăn hơn và các công ty 

cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu nói riêng cũng gặp những thách thức không nên 

có. 

 

Trân trọng, 

 

Jeff Paine 

Giám đốc Điều hanh 

Liên minh Internet Chấu á 
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