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I. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 

XÂY DỰNG HẠ TẦNG BƯU CHÍNH DÙNG CHUNG CHO NGÀNH BƯU 

CHÍNH VIỆT NAM NHẰM MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG HẠ TẦNG SỐ CHO 

CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NGÀNH BƯU CHÍNH 

Trần Trung Hưng 

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viettel 

Thay mặt cho các đơn vị làm bưu chính chuyển phát, tôi xin gửi lời chúc tốt 

đẹp nhất đến... Tôi đánh giá rất cao vai trò và những đóng góp của Bộ TTTT không 

chỉ Viễn Thông, ICT mà cả lĩnh vực Bưu chính đã rất thuận lợi và có nhiều cơ hội 

phát triển như bây giờ. 

Tôi cũng rất vinh dự được đến dự hội nghị Tổng kết năm của Bộ và được 

tham gia phát biểu trong hội nghị quan trọng và đầy giá trị của Bộ ngày hôm nay. 

Tôi xin được đề xuất xây dựng hạ tầng bưu chính dung chung cho ngành 

Bưu chính Việt nam. Nhằm mục đính xây dựng Hạ tầng số cho công cuộc 

chuyển đổi số của ngành Bưu chính. 

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo… 

1. Thực trạng hạ tầng bưu chính tại Việt Nam: 

+ Chi phí vận tải còn ở mức cao: chủ yếu là nỗ lực tự thân của khối doanh 

nghiệp, rời rạc thiếu đồng bộ và chưa tận dụng được MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA 

SẺ, nguồn lực xã hội cho Vận tải và giao Bưu phẩm, Bưu kiện. Đặc biệt là Bưu 

chính … 

Hiện tại có hơn 420 doanh nghiệp Bưu 

chính được cấp phép và rất nhiều doanh 

nghiệp chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt 

động dưới dạng chuyển phát hay xe khách 

đã tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh 

vực này. Các doanh nghiệp sẵn sàng làm sai 

lệch thị trường từ giá cả tới chất lượng. Các 

công ty start up hay các công ty Bưu chính nhỏ nhận được sự hậu thuẫn ngầm của 

doanh nghiệp nước ngoài, họ chấp nhận lỗ để giảm giá tới tận cùng dẫn đến sự ganh 
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đua, chơi xấu với nhiều chiêu trò thiếu minh bạch, khiến cơ quan quản lý nhà nước 

khó kiểm soát,. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp chuyển phát đang bị lợi dụng là công 

cụ để các đối tượng vận chuyển hang cấm, hàng lậu ảnh hưởng đến cả an ninh quốc 

gia. 

Tính đến tháng 9/2019, cả nước có khoảng hơn 420 

công ty Bưu chính lớn nhỏ được cấp phép hoạt động. 

Nếu như 400 công ty này cùng hoạt động trên một lộ 

trình nhất định thì hạ tầng Bưu chính sẽ không thể nào 

đáp ứng kịp, gây nên tình trạng tắc nghẽn hạ tầng. 

Hơn nữa, đây có thể coi là một sự lãng phí nguồn lực rất lớn cho xã hội, dẫn đến 

hiệu quả và năng suất lao động của ngành Bưu chính không được nâng cao.  

+ Sự rời rạc trong đầu tư của các công ty Bưu chính 

Trong hoạt động Bưu chính, tất cả các công ty đều phải trải qua ba khâu để 

bưu phẩm từ tay người nhận đến tay người gửi.  

- First mile là quá trình nhận hàng từ tay người gửi đến điểm tập kết hàng hóa, 

- Milde mile là quá trình từ vận chuyển về điểm tập trung (hub/ sub nhận), chia 

chọn và vận chuyển đến điểm tập trung giao (hub/ sub giao).  

- Last mile sẽ là sẽ đảm nhiệm lấy hàng từ điểm tập trung giao và phát hàng 

đến tay người nhận.  

 

Hiện nay, các công ty Bưu chính có hệ thống kho bãi, phương tiện phần lớn 

là tự đầu tư, quy mô kho nhỏ, vừa thiếu, vừa thô sơ, không đồng bộ; sự liên kết giữa 

các công ty hết sức lỏng lẻo, đang chưa có tiếng nói chung giữa các công ty Bưu 

chính cho các vấn đề chung của cả ngành Bưu Chính. 
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+ Thiếu sự dẫn dắt của công nghệ thông tin: 

Ngày nay, khi cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao 

giờ hết, thì việc ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất lao động, số hóa các 

hoạt động của ngành Bưu chính được đặt ra cấp thiết. Một platform công nghệ về 

cơ bản được coi là giải pháp cốt lõi nhất cho bài toán về hạ tầng Bưu chính dùng 

chung. 

 

Mô hình vận hành dự kiến của platform công nghệ bưu chính dùng chung cho hoạt 

động hậu cần TMDT 

2. Lựa chọn vấn đề:  

Bưu chính Viettel dự trên MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẼ xậy dựng Platform, 

Công nghệ, kết hợp với Hạ tầng (Kho) để cung cấp khâu Middlemile và Lastmile 

cho các doanh nghiệp Bưu chính khác dùng chung. 

 

- Platform: cung cấp App để dẫn 

đường, tối ưu hành trình, replan bằng 

AI; tạo các hệ quản trị tài chính, báo 

cáo sản lượng, điều hành bằng trí tuệ 

nhân tạo. 

- Làm chủ công nghệ trong hệ thống 

Mega HUB: Robotics hệ thống kho, 

sorting tạo ra elogistics. 
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Mặc dù bản thân Viettel Post đã giải quyết hai vấn đề này, góp phần vào sự tăng 

trưởng của VTP những năm gần đây nhưng vẫn còn mang tính đơn lẻ, chưa hình 

thành một hạ tầng mang tính tổng thể của quốc gia. 

3. Đề xuất kiến nghị  

Kính mong Thủ tưởng xem xét có ý kiến chủ đạo nghiên cưu tính khả thi của đề 

xuất.. 

Nếu là nước nghiên cứu triển khai quy hoạch cấp đất để xây dựng 5 Mega và Hub, 

địa điểm: Hà nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa,TP.HCM và Cần thơ.  

Cụ thể:  

 

Quy hoạch lại các trung tâm/ kho bãi trên toàn quốc theo mô 

hình: Mega lớn- Hub- Sub- Bưu cục- Tuyến phát MyGo, 

kết nối 3 phương tiện vận tải : Đường bộ, đường không 

và đường Sắt…Trong đó đường sắt sẽ vận chuyển liên 

dung là chủ yếu, giảm vận chuyển bằng đường bộ đang là 

gánh nặng của Xã hội. 

 

 

 

 

Trên đây là kiến nghị ….. 

Trân trọng cảm ơn Thủ Tướng, cảm ơn Bộ trưởng và các đồng chí Lãnh đạo, đại 

biểu đã lắng nghe. 
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ỨNG DỤNG MÃ ĐỊA CHỈ BƯU CHÍNH KẾT HỢP VỚI VIỆC  

TRIỂN KHAI CÁC ĐỀ ÁN CÔNG CỦA CHÍNH PHỦ, MANG LẠI 

LỢI ÍCH CHO HƠN 24 TRIỆU HỘ GIA ĐÌNH TRÊN TOÀN QUỐC 

Chu Quang Hào 

Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

Lời đầu tiên, thay mặt Lãnh đạo TCT Bưu điện Việt Nam, cho phép tôi được 

bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ 

TT&TT, các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ 

hoạt động của TCT Bưu điện Việt Nam trong những năm qua. Cho phép tôi được 

gửi tới các đồng chí Lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý lời 

chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho hội nghị triển khai kế hoạch 

năm 2020 của Bộ TTTT đạt được những kết quả thắng lợi. 

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể Hội nghị, 

TCT Bưu điện Việt Nam rất vinh dự khi được tham luận tại Hội nghị triển 

khai Kế hoạch năm 2020 của Bộ TTTT với chủ đề “ỨNG DỤNG MÃ ĐỊA CHỈ 

BƯU CHÍNH KẾT HỢP VỚI VIỆC TRIỂN KHAI CÁC ĐỀ ÁN CÔNG CỦA 

CHÍNH PHỦ, MANG LẠI LỢI ÍCH CHO HƠN 24 TRIỆU HỘ GIA ĐÌNH TRÊN 

TOÀN QUỐC”. 

Kính thưa các đồng chí, 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ 

TTTT, được Nhà nước chỉ định là đơn vị duy nhất cung cấp các dịch vụ bưu chính 

công ích, có trách nhiệm tổ chức khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng trên 

toàn quốc nhằm phục vụ yêu cầu của chính quyền và đông đảo người dân. Với 

mạng lưới hiện có hơn 13.000 điểm giao dịch phủ khắp các tỉnh thành, trong đó có 

trên 8.000 BĐ-VHX trải rộng đến tận các địa bàn vùng sâu vùng xa, với lực lượng 

lao động đông đảo  (trên 70.000 người, bao gồm cả cộng tác viên, đại lý), cùng hệ 

thống phương tiện hỗ trợ đồng bộ, hiện đại, trong thời gian vừa qua Bưu điện Việt 

Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ công ích nhà nước giao, khai thác hiệu quả mạng 

Bưu chính công cộng phát triển kinh doanh, khẳng định vị thế số 1 trên thị trường 

dịch vụ Bưu chính chuyển phát hiện nay.  

Với trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt - doanh nghiệp 

đầu tàu trong lĩnh vực bưu chính, Bưu điện Việt Nam luôn ý thức được vai trò, 

trách nhiệm của mình trong việc tham gia triển khai các đề án lớn, nhiệm vụ trọng 

tâm của Chính phủ, Bộ ngành giao, trong đó, nhiệm vụ nổi bật trong năm 2019 đó 
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là tham gia cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công, cải cách thủ tục hành 

chính, tham gia triển khai dự án xây dựng mã địa chỉ bưu chính chi tiết tới địa chỉ.  

1. Xây dựng Hệ thống Mã địa chỉ bưu chính chi tiết tới từng hộ dân cư 

trên cả nước 

Trên cơ sở Bộ mã bưu chính quốc gia do Bộ TTTT ban hành, Bưu điện Việt 

Nam tổ chức xây dựng hệ thống mã địa chỉ bưu chính chi tiết tới địa chỉ của từng 

hộ dân cư, phục vụ quá trình chuyển phát bưu gửi nhanh chóng, chính xác tới người 

nhận tại từng địa chỉ; Từ đó hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ bưu chính gắn với mã 

bưu chính quốc gia.  

Với mục tiêu hình thành tiêu chuẩn chung về cơ sở dữ liệu địa chỉ, tạo sự ổn 

định, thuận lợi cho người dân khi sử dụng mã địa chỉ bưu chính, nâng cao hiệu quả 

của các doanh nghiệp bưu chính trong tác nghiệp, đồng thời tạo cơ hội kinh doanh 

các dịch vụ mới dựa trên cơ sở dữ liệu địa chỉ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

đã tiến hành xây dựng mã địa chỉ bưu chính đến từng hộ dân theo các bước như 

sau: tiêu chuẩn hóa địa chỉ và dữ liệu địa chỉ; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chỉ; quản lý và làm giàu cơ sở dữ liệu địa chỉ trên nền tảng bản đồ số. 

Với thế mạnh về năng lực mạng lưới bưu điện (bao gồm cả nhân lực và các 

nguồn lực khác), chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 1 đến tháng 3/2019), Bưu điện 

Việt Nam đã tổ chức thu thập cơ sở dữ liệu địa chỉ tới hơn 24 triệu hộ gia đình trong 

toàn quốc. Đặc biệt, việc xây dựng mã địa chỉ bưu chính đến hộ gia đình được kết 

hợp triển khai cùng việc tham gia đề án “Phát triển Hệ tri thức việt số hóa” với dự 

án nổi bật mà Bưu điện Việt Nam được giao triển khai đó là dự án “Nền tảng dữ 

liệu bản đồ số Việt Nam”. Đây là một trong số những ứng dụng hiệu quả của cơ sở 

dữ liệu mã địa chỉ bưu chính đến từng hộ gia đình, hệ thống mã bưu chính đến từng 

hộ gia đình được cập nhật trên bản đồ số Việt Nam (V-map). Trên cơ sở đó, Bưu 

điện Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện tích hợp và hiển 

thị lớp bản đồ về các cơ sở du lịch, cơ sở lưu trú, các cơ sở khám chữa bênh, nhà 

thuốc, các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, địa chỉ nhân đạo lên bản đồ Vmap. 

Với việc triển khai các nội dung như trên, Bưu điện Việt Nam cam kết với Bộ 

trưởng sẽ hoàn thành Xây dựng Hệ thống Mã địa chỉ bưu chính chi tiết tới từng hộ 

dân cư trên cả nước vào 01/06/2020. 

2. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu lớn về hộ gia đình - mang lại tiện 

ích và đáp ứng toàn diện nhu cầu của hộ gia đình, của từng cá nhân  

Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ 

về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019-2020, BĐVN cũng được Chính phủ giao nhiệm vụ triển khai hệ thống định 
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danh và xác thực điện tử để kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống này 

sẽ giúp người dân xác thực các thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, giấy tờ tuỳ 

thân, địa chỉ…  để tham gia vào các giao dịch điện tử, tránh các trường hợp mạo 

danh, giả mạo. Trong quá trình thực hiện việc định danh và xác thực điện tử, Bưu 

điện Việt Nam cũng đồng thời giúp các cá nhân/tổ chức xác thực địa chỉ. Đây cũng 

là cơ sở để Bưu điện Việt Nam tiếp tục thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ, 

đảm bảo cơ sở dữ liệu về địa chỉ, về hộ gia đình luôn “sống”, được cập nhật và làm 

giàu thường xuyên. 

Trên cơ sở xây dựng mã địa chỉ bưu chính đến từng hộ gia đình, năm 2020, 

Bưu điện Việt Nam sẽ xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, thiết 

lập những nền tảng CSDL lớn như CSDL hộ gia đình. Trong quá trình triển khai 

CSDL địa chỉ và Hệ thống định danh xác thực điện tử, lực lượng bưu tá, nhân viên 

Bưu điện sẽ tiếp cận trực tiếp đến địa chỉ và từng cá nhân trong hộ gia đình. Đây là 

điều kiện thuận lợi để BĐVN xây dựng CSDL lớn trong lĩnh vực bưu chính nhằm 

xác định nhu cầu của hộ gia đình, của từng cá nhân để cung cấp các dịch vụ liên 

quan đến thương mại điện tử, logistics,thanh toán, hành chính công, giáo dục, y tế, 

nhân đạo, các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng… đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các 

hộ gia đình và từng người dân, tới tận địa bàn xã… 

Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện nền tảng, giải pháp quản trị cơ sở dữ 

liệu 24 triệu hộ gia đình, Bưu điện Việt Nam sẽ xây dựng các nền tảng ứng dụng 

số, hệ thống quản trị cung ứng dịch vụ đa kênh, triển khai các platform bán hàng 

tích hợp tất cả sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện và các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu 

khác phục vụ nhu cầu của người dân, giúp các hộ gia đình, đặc biệt là tại vùng nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ một cách thuận 

tiện, nhanh chóng nhất với mức giá cả và chất lượng đảm bảo (ngoài các sản phẩm 

dịch vụ thiết yếu còn bao gồm cả các dịch vụ ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, dịch 

vụ thanh toán, thu hộ, chi hộ…- là những dịch vụ mà hiện tại người dân tại địa bàn 

nông thôn đang khó khăn để có thể tiếp cận và sử dụng). 

3. Bưu điện Việt Nam với chiến lược chuyển đổi số, từng bước chuyển 

đổi thàh doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực bưu chính 

Bưu điện Việt Nam đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số và từng bước chuyển 

đổi thành doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực Bưu chính. Hơn ai hết, đội ngũ 

lãnh đạo của Bưu điện Việt Nam nhận thức Chuyển đổi số là giải pháp sống còn 

của các doanh nghiệp để thích ứng với bối cảnh biến động liên tục.  

Ngay từ tháng 4/2019, Chiến lược chuyển đổi số đã được gấp rút xây dựng 

và dần cụ thể hóa thành các chương trình, dự án để chuyển đổi toàn diện các mặt 



8 

hoạt động của Tổng công ty bao gồm: Đổi mới hoạt động quản lý khách hàng, tự 

động hóa khai thác vận chuyển; bước đầu tạo dựng quy trình quản lý thông minh 

cho công tác quản trị chiến lược, tài chính kế toán, quản trị nguồn nhân lực; nghiên 

cứu thí điểm các dịch vụ số mới đáp ứng nhu cầu kết nối số và vật lý của cá nhân, 

doanh nghiệp, chính quyền các cấp…  

Cùng với chuyển đổi số, Bưu điện Việt Nam cũng xác định định hướng dài 

hạn trở thành doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực bưu chính. Theo đó, Bưu điện 

Việt Nam đang hướng tới xây dựng một môi trường thúc đẩy sáng tạo, học hỏi 

không ngừng để ứng dụng nhanh chóng các thành tựu công nghệ tiên tiến; đa dạng 

hóa các dịch vụ số, hỗ trợ khách hàng ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực 

liên quan và nắm sức mạnh dữ liệu, công nghệ để tích cực tham gia triển khai các 

chương trình, đề án quốc gia.  

Việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số chính là nền tảng và là điều kiện để 

Tổng công ty tham gia vào các đề án của Chính phủ (như Itrithuc, Vmap, tham gia 

chính phủ điện tử, PostID, thanh toán không dùng tiền mặt, cơ sở dữ liệu dân cư, 

an sinh xã hội…), cũng như các nhiệm vụ Bộ Thông tin và Truyền thông giao trong 

đó có việc xây dựng mã địa chỉ bưu chính tới từng hộ gia đình, tiến tới xây dựng 

cơ sở dữ liệu lớn trong lĩnh vực bưu chính. 

Các nội dung trên chính là tiền đề quan trọng để Bưu điện Việt Nam tổ chức 

triển khai chiến lược phát triển giai đoạn mới (2020 – 2030), đảm bảo liên tục đổi 

mới, củng cố, mở rộng và phát triển bền vững.  

Thưa các quý vị đại biểu 

Trên đây là nội dung tham luận của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Hội 

nghị với chủ đề “Ứng dụng mã địa chỉ bưu chính kết hợp với việc triển khai các đề 

án công của chính phủ, mang lại lợi ích cho hơn 24 triệu hộ gia đình trên toàn quốc”. 

Xin chân thành cám ơn sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ 

TTTT, các Bộ, ngành liên quan, đã tin tưởng và giao cho Bưu điện Việt Nam được 

tham gia triển khai các đề án lớn, nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ và bộ ngành. Xin 

trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của Vụ bưu chính và các đơn vị chức 

năng liên quan của Bộ TTTT đã hỗ trợ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong triển 

khai nhiệm vụ thời gian vừa qua. Bưu điện Việt Nam kính mong tiếp tục nhận được 

sự hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo trong năm 2020 và các năm tiếp theo. 

Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí Lãnh đạo, các quý vị đại biểu một năm 

mới 2020 sức khỏe, an khang, thịnh vượng.   

Xin chân trọng cảm ơn./.          
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DỊCH VỤ BƯU CHÍNH SỐ - HƯỚNG TIẾP CẬN 

NỀN KINH TẾ SỐ CỦA BƯU CHÍNH VIỆT NAM  

      Nguyễn Vũ Hồng Thanh 

Vụ trưởng Vụ Bưu chính 

 Cuộc cách mạng số đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, mọi 

ngành nghề trên thế giới. Ngành bưu chính thế giới cũng đang bị dịch vụ điện tử 

thay thế và thương mại điện tử (TMĐT) tác động và chứng kiến sự sụt giảm sản 

lượng thư, gây ảnh hưởng xấu đến doanh thu bưu chính. Nhưng chính sự phát triển 

của dịch vụ điện tử thay thế và TMĐT lại mang đến nhiều cơ hội cho ngành bưu 

chính và đang tạo ra lượng gói, kiện hàng hóa nhỏ khổng lồ mà các doanh nghiệp 

bưu chính trên khắp thế giới đang phải ngày đêm chuyển phát tới người tiêu dùng.  

Tính đến thời điểm hiện tại, 435 doanh nghiệp tham gia hoạt động bưu chính 

trên thị trường, trong số đó, khoảng 95% là doanh nghiệp tư nhân. 05 DNBC có 

vốn Nhà nước (VNPost, Viettel Post, EMS, SPT, Nasco Express) dù chỉ chiếm 1% 

trong số các doanh nghiệp, nhưng đang nắm giữ vai trò chủ đạo (với trên 60% thị 

phần doanh thu dịch vụ bưu chính - theo số liệu năm 2018).  

Chỉ trong vòng hơn 10 năm, số DNBC đã  tăng hơn 50 lần so với năm 2007 

(08 DNBC) đã cho thấy sự hấp dẫn của thị trường này. Miếng bánh “ngon” bưu 

chính giờ đang được chia sẻ cho nhiều loại hình doanh nghiệp: không chỉ có các 

DNBC truyền thống mà còn doanh nghiệp vận tải/logistics, các doanh nghiệp khởi 

nghiệp (start-up) về công nghệ; không chỉ các doanh nghiệp Việt Nam mà còn các 

doanh nghiệp chuyển phát toàn cầu, cung ứng dịch vụ xuyên biên giới. Sự tham gia 

của họ khiến cho bức tranh thị trường bưu chính ngày một sinh động; đồng thời là 

cuộc cạnh tranh ngày một mạnh mẽ mà từng doanh nghiệp đều phải nỗ lực để tồn 

tại và phát triển. 

Năm 2019, tổng doanh thu của các DNBC ước đạt khoảng 47.100 tỷ VND/2 

tỷ USD, tăng 22% so với năm 2018) và tổng thu doanh dịch vụ bưu chính ước đạt 

khoảng 30.000 tỷ VND/1,3 tỷ USD, tăng 27% so với 2018.  

Khoảng cách giữa doanh thu bưu chính và tổng doanh thu ngày càng có chiều 

hướng nới rộng cho thấy, bên cạnh dịch vụ bưu chính truyền thống, DNBC đã từng 

bước phát triển, mở rộng hệ sinh thái đa dịch vụ, hệ sinh thái đa phân khúc nhằm 

nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ra các nguồn doanh thu mới.  

Từ năm 2016-2019, số lượng lao động trong DNBC có xu hướng tăng (bình 

quân khoảng 11%). Năm 2018, 2019 nguồn nhân lực trong lĩnh vực bưu chính tăng 
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đột biến, tạo ra gần 98 ngàn cơ hội việc làm để có thể xử lý sản lượng bưu gửi tăng 

bình quân 37%/năm. 

Trong bối cảnh các hình thức liên lạc trên nền tảng công nghệ phát triển mạnh 

mẽ và dịch vụ bưu chính truyền thống sụt giảm sản lượng thì nhiều DNBC đã ứng 

dụng CNTT, đầu tư công nghệ vào quy trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, tham gia 

sâu vào chuỗi cung ứng TMĐT để tạo ra các dịch vụ số trong bưu chính nhằm nâng 

cao chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động, bảo đảm an toàn bưu gửi... Qua 

đó duy trì và phát triển kinh doanh dịch vụ bưu chính truyền thống để đáp ứng tốt 

hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp, người dân.  

Theo các chuyên gia của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU)1, trước thúc 

ép từ thị trường, Bưu chính nhiều quốc gia đã sớm đổi mới và cung cấp nhiều dịch 

vụ bưu chính số theo 04 nhóm chính: dịch vụ bưu chính số gắn với Chính phủ điện 

tử, Thương mại điện tử, Giải pháp thanh toán/tài chính điện tử, các dịch vụ hỗ trợ, 

trong đó, các dịch vụ hỗ trợ Chính phủ điện tử và TMĐT được nhiều nước triển 

khai thực hiện hiệu quả (như Bưu chính Thụy sỹ, Áo, Maroc, Pháp, Kazakstan). Từ 

đó mở ra nhiều ‘không gian’/cơ hội lớn hơn để DNBC đẩy mạnh kinh doanh, cải 

thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường. 

Chúng ta nói nhiều về lợi ích của TMĐT, về xu hướng phát triển bưu chính 

toàn cầu. Vậy ở Việt Nam, tình hình ứng dụng CNTT trong TMĐT và mức độ tham 

gia TMĐT của các doanh nghiệp nói chung và DNBC nói riêng thì sao? 

Theo kết quả khảo sát năm 2018 của Hiệp hội thương mại điện tử (VECOM) 

đối với hơn 4.500 doanh nghiệp, thì Kinh doanh trên mạng xã hội và nền tảng di 

động đang trở thành xu hướng (nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh 

doanh và cá nhân). 36% doanh nghiệp thực hiện bán hàng trên mạng xã hội (tăng 

4% so với năm 2017).  

Xu hướng kinh doanh đa kênh, đa nền tảng đang thu hút các doanh nghiệp; 

xu hướng trải nghiệm các tiện ích mua sắm trực tuyến thu hút người tiêu dùng hơn 

so với mua sắm truyền thống. Tuy nhiên, chỉ có các doanh nghiệp có quy mô lớn, 

có chiến lược và nguồn lực mới ứng dụng hiệu quả các nền tảng di động; đa số 

doanh nghiệp vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho sự thay đổi này (đặc biệt là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, trong số đó có các DNB). 

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng có mối quan hệ khăng khít với bán lẻ trực tuyến. 

Theo khảo sát của VECOM, trên phạm vi cả nước, Vietnam Post được 61% các 

đơn vị bán hàng trực tuyến thuê, tiếp theo là Viettel Post - 25%. Có thể thấy rõ, 

Vietnam Post, Viettel Post đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bán lẻ trực tuyến 

trên quy mô toàn quốc. 

Tuy nhiên, ở hai trung tâm phát triển TMĐT là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh 

mặc dù vẫn là các DNBC hàng đầu trong hỗ trợ TMĐT, nhưng Vietnam Post, 

                                                           
1Trong cuốn sách  “Kinh tế số và các dịch vụ bưu chính số - bức tranh toàn cảnh”/“The digital economy and digital 
postal activities - a global panorama” – UPU 2019  
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Viettel Post đã phải nhường thị phần đáng kể cho các DNBC khác và mức độ cạnh 

tranh giữa các doanh nghiệp rất cao (đặc biệt ở Tp. Hồ Chí Minh).  

Để khai thác thị trường TMĐT nhiều tiềm năng và bảo đảm cho TMĐT phát 

triển, bên cạnh việc phát triển các hạ tầng mang tính công nghệ (hạ tầng ảo) như hạ 

tầng CNTT, Viễn thông, Internet, bảo mật thông tin2 và hạ tầng thanh toán điện tử 

thì việc đầu tư cho hạ tầng phân phối (hay nói cách khác là hạ tầng vật lý, là năng 

lực mạng lưới các DNBC/chuyển phát, giao hàng chặng cuối) cần được thúc đẩy 

phát triển sâu rộng đến tận địa chỉ, đến hộ gia đình. 

Sự liên kết giữa thị trường TMĐT và hạ tầng phân phối (giữa thế giới ảo và 

thế giới thực) sẽ giúp thông suốt các quy trình phân phối, xuất khẩu hàng hóa, tiết 

kiệm chi phí, thời gian để nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa và doanh 

nghiệp Việt Nam. 

Với nhận thức sâu sắc về sự thay đổi nhu cầu của thị trường trong chuỗi giá 

trị dịch vụ, ngay từ những ngày đầu năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTTTT định hướng phát triển ngành Thông 

tin và Truyền thông, trong đó đã xác định “Bưu chính: Là hạ tầng chuyển phát và 

logistics cho TMĐT” với nhiệm vụ phát triển mạng lưới bưu chính theo hướng phục 

vụ tới địa chỉ người dân nhằm thúc đẩy phát triển TMĐT và kinh tế số. Cùng với 

đó, định hướng “Bưu chính là cánh tay nối dài của cơ quan nhà nước các cấp trong 

thực hiện Chính phủ điện tử” nhằm mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dân và 

hỗ trợ thực hiện cải cách hành chính ở các bộ/ngành, địa phương.  

Những định hướng này tiếp tục được lấy làm kim chỉ nam cho hành động 

cho năm 2020 với những kế hoạch hành động cụ thể: 

Trong khuôn khổ bài tham luận này, Vụ Bưu chính xin trao đổi về các nhóm 

giải pháp để thực hiện các định hướng phát triển ngành bưu chính như sau: 

1/ Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách: 

- Thứ nhất, đẩy mạnh hiệu quả khai thác hạ tầng mạng lưới hiện có để hỗ trợ 

Chính phủ, chính quyền các cấp trong CCHC (thông qua việc thực hiện tốt Quyết 

định số 45/2016/QĐ-TTg cũng như Đề án thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ 

công trên mạng công cộng, dịch vụ công ích vừa được Bộ TTTT trình Thủ tướng 

Chính phủ). Đồng thời, tăng cường cung ứng dịch vụ hỗ trợ người dân khi sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến tại các điểm phục vụ rộng khắp cả nước. 

- Thứ hai, chú trọng công tác quản lý nhà nước về bưu chính để tạo lập môi 

trường cạnh tranh lành mạnh. Cơ quan nhà nước về bưu chính các cấp tăng cường 

đối thoại với DNBC (hội nghị, tọa đàm, các kênh khác... ), kịp thời nắm bắt, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc...; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc 

nhở, uốn nắn; hỗ trợ, tư vấn các quy định của pháp luật về bưu chính để DNBC 
                                                           
2 Về cơ bản, hạ tầng cơ sở cho kinh tế số, cho thương mại điện tử sẽ bao gồm: Hạ tầng pháp lý; Hạ tầng CNTT, 

Viễn thông, Internet, bảo mật thông tin; Hạ tầng phân phối; Hạ tầng thanh toán điện tử; Hạ tầng nguồn nhân lực. 
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hiểu đầy đủ, chấp hành nghiêm túc quy định và yên tâm kinh doanh, phát triển... 

Thúc đẩy việc thành lập Hiệp hội Bưu chính Việt Nam nhằm phát huy vai trò cầu 

nối giữa DNBC và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để cùng chia sẻ, lắng 

nghe.... 

- Thứ ba, Bộ TTTT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan: Bộ 

Công thương (về TMĐT, về cạnh tranh, trong xây dựng Kế hoạch tổng thể phát 

triển TMĐT giai đoạn 2021-2025), Bộ Tài chính (về thuế và thủ tục xuất nhập 

khẩu...), Bộ Công an (về bảo đảm an toàn, an ninh hàng gửi...) và các hiệp hội 

(VLA, VECOM) để hỗ trợ DNBC trong TMĐT và logistics... 

2/ Nhóm giải pháp thúc đẩy bưu chính số 

- Thứ nhất, DNBC đầu tư mạng lưới bưu chính rộng khắp để có thể phục vụ 

đến từng địa chỉ, từng hộ gia đình trên khắp cả nước. Đây là điều kiện quan trọng 

để DNBC thực hiện các công đoạn vận chuyển, giao nhận và hoàn tất đơn hàng cho 

TMĐT trong nước; đồng thời từng bước đẩy mạnh hoạt động TMĐT xuyên biên 

giới.  

Việc triển khai thực hiện bộ Mã bưu chính quốc gia và nghiên cứu, xây dựng 

hệ thống mã địa chỉ (gắn với bản đồ số V-Map) của VNPost được Bộ TTTT giao 

phó (dự kiến hoàn thành trong năm 2020 mà các DNBC có thể hợp tác sử dụng) sẽ 

là cơ sở để các DNBC thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong khai thác, chia chọn tự 

động, giao hàng chặng cuối; tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho việc tham gia sâu 

hơn vào chuỗi cung ứng TMĐT, góp phần hình thành hạ tầng phân phối ổn định; 

kết nối hơn 400 DNBC hiện có, bảo đảm dòng chảy hàng hoá từ giao dịch TMĐT 

ở thế giới ảo trong thế giới thực. 

- Thứ hai, Bộ TTTT sẽ định hướng, nâng cao nhận thức của DNBC về chuyển 

đổi số, về dịch vụ bưu chính số. Từ đó, doanh nghiệp tự đề ra định hướng, kế hoạch 

chuyển đổi số của doanh nghiệp… để chuyển dịch từ DNBC truyền thống sang 

cung ứng ngày càng nhiều dịch vụ bưu chính số, mang lại hiệu quả kinh doanh cao 

hơn ... 

- Thứ ba, Bộ TTTT từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về DNBC nhằm  cung 

cấp kịp thời thông tin, số liệu về lĩnh vực bưu chính để phục vụ công tác QLNN, 

xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển bưu chính...  

 Những người làm bưu chính nhận ra những khó khăn và cả cơ hội ở trước 

mắt. Vậy nên, chúng tôi (các cơ quan QLNN về bưu chính các cấp và DNBC) sẽ 

nắm bắt lấy cơ hội và thực hiện nó với quyết tâm và hoãi bão vươn tới thành công. 

Trước thềm năm mới 2020, xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo và các quý vị đại 

biểu, khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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II. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG 

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG - CHẶNG ĐƯỜNG MỚI – CƠ HỘI MỚI  

Hoàng Minh Cường 

Cục trưởng Cục Viễn thông 
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Nội dung trình bày lĩnh vực viễn thông 

Slide 1. Kết quả 2019  

Trong những năm qua, viễn thông đã và đang là hạ tầng quan trọng đóng 

góp vào sự phát triển của đất nước, tạo nền tảng, môi trường giúp cho các lĩnh vực 

kinh tế xã hội khác phát triển. Việc đầu tư trước vào hạ tầng viễn thông, phổ cập 

dịch vụ trong các giai đoạn trước đã giúp các DNVT tiếp tục đạt được tăng trưởng. 

Như năm 2019, các DNVT đạt tổng doanh thu ~470 nghìn tỷ đồng (~20,5 tỷ USD), 

tăng 18,67%. Nộp NS 47.000 tỷ, tăng 36,7%. Số thuê bao băng rộng tăng đều, chất 

lượng dịch vụ liên tục được cải thiện.  

Năm 2019, có sự nâng hạng vượt bậc, tăng 54 bậc của chỉ số ứng dụng công 

nghệ thông tin, trong đó đặc biệt là các chỉ số hạ tầng viễn thông, Internet đã giúp 

nâng hạng của chỉ số cạnh tranh quốc gia GCI của diễn đàn kinh tế thế giới WEF 

thêm 10 bậc (từ thứ 77 lên thứ 67/140 thế giới)  

Slide 2. Thị trường bão hoà, thiếu cạnh tranh  

Tuy nhiên, kết quả hoạt động của lĩnh vực năm 2019 cũng cho thấy hạ tầng 

và thị trường viễn thông truyền thống đã bão hoà và đang chuyển dịch mạnh thành 

hạ tầng số, dịch vụ số. Cụ thể: 

 Tỷ trọng doanh thu dịch vụ viễn thông truyền thống chỉ chiếm 28,5 % 

doanh thu của các DNVT và đang giảm dần qua các năm.  

 Số Thuê bao đt di động năm 2019 giảm 3,6%, hiện đạt 125,7 triệu thuê 

bao; Giảm phần lớn do thị trường đã bão hoà, cộng với việc triển khai mạnh tay của 

Bộ trong xử lý SIM rác, tin nhắn rác. 

 Trong nhiều năm liền, tổng thị phần của 3 doanh nghiệp lớn nhất là 

Viettel, Vinaphone, Mobifone luôn chiếm trên 90%, năm 2019 tăng cao nhất lên 

tới 96,2%. Các doanh nghiệp còn lại chỉ chiếm 3,8% thị phần.  

 Tốc độ truy nhập BRDĐ hiện tại đạt 29MBps, tăng khoảng 35% so 

với 2018, tuy nhiên vẫn thấp hơn trung bình thế giới (31MBps), xếp hạng 62/140 

 Trong khi đó, các hạ tầng, dịch vụ số lại có bước phát triển mạnh. 

Doanh thu từ dữ liệu của các nhà mạng tăng lên ~30% tổng doanh thu dịch vụ; Thị 

trường điện toán đám mây đạt doanh thu khoảng 220 triệu USD với khoảng 20% 

giải pháp nội địa, 80% là bán hàng cho các doanh nghiệp ngoại, Tốc độ tăng trưởng 

40%/năm; Nền kinh tế Internet được đánh giá có quy mô 12 tỷ USD với tốc độ tăng 

trưởng 38%/năm. 

Các DNVT đang là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi lĩnh vực viễn 

thông thành hạ tầng cho kinh tế số, xã hội số. 



18 

Slide 3. Thời kỳ mới của lĩnh vực VT  

Với các thế mạnh của mình như mạng lưới rộng khắp, hạ tầng sẵn sàng, đây 

là giai đoạn mà các công ty viễn thông có cơ hội để vượt qua các điểm yếu như 

cạnh tranh kém hiệu quả, chất lượng dịch vụ kém trung bình thế giới, nhiều loại rác 

viễn thông… để tận dụng các cơ hội chuyển đổi số, chuyển đổi thành hạ tầng số, 

hạ tầng thanh toán… đối phó hiệu quả với các nguy cơ tụt hậu và các mối đe doạ 

từ cạnh tranh xuyên biên giới. 

Để làm được điều đó, các DNVT cần thực hiện các sứ mạng đi đầu, dẫn dắt 

như đầu tư trước cho hạ tầng tiên tiến (VD như 5G, IoT, AI…), thúc đẩy cạnh tranh 

bằng chất lượng, tự đầu tư xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn, tự làm sạch, 

tự điều chỉnh; Thực hiện chuyển đổi số DN và từ đó dẫn dắt chuyển đổi số ngành, 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 

Slide 4. Đối với hạ tầng, dịch vụ viễn thông  

Nhu cầu với hạ tầng viễn thông giai đoạn tới rất cao, đặc biệt để phát triển mạng 

5G và các hạ tầng số. Từ phía Bộ TTTT và các Sở TTTT địa phương, trong năm 

2020 sẽ cần tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp để thúc đẩy phát triển hạ tầng, 

dịch vụ viễn thông: 

1. Tạo mọi điều kiện để thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông thông qua 

các biện pháp: tháo gỡ vướng mắc, giảm chi phí triển khai cho DN, xây dựng 

các kế hoạch đồng bộ từ trung ương xuống địa phương, giữa các bộ ngành, 

địa phương, hỗ trợ cho vùng công ích. 

2. Tắt sóng 2G: là biện pháp chủ động tác động quan trọng giúp đẩy nhanh 

chuyển đổi số quốc gia, đưa 100% người dân VN thành công dân điện tử, 

giúp DNVT giảm chi phí vận hành công nghệ cũ, giúp phát triển nhà sản xuất 

thiết bị trong nước, phổ cập dịch vụ chính phủ điện tử…  

3. Cấp tần số để nâng cao dung lượng cho mạng 4G thông qua đấu giá băng tần 

2,6GHz, 700MHz; Giải phóng các băng tần có thể sử dụng cho 4G, 5G trong 

tương lai. Nhanh chóng nâng chất lượng dịch vụ lên ngang tầm thế giới, nâng 

cao thứ hạng. 

4. Cấp phép triển khai thương mại 5G, trước mắt là dịch vụ băng rộng tốc độ 

cao, ở các khu vực đô thị, khu công nghiệp có nhu cầu, mật độ cao. Đưa VN 

trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong triển khai dịch vụ 5G 

Slide 5. Hạ tầng, dịch vụ số  

Để chuẩn bị hạ tầng cho kinh tế số, xã hội số, triển khai chuyển đổi số quốc gia, 

trong năm 2020 cần tập trung thúc đẩy phát triển các hạ tầng số quan trọng: 
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1. Hạ tầng điện toán đám mây (cloud) trong nước: Xây dựng chương trình ứng 

dụng cloud cho chính phủ điện tử với các tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm 

ATAN thông tin cao nhất, sử dụng các giải pháp nội địa, tự làm chủ. Đưa tỷ 

lệ giải pháp nội địa từ khoảng 18% hiện nay lên >25% trong năm 2020, đạt 

doanh thu các giải pháp nội địa khoảng 80 triệu USD, tốc độ tăng trưởng đạt 

40%  

2. Hạ tầng IoT: Thúc đẩy triển khai dịch vụ IoT trên nền mạng viễn thông di 

động toàn quốc thông qua việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, khung 

hướng dẫn đảm bảo ATTT, cấp phép triển khai thực tế các công nghệ IoT 

tiên tiến như NB-IoT, LTE-M… để làm nền tảng phát triển các dịch vụ nông 

nghiệp thông minh, giao thông thông minh, đô thị thông minh…  

3. Hạ tầng tài chính điện tử: Thúc đẩy tài chính toàn diện, thanh toán không 

dùng tiền mặt thông qua việc hướng dẫn 3DNVT triển khai thí điểm dịch vụ 

mobile money với > 100.000 điểm phục vụ; 5 triệu tài khoản; Đạt doanh thu 

khoảng 10.000 tỷ/năm. 

Slide 6. Thúc đẩy cạnh tranh  

Để tạo cú hích cho thị trường nhằm thúc đẩy cạnh tranh, cần tập trung vào các 

biện pháp như: 

1. Nâng cao các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ tối thiểu của VN lên tương đương 

với các nước tiên tiến; Đưa các hệ thống đo đạc chất lượng dịch vụ và chất 

lượng trải nghiệm vào công bố rộng rãi, xử lý căn bản các loại rác viễn thông 

như SIM rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác. 

2. Nâng chỉ tiêu chuyển mạng giữ nguyên số, tốc độ tối thiểu gói cước, tỷ lệ 

băng thông kết nối trong nước tối thiểu để tăng cạnh tranh bằng chất lượng. 

3. Thực hiện các biện pháp quy hoạch thị trường viễn thông như thúc đẩy cổ 

phần hoá hoặc khuyến khích DNVT mới có năng lực cạnh tranh tham gia thị 

trường.  

4. Triển khai các dịch vụ mới phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

Slide 7. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ  

Để thúc đẩy phát triển lĩnh vực viễn thông mạnh mẽ trong năm 2020 và giai 

đoạn 2020-2025 sắp tới, Bộ TTTT xin kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: 

1. Sớm phê duyệt đề xuất của NHNN và Bộ TTTT cho phép thí điểm dịch vụ 

thanh toán qua tài khoản viễn thông (mobile money) ngay từ đầu năm 2020 

2. Sớm phê duyệt chủ trương tắt sóng công nghệ 2G theo phương án Bộ TTTT 

đã trình để có thể thực hiện ngay các giải pháp cần thiết từ đầu năm 2020, 

hướng tới mục tiêu tắt sóng vào 2022 
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3. Sớm chỉ đạo phương án đấu giá tần số để có thể tiến hành đấu giá, cấp phát 

tần số bổ sung cho mạng 4G, chuẩn bị đấu giá cho 5G 

4. Chỉ đạo việc xây dựng chương trình VTCI2020-2025, trong đó cho phép 

mở rộng phạm vi hỗ trợ cho phổ cập băng rộng, 5G, hỗ trợ ứng dụng CNTT, 

CPĐT, hỗ trợ chuyển đổi thiết bị đầu cuối 2G cho người dân khi tắt sóng… 
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XÂY DỰNG NỀN TẢNG CLOUD ĐẢM BẢO  

VỀ DUNG LƯỢNG VÀ BẢO MẬT CHO VIỆT NAM 

Nguyễn Trung Chính 

Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC 

 

I- Điện toán đám mây (ĐTĐM): Năng lực- Lợi ích- Yêu cầu   

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang mở ra một thời 

đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại- Thời đại số. Với những thành tựu 

KHCN tác động ngày càng mạnh mẽ lên mọi mặt hoạt của xã hội, chính phủ số 

cùng với nền kinh tế số và xã hội số đang trở thành xu thế phát triển tất yếu của 

nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh việc xây dựng hạ tầng Internet và Viễn thông 

truyền thống thì việc xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu - hạ tầng số trên nền 

tảng ĐTĐM được xem là một đòi hỏi vô cùng cấp thiết hiện nay. 

Hạ tầng số cho chính phủ dựa trên ĐTĐM cần đảm bảo các yêu cầu khái 

quát như sau: 

1. Mở rộng linh hoạt và đồng bộ: 

-    Khả năng mở rộng linh hoạt theo yêu cầu; 

- Nhất quán về mặt kiến trúc hạ tầng và nền tảng; 

- Chia sẻ và tối ưu hạ tầng kết nối và hạ tầng tính toán. 

2.  Tính an toàn dữ liệu 

- Có cơ chế dự phòng và phục hồi sau sự cố, thảm hoạ; 

- Đảm bảo SLA vận hành và tài nguyên; 

- Có cơ bảo vệ và mã hoá dữ liệu; 

3. Tính bảo mật và quyền riêng tư 

- Khả năng bảo mật; 

- Quyền riêng tư. 

4. Kiến trúc nền tảng mở 

Nền tảng cần có kiến trúc mở, phải do người Việt làm chủ về công nghệ và 

vận hành. Cần có các đặc tính hoặc khả năng phát triển cho các kiến trúc sau: 

- Mã nguồn mở (Open Source)’ 

- Hỗ trợ Môi trường điện toán đám mây gốc (Cloud Native); 
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- Phục vụ môi trường vận hành và phát triển liên tục DevOps/CICD; 

- Phục vụ xây dựng kiến trúc dữ liệu lớn (Big Data); 

- Phục vụ xây dựng kiến trúc cho trí tuệ nhân tạo (A.I); 

- Phục vụ xây dựng kiến trúc cho Blockchain; 

- Phục vụ xây dựng kiến trúc IoT; 

- Phục vụ nền tảng hạ tầng đa đám mây (Multicloud). 

II- Nền tảng ĐTĐM trong mối quan hệ Việt Nam & Thế giới 

Chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp làm chủ công nghệ bằng 

các sản phẩm Make in Vietnam. Do vậy, phần mềm mã nguồn mở nói chung và 

phần mềm mã nguồn mở để xây dựng kiến trúc nền tảng hạ tầng ĐTĐM nói riêng 

là sự lựa chọn phù hợp hơn cả, giống như cách chính phủ Trung Quốc, Nga tuỳ 

biến các hệ điều hành Linux cho riêng họ. Phần mềm mã nguồn mở để xây dựng 

nền tảng ĐTĐM tại Việt Nam sẽ có các ưu điểm sau:   

- Cho phép các nhà phát triển hoàn toàn có thể xây dựng hệ thống giao 

diện vận hành, quản lý cho admin và khách hàng. Do vậy, phù hợp với mô hình 

chính phủ điện tử do người Việt làm chủ về công nghệ, vận hành, phát triển và tích 

hợp. 

- Giảm tính phụ thuộc: Giảm tối đa sự phụ thuộc vào một vài nhà cung 

cấp phần mềm độc quyền dẫn đến dịch vụ kém (do không có cạnh tranh). 

- Tính bảo mật tốt: Hầu hết các sản phẩm mã nguồn mở đều có khả năng 

bảo mật tốt hơn, khi một lỗi được tìm thấy thì thường được phát hiện nhanh hơn 

phần mềm có bản quyền. Có thể kiểm chứng không có mã độc, back door... với mã 

nguồn được phân phối kèm.  

- Kiến trúc mở: được xây dựng trên nền mã nguồn mở vì vậy dễ dàng 

tích hợp, phát triển, nâng cấp các bản vá và dịch vụ cho người sử dụng. Đồng thời, 

nhờ tính mở trong nghệ mã nguồn mở cho phép dễ dàng tích hợp với các nhà cung 

cấp khác. Trong thời đại 4.0 hiện nay, tốc độ phát triển và tinh hoa về công nghệ 

đang nằm trong tay các nhà cung cấp dịch vụ ĐTĐM khổng lồ bao gồm: Microsoft 

Azure, Amazon Webservices, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, IBM 

Cloud… Điều này dẫn tới việc phát triển công nghệ của một quốc gia buộc phải 
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theo sát sự tiến bộ công nghệ của các nhà cung cấp dịch vụ ĐTĐM hàng đầu này. 

Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu đảm bảo được mức độ an toàn và quyền riêng tư 

mà thế giới ra đời các bộ quy tắc như GDPR của châu Âu để bảo vệ dữ liệu người 

dùng. Đó cũng chính là nhu cầu xây dựng một kiến trúc mở, đa đám mây 

(multicloud) như CMC Cloud để vừa kết nối tới các Nhà cung cấp dịch vụ ĐTĐM 

lớn trên thế giới, vừa đảm bảo xây dựng tự chủ năng lực hạ tầng ĐTĐM trong nước. 

III- Vấn đề an ninh bảo mật  khi sử dụng nền tảng ĐTĐM, nguy cơ và 

rủi ro 

Có những mối đe dọa và thách thức bảo mật trong việc áp dụng ĐTĐM. 

Với các mô hình triển khai dịch vụ ĐTĐM khác nhau lại có các yêu cầu bảo mật 

khác nhau. Bản chất phân tán và nhiều khách hàng, đa truy cập từ xa… khiến 

ĐTĐM vốn dễ bị tổn thương hơn đối với các mối đe dọa bảo mật bên trong và bên 

ngoài so với các mô hình khác. Nhiều mối đe dọa bảo mật có thể được giảm thiểu 

bằng việc áp dụng các quy trình và cơ chế bảo mật truyền thống. Tuy nhiên, do bảo 

mật chạm đến và tác động đến nhiều bộ phận của dịch vụ ĐTĐM nên việc quản trị 

bảo mật các dịch vụ ĐTĐM là một công việc quan trọng khi triển khai ĐTĐM. 

Để hỗ trợ cho việc nhận diện các mối đe dọa và thách thức cho ĐTĐM, Tập 

đoàn CMC đã cùng Cục An toàn Thông tin – Bộ Thông tin truyền thông xây dựng 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá bảo mật cho nền tảng hạ tầng ĐTĐM bao gồm ISO/IEC 

27017:2015, ISO/IEC 27018, ISO/IEC 20000-9, ITU Y.3500-Y.3999… 

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn bảo mật cho hạ tầng CNTT- Viễn thông 

nói chung, hạ tầng Cloud nói riêng, Việt Nam nhất thiết phải phát triển được năng 

lực ATTT make in Vietnam.   

CMC tự hào là một trong các đơn vị tiên phong, bền bỉ đầu tư cho các sản 

phẩm ATTT 100% do đội ngũ kỹ sư CNTT CMC phát triển trong suốt hơn 10 năm 

qua. Trong năm 2019, bên cạnh sản phẩm chiến lược là Trung tâm Điều hành An 

ninh an toàn thông tin thế hệ mới CMC SOC tiếp tục được phát triển, CMC Cyber 

Security cũng ra mắt các sản phẩm mới: Giải pháp phòng chống mã độc CMDD 

được phát triển trên nền tảng CISE và tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo AI phát hiện 

và phòng thủ nguy cơ tấn công mã độc; Giải pháp tường lửa ứng dụng web C-WAF 
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bảo vệ trang web và các API trước các cuộc tấn công mạng; Giải pháp C-VAP giúp 

hỗ trợ quản trị mạng chủ động trong việc rà quét đánh giá lỗ hổng trong hệ thống 

của mình để sớm có phương án bảo vệ và khắc phục. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ 

ATTT đều do kỹ sư CNTT người Việt của CMC Cyber Security tự phát triển 100% 

Make in Việt Nam.   

IV- Đóng góp của C.Cloud và C.Ope2n đối với khách hàng Chính phủ, 

Doanh nghiệp 

Tập đoàn CMC xây dựng hệ sinh thái mở cho tổ chức doanh nghiệp 

C.OPE2N (CMC Open Ecosystem for Enterprise). C.OPE2N được xây dựng trên 

triết lý mở để tiếp cận và chia sẻ tri thức công nghệ.  Hệ sinh thái C.OPE2N là thành 

quả của sáng tạo đổi mới trong công nghệ của CMC, cho phép các cơ quan, doanh 

nghiệp và khách hàng có thể liên kết và chia sẻ tài nguyên dữ liệu trên môi trường 

số. Với hệ sinh thái C.OPE2N, CMC muốn đồng hành cùng xây dựng quốc gia số, 

đưa Việt Nam trở thành “Hub” về kết nối và lưu trữ dữ liệu, chia sẻ tri thức của thế 

giới và Việt Nam. 

Về lĩnh vực nền tảng hạ tầng số: CMC  đã nghiên cứu phát triển nền tảng 

hạ tầng điện toán đám mây CMC Cloud. CMC Cloud chính là nền tảng của hệ sinh 

thái hạ tầng mở cho Doanh nghiệp và Tổ chức – C.OPE2N do CMC tự nghiên cứu, 

xây dựng và phát triển 100% Make in Việt Nam. CMC Cloud có các sản phẩm: 

Elastic Compute đặc thù cho phát triển và vận hành các ứng dụng IoT, Big Data, 

cung cấp nhu cầu chuyên biệt cho khách hàng xử lý và các ứng dụng công nghệ 

mới; Elastic GPU đặc biệt hỗ trợ cho các hệ thống học máy, học sâu cho Trí tuệ 

nhân tạo. Với tốc độ tăng trưởng dịch vụ CMC Cloud 250%/năm, CMC đang dẫn 

đầu thị trường dịch vụ Cloud ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra CMC Telecom cũng 

là công ty đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp nền tảng điện toán đa đám 

mây MultiCloud đang được kết nối trực tiếp đến Amazon, Google và Microsoft 

đảm bảo độ trễ thấp, tính ổn định cao, an toàn và bảo mật tuyệt đối với thương hiệu 

là Cloud Express. 

Các định hướng nghiên cứu, phát triển để xây dựng thành công CMC Cloud 

và Hệ sinh thái mở cho tổ chức doanh nghiệp C.OPE2N đều thể hiện quyết tâm của 

cả Tập đoàn CMC với phương châm: VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG, xuất 

phát từ ý chí: NỘI LỰC, NIỀM TIN, TOÀN CẦU! 
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“CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ NÂNG HIỆU QUẢ PHỤC VỤ  

THÔNG TIN LIÊN LẠC CHO CÁC CƠ QUAN ĐẢNG NHÀ NƯỚC” 

Trần Duy Ninh 

Cục trưởng Cục Bưu điện Trung Ương 

1. Xu hướng tất yếu của chuyển đổi số trong cơ quan đảng, nhà nước 

Chuyển đổi số là xu hướng cho tất cả các cơ quan, doanh nghiệp mọi quy 

mô lớn, nhỏ trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số là sự tích 

hợp của công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một cơ quan, doanh 

nghiệp, thay đổi căn bản cách vận hành và cung cấp giá trị cho khách hàng. Kèm 

theo đó cũng là một thay đổi về văn hóa, đòi hỏi cơ quan, doanh nghiệp phải liên 

tục đối mặt với các thách thức hiện tại, thử nghiệm những thứ mới và sẵn sàng chấp 

nhận với thất bại. 

2. Định hướng chuyển đổi số của Cục Bưu điện Trung ương 

Cục Bưu điện Trung ương với chức năng, nhiệm vụ vừa là đơn vị có vai trò 

quản lý nhà nước, vừa là đơn vị có vai trò như một nhà cung cấp dịch vụ chuyên 

dùng phục vụ cơ quan Đảng, nhà nước thì chúng tôi hướng tới triển khai việc 

chuyển đổi số với các mục tiêu như sau: 

- Số hóa toàn bộ các hệ thống phục vụ (truyền số liệu chuyên dùng, điện báo, 

điện thoại 080, bưu chính); số hóa các công việc nội bộ 

- Phát triển điện toán đám mây 

- Chuyển việc vận hành bộ máy của Cục BĐTW sang một cấu trúc đơn giản 

hơn 

- Đơn giản hóa các quy trình để cải thiện hiệu suất  

- Áp dụng hiệu quả các công cụ và công nghệ mới: tự động hóa mạnh mẽ hơn 

các hoạt động quản lý, vận hành các hệ thống  

- Sẵn sàng cho công nghệ mới 

- Thực hiện ra quyết định dựa trên dữ liệu và chia sẻ thông tin liên cơ quan 

(phân tích BigData; AI; quản lý dữ liệu như tài sản chiến lược; xây dựng các công 

cụ/hạ tầng chia sẻ dữ liệu; bảo vệ dữ liệu) 

3. Các kết quả bước đầu đã đạt được 

3.1. Về số hóa các hệ thống phục vụ, các công việc nội bộ: 

Cục BĐTW đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ IoT, mã hóa dữ liệu theo 

tiêu chuẩn quốc tế để triển khai hệ thống giám sát tập trung trạng thái môi trường 

cho toàn bộ các phòng máy vệ tinh không người trực tại cả 03 khu vực Hà Nội, 



26 

TP.HCM và Đà Nẵng qua đó nâng cao hiệu quả quản lý giám sát, kịp thời xử lý các 

nguy cơ ảnh hưởng đến gián đoạn mạng lưới, dịch vụ. 

 Thử nghiệm thiết bị vô tuyến sóng ngắn HF thế hệ mới, tích hợp giải pháp 

bảo mật của Cơ yếu, bước đầu cho kết quả tốt, làm cơ sở để triển khai Đề án nâng 

cấp Mạng điện báo Hệ đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 

2020. 

 Nghiên cứu, xây dựng kiến trúc phần mềm Bưu chính KT1, làm cơ sở triển 

khai phần mềm Bưu chính KT1 mới trong năm 2020 để nâng cao chất lượng dịch 

vụ trên cơ sở kiểm soát toàn trình bưu gửi KT1 tại tất cả các bưu cục phát cấp 

quận/huyện của VNPOST. 

 Triển khai nâng cấp mạng TSLCD giai đoạn 1 tại 03 Trung tâm miền và 27 

tỉnh/tp sử dụng công nghệ Segment Routing, sẵn sàng đổi mới mô hình quản lý, 

vận hành mạng theo xu hướng tiên tiến với giải pháp mạng định nghĩa bằng phần 

mềm SDN (Software-Defined Networking), nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, 

tăng cường bảo đảm ATTT cho mạng TSLCD, phục vụ hiệu quả các bài toán chính 

phủ điện tử. 

3.2. Phát triển điện toán đám mây 

 Nghiên cứu và thử nghiệm thành công giải pháp chuyển đổi mô hình ảo hóa 

sang Private Cloud cho Trung tâm dữ liệu mạng TSLCD, làm cơ sở đề xuất triển 

khai nâng cấp trung tâm dữ liệu thành Private Cloud, phục vụ hiệu quả các bài toán 

Chính phủ điện tử. 

3.3. Đơn giản hóa công tác vận hành bộ máy của cục, đơn giản hóa các 

quy trình để cải thiện hiệu suất 

Cục BĐTW đã xây dựng và áp dụng bộ chỉ tiêu KPI lĩnh vực quản lý bao 

gồm 56 chỉ số của 8 lĩnh vực công tác, việc này đã cắt giảm nhiều quy trình phối 

hợp nội bộ, tạo thuận lợi cho việc đánh giá năng lực các hệ thống thông tin và nâng 

cao hiệu suất quản lý điều hành. Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Cục Bưu điện Trung ương. 

3.4. Áp dụng các công cụ, công nghệ mới   

 Bắt đầu triển khai nâng cấp mạng TSLCD sử dụng công nghệ Segment 

Routing để hướng tới mô hình hoạt động mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN. 

4. Kế hoạch chuyển đổi số trọng tâm năm 2020 
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 Tiếp tục giai đoạn 2 triển khai nâng cấp mạng TSLCD sử dụng công nghệ 

Segment Routing để hướng tới mô hình hoạt động mạng định nghĩa bằng phần mềm 

SDN. 

 Triển khai phần mềm Bưu chính KT1 trên nền tảng công nghệ, kỹ thuật tiên 

tiến, tích hợp với các giải pháp định vị xe bưu chính, bưu gửi để nâng cao chất 

lượng, tăng cường bảo đảm an ninh an toàn dịch vụ Bưu chính KT1 phục vụ cơ 

quan Đảng, Nhà nước. 

 Triển khai Đề án nâng cấp mạng điện báo Hệ đặc biệt đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

 Xây dựng, triển khai mạng tổng đài dùng riêng trên cơ sở số hóa toàn mạng, 

tập trung phục vụ liên lạc bảo mật Lãnh đạo cấp chiến lược. 

 Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất cấu trúc mạng viễn thông dùng riêng sử 

dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. 

 Nghiên cứu ứng dụng Big Data và Machine Learning trong công tác vận hành, 

giám sát, tăng cường bảo đảm ATTT cho dữ liệu, mạng lưới tại Cục BĐTW 
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III. LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, THÀNH PHỐ THÔNG MINH 

Hồ Kỳ Minh 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng 

 

Với sự tư vấn, hỗ trợ của của Ngân hàng Thế giới, vào năm 2014, UBND 

thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin chính quyền điện 

tử thành phố theo Điều 26 Luật CNTT và theo chuẩn mực chính thức đưa vào sử 

và Hệ thống được cập nhật, sử dụng thường xuyên cho đến nay.  

Cũng vào năm 2014, với sự tư vấn của Tập đoàn IBM, Đà Nẵng bắt đầu triển 

khai thí điểm ứng dụng thông minh cho 05 lĩnh vực: Giao thông, cấp nước, thoát 

nước, an toàn thực phẩm và thành phố kết nối; sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm và 

vào năm 2018 mới chính triển khai chính thức trên cơ sở Kiến trúc tổng thể xây 

dựng TPTM, Đề án xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025 và định hướng 

đến năm 2030. 

Trong quá trình triển khai, Thành phố Đà Nẵng rút ra một số kinh nghiệm, 

cách triển khai ở hiện tại và trong thời gian đến như sau: 

1. Về mô hình, Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng 

triển khai theo mô hình “tập trung”; các sở, ngành, quận, huyện, phường, xã tham 

gia sử dụng chung để tiết kiệm tài nguyên, nhân lực, thuận lợi tạo lập và chia sẻ sử 

dụng, đầu tư nhanh và chi phí thấp. Trong khi đó, xây dựng và vận hành Thành 

phố/đô thị thông minh  tại Đà Nẵng thiết kế, triển khai theo mô hình “phân tán”; 

trong đó bước 1 (tạo ra và thu thập dữ liệu), bước 5 (ra quyết định và điều hành) 

trong Quy trình xử lý dữ liệu do các sở chuyên ngành và địa phương (quận, huyện) 

thực hiện để nhằm tạo chủ động cho các cơ quan, địa phương trực tiếp xử lý, điều 

hành. Còn bước 2 đến bước 5 (Kết nối, truyền dẫn dữ liệu -> Lưu trữ dữ liệu -> 

Phân tích, xử lý dữ liệu) do cơ quan chuyên trách CNTT triển khai, hỗ trợ các cơ 

quan, địa phương sử dụng chung. 

2. Về hạ tầng CNTT phải đi trước một bước; đó là Trung tâm dữ liệu với khả 

năng tính toán, bảo đảm dịch vụ dữ liệu lớn; Mạng kết nối các cơ quan thành phố 

và mạng wifi, mạng vô tuyến công cộng rộng khắp, Trung tâm Thông tin dịch vụ, 

…. công để sẵn sàng triển khai các ứng dụng một cách nhanh chóng.   

3. Nhất quán chính sách triển khai: Một Nền tảng- một Chính sách-đa Ứng 

dụng- đa Đối tác. 

-  Một nền tảng triển khai tất cả ứng dụng và cơ sở dữ liệu trên một Nền tảng; 

bảo đảm được tương thích, liên thông, chia sẻ dữ liệu; kế thường được các phân hệ, 

thư viện dùng chung, giảm chi phí xây dựng và vận hành; đặc biệt người dùng chỉ 

đăng nhập một lần (SSO) để sử dụng nhiều ứng dụng. Đối với thành phố thông 
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minh, Nền tảng phải bảo đảm phân tích dữ liệu lớn, tạo ra giá trị, hỗ trợ ra quyết 

định; không phải thu thập thông tin chỉ để “xem” hoăc “giám sát” trên màn hình; 

- Một chính sách bao gồm: Bộ tài liệu Kiến trúc chính quyền điện tử, Kiến 

trúc xây dựng thành phố thông minh, quy chế an toàn thông tin, quy chế chia sẻ dữ 

liệu, quy chế vận hành cho từng ứng dụng/hệ thống; 

- Đa ứng dụng: Bảo đảm cung cấp nhiều dịch vụ, tiện tích cho người dân, 

doanh nghiệp. Đa ứng dụng với một chính sách, trên một nền tảng bảo đảm tương 

thích, đồng bộ giữa các ứng dụng với nhau.  

- Đa đối tác: Việc triển khai nhiều ứng dụng với một chính sách, trên một nền 

sẽ tạo môi trường, chính sách “mở” cho nhiều đối tác tham gia xây dựng thành phố 

thông minh, huy động được nguồn lực xã hội và nâng cao cạnh tranh, chất lượng. 

 4. Bốn nhân tố, cách triển khai quyết định sự thành công bao gồm: Vai trò 

đầu tàu, trách nhiệm của “Lãnh đạo”; phải có “Nguồn lực” về tài chính, nhân lực 

và cả môi trường pháp lý đầy đủ; phải “Liên kết”, phối hợp giữa các cơ quan địa 

phương, hỗ trợ Bộ ngành, hợp tác của doanh nghiệp và phải thực hiện “Liên tục” 

để đáp ứng yêu cầu của người dân và phát triển kinh tế- xã hội; không thể có triển 

khai vài năm rồi công bố hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử hoặc thành phố 

thông minh. 

5. Chọn các dự án có ưu tiên cần thiết, có sức lan tỏa và triển khai thí điểm ở 

phạm vi hẹp, đánh giá và chính thức, nhân rộng. Từ năm 2014 chúng tôi triển khai 

thí điểm ứng dụng thông minh cho 05 lĩnh vực: Giao thông, cấp nước, thoát nước, 

an toàn thực phẩm và thành phố kết nối; rồi mới chính thức triển khai từ năm 2018. 

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà 

Nẵng về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng 

Cách mạng công nghiệp 4.0; Kiến trúc tổng thể xây dựng TPTM, Đề án xây dựng 

thành phố thông minh của UBND thành phố đặt ra mục tiêu cụ thể, tại từng mốc 

thời gian cụ thể đó là: Đến năm 2020: “Sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông 

minh”, đến năm 2025: là“Thông minh hóa các ứng dụng” để thực hiện tập trung, 

đánh giá và đo lường được.  

Chúng tôi cũng đưa Đề án xây dựng thành phố thông minh là một trong số các 

dự án động lực để ưu tiên triển khai, hướng đến mục tiêu phát triển chung của Thành 

phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng 

và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; là đến 

năm 2030: Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng 

lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN. 
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PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG – GÓC NHÌN CHUYÊN MÔN 

Nguyễn Thế Trung 

Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ DTT 
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III. LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ NĂM 2020 

Nguyễn Thành Phúc 

Cục trưởng, Cục Tin học hóa - Bộ TTTT 
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IV. LĨNH VỰC AN TOÀN, AN NINH MẠNG  

 

AN TOÀN, AN NINH MẠNG 2020:  

LÁ CHẮN THÉP, MỤC TIÊU KÉP, BẢO VỆ NHIỀU LỚP 

Nguyễn Huy Dũng,  

Cục trưởng Cục An toàn thông tin 

  

Năm 2019, mỗi giây trên không gian mạng toàn cầu trung bình có 108 cuộc tấn 

công mạng và 32 mã độc mới được tạo ra. Mỗi giây trên không gian mạng Việt 

Nam trung bình lại có 92 thông tin tiêu cực mới xuất hiện, chiếm tỷ lệ khoảng 8%. 

Tỷ lệ này năm 2020 dự báo sẽ tăng. Việt Nam đang bước vào tiến trình chuyển đổi 

số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Vì vậy, ATANM là điều kiện cơ 

bản, là yếu tố sống còn, không thể tách rời. Trong nhiều tình huống, ATANM cần 

phải đi trước một bước. 

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN NĂM 2019 

Năm 2019 đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Có được kết quả này nhờ 

sự quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng. Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 14 ngày 07/6/2019 

để chỉ đạo đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, lần đầu tiên chỉ rõ trách nhiệm 

của người đứng đầu, đưa ra mô hình bảo vệ chuyên nghiệp theo 4 lớp, yêu cầu các 

dự án CNTT phải dành tối thiểu 10% kinh phí cho ATANM.  

Trong bảng xếp hạng toàn cầu do ITU đánh giá, Việt Nam vươn lên mạnh 

mẽ, từ thứ hạng 100 năm 2017 lên thứ hạng 50 năm 2019. Việt Nam cũng được 

đánh giá về mã độc di động thấp thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Mạng lưới 

đơn vị chuyên trách về ATANM với sự tham gia rộng khắp của gần 200 cơ quan, 

tổ chức tại Việt Nam, đặt dưới sự điều phối chung, thống nhất của Trung tâm 

VNCERT thuộc Cục ATTT. Việt Nam có những chuyên gia hàng đầu thế giới đang 

làm ở trong nước và nước ngoài. 

Cục ATTT đã triển khai một số hệ thống kỹ thuật quy mô quốc gia: 

- Hệ thống theo dõi, phát hiện xu hướng thông tin trên không gian mạng: 

Cho phép theo dõi, phát hiện xu hướng thông tin nóng; phân loại thông tin theo sắc 

thái tích cực, tiêu cực, nguồn phát tán thông tin; giúp phát hiện, dự báo sớm biểu 

tình, kêu gọi tụ tập đông người.  

- Hệ thống điều phối, xử lý nguồn phát tán thông tin vi phạm pháp luật: 

Kết nối với đầu mối của toàn bộ 11 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISPs) 

lớn của Việt Nam để điều phối, xử lý tức thời.  

- Hệ thống theo dõi, thống kê tình hình lây nhiễm mã độc: Cho phép theo 

dõi, thống kê tình hình lây nhiễm mã độc đến từng máy tính. 
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- Hệ thống chia sẻ và giám sát ATANM phục vụ chính phủ điện tử: Cho 

phép giám sát theo hình thức gián tiếp hoặc trực tiếp (đặt cảm biến bên trong hệ 

thống được giám sát); cho phép chia sẻ thông tin giám sát phục vụ phân tích, cảnh 

báo sớm nguy cơ mất ATANM. Hệ thống đã kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống 

của 05 doanh nghiệp lớn là Viettel, VNPT, FPT, BKAV và CMC; giám sát gián 

tiếp cho 20/30 bộ, ngành, 51/63 địa phương; giám sát trực tiếp tại 43 điểm cho 29 

cơ quan, tổ chức. 

Công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa 3 lực lượng Quốc phòng, Công 

an, Thông tin và Truyền thông đã có những bước tiến độ đáng kể, xử lý hiệu quả 

các tình huống ATANM phát sinh.  

 2. BA ĐIỂM TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

 Thứ nhất, TTgCP yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, quán 

triệt nguyên tắc Thủ trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đến hết 2019, 

chỉ có 05/30 bộ, ngành, 08/63 địa phương có sự quan tâm chỉ đạo, tham gia trực 

tiếp của người đứng đầu. Ở cấp đơn vị chuyên trách, chỉ có 18/30 thủ trưởng đơn 

vị chuyên trách về CNTT của các bộ, ngành, 20/63 Giám đốc Sở TT&TT có sự 

quan tâm chỉ đạo, tham gia trực tiếp trong công tác ATANM.   

 Thứ hai, TTgCP yêu cầu mỗi cơ quan, tổ chức dành tối thiểu 10% tổng kinh 

phí chi cho công nghệ thông tin để chi cho ATANM. Tuy nhiên, năm 2019, vẫn có 

08/30 bộ, ngành, 37/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ này ở mức dưới 10% (trong đó có 

20 tỉnh, thành phố có tỷ lệ dưới 5%). 

 Thứ ba, không tính Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, gần như 100% các bộ, 

ngành, địa phương hiện nay đều chưa triển khai bảo đảm ATANM theo tinh thần 

“4 lớp” như chỉ đạo của TTgCP.  

Đa số các cơ quan, tổ chức dành nhiều kinh phí để mua sắm sản phẩm, giải 

pháp của nước ngoài nhưng không khai thác một cách hiệu quả, thậm chí không sử 

dụng. Đáng lưu ý, một số bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai dự án đầu tư 

trung tâm điều hành, giám sát ATANM (SOC) với kinh phí lớn, nhưng chủ yếu chỉ 

mua sắm thiết bị nước ngoài, dẫn đến nguy cơ lãng phí, không có đủ đội ngũ nhân 

lực để vận hành, khai thác hiệu quả. 

 3. NĂM ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI NĂM 2020 

 Mục tiêu kép: Nâng cao mức độ bảo đảm ATANM của các cơ quan tổ chức 

gắn với việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái, làm chủ công nghệ. 

Thứ nhất, ATANM ngay từ đầu, nâng cao sức “đề kháng”  

Cơ quan, tổ chức triển khai ATANM ngay từ đầu, từ khâu thiết kế, xây dựng 

hệ thống, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình quản lý, 

khai thác, vận hành hệ thống.  

Nếu như cách làm cũ là: Triển khai ATANM sau khi đưa hệ thống vào vận 

hành hoặc sau khi xảy ra sự cố; đầu tư lớn vào giải pháp, trang thiết bị; chủ yếu 
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mua sắm giải pháp nước ngoài. Thì cách làm mới là: ATANM ngay từ đầu, từ khi 

thiết kế xây dựng; tối thiểu 10% kinh phí; đầu tư hài hoà giữa giải pháp, trang thiết 

bị và quy trình, nhân sự; ưu tiên mua sắm giải pháp trong nước sản xuất được, có 

dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ, kịp thời.   

 Nếu như cách làm cũ là: Mất bò mới lo làm chuồng. Thì cách làm mới là: 

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Người dùng cuối luôn là điểm yếu nhất của hệ thống. 

Chỉ cần mỗi tổ chức, cá nhân có ý thức phòng ngừa, có thói quen, kỹ năng bảo đảm 

ATANM tốt là đã có thể phòng ngừa đến hơn 80% nguy cơ, rủi ro. 

Thứ hai, triển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng đồng bộ, nhiều lớp 

- “4 lớp” kỹ thuật: (1) Lớp mạng, (2) Lớp hệ điều hành và cơ sở dữ liệu, (3) 

Lớp ứng dụng và (4) Lớp thiết bị đầu cuối. 

- “4 lớp” tổ chức: (1) Lực lượng tại chỗ, (2) Tổ chức hoặc doanh nghiệp giám 

sát, bảo vệ chuyên nghiệp, (3) Tổ chức hoặc doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh 

giá định kỳ, (4) Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.  

 Thứ ba, triển khai giải pháp phòng chống mã độc hiệu quả 

 Việc triển khai giải pháp phòng chống mã độc hiện nay vẫn chưa hiệu quả. 

Tỷ lệ lây nhiễm mã độc ở mức cao. Đây là nguồn gốc của các sự cố, lộ lọt thông 

tin. Việt Nam có những giải pháp phòng chống mã độc, phòng chống tấn công có 

chủ đích (APT) rất tốt, cụ thể là: BKAV, Viettel, CMC và CyRadar.  

Thứ tư, triển khai hệ thống SOC hiệu quả 

Việc triển khai hệ thống giám sát, điều hành ATANM tập trung (SOC) cho 

một bộ, ngành, địa phương là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, ngay từ khi triển khai, 

cần nhận thức rất rõ: Việc triển khai một hệ thống SOC hiệu quả mấu chốt nằm ở 

đội ngũ nhân sự phân tích, vận hành, khai thác theo quy trình chuyên nghiệp. Lực 

lượng nhân sự này chủ yếu nằm ở các doanh nghiệp. Vì vậy, việc triển khai hệ 

thống SOC cần được cân nhắc trên quan điểm tổng thể, tránh việc chỉ đơn giản đầu 

tư, mua sắm giải pháp, trang thiết bị mà không khai thác, vận hành hiệu quả. 

- Đối với các bộ, ngành, địa phương đã có dự án đầu tư, đang triển khai: Đề 

nghị tham vấn ý kiến của Bộ TT&TT về thiết kế kỹ thuật, bảo đảm sự hoạt động 

liên thông, kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn KGM quốc 

gia, Cục ATTT. Lựa chọn đối tác có đủ năng lực về ATANM để triển khai.  

- Đối với các bộ, ngành, địa phương chưa có dự án đầu tư: Đề nghị ưu tiên 

triển khai theo hình thức thuê dịch vụ của doanh nghiệp một cách phù hợp, trừ 

những hệ thống có lưu trữ, xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống không 

thể thuê dịch vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Đối với những hệ 

thống thông tin này, đề nghị lựa chọn một trong các đơn vị chuyên trách thuộc Bộ 

TT&TT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thực hiện giám sát, bảo vệ.  
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- Đối với các bộ, ngành, địa phương chưa có dự án đầu tư, chưa thể có kinh 

phí thuê dịch vụ: Đề nghị liên hệ với Cục ATTT để được tư vấn, hỗ trợ triển khai 

một cách phù hợp. 

 Thứ năm, phát triển hệ sinh thái Việt Nam, làm chủ công nghệ 

Bộ TT&TT đã cấp phép cho 84 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 

an toàn thông tin mạng, trong đó nổi bật là Viettel, VNPT, BKAV, CMC và FPT. 

Bộ TT&TT đã quy hoạch phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng 

Việt Nam gồm 8 nhóm với 24 dòng sản phẩm chủ lực, cơ bản tạo thành một hệ sinh 

thái đầy đủ cho Chính phủ điện tử. Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực làm chủ hệ 

sinh thái sản phẩm ATANM. 

Bộ TT&TT đã thành lập Liên minh sản xuất sản phẩm ATANM gồm khoảng 

20 doanh nghiệp. Trong năm 2020, Bộ TT&TT sẽ tổ chức đánh giá, kiểm định sản 

phẩm ATANM nói riêng và sản phẩm công nghệ thông tin nói chung; xây dựng 

quy định ưu tiên đầu tư, mua sắm dùng ngân sách nhà nước; triển khai xây dựng 

Trung tâm R&D Quốc gia về an toàn không gian mạng. 

Việc phát triển hệ sinh thái Việt Nam, làm chủ công nghệ, chính là phát triển 

lá chắn thép để bảo vệ không gian mạng quốc gia. Việt Nam không thể có ATANM 

bằng công nghệ của người khác.  

 4. SỨ MỆNH, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ISPs 

Thứ nhất, bảo đảm ATANM khi cung cấp dịch vụ, cần sớm hoàn thành triển 

khai giải pháp kỹ thuật (DPI) cho phép xử lý hiệu quả các nguồn phát tán thông tin 

vi phạm pháp luật, triển khai giải pháp quản lý trải nghiệm người dùng đến từng 

trạm thu phát sóng. 

 Thứ hai, thực hiện các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư 

điện tử rác, tên miền độc hại theo sự điều phối của Cục ATTT. 

 Thứ ba, tích hợp sẵn dịch vụ tư vấn, kiểm tra, đánh giá về ATANM khi cung 

cấp dịch vụ truy nhập Internet cho thuê bao sử dụng, không để người dùng sử dụng 

sẵn cài đặt mặc định của nhà sản xuất thiết bị; tự động cảnh báo và hướng dẫn xử 

lý khi thiết bị của thuê bao Internet bị lây nhiễm mã độc; có cơ chế tạm thời ngắt 

kết nối đối với các thuê bao bị lây nhiễm mã độc đã nhận cảnh báo quá 3 lần mà 

không có biện pháp xử lý, khắc phục.  

 5. ĐỀ XUẤT VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG  

 Đề xuất người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp quan tâm, chỉ 

đạo công tác ATANM theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có thể phân 

công một Lãnh đạo cấp phó giúp theo dõi, điều hành, tuy nhiên, cần bảo đảm: 

 - Khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy về ATANM trong phạm vi cơ quan, 

tổ chức, địa phương mình. Tối thiểu 01 lần / 1 năm chủ trì một cuộc họp chuyên 

đề để chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm ATANM. Chỉ đạo tổ chức và tham dự 

Ngày ATTT hàng năm trong phạm vi cơ quan, tổ chức, địa phương mình.  
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 - Chỉ đạo triển khai hoàn thành việc xác định, phê duyệt hồ sơ cấp độ đối với 

các hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên trước 30/5/2020. 

 - Bố trí tối thiểu 10% ngân sách chi cho công nghệ thông tin để chi cho 

ATANM. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương chưa có các biện pháp bảo đảm 

ATANM tối thiểu có thể bố trí từ 20-30% ngân sách chi cho CNTT để chi cho 

ATANM. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sử dụng sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp 

Việt Nam làm chủ, được Bộ TT&TT công bố đáp ứng yêu cầu sử dụng. 

 6. ĐỀ XUẤT VỚI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

- Chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí nguồn kinh phí triển 

khai các dự án, hoạt động bảo đảm ATANM  cho các bộ, ngành, địa phương tương 

xứng với tầm quan trọng của không gian mạng; tinh thần là bảo đảm chi cho 

ATANM tối thiểu 10% ngân sách cấp cho công tác CNTT. 

- Chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ưu tiên bố trí 

nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực, cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị lẫn biên chế 

cho 3 lực lượng nòng cốt bảo đảm ATANM ở Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ 

TT&TT. Có cơ chế như nhau cho cả 3 lực lượng. Hiện nay, trong 3 lực lượng, Cục 

ATTT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông hiện được đầu tư ít nhất. Kính đề xuất 

Thủ tướng Chính phủ: 

 + Chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp đủ kinh phí cho các dự 

án đã được phê duyệt để nâng cao năng lực cho Cục ATTT. 

 + Chỉ đạo Bộ Nội vụ sớm thẩm định, trình bổ sung biên chế cho Cục ATTT 

(đã trình TTg tại Tờ trình tối mật số 514/TTr-BTTTT ngày 06/12/2019). 

- Giao Bộ TT&TT xây dựng Đề án kiện toàn bộ máy QLNN về ATTT từ 

TW đến địa phương theo hướng mỗi cơ quan chuyên trách về CNTT/ATTT của 

mỗi bộ, tỉnh đều có 1 phòng ATTT và mỗi cơ quan, tổ chức có quản lý, vận hành 

hệ thống thông tin phải có ít nhất 1 cán bộ chuyên trách về ATTT. 

*** 

Năm 2020 là năm bản lề quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp 

tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tình hình ATANM được dự báo sẽ 

diễn biến phức tạp. Các cuộc tấn công mạng không chỉ mục đích trục lợi, mà còn 

phá hoại hình ảnh, gây thiệt hại uy tín, đánh cắp thông tin bí mật nhà nước.  

Ngày nay, ATANM trở thành nguy cơ phi truyền thống đe doạ sự tồn vong 

của một cá nhân, một tổ chức hay cả một quốc gia. Khi xảy ra xung đột, không gian 

mạng sẽ là “chiến trường” đầu tiên. Một quốc gia đánh mất chủ quyền sẽ đánh mất 

chủ quyền trên không gian mạng trước tiên.  

Chính vì vậy, ATANM là vấn đề sống còn. Và ngay bây giờ! 
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HỢP TÁC 3 LỰC LƯỢNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

– BỘ CÔNG AN – BỘ QUỐC PHÒNG 

Tống Viết Trung 

Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng 

 

1. Tình hình ATTT tại VN, Khu vực và trên Thế giới 

Năm 2019 kết thúc bằng một số các thông tin tích cực về tình hình ATTT tại 

VN. Trên bảng xếp hạng GCI, do Hiệp hội liên minh Viễn thông Quốc tế ITU đánh 

giá, Việt nam tăng 50 bậc so với năm 2017, đứng thứ 50/175. Ngoài ra số lượng 

các cuộc tấn công theo thống kê Cục ATTT tại VN cũng giảm 20-30% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Điều đó chứng tỏ các nỗ lực vào cuộc đồng bộ của các Bộ Ban ngành, 

Địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ đã đem lại hiệu quả rõ rệt. 

Mặc dầu vậy theo đánh giá của các chuyên gia bảo mật, thì khu vực Châu Á 

Thái Bình dương vẫn là tâm điểm của tội phạm mạng và có xu thế gia tăng kể cả 

số lượng và mức độ nguy hiểm theo các hướng sau 

- Tấn công vào các thiết bị di động  

- Tấn công mã hoá dữ liệu  

- Tấn công mạng có chủ đích  

- Tấn công vào các chuỗi cung ứng  

Theo các chuyên gia, việc gia tăng tấn công mạng vào các thiết bị di động 

trong thời gian qua gắn liền với việc các ứng dụng Ngân hàng trên di động ngày 

càng được phổ biến.  

Tấn công mã hoá dữ liệu mặc dù vẫn đứng đầu về số lượng nhưng đang có 

xu thế giảm trong 2 quí cuối năm 2019 . Động thái này có thể gắn liền với việc các 

vụ đòi được tiền chuộc ngày càng giảm, nên tin tặc ko còn động lực duy trì phương 

thức tấn công này nữa.  

Tấn công mạng có chủ đích APT vẫn là loại hình được các tổ chức tin tặc 

lớn, có sự hậu thuẫn của nhà nước, ưu tiên duy trì. Đây là hình thức tấn công tinh 

vi sử dụng các thủ đoạn kỹ thuật và phi kỹ thuật, leo thang từ hệ thống này sang hệ 

thống khác, nhằm đánh cắp thông tin, chiếm quyền điều khiển và phá huỷ hệ thống 

khi cần thiết. Các cuộc tấn công có chủ đích thường nhằm vào các cơ quan Chính 

phủ các Tập đoàn Kinh tế Nhà nước và Doanh nghiệp lớn. 

Tấn công vào các chuỗi cung ứng là loại hình mới xuất hiện trong một vài 

năm gần đây nhưng đang có xu thế tăng nhanh và ngày càng nguy hiểm. Thay bằng 
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cách tin tặc nhắm vào các hệ thống thông tin đang vận hành thì tin tặc nhắm vào 

bên thứ 3 nằm trong chuỗi cung ứng thiết bị, dịch vụ cho cho hệ thống thông tin mà 

đối tượng nhắm đến. Bằng cách này, tin tặc dễ dàng kiểm soát hệ thống thông qua 

các lỗ hổng đã chuẩn bị từ trước trên các thiết bị và các phần mềm được cung ứng 

cho các dự án CNTT. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BTL86 thường xuyên nhận được các đề 

nghị hỗ trợ kiểm tra ATTT khi đơn vị chủ quản có nghi ngờ hệ thống thông tin của 

mình bị tấn công. Trong 2019 BTL nhận đc 6 yêu cầu hỗ trợ kiểm tra. Qua quá trình 

kiểm tra chúng tôi đều xác định đây là các vụ tấn công có chủ đích của các tổ chức 

tin tặc nước ngoài.  

Thủ đoạn tấn công phổ biến là gửi các thư điện tử có nội dung hấp dẫn người 

nhận có chứa mã độc, hoặc câu kéo truy cập vào các website khác nhằm cài cắm 

chiếm quyền điều khiển máy tính người sử dụng/ Các đối tượng nhắm đến thường 

là những người có uy tín trong tổ chức và những người làm công tác quản trị các 

hệ thống thông tin (Admin). Sau khi chiếm quyền đk các máy tính này, các đối 

tượng cài cắm các mã độc ghi nhận toàn bộ các thao tác bàn phím nhằm đánh cắp 

mật khẩu thư điện tử hoặc mật khẩu quản trị các hệ thống thông tin. 

Từ các máy tính ban đầu bị kiểm soát, tin tặc mở rộng quyền kiểm soát của 

mình vào các hệ thống có tầm ảnh hưởng quan trọng theo góc nhìn của tin tặc/ Các 

hệ thống có quyền ảnh hưởng quan trọng là các hệ thống có quyền kết nối đến các 

máy chủ và các máy trạm đó là các hệ thống AD, AV, Máy chủ e-Mail/ Sau khi đã 

kiểm soát các máy chủ quan trọng này tin tặc tải các công cụ hacking lên các máy 

chủ này và từ đó làm bàn đạp tấn công lên hầu hết các phần tử mạng khác bao gồm 

máy chủ, máy trạm nhằm đánh cắp các thông tin bí mật. 

Các thông tin bí mật sau đó được gom, nén và mã hoá chuẩn bị cho các hoạt 

động tải ra bên ngoài. Đối với các mạng ko kết nối trực tiếp Internet tin tặc thông 

qua các kết nối USB của người sử dụng khi cắm vào mạng nội bộ và tải lên các 

máy chủ CC khi các USB này đc cắm vào các máy tính có kết nối Internet. Đối với 

các mạng có kết nối Internet, tin tặc tạo các lỗ hổng Tunel thông qua Firewall để 

đẩy thông tin ra ngoài. 

Qua quá trình kiểm tra chúng tôi thấy: 

- Các hệ thống mạng dùng riêng ko kết nối internet nhưng vẫn bị tin tặc điều 

khiển kiểm soát.  

- Các dấu vết để lại cho thấy tin tặc đã kiếm soát hệ thống từ rất lâu có những 

nơi từ những năm 2016-2017  
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- Có thể 2-3 tổ chức tin tặc cùng tấn công  

- Các tổ chức bị tấn công đều đã từng mời các Cơ quan chức năng đến kiểm 

tra  

- Sự lơ là trong khâu quản trị hệ thống: Mật khẩu quản trị yếu/ Ko đc thay đổi 

thường xuyên/ Máy tính quản trị ko đc làm sạch thường xuyên  

- Các thiết bị ATTT (SW, FW...) đc trang bị nhưng ko đc khai báo thiết lập 

các chế độ làm việc phù hợp dẫn đến ko phát huy được hiệu quả  

- Nhân thức kỹ năng của người dùng: Khi dùng USB giũa mạng nội bộ và 

mạng Internet/ Khi nhận các Email ko rõ nguồn gốc/ Khi truy cập vào trang web 

lạ/ Tâm lý ngại trong việc dùng các mật khẩu khác nhau cho câc hệ thống khác 

nhau, mật khẩu mạnh, mật khẩu đa nhân tố.  

Các bài học kinh nghiệm: 

- Không có vùng An toàn trên KGM. Các tổ chức (Đảng, Nhà nước, Quốc 

hội), Doanh nghiệp lớn đều nằm trong tầm ngắm của tin tặc  

- ATTT là cả một quá trình liên tục, an toàn hôm nay ko có nghĩa là ngày mai 

sẽ An toàn.  

- Đầu tư vào con người và qui trình quan trọng hơn đầu tư vào công nghệ  

- Cần bắt đầu từ những việc đơn giản nhất ở những nơi quan trọng nhất.  

2. Phối hợp hiệp đồng đảm bảo ATTT trên KGM 

- BQP, BCA, BTTTT thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của mình theo 

phạm vi nhiệm vụ được phân công.  

- Các Bộ đều có lực lượng chuyên trách hoạt động trong lĩnh vực AT/AN TT. 

Ngoài hoạt động nghiệp vụ, các lực lượng này còn sẵn sàng hỗ trợ và ứng cứu khi 

có sư cố phát sinh. 

- Luật ATTT và ANTT đề cao trách nhiệm của đơn vị chủ quản hệ thống thông 

tin trong việc đảm bảo AT/AN TT. Tuy vậy trên thực tế hầu hết các đơn vị chủ 

quản hệ thống thông tin chưa được đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ về con người và 

phương tiện để đảm bảo AT/AN TT. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các Hệ 

thống TT trọng yếu quốc gia khi mà các sự cố mất ATTT có thể dẫn đến các tình 

huống ảnh hưởng đến Quốc phòng, An ninh Quốc gia.  

- Xuất phát từ đặc điểm này BTL86 trong năm vừa qua đã tiến hành hàng loạt 

các hoạt động phối hợp, từ hội thảo nâng cao nhận thức, phối hợp diễn tập ứng cứu 

sự cố đến tư vấn xây dựng, kiểm tra, giám sát vận hành, với các Bộ, Ban ngành, địa 

phương và các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Các kết quả bước đầu thấy cách 
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tiếp cận của BTL86 là hoàn toàn phù hợp. Các đơn vị được hỗ trợ đã nâng cao được 

nhận thức, năng lực đảm bảo AT/AN TT và kỹ năng xử lý các tình huống mất 

ATTT. Và điều quan trọng hơn cả là thông qua quá trình này các bên đã tạo lập 

được niềm tin - là nền tảng cho các hoạt động phối hợp hiệp đồng trong tương lai.  

- Từ phía BTL86 việc tham gia bảo vệ cho các hạ tầng trọng yếu QG cũng 

giúp cho Lực lượng của BTL86 đối mặt với các thách thức thực tế hàng ngày xảy 

ra trên KGM, thông qua đó liên tục hoàn thiện các kỹ năng, phương pháp tổ chức, 

hệ thống công cụ trang bị của mình.  

- Việc BTL86, cùng với các đơn vị chủ quản, đứng chân trên các hệ thống hạ 

tầng TT trọng yếu quốc gia đã tạo nên một KGM An toàn hơn, giúp hình thành một 

thế trận Phòng thủ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ BVTQ trên KGM. 

- Với các lực lượng chức năng khác (BCA, BTTTT, BCYCP) BTL86 thực 

hiện phối hợp thông qua đơn vị chủ quản hệ thống thông tin  

Các bài học kinh nghiệm 

- Nền tảng của sự phối hợp là xuất phát từ nhu cầu nhiệm vụ của cả hai bên ( 

Mô hình Win Win) 

- Cần có những bước đi chủ động từ một trong hai phía  

- Duy trì tốt mối quan hệ ở cả 2 cấp : Lãnh đạo và Lực lượng thực thi  

- Thường xuyên cập nhật trông tin, các hoạt động sơ tổng kết và giao lưu giữa 

hai bên 

3. Kết luận 

Năm 2019 là năm có nhiều thách thức biến động, nhưng với sự quyết tâm 

vào cuộc của Chính phủ cùng với những giải pháp cụ thể của Bộ Thông tin và 

Truyền thông tình hình ATTT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hành lang 

pháp lý dần được hoàn thiện và phát huy hiệu quả trong cuộc sống. Sự phối hợp 

hiệp đồng giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các Tổ chức/ Doanh nghiệp trong 

lĩnh vực An toàn, an ninh thông tin đã ngày càng chặt chẽ hơn góp phần tạo nên 

một không gian mạng lành mạnh và an toàn hơn. 
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ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ TRONG XÂY DỰNG CHÍNH 

PHỦ ĐIỆN TỬ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TẠI VIỆT NAM 

Lã Hoàng Trung 

Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia 

 

1. Sự cần thiết của định danh và xác thực điện tử 

Trong những năm gần đây, xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển thương 

mại điện tử, thúc đẩy cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển kinh tế số đã và 

đang được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Song song với 

đó, việc đảm bảo an toàn thông tin luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi người 

dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch điện tử, trong đó bao gồm dịch vụ 

hành chính công trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp và các giao dịch thương 

mại điện tử. 

Tại Việt Nam, việc định danh và xác thực các cá nhân chủ yếu dựa vào 

phương thức truyền thống, đó là dựa trên một số giấy tờ đã được quy định như 

chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu. Trong khi đó, đối với việc 

sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, chưa có các quy định tương tự, chưa có 

phương thức phù hợp để xác thực định danh của cá nhân khi tham gia các giao dịch 

trực tuyến. 

Với các doanh nghiệp, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang được 

sử dụng để định danh và xác thực điện tử khi thực hiện kê khai và nộp thuế qua 

mạng, kê khai hải quan điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội điện tử. Sử dụng chữ ký 

số là giải pháp xác thực điện tử tin cậy, đảm bảo an toàn, tuy nhiên còn có những 

hạn chế nhất định như chi phí sử dụng khá cao, việc sử dụng cần có kỹ năng công 

nghệ thông tin nhất định. Hiện nay, mới có rất ít cá nhân sử dụng chữ ký số, trừ 

những đối tượng có các quy định bắt buộc sử dụng như cán bộ, công chức, viên 

chức trong cơ quan nhà nước. 

Đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến, cổng dịch vụ công 

trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương đang tự thực hiện định danh và xác thực 

điện tử người sử dụng dịch vụ công. Hầu hết việc định danh và xác thực điện tử 

được thực hiện khá đơn giản, không tuân theo quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật vì 

chưa có quy định pháp lý. Ngoài ra, một số cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng như 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về hộ tịch, là nền tảng cho việc định 

danh và xác thực điện tử đang trong quá trình xây dựng, chưa sẵn sàng hoạt động. 

Điều này dẫn đến việc định danh và xác thực điện tử chưa bảo đảm, chưa có độ tin 

cậy, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ hành chính công 

trực tuyến. 
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Vì vậy, việc ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử tạo cơ sở 

pháp lý cho xây dựng và triển khai các hệ thống, nền tảng định danh và xác thực 

điện tử là hết sức cần thiết và quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến nói riêng, giao dịch điện tử nói chung để hoàn thành các mục 

tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số tại Việt Nam. 

2. Một số kinh nghiệm quốc tế 

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều nước trên thế giới đã ban 

hành các quy định về định danh và xác thực điện tử, từ đó xây dựng và triển khai 

các hệ thống định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức, làm nền tảng cho 

xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số. 

Hoa Kỳ 

Về mặt pháp lý, Hoa Kỳ không có luật, nghị định ở cấp liên bang quy định 

về định danh và xác thực điện tử, chỉ có văn bản hướng dẫn (guidelines) do Viện 

quốc gia về tiêu chuẩn và công nghệ (NIST) - Bộ Thương mại Hoa Kỳ xây dựng 

và ban hành. Các quy định tại văn bản hướng dẫn này là bắt buộc áp dụng cho các 

cơ quan nhà nước, nhưng không bắt buộc cho khu vực tư. Ở cấp bang, có thể có 

các quy định, hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật khi xây dựng các giải pháp định danh, 

xác thực điện tử cho dịch vụ công trực tuyến. 

Về thực tiễn triển khai định danh và xác thực điện tử, ở cấp liên bang, Chính 

phủ Hoa Kỳ có cổng xác thực chung tại địa chỉ login.gov. Đây là cổng xác thực 

chung cho các dịch vụ công của liên bang, sử dụng miễn phí. Việc cung cấp thông 

tin định danh cụ thể sẽ do đơn vị cung cấp dịch vụ công quy định. Ở cấp bang, một 

số bang xây dựng giải pháp định danh và xác thực điện tử riêng (xu hướng này đang 

tăng lên, nhiều bang đang xây dựng) và cung cấp dưới dạng nền tảng (platform). 

Người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký miễn phí tài khoản để sử dụng. Sử dụng 

tài khoản này, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện các dịch vụ công trực 

tuyến. Có những bang đã triển khai rất thành công, số lượng người dân đăng ký tài 

khoản và sử dụng lớn, chiếm đến 45-50% dân số của bang (như bang Michigan). 

Úc 

Tương tự Hoa Kỳ, từ năm 2018, Cơ quan chuyển đổi số Úc - Digital 

Transformation Agency (DTA) đã xây dựng và ban hành Khung danh tính số tin 

cậy - Trusted Digital Identity Framework (TDIF). Khung TDIF đưa ra Mô hình liên 

hiệp định danh (Federated Identity Architecture) bao gồm các bên cung cấp dịch 

vụ trực tuyến, người sử dụng, các tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực 

điện tử được kết nối thông qua nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử. 

TDIF được áp dụng bắt buộc cho các cơ quan nhà nước, khuyến khích khu vực tư 

nhân áp dụng.  



48 

Đến nay, tại Úc có 02 tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện 

tử là: myGovID của Tổng cục Thuế và DigiID của Bưu chính Úc. Cổng dịch vụ 

công của Úc (myGov) có hiện có 16 triệu tài khoản, truy cập vào 12 dịch vụ công 

trực tuyến khác nhau. 

Pháp 

Về quy định pháp lý, Pháp áp dụng quy định của Liên minh châu Âu về định 

danh điện tử và các dịch vụ tin cậy cho giao dịch điện tử - eIDAS (2014). eIDAS 

áp dụng bắt buộc đối với các giao dịch điện tử giữa người dân, doanh nghiệp với 

cơ quan nhà nước, khuyến khích khu vực tư nhân áp dụng các quy định này. 

Về thực tiễn triển khai, Pháp đã xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia và 

Hệ thống liên kết định danh quốc gia (FranceConnect) cho phép kết nối các dịch 

vụ công trực tuyến với các tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử 

thông qua nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử. 

Hầu hết dịch vụ công của Pháp được thực hiện ở mức IAL1, IAL2 và AAL 

1, AAL2. FranceConnect áp dụng nguyên tắc “Chỉ một lần duy nhất”, đảm bảo rằng 

dân Pháp chỉ cần đăng nhập và xác thực một lần trên nền tảng FranceConnect để 

sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan Nhà nước cung cấp.  

Thái Lan 

Thái Lan đang triển khai Dự án Danh tính số quốc gia - National Digital ID 

theo mô hình liên hiệp định danh tương tự tại Úc. Cơ quan phát triển giao dịch điện 

tử - Electronics Transactions Development Agency (ETDA) thuộc Bộ Kinh tế số 

đang xây dựng nền tảng định danh quốc gia - National Digital ID Platform, cung 

cấp giải pháp định danh và xác thực điện tử chủ yếu cho người sử dụng các dịch vụ 

thanh toán, dịch vụ ngân hàng và dịch vụ công trực tuyến. 

3. Lộ trình và kế hoạch triển khai định danh và xác thực điện tử tại Việt 

Nam trong thời gian tới 

Xây dựng và hoàn thiện quy định pháp lý 

Nhận thức rõ vài trò, tầm quan trọng của định danh và xác thực điện tử, ngày 

07/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 

2025, trong đó, Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với 

các Bộ ngành, địa phương xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử 

cho cá nhân, tổ chức và các văn bản hướng dẫn. 

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP về việc thông 

qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.  

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng các nội dung chính sách và dự 
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thảo chi tiết Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; tiếp thu ý kiến 

góp ý của cá nhân, tổ chức liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định. Dự kiến, Bộ 

Thông tin và Truyền thông sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định trong Quý 

I/2020. 

Triển khai hệ thống kỹ thuật 

Giai đoạn 2020-2021: Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ một số cơ quan 

nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ định danh và 

xác thực điện tử. Đồng thời,  Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng nền tảng 

trao đổi định danh và xác thực điện tử quốc gia để kết nối, phục vụ các cơ quan nhà 

nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Giai đoạn 2022-2025: Tiếp tục hoàn thiện các hệ thống cung cấp dịch vụ 

định danh và xác thực điện tử, nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử để 

phục vụ các giao dịch điện tử chung cho xã hội, đẩy mạnh phát triển Chính phủ 

điện tử, thương mại điện tử và kinh tế số. 
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I. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ICT 

“MAKE IN VIETNAM” – CƠ HỘI 

VÀ ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN NGÀNH ICT VIỆT NAM NÓI 

RIÊNG VÀ KINH TẾ ĐẤT NƯỚC NÓI CHUNG 

Nguyễn Thiện Nghĩa 

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin 

Phát triển của công nghiệp ICT trong 10 năm trở lại đây là rất tích cực 

 

- Tốc độ phát triển của công nghiệp ICT cơ bản là trên 9%: 

 

- Sự không ổn định của tốc độ phát triển là do sản xuất của các công ty FDI tại 

Việt Nam -> ảnh hưởng của sản xuất nước ngoài tại VN -> Hãy tưởng tượng, nếu 

một nước trong khu vực hoặc trên thế giới có nguồn lao động trẻ và rẻ hơn, có chính 

sách ưu đãi thuế tương tự, có các quy định về môi trường lỏng lẻo hơn -> các DN 

FDI rút khỏi Việt Nam, lúc đó chúng ta sẽ còn lại gì? Hãy tưởng tượng nếu xảy ra 

chiến tranh thương mại liên quan đến Việt Nam, các doanh nghiệp FDI sẽ ứng xử 

thế nào? 

- Do đó, “Make-in-Viet Nam” là một bước đi cần thiết, để đảm bảo tính ổn 

định và chủ động của ngành công nghiệp ICT, giúp Việt Nam phát triển bền vững. 
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Các cơ sở tích cực cho triển khai “Make-in-Viet Nam”: 

- 1. Sự đa dạng và “bình dân hóa” của các dây chuyền sản xuất, của các công 

nghệ nền, công nghệ cốt lõi:  

o Nếu như trước đây, doanh nghiệp nào tự thiết kế lắp đặt dây chuyền 

tốt, doanh nghiệp đó sẽ có sản phẩm. Ngày nay, có rất nhiều công ty trên thị trường 

có thể cung cấp dây chuyền sản xuất. 

o Nếu như trước đây, doanh nghiệp nào làm chủ công nghệ cốt lõi sẽ có 

thế mạnh cạnh tranh, thì ngày nay, công nghệ cốt lõi rất đa dạng và cũng rất mở. 

Không ai có thể sở hữu bản quyền tất cả các công nghệ, ai ứng dụng các công nghệ 

cốt lõi tốt hơn sẽ có thể cạnh tranh mạnh hơn. Đa phần các công nghệ cốt lõi có thể 

được chuyển giao, tiếp thu nhanh, với chi phí hợp lí. 

 Ví dụ: trí tuệ nhân tạo là một công nghệ bắt đầu từ thập niên 50 thế kỉ trước. 

Tuy nhiên, nhờ sự phát triển mạnh và bình dân hóa của chíp vi mạch, trí tuệ nhân 

tạo đã trở nên rất phổ biến hiện nay, rất dễ ứng dụng. Doanh nghiệp nào ứng dụng 

càng nhiều trí tuệ nhân tạo càng tiết kiệm chi phí và tăng năng suất, chính phủ nào 

càng ứng dụng trí tuệ nhân tạo càng quản lí nhà nước hiệu quả hơn, phục vụ người 

dân tốt hơn. Ví dụ: hệ thống giám sát công dân của Trung Quốc giúp cải thiện hành 

vi, nâng cao ý thức người dân. 

 Ví dụ: sản xuất chip 5G ở Viettel, Vinfast là do các kỹ sư người Việt Nam 

từng công tác cho các tập đoàn hàng đầu về công nghệ dẫn dắt -> có thể rút ngắn 

thời gian phát triển sản phẩm 

- 2. Doanh nghiệp đã gia công tốt, sẽ có thể tự làm sản phẩm tốt 

o Hiện nay có rất nhiều DN Việt Nam gia công cho các công ty nước 

ngoài, đặc biệt là trong ngành công nghiệp phần mềm. Việc gia công giúp người 

lao động của các công ty từng bước có thói quen, tác phong công nghiệp, cách suy 

nghĩ và hành xử chuyên nghiệp, hiểu được quy trình vận hành một phân xưởng 

công nghiệp. Bản thân các doanh nghiệp khi gia công cũng sẽ từng bước học hỏi 

và làm chủ được công nghệ. Đây là nền tảng rất tốt để chuyển sang tự sản xuất. 

o Các DN sau một thời gian gia công sẽ có tích lũy vốn, có thể đầu tư 

cho nghiên cứu và phát triển.  

 Ví dụ:  

 Toyota xuất thân là nhà máy dệt 

 Huyndai chuyển từ đóng tàu sang sản xuất ô tô 

 .... 

 Trung Quốc từng được mệnh danh là công xưởng sản xuất của thế giới, ngày 

nay đã chuyển sang tự sản xuất sản phẩm công nghệ 
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 Các cty gia công phần mềm của Việt Nam ngày nay đang dần chuyển hướng 

tự sản xuất, xây dựng thương hiệu 

- 3. Các tập đoàn doanh nghiệp lớn có thời gian tích lũy tư bản, hiện nay đã đủ 

nguồn lực để đầu tư cho nghiên cứu phát triển/ 

 Ví dụ: VinGroup chuyển sang làm ô tô, smartphones... 

o Đây chính là các trụ cột chính để thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp 

công nghệ số Việt Nam 

- 4. Thị trường Việt Nam là thị trường mở, người dân Việt Nam có tinh thần 

dân tộc cao 

o Một trong những khó khăn cơ bản của DN là gia nhập thị trường. Thị 

trường Việt Nam cơ bản cởi mở và năng động với những sản phẩm mới, người dân 

không có thành kiến với những sản phẩm mới 

 Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển thương mại điện tử 

nhanh nhất 

o Người Việt Nam rất có tinh thần dân tộc: 

 Ví dụ: đội tuyển bóng đá Việt Nam, sữa Vinamilk, cafe Trung Nguyên 

- 5. Với xu thế chuyển đổi số thì thị trường sản phẩm ICT sẽ bùng nổ trong 

thời gian tới. Dự báo đến năm 2020 sẽ có hơn 30 tỷ thiết bị đầu cuối kết nối, mỗi 

người sống trên trái đất sẽ có ít nhất là 2 thiết bị và nhiều hơn là 6 thiết bị được kết 

nối, mỗi ngôi nhà điển hình có thể sẽ chứa hơn 500 thiết bị thông minh vào năm 

2022. Chi phí dành cho các thiết bị và dịch vụ IoT trên toàn thế giới sẽ tăng từ 656 

tỉ đô la (2014) lên 1.7 nghìn tỉ đô la vào năm 2020. Như vậy, không chỉ đáp ứng 

cho thị trường trong nước mà, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ nhiều có tiềm 

năng phát triển với thị trường quốc tế rộng lớn. 

Để khẩu hiệu “Make-in-Viet Nam” được triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong 

xã hội, là động lực thúc đẩy sáng tạo, thiết kế, phát triển và sản xuất trong nước, 

xin kiến nghị CP các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tạo điều kiện cho thử nghiệm sản phẩm ứng dụng công nghệ 

mới trong không gian và thời gian xác định; trong môi trường thử nghiệm công 

nghệ cho phép tạm thời điều chỉnh các quy định hiện hành. -> giúp cho DN nhanh 

chóng hoàn thiện sản phẩm, một thế mạnh cạnh tranh quan trọng. 

Ví dụ: Sandbox công nghệ ở Anh giúp xuất hiện rất nhiều kỳ lân trong thời 

gian gần đây 

2. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư công của giai đoạn 2021-2025 cho các Đề 

án, dự án đầu tư phát triển hạ tầng số, các nền tảng (platform) để tạo tiền đề và thúc 

đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia; 
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3. Chính phủ ban hành các cơ chế khuyến khích, ưu đãi cho các doanh 

nghiệp chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực công nghiệp công 

nghệ. Ví dụ: được phép như trích 25% lợi nhuận trước thuế của các lĩnh vực khác 

cho đầu tư các dự án lĩnh vực công nghiệp ICT. 

4. Tiếp tục cho phát triển các khu CNTT tập trung, nơi sản sinh ra các 

doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển rất hiệu quả hiện nay.  

a. Ví dụ: Khu CV phần mềm Quang Trung có đóng góp rất nhiều cho 

ngành CNTT Việt Nam, ... 
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VIỆT NAM – ĐIỂM HẸN CỦA CỘNG ĐỒNG VIỄN THÔNG  

VÀ CNTT THẾ GIỚI TRONG NĂM 2020 

Triệu Minh Long 

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế 

 

- Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

- Kính thưa Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 

- Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, các quý vị đại biểu, 

Hơn hai tháng trước, ngày 9/9/2019, ngay sau lễ khai mạc Triển lãm Viễn 

thông Thế giới tại Budapest, thủ đô Hungary, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Tổng thư ký Liên 

minh Viễn thông Thế giới ITU, ông Zhao Houlin. 

 Buổi làm việc này để lại 2 dấu ấn có ý nghĩa lịch sử trong ngành ICT của 

Việt Nam và Thế giới. 

 Thứ nhất, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam được trao quyền đăng cai tổ 

chức Hội nghị và Triển lãm Viễn thông Thế giới, sự kiện quan trọng nhất trong 

năm của cộng đồng ICT toàn cầu. 

 Thứ hai, lần đầu tiên trong lịch sử, theo sáng kiến của Bộ trưởng Thông tin 

và Truyền thông Việt Nam, ITU – một tổ chức liên chính phủ, thuộc Liên hợp 

quốc, đã đồng ý đổi tên sự kiện quan trọng này thành ITU Digital World – Hội 

nghị và Triển lãm Thế giới Số.  

Việc đổi tên phù hợp với xu thế phát triển và vai trò của ICT trong kỷ 

nguyên số, trong sự phát triển của kinh tế số, xã hội số, của cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4. 

 Thưa quý vị đại biểu, 

 Tính từ hôm nay, chỉ còn hơn 8 tháng nữa, vào ngày 6/9/2020, Lễ khai mạc 

của Triển lãm Thế giới Số sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Và như lời của Tổng thư 

ký ITU, Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm của thế giới về viễn thông và công nghệ 

thông tin, tâm điểm của thế giới số. 

 Theo ước tính, sẽ có hơn 5000 đại biểu, từ khoảng 120 nước, trong đó có 

hàng trăm đoàn cấp bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan quản lý và các tập đoàn hàng 

đầu thế giới về ICT sẽ có mặt tại Hà Nội. Sẽ có khoảng 400 gian trưng bày, giới 
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thiệu các thành tựu mới nhất về công nghệ số, về giải pháp và dịch vụ số, phục vụ 

chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

Thưa quý vị đại biểu, 

 Khác với các năm trước, cùng với tên gọi mới là Hội nghị và Triển lãm Thế 

giới Số, ngoài các thương hiệu lớn về viễn thông, đại biểu quốc tế đến Việt Nam 

năm 2020 sẽ chứng kiến sự hiện diện của các tên tuổi hàng đầu về công nghệ, giải 

pháp, ứng dụng, các lĩnh vực gắn với cách mạng công nghiệp 4.0. 

 Đối với Bộ trưởng và lãnh đạo cơ quan quản lý của hơn 100 nước sẽ tham 

dự sự kiện, các khuyến nghị chính sách, kinh nghiệm và chiến lược của các nước 

được chia sẻ tại hơn 20 phiên hội nghị và diễn đàn cấp cao sẽ là nguồn thông tin vô 

giá. 

Các công nghệ, giải pháp và dịch vụ mới nhất sẽ được giới thiệu, cùng với 

các sáng kiến mới về thu hẹp khoảng cách số, ứng dụng số cho cộng đồng, nâng 

cao chất lượng sống cho người dân. 

 Thưa quý vị đại biểu, 

 Với chủ đề: “Cùng nhau xây dựng thế giới số”, các phiên họp chuyên đề sẽ 

tập trung thảo luận sâu về 3 nhóm nội dung: kết nối thông minh, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số, phát triển xã hội số và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng 

đồng.  

Các chuyên gia sẽ thảo luận về phát triển mạng di động 5G, phát triển hạ 

tầng băng rộng, hệ sinh thái sáng tạo số, chuyển đổi số, an toàn và an ninh không 

gian mạng, sử dụng và khai thác dữ liệu cá nhân. 

 Thưa quý vị đại biểu, 

Hàng năm, khi ITU tổ chức sự kiện này ở các quốc gia khác nhau trên thế 

giới, chỉ một vài doanh nghiệp lớn của Việt Nam có điều kiện tham gia trưng bày, 

quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm dịch vụ.  

Năm 2020, cùng với các doanh nghiệp lớn, hàng ngàn doanh nghiệp ICT, cả 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam, có thể trực 

tiếp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận các quỹ đầu tư, kết nối với các đối tác tiềm năng 

từ khắp các châu lục. 

Tháng 9/2020, cùng với kế hoạch chuyển đổi số trong nước, các Bộ, ngành 

và địa phương của Việt Nam sẽ có dịp trao đổi, tham khảo kinh nghiệm của các 

đồng nghiệp và chuyên gia quốc tế; sẽ có cơ hội để tiếp cận và tìm kiếm đối tác cho 

các chương trình, đề án ứng dụng công nghệ số của ngành, địa phương mình. 

Tháng 9/2020, Việt Nam sẽ là điểm hẹn của cộng đồng viễn thông và công 

nghệ thông tin toàn cầu. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
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VIỆT NAM CÓ THỂ DẪN ĐẦU THẾ GIỚI VỀ AN NINH MẠNG 

VÀ SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÔNG MINH, TẠI SAO KHÔNG? 

Nguyễn Tử Quảng 

Chủ tịch HĐQT  Tập đoàn Công nghệ Bkav 

 

Kính thưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kính thưa Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 

và toàn thể hội nghị. Bkav là Tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an 

ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất các thiết bị điện tử thông 

minh và cung cấp dịch vụ Cloud Computing.  

Có thể nói, Bkav là đơn vị đã đặt nền móng đầu tiên trong lĩnh vực nghiên cứu, 

phát triển và đào tạo về an ninh mạng một cách chuyên nghiệp, bài bản tại Việt 

Nam. Cho đến nay, với chặng đường gần 20 năm, Bkav đã có được nhiều kết quả, 

nghiên cứu và phát hiện trong lĩnh vực an ninh mạng có ảnh hưởng, mang tầm ở 

tầm quốc tế.  

Bkav là công ty đầu tiên trên thế giới đã phát hiện và công bố lỗ hổng trong công 

nghệ nhận dạng khuôn mặt trên máy tính xách tay ngay khi công nghệ này bắt đầu 

phổ biến. Nhận diện khuôn mặt được đánh giá có độ chính xác cao, được nhiều 

hãng công nghệ trên toàn cầu: như Toshiba, Lenovo, Asus… ứng dụng vào sản 

phẩm của mình. 

Bkav cũng là công ty đầu tiên trên thế giới công bố phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng 

trên Google Chrome chỉ vài ngày sau khi trình duyệt này ra mắt (9/2008). Hiện, 

Google Chrome là trình duyệt web được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. 

Một trong những sự kiện an ninh mạng được thế giới đặc biệt quan tâm là vụ tấn 

công vào hàng loạt website của cơ quan chính phủ Mỹ, Hàn Quốc, bao gồm cả 

website của tổng thống Hàn Quốc (Tháng7/2009). Bkav là công ty đầu tiên trên thế 

giới xác định được nguồn gốc cuộc tấn công này. Đây là một trong những cuộc tấn 

công lớn nhất trong lịch sử của an ninh mạng thế giới. Sự kiện đã được viết thành 

1 chương trong cuốn sách nổi tiếng “Bên trong chiến tranh không gian mạng” do 

NXB O’ Reilly (Mỹ) xuất bản. 

 

Bkav là công ty đầu tiên trên thế giới tìm ra lỗ hổng của hệ thống nhận diện khuôn 

mặt - Face ID của iPhone X chỉ 2 tuần sau khi iPhone X chính thức bán ra thị trường 

(11/2017). Face ID, được Apple coi là bước đột phá công nghệ lớn nhất của mình 

trên iPhone X. Sự kiện thu hút hàng trăm tờ báo lớn và hãng thông tấn quốc tế đưa 

tin như Reuter, Forbes, cNet... Trước đó, Bkav cũng đã phát hiện ra lỗ hổng trong 

công nghệ nhận diện mống mắt trên trên dòng điện thoại Samsung Galaxy S8. 
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Trong lĩnh vực an ninh mạng, chúng tôi còn có niềm tự hào lớn. Đó là Bkav đã và 

đang phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức 

cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix, một cuộc thi hiếm hoi do 

Việt Nam tổ chức được đánh giá cao trong cộng đồng an toàn, an ninh mạng trong 

nước cũng như thế giới, luôn thu hút được nhiều đội thi đứng đầu CTF Times (Bảng 

xếp hạng an ninh mạng hàng đầu thế giới), đến từ các quốc gia phát triển trong lĩnh 

vực an toàn, an ninh mạng như Mỹ, Nga, Ukraina, Hàn Quốc…  

2019 là năm thứ 6 WhiteHat Grand Prix được tổ chức và chỉ khoảng 1 tuần sau khi 

phát động cuộc thi, hiện đã có hơn gần 200 đội thi từ khắp nơi trên thế giới đăng 

ký tham gia, gấp 3 lần năm ngoái so với cùng thời điểm. Chúng tôi hy vọng, cuộc 

thi sẽ góp phần nhỏ hiện thực hóa mục tiêu của Bộ TT& TT là hình thành trung tâm 

(hub) về chia sẻ thông tin an toàn, an ninh mạng của ASEAN tại Việt Nam trong 

năm nay.  

Bên cạnh đó, Bkav còn là nhà sản xuất các sản phẩm an ninh mạng tổng thể và toàn 

diện với các Giải pháp phòng chống virus cho gateway, Giải pháp phát hiện và cảnh 

báo tấn công sớm, Giải pháp tường lửa thế hệ mới, Giải pháp quản lý chính sách an 

ninh thông tin… Số lượng sản phẩm an ninh mạng có thể nói bằng của nhiều công 

ty có thương hiệu trên thế giới cộng lại. 

Trong lĩnh vực phần cứng, nhắc đến Mỹ chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến thương 

hiệu Apple; nhắc đến Hàn Quốc là Samsung, còn Trung Quốc là Huawei. Mỹ, Hàn 

Quốc Trung Quốc là 3 quốc gia có nền kinh tế phát triển, năng động dựa vào công 

nghệ hàng đầu thế giới.  

 Xét về không gian, trên bản đồ theo thứ tự Mỹ đến Hàn Quốc, đến Trung Quốc. 

Xét về thời gian, quá trình hình thành các công ty Công Nghệ trên cũng theo thứ tự 

đó. 

Nếu nhìn bản đồ là như vậy còn nếu nhìn vào sự phát triển công nghệ, lịch sử đang 

đứng vê phía chúng ta. Đảng, chính phủ đang nỗ lực trong năm qua thúc đẩy Việt 

Nam là nước đang phát triển thành nước phát triển đựa vào công nghệ. Theo tôi 

điều đó phải thể hiện bằng những cái tên rất cụ thể như Apple Mỹ, Samsung Hàn 

Quốc, Huawei Trung Quốc.  

Lịch sử đang đứng về chúng ta và chúng ta phải có chiến lược để xây dựng cái tên 

này.  

Cách đây 10 năm khi chúng tôi sản xuất Smartphone Bphone cũng với tầm nhìn 

như vậy. Đến nay chúng tôi sở hữu công nghệ lõi tương đương các hãng hàng đầu 

thế giới. 

Thưa Thủ tướng, thưa Bộ trưởng và toàn toàn thể hội nghị, những gì chúng ta đã 

làm được trong gần 20 năm qua cho thấy người Việt Nam thực sự có năng lực và 
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nếu được đầu tư đúng hướng, có sự hỗ trợ của Chính phủ, chúng ta hoàn toàn có 

thể trở thành một cường quốc về an ninh mạng cũng như dẫn đầu trong lĩnh vực 

sản xuất điện tử thông minh, khoa học công nghệ như Chính phủ và Bộ TT&TT đã 

nhiều lần nhấn mạnh kỳ vọng này.  
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VI. LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG 

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ  

- MỘT HƯỚNG ĐI TÍCH CỰC TỪ BÁO DÂN TRÍ 

                                                                                            Phạm Huy Hoàn 

Tổng biên tập báo Dân Trí 

 

Trước hết tôi xin được bày tỏ lời cám ơn Bộ Thông tin và Truyền thông có 

Thư mời Báo Dân trí tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Bộ và tạo 

điều kiện cho tôi có thể phát biểu và chia sẻ một số suy nghĩ về  trách nhiệm xã hội 

của báo chí đã được thực hiện có kết quả trên báo Dân Trí như thế nào qua những 

bài viết trên báo từ 15 năm qua . 

Tôi cũng rất vui khi thời gian gần đây vào đầu giờ một buổi sáng khi đến Tòa 

soạn báo làm việc, tôi nhận được một tin nhắn từ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 

“Đã thấy tin buổi sáng mỗi ngày trên báo Dân Trí “lan tỏa một năng lượng tích cực 

đến người dân Việt Nam. Cám ơn anh Hoàn, cám ơn báo Dân trí”. Tôi đã cám ơn 

Bộ trưởng vì hiểu rằng đây là một lời khen động viên về việc báo Dân Trí đã thực 

hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình, nhưng cũng là lời nhắc nhở của Bộ trưởng về 

nội dung cần có hàng ngày, trong các tin bài xuất bản vào mỗi buổi sáng trên báo 

Dân trí. 

Có thể nói, về trách nhiệm xã hội của báo chí theo đúng tôn chỉ - mục đích 

của báo từ 15 năm qua, báo Dân trí đã phát sáng trong 2 lĩnh vực phù hợp với tôn 

chỉ mục đích của báo.  

Thứ nhất là lĩnh vực Khuyến học - Khuyến tài qua Giải thưởng Nhân tài đất 

Việt do Tổng biên tập là Trưởng ban tổ chức, được VTV truyền hình trực tiếp hàng 

năm, được nhiều vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan quan tâm 

chăm sóc nên đã thành công cả ởt rong nước và ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tặng Lẵng hoa chúc mừng thành công của Giải 

thưởng NTĐV. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho đến năm cuối cùng trước khi mất 

vẫn đều đặn gửi lẵng hoa, viết thư chúc mừng.Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn 

Sang,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn 

Thưởng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và 

Nhà nước nhiều năm liền gửi lẵng hoa chúc mừng, trực tiếp đến dự và trao các giải 

cao nhất được tôn vinh suốt 15 năm qua. 

Tháng 3/2019, tại Paris (Cộng hòa Pháp), trong khuôn khổ Diễn đàn Người 

Việt có tầm ảnh hưởng do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ 

Ngoại giao) và Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE) đồng chủ 

trì tổ chức, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí đã chính thức phát động Giải thưởng 

Nhân tài Đất Việt 2019. Đây là lần đầu tiên, hoạt động giới thiệu, quảng bá và phát 

động giải thưởng được tổ chức tại nơi hội tụ của người Việt có tầm ảnh hưởng trên 
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toàn cầu, nhằm tạo ra những hợp tác tích cực, đánh thức tiềm năng đất nước, góp 

phần vào sự phát triển chung của Việt Nam. 

Hoạt động thứ hai về Trách nhiệm xã hội của báo Dân trí là Chương 

trình“Tấm lòng Nhân ái”. Từ 15 năm qua, hàng ngày chương trình được đón nhận 

tấm long của bạn đọc Dân trí trong nước và nước ngoài góp phần giúp đỡ xây nhiều 

trường học, lớp học, xây cầu cho các em học sinh và các thầy cô vùng sâu ,vùng xa 

có điều kiện an toàn đến trường lớp với đầy đủ tiện nghi học tập. Sau 15 năm, đã 

có 35 trường lớp, 17 cây cầu được xây dựng và hàng triệu học bổng đã được trao 

tới học sinh, sinh viên trong cả nước. 

Vì thời gian có hạn, trong tham luận hôm nay tôi xin được trích dẫn một lời 

căn dặn của Bác Hồ về trách nhiệm xã hội của báo chí mà tôi đã ghi vào tâm khảm 

từ gần 30 năm làm Tổng biên tập ở 2 tờ báo Lao Động và Dân trí. Bác Hồ nói: “Tờ 

báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng mực đen ấy, người ta 

có thể viết những bức tối hậu thư, người ta có thể viết những bức thư yêu thương”. 

Lời của Bác căn dặn khi người viết báo còn dùng giấy trắng mực đen. Bước vào 

thế kỷ 21, tốc độ thông tin qua internet đã xóa nhòa khoảng cách về thời gian và 

không gian, những “bức thư yêu thương” mà Bác căn dặn đó càng có ý nghĩa thiết 

thực hơn. 

Có thể hiểu đó chính là những bài viết thấm đậm tính nhân văn – nhân ái từ 

trái tim người làm báo để khơi gợi tấm lòng “thương người như thể thương thân” 

vàgóp phần lan tỏa tinh thần đó trong toàn xã hội. 

Ban Biên tập báo Dân Trí định hướng “những bức thư yêu thương”thấm đậm 

tình nhân văn nhân ái, hàng ngày phải có từ 1 đến 2 bài viết trên trang chủ của báo 

(có thể đi vị tríCover Story hoặc Top Story) thể hiện tình yêu thương con người 

tương xứng với nhận thức về đạo đức và trách nhiệm xã hội của một nhà báo. Trên 

tinh thần đó, từ 15 năm qua phóng viên báo Dân Trí đã đăng tải hàng chục ngàn bài 

viết có tính phát hiện từ những góc khuất trong cuộc sống hàng ngày. Những bài 

viết đó đã lay động và làm tỏa sáng tấm lòng nhân hậu vốn có trong mỗi con người 

Việt Nam. Đó là những bài viết về những hoàn cảnh đau thương của những người 

bị bệnh hiểm nghèo không nơi nương tựa, những em bé bị bỏ rơi, những phòng học 

tan hoang giữa núi rừng, những em học sinh dù cuộc sống còn thiếu thốn vẫn hàng 

ngày vượt khó lội sông đến trường tìm chữ. Chuyên mục “Tấm lòng Nhân ái” của 

báo Dân trí ra đời từ 15 năm qua đã và đang góp phần đánh thức và khơi dậy lòng 

trắc ẩn, tình yêu thương đồng bào từ sâu thẳm trong trái tim mỗi con người trong 

xã hội, dù họ suốt ngày bận rộn với cuộc sống mưu sinh.  

Hàng triệu tấm lòng bạn đọc từ trong nước và nước ngoài đã đóng góp tiền 

và hàng cùng những lời động viên chia sẻ chuyển tới Chương trình “Tấm lòng Nhân 

ái” của  Dân trí, hoặc khi biết thông tin trên báo nhiều bạn đọc trực tiếp đến thăm 

hỏi và trao tiền tới những người gặp hoàn cảnh khó khăn cần sự cứu giúp khẩn cấp. 
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Tựu chung lại, những điều tốt đẹp, những giá trị nhân văn – nhân ái  luôn cần 

được nhà báo bảo vệ và bằng bài viết của mình góp phần “lan tỏa một năng lượng 

tích cực đến người dân Việt Nam”, mà cụ thể nhất là đến từng bạn đọc, như  ý kiến 

đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về thông tin cần có mỗi buổi sáng trên 

báo Dân Trí thời gian gần đây. 

Nhân lên những điều tử tế 

Theo tinh thần “lan tỏa yêu thương”, nhân lên những điều tốt đẹp, từ 15 năm 

qua, bên cạnh các bài phóng sự điều tra phản ánh bất cập trong xã hội, phóng viên 

báo Dân trí đã có hàng nghìn bài viết có tính phát hiện, từ tận cùng những góc heo 

hút nhất của cuộc sống hàng ngày hoặc những nỗi đau đang cần sự sẻ chia. 

Đó là hoàn cảnh khó khăn của những người nghèo khổ; những số phận, 

những gia đình tan tác vì tai ương, vì bệnh tật; những em bé đơn côi không mái 

nhà; những phòng học tan hoang sau mưa lũ; những bản làng xa xôi tận cùng đất 

nước đang  thiếu lớp học, thiếu trường học. 

Chương trình “Tấm lòng nhân ái” của báo Dân trí ra đời từ những điều chân 

thực đó và phụng sự những điều tử tế như vậy đã được 15 năm. Mong muốn lớn 

nhất của chúng tôi từ đó tới nay, không gì khác hơn, là góp phần đánh thức và khơi 

dậy lòng trắc ẩn và tình yêu thương đồng bào từ thẳm sâu trong trái tim của mỗi 

con người Việt Nam, dù ở biên cương phía Bắc hay tận cùng đất mũi, từ những con 

người Việt Nam đang làm việc, học tập, làm việc ở châu Âu hay đã định cư nhiều 

năm ở nước ngoài… 

Từ 15 năm qua, với những bài viết hàng ngày kết nối với những tấm lòng 

nhân ái từ bạn bè trong nước và  quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ… 

Hàng triệu tấm lòng tử tế, dù là người Việt hay người nước ngoài, dù ở trong nước 

hay ngoài nước, đang đồng hành, động viên, chia sẻ với hoạt động Nhân ái của báo 

Dân trí.  

Một nét đặc biệt nữa của hoạt đông Nhân ái của báo Dân Trí là cách đây 

khoảng 5 năm, bạn đọc Dân Trí biết thông tin qua báo chí về tình hình người dân 

Nhật tại vùng bị nạn sóng thần đang rất khó khăn và nhân dân Philippines tại vùng 

bị bão Haiyan tàn phá đang cần sự giúp đỡ.  Các thầy cô cùng các em học sinh 

nhiều trường học đã quyên góp tiền để mang tới báo Dân Trí  nhờ Tổng biên tập 

chuyển tới Đại sứ quán Nhật và Đại sứ quán Philippines số tiền gần 2 tỉ đồng để 

được góp phần ủng hộ những người dân ở hai nước đang gặp khó khăn. 

Chương trình Nhân ái của báo Dân trí được dựng xây trên nguyên tắc phụng 

sự cộng đồng, một đồng của bạn đọc “đến”báo là một đồng “đi” đến đúng hoàn 

cảnh đang từng ngày, từng giờ cần được hỗ trợ, giúp đỡ, san sẻ khó khăn.  

Mỗi năm trung bình có trên 400 bài viết về các hoàn cảnh khó khăn được báo 

Dân trí đăng tải,kết nối được những trái tim chung nhịp đập với “Tấm lòng Nhân 
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ái”. Với số tiền được ủng hộ trên dưới  40 tỉ đồng/mỗi năm, bạn đọc trong nước và 

nước ngoài giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn qua những bài viết trên báo Dân Trí  

đã mang lại hiệu quả tích cực cho từng lớp học, từng trường học, từng học sinh, 

từng thầy cô giáo, từng con người, từng gia đình…có thể vượt qua khó khăn. 

Đến đây, nếu được phép thay mặt những thày cô giáo, những em học sinh ở 

các vùng sâu vùng xa, những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, tôi xin được bày tỏ 

lời cám ơn chân thành tới Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng miễn phí cho 

báo Dân Trí công nghệ chuyển đổi từ bài viết sang giọng nói tự nhiên, ứng dụng 

công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại do Trung tâm Không gian Mạng Viettel (VTCC) 

xây dựng và phát triển, đã giúp cho thông tin trên báo Dân Trí được truyền đạt đa 

dạng hơn đến nhanh tới bạn đọc. Chính “Tấm lòng nhân ái” nêu trên của Bộ trưởng 

Nguyễn Mạnh Hùng đã giúp cho cán bộ và phóng viên báo Dân trí đã và đang làm 

tốt việc thực thi “Trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân” theo đúng tôn chỉ mục 

đích của Báo Dân trí từ ngày thành lập đến hôm nay. 

Xin cám ơn Thủ tướng  

Xin cám ơn Bộ trưởng, quý vị và các bạn  

**** 
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QUẢN LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ TRƯỚC THỀM ĐẠI 

HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN 

QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG 

 

                                                                    Lưu Đình Phúc 

                                                   Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT 

Năm 2020, tình hình quốc tế sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ở 

trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục khoét sâu vào những tồn tại, bất cập trong 

phát triển kinh tế - xã hội đất nước để chống phá ta, nhất là trên lĩnh vực chính trị, 

tư tưởng, văn hoá, báo chí, thực hiện âm mưu "Diễn biến hoà bình" ngày càng thâm 

độc, nham hiểm hơn. Cuộc đấu tranh về chính trị, tư tưởng thể hiện trên trận tuyến 

báo chí, ngày càng trở nên khốc liệt. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, nhất 

là công nghệ thông tin và xu hướng toàn cầu hóa kinh tế diễn ra mạnh mẽ, sâu sắc, 

tạo ra nhiều cơ hội và cả những thách thức. Sự tương tác nhiều chiều trong thông 

tin, các trào lưu, khuynh hướng tư tưởng xâm nhập vào nước ta ngày càng mạnh 

mẽ. Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Trước tình hình đó, tăng cường sự quản lý thông tin báo chí là đòi hỏi khách 

quan và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020. 

Bức tranh báo chí năm 2019 

Nguồn lực báo chí và những giá trị do báo chí đem lại cho xã hội vô cùng 

lớn nhưng báo chí đang đứng trước một thực tế, đó là nguồn thu suy giảm mạnh. 

Năm qua, số lượng phát hành và quảng cáo của báo in tiếp tục giảm. Tổng doanh 

thu báo chí in là 3508 tỷ, giảm 3,9% so với năm 2018, trong đó doanh thu quảng 

cáo 1227 tỷ, giảm 5,6% so với năm 2018. Tuy nhiên, năm 2019 tổng doanh thu của 

báo chí điện tử đạt 1415 tỷ, tăng 13%  so với năm 2018, trong đó doanh thu quảng 

cáo tăng 13,2%. Điều này là tín hiệu lạc quan khi mà chủ trương hỗ trợ báo chí 

được đưa ra với những giải pháp thiết thực cho quá trình chuyển đổi số trong báo 

chí, là những nỗ lực của từng cơ quan báo chí tìm kiếm nguồn thu từ hệ sinh thái 

số; là nhận thức của doanh nghiệp trong nước khi mà báo chí đồng hành cùng doanh 

nghiệp. 

Năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 362 về quy hoạch 

phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Đây là sự kiện báo chí quan 

trọng trong năm, thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ trong việc xây dựng bộ máy 

tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT 

triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch, đồng thời đã hướng dẫn, 
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làm việc trực tiếp và đôn đốc 24 cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí thuộc các hội 

ở Trung ương thực hiện quy hoạch báo chí trong năm 2019. Mặc dù các cơ quan 

báo chí đã gửi hồ sơ cấp phép chuyển báo thành tạp chí, nhưng đánh giá tổng thể, 

việc các cơ quan báo chí thực hiện quy hoạch còn chậm so với tiến độ đề ra. 

Báo chí đang phải xoay xở nguồn thu, dẫn đến không ít hiện tượng coi câu 

view với việc triệt để khai thác, tăng tần suất các thông tin tầm phào, vô bổ, rẻ tiền 

như một giải pháp kinh tế. Đã có các hoạt động “thúc ép” doanh nghiệp quảng cáo, 

thậm chí là trở thành chủ trương của không ít tòa soạn khiến môi trường kinh doanh, 

đầu tư trở nên méo mó, cản trở hoạt động của nhiều doanh nghiệp lành mạnh. 

Thực trạng đó đã được chấn chỉnh quyết liệt trong năm qua, với hàng loạt 

các cuộc thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm. Cục Báo chí đã tiếp nhận qua đường dây 

nóng 1.766 cuộc điện thoại và 139 thư điện tử. Qua kênh thông tin này, cơ quan 

quản lý chủ động nhắc nhở, xử lý nghiêm minh nhiều trường hợp vi phạm. 

Công tác phối hợp giữa Bộ TT&TT với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội 

Nhà báo Việt Nam, cùng các Sở TT&TT thống nhất, nhịp nhàng, có hiệu quả, giúp 

xử lý tốt các vấn đề phát sinh cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành. 

Hiệu suất lao động của báo chí tuy không cao nhưng những giá trị do báo chí 

mang lại vô cùng to lớn. Báo chí tuyên truyền tạo niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt 

của Đảng; sự năng động, sáng tạo, quyết liệt của Chính phủ; là hình ảnh Việt Nam 

tăng trưởng trên các lĩnh vực. Tất cả đang cùng hướng tới tương lai rộng mở. Giá trị 

vật chất mà báo chí mang lại thậm chí là nhiều tỷ đô, và hơn thế, đó là niềm tin vào 

thể chế quốc gia đang trên đà cường thịnh. 

Theo số liệu của Trung tâm lưu chiểu truyền thông số quốc gia thuộc Cục Báo 

chí: tính đến ngày 30/11/2019, trong tổng số 15.832.700 tin, bài trên báo chí điện tử 

thì 24,80% là thông tin tích cực, 9,87% là thông tin tiêu cực, thông tin trung lập chiếm 

tỉ lệ 65,33%. So với năm 2018, thông tin tiêu cực giảm 6,2%, thông tin tích cực tăng 

8,5%. Xu hướng “báo chí tử tế” tăng hơn so với trước đây đã lan truyền đi những 

năng lượng tích cực trong xã hội. 

Quản lý tốt thông tin báo chí trong năm 2020 
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Những giá trị mà báo chí mang lại cho đất nước là rất to lớn. Nhưng báo chí 

đang phải đối mặt với những thách thức toàn cầu: Đó là truyền thông xã hội đang 

tạo ra quyền lực mới của sự ảnh hưởng. 

Cùng với đó là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, với chiêu bài 

dân chủ, nhân quyền; tận dụng truyền thông xã hội làm công cụ tấn công vào nền 

tảng tư tưởng của Đảng, chống phá chế độ ta, xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh 

đạo, gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, loan truyền thông tin giả. Trước 

mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc, thông tin xấu độc 

được lan truyền nhiều trên mạng, nếu không được kiểm soát tốt, qua kênh truyền 

thông chính thống sẽ trở thành dư luận xã hội, rất nguy hại. 

 Trong bối cảnh thực hiện Quy hoạch báo chí; báo chí tự chủ; suy giảm quảng 

cáo; bùng nổ truyền thông xã hội, bằng nỗ lực của mình, các cơ quan báo chí đã nỗ 

lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để trở thành lực lượng quan trọng trong công 

tác thông tin, tuyên truyền. 

Do đó, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của báo chí trong định hướng dư luận 

xã hội, tập hợp, đoàn kết, cổ vũ các giai tầng trong xã hội tích cực tiến hành thắng 

lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội 2011-2020, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Yêu cầu 

khách quan đó đòi hỏi hoạt động báo chí phải nâng cao hơn nữa chất lượng chính 

trị, chất lượng văn hóa, chất lượng giáo dục, hướng báo chí vào mục tiêu giữ vững 

ổn định chính trị, xây dựng niềm tin xã hội, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, từng bước 

xây dựng con người mới, lối sống mới. 

Từ thực tiễn báo chí năm qua và những yêu cầu đặt ra cho năm tới, cần xác 

định tầm nhìn chiến lược cho báo chí, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát 

biểu nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam: “Báo chí phải tìm 

lại giá trị cốt lõi của mình, phải có tính cách mạng, đồng thời nhận một sứ mệnh 

mới là chống các tin giả, tin xấu, độc hại” 

“Dòng chảy chính mà báo chí đang mang đến cho đất nước, đó là sự đồng 

thuận và tạo niềm tin mãnh liệt hơn của xã hội, của người dân vào sự nghiệp xây 

dựng và phát triển đất nước” 

Để “phát huy những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, tạo niềm tin xã 

hội”, trong năm 2020 cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

Một là, hoàn thành quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc giai 

đoạn 1 ( gồm báo chí thuộc các Bộ, ngành, địa phương). Phát huy cách làm có hiệu 

quả như đã thực hiện với 24 cơ quan chủ quản thuộc hội trung ương; tập trung tháo 
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gỡ những vướng mắc; làm việc với cơ quan chủ quản, tổng biên tập, cấp ủy để đả 

thông tư tưởng. 

Hai là, cùng với sự quan tâm của nhà nước cần tận dụng các nguồn lực trong 

xã hội để chung tay xây dựng niềm tin xã hội. “Quỹ phát triển báo chí” dự kiến ra 

đời trong năm 2020, trên cơ sở hoàn toàn xã hội hóa để hỗ trợ báo chí trong giai 

đoạn sau quy hoạch, tập trung hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới; để 

bồi dưỡng, tập huấn cho phóng viên, biên tập viên; tuyên truyền xây dựng hình ảnh 

quốc gia. “Dự án hỗ trợ phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2014” đã được 

công ty Vinamil hỗ trợ 25 tỷ đồng. Sẽ có nhiều doanh nghiệp như thế sẵn lòng gây 

quỹ khi hiểu về tầm nhìn xây dựng niềm tin xã hội mà báo chí mang lại. 

Ba là, đầu tư cho các cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực (Truyền 

hình Việt Nam, Đài TNVN, TTXVN, Báo Nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo 

Quân đội nhân dân) để giữ vai trò chi phối, giữ nhịp, định hướng thông tin; làm tốt 

công tác đấu tranh phản bác tin giả, tin xấu, độc hại. 

Bốn là, Hoàn thiện hành lang pháp lý để báo chí phát triển, đồng thời bổ 

sung quy định quản lý chặt chẽ; đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo 

chí 2016; sửa Thông tư 48 về cấp phép hoạt động báo chí để khắc phục tình trạng 

“báo hóa tạp chí” 

Năm là, định hướng báo chí lan tỏa nội dung tích cực. Công tác chỉ đạo, quản 

lý thông tin cần được tăng cường trên cơ sở vận hành tốt Trung tâm lưu chiểu dữ 

liệu truyền thông số quốc gia để đo lường, đánh giá chuyên sâu xu hướng thông tin, 

nội dung báo chí, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới 

đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Sáu là, Bộ sẽ kết nối đường dây nóng các bộ, ngành, địa phương để quản lý 

chặt chẽ hoạt động của phóng viên, kịp thời xử lý thông tin xấu độc, cung cấp thông 

tin cho báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông. 

Bảy là, chỉ đạo báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh phản bác 

thông tin xấu độc; công bố thông tin giả trên báo chí. 

Tám là, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phóng viên, nhà báo, cộng tác viên, từ đó 

kết nối địa phương để biết, đánh giá, xử lý.  

Chín là, tập huấn cho đội ngũ làm công tác truyền thông chuyên trách các 

bộ, ngành, địa phương; tập huấn cho báo chí tuyên truyền về đại hội đảng bộ các 

cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Một số kiến nghị 
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Một là, cần tăng kinh phí đặt hàng báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông 

tin tuyên truyền thiết yếu. Cho phép Bộ xây dựng Đề án hỗ trợ báo chí, xuất bản 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu. 

Hai là, cho phép Bộ thành lập “Quỹ phát triển báo chí” hoàn toàn từ nguồn 

xã hội hóa để hỗ trợ phát triển báo chí, nhất là giai đoạn sau quy hoạch. 

Bốn là, Chính phủ cần thành lập Trung tâm truyền thông quốc gia, có chức 

năng thực hiện truyền thông chính sách công; xử lý khủng hoảng truyền thông; xây 

dựng hình ảnh quốc gia, hình ảnh Chính phủ, hình ảnh lãnh đạo; tổ chức các sự 

kiện truyền thông. 

Kính thưa các đồng chí! 

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, phát triển nhờ công nghệ. Cả hai vấn đề đó đặt 

ra cho Bộ chúng ta sứ mạng nặng nề. 

Nhìn lại chặng đường công tác của năm qua, chúng ta tự hào vì từng cá nhân 

đã nỗ lực hết mình, tìm tòi, sáng tạo, giải các bài toán cũ bằng cách làm mới; đoàn 

kết, thống nhất, vì mục tiêu phát triển của ngành thông tin và truyền thông. 

Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tập thể lãnh đạo Bộ; 

đặc biệt là sự quyết liệt, tìm tòi sáng tạo cách làm mới của đồng chí Bộ trưởng, tạo 

tiền đề quan trọng cho ngành thông tin và truyền thông có sự tăng trưởng trên các 

lĩnh vực. 

Cuối cùng, xin được gửi lời chúc sức khỏe tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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BẢO VỆ, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VIỆT  

TRONG THỜI BUỔI “XUYÊN BIÊN GIỚI” 

Nguyễn Thanh Lâm 

Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

Hãy cùng tưởng tượng một kịch bản trong một tương lai gần như sau: Mọi 

người Việt nam, từ lúc mở mắt thức dậy đến khi lên giường đi ngủ đều lên Youtube 

và Facebook để xem, để tán thưởng hoặc dè bỉu miễn phí mọi thứ trên đời: đọc tin 

và xem truyền hình mà không cần quan tâm tin mình đọc được do báo nào viết, hay 

do ai đưa lên; đâu là tin thật, đâu là tin giả; chương trình truyền hình mình xem do 

ai làm, có bản quyền hay không có bản quyền; những người đưa tin và làm chương 

trình cho mình xem họ kiếm tiền ở đâu, sống bằng gì…. Trẻ em thì lại chẳng cần 

biết và càng không bao giờ có cơ hội được biết thế nào là báo chí, hoặc tại sao phải 

biết đến các kênh truyền hình một khi đã có Facebook, Youtube, Tik tok hay 

Netflix…. Trong một tương lai như vậy, những khái niệm như “Kênh truyền hình 

thiết yếu”, hay “báo chí chính thống” chỉ còn quen thuộc với những người đã ngoài 

40, 50 tuổi. Những người làm báo thì một ngày giành vài giờ để lên mạng viết lách, 

post ảnh, trò chuyện, giải trí, nhưng lại vẫn đang tự an ủi rằng “Mình là lực lượng 

chủ lực để định hướng thông tin và tư tưởng cho xã hội”, rằng “Nhà nước chắc vẫn 

sẽ nuôi anh em chúng ta”, mặc dù đã nhìn thấy trước rằng sự tồn tại của “anh em 

chúng ta” sẽ ngày càng bấp bênh, lay lắt, vì người đọc giờ đây không còn buộc phải 

trả tiền để xem báo, và doanh thu quảng cáo thì sụt giảm không phanh…. 

Tương lai đó không quá xa thực tế hiện nay là mấy, và hoàn toàn có thể  

xảy ra, nếu chúng ta không hành động ngay, một cách sòng phẳng, quyết liệt 

và đồng bộ, để bảo vệ các GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ SÁNG TẠO VIỆT trên môi 

trường mạng 

Việt nam là một quốc gia có chủ quyền. Chúng ta là một 1 thị trường hơn 90 

triệu dân. Đại bộ phận người Việt nam có thói quen nắm thông tin và tri thức thông 

qua báo chí và tin tức trên mạng. Tiềm năng sáng tạo và dư địa cho 1 thị trường báo 

chí và nội dung số của người Việt là vô cùng lớn. Chúng ta có khá đủ các luật lệ để 

quản lý và thúc đẩy phát triển báo chí và thị trường nội dung giải trí. Các doanh 

nghiệp viễn thông 100% vốn nhà nước đang hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát hạ 

tầng viễn thông, internet cũng như những mô hình chia sẻ doanh thu với các đơn vị 

làm nội dung.  

Vậy mà 80% doanh thu quảng cáo trên mạng thuộc về Facebook và Google 

(hơn 900 triệu USD doanh thu trong năm 2018, con số này dự kiến còn lớn hơn 

trong năm 2019). Các nhà mạng viễn thông thì vẫn đang loay hoay xem tìm cách 
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nào để tăng doanh thu từ nội dung số, trong khi vẫn thi nhau bán phá giá các gói 

nội dung video, truyền hình. Các công ty nội dung truyền hình và phim truyện 

xuyên biên giới thì cứ thoải mái khai thác thị trường Việt nam mà chưa phải nộp 

thuế hay chịu kiểm soát gì. Nhiều công ty nội dung số của Việt nam thì tính chuyện 

lập pháp nhân ở nước ngoài để tránh các quy định của quê nhà. 

Vậy tại sao chúng ta lại đứng trước 1 viễn cảnh không mấy sáng sủa như vậy? 

Chúng ta đang kiểm soát quá mức ở chỗ nào, và mất kiểm soát ở chỗ nào?  

Để giải được bài toán  “Bảo vệ và phát huy các giá trị Việt trong thời buổi 

truyền thông xuyên biên giới”, trong khuôn khổ của tham luận này, từ góc độ của 

một cơ quan tham mưu và thực thi chính sách quản lý, chúng tôi xin trình bày một 

số cách giải các bài toán nhỏ như sau: 

Trước hết là bài toán về nguồn lực kinh tế: 

Hiện nay, ngoại trừ vài cơ quan báo chí lớn tự chủ toàn phần và có doanh thu 

thuộc cỡ trên nghìn tỷ/năm, đại bộ phận các cơ quan báo chí không còn đủ nguồn 

lực để tự cân đối hoạt động, chưa nói gì đến đầu tư phát triển. Nếu để các cơ quan 

này tự vật lộn hoàn toàn bằng cơ chế thị trường, chúng ta sẽ biến nghề viết báo trở 

thành một nghề mưu sinh chật vật, sẽ bỏ trống trận địa ở những mảng nhiệm vụ 

thông tin tuyên truyền thiết yếu quan trọng mà Đảng và Nhà nước cần duy trì. Vì 

vậy, nguồn lực đặt hàng nhà nước cần được tăng cường nhưng có chọn lọc, có trọng 

tâm trọng điểm để không lãng phí ngân sách. Nhà nước trung ương và nhà nước địa 

phương cần điều tiết báo chí truyền thông từ vai trò của 1 Khách hàng lớn, khó tính 

nhưng sòng phẳng, tính đúng, trả đủ để các cơ quan  báo chí chủ lực có tiếng nói 

thuyết phục, phản ánh được dòng chảy chính của đất nước trên các diễn  đàn chính 

thống và trên truyền thông xã hội. 

Các nhà mạng viễn thông, với nguồn lực tài chính dồi dào, với tệp khách hàng 

“khủng”và với nền tảng cung cấp dịch vụ hội tụ, nên nhận lấy vai trò là nhà đầu tư 

cho báo chí, truyền thông, cho nội dung số, bơm vào ngành công nghiệp nội dung 

Việt một nguồn tài chính mới để đảm bảo cho những nội dung có chất lượng được 

sản xuất và lan tỏa, góp phần tăng doanh thu ăn chia với viễn thông, chứ không chỉ 

biết cạnh tranh kéo giá xuống để bán băng thông rộng cho người Việt nam lên xem 

đủ loại nội dung thượng vàng hạ cám  trên các mạng xã hội xuyên biên giới. Nội 

dung giờ đây là hàng hóa quan trọng  nhất của viễn thông. Các nhà mạng Viễn 

thông giờ đây là những “ông lớn” duy nhất đủ nguồn lực làm việc này, và cần coi 

đây là hướng đi đúng, là trách nhiệm xã hội của mình, vì một ngành công nghiệp 

nội dung trong nước lành mạnh, phát triển. 
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Thứ hai: Bài toán quản lý sự bành trướng của các doanh nghiệp xuyên 

biên giới và bảo hộ hợp lý các đơn vị sản xuất nội dung trong nước  

Đã qua rồi cái thời mà chúng ta cứ phải chấp nhận không được là “chủ chợ”, 

không được làm người “chia bài” trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và kinh doanh 

các sản phẩm báo chí, truyền thông và nội dung số ngay chính trên sân nhà của 

mình. Sự áp đảo, tính ưu việt của các nền tảng xuyên biên giới là 1 thực tế. Nhưng 

nếu cứ tiếp tục coi đó như 1 trật tự thế giới mới, chúng ta sẽ vào trận với 1 tâm thế 

“chưa đánh đã thua, chưa chiến đấu đã đầu hàng”. Chúng ta cần mạnh dạn khẳng 

định quan điểm phải bảo hộ một cách hợp lý đối với các doanh nghiệp trong nước, 

khuyến khích các mắt xích trong 1 hệ sinh thái số của Việt nam bắt tay, hợp tác làm 

ăn với nhau theo một tỷ lệ ăn chia văn minh hơn, có lợi hơn cho các đơn vị và cá 

nhân sản xuất nội dung.Đối với các biểu hiện vi phạm pháp luật của các công ty 

xuyên biên giới, đã đến lúc các Bộ ngành liên quan như Bộ Công An, Bộ Thông tin 

Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và 

Ngân hàng nhà nước cùng quyết liệt vào cuộc để đấu tranh một cách đồng bộvà 

không khoan nhượng, yêu cầu FB, GG và các nền tảng cung cấp nội dung xuyên 

biên giới tuân thủ pháp luật Việt nam, đặc biệt là pháp luật về quản lý nội dung, 

quản lý việc lưu trữ và phát tán nội dung, quản lý quảng cáo, quản lý thuế, quản lý 

thanh toán. Cần thống nhất trong nhận thức và hành động cũng như trong công tác 

truyền thông rằng đây không phải là Việt nam gây khó khăn cho các công ty xuyên 

biên giới, cũng không phải là vấn đề quan hệ song phương giữa Việt nam với nước 

này, nước khác, mà đây là  tạo sân chơi công bằng cho Doanh nghiệp trong và ngoài 

nước, xóa bỏ định kiến rằng quản lý nhà nước bảo hộ ngược doanh nghiệp nước 

ngoài do thiếu quy định khả thi để quản lý họ. Cần xác định rõ rằng đây không chỉ 

là cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, bảo vệ an ninh và trật tự xã hội, 

mà còn là cuộc đấu tranh để giành lại quyền kiểm soát không gian số, giành lại thị 

phần trên không gian số của Việt nam; Bên cạnh đấu tranh chính trị, còn cần đấu 

tranh bằng các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, dân sự (trong đó ưu tiên các biện pháp 

kinh tế). 

Thứ ba: Bài toán về đưa nội dung, giá trị tốt đẹp của Việt nam, đưa dòng 

chảy chính của xã hội lên chiếm lĩnh không gian mạng 

Việc truyền thông chính thống bỏ trống trận địa mạng xã hội hiện nay khiến 

cho thông tin mất đối xứng, thiếu cân bằng và công bằng trên môi trường mạng xã 

hội. Thiệt thòi ở đây không chỉ thuộc về cơ quan nhà nước hay hệ thống chính trị, 

mà thiệt thòi là cho chính người dân và xã hội, vì họ không tiếp cận được thông tin 

chính thống qua môi trường mạng xã hội. Xu thế này cần phải thay đổi.  
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Mặt khác Đã đến lúc xem xét sửa đổi chính sách để mở rộng không gian sáng 

tạo nội dung, đa dạng hóa các hình thức biểu đạt của người Việt, của các cơ quan 

truyền thông và kích thích sự đổi mới, sáng tạo về nội dung, để nội dung hay và giá 

trị tốt đẹp có khả năng tự lan tỏa. Trong lĩnh vực thông tin điện tử và nội dung số, 

hiện nay, việc có quá nhiều  dịch vụ nội dung số của các doanh nghiệp trong nước 

phải xin cấp phép trước khi cung cấp đang là 1 rào cản lớn ngăn trở các doanh 

nghiệp này ra nhập thị trường và có cơ hội cạnh tranh bình đẳng với các doanh 

nghiệp xuyên biên giới. Bằng việc trói chân trói tay các doanh nghiệp trong nước 

qua các thủ tục tiền kiểm, chúng ta đang làm tăng chi phí cho họ, và mang lại lợi 

thế cho các doanh nghiệp ngoài nước. Điều này cũng đi ngược lại xu thế chung và 

với các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo 

gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Việc tiền kiểm quá nhiều cũng tạo 

sức ép lên đội ngũ cán bộ làm công tác này: không đủ người để làm, không còn thời 

gian để trau dồi nâng cao nghiệp vụ, nghiên cứu mô hình quốc tế để hoàn thiện 

chính sách, đồng thời chịu nhiều điều tiếng là “gây khó khăn”, là “bảo hộ ngược”, 

là “lợi ích nhóm”. Đó là chưa kể đến những rủi ro pháp lý rất lớn trong nhiều năm 

sau đối với cơ quan cấp phép, khi mà lĩnh vực mình quản lý xuất hiện nhiều tình 

tiết, diễn biến, với các hình thức vi phạm mới mà quy trình cấp phép trước đó không 

phát hiện hết được. 

Với những lý do trên, trong mảng lĩnh vực Thông tin điện tử được giao quản 

lý, phụ trách, chúng tôi mạnh dạn đề xuất bãi bỏ tối đa các thủ tục tiền kiểm, cấp 

phép không còn phù hợp và cản trở sự phát triển, để tập trung nguồn lực vào xây 

dựng chính sách, hậu kiểm và kiểm soát. Cụ thể, trong năm 2020, phải trình bằng 

được lên Chính phủ cho phép sửa căn bản Nghị định 72/2013 về Quản lý, cung cấp, 

sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đưa công nghiệp nội dung số trở 

thành một ngành tạo nhiều công ăn việc làm, trở thành động lực thúc đẩy công 

nghiệp sáng tạo & kinh tế tri thức, đưa khu vực kinh tế này trở thành một khu vực 

kinh tế rộng lớn, quan sát được, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng.  

Cuối cùng là bài toán về quản lý thông tin và xử lý sai phạm trong lĩnh 

truyền thông, Thông tin điện tử và nội dung số (muốn bảo vệ giá trị tốt đẹp thì 

cũng phải ngăn chặn, trấn áp được việc phát tán nội dung xấu vì mục đích 

xấu) 

Do mất đi nguồn thu từ việc độc giả trả tiền xem báo, do quá phụ thuộc vào 

quảng cáo như nguồn thu duy nhất, do bị tác động và lệ thuộc vào các “giải pháp 

đọc” và mô hình kinh doanh của mạng xã hội, truyền thông nói chung đang có xu 

hướng tham gia khuếch đại các giá trị tiêu cực để kéo người xem, để tăng view, …. 

Cảm giác “quyền lực” do mạng xã hội mang lại cũng khiến nhiều người, trong đó 
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có cả nhà báo, có xu hướng kết hợp viết lách cả trên báo chính thống và môi trường 

mạng để gây ảnh hưởng, thậm chí để “định hướng”, “điều hướng” dư luận vì những 

mục đích riêng.  Nhiều vụ việc kết hợp “đánh đấm” giữa báo chính thống và mạng 

xã hội, giữa các phóng viên kiêm “dư luận viên” để đánh đấm, bới móc, dọa dẫm, 

tống tiền đã phần nào làm mất đi hình ảnh “chính trực” của người làm báo và của 

cơ quan báo chí. Tình trạng này gây ra rất nhiều xu hướng tư tưởng lệch lạc trong 

xã hội, gây nhiễu loạn cho các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nên tâm lý và năng 

lượng tiêu cưc, thậm chí thổi lên một trào lưu “bất tuân dân sự” trong nhiều lĩnh 

vực. Từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, xu hướng tạo khủng hoảng 

trên báo chí, trên các trang thông tin điện tử tổng hợp & mạng xã hội, kích động 

trào lưu “bất tuân dân sự” dự kiến sẽ xảy ra nhiều. Các “dịch vụ” xử lý khủng hoảng 

qua phóng viên, dư luận viên dự báo sẽ còn nở rộ, mỗi lúc một phức tạp và tốn kém 

hơn cho những “nạn nhân” của khủng hoảng truyền thông.  

Quản lý nội dung trong thời buổi thời buổi truyền thông xã hội cần phải quản 

trị tốt thông tin và phương thức truyền tin. Song song với việc xây dựng một hệ 

thống lưu chiểu, giám sát thông tin mạng để “nhìn thấy” được các xu thế và biểu 

hiện của truyền thông xã hội, cần mạnh mẽ, nghiêm khắc, đồng bộ trong xử lý 

những cá nhân, tổ chức sản xuất, phát tán và khai thác kinh doanh các thông tin giả 

mạo, thông tin xuyên tạc với mục đích xấu. Các nhà mạng viễn thông cần có tiếng 

nói và hành động quyết liệt trong việc ngăn chặn phát tán các nội dung vi phạm 

pháp luật trên mạng. Những cơ quan báo chí có phóng viên vi phạm nghiêm trọng 

đạo đức nghề nghiệp bị xử lý về mặt pháp luật cần phải xem xét cả trách nhiệm của 

người đứng đầu, và ở một chừng mực nào đó là trách nhiệm của cơ quan chủ quản. 

Trong năm 2019 và những năm tới, chúng tôi ủng hộ và thiết tha đề nghị Hội Nhà 

báo Việt nam hãy vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để chấn chỉnh vấn đề Đạo đức báo 

chí, đồng thời bảo vệ những cơ quan báo chí và phóng viên có quan điểm làm báo 

chân chính.  

Với những hiểu biết còn giới hạn và năng lực khiêm tốn của mình, chúng tôi 

xin mạnh dạn đưa ra những ý kiến này như một lời tham mưu tâm huyết lên các 

cấp lãnh đạo và tới toàn thể hội nghị, với một mong muốn thiết tha rằng cần phải 

nhanh chóng hành động để bảo vệ các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Việt nam 

trên không gian mạng 

NẾU CHÚNG TA KHÔNG LÀM, THÌ AI LÀM? 

NẾU BÂY GIỜ KHÔNG LÀM, THÌ BAO GIỜ? 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

  



74 

LIỆU XUẤT BẢN VIỆT NAM CÓ THÀNH NGÀNH CÔNG NGHIỆP? 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP sách Thái Hà 

 

Hoạt động xuất bản không chỉ có nhiệm vụ bảo tồn và truyền bá các giá trị văn hóa 

tinh thần nhằm nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tư tưởng, 

thế giới quan, nhân sinh quan; xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn diện 

nhân cách con người Việt Nam; góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho 

đất nước; vừa khẳng định, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, mà còn là hoạt động 

kinh doanh phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của Việt 

Nam trong những năm gần đây. 

 

Là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển internet hàng đầu khu vực, Việt 

Nam đã có một nền tảng khá quan trọng để bước vào giai đoạn xuất bản 4.0. Chúng 

ta nhận thấy chuyển biến chính của xuất bản trước tác động của cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0. Đó là: 

Thứ nhất, chuyển biến về mô hình và quy trình xuất bản 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đưa đến những thay đổi ngày càng nhanh trong các 

lĩnh vực công nghệ, truyền thông, khách hàng và mô hình kinh doanh. Trong hoạt 

động xuất bản sẽ xuất hiện những mô hình mới mà trọng tâm không chỉ là bản thân 

sản phẩm, mà còn là các quy trình định hướng khách hàng. Các NXB chuyển từ vai 

trò của người sản xuất, tạo ra sản phẩm sang vai trò cung cấp các dịch vụ nội dung, 

thông tin để kết nối giữa người đọc với tác giả. Ngược lại, một số công ty cung cấp 

dịch vụ thông tin sẽ lấn sân, trở thành “bà đỡ” cho mỗi ấn phẩm. 

 

Sẽ có 3 mô hình hoạt động xuất bản song hành tồn tại: Mô hình truyền thống - tập 

trung vào in ấn, tác phẩm in (dành cho thương hiệu lớn); mô hình giữa các phương 

tiện truyền thông về việc tạo và phân phối nội dung trên các kênh khác nhau (dành 

cho các tập đoàn nắm giữ bigdata (dữ liệu lớn) và mạng lưới phân phối); mô hình 

tạo ra các dịch vụ nội dung dựa trên nền tảng số và mạng lưới khách hàng (mô hình 

của tương lai - mô hình 4.0). 

 

Thứ hai, xuất hiện của các sản phẩm xuất bản mới thay thế dần vai trò của sách 

truyền thống 

Hiện nay, sau sự thoái trào của các thiết bị đọc sách độc lập tồn tại, một dòng sách 

điện tử mới được tích hợp trên nhiều hệ điều hành: Window, Mac, Linux, iOS, 

Android, Blackberry, WebOS…. ngày càng chiếm ưu thế. Chỉ với một chiếc điện 

thoại thông minh, gọn nhẹ, độc giả đã có thể có những trải nghiệm như đọc một 

cuốn sách giấy, lật giở từng trang. Hình ảnh, audio, video được tích hợp vào ebook 

trên tương tác thời gian thực nên rất trực quan, sống động. 

 

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, các NXB lớn trên thế giới đều 

đẩy mạnh xuất bản điện tử, đặc biệt là xuất bản và phát hành trực tuyến trên mạng 
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internet. Đi đầu vẫn là các tập đoàn công nghệ thông tin với sự góp mặt của các tên 

tuổi lớn như Google, Yahoo, Facebook,... kết hợp với các nhà sản xuất như Apple, 

SamSung, Nokia, Sony,... tích hợp sẵn sản phẩm sách điện tử trên điện thoại di 

động hoặc cho phép tải sách điện tử qua Appstore, Google play,... nhằm gia tăng 

giá trị ứng dụng của các sản phẩm công nghệ thông tin.  

 

Thứ ba, phương thức sản xuất mới gắn với yêu cầu mới về nguồn nhân lực 

Những thói quen mới của độc giả như: mua bán, lựa chọn và trao đổi sách trực 

tuyến, sử dụng ebook (sách điện tử) và vrbook (sách thực tế tăng cường ảo) buộc 

các NXB phải tìm ra định hướng phát triển cho mình nếu không muốn bị tụt hậu, 

những robot sẽ thay thế/hỗ trợ bộ phận chế bản hay nhân công làm kỹ thuật in ấn, 

giúp NXB tinh giản bộ máy; đồng thời còn giúp NXB kiểm định được chất lượng 

bản thảo, kiểm soát được tình trạng “đạo văn” và tiếp cận được sự tiến bộ nhanh 

chóng của khoa học và công nghệ... 

 

Thị trường xuất bản toàn cầu 2018-2022 

• Xuất bản toàn cầu sẽ dự kiến đạt mốc doanh thu khoảng 356 tỷ USD vào 

năm 2022 

• Xu hướng ngày càng phổ biến phương thức POD, tức chỉ in sách sau khi 

nhận được đơn đặt hàng  

• Bối cảnh xuất bản và hành vi đọc của độc giả đã yêu cầu cần xuất bản nội 

dung nhanh chóng hơn và trong thời gian quay vòng ít hơn. Điều này sẽ giúp 

tiết kiệm đáng kể về thời gian và tiền bạc 

• Số lượng tác giả độc lập và tự xuất bản đang tăng lên đáng kể (các tác giả tự 

do quyết định khi nào ra mắt sách và cách thức xuất bản; tác phẩm gốc sẽ 

không bị sửa đổi bởi các biên tập viên. Các tác giả không cần công ty, chỉ 

cần đăng ký ISBN với tư cách cá nhân là có thể tự xuất bản…) 

 

Có 10 cách phổ biến trên thế giới để xuất bản một cuốn sách 

1: Thông qua đại diện bản quyền hoặc nhà xuất bản 

2: Thông qua nhà xuất bản 

3: Thông qua một dự án đặt hàng 

4: Tự xuất bản qua Amazon 

5: Xuất bản qua một nhà xuất bản chuyên làm sách điện tử 

6: Xuất bản qua APub, chi nhánh của Amazon  

7: Xuất bản thông qua một công ty in/thiết kế  

8: Tự xuất bản rồi sau đó phát hành qua kênh truyền thống 

9: Gây quỹ tài trợ cho việc xuất bản  

10: Xuất bản trên các nền tảng mạng xã hội 

 

Xuất bản tại Mỹ và Anh 
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• Theo thống kê về xuất bản của worldatlats, trong năm 2015, doanh số thị 

trường xuất bản Mỹ đạt 27,8 tỷ USD, gần bằng tổng doanh số của 9 thị trường 

xuất bản trong Top 10 thế giới. Tổng số sách tiêu thụ đạt gần 2 tỷ bản 

• Audiobooks cũng tăng trưởng mạnh trong báo cáo của Hội xuất bản Anh, 

doanh thu từ Audiobook tăng 49% trong năm 2018 đạt 69 triệu bảng. Doanh 

số sách điện tử tiếp tục tăng (tăng 3%) so với mức giảm doanh số đến từ sách 

giấy (5%) 

 

Xuất bản tại Nhật Bản 

• Ngành xuất bản Nhật Bản luôn khẳng định vị thế hàng đầu tại Châu Á. Là 

một thị trường lâu đời, phát triển tập trung có định hướng, Nhật Bản đưa ảnh 

hưởng của manga, comic ra toàn thế giới. 

• Có khoảng 3.361 NXB tại Nhật, khoảng hơn 13.500 hiệu sách, vai trò của họ 

là phân phối thương mại ấn phẩm. 

• Quỹ Nhật Bản hỗ trợ dịch thuật hoặc xuất bản các tác phẩm về các chủ đề: 

nhân văn, khoa học xã hội và nghệ thuật, xuất bản sách giới thiệu văn hóa 

Nhật Bản bằng tiếng nước ngoài 

• Năm 2018, ngành đã xuất bản được 71.661 đầu sách mới, 2.821 đầu tạp chí, 

số lượng sách bán được là 572.000.000 cuốn, tương đương doanh thu là 7 tỷ 

USD. 

• Những năm gần đây thị trường xuất bản Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng với 

cuộc cách mạng số và thói quen đọc sách của người dân dần thay đổi, sách 

in và sách điện tử (e-book) có nhiều khác biệt. 

Xuất bản tại khu vực Đông Nam Á 

1. Indonesia 

- Có trên 3.000 NXB.  

- Năm 2014 tổng số đầu sách mới được xuất bản là 44.327 đầu sách. Sau khi 

trở thành GOH 2015, 1.500 đầu sách Indonesia đã được bán bản quyền ra 

các ngôn ngữ khác, các tác giả trở thành tác giả quốc tế.  

- Chính phủ có Quỹ cho việc dịch sách Indonesia ra các ngôn ngữ khác và có 

những khoản ngân quỹ tài trợ cho việc đưa các tác giả ra nước ngoài diễn 

thuyết. 

2. Malaysia 

- Có 400 NXB  

- Tỷ lệ đọc: Năm 2010 là 8 cuốn/người/năm; năm 2014 là 15 cuốn/người/năm 

- Năm 2020, Kuala Lumpur sẽ tổ chức 2.000 sự kiện từ 21.4, phục vụ chiến 

lược là Thủ đô sách Thế giới. Phát triển thư viện điện tử (sân bay, trường 

học, thư viện, điểm công cộng) 

Năm 2013 thị trường xuất bản của Khối Asean đã nỗ lực vươn lên vị trí thứ 7, và 

dự kiến vị trí thứ 5 năm 2020, sau thị trường xuất bản Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, 

Ấn Độ.  
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Như vậy việc xây dựng ngành xuất bản thành ngành công nghiệp hoàn toàn có cơ 

sở và chúng ta phải làm gì để biến mong muốn thành hiện thực. Để nắm chắc cơ 

hội, chủ động cho con đường phát triển của ngành xuất bản, chúng ta cần làm gì? 

Tôi xin có một số kiến nghị sau, để phục vụ cho việc kiến tạo Hệ sinh thái cho 

xuất bản Việt Nam: 

1. Tạo ra các sân chơi cùng với các đơn vị xuất bản quốc tế  

2. Lập và hỗ trợ các hoạt động khuyến đọc tại các nhà trường và địa 

phương trên cả nước 

3. Khuyến khích việc xuất bản sách hay sách có giá trị 

4. Chính phủ xây dựng Quỹ để hỗ trợ dịch thuật tiếng Việt ra các ngôn ngữ 

khác và hoạt động khuyến đọc trên cả nước  

5. Xuất bản sách giấy 

6. Xuất bản sách điện tử 

7. Trao quyền nhiều hơn cho đơn vị xuất bản liên kết xuất bản 

8. Giá sách: có khung trần đối với việc giảm giá những ấn phẩm sách mới 

9. Khối Xuất bản In và Phát hành (Hội xuất bản và Phát hành, Hội In, các 

Nhà xuất bản, các đơn vị liên kết xuất bản 

10. Kênh truyền thông báo chí, truyền hình 

5 kiến nghị quan trọng để xuất bản Việt Nam sớm trở thành ngành công nghiệp: 

1, Thành lập Ủy ban Quốc gia về sách và văn hóa đọc: Hầu như các nước đều có 

ủy ban này. Việt Nam lại càng cần hơn. Bởi hiện nay xuất bản và in thuộc bộ TTTT, 

bản quyền và thư viện thuộc bộ VHTTDL, các trường đại học, cao đẳng, phổ thông 

thuộc bộ Giáo dục. Cần có Ủy ban quốc gia để phối kết hợp các cơ quan, ban ngành. 

2, Cần có LUẬT KHUYẾN ĐỌC. Muốn thành ngành công nghiệp, muốn doanh 

thu cao, nhất định phải khuyến đọc, người dân cần đọc nhiều hơn, tiến đến mức đọc 

như các nước ASEAN và tiến dần đến với thế giới. Việc đọc rất quan trọng và cần 

luật hóa. 

3, Cần có quỹ khuyến đọc. Muốn khuyến đọc tốt phải có kinh phí. Ngân sách nhà 

nước sẽ không đủ để thúc đẩy khuyến đọc. Cần huy động các nguồn lực xã hội, 

nhất là từ các tập đoàn lớn có tâm với xuất bản. 

4, Cần có quỹ dịch thuật. Sách quý cần được dịch cả từ các tiếng nước ngoài ra 

tiếng Việt và chúng ta cũng cần lựa chọn những đầu sách tốt, tiêu biểu để dịch ra 

các ngôn ngữ lớn như Anh, Pháp, Đức, Nga,… 

5, Cần thí điểm cho phép thành lập 2-3 nhà xuất bản tư nhân hoặc cổ phần hóa 2-3 

nhà xuất bản đang có sẵn. 
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Giới thiệu về eIDAS – Quy định về định đanh, xác thực điện tử và dịch vụ tin 

cậy nền tảng định danh số Digital-ID tin cậy. 

Hoàng Nguyên Vân – Tổng giám đốc Công ty Công nghệ SAVIS 

Ngày nay, tính ẩn danh sự phổ biến của Internet vạn vật (Internet of Things), dữ 

liệu cá nhân được cung cấp cho các bên tham gia giao dịch tạo ra nhiều cơ hội cho 

các vụ tấn công, gian lận trong giao dịch trên môi trường không gian mạng Internet. 

Trong tất cả các phương thức lừa đảo, loại hình nhằm vào định danh số ngày càng 

trở nên phổ biến. Đối với tội phạm mạng, dữ liệu cá nhân là mục tiêu chủ yếu được 

nhắm đến trong năm 2019. Thách thức lớn đối với Liên minh Châu Âu là làm thế 

nào để quản lý những giao dịch (touchpoints) trong môi trường mạng, đảm bảo an 

toàn cho dữ liệu của khách hàng khi mà người dùng đã quen với giao dịch điện tử 

mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị và mọi kênh điện tử. 

 

Sáu mục tiêu dễ tấn công làm giả trong kinh tế số: phần mềm, thiết 

bị, vị trí, số điện thoại, dữ liệu nhân dạng và tài khoản ngân hàng 

Sự hình thành định danh điện tử (e-ID) – Giải pháp chống lừa đảo danh tính 

Các ứng dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng, chính phủ điện tử, thương 

mại điện tử và thanh toán điện tử là những đối tượng phải chịu ảnh hưởng lớn nhất 

từ rủi ro trong giao dịch điện tử. Để phòng chống và hạn chế tổn thất, chính phủ 

các nước Bắc Âu tiên phong tạo lập quy trình định danh điện tử (e-ID) cho phép 

người sử dụng chứng minh danh tính qua môi trường mạng Internet. Tại Thụy Điển, 

Phần Lan, Đan Mạch và Na Uy, liên hiệp các ngân hàng chiếm ưu thế trong cuộc 

đua định danh số bởi một lý do căn bản: các ngân hàng lớn có sẵn cơ sở dữ liệu 

người dùng đã được định danh. Với lợi thế này, việc số hóa và phát triển ứng dụng 

định danh bởi các ngân hàng Bắc Âu trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn so với 

các cơ quan tư nhân/khối chính phủ. 

 

 

BankID 

Ra mắt 2003  

TUPAS 

Ra mắt 2003  

BankID 

Ra mắt 2004  

NemID 
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8 triệu tài 

khoản 

4.7 triệu tài khoản 3.9 triệu tài 

khoản 

Ra mắt 

2004 

3,9 triệu tài 

khoản 

 

Các ngân hàng ở Bắc Âu sử dụng dịch vụ định danh điện tử như chìa khóa để phổ 

cập các dịch vụ số, bao gồm thanh toán điện tử, hỗ trợ khách hàng điện tử, cũng 

như các dịch vụ chống rủi ro trong tài chính. Bên cạnh đó, những dịch vụ định danh 

này cũng cho phép bên thứ ba sử dụng như một phương thức định danh bảo mật 

trong giao dịch điện tử: như trong Cổng thông tin Chính phủ điện tử, Cổng thông 

tin việc làm, Cổng đăng ký nhập học,… Theo thống kê của Phần Lan, 90% khách 

hàng trong lĩnh vực nhà đất sử dụng định danh điện tử ngân hàng TUPAS để ký 

hợp đồng qua Internet. Sự phổ biến của các dịch vụ ứng dụng định danh điện tử 

mang đến sự thuận tiện cho các bên tham gia giao dịch – giảm thiểu chi phí vận 

hành, rủi ro và thời gian.  

 

Định danh điện tử tại Bắc Âu giảm thiểu rủi ro trong chính phủ số, 

doanh nghiệp số, thương mại số 

Về tính pháp lý, Chỉ thị về Chữ ký điện tử (Directive 1999/93/EC) cho phép các 

quốc gia thành viên trong Liên minh Châu Âu quyền tự quyết đối với khả năng ứng 

dụng chữ ký điện tử (như chương trình nhận dạng điện tử quốc gia phát triển bởi 

Liên hiệp ngân hàng Bắc Âu). Tuy nhiên, điều này cũng phát sinh nhiều lỗ hổng 

trong nhận dạng và không có một tiêu chuẩn nhất quán cho định danh điện tử giữa 

các nước, dẫn đến sự chối bỏ định danh điện tử giữa các quốc gia trong cùng một 

khối. 

 

“Trước năm 2014, một doanh nghiệp tại Thụy Điển sẽ không thể 

định danh điện tử qua Internet với một doanh nghiệp tại Na Uy.” 
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Là một Liên minh về kinh tế và chính trị, cho phép người lao động tự do di chuyển 

trong khối nhưng Châu Âu trước năm 2014 lại không có một Quy định nào về nhận 

dạng điện tử. Điều này gây khó khăn cho du lịch, đầu tư tài chính và ký kết văn bản 

liên quốc gia, khi mà các bên tham gia phải cùng có mặt tại bàn làm việc mặc cho 

hệ thống định danh điện tử cấp quốc gia đã hoạt động được gần một thập kỷ. Sự 

phân rã trong hệ sinh thái điện tử và những rủi ro ngày càng gia tăng trong giao 

dịch điện tử là động lực thúc đẩy Liên minh Châu Âu tìm ra một giải pháp mới để 

liên kết các mạng lưới định danh điện tử.  

eIDAS – Quy định về “định danh, xác thực điện tử và dịch vụ tin cậy”. 

Được phê chuẩn vào tháng 9 năm 2014, Quy định về “Định danh, Xác thực Điện 

tử và Dịch vụ Tin cậy” dành cho thị trường Chung Châu Âu eIDAS chính thức 

được công nhận vào tháng 9 năm 2018. Với quy định mới này, cư dân và doanh 

nghiệp tại Châu Âu có thể sử dụng hệ thống định danh cấp quốc gia để xác thực 

danh tính khi truy cập dịch vụ công hoặc thực hiện các giao dịch điện tử liên biên 

giới. Quy định eIDAS được kỳ vọng sẽ thay thế cho Chỉ thị về Chữ ký điện tử 

1999/93/EC ra đời cách đây 20 năm – văn bản luật đã lối thời, thiếu tính pháp lý 

đối với công nghệ mới được ra mắt sau năm 1999.  

 

eIDAS là bộ Quy định hoàn chỉnh nhất về định danh số, tạo nền 

móng cho nền kinh tế số phát triển an toàn tại Châu Âu 

Với eIDAS, các bộ luật chồng chéo của quốc gia thành viên trong Khối EU sẽ được 

loại bỏ và thay thế bằng một khung pháp lý chung, thống nhất, được công nhận trên 

toàn khối lãnh thổ về tính pháp lý của chữ ký/con dấu điện tử, dấu thời gian điện tử 

và văn bản điện tử. Quy định eIDAS mang đến hai lợi ích chủ yếu cho doanh nghiệp 

và người tiêu dùng: (1) Tăng cường độ tin cậy và minh bạch với giao dịch điện 

tử trong thị trường chung Châu Âu thông qua một danh sách các nhà cung cấp dịch 

vụ chứng thực điện tử tiêu chuẩn và (2) Thiết lập một nền tảng pháp lý chung 

cho giao dịch điện tử an toàn giữa công dân, doanh nghiệp và cơ quan công lập của 

các quốc gia thành viên. 

Mô hình quản lý trong mạng lưới eIDAS 
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Về mô hình quản lý, quy trình định danh điện tử cấp quốc gia thuộc Liên minh 

Châu Âu mong muốn tích hợp vào mạng lưới eIDAS phải đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật 

và pháp lý được công nhận, đảm bảo tính liên thông khi gia nhập hệ thống định 

danh điện tử duy nhất. Quy định eIDAS phân loại những tiêu chuẩn nói trên theo 

ba mức độ đánh giá tin cậy: “thấp”, “tiêu chuẩn” và “nâng cao” ứng với tiêu chuẩn 

ISO/IEC 29115:2013. Trong đó, mức độ tin cậy “thấp” tương đương ISO/IEC 

29115 cấp độ 2, “tiêu chuẩn” tương đương ISO/IEC 29115 cấp độ 3 và “nâng cao” 

tương đương ISO/IEC 29115 cấp độ 4. Yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật thiết 

bị với từng mức bảo mật được công bố trong Bộ luật thi hành (Implementing Act) 

2015/1502. Các quốc gia trong mạng lưới eIDAS đạt một trong các mức độ tin 

cậy trên phải công nhận quy trình định danh điển tử cấp quốc gia của nhau từ tháng 

8 năm 2019, cho phép định danh liên biên giới mà không gặp bất cứ trở ngại nào 

về pháp lý.  

 

Quy định về cấp độ tin cậy dịch vụ xác thực điện tử tin cậy. 

“Một công dân của Bỉ dễ dàng định danh khi đăng ký công dân trên 

Cổng điện tử của Estonia, bởi hai nước Bỉ và Estonia đều nằm 

trong mạng lưới eIDAS.” 

Quy trình định danh điện tử cấp quốc gia không chỉ có nhiệm vụ xác minh danh 

tính; các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực tin cậy (Trust Service Provider – 

TSP) chịu trách nhiệm đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin: đảm bảo dữ liệu của 

người dùng không bị chối bỏ. Với eIDAS, các TSP thuộc quốc gia thành viên được 

quản lý bởi Cơ quan Kiểm soát (Supervisory Body) của quốc gia đó. Trong trường 

hợp TSP đạt yêu cầu chứng nhận Tiêu chuẩn của dịch vụ chứng thực điện tử tin 

cậy, các TSP này cũng chịu giám sát của Cơ quan Đánh giá Tuân thủ (Conformity 
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Assessment Body) dựa trên tiêu chí đề ra bởi Tổ chức Chứng nhận Châu Âu 

(European Accreditation).  

 

Mô hình tổng quan tổ chức cấp quốc gia trong mạng lưới eIDAS cho 

Chữ ký số 

Về mặt kỹ thuật, các TSP phải đảm bảo tuân thủ những tiêu chuẩn đặt ra bởi Hội 

đồng Tiêu chuẩn Châu Âu – CEN và Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu – ETSI. 

Mặc dù các tiêu chuẩn nói trên đã tồn tại từ trước khi eIDAS ra đời và cũng không 

bắt buộc trong văn bản Quy định, các Cơ quan Kiểm soát nhìn chung công nhận 

tiêu chuẩn của CEN và ETSI như kim chỉ nam đối với TSP. Những tiêu chuẩn này 

đảm bảo TSP tuân thủ các công nghệ tối tân nhất phù hợp tiêu chuẩn ISO 27002 và 

khuôn mẫu được chấp nhận rộng rãi trên thế giới về dịch vụ Cơ sở Hạ tầng Khóa 

công khai (Public Key Infrastructure – PKI).  

 

Tiêu chuẩn ENT theo Viện tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu ETSI đảm 

bảo tính tuân thủ cho các TSP thông qua Cơ quan Giám sát Tuân thủ 

Tiêu chuẩn dịch vụ tin cậy chữ ký số: cơ bản, nâng cao và đảm bảo 

Ngoài yêu cầu về quy trình định danh điện tử quốc gia, eIDAS cũng định nghĩa rõ 

ràng về loại hình và cấp độ của các thành phần trong hệ thống định danh, xác thực 
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điện tử và dịch vụ tin cậy, bao gồm chữ ký/con dấu điện tử, dấu thời gian điện tử, 

chứng thư điện tử cho website và dịch vụ vận chuyển dữ liệu điện tử. Đối với chữ 

ký số và con dấu điện tử, eIDAS quy định về tính pháp lý cũng như các yêu cầu 

cần có đối với ba loại hình được công nhận, bao gồm “cơ bản”, “nâng cao” và “đảm 

bảo”. Trong đó, chữ ký điện tử đảm bảo là chữ ký điện tử cấp cao nhất với hiệu lực 

pháp lý tương đương với với chữ ký tay, được tạo bởi thiết bị phần cứng bảo mật 

đạt chuẩn CC EAL4+ (ví dụ: thiết bị mã hóa HSM nCipher nShield tuân thủ 

eIDAS đạt chứng nhận EN 419 221-5) và được chứng nhận bởi CA thuộc Danh 

sách các nhà cung cấp dịch vụ tin cậy toàn Châu Âu (EU Trusted Lists). Chữ ký 

điện tử tiêu chuẩn là chuẩn mực được sử dụng trong các dịch vụ công, cũng như 

trong các giao dịch điện tử đòi hỏi tính bảo mật cao tại Châu Âu. 

Tuy quy định eIDAS là trung lập về công nghệ, nhưng sự ra đời của quy định này 

đánh dấu một tương lai mới cho khả năng ứng dụng ký số từ xa (Remote Signing) 

và ký số di động (Mobile Signing). Một khi nền tảng tạo chữ ký điện tử và lưu khóa 

bảo mật sử dụng phần cứng đạt yêu cầu đề ra bởi eIDAS (và tiếp theo là tiêu chuẩn 

kỹ thuật theo Hội đồng Tiêu chuẩn Châu Âu – CEN và Viện Tiêu chuẩn Viễn thông 

Châu Âu – ETSI), thì chữ ký điện tử được đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn và chống 

chối bỏ.  

Ngày  5/12/2019, Bộ TTTTT cũng ban hành Thông tư 16/2019/TT-BTTTT về “ 

Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa” tham khảo 

theo bộ tiêu chuẩn eIDAS/ETSI của Liên minh châu Âu.  Một bước đột phá giúp 

thúc đẩy triển khai ứng dụng chính phủ điện tử, ngân hàng số, thương mại điện 

tử….. trên nền tảng di động đảm bảo tuân thủ những yêu cầu khắt khe bảo mật cao 

nhất như các nước liên minh châu Âu mang lại sự tiện lợi và đổi mới trong giao 

dịch điện tử hiện nay. 

 

 

 


