Lut An ninh mng c Quc hi thông qua vào ngày 12/6/2018 vi t l 86,86% tng s i biu tán thành. Lut An
ninh mng gm 7 chng, 43 iu, quy nh v hot ng bo v an ninh quc gia và bo m trt t, an toàn xã hi trên
không gian mng; trách nhim ca c quan, t chc, cá nhân có liên quan.

Lut này có hiu lc thi hành t ngày 01-01-2019. (Toàn vn Lut An ninh mng)

S cn thit phi ban hành Lut An ninh mng
Không gian mng là lnh vc mi, tác ng sâu rng vào mi mt i sng xã hi. Các hành vi trên không
gian mng có th xâm hi ti mi ngi, mi lnh vc nh: c lp, ch quyn, an ninh quc gia, trt t an toàn xã hi, bí
mt nhà nc, quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân.

Không gian mng tr thành ni "trú n an toàn" ca ti phm mng. T khi mng internet xut hin, ã to ra
nhiu li ích cho con ngi. Tuy nhiên, cng mang li nhng thách thc to ln. Không gian mng tr thành ni
"trú n an toàn" ca ti phm, c bit là ti phm có t chc din bin phc tp, tn công mng, khng b mng, gián ip
mng, chin tranh mng, s c an ninh mng…

Vit Nam nm trong nhóm quc gia b tn công mng nhiu nht trên th gii, ti phm phát trin nhanh,
tình trng nhiu lon thông tin trên không gian mng, thông tin xuyên tc, bôi nh, vu khng, xúc phm nhân
phm, vi phm thun phong m tc din ra tràn lan…, c s h tng không gian mng còn nhiu l hng. Vit Nam
xp v trí th 4 trong Top 10 quc gia b kim soát bi mng máy tính b nhim mã c. Theo báo cáo ca Trung
tâm ng cu khn cp máy tính Vit Nam trong nm 2017, các h thng thông tin ti Vit Nam ã phi hng chu
khong 15.000 cuc tn công mng, gm khong 3.000 cuc tn công la o, 6.500 cuc tn công cài phn mm c
hi và 4.500 cuc tn công thay i giao din. Trong ó, s cuc tn công vào h thng thông tin ca các c quan
nhà nc có tên min ".gov.vn" cng lên ti hàng trm. Thit hi lên ti 12.300 t ng (540 triu USD), vt xa mc
10.400 t ng ca nm 2016 và ã t k lc trong nhiu nm tr li ây. Trong 5 tháng u nm 2018 ã ghi nhn 4.035
s c tn công mng vào Vit Nam, riêng tháng 2 và 3 có ti hn 1.500 v tn công mng; bên cnh ó vi khong
637.400 máy tính b kim soát nm trong mng máy tính b nhim mã c.

Hu qu ca vic mt an ninh mng li nhiu hu qu phc tp, ví d nh: website cng hàng không b tin tc tn
công, khin vic làm th tc an ninh hàng không gp tr ngi, nhiu hành khách b chm chuyn bay; mt s t
báo in t b tin tc tn công khin ngi c không th truy cp c; tài khon ngân hàng ca khách hàng b t nhp và
rút ht tin; mt s cá nhân s dng mng xã hi ng, phát thông tin sai trái, ba t, nh hng nghiêm trng n danh
d, nhân phm ca cá nhân, thm chí có trng hp nh hng n uy tín ca c quan, t chc….

có h thng phòng chng tn công mng hiu qu, ngoài thc hin các gii pháp k thut, thì cn có hành
lang pháp lý c th. Hin nay, tình trng mt an ninh mng, l hng mt an toàn ngày càng gia tng, khong
hn 300%/nm khin nguy c mt an toàn thông tin mng ang gia tng nhanh chóng khi bc vào cách mng
công nghip 4.0. Theo các chuyên gia an ninh mng, Vit Nam cha sc i phó vi tn công mng hin i vì
các bin pháp trin khai thng c lp vi nhau; thiu hành lang pháp lý rõ ràng, và trách nhim liên kt ca các
c quan chc nng Vit Nam vi nhau . iu ó nói lên rng, ch có th phòng chng tn công mng hiu qu, ngoài
bin pháp k thut, con ngi thì phi có h thng pháp lut c th, rõ ràng, iu kin trin khai các bin pháp pháp lý

và hp tác quc t, khi ã có nhiu quc gia trên th gii ban hành Lut An ninh mng. Do ó, vic xây dng và
ban hành Lut An ninh mng xut phát t yêu cu cp thit ca tình hình an ninh mng trong nc, bo m an
ninh mng cng ng ngha vi bo m i sng thc tin ca tt c chúng ta.

Lut An ninh mng bo m an toàn, lành mnh, hn ch ti a các yu t, nguy c xâm hi ti
quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân
Theo các chuyên gia công ngh thông tin, tài khon cá nhân s c bo v tt hn khi có Lut An ninh
mng. Các t chc, cá nhân hot ng trên môi trng không gian mng s c bo m an toàn, lành mnh, hn ch ti
a các yu t, nguy c xâm hi ti quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân nh: b ánh cp thông tin cá
nhân, la o, chim ot tài sn, b vu khng, làm nhc, công kích bôi nh…
Vic quy nh rõ các bin pháp bo v an ninh mng bo m tuân th nghiêm túc quy nh ca Hin pháp và h
thng pháp lut hin hành. ng thi, làm cn c pháp lý các lc lng chuyên trách, lc lng bo v an ninh mng
áp dng khi trin khai công tác bo v an ninh mng, phòng nga, x lý hành vi vi phm pháp lut. Các hành
vi b nghiêm cm trong d tho lut c quy nh rõ ràng, theo tng nhóm, lnh vc c th, bao gm: tung tin, tuyên
truyn, báo thông tin sai s tht, bôi nh, xúc phm danh d nhân phm, làm nhc, vu khng gây thit hi n
quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân, xúi gic, e da, lôi kéo t tp ông ngi gây ri, chng ngi thi hành
công v, gây mt n nh v an ninh, trt t…

Lut An ninh mng - tng cng bo v an ninh quc gia trên không gian mng. Bo v d liu ngi dùng Vit
Nam là mt trong nhng quy nh trng tâm ca lut c nêu ti khon 3 iu 26, quy nh doanh nghip trong và
ngoài nc cung cp dch v trên mng vin thông, mng internet và các dch v gia tng trên không gian mng
ti Vit Nam có hot ng thu thp, khai thác, phân tích, x lý d liu v thông tin cá nhân, d liu v mi quan h ca
ngi s dng dch v, d liu do ngi s dng dch v ti Vit Nam to ra phi lu tr d liu này ti Vit Nam.
Các doanh nghip này cng phi t chi nhánh hoc vn phòng i din ti Vit Nam. ây không phi là quy nh mi,
bi trc ó, nm 2013, Ngh nh 72/2013/N-CP ã quy nh ti khon 2 iu 24, khon 8 iu 25 yêu cu mt s doanh
nghip nc ngoài phi có ít nht 1 h thng máy ch t ti Vit Nam.
Tuy nhiên, không phi tt c các doanh nghip này u phi thc hin quy nh trên, mà ch áp dng i vi các
doanh nghip có hot ng thu thp, khai thác, phân tích, x lý d liu ngi dùng Vit Nam, bao gm 3 loi d liu c
th c nêu trong lut.

Lut An ninh mng không cn tr Vit Nam thc hin các cam kt quc t
Vit Nam không vi phm các cam kt quc t, qua rà soát các vn bn cam kt gia nhp t chc thng mi th
gii (WTO), Hip nh chung v thu quan và thng mi (GATT 1994), Hip nh chung v thng mi dch v
(GATS), Hip nh v các khía cnh liên quan n thng mi ca quyn s hu trí tu (TRIPS); ng thi, rà soát Hip
nh i tác toàn din và tin b xuyên Thái Bình Dng (CPTPP), các vn kin này u có quy nh v ngoi l an
ninh, cho phép tôn trng và bo v an ninh quc gia mc cao nht. Nh vy, có th khng nh, ta không vi phm
các cam kt quc t.

V lu tr d liu quan trng quc gia trong nc, ây là thông l quc t ã có, chúng ta không phi là quc gia u
tiên áp dng quy nh này. Theo thng kê, hin ã có 18 quc gia trên th gii quy nh phi lu tr d liu trong nc,

nh M, Canada, Liên bang Nga, Pháp, c, Trung Quc, Úc, Indonesia, Hi Lp, Bulgaria, an Mch, Phn
Lan, Thy in, Th Nh K, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil. Quy nh nêu trên là có trng tâm, trng
im, v d liu, quy nh này không yêu cu lu tr toàn b d liu có liên quan ti Vit Nam trên không gian mng,
không yêu cu lu tr d liu nn tng (platform), mà ch yêu cu lu tr i vi mt s loi d liu c th, liên quan ti bí mt
cá nhân trong trng hp cn thit và các d liu liên quan ti an ninh quc gia, vì ây là tài sn ca công dân,
tài sn ca quc gia cn c qun lý, bo v.

Trong thc tin, vic không qun lý c d liu ngi dùng và d liu quan trng quc gia ã và ang nh hng ti
li ích, an ninh quc gia. V an ninh quc gia và phòng, chng ti phm, hin nay, các th lc thù ch, phn ng
và ti phm ang gia tng vic s dng không gian mng xâm phm an ninh quc gia, trt t an toàn xã hi, trong
khi c quan chc nng gp rt nhiu khó khn trong iu tra, xác minh, truy tìm, x lý các trng hp vi phm này vì
toàn b d liu u c t nc ngoài.

Phù hp vi pháp lut trong nc, thông l quc t, không cn tr hot ng ca doanh nghip. Vic quy nh "Lu
tr ti Vit Nam i vi thông tin cá nhân ca ngi s dng ti Vit Nam và các d liu quan trng liên quan n an ninh
quc gia; t tr s hoc vn phòng i din ti Vit Nam" c quy nh ti iu 26 là kh thi, phù hp vi pháp lut trong nc,
thông l quc t, không trái vi các iu c mà chúng ta tham gia, cng không cn tr hot ng ca doanh nghip.
Theo thng kê có ít nht 18 Quc gia trong WTO có quy nh v vic lu tr d liu ngi s dng ti Quc gia s ti là:
M, Canada, Liên bang Nga, Pháp, c, Trung Quc, Australia, Indonesia, Hy Lp, Bulgaria, an Mch,
Phn Lan, Thy in, Th Nh K, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil…
- Hin Google ã t khong 70 vn phòng i din, Facebook khong 80 vn phòng i din ti các quc gia trên th
gii. Hin nay, Google và Facebook ang lu tr d liu ca c quan, t chc, cá nhân Vit Nam ti trung tâm lu tr
t ti Hongkong và Singapore. Nu quy nh ca Lut có hiu lc, các doanh nghip này phi dch chuyn ám
mây (máy ch o) v Vit Nam m trung tâm d liu ti Vit Nam là hoàn toàn kh thi. Tuy có gia tng chi phí
cho doanh nghip nhng là quy nh cn thit phi áp ng v yêu cu an ninh mng ca nc ta. Mt khác, trong
hot ng ca doanh nghip cng s thun li hn, nu gp s c gián on s c x lý nhanh hn, c quan chc nng s qun
lý tt hn hot ng kinh doanh ca các doanh nghip này; và khi có hành vi xâm phm an ninh mng, vic phi
hp x lý thông tin và hành vi vi phm s hiu qu hn. Quy nh v vic t máy ch và lu tr d liu ti Vit Nam ã c
quy nh trong Ngh nh s 72/2013/N-CP ca Chính ph trc ây.

Thái Hoàng

