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Luật An ninh mạng của Việt Nam được biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 5  
Quốc hội khoá XIV vào sáng 12/06/2018 với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán 
thành (tỷ lệ 86,86%) trong đó có 15 đại biểu không tán thành và 28 đại biểu không biểu 
quyết và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Quốc Hội Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng nói trên trong bối cảnh gặp phải 
làn sóng phản đối, phản biện từ dư luận xã hội và đặc biệt là giới trí thức trong và ngoài 
nước về tính cần thiết và những tác động tiêu cực có thể có của Luật An ninh mạng 
đến toàn xã hội, bên cạnh những mặt tích cực nhất định. Điều này thể hiện “quyết tâm  
chính trị” to lớn cũng như tầm quan trọng của việc phải thông qua Luật An ninh mạng  
đối với nhà cầm quyền Việt Nam.

Việc xây dựng và hoàn thiện Cẩm nang LUẬT AN NINH MẠNG: NHỮNG ĐIỀU  
CẦN BIẾT (“Cẩm Nang”) là nỗ lực của Ban Biên soạn nhằm giới thiệu một số khái 
niệm liên quan đến An ninh mạng và điểm qua chính sách/ pháp luật về An ninh mạng  
của các quốc gia trên thế giới, phân tích, bình luận các quy định hiện hành của Luật An 
ninh mạng của Việt Nam, từ đó dự báo các tác động dự kiến của Luật An ninh mạng 
và đề xuất cách tiếp cận phù hợp cho các đối tượng liên quan. Do đó, ngôn ngữ của  
Cẩm Nang được đơn giản hóa để phù hợp với số đông người đọc. 

Ban Biên soạn hy vọng Cẩm Nang sẽ đóng góp góc nhìn đa diện và khách quan về 
Luật An ninh mạng và sẽ là một công cụ hữu ích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước trong suốt quá trình tìm hiểu, tiếp cận và tuân thủ Luật An ninh mạng.  
Cẩm Nang sẽ liên tục được cập nhật trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật mới và 
phản hồi của người sử dụng.

Ban Biên soạn rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người sử dụng và các bên liên quan 
để Cẩm Nang ngày càng hoàn thiện. 

Xin chân thành cảm ơn!

BAN BIÊN SOẠN

LỜI GIỚI THIỆU
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KHÁI QUÁT VỀ AN NINH MẠNG 
VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

PHẦN A:
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GIỚI THIỆU

Phần A của Cẩm Nang gồm hai mục:

•     Mục I này trình bày khái niệm an ninh mạng và một số khái niệm liên quan như 
thông tin, không gian mạng, tấn công mạng, bảo mật dữ liệu cá nhân, địa phương 
hóa dữ liệu.  Qua Phần này, nhóm tác giả mong muốn cung cấp cho người đọc 
những hiểu biết sơ bộ và đa chiều về an ninh mạng và các vấn đề mới và phức tạp 
liên quan đến an ninh mạng. Việc hiểu rõ và phân biệt những khái niệm nền tảng 
nói trên là cơ sở để tiếp cận và tìm hiểu chính sách, pháp luật về an ninh mạng của 
Việt Nam.

•      Mục II bàn về mục tiêu và các chuẩn mực phổ biến của an ninh mạng, đồng thời 
tìm hiểu pháp luật của một số nước trên thế giới đại diện cho các trường phái pháp 
luật tiêu biểu trong lĩnh vực an ninh mạng.
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AN NINH MẠNG VÀ CÁC
KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

Trung tâm lưu trữ dữ liệu của Google tại Châu Âu.

Nguồn: ictnews.vn
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1� Thông tin (Information)

Theo từ điển trực tuyến Oxford 1, thông tin có nghĩa là “sự thật hoặc chi tiết về người hoặc 
sự vật” 2. Từ điển trực tuyến Cambridge 3 định nghĩa thông tin là “tin tức, sự thật hoặc  
kiến thức” 4.
 
Theo ấn phẩm Danh Mục Các Thuật Ngữ An Toàn Thông Tin Chính 5 của Viện Quốc Gia 
Về Các Tiêu Chuẩn Và Công Nghệ (The National Institute of Standards and Technology) 
trực thuộc Bộ thương mại Hoa Kỳ (sau đây gọi tắt là “Viện NIST”), “thông tin là bất kỳ 
hình thức truyền thông hoặc trình bày kiến thức nào, chẳng hạn các sự thật, dữ liệu, hoặc 
các ý kiến, bằng bất kỳ phương tiện hoặc hình thức nào, bao gồm cả bằng văn bản, số, đồ 
họa, bản đồ, tường thuật, hoặc phương tiện nghe nhìn”. 6  

Theo định nghĩa của Viện Từ điển học và Bách Khoa Thư Việt Nam, thông tin là “một khái 
niệm cơ bản của khoa học hiện đại, khái quát về các điều hiểu biết, tri thức thu được qua 
nghiên cứu, khảo sát hoặc trao đổi giữa các đối tượng với nhau. Một thuộc tính cơ bản của 
thông tin là đối lập với tính bất định, ngẫu nhiên và hỗn loạn”. 7

Từ các định nghĩa trên, có thể hiểu rằng thông tin là các sự thật hoặc ý kiến được cung 
cấp hoặc được biết về sự vật, hiện tượng hoặc con người. Theo đó, một thuộc tính cơ 
bản của thông tin là chứa đựng hoặc chuyển tải ý nghĩa nhất định về hoặc liên quan 
đến một sự vật, hiện tượng hoặc con người. Đây là đặc điểm quan trọng để phân biệt 
“thông tin” với khái niệm khá tương đồng nhưng không đồng nhất với “thông tin” là  
“dữ liệu” (Data).

1     https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/information?q=information. Truy cập ngày 
01/08/2018.

2     Nguyên văn: “facts or details about somebody/something”.

3     https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information#dataset-cacd. Truy cập ngày 02/08/2018.

4     Nguyên văn: “News, facts, or knowledge”.

5     Danh Mục Các Thuật Ngữ An Toàn Thông Tin Chính, Viện Quốc Gia Về Các Tiêu Chuẩn Và Công Nghệ, 2013, tr. 93.
Tải trực tuyến tại đường dẫn: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2013/nist.ir.7298r2.pdf. Truy cập ngày 01/08/2018.

6     Nguyên văn: “Any communication or representation of knowledge such as facts, data, or opinions in any medium or 
form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative, or audiovisual.”

7     http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/View_Detail.aspx?TuKhoa=th%C3%B4ng%20
tin&ChuyenNganh=0&DiaLy=0&ItemID=389. Truy cập ngày 19/09/2018.
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Hộp 1: Dữ liệu khác Thông tin ở điểm nào?

“Dữ liệu” là các dữ kiện không có cấu trúc và không có ý nghĩa rõ ràng nếu 
không được tổ chức và xử lý. Dữ liệu chỉ có thể trở thành “thông tin” khi nó 
được diễn giải trong một ngữ cảnh và mang ý nghĩa nhất định. Một thông 
tin có thể được thể hiện bằng những dữ liệu khác nhau, cho nên, nếu so về 
lượng, dữ liệu thường nhiều hơn thông tin.

Lấy ví dụ, “12062018” là dữ liệu. Dữ liệu này có thể được dùng để chỉ 
ngày Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông 
qua Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 (sau đây gọi là “Luật An  
ninh mạng”). Khi đó, dữ liệu dạng số này trở thành thông tin. Tóm lại,  
thông tin chính là dữ liệu mang một số ý nghĩa nhất định.
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8     Danh Mục Các Thuật Ngữ An Toàn Thông Tin Chính, Viện Quốc Gia Về Các Tiêu Chuẩn Và Công Nghệ, 2013, tr. 93.
Tải trực tuyến tại đường dẫn: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2013/nist.ir.7298r2.pdf. Truy cập ngày 01/08/2018.

9     Nguyên văn: “A global domain within the information environment consisting of the interdependent network of 
information systems infrastructures including the Internet, telecommunications networks, computer systems, and 
embedded processors and controllers”.

10     https://cybersecurityandvietnam.blogspot.com/2016/10/chien-luoc-ninh-khong-gian-mang-quoc.html.
Truy cập ngày 01/08/2018.

11     https://cybersecurityandvietnam.blogspot.com/2016/10/chien-luoc-ninh-khong-gian-mang-quoc.html.
Truy cập ngày 01/08/2018.

12     https://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-103-issue-3/defining-cybersecurity-law/. Truy cập ngày 15/08/2018.

Không gian mạng (Cyberspace):

“Không gian mạng” là từ tiếng Việt được dịch từ thuật ngữ “cyberspace” trong tiếng Anh.

Theo Danh Mục Các Thuật Ngữ An Toàn Thông Tin Chính 8 của Viện NIST, không gian 
mạng được định nghĩa là “một miền toàn cầu trong môi trường thông tin, bao gồm mạng 
lưới các hệ thống thông tin phụ thuộc lẫn nhau, gồm có: mạng Internet, mạng viễn thông, 
hệ thống máy tính và bộ xử lý và bộ điều khiển nhúng”. 9

Theo một định nghĩa khác, “không gian mạng là một thế giới điện tử hay một miền tương 
tác được tạo thành từ mạng liên kết số, các hệ thống thông tin, hệ thống điều khiển, các 
thiết bị điện tử và các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); trên đó cho phép tương tác 
để xử lý, trao đổi, lưu giữ thông tin số hoặc điều khiển, điều khiển từ xa”. 10

Từ các định nghĩa trên, có thể hiểu, về mặt bản chất, không gian mạng là một môi trường 
trong đó các liên kết và tương tác thông qua mạng viễn thông hoặc mạng máy tính kết nối 
với nhau được diễn ra và hầu như mọi cá nhân hoặc tổ chức bằng cách này hay cách khác 
đều được kết nối vào môi trường đó. Nói một cách ngắn gọn, không gian mạng là không 
gian mạng liên kết và tương tác số 11 (thường gọi vắn tắt là “không gian mạng”).

Theo học giả Jeff Kosseff (Hoa Kỳ), các thành phần chính cấu thành nên không gian mạng  
bao gồm: (i) dữ liệu (data); (ii) các hệ thống (systems) trên đó dữ liệu được lưu trữ; và (iii) 
mạng (networks) là môi trường nơi mà các dữ liệu được truyền tải. 12 
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2� An ninh mạng (Cybersecurity)

Theo nghĩa đen, an ninh mạng hay an ninh không gian mạng (“cybersecurity”) có thể 
được hiểu một cách nôm na là “trạng thái không có nguy hiểm hoặc không có đe dọa đối 
với không gian mạng”. 

Hiện tại, các quốc gia, tổ chức trên thế giới có cách hiểu và cách tiếp cận tương đối khác 
nhau về an ninh mạng, mà tiêu biểu là hai cách tiếp cận chính sau:

(i)       Thứ nhất, cách tiếp cận mang tính kỹ thuật:

Đây là cách tiếp cận phổ biến và thường gặp trong các chính sách và nghiên 
cứu về an ninh mạng của các nước công nghiệp phương Tây (như Liên minh  
Châu Âu, Mỹ). 13  Cụ thể:

• Liên minh Châu Âu (EU) định nghĩa an ninh mạng là “các biện pháp bảo vệ 
và hành động có sẵn để bảo vệ không gian mạng, cả trong các lĩnh vực dân sự 
và quân sự, khỏi những mối đe dọa có liên quan hoặc có thể gây tổn hại đến 
mạng và cơ sở hạ tầng thông tin phụ thuộc của nó”. 14

• Từ điển trích dẫn trong Phát kiến quốc gia về sự nghiệp và nghiên cứu 
an ninh mạng của Hoa Kỳ (“NICCS”) 15 định nghĩa an ninh mạng là “hoạt 
động hoặc quá trình, khả năng, hay trạng thái mà theo đó thông tin, hệ thống 
thông tin liên lạc và thông tin chứa trong đó được bảo vệ khỏi và/hoặc bảo 
vệ chống lại thiệt hại, sự sử dụng trái phép hoặc sửa đổi, khai thác”. 16

• Theo Liên minh viễn thông quốc tế (“ITU”), an ninh mạng nghĩa là  
“tập hợp các công cụ, chính sách, khái niệm về bảo mật, biện pháp bảo vệ  
an toàn, các hướng dẫn, phương pháp quản lý rủi ro, hành động, đào tạo, 
phương cách thực hành tốt nhất, các đảm bảo và công nghệ có thể được  
sử dụng để  bảo vệ môi trường mạng và tài sản của tổ chức và của  
người dùng”. 17

Ngôn ngữ sử dụng để định nghĩa an ninh mạng trong các tài liệu nói trên không 
hoàn toàn đồng nhất. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy, các định nghĩa trên đều tiếp 
cận an ninh mạng thiên về mặt kỹ thuật. 18 Theo cách tiếp cận này, an ninh mạng 
được hiểu là khả năng hoặc tình trạng mà không gian mạng và việc sử dụng không 
gian mạng của các tổ chức, cá nhân được bảo vệ chống lại các cuộc tấn công hoặc 
các hành động không được phép của các bên thứ ba nhằm phá hủy hoặc gây hại 
cho không gian mạng và các thành phần của chúng. 



15

(ii)      Thứ hai, cách tiếp cận mang tính kỹ thuật và yếu tố chính trị - pháp lý: 

Đây là cách tiếp cận của pháp luật, chính sách an ninh mạng của một số rất ít 
quốc gia, tiêu biểu là Trung Quốc, Việt Nam và Liên Bang Nga. Theo đó, khái niệm 
an ninh mạng được các nhà lập pháp của các quốc gia này quy định với nội hàm 
rộng hơn so với quy định của Liên Minh Châu Âu và Hoa Kỳ đã phân tích ở trên.  
Cụ thể:

• Luật An ninh mạng của Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 
2016, (tại Điều 76.2) quy định: “An ninh mạng đề cập đến các biện pháp cần  
thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, xâm nhập, can thiệp, phá hủy  
và việc sử dụng bất hợp pháp, cũng như các tai nạn bất ngờ nhằm duy trì 
mạng ở trạng thái hoạt động ổn định và đáng tin cậy, cũng như đảm bảo  
tính hoàn chỉnh, bảo mật và khả dụng của dữ liệu mạng”.

• Luật An ninh mạng của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 
2019 (tại Điều 1.2) quy định: “An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên 
không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an 
toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

• Liên Bang Nga sử dụng đồng thời thuật ngữ “an ninh thông tin” 
(information security) và “an ninh mạng” (cyber security) một cách không 
phân biệt và có thể thay thế cho nhau để cùng chỉ an ninh mạng. 19 Các tài 
liệu chính thức của Liên Bang Nga khẳng định rằng an ninh mạng không thể 
tách rời an ninh thông tin. Cụ thể, theo tài liệu Học thuyết về an ninh thông 
tin của Liên bang Nga (Doctrine of Information Security of the Russian 
Federation) được phê duyệt theo Nghị định của Chủ tịch Liên bang Nga số 
646 ngày 5 tháng 12 năm 2016, “An ninh thông tin của Liên Bang Nga (sau 
đây gọi là “an ninh thông tin”) là trạng thái bảo vệ cá nhân, xã hội và Nhà nước 
chống lại các mối đe dọa thông tin nội bộ và bên ngoài, cho phép bảo đảm tự 
do và quyền con người và quyền công dân hiến định, chất lượng và tiêu chuẩn 
sống hợp lý cho công dân, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển kinh 
tế xã hội bền vững của Liên bang Nga, cũng như quốc phòng và an ninh của  
Nhà nước”.
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Các quy định trên cho thấy quan điểm về an ninh mạng theo cách tiếp cận thứ nhất thiên 
về kỹ thuật, nhấn mạnh đến những rủi ro, đe dọa về mặt kỹ thuật, cụ thể là tấn công mạng 
hoặc các hành động bất hợp pháp của các bên thứ ba đối với sự an toàn của không gian 
mạng và các yếu tố cấu thành không gian mạng, mà không quan tâm đến nội dung của 
các dữ liệu, thông tin trên không gian mạng. Trong khi đó, theo cách tiếp cận thứ hai có 
yếu tố chính trị - pháp lý, an ninh mạng bao hàm việc chống lại hành vi vi phạm hoặc mối 
đe dọa đối với an ninh quốc gia, ổn định chính trị, xã hội cũng như xâm phạm quyền và lợi 
ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức và Nhà nước được thực hiện trên hoặc sử dụng không 
gian mạng, bên cạnh những rủi ro hoặc đe dọa về mặt kỹ thuật đối với không gian mạng. 
Quan niệm về an ninh mạng nói trên đã định hướng quá trình hoạch định chính sách 
và pháp luật về an ninh mạng của các quốc gia. Vấn đề này sẽ được phân tích cụ thể ở  
các phần sau của tài liệu này.

13     https://informationsecurity.report/Resources/Whitepapers/cf8d0895-e0c8-4256-8b12-bdd2eb0f9358_543545380cf
2bf1f1f286509.pdf. Truy cập ngày 04/09/2018.

14     Nguyên văn: “the safeguards and actions available to protect the cyber domain, both in the civilian and military fields, from 
those threats that are associated with or that may harm its interdependent networks and information infrastructure”.
Truy cập tại đường dẫn: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-Internet-
and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security. Truy cập ngày 06/09/2018.

15     https://niccs.us-cert.gov/glossary#C. Truy cập ngày 01/08/2018.

16     Nguyên văn: “The activity or process, ability or capability, or state whereby information and communications 
systems and the information contained therein are protected from and/or defended against damage, unauthorized use or 
modification, or exploitation”. 

17     Nguyên văn: “Cybersecurity is the collection of tools, policies, security concepts, security safeguards, guidelines, risk 
management approaches, actions, training, best practices, assurance and technologies that can be used to protect the 
cyber environment and organization and user's assets”. Truy cập tại đường dẫn: http://www.itu.int/online/termite/index.
html. Truy cập ngày 06/09/2018.

18     http://cissmdev.devcloud.acquia-sites.com/sites/default/files/papers/policy_brief_april_2013__sharikov.pdf.
Truy cập ngày 07/09/2018.

19     http://onlinepresent.org/proceedings/vol150_2018/20.pdf. Truy cập ngày 07/09/2018.
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20     https://www.cleverism.com/lexicon/data-privacy/. Truy cập ngày 01/09/2018.

21     https://www.cleverism.com/lexicon/data-privacy/. Truy cập ngày 01/09/2018.

3� Bảo mật dữ liệu cá nhân (Data privacy)

Bảo mật dữ liệu cá nhân là sự duy trì và bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào do bất kỳ tổ 
chức nào thu thập không bị bên thứ ba truy cập. Nó là một phần của công nghệ thông tin 
(IT) giúp một cá nhân hoặc một tổ chức xác định dữ liệu nào trong một hệ thống có thể 
được chia sẻ với những người khác và dữ liệu nào nên bị hạn chế chia sẻ. 20

Đối tượng của Bảo mật dữ liệu cá nhân:

Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào có tính chất riêng tư hoặc nhạy cảm mà một chủ thể có được 
dữ liệu đó có thể sử dụng dữ liệu đó một cách gây hại cần được coi là đối tượng của bảo 
mật dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân cần được bảo mật có thể được phân loại thành các 
nhóm chính sau:

Pháp luật điều chỉnh vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân của các quốc gia trên thế giới tương 
đối khác nhau. Tuy vậy, pháp luật của hầu hết các nước đều chia sẻ quan điểm mang tính 
định hướng rằng “dữ liệu cá nhân chỉ được chia sẻ và xử lý cho chính mục đích mà dữ liệu, 
thông tin đó được thu thập” 21.
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 4� Địa phương hóa dữ liệu (Data localization)

Định nghĩa về địa phương hóa dữ liệu:

Địa phương hóa dữ liệu là việc yêu cầu một số loại dữ liệu của một quốc gia không được 
trao đổi qua biên giới khi chưa có sự đồng thuận của cá nhân sở hữu dữ liệu hoặc luật pháp 
nước đó. 22 

Các Mục tiêu chính của việc địa phương hóa dữ liệu:

Nếu xét về mặt kinh tế, kết nối và dòng chảy dữ liệu toàn cầu, trong đó bao gồm khả 
năng di chuyển một lượng lớn dữ liệu liền mạch và nhanh chóng xuyên biên giới quốc gia 
(ví dụ: các công ty đa quốc gia lưu trữ thông tin bằng điện toán đám mây với máy chủ 
được đặt ở nhiều quốc gia theo các nhu cầu và thu xếp về hiệu quả hoạt động, chi phí  
và thuế) 23 mang lại cơ hội kinh tế và thương mại rất lớn cho các nước, các doanh nghiệp và  
người dùng. 

Tuy nhiên, về mặt pháp lý, nó có thể gây tổn hại đến các tiêu chuẩn pháp lý trong nước 
như vấn đề quyền riêng tư, bảo vệ người tiêu dùng, chăm sóc y tế v.v... Chẳng hạn, các 
dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới tới một quốc gia khác có các quy định, tiêu chuẩn về 
bảo mật thông tin cá nhân người dùng thấp hơn sẽ vi phạm các quy định về bảo mật 
thông tin cá nhân trong nước. Do đó, chính phủ một số quốc gia có lý do và động lực để 
đưa ra những biện pháp nhằm hạn chế các dòng chảy dữ liệu bằng biện pháp địa phương 
hóa dữ liệu. Theo Báo cáo số 113 tháng 03 năm 2018 của Viện Kinh Tế và Phát Triển Toàn 
Cầu – Phiên bản tiếng Việt (“Báo Cáo Brookings”), các chính phủ ngăn cản các dòng 
chảy dữ liệu xuyên biên giới với nhiều mục tiêu khác nhau, trong đó những mục tiêu  
chính là:

(i) Bảo vệ hoặc nâng cao quyền riêng tư cá nhân của công dân;

(ii) Đảm bảo truy cập dữ liệu nhanh chóng của các quan chức thực thi 
  pháp luật;

(iii) Bảo vệ hoặc đảm bảo an ninh quốc gia;

(iv) Nâng cao tăng trưởng kinh tế hoặc tính cạnh tranh kinh tế; và

(v) Cân bằng sân chơi pháp lý�

22     Báo cáo tác động của Dự thảo An ninh mạng đến doanh nghiệp: Đánh giá và kiến nghị, Viện Nghiên cứu Chính sách và 
Phát triển Truyền thông IPS,  05/2018, tr. 9.

23     Hacking into China's Cybersecurity Law, Lee, Jyh-An, Wake Forest Law Review, Vol. 53, 2018, 07/05/2018, tr. 79. Tải trực 
tuyến tại: https://ssrn.com/abstract=3174626. Truy cập ngày 23/09/2018.
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Các dạng thức chính của địa phương hóa dữ liệu:

Tùy từng mục tiêu của việc ngăn cản các dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới mà các nhà 
lập pháp của từng quốc gia sẽ có quy định những dạng thức và yêu cầu về mức độ địa 
phương hóa dữ liệu khác nhau. Một số dạng thức để hạn chế dòng chảy dữ liệu xuyên 
biên giới thường gặp, xếp theo mức độ giới hạn từ nhiều nhất đến ít nhất, bao gồm:

(i) Dữ liệu không thể được di chuyển ra ngoài biên giới quốc gia;

(ii) Dữ liệu có thể được di chuyển ra ngoài biên giới quốc gia nhưng bản 
  sao phải được lưu giữ trong nước�

(iii) Cần được cho phép trước khi chuyển giao toàn cầu�

Theo các chuyên gia trên thế giới, “yêu cầu địa phương hóa dữ liệu được chứng minh là có 
tác động đáng kể đối với đầu tư trong nước, và là nguyên nhân giảm tăng trưởng kinh tế 
và xuất khẩu”. 25 Hạn chế các dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới có hại cho cả mức độ cạnh 
tranh của quốc gia thực hiện chính sách và các quốc gia khác. Mỗi khi một quốc gia dựng 
lên rào cản với dòng chảy dữ liệu thì một quốc gia khác phụ thuộc vào dòng chảy dữ liệu 
đó cũng chịu ảnh hưởng. 26

Ngoài ra, theo Báo Cáo Brookings nói trên, “An ninh không hẳn được tăng cường khi dữ 
liệu được địa phương hóa mà trái lại, còn có thể bị suy yếu”. Cụ thể: Báo cáo Brookings lập 
luận rằng: “An ninh là một chức năng được tổng hợp từ các yếu tố: Kỹ thuật, tài chính, vật 
chất và nhân lực, và hiện nay ngày càng nhiều dữ liệu được lưu trữ bằng công nghệ điện 
toán đám mây. Kết quả là, an ninh của không gian điện toán đám mây thường được sử dụng 
để đánh giá mức độ nguy cơ tiếp xúc với các cuộc tấn công mạng của dữ liệu. Kinh nghiệm, 
kỹ thuật và khả năng tài chính của đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây là những yếu tố quyết 
định ngày một quan trọng đến an toàn dữ liệu. Đặc biệt, khả năng phản ứng trước sự cố, 
phục hồi dữ liệu và tính liên tục của hoạt động kinh doanh là các yếu tố then chốt của bảo 
mật an ninh mạng được giải quyết tốt nhất thông qua việc duy trì khả năng truy cập các dữ 
liệu dự phòng ở các trung tâm dữ liệu khác nhau. Khi các trung tâm dữ liệu được đặt ở các 
vị trí khác nhau, hoặc ở các quốc gia khác nhau, khả năng phục hồi được cải thiện nhiều hơn. 
Điều này trái ngược với việc địa phương hóa dữ liệu. Thêm nữa, việc cải thiện an ninh trước 
các cuộc tấn công đòi hỏi sự hợp tác giữa các chính phủ và chuyên gia thuộc khối tư nhân. 
Địa phương hóa dữ liệu thường cản trở cơ hội hợp tác đối phó với các mối đe dọa an ninh”.
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Chính vì các lý do nói trên, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (“OECD”) đã khuyến 
nghị: “Để đạt được mục tiêu chính đáng, khi thiết kế quy định (về địa phương hóa dữ liệu), 
các chính phủ cần đặt trọng tâm vào việc quản lý rủi ro - dù là đối với vấn đề quyền riêng 
tư, tấn công mạng hoặc gây chậm trễ cho hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật -  
ở một mức độ chấp nhận được đối với lợi ích kinh tế và xã hội, bao gồm cả những  
đổi mới, có thể có từ những hoạt động này”. 27

24     https://www.bigbangerp.com/blog/data-localization-laws/. Truy cập ngày 02/09/2018.

25     Cross-Border Data Flows Enable Growth in All Industries, Daniel Castro And Alan Mcquinn, The Information 
Technology & Innovation Foundation, 02/2015, tr. 9-10. Tải trực tuyến tại: http://www2.itif.org/2015-cross-border-data-
flows.pdf. Truy cập ngày 23/09/2018.

26     Cross-Border Data Flows Enable Growth in All Industries, Daniel Castro And Alan Mcquinn, The Information 
Technology & Innovation Foundation, 02/2015, tr. 10-13. Tải trực tuyến tại: http://www2.itif.org/2015-cross-border-data-
flows.pdf. Truy cập ngày 23/09/2018.

27     OECD 2015, Principle 5.
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Bảng 1: Mức độ của yêu cầu địa phương hóa dữ liệu trong pháp luật các nước trên thế giới

Copyright © Jeekeshen Chinnappen 24

STT

Indonesia, Nigeria, Nga, 

Kazakhstan, Malaysia, 

Australia, Canada, New  
Zealand, Taiwan, Turkey, 
Venezuela

Argentina, Brasil, 
Colombia, Peru, Uruguay

Ôn hòa (Mild): 
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MỤC TIÊU CỦA AN NINH MẠNG 
VÀ CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ 

VỀ AN NINH MẠNG

Bà Eleanor Roosevelt và bản Tuyên ngôn nhân quyền phổ quát năm 1948.

Nguồn: Wikimedia
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1� Mục tiêu của an ninh mạng

Nếu luật và chính sách an ninh mạng của các quốc gia chỉ hướng đến điều chỉnh vấn đề 
an toàn, an ninh đối với thông tin và hệ thống thông tin trên không gian mạng thì có 
thể tạo khoảng trống về phạm vi điều chỉnh khi xảy ra các cuộc tấn công hướng đến 
các hệ thống máy móc/thiết bị vật lý được kết nối với nhau hoặc với mạng Internet.  
Ví dụ: Các cuộc tấn công vào hệ thống ô-tô điều khiển tự động được kết nối với nhau  
để gây ra vụ tông nhau trên đường cao tốc hoặc vụ thâm nhập và chiếm quyền điều kiển 
và hệ thống kiểm soát nhà máy hạt nguyên để gây ra các vụ nổ hạt nhân. Do đó, luật 
và chính sách an ninh mạng của các quốc gia thường hướng đến điều chỉnh vấn đề an 
toàn và an ninh đối với không chỉ thông tin, dữ liệu (data), mà còn là đối với các hệ thống 
(systems) trên đó thông tin, dữ liệu được lưu trữ và mạng (networks), nơi thông tin và 
dữ liệu được truyền tải. 

Hầu hết pháp luật, chính sách các quốc gia trên thế giới đều chia sẻ quan điểm rằng đối 
tượng mà an ninh mạng hướng đến để chống lại là các cuộc tấn công, phá hoại, hay đột 
nhập không được phép hoặc hành động bất hợp pháp của các bên thứ ba nhằm phá hủy 
hoặc gây hại cho không gian mạng (gọi chung là “tấn công mạng”) gây ra bởi các tin tặc 
(hacker), 28 tức những cá nhân, tổ chức không được ủy quyền hay cấp phép nhưng cố 
gắng tiếp cận hoặc có được sự tiếp cận, truy cập trái phép hoặc tấn công vào hệ thống 
dữ liệu và thông tin của cá nhân, tổ chức hoặc quốc gia khác trên không gian mạng nhằm 
nhiều mục đích khác nhau. 

Tuy các nước/tổ chức trên thế giới có cách tiếp cận khác nhau đối với tấn công mạng; và 
dưới đây là hai cách tiếp cận chính:

(i) Cách tiếp cận tấn công mạng dựa trên mục tiêu tấn công mạng 
  (objective-based approach): 

Đây là cách tiếp cận của các nước công nghiệp phát triển phương Tây mà Hoa Kỳ 
là một đại diện tiêu biểu. 

Hội Đồng Nghiên Cứu Quốc Gia của Hoa Kỳ (The U.S National Research Council) 
định nghĩa tấn công mạng là “các hành động có chủ ý nhằm thay đổi, làm gián đoạn, 
lừa dối, làm suy giảm hoặc phá hủy hệ thống hoặc mạng máy tính hoặc thông tin 
và/hoặc các chương trình trong hoặc chuyển tiếp các hệ thống hoặc mạng này". 29

Từ điển Quân đội và các thuật ngữ liên quan của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 30 định 
nghĩa tấn công mạng là “hành vi thù địch sử dụng máy tính hoặc các mạng hoặc 
hệ thống liên quan và có ý định phá hoại và/hoặc phá hủy hệ thống, tài sản hoặc 
chức năng mạng quan trọng của đối thủ. Các hiệu ứng dự định của tấn công mạng 
không nhất thiết bị giới hạn ở các hệ thống máy tính được nhắm mục tiêu hoặc  
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dữ liệu - ví dụ, các cuộc tấn công trên các hệ thống máy tính nhằm làm suy giảm 
hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng của khả năng thực thi và kiểm soát (command and 
control). Tấn công mạng có thể sử dụng các phương tiện truyền tải trung gian bao 
gồm thiết bị ngoại vi, thiết bị phát điện tử, mã nhúng hoặc nhà khai thác con người. 
Việc kích hoạt hoặc ảnh hưởng của cuộc tấn công không gian mạng có thể được 
phân tách rộng rãi theo thời gian và địa lý từ quá trình truyền tải” 31.

Một số học giả trong lĩnh vực pháp luật về an ninh mạng của Hoa Kỳ 32 cho rằng 
tấn công mạng nên được hiểu là “bất kỳ hành động nào được thực hiện để làm  
ảnh hưởng đến các chức năng của của mạng máy tính vì lý do chính trị hoặc lý do an 
ninh quốc gia”.

Có thể thấy, tuy có nhiều định nghĩa về tấn công mạng nhưng điểm mấu chốt của 
cách tiếp cận thứ nhất này là “tấn công mạng” được giới hạn ở những hành vi có 
chủ ý và nhắm đến mục đích gây hại hoặc phá hủy các hệ thống máy tính và mạng 
vì lý do chính trị hoặc an ninh quốc gia. Nói cách khác, hướng tiếp cận này giới hạn 
phạm vi của tấn công mạng dựa vào mục tiêu của cuộc tấn công. 

Theo cách tiếp cận thứ nhất này, tấn công mạng có thể được thực hiện bằng nhiều 
phương thức (ví dụ: tấn công, đánh bom, cắt phá, gây nhiễu loạn v.v…) nhưng để 
được xem là tấn công mạng, hành vi đó phải nhằm mục tiêu gây hại hoặc phá hủy 
chức năng của không gian mạng vì lý do chính trị hoặc an ninh quốc gia. Đây là  
đặc điểm quan trọng giúp phân biệt cách tiếp cận khái niệm tấn công mạng của  
Hoa Kỳ và cách tiếp cận của Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải sẽ được phân tích  
dưới đây.

(ii) Các cách tiếp cận Tấn công mạng dựa trên phương tiện của nó  
  (mean-based approach):
 
Đây là cách tiếp cận của Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (The Shanghai Cooperation 
Organization) – một tổ chức an ninh chung liên chính phủ được thành lập năm 
2001 bởi lãnh đạo các quốc gia Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan và Uzbekistan và bao gồm các quan sát viên là Iran, Ấn Độ và Pakistan. 
Theo đó, tổ chức này “bày tỏ quan ngại về các mối đe dọa hiện hữu bởi việc sử 
dụng các công nghệ và phương tiện thông tin và truyền thông mới và cho các mục 
đích chống lại việc đảm bảo an ninh và sự ổn định quốc tế trên bình diện dân sự và  
quân sự” 33. Tổ chức này dùng thuật ngữ “chiến tranh thông tin” (information war)  
tương đương và thay thế cho thuật ngữ “cyberwarfare” (tấn công mạng). Theo 
đó, “Chiến tranh thông tin là cuộc tẩy não tâm lý đại chúng để làm mất ổn định 
xã hội và nhà nước, cũng như buộc nhà nước phải đưa ra quyết định vì lợi ích của 
một đảng đối lập” 34. Hơn nữa, nó xác định sự phổ biến các thông tin gây hại cho 
“các hệ thống chính trị xã hội và, kinh tế xã hội cũng như bình diện đạo đức và  
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văn hóa của các quốc gia khác” như là một trong những mối đe dọa chính đến  
an ninh thông tin”. 35

 
Các quy định này cho thấy rằng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải có quan điểm tương 
đối rộng về tấn công mạng theo hướng bao gồm cả việc sử dụng công nghệ không 
gian mạng (cyber-technology) để phá hủy sự ổn định chính trị. Một số nhà bình 
luận quan ngại rằng định nghĩa này thể hiện nỗ lực hợp pháp hóa việc kiểm duyệt 
các phát ngôn chính trị trên mạng Internet. 36 Với bối cảnh Internet đang ngày 
càng được sử dụng như diễn đàn trao đổi ý kiến và quan điểm chính trị, các quy 
định như trên có nguy cơ đe dọa đến nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận 
của người dân.

Tóm lại, cách tiếp cận thứ hai này dựa trên khía cạnh phương tiện của hành vi tấn 
công mạng hơn là khía cạnh mục đích như cách tiếp cận thứ nhất. Theo đó, bất kể 
mục tiêu của hành vi có nhắm đến gây hại hoặc phá hủy chức năng của mạng máy 
tính và hệ thống mạng hay không, chỉ cần hành vi đó được thực hiện bằng phương 
tiện là không gian mạng chống lại việc đảm bảo an ninh và sự ổn định quốc tế 
trên bình diện dân sự và quân sự thì hành vi đó có thể bị coi là tấn công mạng. 

So với cách tiếp cận thứ hai, cách tiếp cận thứ nhất không ảnh hưởng đến tự do 
ngôn luận trên Internet. Theo cách tiếp cận thứ hai, bất kỳ hành động nào sử dụng 
phương tiện là không gian mạng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân và nhà nước hoặc sự ổn định chính trị, xã hội (ví dụ, các phản biện 
hoặc phát ngôn chính trị chống lại đảng cầm quyền thông qua môi trường không 
gian mạng mà không nhằm mục tiêu gây hại hoặc phá hủy chức năng của mạng 
máy tính vì lý do chính trị hoặc an ninh quốc gia) đều có thể bị coi là tấn công mạng.

28     https://niccs.us-cert.gov/glossary#C

29     Lifting the Veil on Cyber Offense, in IEEE Security & Privacy, H. Lin, Vol. 7, July-Aug. 2009, No. 4, tr. 15-21.

30     Memorandum for Chiefs of the Military Servs., Commanders of the Combatant Commands, Dirs. of the Joint Staff 
Directories on Joint Terminology for Cyberspace Operations 5, Gen. James E. Cartwright, 11/2011.

31     Nguyên văn: “A hostile act using computer or related networks or systems, and intended to disrupt and/or destroy an 
adversary's critical cyber systems, assets, or functions. The intended effects of cyber attack are not necessarily limited 
to the targeted computer systems or data themselves-for instance, attacks on computer systems which are intended 
to degrade or destroy infrastructure of C2 capability. A cyber attack may use intermediate delivery vehicles including 
peripheral devices, electronic transmitters, embedded code, or human operators. The activation or effect of a cyber attack 
may be widely separated temporally and geographically from the delivery”.

32     The Law of Cyber-Attack, Hathaway, Oona & Crootof, Rebecca & Levitz, Philip & Nix, Haley & Elizabeth Nowlan, Aileen & 
Perdue, William & Spiegel, Julia, California Law Review, 2011. 

33     Thỏa thuận giữa Chính Phủ của các thành viên của tổ chức hợp tác Thượng Hải hợp tác trong lĩnh vực an toàn thông tin 
quốc tế, Phiên họp toàn thể lần thứ 61 (ngày 2 tháng 12 năm 2008) (Sau đây gọi là “Thỏa Thuận Hợp Tác Thượng Hải”).

34     Thỏa Thuận Hợp Tác Thượng Hải, Phụ lục I, tại tiểu mục 209.

35     Thỏa Thuận Hợp Tác Thượng Hải, Phụ lục I, tại tiểu mục 203.

36     Seeing the Internet as an ‘Information Weapon, Tom Gjelten, NAT’L PUB. RADIO, 23/09/2010). 
Truy cập tại: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130052701. Truy cập ngày 23/09/2018.
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2� Các chuẩn mực quốc tế về pháp luật và chính sách  
      an ninh mạng

(i) Tổng quan về luật và chính sách an ninh mạng của các quốc gia  
  trên thế giới

Báo cáo Chỉ số an ninh mạng toàn cầu năm 2017 của Liên minh Viễn thông quốc 
tế (ITU) 37 thuộc Liên Hợp Quốc cho biết hiện tại chỉ có một nửa số quốc gia trên 
thế giới có chiến lược an ninh mạng hoặc đang trong quá trình đề ra chiến lược liên 
quan tới vấn đề này. Cụ thể, khoảng 38% quốc gia trên thế giới đã công bố chiến 
lược an ninh mạng. Trong đó, chỉ 11% quốc gia có chiến lược độc lập, chuyên dụng 
về an ninh mạng. Ngoài ra, 12% quốc gia đang phát triển chiến lược. Báo cáo của 
này cũng cho biết chỉ trong vòng 6 năm trở lại đây, đã có 23 quốc gia trên thế giới 
ban hành trên 40 văn bản luật, dưới luật về an ninh mạng.

(ii) Phân loại các nhóm luật và chính sách an ninh mạng của các quốc gia 
  trên thế giới

Nhận thức về tầm quan trọng của an ninh mạng đã được cụ thể hóa thành các 
chiến lược an ninh mạng, các đạo luật hoặc tương tự tại trên 80 quốc gia, tổ chức, 
liên minh quốc tế như Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Canada, Hàn Quốc, NATO…, 
tạo ra các thiết chế, cơ sở pháp lý nhằm ứng phó với các nguy cơ đe dọa đến an 
ninh quốc gia từ không gian mạng. 

Báo cáo Cybersecurity Law Overview của tổ chức Mannheimer Swartling, công bố 
tháng 4 năm 2017 (nghiên cứu và tổng hợp từ quy định về an ninh mạng của các 
quốc gia khác nhau) phân chia luật an ninh mạng của các quốc gia làm ba nhóm: 
thứ nhất là nhóm đáp ứng an ninh nội địa, thứ hai là nhóm bảo vệ lợi ích quốc gia, và 
thứ ba là nhóm ngăn chặn các hình thức tội phạm trong không gian mạng. 38 Cụ thể:

• Nhóm bảo vệ an ninh nội địa yêu cầu tổ chức công quyền và công ty khai 
thác mạng phải bảo đảm rằng họ có đủ biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn 
công trên nền tảng Internet. Đó là những biện pháp tối thiểu để bảo vệ các 
dịch vụ công cộng, bao gồm dịch vụ thiết yếu và cơ sở hạ tầng quan trọng 
như cơ sở cung cấp điện nước, bệnh viện và ngân hàng chống lại những mối 
đe dọa từ không gian mạng. Mặt khác, nhóm này cũng bao gồm những luật 
lệ bảo vệ dữ liệu riêng tư của cá nhân hay công dân. 39

• Nhóm bảo vệ lợi ích quốc gia bao gồm những luật lệ liên quan chặt chẽ 
đến quốc phòng, với mục tiêu giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ quốc gia bằng việc 
ngăn chặn các hoạt động như dùng mạng Internet để do thám hay thực hiện 
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điệp vụ. Những luật lệ thuộc nhóm này thường hạn chế các nguyên tắc thị 
trường và giới hạn dòng vốn đầu tư nước ngoài trong việc mua lại các công 
ty nội địa, hạn chế các nhà cung ứng nước ngoài tham gia đấu thầu các dự 
án hạ tầng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin quan trọng. Các luật 
lệ này cũng thường hạn chế việc xuất khẩu và cung ứng công nghệ an ninh 
thiết yếu nhằm tránh bị phổ biến ra ngoài. 40 

• Nhóm chống các hình thức tội phạm mạng bao gồm những quy định có 
liên quan đến các hoạt động tội phạm sử dụng phương tiện điện tử hay kỹ 
thuật số, gọi là cybercrime, và các hoạt động mạng có khả năng dẫn đến tình 
trạng phạm tội, gọi là cyber-enable crime, phổ biến nhất là các hành động 
đột nhập hệ thống, đánh cắp thông tin, hay đánh cắp dữ liệu. Trong trường 
hợp này, nhiều quốc gia áp dụng Công ước về tội phạm mạng (Công ước 
Budapest) trong việc xác định những hoạt động mạng nhất định nào đó có 
thể trở thành tội phạm mạng. 41

(iii) Các giá trị chung định hướng luật và chính sách An ninh mạng trên  
  thế giới

Hiện nay, dù có nhiều tổ chức và viện nghiên cứu quốc tế và khu vực về an ninh 
mạng 42,  thế giới vẫn chưa có một hiệp ước mang tính toàn cầu trực tiếp điều 
chỉnh vấn đề này, ngoại trừ Công ước Budapest. Tuy nhiên Công ước Budapest 
không điều chỉnh tất cả các vấn đề của an ninh mạng mà điều chỉnh tội phạm 
tiến hành qua Internet và các mạng máy tính khác. Hiện có 56 nước tham gia  
Công ước Budapest (trong đó có các quốc gia Châu Âu, Australia, Cộng hòa  
Dominica, Nhật Bản, Mauritius, Panama, và Hoa Kỳ). 43  

Việc thế giới chưa đạt được sự đồng thuận trong các vấn đề về an ninh mạng 
để có thể đi đến ký kết và thông qua một công ước toàn cầu về an ninh mạng có 
thể bắt nguồn từ nhiều lý do. Một trong các lý do có thể kể đến là sự khác biệt 
trong quan niệm về an ninh mạng và các yếu tố của an ninh mạng giữa các nước  

37     https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf. Truy cập ngày 02/09/2018.

38     https://www.mannheimerswartling.se/globalassets/publikationer/cybersecurity-law-overview.pdf. 
Truy cập ngày 05/09/2018.

39     https://www.thesaigontimes.vn/274562/An-ninh-mang-Tu-ly-thuyet-den-nhu-cau-thuc-te.html.
Truy cập ngày 05/09/2018.

40     https://www.thesaigontimes.vn/274562/An-ninh-mang-Tu-ly-thuyet-den-nhu-cau-thuc-te.html.
Truy cập ngày 05/09/2018.

41     https://www.thesaigontimes.vn/274562/An-ninh-mang-Tu-ly-thuyet-den-nhu-cau-thuc-te.html.
Truy cập ngày 05/09/2018.

42     Xem thêm Danh sách các tổ chức và các viện về an ninh mạng tại đường dẫn: https://www.itic.org/dotAsset/c/c/
cc91d83a-e8a9-40ac-8d75-0f544ba41a71.pdf. Truy cập ngày 02/09/2018.

43     https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Cybercrime. Truy cập ngày 02/09/2018.
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“phương Tây” (mà tiêu biểu là Hoa Kỳ, các nước thuộc Liên minh Châu Âu)  
và các nước “phương Đông” (mà tiêu biểu là Trung Quốc và Liên Bang Nga), cụ 
thể là những khác biệt về chiến lược, hiểu biết về các nguyên tắc, đối tượng và 
định nghĩa về  an ninh mạng. 44 Dù vậy, theo Báo cáo của OECD 45, hầu hết luật, 
các chiến lược và chính sách an ninh mạng của các quốc gia trên thế giới đều chia 
sẻ bốn (04) giá trị tương đồng sau:

• Thứ nhất, tăng cường sự phối hợp giữa các Chính phủ ở cấp độ chính 
sách và hoạt động. Do an ninh mạng trở thành ưu tiên cấp quốc gia,  
trách nhiệm trong hoạch định và thực thi chính sách về an ninh mạng  
thuộc về Nhà nước. Tuy nhiên, không một cơ quan ngành dọc nào có thể  
hiểu biết toàn diện và đủ năng lực quản lý tất cả các khía cạnh của an ninh  
mạng. Do đó, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan là rất quan trọng.

• Thứ hai, tăng cường hợp tác công tư. Không gian mạng phần lớn được 
kiểm soát và vận hành bởi khu vực tư. Do vậy, hợp tác công - tư (trong đó có 
thể gồm có doanh nghiệp, xã hội dân sự, cộng đồng công nghệ và giới học 
giả) rất cần thiết để ứng phó phù hợp với những mối đe dọa nhằm vào không 
gian mạng.

• Thứ ba, tăng cường hợp tác quốc tế. Nhiều quốc gia đã nhận thấy tầm 
quan trọng của hợp tác quốc tế về không gian mạng. Các vấn đề an ninh 
mạng sẽ không thể giải quyết được bởi một quốc gia đơn lẻ, mà cần có sự 
hợp tác trên bình diện quốc tế. Tuy nhiên, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này 
trở nên khó khăn do chính sách an ninh của các quốc gia liên quan đến thông 
tin mật về an ninh quốc phòng.

• Thứ tư, những giá trị cơ bản của Internet và tự do Internet cần phải được 
tôn trọng. Nói cách khác, những giá trị cơ bản của việc sử dụng Internet như 
sự riêng tư, tự do ngôn luận và tự do trao đổi thông tin trong chiến lược an 
ninh mạng của các quốc gia được đề cao. Giá trị này xuất phát từ lập luận 
và quan điểm cho rằng các quyền con người cơ bản phổ quát được bảo đảm 
theo Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền 
Dân sự và Chính trị, bao gồm quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, quyền 
riêng tư, quyền tự do phát biểu ý kiến và tự do lập hội, v.v… mà con người có 
được ở đời thực (môi trường ngoại tuyến) thì cũng phải được bảo vệ trong 
môi trường trực tuyến.  

Cơ sở và lịch sử của giá trị thứ tư này gắn với hai sự kiện/văn kiện tiêu biểu mang 
tính quốc tế sau: (i) thứ nhất, để đáp lại việc tạo ra Internet như một nền tảng mới 
để bày tỏ quyền con người cơ bản, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Tự 
do nêu Ý kiến và Tự do Biểu đạt và các báo cáo viên về tự do biểu đạt từ Châu Âu, 



29

Châu Mỹ Latinh và Châu Phi đã ký một tuyên bố chung xác nhận rằng "tự do ngôn 
luận áp dụng cho Internet" 46 vào năm 2011; và (ii) thứ hai, vào tháng 07 năm 2012 
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tiếp tục khẳng định rằng “các quyền tương 
tự mà mọi người có được ngoại tuyến cũng phải được bảo vệ trực tuyến” 47,  do đó, 
các tuyên bố về quyền con người được đề cập trước đây trong Tuyên ngôn quốc 
tế về nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị cũng áp 
dụng cho môi trường Internet.

Nhóm biên soạn cho rằng bên cạnh ba giá trị đầu tiên, giá trị thứ tư này là rất quan 
trọng khi đánh giá luật và chính sách về an ninh mạng của một quốc gia, khu vực 
hay tổ chức. Một luật hay chính sách an ninh mạng tốt “phải khuyến khích tính 
bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của thông tin, hệ thống và mạng chung và 
riêng thông qua việc sử dụng các quy định và ưu đãi mang tính dự báo, với mục tiêu 
bảo vệ nhân quyền và quyền riêng tư, lợi ích kinh tế cũng như an ninh quốc gia”. 48 
Trong mối quan hệ với vấn đề nhân quyền, các luật và chính sách an ninh mạng của 
các quốc gia nên được hoạch định, tổ chức theo hướng “vừa tạo ra một không gian 
mạng an toàn cho tất cả người dùng và cũng vừa là một môi trường an toàn cho 
nhân quyền trong môi trường mạng”. 49 

44     http://onlinepresent.org/proceedings/vol150_2018/20.pdf. Truy cập 07/09/2018.

45     https://www.oecd.org/sti/ieconomy/cybersecurity%20policy%20making.pdf. Truy cập ngày 02/09/2018.

46     Nguyên văn: “freedom of expression applies to the Internet”. Nguồn: https://www.gp-digital.org/wp-content/
uploads/2015/06/GCCS2015-Webinar-Series-Introductory-Text.pdf. Truy cập ngày 06/09/2018.

47     Nguyên văn: “the same rights that people have offline must also be protected online”. Nguồn: https://www.gp-digital.
org/wp-content/uploads/2015/06/GCCS2015-Webinar-Series-Introductory-Text.pdf. Truy cập ngày 06/09/2018.

48     https://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-103-issue-3/defining-cybersecurity-law/. Truy cập ngày 02/09/2018.

49     http://dergipark.gov.tr/download/article-file/370726. Truy cập ngày 06/09/2018.
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3� Pháp luật về an ninh mạng của một số quốc gia  
      trên thế giới

Các quốc gia trên thế giới đã có những quy định về an ninh mạng ở các mức độ khác nhau. 
Nhìn chung, các quốc gia thường không có một bộ luật chung về an ninh mạng mà từng 
vấn đề cụ thể liên quan đến an ninh mạng trong từng lĩnh vực sẽ được quy định tại pháp luật  
chuyên ngành. 

Dưới đây là những điểm chính trong quy định về an ninh mạng các nhóm nước đại diện 
cho các xu hướng chính của pháp luật về an ninh mạng: Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU),  
Trung Quốc và Liên Bang Nga.

(i) Luật về an ninh mạng của Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ không có một đạo luật chung về an ninh mạng. Các vấn đề liên quan đến 
an ninh mạng được quy định rải rác trong nhiều văn bản khác nhau, có thể kể đến:

• Đạo luật về An ninh mạng năm 2015 (hay còn được gọi là Đạo luật về 
Chia sẻ Thông tin An ninh mạng) (Cybersecurity Act 2015 or Cybersecurity 
Information Sharing Act) được ban hành năm 2015: Đạo luật này có thể  
được xem là một trong những văn bản quan trọng ở cấp liên bang điều chỉnh 
vấn đề liên quan đến an ninh mạng tại Hoa Kỳ. Đạo luật này quy định về vấn 
đề chia sẻ thông tin giữa các tổ chức tư nhân (như các công ty công nghệ và 
sản xuất) và các cơ quan công quyền của Hoa Kỳ. Mục đích của đạo luật này 
là để tăng cường an ninh mạng tại Hoa Kỳ thông qua việc chia sẻ thông tin  
về các rủi ro về an ninh mạng. 50

• Đạo luật Tăng cường An ninh mạng 2014 (Cybersecurity Enhancement 
Act of 2014): Đạo luật này được ban hành tháng 12/2014, quy định việc hợp 
tác giữa khối tư nhân và công quyền trong việc tăng cường an ninh mạng, 
nghiên cứu và phát triển về an ninh mạng và nâng cao ý thức cộng đồng 
trong lĩnh vực này.

• Trong lĩnh vực tài chính, Đạo luật Gramm-Leach-Bliley năm 1999  
(Gramm-Leach-Bliley Act of 1999) được ban hành như là công cụ để 
kiểm soát việc các tổ chức tài chính xử lý các thông tin cá nhân của. 
Đạo luật này nêu ra các quy định trong việc thu thập, xử lý và tiết 
lộ thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như yêu cầu các tổ chức 
tài chính phải xây dựng các chương trình an ninh nhằm đảm bảo các 
thông tin cá nhân và thông báo cho khách hàng biết trong trường 
hợp xảy ra vi phạm. Các tổ chức y tế cũng có nghĩa vụ tương tự.
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(ii) Luật về an ninh mạng của Châu Âu

Chỉ thị về an ninh hệ thống mạng và thông tin (The Directive on security of 
network and information systems (NIS Directive (EU) 2016/1148)) ("Chỉ thị NIS") 
là quy định pháp luật đầu tiên ở cấp độ liên minh Châu Âu về vấn đề an ninh mạng. 
Chỉ thị NIS được Nghị việnChâu Âu thông qua ngày 06 tháng 07 năm 2016 và có 
hiệu lực thi hành từ tháng 08 năm 2016. Mục đích của Chỉ thị NIS này là tạo ra một 
mức độ an ninh mạng tổng thể cao hơn trong EU. 51 Chỉ thị này yêu cầu các quốc 
gia thành viên của EU phải áp dụng các yêu cầu đảm bảo an ninh thông tin và nghĩa 
vụ thông báo khi xảy ra vi phạm đối với các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu ở quốc 
gia đó, trong cả lĩnh vực công và tư (vận tải, ngân hàng tài chính) và quy định biện 
pháp chế tài trong trường hợp vi phạm 52. Các nhà cung cấp dịch vụ số (ví dụ điện 
toán đám mây, thương mại điện tử, công cụ tìm kiếm trực tuyến) cũng phải tuân 
thủ các quy định về an ninh và thông báo vi phạm theo Chỉ thị này. 

Ngoài ra, trách nhiệm của các bên có liên quan trọng việc đảm bảo tính trung 
thực và toàn vẹn của thông tin trong quá trình hoạt động của được đề cập trong 
các văn bản khác của EU như: Chỉ thị 2002/21/EC của EU về truyền thông điện 
tử (The EU electronic communications Directive 2002/21/EC) yêu cầu các bên 
vận hành hệ thống truyền thông công cộng và dịch vụ truyền thông điện tử 
phải đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình hoạt động; Chỉ thị 2009/140 
EC (Directive 2009/140 EC (Telecom Package)) yêu cầu các nhà cung cấp 
dịch vụ viễn thông phải đảm bảo tính trung thực của thông tin và thông báo 
về các sự cố; Chỉ thị về bảo mật dữ liệu (EU Data privacy rules and ePrivacy 
Directive) cũng yêu cầu bên vận hành phải đảm bảo tính trung thực và bảo mật  
thông tin. 
 
(iii) Luật về an ninh mạng của Trung Quốc

Luật An ninh Mạng của Trung Quốc được thông qua vào tháng 11 năm 2016 và 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2017. Đây là luật đầu tiên của Trung 
Quốc điều chỉnh các vấn đề về không gian mạng, bao gồm việc thành lập, hoạt 
động, duy trì và sử dụng hệ thống mạng tại Trung Quốc và việc giám sát và quản 
lý an ninh mạng. 53

Như đã nêu ở phần trên, khái niệm "an ninh mạng" của Trung Quốc rộng hơn nhiều 
so với khái niệm thông thường ở các nước phương Tây. Bất kỳ thông tin số nào ảnh 
hưởng đến tính ổn định của xã hội và chính trị đều có thể bị xem là một mối nguy 
về an ninh mạng. Do vậy, luật an ninh mạng Trung Quốc được xem là công cụ của 
nhà cầm quyền để kiểm soát thông tin trên Internet và đảm bảo an ninh quốc gia, 
tức đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ, tính ổn định về kinh tế, xã hội và trật tự xã hội. 54
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50     https://www.sullcrom.com/siteFiles/Publications/SC_Publication_The_Cybersecurity_Act_of_2015.pdf 

51     https://viettimes.vn/luat-an-ninh-mang-o-cac-nuoc-chau-au-va-my-149360.html 

52     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive 

53     https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e09bb238-86dc-4037-8e22-3746f3d8f4f9

54     https://www.mfat.govt.nz/assets/China/Understanding-Chinas-cybersecurity-law.pdf

Nhìn chung, các quy định của luật an ninh mạng Trung Quốc khá tương đồng với 
luật an ninh mạng của Việt Nam. Một số quy định có thể kể đến:

• Yêu cầu đối với các bên điều hành hệ thống mạng: Các bên "điều hành 
hệ thống mạng" (network operatators) được định nghĩa rộng, có thể được 
diễn giải bao gồm các nhà cung cấp hạ tầng Internet hay bất kỳ tổ chức nào 
sử dụng máy vi tính hoặc cổng thông tin như website, ứng dụng di động, nền 
tảng di động, nơi thông tin được lưu giữ, trao đổi hoặc xử lý. Các nghĩa vụ và 
yêu cầu đối với các bên "điều hành hệ thống mạng" như xây dựng quy định 
nội bộ và quản lý hệ thống mạng, bổ nhiệm người chuyên trách về an ninh 
mạng, xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với các sự cố an ninh mạng, 
hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác với cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo an ninh 
quốc gia và điều tra tội phạm, tuân thủ quy định trong thu thập, sử dụng và 
tiết lộ thông tin cá nhân.

• Địa phương hóa dữ liệu (Data localization): Các bên điều hành hệ thống 
thông tin thiết yếu (critical information infrastructure operators) bị yêu cầu 
phải lưu trữ các thông tin cá nhân và các thông tin quan trọng khác tại lãnh 
thổ Trung Quốc và cần phải có đánh giá và chấp thuận về an ninh từ các cơ 
quan có thẩm quyền của Trung Quốc trước khi chuyển thông tin hay dữ liệu 
ra nước ngoài. 
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Một đơn vị quân giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA) trong giờ sử dụng máy tính.

Nguồn: NatGeo
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(iv) Luật về an ninh mạng của Liên Bang Nga

Quan điểm và chính sách của Liên Bang Nga về an ninh thông tin hay an ninh mạng 
được quy định trong các văn bản chính thức sau: (i) Học thuyết về an ninh thông 
tin của Liên bang Nga (Doctrine of Information Security of the Russian Federation) 
(2016); (ii) Khái niệm về chiến lược an ninh mạng của Nga (Concept of Russia’s 
Cyber Security Strategy) (2014); (iii) Nguyên tắc cơ bản cho chính sách của Liên 
bang Nga trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế (Basic Principles for State Policy 
of the Russian Federation in the Field of International Information Security) (2013), 
và một số văn bản khác.

Trong đó, tài liệu Học thuyết về an ninh thông tin của Liên bang Nga (2016) mà cụ 
thể là thuật ngữ “đảm bảo an ninh thông tin” (assuance of information security) 
dùng trong tài liệu này đã cho thấy quan điểm then chốt và chỉ đạo về an ninh 
mạng của Liên Bang Nga, đó là việc Chính phủ Liên Bang Nga sẽ lãnh đạo và điều 
hành lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng. Theo đó, phương pháp đảm bảo an ninh 
mạng mà Chính phủ Liên Bang Nga đưa ra là phương pháp tương đối toàn diện là 
“kết hợp giữa phương pháp pháp lý, thể chế, công nghệ và các phương pháp khác”. 
Ngoài ra, trong tài liệu nói trên, Chính phủ Liên Bang Nga cũng chỉ ra tiêu chuẩn rõ 
ràng về các chủ thể phải có nghĩa vụ đảm bảo an ninh thông tin hay an ninh mạng, 
đó là: “một tổ chức quốc gia hoặc các quan chức công quyền và các chính quyền 
khu vực với thẩm quyền đủ để ban hành các quy định của Liên Bang Nga về an ninh 
thông tin”.

Theo các nhà nghiên cứu, việc Chính phủ Liên Bang Nga cố gắng duy trì thẩm 
quyền ban hành các quy định và bảo vệ an ninh mạng không tránh khỏi các chỉ 
trích từ các quốc gia phương Tây mà tiêu biểu là Hoa Kỳ rằng Chính phủ Nga đã 
“kiểm soát” quá mức đối với không gian mạng. Tuy nhiên, việc đảm bảo tự do 
và các quyền con người và quyền công dân hiến định đối với thông tin được quy 
định tại nguyên tắc đầu tiên của Chính sách An ninh mạng của Nga. Cụ thể, học 
thuyết về an ninh thông tin của Liên bang Nga (2016)) đã tạo nên hy vọng rằng 
Liên Bang Nga sẽ không lạm dùng chủ quyền trên không gian mạng tới mức “toàn 
trị” (total control) như một số ít quốc gia khác mà hầu như chỉ dừng ở mức độ  
“kiểm duyệt” (censorship).

Việc chính sách an ninh mạng của Liên Bang Nga không kiểm soát một cách thái 
quá không gian mạng, tuy nhiên, vẫn tuyên bố chủ quyền quốc gia đối với không 
gian này và nhấn mạnh hợp tác quốc tế có thể là cầu nối giữa các chiến lược và lập 
trường an ninh mạng giữa Trung Quốc và Mỹ cho thấy rằng chính sách an ninh 
mạng của Liên Bang Nga có thể được coi như một đề xuất thỏa hiệp hợp lý cho việc 
thể chế hóa các chuẩn mực an ninh mạng quốc tế hiện tại mà không chỉ hoàn toàn 
là sự “kiểm soát” hay “thống kê” hay “kiểm duyệt” đơn giản.
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TIỂU KẾT

Như đã phân tích trên đây, chính sách và pháp luật về an ninh mạng của các quốc gia trên 
thế giới, tiêu biểu là chính sách và pháp luật về an ninh mạng của các quốc gia “phương 
Tây” như Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu và các quốc gia “phương Đông” như Trung Quốc 
và Liên Bang Nga, tương đối khác biệt nhau. Hiện tại, thế giới vẫn chưa thể có một hiệp 
ước mang tính toàn cầu về an ninh mạng, ngoại trừ Công ước Budapest về tội phạm tiến 
hành qua Internet và các mạng máy tính khác. 55

Thực trạng trên một mặt xuất phát từ bản chất phức tạp và mới mẻ của an ninh mạng 
và các khái niệm liên quan, dẫn đến cách hiểu, cách tiếp cận khác nhau giữa các quốc gia. 
Mặt khác, chính sách và pháp luật về an ninh mạng của mỗi quốc gia còn phụ thuộc vào 
ý chí chủ quan và động cơ, mục đích chính trị của của các nhà lập pháp ở mỗi quốc gia.

Bất kể những khác biệt nói trên, pháp luật các quốc gia trên thế giới về an ninh mạng 
chia sẻ những giá trị cơ bản và phổ quát mang tính toàn cầu: (i) tăng cường sự phối 
hợp giữa các Chính phủ ở cấp độ chính sách và hoạt động; (ii) tăng cường hợp tác 
công tư; (iii) tăng cường hợp tác quốc tế; và đặc biệt là (iv) những giá trị cơ bản của 
Internet và tự do Internet cần phải được tôn trọng. Trong bốn giá trị nói trên, nếu 
ba giá trị đầu tiên bắt nguồn từ đòi hỏi của bản chất “xuyên biên giới” của vấn đề an 
ninh mạng, giá trị thứ tư lại bắt nguồn từ yêu cầu tôn trọng những giá trị cơ bản, phổ 
quát của nhân loại đã được ghi nhận trong các công ước quốc tế về quyền con người, 
bất kể ở môi trường ngoại tuyến hay hữu tuyến, trong chính sách, pháp luật an ninh 
mạng của mỗi quốc gia.  Như đã đề cập, trong mối quan hệ với vấn đề nhân quyền, 
các luật và chính sách an ninh mạng của các quốc gia nên được hoạch định và tổ chức  
theo hướng “vừa tạo ra một không gian mạng an toàn cho tất cả người dùng và cũng vừa 
là một môi trường an toàn cho nhân quyền trong môi trường mạng”. 56

55     https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Cybercrime. Truy cập ngày 02/09/2018.

56     http://dergipark.gov.tr/download/article-file/370726. Truy cập ngày 06/09/2018.
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TÌM HIỂU LUẬT AN NINH MẠNG 
CỦA VIỆT NAM

PHẦN B:

Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng với 86.68% đại biểu tán thành.

Nguồn: TTXVN
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GIỚI THIỆU

Trong Phần B này, nhóm tác giả tập trung tìm hiểu, phân tích và đánh giá các quy định của 
Luật An ninh mạng Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2018, 
và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (LANM).

Cụ thể, Phần B sẽ xem xét mối tương quan giữa LANM và các quy định pháp luật hiện 
hành, đồng thời phân tích những vấn đề cần được làm rõ của LANM, từ đó đánh giá mức 
độ cần thiết của LANM và các yêu cầu mà LANM cần phải đáp ứng nhằm bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của người dân. Phần B bao gồm các mục chính sau đây:

•      Các quy định của Luật An ninh mạng Việt Nam;

•      Đánh giá tác động của Luật An ninh mạng; và

•      Khuyến nghị. 
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CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT
AN NINH MẠNG VIỆT NAM

Luật An ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua đã gây ra những lo ngại từ phía 

các doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động về quyền con người. 

Nguồn: AP
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1� Tổng quan

Trước khi LANM được ban hành, các vấn đề nêu tại LANM đã được quy định rải rác tại 
nhiều văn bản pháp luật trong các lĩnh vực khác nhau, tổng hợp thành các nguyên tắc, 
yêu cầu và trách nhiệm của các bên liên quan về an toàn thông tin mạng, quản lý về mặt 
nội dung các thông tin được đăng tải trên không gian mạng và bảo mật dữ liệu người 
dùng trong môi trường Internet.

Do đó, LANM đã có sự chồng chéo với các quy định pháp luật hiện hành, khi cùng điều 
chỉnh các vấn đề liên quan đến an ninh và an toàn thông tin trên môi trường mạng. Điểm 
khác biệt cơ bản của LANM là:

(a) LANM quy định theo hướng tăng quyền cho Bộ Công an trong việc 
  kiểm tra, xử lý và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh 
  mạng; và

(b) LANM quy định theo hướng tăng trách nhiệm cho các doanh nghiệp 
  cung cấp dịch vụ trên không gian mạng (cả trong và ngoài nước)�

Các quy định này hiện được thể hiện chung chung và không rõ ràng theo LANM, có khả 
năng tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước giải thích và áp dụng một cách tùy tiện, 
đồng thời gây khó khăn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng và 
tăng nguy cơ xâm phạm các quyền cơ bản của công dân liên quan đến tự do ngôn luận và 
bảo mật thông tin cá nhân.

Để làm rõ cho nhận định nói trên, trong phần tìm hiểu LANM này, nhóm biên soạn trình 
bày hai nội dung chính sau đây:

(1) Các văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh các nội dung được quy 
  định trong LANM, đã được ban hành trước khi LANM ra đời và vẫn 
  đang có hiệu lực áp dụng (mục I�2); và

(2) Tìm hiểu các quy định chính của LANM và so sánh với các quy định 
  pháp luật hiện hành được liệt kê tại mục I�2 (mục I�3)�

Từ đó tạo cơ sở để nhóm biên soạn đánh giá các quy định chính của LANM có trùng lắp, 
chồng chéo với các văn bản hiện hành hay không, có thể tăng khả năng bảo vệ an ninh 
mạng của Việt Nam hay không và có ảnh hưởng tiêu cực nào đối với không chỉ cá nhân 
mà còn tất cả các doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ trên không gian mạng.
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2� Các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến an 
     ninh mạng

Trước khi LANM được ban hành, đã tồn tại nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn 
đề quy định tại LANM, bao gồm an toàn thông tin mạng, bảo mật dữ liệu người dùng 
trong môi trường Internet và quản lý nội dung các thông tin được đăng tải trên không 
gian mạng. Các văn bản này hiện vẫn đang có hiệu lực và đang được áp dụng trên  
thực tế.

Dưới đây, nhóm biên soạn liệt kê các văn bản pháp luật quan trọng, đồng thời tóm tắt 
nội dung chính có liên quan, để giúp người đọc có thể hình dung khung quy định pháp 
lý hiện hành của Việt Nam đối với các vấn đề an ninh mạng.
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3� Tìm hiểu quy định của LANM so với các quy định  
     pháp luật có liên quan

Bao gồm các mục sau đây:

•      Mục (i): An ninh mạng về mặt kỹ thuật

•      Mục (ii): Quản lý nội dung thông tin trên mạng

•      Mục (iii): Bảo mật dữ liệu cá nhân

•      Mục (iv): Các biện pháp được phép áp dụng để bảo vệ an ninh mạng

•      Mục (v): Địa phương hóa dữ liệu

(i) An ninh mạng về mặt kỹ thuật

Như đã đề cập ở phần đầu, không gian mạng bao gồm: (i) dữ liệu (data); (ii) các hệ thống 
(systems) trên đó dữ liệu được lưu trữ; và (iii) mạng (networks) là môi trường nơi mà các 
dữ liệu được truyền tải. Do đó, bảo vệ hệ thống kỹ thuật của không gian mạng là vấn đề 
cốt lõi trong bảo vệ an ninh mạng.

Bảo vệ hệ thống kỹ thuật của không gian mạng là một trong những nội dung chính  
của LANM.

Đây cũng là nội dung chính của LATTTM nhằm đảm bảo tính nguyên vẹn, bảo mật, khả 
dụng của thông tin, là đối tượng bảo vệ chính của LATTTM. Ngoài LATTTM, vấn đề bảo 
vệ an ninh hệ thống kỹ thuật của không gian mạng cũng được đề cập trong các văn bản 
pháp luật khác, trong đó có BLHS quy định về các hành vi phạm tội có liên quan trong 
lĩnh vực này.

Sự trùng lặp giữa các quy định của LANM và các quy định của pháp luật hiện hành (tiêu 
biểu là LATTTM và BLHS) có thể được nhận thấy qua các quy định sau đây:
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(a) Các hành vi phá hoại hệ thống kỹ thuật của không gian mạng

LUẬT AN NINH MẠNG 2018 PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH

Tấn công mạng theo LANM được  
hiểu là:

- Hành vi: sử dụng không gian mạng, 
công nghệ thông tin hoặc phương tiện 
điện tử;

- Mục đích: phá hoại, gây gián đoạn 
hoạt động của mạng viễn thông, mạng 
Internet, mạng máy tính, hệ thống thông 
tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông 
tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử.

(Khoản 8 điều 2 LANM)

Tấn công mạng đã được đề cập tại 
Khoản 1, 2, 3 Điều 7 LATTTM, theo đó 
nghiêm cấm tất cả các hành vi phá hoại, 
cản trở, gây ảnh hưởng tới hoạt động 
bình thường của hệ thống thông tin. 
Trong đó, hệ thống thông tin bao gồm 
mạng viễn thông, mạng Internet, mạng 
máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử 
lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, 
phương tiện điện tử.

BLHS cũng quy định rõ hành động cản 
trợ, gây rối loạn không gian mạng là 
hành vi phạm tội và sẽ bị xử lý theo Điều 
287 BLHS (Tội cản trở hoặc gây rối loạn 
hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 
thông, phương tiện điện tử) và Điều 294 
BLHS (Tội cố ý gây nhiễu có hại). 

Gián điệp mạng theo LANM được  
hiểu là:

- Hành vi: cố ý vượt qua cảnh báo, mã 
truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng 
quyền quản trị của người khác hoặc 
bằng phương thức khác;

- Mục đích:  chiếm đoạt, thu thập trái 
phép thông tin, tài nguyên thông tin trên 
mạng viễn thông, mạng Internet, mạng 
máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử 
lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, 
phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân;

(Khoản 10 Điều 2 LANM)

Các hành vi thu thập trái phép thông 
tin, chiếm quyền điều khiển, vô hiệu hóa 
các biện pháp bảo mật đã bị nghiêm cấm 
theo khoản 3, 5 và 6 Điều 7 LATTTM.
 
Ngoài ra hành vi xâm nhập trái phép hệ 
thống mạng để thu thập thông tin sẽ bị 
xử lý theo Điều 289 BLHS (Tội xâm nhập 
trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn 
thông hoặc phương tiện điện tử của 
người khác).
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LANM nghiêm cấm hành vi phát tán các 
chương trình tin học gây hại cho hoạt 
động của hệ thống mạng;

(Khoản 3 Điều 8 LANM)

Hành vi phát tán phần mềm độc hại đã 
bị cấm bởi Khoản 4 Điều 7 LATTTM và 
có thể bị xử lý theo Điều 286 BLHS (Tội 
phát tán chương trình tin học gây hại cho 
hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 
thông, phương tiện điện tử).

LANM nghiêm cấm hành vi sản xuất, 
đưa vào sử dụng các công cụ, phương 
tiện, phần mềm để thực hiện tấn công 
mạng, gián điệp mạng;

(Khoản 3 Điều 8 LANM)

Hành vi sản xuất, mua các công cụ, 
thiết bị, phần mềm để dùng cho mục 
đích trái pháp luật đã bị nghiêm cấm bởi 
Điều 285 BLHS (Tội sản xuất, mua bán, 
trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, 
phần mềm để sử dụng vào mục đích trái  
pháp luật).
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(b) Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

LUẬT AN NINH MẠNG 2018 PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH

LANM xác định Hệ thống thông tin quan 
trọng về an ninh quốc gia trên cơ sở mức 
độ ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh 
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền 
và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân nếu hệ thống thông tin đó bị  
tấn công, phá hoại.

Theo đó, Hệ thống thông tin quan trọng 
về an ninh quốc gia là hệ thống thông tin 
khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều 
khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, 
tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm 
phạm nghiêm trọng an ninh mạng. Trên 
cơ sở này, LANM đã quy định một danh 
sách chung và bao quát các hệ thống 
thông tin được xem là Hệ thống thông 
tin quan trọng về an ninh quốc gia.

(Điều 10 LANM)

LATTTM cũng căn cứ trên mức độ ảnh 
hưởng (MĐAH) tới lợi ích công cộng, 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân để phân chia 5 cấp độ 
an toàn hệ thống thông tin, (Điều 21 
LATTTM), từ đó có biện pháp bảo đảm 
an toàn phù hợp. 

Trong đó, hệ thống thông tin cấp độ 
5 được xem là Hệ thống thông tin 
quan trọng quốc gia (Khoản 4 Điều 3 
LATTTM).

Như vậy, trong khi LANM quy định khá 
chung chung và cho phép lý giải khá 
rộng các hệ thống thông tin được xem 
là Hệ thống thông tin quan trọng về an 
ninh quốc gia, LATTTM lại quy định chi 
tiết hơn về cách thức phân loại và sắp 
xếp cấp độ an toàn cho các hệ thống 
thông tin, tạo cơ sở cho việc áp dụng các 
biện pháp bảo vệ cụ thể và phù hợp cho 
từng cấp độ.  
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(c) Thẩm định an ninh mạng

LUẬT AN NINH MẠNG 2018 PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH

LANM quy định về thẩm định an ninh 
mạng đối với hệ thống thông tin quan 
trọng về an ninh quốc gia.

Thẩm định an ninh mạng là hoạt động 
xem xét, đánh giá những nội dung về 
an ninh mạng để làm cơ sở cho việc 
quyết định xây dựng hoặc nâng cấp hệ 
thống thông tin quan trọng về an ninh  
quốc gia. 

(Điều 11 LANM)

LATTTM cũng quy định về thẩm định 
an toàn hệ thống thông tin đối với hệ 
thống thông tin sử dụng ngân sách nhà 
nước (Khoản 2 Điều 25 LATTTM).

"Hệ thống thông tin quan trọng về 
an ninh quốc gia" quy định tại LANM 
(Khoản 2 Điều 10 LANM) có thể trùng 
lắp với "hệ thống thông tin sử dụng ngân 
sách nhà nước" tại LATTTM. 

Do đó, quy định vể thẩm định hệ thống 
thông tin giữa hai văn bản này có thể 
chồng chéo nhau. LANM có quy định 
thêm về đối tượng thẩm định và cơ 
quan có thẩm quyền thẩm định – dù vậy, 
các quy định này vẫn còn đơn giản và  
chung chung.
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(d) Đánh giá điều kiện an ninh mạng

LUẬT AN NINH MẠNG 2018 PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH

LANM quy định hoạt động đánh giá điều 
kiện an ninh mạng là hoạt động xem 
xét sự đáp ứng về an ninh mạng của hệ 
thống thông tin quan trọng về an ninh 
quốc gia trước khi đưa hệ thống thông 
tin vào vận hành, sử dụng.

(Điều 12 LANM)

Việc đánh giá điều kiện an ninh 
mạng cũng đã được quy định tại 
Điều 26 LATTTM. Theo đó, trước 
khi đưa vào vận hành, khai thác, hệ 
thống thông tin quan trọng quốc gia 
cũng phải được kiểm định an toàn  
thông tin.

Như vậy, cả LANM và LATTTM đều có 
quy định về việc đánh giá điều kiện an 
toàn của hệ thống thông tin trước khi 
đưa vào sử dụng. 

Tuy nhiên, LANM có quy định thêm 
về các điều kiện an toàn và cơ quan 
có thẩm quyền đánh giá – dù vậy, các 
quy định này vẫn còn đơn giản và  
chung chung.
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(e) Giám sát an ninh mạng

(f) Hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng

LUẬT AN NINH MẠNG 2018 PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH

LANM quy định giám sát an ninh mạng là 
hoạt động thu thập, phân tích tình hình 
nhằm xác định nguy cơ đe dọa an ninh 
mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ 
hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc 
hại để cảnh báo, khắc phục, xử lý đối với 
hệ thống thông tin quan trọng về an ninh  
quốc gia.

(Điều 14 LANM)

Hoạt động xác định nguy cơ đe dọa 
an toàn hệ thống thông tin để cảnh 
báo, khắc phục, xử lý đối với hệ thống 
thông tin đã được quy định tại Điều 24 
LATTTM về giám sát an toàn thông tin. 

LUẬT AN NINH MẠNG 2018 PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH

Điều 15 LANM quy định về hoạt động 
ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng. 

Vấn đề ứng phó, khắc phục sự cố an 
toàn thông tin đã đã được quy định tại 
Điều 13, 14 LATTTM. 
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(ii) Quản lý nội dung thông tin trên mạng

Nhìn chung, quy định về nội dung thông tin bị nghiêm cấm trên mạng tại LANM không 
mới và cũng đã được quy định rải rác tại nhiều văn bản khác nhau như Luật Công nghệ 
thông tin, Luật tiếp cận thông tin, Luật Viễn thông và Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Bên cạnh đó, đa phần các hành vi này cũng được quy định là tội phạm theo BLHS.
  
Cụ thể, các nội dung bị nghiêm cấm và phải bị xử lý theo LANM bao gồm:

(a) Thông tin tuyên truyền chống Nhà nước & kích động gây bạo loạn, 
  phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng

LUẬT AN NINH MẠNG 2018 PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH

- Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính 
quyền nhân dân;

- Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh 
xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các 
dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;

- Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, 
quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh 
hùng dân tộc.

(Khoản 1 Điều 16 LANM) 

- Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây 
chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang 
hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính 
quyền nhân dân;

- Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, 
lôi kéo tụ tập đông người gây rối, 
chống người thi hành công vụ, cản 
trở hoạt động của cơ quan, tổ chức 
gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

(Khoản 2 Điều 16 LANM)

Các hành vi này đã được quy định tại các 
văn bản pháp luật khác như:

- Chương XIII của BLHS quy định riêng 
về các tội xâm phạm an ninh quốc gia;  
chương XXII của BLHS quy định các tội 
xâm phạm trật trụ quản lý hành chính, 
bao gồm:

•      Tội phá hoại chính sách đoàn kết 
(Điều 116); 

•  Tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc 
tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 
phẩm nhắm chống Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
(Điều 117); 

•      Tội phá rối an ninh (Điều 118);

•      Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, 
Quốc ca (Điều 351). 
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- Luật Công nghệ thông tin (Điều 12); 

- Luật tiếp cận thông tin (Điều 11); 

- Luật Viễn thông (Điều 6); và 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản 
lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin trên mạng (Điều 5).

(b) Thông tin có nội dung làm nhục, vụ khống

LUẬT AN NINH MẠNG 2018 PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH

- Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy 
tín, nhân phẩm của người khác;

- Bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, 
uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan,  
tổ chức, cá nhân khác.

(Khoản 3 Điều 16 LANM)

Tương tự, các hành vi này cũng đã được 
quy định tại các văn bản pháp luật  
khác như:

- ABLHS: Tội làm nhục người khác (Điều 
155) và Tội vụ khống (Điều 156);

- Luật Công nghệ thông tin (Điều 12); 

- Luật tiếp cận thông tin (Điều 11);
 
- Luật Viễn thông (Điều 6); và
 
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản 
lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin trên mạng (Điều 5). 
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(c) Thông tin có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

LUẬT AN NINH MẠNG 2018 PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH

- Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản 
phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín 
phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có 
giá khác;

- Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh 
vực tài chính, ngân hàng, thương mại 
điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh 
tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp,  
chứng khoán.

(Khoản 4 Điều 16 LANM)

BLHS có các quy định về Tội phá hoại 
việc thực hiện các chính sách kinh tế - 
xã hội (Điều 115) nhưng chỉ quy định khá 
chung chung và không có quy định xử lý 
các hành vi thông tin sai sự thật. 

LANM quy định những hành vi này cụ 
thể hơn BLHS nhưng phạm vi lại rất rộng, 
có nguy cơ bị áp dụng tùy tiện các biện 
pháp xử lý cho các hành vi này. 

Ví dụ, liệu một cá nhân khi nhận xét rằng 
các chính sách về thương mại điện tử  
của thủ tướng không phù hợp, gây thiệt 
hại cho doanh nghiệp mà chưa thể  
chứng minh đầy đủ cho nhận định đó,  
có bị coi là thông tin bịa đặt, sai sự thật  
hay không? Có phải bị xử lý do vi phạm 
LANM hay không?



53

(ii) Bảo mật dữ liệu cá nhân

Nhìn chung, quy định về các loại hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân tại LANM không mới 
và cũng đã được quy định rải rác tại nhiều văn bản khác nhau. Bên cạnh đó, BLHS cũng có 
quy một loạt các tội danh xâm phạm và đe dọa bảo mật dữ liệu cá nhân. 
 
Cụ thể, các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân bị cấm theo LANM bao gồm:

(a) Hành vi xâm phạm bảo mật dữ liệu cá nhân bị cấm

HÀNH VI XÂM PHẠM BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN BỊ CẤM

Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ 
thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật 
công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá 
nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư 
gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân 
phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân.

(Điểm a Khoản 1 Điều 17 LANM)

Hiện tại đã có các văn bản pháp luật 
hiện hành quy định các vấn đề về bảo 
mật dữ liệu cá nhân, bao gồm cả trên 
môi trường mạng. Cụ thể, các hành vi 
vi phạm tại LANM về bảo mật dữ liệu 
cá nhân đều đã được quy định, chung 
chung hoặc cụ thể, rải rác tại các  
văn bản pháp luật khác như:

•      Điều 9, Luật giao dịch điện tử 2005;
 
•   Điều 12 và Điều 72, Luật Công nghệ 
thông tin 2006;
 
•     Điều 7, Luật An toàn thông tin mạng 
2015;
 
•     Điều 12, Luật Viễn thông 2009;
 
•     Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP; và
 
•     Điều 4, Nghị định 52/2013/NĐ-CP;

Các quy định này có điểm chung là đều 
liệt kê các hành vi tương tự nhau có khả 
năng xâm phạm đến các thông tin bí mật 
của cá nhân, nhà nước và có thể đe dọa 
quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, 
cá nhân.

Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi 
thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật 
công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá 
nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng 
tư được truyền đưa, lưu trữ trên không  
gian mạng.

(Điểm b Khoản 1 Điều 17 LANM)

Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô 
hiệu hóa biện pháp kỹ thuật được 
xây dựng, áp dụng để bảo vệ thông 
tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật 
công tác, bí mật kinh doanh, bí mật 
cá nhân, bí mật gia đình và đời sống  
riêng tư.

(Điểm c Khoản 1 Điều 17 LANM)
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Đưa lên không gian mạng những thông 
tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công 
tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, 
bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái  
quy định của pháp luật.

(Điểm d Khoản 1 Điều 17 LANM)

BLHS cũng điều chỉnh các vấn đề này 
dưới góc độ hình sự, cụ thể tại Điều 159 
và các điều khác từ Điều 285 đến Điều 
294 – quy định một loạt các tội danh 
xâm phạm và đe dọa bảo mật dữ liệu cá 
nhân như:

•  Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn 
thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình 
thức trao đổi thông tin riêng tư khác  
của người khác (Điều 159);

•     Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy 
tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện 
điện tử của người khác (Điều 289);

•   Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua 
bán, công khai hóa trái phép thông tin về 
tài khoản ngân hàng (Điều 291);

Dựa trên các quy định hiện hành, có 
thể thấy quy định tại LANM không mới  
mà chỉ có khác biệt về từ ngữ được  
sử dụng. Từ ngữ sử dụng cũng bị 
trùng lặp không cần thiết, như hành vi  
“đưa lên không gian mạng” và “đăng 
tải, phát tán thông tin trên không gian 
mạng” đều có thể được lý giải là “cố ý 
làm lộ thông tin”, không cần thiết phải  
quy định thành nhiều khoản.

Do vậy, việc LANM quy định lại một 
lần nữa các hành vi vi phạm này cũng 
không có vai trò hay tác động đáng kể 
nào trong việc giảm thiểu vi phạm, mà 
quy định của LANM cũng chưa thấy rõ 
vai trò của LANM trong việc nâng cao 
mức độ bảo vệ của tổ chức, cá nhân khi  
tham gia môi trường mạng. 57

Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các 
cuộc đàm thoại.

(Điểm đ Khoản 1 Điều 17 LANM)

Đăng tải, phát tán thông tin trên không 
gian mạng có nội dung vi phạm các quy  
định trên.

(Điểm a Khoản 1 Điều 18 LANM)

Giả mạo trang thông tin điện tử của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, 
lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu 
thập, trao đổi trái phép thông tin 
thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng 
của người khác; phát hành, cung cấp, 
sử dụng trái phép các phương tiện  
thanh toán.

(Điểm c Khoản 1 Điều 18 LANM)
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(b) Nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên 
mạng có nghĩa vụ bảo mật thông tin, tài 
khoản của người dùng.

(Điểm a Khoản 2 Điều 26 LANM)

Vấn đề này đã được quy định trong các 
văn bản pháp luật hiện hành như:

•     Luật Giao dịch điện tử 2005;

•     Luật Công nghệ thông tin 2006;

•     Luật An toàn thông tin mạng 2015;

•     Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010;

•     Luật Viễn thông 2009;

•     Nghị định 72/2013/NĐ-CP; và

•     Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Do đó, quy định này tại LANM không mới 
và không cần thiết.
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(iii) Các biện pháp được phép áp dụng để bảo vệ an ninh mạng

LANM cho phép lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng của Bộ Công an và một số 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác được thực thi một số biện pháp nhằm bảo đảm an 
ninh mạng. Các biện pháp này, nhìn chung, được quy định với phạm vi khá rộng và cơ sở 
áp dụng không rõ ràng.

Do đó, các yêu cầu này, nếu được thi hành trên thực tế, không chỉ cho phép cơ quan nhà 
nước giải thích và áp dụng một cách tùy tiện, mà còn có thể xâm phạm đến lợi ích chính 
đáng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, xâm phạm đến tự 
do và quyền bảo mật thông tin cá nhân là những quyền cơ bản của công dân được bảo 
hộ bởi Hiến pháp. 

Một điểm khác biệt trong các quy định này giữa LANM và các quy định pháp luật hiện 
hành là về cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo đảm an ninh mạng. 
Nếu theo các quy định từ trước đến giờ về thông tin mạng, Bộ Thông tin và Truyền 
thông là cơ quan chính chịu trách nhiệm xử lý, điều phối và hợp tác với các cơ quan khác, 
thì tại LANM, Bộ Công an được trao quyền thực thi các biện pháp này. Điều này không 
chỉ chồng chéo thẩm quyền mà còn tạo ra nguy cơ lạm quyền rất cao của các cơ quan 
nhà nước, đặc biệt là Bộ Công an vừa là cơ quan kiểm tra, xử lý vừa là cơ quan điều tra  
vi phạm sau này. 

Một nhà hoạt động đang sử dụng Facebook trên máy tính của mình tại một quán Café ở Hà Nội.

Nguồn: Reuters
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BIỆN PHÁP PHÂN TÍCH

Ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng 
cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, 
tạm đình chỉ các hoạt động thiết 
lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn 
thông, mạng Internet, sản xuất và 
sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng  
vô tuyến.

- Chủ thể có quyền: Lực lượng chuyên 
trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có  
thẩm quyền

(Điểm h Khoản 1 Điều 5 LANM)

Luật Viễn thông quy định việc ngăn 
chặn và ngừng cung cấp dịch vụ chỉ 
trong các trường hợp bạo động, bạo 
loạn, sử dụng dịch vụ viễn thông xâm 
phạm an ninh quốc gia, chống lại Nhà 
nước. (Khoản 7 Điều 5 Luật Viễn thông 
2009). Phạm vi áp dụng của biện pháp 
này theo Luật Viễn thông hẹp hơn nhiều 
so với LANM.

Trong khi đó, LANM không có quy định 
hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục rõ 
ràng về trường hợp này, cũng không có 
căn cứ hoặc phạm vi rõ ràng để áp dụng.

Việc trao quyền cho các cơ quan 
chuyên trách mà không có hướng dẫn 
cụ thể sẽ tạo ra tình trạng áp dụng tùy 
tiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt 
động của các doanh nghiệp kinh doanh  
có liên quan.

Ngoài ra, quyền lợi của các doanh 
nghiệp phải tạm dừng hoạt động kinh 
doanh theo khoản này (không do hành 
vi vi phạm của họ) cũng không được  
quy định.

Như vậy, quy định này có phạm vi 
áp dụng rộng và không rõ ràng, có 
khả năng ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh của các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ trên không gian 
mạng, tạo điều kiện cho việc áp dụng 
tùy tiện và lạm quyền của cơ quan  
nhà nước.

Không cung cấp hoặc ngừng cung cấp 
dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng 
Internet, các dịch vụ gia tăng cho tổ 
chức, cá nhân đăng tải trên không gian 
mạng thông tin có nội dung vi phạm 
này khi có yêu cầu của lực lượng chuyên 
trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ 
Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền 
của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

(Điểm c Khoản 3 Điều 26)

Cụ thể dưới đây, nhóm biên soạn phân tích một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng  
tiêu biểu:
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Yêu cầu xóa bỏ, truy cập xóa bỏ thông 
tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự 
thật trên không gian mạng xâm phạm 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân 

- Chủ thể có quyền yêu cầu: Lực lượng 
chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ 
quan có thẩm quyền

- Chủ thể có trách nhiệm thi hành:

•     Chủ quản hệ thống thông tin;

•     Tổ Chức cá nhân soạn thảo, đăng tải, 
phát tán thông tin;

(Điểm i Khoản 1 Điều 5 LANM)

Quy định về việc xóa bỏ thông tin vi 
phạm đã được quy định tại Điều 5 
Thông tư 38/2016/TT-BTTTT quy 
định chi tiết về cung cấp thông tin công 
cộng qua biên giới (hướng dẫn Nghị 
định số 72/2013/NĐ-CP). Theo đó, Bộ 
Thông tin và Truyền thông có quyền 
yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài 
cung cấp thông tin công cộng qua biên 
giới gỡ bỏ các thông tin vi phạm hoặc 
chặn không cho người sử dụng tại  
Việt Nam truy cập đến.

BLHS cũng có điều chỉnh và áp dụng các 
hình phạt đối với các hành vi xâm phạm 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 
thông qua các tội: Tội làm, tàng trữ,  
phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, 
tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (Điều 117) và Tội Phá rối an ninh  
(Điều 118)�

Trong trường hợp các thông tin này  
xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích hợp 
pháp bị xâm phạm có thể sử dụng các 
phương thức bảo vệ quyền dân sự tại Bộ 
luật dân sự 2015 (Điều 11) như:

- Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm: 
Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác 
bỏ thông tin. Trường hợp không xác 
định được người đưa tin thì có quyền 
yêu cầu Tòa án tyên bố thông tin đó là  
không đúng.
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- Buộc xin lỗi, cải chính công khai�

- Buộc bồi thường thiệt thiệt hại�

Ngoài các phương thức bảo vệ quyền 
dân sự, BLHS cũng bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân chịu tác động của các thông tin sai 
sự thật thông qua các tội: Tội làm nhục 
người khác (Điều 155) và Tội vu khống  
(Điều 156).

LANM cho phép lực lượng chuyên 
trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan 
có thẩm quyền yêu cầu xóa bỏ, truy 
cập xóa bỏ thông tin trái pháp luật 
hoặc thông tin sai sự thật xâm phạm 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác nhưng không có 
quy định hướng dẫn cụ thể quy trình, 
thủ tục rõ ràng để thực thi quyền này. 
Phạm vi quy định rộng như vậy có thể 
tạo điều kiện cho việc áp dụng tùy tiện 
và lạm quyền của cơ quan nhà nước.
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Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ 
thống thông tin; đình chỉ, tạm đình chỉ 
hoặc yêu cầu ngưng hoạt động của hệ 
thống thông tin, thu hồi tên miền.

- Chủ thể có quyền yêu cầu: Lực lượng 
chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ 
quan có thẩm quyền;

(Điểm l Khoản 1 Điều 5 LANM)

Quy định về tạm ngừng hoạt động tên 
miền và thu hồi tên miền tại Thông tư 
24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 
quy định về Quản lý và sử dụng tài 
nguyên Internet (Điều 11, 12) hẹp hơn 
so với LANM, quy định cụ thể cho từng 
trường hợp tạm ngừng hoạt động tên 
miền và thu hồi tên miền. Cụ thể:

1� Tạm ngừng hoạt động tên miền

•    Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ 
quan điều tra khi tiến hành các hoạt 
động nghiệp vụ để ngăn chặn kịp thời 
các hành vi gây mất an ninh thông tin 
trong hoạt động đảm bảo an ninh quốc 
gia, trật tự an toàn xã hội;

•     Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ 
quan quản lý nhà nước về thông tin và 
truyền thông khi tiến hành các hoạt 
động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 
hoặc khi cơ quan quản lý nhà nước về 
thông tin và truyền thông phối hợp vói 
thanh tra các Bộ, ngành khác có thẩm 
quyền để ngăn chặn kịp thời hành vi  
vi phạm.

2� Thu hồi tên miền

•   Theo quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính của thanh tra chuyên ngành 
thông tin và truyền thông;

•    Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ  
quan điều tra hoặc cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền khi việc sử dụng tên miền 
xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an 
toàn xã hội.
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Theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, 
các trường hợp tạm ngừng hoặc thu 
hồi tên miền chỉ thực hiện khi các hành 
vi vi phạm ở mức độ xâm hại đến an ninh 
quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
 
Trong khi đó, LANM lại không có quy 
định cụ thể về quy trình, thủ tục và 
phạm vi áp dụng biện pháp này.

Ngoài ra, quyền lợi của các doanh 
nghiệp có hệ thống thông tin bị đình chỉ 
(không do hành vi vi phạm của họ) cũng 
không được quy định.

Như vậy, quy định này có phạm vi áp 
dụng rộng và không rõ ràng, có khả 
năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh của các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ trên không gian mạng, tạo điều 
kiện cho việc áp dụng tùy tiện và lạm 
quyền của cơ quan nhà nước.

Xác thực thông tin khi người dùng đăng 
ký tài khoản số.

- Chủ thể có trách nhiệm thi hành: 
doanh nghiệp trong nước và ngoài nước 
cung cấp dịch vụ trên không gian mạng 
tại Việt Nam

(Điểm a Khoản 2 Điều 26 LANM)

Hiện nay, yêu cầu xác thực thông tin 
người dùng được quy định chủ yếu quy 
định cho các đối tượng sau: 58

•     Ngân hàng

•     Các tổ chức tín dụng khác

•     Doanh nghiệp bảo hiểm; và

•     Các tổ chức tài chính khác theo  
quy định;

•  Áp dụng đối với các giao dịch liên  
quan đến ngân hàng, bảo hiểm, trung 
gian thanh toán và các giao dịch tài 
chính khác có vai trò quan trọng.

58     Luật phòng chống rửa tiền 2012 – yêu cầu nhận biết khách hàng.
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Ngoài ra, theo Nghị định 72/2013/NĐ-
CP (Điều 23c), xác thực thông tin người 
sử dụng dịch vụ cũng được yêu cầu đối 
với trang thông tin điện tử tổng hợp, 
mạng xã hội, thực hiện thông qua tin 
nhắn gửi đến số điện thoại hoặc đến 
hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng 
dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân.

Trên thực tế, các quy định xác thực nêu 
trên chủ yếu chỉ áp dụng được với các 
doanh nghiệp trong nước, chưa được áp 
dụng với các doanh nghiệp nước ngoài 
khi cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

Do đó, với mục đích điều chỉnh cả các 
doanh nghiệp nước ngoài, LANM đã quy 
định phạm vi áp dụng yêu cầu xác thực 
thông tin khá rộng “các doanh nghiệp 
trong nước và ngoài nước cung cấp dịch 
vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, 
các dịch vụ gia tăng trên không gian 
mạng tại Việt Nam”. 

Tuy nhiên, yêu cầu này không khả thi và 
không phù hợp trên thực tế, khi mà hiện 
nay hầu hết các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ trên nền Internet đều cung cấp 
tài khoản số cho người dùng, vì:

•  Quy định này làm tăng chi phí doanh 
nghiệp để xác thực người dùng (bố trí 
nhân sự, mua thông tin, kiểm tra tài liệu, 
lưu trữ thông tin…); mất thời gian của 
người tiêu dùng (phải cung cấp các tài liệu 
để xác thực thông tin theo phương thức 
cung cấp được yêu cầu); và tăng thời gian 
người tiêu dùng được tiếp cận dịch vụ, 
không đảm bảo mục tiêu nhanh chóng, 
tiện lợi là lợi thế của các dịch vụ Internet;
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•  Việc yêu cầu người dùng cung cấp 
danh tính thực khi tham gia mạng đi 
ngược lại hoàn toàn đặc tính của mạng, 
đó là tính ẩn danh nếu cần thiết, phá 
vỡ tính riêng tư của người dùng trên  
mạng Internet.

Yêu cầu này nếu được thi hành trong 
thời đại kỹ thuật số hiện nay có thể 
khiến các vấn đề trên trở nên nghiêm 
trọng, gây tốn kém chi phí không cần 
thiết, đình trệ hoạt động mạng và sụt 
giảm lợi nhuận do mất đi tính hấp dẫn 
vốn có của không gian mạng.

Cung cấp thông tin người dùng khi có 
yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều 
tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về  
an ninh mạng.

- Chủ thể có quyền yêu cầu: Lực lượng 
chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc 
Bộ Công an

- Chủ thể có trách nhiệm thi hành:  
doanh nghiệp trong nước và ngoài nước 
cung cấp dịch vụ trên không gian mạng 
tại Việt Nam

(Điểm a Khoản 2 Điều 26 LANM)

Theo quy định của Hiến pháp 2013: 

“1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm 
về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí 
mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, 
uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật 
cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật 
bảo đảm an toàn.

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, 
điện thoại, điện tín và các hình thức trao 
đổi thông tin riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu 
giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện 
tín và các hình thức trao đổi thông tin 
riêng tư của người khác.”

Theo đó, Hiến pháp 2013 quy định quyền 
con người, quyền công dân chỉ có thể 
bị hạn chế theo quy định của luật trong 
trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 
đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
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Trong khi đó, yêu cầu cung cấp thông tin 
người dùng tại LANM:

•  không có giới hạn về mức độ và loại 
thông tin phải cung cấp;

• không rõ ràng trường hợp nào sẽ  
được xem là “để phục vụ điều tra, xử lý 
hành vi vi phạm pháp luật”;

•  trình tự, thủ tục yêu cầu cũng khá sơ 
sài, chỉ bằng văn bản mà không có bất kỳ 
điều kiện, yêu cầu nào đi kèm;

Như vậy, quy định này cũng chưa đảm 
bảo được lực lượng chuyên trách bảo 
vệ an ninh mạng “chỉ được phép tiếp 
cận thông tin cá nhân của người sử 
dụng có hoạt động vi phạm pháp luật, 
với trình tự, thủ tục nghiêm ngặt (bằng 
văn bản), được các cấp có thẩm quyền  
phê duyệt.” 59 Và như vậy, quy định này 
có khả năng tạo điều kiện cho cơ 
quan nhà nước áp dụng tùy tiện, xâm 
phạm đến tự do và quyền bảo mật 
thông tin cá nhân là những quyền 
cơ bản được bảo hộ bởi Hiến pháp.

59     http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/bo-cong-an-luat-an-ninh-mang-khong-kiem-soat-toan-bo-thong-tin-ca-nhan-
cua-cong-dan-169814.ict 
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Kiểm tra an ninh mạng: kiểm tra hệ 
thống thông tin của các cơ quan, tổ chức 
khi có hành vi vi phạm pháp luật về an 
ninh mạng xâm phạm an ninh quốc gia 
hoặc gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, 
an toàn xã hội.

- Chủ thể có quyền thi hành: Lực lượng 
chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc 
Bộ Công an

- Chủ thể có trách nhiệm tuân thủ: chủ 
quản hệ thống thông tin

- Đối tượng kiểm tra: bao gồm

a) Hệ thống phần cứng, phần mềm, 
thiết bị số được sử dụng trong hệ thống  
thông tin;

b) Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền 
đưa trong hệ thống thông tin;

- Trước thời điểm tiến hành kiểm tra, 
lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 
mạng thông báo bằng văn bản cho 
chủ quản hệ thống thông tin ít nhất là  
12 giờ.

- Kết quả kiểm tra an ninh mạng được 
bảo mật theo quy định của pháp luật.

(Điều 24 LANM)

Điều 27 LATTTM cũng quy định về hoạt 
động định kỳ đánh giá rủi ro an toàn 
thông tin mạng và lập kế hoạch bảo vệ, 
lập phương án và diễn tập phương án 
bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng 
quốc gia.

Theo quy định của Hiến pháp 2013: 

“1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm 
về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí 
mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, 
uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật 
cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật 
bảo đảm an toàn.

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, 
điện thoại, điện tín và các hình thức trao 
đổi thông tin riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu 
giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện 
tín và các hình thức trao đổi thông tin 
riêng tư của người khác.”

Theo đó, Hiến pháp 2013 quy định quyền 
con người, quyền công dân chỉ có thể 
bị hạn chế theo quy định của luật trong 
trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 
đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
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Trong khi đó, quy định hiện tại của 
LANM không có giới hạn về mức độ và 
loại thông tin sẽ được kiểm tra. Như vậy, 
tất cả các thông tin cá nhân, trao đổi của 
người dùng trên Internet, dù thông tin 
đó có liên quan đến hành vi vi phạm pháp 
luật hay không, đều có khả năng được cơ 
quan nhà nước yêu cầu cung cấp. 

Bên cạnh đó, trường hợp nào sẽ được 
xem là “có hành vi vi phạm pháp luật” 
cũng không rõ ràng. Thủ tục, trình tự 
kiểm tra cũng khá sơ sài.

Như vậy, quy định này chưa thể hiện 
được những cam kết mà Bộ Công an đã 
trình bày “lực lượng chuyên trách bảo 
vệ an ninh mạng chỉ được phép tiếp cận 
thông tin cá nhân của người sử dụng 
có hoạt động vi phạm pháp luật, với 
trình tự, thủ tục nghiêm ngặt (bằng 
văn bản), được các cấp có thẩm quyền  
phê duyệt.” 60

Bên cạnh đó, với cách quy định hiện tại 
“được bảo mật theo quy định” có thể được 
lý giải là kết quả kiểm tra an ninh mạng 
phải được bảo mật. Tuy nhiên, điều này 
không phù hợp trong mọi trường hợp, vì 
cơ quan nhà nước cần phải công bố kết 
quả chính thức làm cơ sở để xử lý vi phạm  
pháp luật.

Như vậy, quy định này có khả năng tạo 
điều kiện cho cơ quan nhà nước áp dụng 
tùy tiện, xâm phạm đến tự do và quyền 
bảo mật thông tin cá nhân là những 
quyền cơ bản được bảo hộ bởi Hiến pháp.

60     http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/bo-cong-an-luat-an-ninh-mang-khong-kiem-soat-toan-bo-thong-tin-ca-nhan-cua-
cong-dan-169814.ict 
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(iv) Địa phương hóa dữ liệu

Yêu cầu địa phương hóa dữ liệu tuy không mới tại Việt Nam, tuy nhiên theo LANM, yêu 
cầu này đã được mở rộng để áp dụng cho tất cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên nền 
Internet có thu thập, xử lý dữ liệu người dùng (cả trong và ngoài nước). 

Yêu cầu này chủ yếu tập trung vào khía cạnh quản lý của Nhà nước, nhằm tăng tính 
quản lý của Nhà nước đối với thông tin trên không gian mạng. Trong khi đó, xét trên 
thực tế của Việt Nam thì yêu cầu này không phù hợp và khả thi, cũng không không đảm 
bảo tăng tính bảo mật dữ liệu người dùng mà còn gây khó khăn cho hoạt động kinh 
doanh trong thời đại công nghệ số.

NỘI DUNG LUẬT AN NINH MẠNG PHÂN TÍCH

Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước 
cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, 
mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên 
không gian mạng tại Việt Nam có hoạt 
động thu thập, khai thác, phân tích, xử 
lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu 
về mối quan hệ của người sử dụng dịch 
vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại 
Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này 
tại Việt Nam trong thời gian theo quy 
định của Chính phủ.

Doanh nghiệp ngoài nước quy định tại 
khoản này phải đặt chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện tại Việt Nam.

(Khoản 3 Điều 26)

Nghị định 72/2013/NĐ-CP yêu cầu 
doanh nghiệp thiết lập trang thông tin 
điện tử tổng hợp và mạng xã hội phải có 
ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt 
Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, 
lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu 
của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền và giải quyết khiếu nại của khách 
hàng đối với việc cung cấp dịch vụ. 61

Quy định về địa phương hóa dữ liệu của 
LANM có một số vấn đề sau:

•     Phạm vi áp dụng quá rộng do cách 
quy định chung chung, bao gồm tất cả 
các doanh nghiệp trong và ngoài nước 
có hoạt động thu thập, xử lý thông tin.

•    Có thể gây tác động tiêu cực đến 
quá trình trao đổi dữ liệu giữa doanh 
nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp 
trong nước, cũng như khả năng tiếp 
cận của các doanh nghiệp đầu tư từ  
nước ngoài.

61     Điều 24 và 25, Nghị định 72/2013/NĐ-CP
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•    Tăng chi phí về vốn, nhân lực và kỹ 
thuật đối với các doanh nghiệp khởi 
nghiệp khi tiếp cận nguồn thông tin.

•    Tăng chi phí xây dựng hệ thống lưu 
trữ đủ tiêu chuẩn an ninh mạng và đáp 
ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

•       Giảm lợi thế cạnh tranh của Việt Nam 
so với các nước khác, do doanh nghiệp 
nước ngoài có khả năng phải chi trả  
nhiều hơn để tiếp cận dữ liệu của người 
dùng Việt Nam, hoặc không lựa chọn 
đầu tư vào Việt Nam do không có khả 
năng đảm bảo yêu cầu lưu trữ thông tin.

•    Địa phương hóa dữ liệu yêu cầu các 
doanh nghiệp phải xây dựng thêm các 
cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu (ví dụ như 
data center - trung tâm dữ liệu). Các 
hạ tầng này chiếm nhiều diện tích và 
tiêu tốn rất nhiều năng lượng để duy trì  
hoạt động, trong khi mặt bằng đất đai  
và năng lượng của Việt Nam có hạn.

•    Gây khó khăn trong việc quản lý dữ 
liệu toàn cầu và có thể vi phạm quyền 
riêng tư của doanh nghiệp.

•     Việc yêu cầu địa phương hóa dữ liệu 
không đảm bảo tăng tính bảo mật dữ 
liệu người dùng do việc dữ liệu không 
được lưu trữ tại Việt Nam không phải là 
lý do dữ liệu bị xâm phạm. Việc này tùy 
thuộc vào quy trình, trình độ kỹ thuật 
của các nước – việc thiếu các kỹ thuật, 
công nghệ cao là nguyên nhân chính 
khiến xâm phạm dữ liệu xảy ra (phát sinh 
từ dân trí, kinh nghiệm hoặc từ nguồn 
vốn đầu tư không đầy đủ).
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Trong khi đó, việc lưu trữ dữ liệu hiện 
tại thường đặt tại các quốc gia có tiềm 
năng, có trình độ kỹ thuật công nghệ 
phát triển tốt – trong khi Việt Nam 
chưa cho thấy có thể đáp ứng các điều 
kiện quốc tế về lưu trữ dữ liệu.

•     Dữ liệu có thể được tiếp cận dù lưu 
trữ tại bất kỳ nơi nào, không nhất thiết 
phải lưu trữ tại Việt Nam. Việc chia sẻ 
thông tin trên không gian mạng tiết 
kiệm rất nhiều thời gian.

Trong khi đó, dữ liệu nếu được lưu trữ 
với trình độ, kỹ thuật nghèo nàn có thể 
gây ra khó khăn trong việc thu thập,  
lưu trữ và tiếp cận dữ liệu.

•     Địa phương hóa dữ liệu cũng không 
góp phần thúc đẩy phát triển của doanh 
nghiệp nội địa (so với các doanh nghiệp 
nước ngoài). 

Cụ thể, địa phương hóa dữ liệu không 
làm tăng công việc, do các hệ thống này 
đa phần là tự động. Các doanh nghiệp 
địa phương cũng phải tốn chi phí và  
chịu các nghĩa vụ tương tự để tuân thủ 
quy định, giới hạn khả năng tiếp cận 
thông tin và kỹ thuật, làm chậm quá  
trình phát triển. 

Như vậy, từ những phân tích trên, nhóm 
biên soạn cho rằng thông tin lưu trữ 
tại Việt Nam không góp phần bảo vệ 
quyền lợi của người dùng, mà hầu như 
tập trung chủ yếu vào khía cạnh quản 
lý của Nhà nước, làm tăng nguy cơ xâm 
phạm các quyền cơ bản của người dân.
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA
LUẬT AN NINH MẠNG

Một cuộc biểu tình của giáo dân nhằm phản đối Luật An ninh mạng và Dự luật Đặc khu

hồi tháng 6 năm 2018.

Nguồn: Reuters
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1� Tác động đến doanh nghiệp cung cấp dịch vụ  
      trên mạng 

LANM quy định một số nghĩa vụ mà doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp 
dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng 
tại Việt Nam phải tuân thủ.

(i) Nghĩa vụ kiểm soát nội dung thông tin 

Theo khoản 1 Điều 26 LANM, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên 
trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, 
truyền đưa thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của LANM 
và thông tin khác có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia. 

Thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 LANM gồm các thông 
tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, 
gây rối trật tự công cộng, làm nhục, vu khống, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bịa đặt, 
sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã 
hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ,  
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Trích Điều 16 LANM

1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước 
 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:
 a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
 b) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa 
 các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;

2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối  
 an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm:
 a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang 
 hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân;
 b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống 
 người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về  
 an ninh, trật tự.

3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm:
 a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;
 b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc 
 gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.



72

4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 
 bao gồm:
 a) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu,  
 công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác;
 b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại 
 điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, 
 chứng khoán.

5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang 
 trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho 
 hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền 
 và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Để tuân thủ quy định trên, tổ chức, cá nhân vận hành các trang thông tin điện tử, cổng 
thông tin điện tử hoặc các trang mạng xã hội phải kiểm tra, đánh giá các thông tin được 
đăng tải để xác định các thông tin đó có thuộc các trường hợp vi phạm pháp luật như 
được nêu tại Điều 16 hoặc có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia hay không. Quy định 
này khó có thể được thực hiện trên thực tế, đặc biệt là đối với thông tin trên các mạng xã 
hội, khi các thông tin này do một số lượng lớn người dùng đăng tải. Việc đặt ra nghĩa vụ 
kiểm soát nội dung thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội cũng không thật 
sự hợp lý, bởi việc đánh giá tính xác thực và hệ quả của các thông tin có dấu hiệu được 
quy định tại Điều 16 là không dễ dàng và có thể tốn nhiều thời gian, trong khi khối lượng 
thông tin được trao đổi qua mạng xã hội là một khối lượng khổng lồ. 

Ngoài ra, việc đưa ra quy định trên có thể dẫn đến tình trạng các nhà cung cấp dịch vụ 
trên mạng áp dụng các biện pháp hạn chế việc đăng tải các thông tin có chủ đề liên quan 
đến các nội dung quy định tại Điều 16 và các nội dung được cho là xâm phạm an ninh 
quốc gia khi chưa có đủ cơ sở và điều kiện để kiểm tra và đánh giá nội dung thông tin 
nhằm tuân thủ triệt để và chặt chẽ nghĩa vụ theo khoản 1 Điều 26 LANM. Điều này làm 
ảnh hưởng đến hoạt động lưu chuyển thông tin tự do trong xã hội và có thể hạn chế việc 
tiếp cận thông tin của người sử dụng mạng. Có thể công nhận rằng, việc đưa thông tin 
sai lệch có hậu quả khôn lường. Tuy nhiên, việc hạn chế đăng tải thông tin không phải là 
một biện pháp hữu hiệu mà ngược lại còn có tác động tiêu cực, đặc biệt là trong bối cảnh 
phản biện xã hội cần được tự do hóa để thu thập ý kiến quần chúng và phát huy sức mạnh 
của cộng đồng.

(ii) Nghĩa vụ xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 26 LANM, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp 
dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng 
tại Việt Nam có trách nhiệm xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số. 
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(iii) Chi phí về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hiện diện thương mại

(a) Lưu trữ dữ liệu

Theo Khoản 3 Điều 26 LANM, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch 
vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng 
tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá 
nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ 
tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định  
của Chính phủ.

Quy định trên không áp dụng đối với tất cả các loại thông tin mà chỉ áp dụng đối với 
“thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử 
dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra”. Tuy nhiên, phạm vi thông tin cần phải lưu trữ theo quy 
định trên rất rộng và khó xác định. 

Trên thế giới, các công ty đa quốc gia lưu trữ thông tin bằng điện toán đám mây với 
máy chủ được đặt ở nhiều quốc gia theo các nhu cầu và thu xếp về hiệu quả hoạt động,  
chi phí và thuế. 112 Để tuân thủ nghĩa vụ lưu trữ dữ liệu trong nước, các công ty này cần 
phải xây dựng trung tâm lưu trữ dữ liệu trong nước, tìm kiếm và sử dụng dịch vụ lưu 
trữ nội địa, hoặc tái cấu trúc hay cài đặt cơ sở vật chất công nghệ thông tin để lưu trữ  
thông tin theo quy định. 113 Yêu cầu lưu trữ dữ liệu làm tăng chi phí cho nhà cung cấp  
dịch vụ mạng và người tiêu dùng bởi vì việc xây dựng các trung tâm dữ liệu hoặc sử 
dụng dịch vụ lưu trữ đều tốn nhiều chi phí. Các chuyên gia cũng đã nêu quan ngại rằng  
yêu cầu lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam sẽ thay đổi cấu trúc mạng của các nhà cung cấp  
dịch vụ đã tồn tại và tạo điều kiện cho việc kết nối và lưu chuyển thông tin toàn cầu và 
tự do cho đến nay. Việc lưu trữ thông tin tại một địa điểm cố định cũng làm nguy cơ  
rò rỉ thông tin tăng thêm và khó quản lý hơn. 

Yêu cầu lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam có thể dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp nước 
ngoài không đáp ứng yêu cầu trên sẽ không hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho khách 
hàng tại Việt Nam. Điều này có thể là nguyên nhân hạn chế khả năng tiếp cận các dịch 
vụ mạng được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài của người dùng tại  
Việt Nam. 114

112     Hacking to China’s Cybersecuritty Law, p. 79 

113     Hacking to China’s Cybersecuritty Law, p. 79

114     Asia Cloud Computing Association 2018 | Cross-Border Data Flows: A Review of the Regulatory Enablers, Blockers, and 
Key Sectoral Opportunities in Five Asian Economies: India, Indonesia, Japan, the Philippines, and Vietnam, p. 53
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Ngoài ra, đối tượng phải tuân thủ nghĩa vụ trên rất rộng và có thể được diễn giải để bao 
gồm bất cứ nhà cung cấp dịch vụ mạng nào và những nhà cung cấp dịch vụ sử dụng 
mạng trong hoạt động cung cấp dịch vụ của mình. Định nghĩa rộng có thể là điều kiện để 
cơ quan quản lý giải thích pháp luật theo quan điểm của mình và áp đặt nghĩa vụ lên các 
nhà cung cấp dịch vụ, tạo ra gánh nặng tài chính không cần thiết.

(b) Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam 

Theo Khoản 3 Điều 26 LANM, “doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ 
trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng 
Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, 
dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt 
Nam tạo ra” phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Tương tự như nghĩa vụ lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, đối tượng áp dụng của quy định trên 
rất rộng, bao gồm mọi tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích 
và xử lý “thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do 
người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra”, bất kể tính chất của dữ liệu hay mục đích khai 
thác dữ liệu. Có thể hiểu rằng, mục đích của quy định này là nhằm tạo điều kiện để các cơ 
quan quản lý và người sử dụng tại Việt Nam có điều kiện liên hệ và làm việc với các nhà 
cung cấp dịch vụ mạng và dịch vụ trên mạng. Trong bối cảnh giao dịch diễn ra trên phạm 
vi toàn cầu và mức độ cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp dịch vụ, quy định trên 
không có nhiều ý nghĩa đối với người dùng tại Việt Nam. Yêu cầu đặt chi nhánh và văn 
phòng đại diện có thể được hiểu là chủ yếu phục vụ cho nhu cầu quản lý của các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại 
diện tại Việt Nam đòi hỏi chi phí cho cơ sở vật chất, hoạt động quản lý và nhân lực. Đây 
có thể được xem là một rào cản đối với hoạt động cung cấp và thụ thưởng dịch vụ xuyên 
biên giới qua mạng, bởi các nhà cung cấp dịch vụ ngoài nước có thể do dự hoặc quyết 
định không tham gia thị trường Việt Nam do những chi phí phát sinh để cung cấp dịch vụ 
cho người sử dụng tại Việt Nam. 

(iv) Nghĩa vụ thông báo khi phát hiện hành vi vi phạm 

Theo khoản 3 Điều 24 LANM, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm thông báo 
cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi phát hiện hành vi 
vi phạm pháp luật về an ninh mạng trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. 

“Chủ quản hệ thống thông tin” được định nghĩa tại LATTTM là “cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối với hệ thống thông tin”. “Hệ thống thông tin”, 
như được định nghĩa là LATTTM, là “tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu 
được thiết lập phục vụ mục đích tạo lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và  
trao đổi thông tin trên mạng”. 
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Nghĩa vụ thông báo nêu trên yêu cầu chủ quản hệ thống thông tin phải nắm rõ các 
quy định của pháp luật về an ninh mạng. Theo khoản 1 Điều 2 LANM, “an ninh mạng là 
sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc 
gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”  
Với định nghĩa như trên, có thể hiểu quy định của pháp luật về an ninh mạng không chỉ 
gói gọn tại LANM và các văn bản hướng dẫn thi hành mà nằm rải rác ở nhiều văn bản,  
có thể kể đến một số văn bản liên quan trực tiếp như LATTTM, Luật Giao Dịch Điện 
Tử, Luật Công Nghệ Thông Tin, Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Nghị định 
số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý,  
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Chủ quản hệ thống thông 
tin cần tập hợp, nghiên cứu, tìm hiểu các quy định trên, đồng thời đào tạo, tuyên truyền  
cho người lao động trong công ty để nhận dạng và phát hiện hành vi vi phạm.

(v) Nghĩa vụ thực hiện yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ  
  an ninh mạng 

Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ 
trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt 
Nam có trách nhiệm phối hợp và thực hiện yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ  
an ninh mạng trong các trường hợp dưới đây.

• Yêu cầu về điểm yếu, lỗ hổng bảo mật

Theo khoản 5 Điều 24 LANM, chủ quản hệ thống thông tin có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu 
của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trong trường hợp lực lượng này phát 
hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật. Chính phủ được ủy quyền quy định trình tự, thủ tục kiểm 
tra an ninh mạng của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

• Yêu cầu ngăn chặn chia sẻ, xóa bỏ thông tin 

Theo điểm b khoản 2 Điều 26 LANM, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của 
lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm 
quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung 
cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian 
mạng tại Việt Nam có trách nhiệm ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có 
nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này trên dịch vụ hoặc hệ 
thống thông tin do cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý. 

• Yêu cầu cung cấp thông tin người dùng 

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 26 LANM, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp 
dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng 
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tại Việt Nam phải cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an 
ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành 
vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. 

• Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông/Internet cho bên được xem là vi phạm 

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 26 LANM, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp 
dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng 
tại Việt Nam không được hoặc phải ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng 
Internet, các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải trên không gian mạng thông 
tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này khi có yêu cầu 
của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm 
quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

(vi) Hậu quả của hành vi vi phạm 

Theo khoản 1 Điều 5 LANM, doanh nghiệp vi phạm các nghĩa vụ trên có thể bị áp dụng 
các biện pháp bảo vệ an ninh mạng sau:

a. Ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ 
các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, Internet, sản xuất 
và sử dụng thiết bị thu phát song; 

b. Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin, đình chỉ, tạm đình chỉ 
hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền;

c. Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; và

d. Biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia, pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính.

Trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp trên sẽ được Chính phủ quy định, trừ biện pháp 
nêu tại điểm (c) và (d) trên đây. 
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2� Tác động đến tất cả người dùng 

(i) Ảnh hưởng đến quyền riêng tư

Khi các nhà cung cấp dịch vụ phải lưu trữ thông tin tại một địa điểm tại Việt Nam, nguy 
cơ rò rỉ thông tin lớn hơn do hành vi tấn công mạng và đánh cắp thông tin có thể được 
thực hiện một cách dễ dàng hơn, quyền riêng tư của người dùng sẽ bị đe dọa. 

Bên cạnh đó, ngoài khoản 6 Điều 13 LANM quy định nghĩa vụ bảo mật kết quả kiểm tra an 
ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, LANM chưa có quy 
định cụ thể về nghĩa vụ bảo mật tương tự của các cơ quan nhà nước đối với các thông tin 
được cho là vi phạm quy định của pháp luật về an ninh mạng được thông báo, cung cấp 
bởi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng và tổ chức, cá nhân sử dụng 
không gian mạng. Ngoài ra, LANM cũng chưa có quy định hạn chế đối với quyền của cơ 
quan nhà nước thực thi pháp luật để chỉ được cung cấp những thông tin thật sự cần thiết 
phục vụ cho hoạt động xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm pháp 
luật. Điều này dẫn đến lo ngại về nguy cơ rò rỉ thông tin từ hoạt động của cơ quan nhà 
nước, ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người có thông tin được cung cấp và thông báo, 
trong khi chưa có kết luận về hành vi vi phạm. 

Điểm a Khoản 2 Điều 26 LATTTM yêu cầu doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung 
cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian 
mạng tại Việt Nam xác thực thông tin người dùng đăng ký tài khoản số. Nếu các thông 
tin thực của người dùng bị tấn công, rủi ro đối với việc rò rỉ thông tin cá nhân quan trọng 
và quyền riêng tư của người dùng sẽ cao hơn. 

(ii) Ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận, phản biện

Theo Khoản 1 Điều 26 LANM, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên 
trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, 
truyền đưa thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của LANM 
và thông tin khác có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia. Như đã phân tích trên đây, 
thông tin được liệt kê tại từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều 16 LANM có nội hàm rộng và khó 
xác định. Ngoài ra, LANM chưa có quy định giải thích nội dung xâm phạm an ninh quốc 
gia. LANM cũng chưa quy định cơ chế đánh giá và xác định thông tin thuộc các trường 
hợp trên một cách rõ ràng. Như vậy, các cơ quan hành pháp có thể giải thích nội dung 
thông tin được xem là thuộc trường hợp quy định từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều 16 LANM 
hoặc được xem là xâm phạm an ninh quốc gia theo quan điểm của mình. Điều này dẫn 
đến nguy cơ các thông tin phản biện đa chiều liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước 
có thể bị xem là vi phạm và bị xóa bỏ, ngăn chặn theo ý kiến của cơ quan thực thi pháp 
luật mà không có sự kiểm tra, đánh giá của một cơ quan độc lập với hoạt động quản lý 
nhà nước đó, chẳng hạn như tòa án.  
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Ngoài ra, có ý kiến cho rằng việc yêu cầu doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung 
cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian 
mạng tại Việt Nam xác thực thông tin người dùng đăng ký tài khoản số có khả năng 
khiến người dùng e ngại khi lên tiếng hoặc nhận xét về các vấn đề liên quan đến hoạt 
động quản lý của Nhà nước và cơ quan công quyền. 

(iii) Ảnh hưởng đến quyền sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet 

Bên cạnh việc những thông tin được cho là thuộc các trường hợp quy định tại Điều 16 
LANM hoặc được cho là có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia không được chia sẻ và 
có thể bị xóa bỏ, người đăng tải thông tin có thể đồng thời bị ngừng cung cấp dịch vụ 
trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ giá trị gia tăng khác khi có yêu cầu 
của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm 
quyền của Bộ Thông tin và truyền thông. Ngày nay, việc sử dụng các tiện ích và dịch vụ 
từ mạng viễn thông và mạng Internet có thể được xem là một nhu cầu cơ bản của đại đa 
số người dân. Việc bị ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng có thể giúp cơ quan nhà nước 
quản lý an ninh mạng ngăn chặn việc phát tán các thông tin có nội dung được xem là vi 
phạm pháp luật, tuy nhiên, có thể gây ảnh hưởng đến các nhu cầu cơ bản khác của người 
bị ngừng cung cấp dịch vụ, trong đó có nhu cầu được tiếp cận tin tức, sử dụng dịch vụ 
thông tin liên lạc.

(iv) Ảnh hưởng đến quyền được thụ hưởng các tiện ích công nghệ  
  thông tin/tham gia các mạng xã hội mới

Chi phí sử dụng dịch vụ mạng của người dùng có thể tăng thêm do các nhà cung cấp 
dịch vụ mạng phải tốn chi phí nhiều hơn để đáp ứng các yêu cầu của LANM. Một số nhà 
cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có thể quyết định ngừng hoặc không tham gia 
thị trường Việt Nam do các nghĩa vụ và chi phí phát sinh để tuân thủ LANM như đã trình 
bày ở trên. Đây có thể là rào cản đối với việc người dùng Việt Nam tiếp cận dịch vụ trên 
không gian mạng và thông tin ngang hàng và bình đẳng với người dùng ở các nước khác 
trên thế giới.

Người dùng có thể không còn được hưởng ưu thế về hiệu quả cơ sở hạ tầng mạng và 
công nghệ điện toán đám mây mang lại do việc các nhà cung cấp dịch vụ thu xếp lại cơ 
sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam của LANM.
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Trang bách khoa toàn thư mở Wikipedia đổi giao diện thành màu đen nhằm hưởng ứng chiến 

dịch Blackout phản đối dự luật SOPA và PIPA đe dọa tới tự do internet tại Mỹ.

Nguồn: Wikipedia
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KHUYẾN NGHỊ

Một cuộc biểu tình tại Washington phản đối chính phủ Hoa Kỳ theo dõi và nghe lén người dân.

Nguồn: HuffPost
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Trên cơ sở phân tích tại Mục 1 của phần B nói trên, nhóm biên soạn chúng tôi cho rằng 
một số quy định của LANM là không cần thiết và không phù hợp trong thời đại công 
nghệ số hiện nay, khi các quy định này không chỉ chồng chéo với luật hiện hành mà còn 
tạo gánh nặng và rủi ro cao hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong không 
gian mạng. Bên cạnh đó, trong giai đoạn nghị định hướng dẫn LANM chưa được ban 
hành, với quy định chung chung của LANM, khả năng lạm quyền của cơ quan nhà nước 
có thể tăng và theo đó, tăng rủi ro xâm phạm các quyền cơ bản của công dân liên quan 
đến tự do ngôn luận và bảo mật thông tin cá nhân.

Do đó, chúng tôi đề xuất HOÃN THỜI HẠN THI HÀNH LUẬT AN NINH MẠNG, và đề 
xuất các cơ quan nhà nước, bao gồm cả Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông, 
cần nghiên cứu và đánh giá lại các quy định pháp luật hiện hành và quy định của LANM,  
và nếu cần, điều chỉnh LANM và các quy định hiện hành để đảm bảo các văn bản  
pháp luật điều chỉnh các vấn đề an ninh mạng thống nhất và có khả năng áp dụng  
trên thực tiễn, bảo đảm quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, 25 nghị định sắp ban hành để hướng dẫn LANM cũng cần phải được nghiên 
cứu đánh giá cẩn thận, làm rõ và quy định hướng dẫn chặt chẽ hơn các quy định trong 
LANM để tránh sự tùy tiện, gây nhũng nhiễu từ phía cơ quan quản lý trong quá trình  
thi hành luật.

Một số ý kiến góp ý cụ thể để tham khảo cho việc nghiên cứu, đánh giá lại và điều chỉnh 
quy định pháp luật như sau:

Biện pháp bảo vệ an ninh mạng: cần quy định rõ:

1� Trường hợp nào sẽ áp dụng biện pháp nào, cần quy định chi tiết 
từng biện pháp cho từng loại thông tin bị quản lý;

2� Quy trình, thủ tục để áp dụng;

3� Mức độ áp dụng, thời gian áp dụng; 

4� Quyền lợi của các doanh nghiệp có liên quan;

5� Phải phân định rõ ràng thẩm quyền của Lực lượng chuyên trách 
và thẩm quyền của Tòa án;
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Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ 
trên mạng: cần quy định rõ:

1� Trường hợp nào cơ quan nhà nước có thể yêu cầu cung cấp 
thông tin, cụ thể thời điểm và tài liệu, chứng cứ yêu cầu để xem là 
có hành vi vi phạm pháp luật (ví dụ: chỉ được phép thực hiện khi  
có lệnh yêu cầu từ Toà án);

2� Mức độ và loại thông tin được cung cấp�

3� Các trường hợp nào mới cần xác thực thông tin người dùng;

4� Mức độ thông tin cần phải xác thực (nên hạn chế ở các thông 
tin tối thiểu);
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Bảo mật dữ liệu cá nhân: Tập trung quy định hạn chế và các phương thức, cơ chế để đảm 
bảo thông tin cá nhân/người dùng được bảo mật phù hợp trong quá trình kiểm tra, xem 
xét và thực thi các biện pháp an ninh mạng của cơ quan nhà nước.

Kiểm tra an ninh mạng: cần quy định rõ:

1� Trường hợp nào cơ quan nhà nước có thể kiểm tra hệ thống 
thông tin của tổ chức khác, cụ thể thời điểm và tài liệu, chứng cứ 
yêu cầu để xem là có hành vi vi phạm pháp luật (chỉ được phép 
thực hiện khi có lệnh yêu cầu từ Toà án);

2� Mức độ và loại thông tin mà lực lượng chuyên trách được phép 
tiếp cận;

3� Trình tự, thủ tục và tài liệu yêu cầu mà lực lượng chuyên trách 
phải thực hiện để tiến hành việc kiểm tra;

4� Trình tự, thủ tục kiểm tra an ninh mạng (cho phép các đối tượng 
liên quan được khiếu nại, khiếu kiện);

5� Trường hợp nào biên bản kiểm tra được bảo mật, các trường 
hợp còn lại phải công khai�
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