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Cẩm nang “Luật An ninh mạng: Những 
điều cần biết” ra đời 

   

Chính quyền CSVN nhất quyết thông qua Luật an ninh mạng và mới 
đây luật đã chính thức có hiệu lực. Để không vi phạm các điều trong 

Luật an ninh mạng. Cuốn cẩm nang “Luật An ninh mạng: Những điều 

cần biết” ra đời. 

 

               
(Ngày 2/1/2019 vẫn chưa tìm được nguyên văn bản trên net) 

 
Trước ngày Luật An ninh mạng bắt đầu có hiệu lực, người ta gặp phải 

nhiều đồn đoán rằng giờ đây bất cứ ai lên tiếng chỉ trích chính quyền 

trên mạng xã hội đều dễ dàng bị bắt bớ và xét xử. 
 

Đây có lẽ là một kết luận vội vàng. 

 
Suy cho cùng, các điểm được nêu ra trong điều 8 và 16 của Luật An 

ninh mạng với quy định nghiêm cấm, phòng ngừa, và xử lý các hành 

vi như “phá hoại thuần phong, mỹ tục”, “xuyên tạc lịch sử”, “xúc 
phạm vĩ nhân” thực sự không có quá nhiều khác biệt so với Bộ luật 

Hình sự tu chính. 

 
Xét về phương diện pháp lý, Bộ luật Hình sự tu chính với các điều 

109, 117, và 331 vốn thường được sử dụng làm phương tiện đàn áp 

http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1322149&stc=1&d=1546339419
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những tiếng nói bất đồng. Như vậy, Luật An ninh mạng có lẽ sẽ trở 

thành một công cụ nhằm củng cố cho việc đàn áp này linh hoạt hơn. 

 
Song, nói vậy không có nghĩa là chúng ta nên đánh giá thấp mức độ 

nghiêm trọng của Luật An ninh mạng. 

 
Không thể phủ nhận rằng giờ đây, Luật An ninh mạng đang tạo ra 

một mối đe dọa ngầm đối với người dân. Khi các doanh nghiệp mạng 

bị buộc phải đặt dữ liệu người dùng tại Việt Nam, đồng nghĩa với việc 

cơ quan chấp pháp hoàn toàn có khả năng thu thập thông tin của bất 

cứ ai mà không cần thông qua bất cứ quy trình tư pháp nào. 

 
Sự mập mờ cũng như mối đe dọa tiềm tàng này dễ khiến cho người 

dân có cảm giác sợ hãi rằng họ có thể đang bị giám sát và kiểm soát. 

Nỗi sợ ấy rất có thể sẽ chi phối hành động của con người. 
 

Đó cũng chính là điều mà Trung Quốc đang làm với các công dân của 

nó. 
 

Đứng trước nỗi sợ này, câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên “tự kiểm 

duyệt” mình hay không. 
 

Cuộc vận động về Luật An ninh mạng: Một năm nhìn lại 

 
Những ngày trung tuần tháng Sáu, hàng ngàn người dân đã đổ xuống 

đường nhằm phản đối dự luật Đặc khu Kinh tế và dự luật An ninh 

mạng. “Không lên tiếng bây giờ thì sẽ không bao giờ còn cơ hội lên 
tiếng nữa” là một thông điệp được lan truyền khắp mạng xã hội khi 

người ta gọi Luật An ninh mạng là “luật siết cổ dân”. 

 
Song đây chưa phải là tiếng nói bất đồng duy nhất. 

 

Một trong những lời kêu gọi đầu tiên đến từ Hội truyền thông số Việt 
Nam từ ngày 25/5, khi hội này gửi kiến nghị 4 điểm về dự thảo luật, 

trong đó có yêu cầu “bỏ quy định về địa phương hóa dữ liệu”. 

 
Vài ngày sau đó, các nhân sỹ trí thức vốn là các quan chức cao cấp 

trong chính quyền đã gửi đến Quốc hội 4 kiến nghị với lời kêu gọi sửa 

đổi dự luật An ninh mạng theo hướng cởi mở hơn. 
 

Làn sóng phản đối luật An ninh mạng bùng phát cũng là lúc bản kiến 

nghị Quốc hội hoãn thông qua luật An ninh mạng của nhóm Save Net 
cùng hàng chục tổ chức xã hội dân sự đã thu hút hơn 50 ngàn chữ ký 
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chỉ sau vài ngày. 

 

Ngay trước lúc Quốc hội nhấn nút thông qua luật này, một nhóm gồm 
79 luật sư cũng như Đại diện các Hội và Hiệp hội ngành Công nghệ 

Thông tin Truyền thông cũng kêu gọi Quốc hội hoãn thông qua luật. 

 
Đó là một vài minh chứng cho thấy Luật An ninh mạng hứng chịu sự 

phản đối mạnh mẽ từ khắp các giới. 

 

Thậm chí, ngay cả khi Luật này đã được thông qua, 32 Nghị sỹ của 

Liên minh Châu Âu đã đặt ra các điều kiện phê chuẩn hiệp định 

EVFTA, trong đó yêu cầu chính phủ Việt Nam phải sửa đổi Luật An 
ninh mạng theo hướng tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. 

 

Mới nhất, Facebook và Google thông qua Liên minh Internet châu Á 
cũng “kêu gọi Bộ Công an và chính quyền Việt Nam xem xét các hậu 

quả tiềm tàng của dự thảo nghị định An ninh mạng, nhằm ngăn chặn 

những tác động tiêu cực khó lường đối với nền kinh tế Việt Nam”. 
 

Bất chấp tất cả những phản ứng trong và ngoài nước, chính quyền 

Việt Nam vẫn nhất quyết đưa Luật An ninh mạng đi vào thực tế, vốn 
tiềm ẩn khả năng tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đồng thời xâm 

phạm quyền riêng tư cũng như quyền tự do ngôn luận của người dân. 

 
Tri thức giúp ta chống lại nỗi sợ hãi 

 

Vậy rốt cuộc, ta phải làm gì khi đứng trước các mối đe dọa ấy? 
 

Chỉ có tri thức mới giúp ta chống lại những nỗi sợ vô hình. Khi chúng 

ta hiểu rõ về luật cũng như các tác động của nó, chúng ta sẽ có thể 
nắm bắt được những rủi ro mà bản thân phải đối mặt cũng như tìm ra 

được những giải pháp hợp lý. 

 
Đó là lý do cuốn cẩm nang “Luật An ninh mạng: Những điều cần biết” 

được ra đời. 

 
Cuốn cẩm nang này được biên soạn bởi các luật sư và các chuyên gia 

luật cộng tác với Save NET, nhằm phân tích các vấn đề xoay quanh 

Luật An ninh mạng. 
 

 

Bên cạnh việc giới thiệu chính sách an ninh mạng của các nước trên 
thế giới, nhóm biên soạn tập trung vào phân tích Luật An ninh mạng 
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của Việt Nam, từ đó dự báo các tác động của luật này và đề xuất cách 

tiếp cận phù hợp cho người dân cũng như cho doanh nghiệp. 

 
Chẳng hạn, các tác giả phân tích rằng cách tiếp cận khái niệm an 

ninh mạng của liên minh châu Âu, Mỹ, cũng như Liên minh viễn thông 

quốc tế thuần túy mang tính kỹ thuật. Trong khi đó, chúng ta chỉ bắt 
gặp cách tiếp cận về mặt chính trị ở một số rất ít quốc gia, cụ thể là 

Trung Quốc, Việt Nam, và Liên Bang Nga. So với pháp luật của các 

quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam nằm ở mức độ mạnh nhất trong 

việc yêu cầu địa phương hóa dữ liệu. 

 

Các tác giả còn chỉ ra rằng hiện nay Việt Nam có đến 15 văn bản 
pháp luật có nội dung, phạm vi điều chỉnh có liên quan đến các điều 

khoản trong Luật An ninh mạng, từ đó dễ gây ra sự trùng lặp và 

chồng chéo khi áp dụng luật. 
 

Từ các phân tích như trên, cẩm nang “Luật An ninh mạng: Những 

điều cần biết” sẽ cung cấp bảng đánh giá tác động của Luật An ninh 
mạng, nhằm giúp người đọc có một cái nhìn rõ ràng rằng bản thân sẽ 

bị ảnh hưởng như thế nào khi luật này có hiệu lực. 

 
Khi được tiếp cận thông tin một cách thấu đáo, thì mỗi người có thể 

đưa ra những quyết định sáng suốt và chủ động hơn trong cách ứng 

xử trên Internet, đặc biệt trong việc nói lên chính kiến của mình về 
các vấn đề chính trị xã hội. 

 

Nhóm Save Net là ai 
 

Nhóm Save NET được thành lập vào tháng 6 năm 2018, hoạt động với 

mục tiêu thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về quyền tự do ngôn 
luận. Đây cũng là nhóm đã chủ trương khởi soạn 3 bản kiến nghị 

phản đối luật an ninh mạng, thu hút hơn 114 ngàn chữ ký của các cá 

nhân. Cho đến nay, Save Net đang thực hiện công việc đưa tin, dịch 
thuật, tổ chức lớp học, và biên soạn các học liệu xoay quanh các vấn 

đề về tự do ngôn luận. Save Net cũng đang trong quá trình biên soạn 

cẩm nang “Cẩm nang Tham chính” và “Hướng dẫn Bảo mật trên 
Không gian Mạng”. 

Nguồn: http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1216484 

 

 

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1216484


5 
 

Những điều bị cấm trong Luật An ninh 

mạng có hiệu lực từ 01/01/2019 

Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và 

chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2019. 

 
Ảnh minh họa 

Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc 

gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

Tại điều 8 Luật An ninh mạng, các hành vi bị nghiêm cấm gồm: 

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây: 

a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này; 

b) Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện 

người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; 

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các 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 tổ chức, cá nhân khác; 

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, 

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

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. 

https://tintucvietnam.vn/search/an-ninh-mang?tu-khoa=AN+NINH+M%E1%BA%A0NG
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86,86% Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật An ninh mạng. 

2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, 

tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt 

hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

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

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

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

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

người khác. 

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu 

hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi 

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

nhân hoặc để trục lợi. 

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này. 

Đồng thời, tại khoản 1, điều 18 của Luật này quy định: Hành vi sử dụng không gian 

mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội bao gồm: 

a) Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 

1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 và hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này; 

b) Chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet; trộm cắp cước viễn 

thông quốc tế trên nền internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian 

mạng; 
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c) 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 các phương tiện thanh toán trái phép; 

d) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy 

định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

e) Hành vi khác sử dụng không gian mạng vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, 

an toàn xã hội. 

Ngoài ra, khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 có nội dung như sau: 

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; 

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

dân tộc. 

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 tổ chức, cá nhân khác. 

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. 
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5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân 

dân, gây thiệt hại cho các 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 tổ 

chức, cá nhân khác. 

Và khoản 1 điều 17 có quy định như sau: 

1. Hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá 

nhân trên không gian mạng bao gồm: 

a) 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 tổ chức, cá nhân; 

b) 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; 

c) Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa các 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; 

d) Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời 

sống riêng tư trái quy định của pháp luật; 

đ) Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc đàm thoại; 

e) Hành vi khác cố ý xâm phạm 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. 

---------------------------------------- 

Nguồn: https://tintucvietnam.vn/nhung-dieu-bi-cam-trong-luat-an-ninh-mang-co-hieu-luc-

tu-01012019-54530 
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