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Hạn chế về nội dung (0-35 điểm) 7 
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Tổng quan 
 
Tự do internet tại Việt Nam vẫn bị hạn chế nặng nề, trong khi không gian mạng có sẵn để hoạt động và bày tỏ bất 
đồng ý kiến bị xiết chặt lại. Mặc dầu gặp phải sự chống đối lan rộng, việc ban hành luật an ninh mạng khắc nghiệt đã 
thêm hạn chế trên internet bằng cách cho chính quyền thêm khả năng theo dõi và kiểm duyệt. Thêm vào đó, các án 
tù hình sự nặng nề vì biểu đạt trên mạng, đình bản các báo mạng, ít nhất là một trường hợp bị buộc biến mất, và vô 
cùng nhiều vụ gỡ bỏ nội dung đã khiến cho tự do internet bị hạn chế thêm nữa. 
 
Việt Nam là một nước độc đảng, chi phối bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) cầm quyền trong nhiều thập niên. 
Mặc dầu một vài ứng viên độc lập trên lý thuyết được phép ra ứng cử quốc hội, nhưng trên thực tế thì đa số bị cấm. 
Tự do biểu đạt, tự do tôn giáo, và hoạt động xã hội dân sự bị giới hạn chặt chẽ.  
 

Những Diễn Tiến Chính, 1 tháng Sáu 2018 - 31 tháng Năm 2019 
 

● Luật an ninh mạng mới cho nhà nước quyền hành bao quát để kiểm duyệt nội dung internet và thu thập dữ 
liệu người dùng, có hiệu lực từ tháng Giêng 2019, càng giới hạn thêm quyền của người dùng internet (xem 
B3, C2, và C6).  

● Vào tháng Mười 2018, tòa phúc thẩm Hà Nội bác bỏ đơn kháng án của nhà hoạt động môi trường vào bảo 
vệ nhân quyền Lê Đình Lượng, y án 20 năm tù, một trong những án tù khắc nghiệt nhất áp đặt lên một nhà 
hoạt động mạng trong thời gian gần đây, với tội cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân." 
Tương tự vậy, một số ký giả và nhà hoạt động mạng bị lãnh những án tù nặng trong thời gian được báo cáo 
(xem C3). 

● Giữa tháng Bảy và tháng Mười Hai 2018, hơn 1.500 mảnh nội dung bị Facebook tháo gỡ theo yêu cầu của 
chính quyền, gấp ba lần số lượng tháo gỡ của sáu tháng trước đó. Nội dung của các nhà hoạt động, các tổ 
chức xã hội dân sự, và người dùng bình thường bị gỡ bỏ như nhau (xem B2). 

● Trong thời gian được báo cáo, hai tờ báo mạng—ấn bản trực tuyến của báo Tuổi Trẻ và Người Tiêu 
Dùng—bị phạt tiền và bị đình bản ba tháng vì đăng tải nội dung phê phán chính quyền (xem B2 và B6). 

● Vào tháng Mười 2018, giới chức thông báo là chính quyền đã thành lập một đơn vị quốc gia mới để giám 
sát mạng xã hội và các nội dung khác trên mạng. Giới chức xác nhận là trung tâm này được trang bị các 
phần mềm có khả năng phân tích, đánh giá, và phân loại hàng triệu bài đăng (xem C5). 

 

A. Các Rào Cản về Tiếp Cận 
 
Phí tổn để tiếp cận internet tiếp tục giảm. Trong thời gian được báo cáo, không có việc cố tình gián đoạn nào xảy ra 
cho các mạng internet và di động. Các công ty của nhà nước và quân đội làm chủ chiếm ưu thế trong thị trường viễn 
thông. 
 

  

A1: Khiếm khuyết của hạ tầng cơ sở có làm giới hạn tiếp cận vào 
internet hoặc ảnh hưởng đến vận tốc và chất lượng của đường 
truyền vào mạng? (0-6 điểm) 

 4 

 
Tỷ lệ thâm nhập internet tăng lên 57 phần trăm vào cuối năm 2018, theo Statista. [1] Băng rộng di động đóng vai trò 
quan trọng trong việc gia tăng tiếp cận với dịch vụ internet tốc độ cao. Một nguồn tin ước lượng mức thâm nhập của 
điện thoại thông minh là 38 phần trăm trong năm 2018. [2] Băng rộng cố định chỉ còn là một phần nhỏ của thị trường. 
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Trong quý đầu tiên của 2017, VinaPhone là nhà cung cấp đầu tiên với mạng 4G tại Hà Nội, Tp.HCM, và 11 tỉnh khác. 
[3] Trong 2019 công ty này dự tính phủ sóng 4G cho 95 phần trăm dân số. [4] Vào tháng Tư 2019, công ty Viettel bắt 
đầu thử nghiệm mạng 5G. [5] 
 
Trong tháng Giêng, tháng Năm và tháng Sáu 2018, Cổng nối Asia-America bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến tất cả 
nhà mạng ISP và dịch vụ internet. Cổng nối là điểm then chốt kết nối vào mạng internet quốc tế. 
 

  

A2: Giá tiếp cận internet có quá mắc hay vượt quá khả năng chi trả 
của một số tầng lớp dân chúng vì lý do địa dư, xã hội hay lý do nào 
khác? (0-3 điểm) 

 2 

 

Giá tiếp cận internet ngày càng vừa túi tiền với đa số tầng lớp dân chúng, luôn cả thành phần ở vùng nông thôn, tuy 
nhiên internet vẫn còn ngoài tầm tay của thành phần cực nghèo. Một gói cước di động có data trung bình một tháng 
tốn khoảng 8 Mỹ kim trong năm 2019, trong khi đó lương tháng trung bình là 500 Mỹ kim. [6] 
 

  

A3: Chính quyền có kiểm soát hạ tầng cơ sở internet về mặt kỹ thuật 
hay luật pháp nhằm mục tiêu hạn chế kết nối? (0-6 điểm)  4 

 

Không có việc cố tình gián đoạn nào đối với mạng internet hay di động trong thời gian được báo cáo, mặc dầu giới 
chức đôi khi dùng biện pháp giảm tốc độ vào mạng hoặc giới hạn truy cập vào internet vì lý do chính trị hoặc an ninh. 
 
Lần giới hạn kết nối gần đây nhất xảy ra vào năm 2017, khi sóng điện thoại và 3G bị mất trong vòng vài tiếng đồng 
hồ tại xã Đồng Tâm, Hà Nội, nơi mà dân làng bắt giữ 30 công an và viên chức huyện làm con tin trong nhiều ngày 
trong một vụ tranh chấp dữ dội về đất đai. [7] 
 
Chính quyền có khả năng giới hạn kết nối vì họ nắm giữ kiểm soát kỹ thuật hạ tầng cơ sở. Trong khi một số công ty 
có giấy phép để xây dựng hạ tầng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) của nhà nước và Viettel của 
quân đội chiếm ưu thế trong lãnh vực viễn thông. Hết ba trong bốn nhà cung cấp phục vụ tụ điểm trao đổi internet 
(IXPs), nhằm phân phối băng thông cho các nhà mạng, đã là của nhà nước hay quân đội (VNPT, Viettel, và SPT). [8] 
 

  

A4: Có rào cản nào về mặt kinh tế, pháp lý, quy định làm giới hạn 
tính đa dạng của các nhà cung cấp dịch vụ? (0-6 điểm)  2 

 

Mặc dầu bất cứ công ty nào cũng được phép điều hành một ISP, vẫn có những chướng ngại không chính thức ngăn 
cản các công ty mới nhảy vào thị trường nếu không có quan hệ chính trị hay sức mạnh kinh tế. Ba ISP lớn nhất là 
VNPT, kiểm soát 46.1 phần trăm thị trường; Viettel (26.1 phần trăm); và công ty tư nhân FPT (18.6 phần trăm). [9] 
 
Trong lãnh vực di động, Viettel chiếm 50.6 phần trăm số người thuê bao; VinaPhone và MobiFone xếp hạng nhì và 
ba với 24.8 phần trăm và 20.2 phần trăm. Các công ty nhỏ hơn, như Vietnamobile và Gmobile, không đủ hạ tầng cơ 
sở để cung cấp dịch vụ có chất lượng và tầm phủ sóng rộng, khiến họ khá vất vả để cạnh tranh. [10] 
 

  

A5: Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định quản lý các nhà 
mạng và công nghệ số đã không hoạt động một cách độc lập, công 
bằng và tự do? (0-4 điểm) 

 0 

 

Một số cơ quan nhà nước ra quy định và quản lý công nghệ số một cách tùy tiện, thiếu minh bạch, không hội ý công 
chúng. Hướng dẫn quy định cho lãnh vực viễn thông được ĐCSVN đưa ra, đánh mất tính độc lập của các cơ quan 
ra quy định. 
 
Trung Tâm Internet Việt Nam, một đơn vị trực thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông, chịu trách nhiệm quản lý, phân 
bố, giám sát, và đẩy mạnh việc sử dụng tên miền, địa chỉ IP và số hiệu mạng. Ba bộ—Bộ Thông Tin và Truyền 
Thông, Bộ Công An, và Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch—quản lý việc phân bố và sử dụng các dịch vụ internet. 
Trên danh nghĩa thì Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch quản lý nội dung khiêu dâm và bạo lực, trong khi Bộ Công An 
lo việc kiểm duyệt chính trị. Trên thực tế, việc kiểm duyệt nội dung trên mạng có thể do bất cứ cơ quan nhà nước 
nào ra lệnh. 
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B. Hạn chế về nội dung 
 
Các trang web phê phán chính quyền vẫn bị kiểm duyệt, cùng lúc đó giới chức gia tăng thúc ép Facebook và Google 
gỡ bỏ nội dung nào có tính cách phê phán nhà nước. Ngay cả những người sống ở nước ngoài cũng bị gỡ bỏ nội 
dung ra khỏi các trang mạng, với nhiều tài khoản Facebook của các nhà hoạt động bị khóa vì cho là vi phạm các tiêu 
chuẩn cộng đồng. 
 

  

B1: Nhà nước có chặn hay lọc, hoặc ép buộc nhà cung cấp dịch vụ 
phải chặn hay lọc nội dung trên mạng? (0-6 điểm)  2 

 

Tuy không có nhiều nguồn lực dành riêng cho việc kiểm soát nội dung mạng như Trung Quốc, Việt Nam đã thiết lập 
được một hệ thống sàng lọc nội dung hữu hiệu. Mặc dầu mạng xã hội và các ứng dụng truyền thông thỉnh thoảng bị 
chặn, các phương tiện này vẫn hoạt động bình thường trong thời gian được báo cáo.  
 
Việc kiểm duyệt thường nhắm đến các trang web hay blog nổi bật với nhiều người theo dõi, cũng như những nội 
dung nào được xem là đe dọa quyền lực của ĐCSVN, bao gồm giới bất đồng chính kiến, cổ võ cho nhân quyền và 
dân chủ, phê phán hành xử của chính quyền trong việc tranh chấp biên giới, biển đảo với Trung Quốc. Nội dung 
quảng bá về các tổ chức tôn giáo như Phật Giáo, Công Giáo La Mã và Cao Đài, mà nhà nước xem là có tiềm năng 
chống đối, cũng bị chặn tuy ít hơn những cũng đáng kể. Các trang web phê phán chính quyền thường là không truy 
cập được, như Talawas, Dân Luận, Luật Khoa, Dân Làm Báo, Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, và Bauxite Việt Nam. Truy 
cập vào các trang quốc tế như Human Rights Watch, trang Việt ngữ của Radio Free Asia, và BBC Tiếng Việt không 
ổn định và thất thường. 
 
Truy cập vào Facebook và Instagram bị gián đoạn lần chót vào năm 2016, khi có biểu tình tại Hà Nội và Tp.HCM 
phản đối công ty thép Đài Loan Formosa gây ra thảm họa môi sinh. Người biểu tình chỉ trích Formosa đã xả thải hóa 
chất độc hại ra biển khiến cho hàng triệu cá biển chết trôi dạt vào bờ biển miền Trung, và chỉ trích chính quyền đã 
không có phản ứng thích đáng để giải quyết vụ khủng hoảng này. Truyền thông nhà nước không được đưa tin biểu 
tình, khiến cho vai trò của Facebook trở nên quan trọng trong việc đóng góp phương tiện chia sẻ thông tin và tổ chức 
sự kiện cộng đồng (xem B8). Nhóm điều hành của ít nhất ba công cụ vượt thoát kiểm duyệt cho biết là số lượng 
người dùng Việt Nam tăng vọt lên vào đúng ngày mà các mạng xã hội không vào được; các mạng này nhiều phần là 
bị chặn. [11] Một số người dùng điện thoại di động cho biết là họ không thể gửi tin nhắn SMS về cuộc biểu tình. 
 

  

B2: Các cơ quan nhà nước hoặc những thành phần ngoài chính 
quyền có dùng các biện pháp hành chánh, pháp lý, hay biện pháp gì 
khác để buộc nhà phát hành, các nơi chứa nội dung, hay các nền 
tảng số phải xóa nội dung? (0-4 điểm) 

 0 

 

Vì nội dung bị gỡ bỏ thường xuyên cho nên cư dân mạng áp dụng một cách làm khá phổ biến là chia sẻ ảnh chụp 
màn hình của những bài nào họ nghĩ là có thể bị tháo gỡ, thay vì chia sẻ đường dẫn. Trong thời gian được báo cáo 
có nhiều nội dung bị gỡ bỏ hơn so với trước đó, và chính quyền dùng luật an ninh mới vừa có hiệu lực để làm áp lực 
lên các công ty mạng xã hội tuân thủ các yêu cầu gỡ bỏ nội dung. [12] 
 
Giới chức đồng thời phạt nặng và đình bản các báo mạng vì các lời bình luận của độc giả trên trang web. Vào tháng 
Bảy 2018, báo mạng Tuổi Trẻ, một trong những tờ báo có uy tín nhất Việt Nam, bị buộc đóng cửa ba tháng, ngoài ra 
còn bị phạt 200 triệu đồng (9.300 Mỹ kim), vì có một lời bình luận của độc giả được cho là làm mất "đoàn kết dân 
tộc", và vì một bài báo khác mà giới chức cho rằng không đúng sự thật và gây phân hóa. [13] Lời bình luận và bài 
báo bị xóa bỏ trước khi trang web hoạt động trở lại. 
 
Giữa tháng Bảy và tháng Mười Hai 2018, hơn 1.500 mảnh nội dung bị Facebook gỡ bỏ theo yêu cầu của chính 
quyền, tăng gấp ba số lượng của sáu tháng trước đó. Facebook cho biết các yêu cầu gỡ bỏ đến từ Bộ Thông Tin và 
Truyền Thông và Bộ Công An, vì cho rằng nội dung chống nhà nước, thông tin sai lệch, bôi nhọ giới chức, và xuyên 
tạc các sản phẩm thương mại. [14] Chính quyền còn yêu cầu Facebook gỡ bỏ nội dung của các nhóm xã hội dân sự 
đối nghịch. Chẳng hạn như tổ chức dân chủ Việt Tân có ít nhất là bảy bài bị gỡ bỏ trong tháng Năm 2019 vì "những 
giới hạn pháp lý nội địa". [15] Các bài đăng liên quan đến sức khỏe của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của trang 
Facebook Việt Tân không hiện ra đối với người xem tại Việt Nam kể từ đầu tháng Tư 2019. [16] Trong thời gian 
được báo cáo trước đây vào đầu năm 2018, Bộ Thông Tin và Truyền Thông làm việc với Facebook để gỡ bỏ 670 tài 
khoản mà Bộ quy tội "tuyên truyền xuyên tạc, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, bôi nhọ, nói xấu các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước," với mục tiêu cuối cùng là gỡ bỏ 5.000 tài khoản. [17] 
 
Các nhà hoạt động, kể cả người đang sinh sống ngoài Việt Nam, bị Facebook khóa tài khoản ngày càng nhiều vì lý 
do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. [18] Vào tháng Mười Một 2018, ký giả Lê Trung Khoa tại Berlin, chủ bút báo mạng 
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Thoibao.de, bị khóa tài khoản ngay sau khi ông đưa tin là sẽ đăng bài phỏng vấn blogger và nhà hoạt động dân chủ 
Nguyễn Văn Đài. Khi khiếu nại với Facebook, ông Khoa phát hiện ra là có người nào đó đã thêm tài khoản của ông 
vào làm admin của một trang với nội dung mang tính gây khó chịu. Có khoảng 23 sự việc tương tự được khám phá 
ra vào cuối thời gian được báo cáo, kể cả một blogger người Việt tại Berlin mà tài khoản bị khóa liên tục. [19] 
 
Google được ông Bộ trưởng Thông Tin và Truyền Thông khen ngợi là có "hợp tác". Công ty đáp ứng yêu cầu từ Bộ 
Thông Tin và Truyền Thông trong tháng Giêng 2019 để gỡ bỏ nội dung "độc hại”, lấy xuống hơn 5.000 clip YouTube 
mà giới chức cho là "bôi nhọ và nói xấu” lãnh đạo Đảng và Nhà nước. [20] 
 
Các thực thể khác có khả năng ảnh hưởng tài chính và chính trị có thể làm áp lực để kiểm soát nội dung trên mạng 
và cản trở tự do biểu đạt. Trong năm 2016, thông tin trên mạng về thú chết hàng loạt tại vườn Safari Phú Quốc của 
Vingroup, một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam, dẫn đến một chiến dịch trên Facebook đặt vấn đề về chuyện 
nhập khẩu và chăm sóc thú hoang. Nguồn tin của BBC Tiếng Việt cho biết là một thời gian ngắn sau đó, Facebook 
tạm thời vô hiệu hóa tài khoản của những người dùng đã trao đổi về vấn đề này, và xuất hiện một thông tin của 
admin yêu cầu ngưng trao đổi vì "lý do an ninh", khiến giới quan sát nghĩ rằng người dùng có thể bị Vingroup hay 
phe hỗ trợ trả đũa. [21] Còn Vingroup thì phủ nhận nguồn tin cho rằng hàng ngàn con thú chết trong vườn và nhân 
viên nghỉ việc để phản đối. [22] Trong năm 2017 các bài đăng và phỏng vấn radio có tầm ảnh hưởng trên Facebook 
về các dự án bất động sản của Vingroup và các tập đoàn khác cũng bị gỡ bỏ. 
 
Trách nhiệm liên đới của giới trung gian được chính thức hóa vào năm 2013 với Nghị Định 72 về Quản lý, Cung cấp, 
Sử dụng Dịch vụ Internet và Thông tin trên Mạng. Nghị định yêu cầu giới trung gian—kể cả người đang ở nước 
ngoài—thực hiện quy định đối với đóng góp của các bên thứ ba theo yêu cầu của nhà nước, và "loại bỏ hoặc ngăn 
chặn thông tin" chống lại nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hoặc phá hoại 
thuần phong, mỹ tục của dân tộc, cùng với những điều khoản rất bao quát. Nghị định quy trách nhiệm cho chủ nhân 
cybercafé nếu khách hàng bị bắt gặp truy cập vào các trang "xấu”. Quy định được chi tiết hóa trong Thông Tư 
09/2014/TT-BTTTT, ban hành năm 2014, trong đó yêu cầu chủ nhân trang web phải loại bỏ nội dung "sai trái" "trong 
vòng 3 tiếng" kể từ khi phát hiện hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng email, văn bản, 
hay điện thoại. 
 

  

B3: Việc hạn chế về internet và nội dung trên mạng có thiếu sự minh 
bạch, thiếu tương xứng với mục tiêu đề ra, hoặc thiếu thủ tục khiếu 
nại độc lập? (0-4 điểm) 

 0 

 

Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Ban Tuyên Giáo Trung Ương và các cơ quan khác thường xuyên ra lệnh cho các 
trang mạng gỡ bỏ nội dung mà họ cho là có vấn đề, chỉ đưa lệnh miệng thiếu minh bạch. Những yêu cầu này thường 
không có cơ sở pháp lý, do đó không tương xứng với mối "nguy hại" mà chính quyền cho rằng nội dung sẽ gây ra. 
Ngay cả khi có yêu cầu gỡ bỏ nội dung qua kênh chính thức, cũng không có thủ tục khiếu nại, độc lập hay không độc 
lập. 
 
Luật an ninh mạng, có hiệu lực vào tháng Giêng 2019, đòi hỏi các công ty mạng xã hội gỡ bỏ nội dung khi được giới 
chức yêu cầu trong vòng một ngày (xem C2 và C6). [23] Bất cứ nội dung nào mà chính quyền cho là "độc hại" hoặc 
gây xúc phạm sẽ bị gỡ bỏ theo pháp luật. [24] Tuy nhiên, đến cuối thời gian được báo cáo, vẫn không có nghị định 
nào hướng dẫn cách áp dụng luật hoặc có chứng cớ nào cho thấy là luật được áp dụng. 
 
Nói chung, việc kiểm duyệt được giao phó cho các nhà mạng ISP, hơn là ở mạng đường trục hoặc cổng quốc tế. 
Danh sách các URL (đường dẫn) bị kiểm duyệt sẽ được cho vào sổ đen. Các nhà mạng dùng một số cách thức khác 
nhau để báo cho khách hàng biết họ phải tuân thủ theo lệnh chặn. Một số thì báo cho người dùng biết là trang mạng 
muốn truy cập đã bị chặn, một số khác thì hiển thị thông báo có lỗi một cách nhẹ nhàng. 
 

  

B4: Các ký giả mạng, nhà bình luận, và người dùng bình thường có 
tự kiểm duyệt không? (0-4 điểm)  1 

 

Các hình phạt về mặt xã hội và kinh tế, bên cạnh nguy cơ bị truy tố về hình sự, dẫn đến tình trạng tự kiểm duyệt cao 
độ trên mạng. Các chủ đề bị cấm đoán thường thiếu minh bạch và không biết trước được khiến cho người dùng khó 
biết lãnh vực nào cấm kỵ, và blogger và các admin diễn đàn thường tắt chức năng bình luận để ngăn chặn các trao 
đổi gây tranh cãi. Một số nghị định và điều luật khắt khe đã ảnh hưởng mạnh đến ngôn luận trên mạng của giới hoạt 
động, ký giả và cả người dùng bình thường (xem B6 và C2). Chẳng hạn như, những điều khoản mơ hồ của luật an 
ninh mạng mới vừa được áp dụng, đã buộc các ký giả trên mạng phải cẩn trọng hơn nữa khi đăng bài hay góp lời 
bình trên mạng. 
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B5: Các nguồn thông tin trên mạng có bị kiểm soát hay bị thao túng 
bởi chính quyền hoặc các thế lực khác để nhắm đến một lợi ích 
chính trị nào đó? (0-4 điểm) 

 0 

 

Chính quyền kiểm soát khá chặt chẽ về nội dung đăng tải trên mạng. Tất cả nội dung của nhật báo và các trang tin 
tức trên mạng phải đi qua bộ phận kiểm duyệt nội bộ trước khi phát hành. Trong các buổi họp hàng tuần, Ban Tuyên 
Giáo đưa ra chỉ thị chi tiết cho các chủ biên những lãnh vực và chủ đề nào để đưa tin hoặc dìm tin, cũng như đào 
sâu chủ đề đến mức nào. 
 
Chính quyền cũng chủ động tìm cách thao túng dư luận trên mạng. Vào cuối năm 2017, tại Hội nghị toàn quốc tổng 
kết công tác tuyên giáo, Thượng Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giới thiệu Lực lượng 47, một đơn vị quân đội mới với 
hơn 10.000 người, "vừa hồng, vừa chuyên," với nhiệm vụ đấu tranh với "các quan điểm sai trái" trên mạng. Giới phê 
phán cho rằng mục tiêu chính của Lực lượng 47 là tung tin bôi nhọ nhắm vào các thành phần đối nghịch với chính 
quyền. [25] Trong năm 2013, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi tiết lộ là thành phố có một đội 
ngũ 900 "dư luận viên" để làm công tác tuyên truyền cho đảng. [26] 
 

  

B6: Có những giới hạn nào về kinh tế hay luật quy định ảnh hưởng 
tiêu cực đến khả năng đăng tải nội dung trên mạng của người dùng? 
(0-3 điểm) 

 0 

 

Những hạn chế về quảng cáo gây khó khăn kinh tế cho các trang thông tin mạng, và các quy định nghiêm ngặt của 
chính quyền khiến khả năng đăng tải thông tin trên mạng của người dùng bị giới hạn rất nhiều. Trong một môi 
trường tham ô, mối quan hệ có được với các viên chức chính quyền cao cấp hoặc các công ty quyền thế giúp các 
trang thông tin mạng và nhà cung cấp dịch vụ được bảo vệ về mặt chính trị và kinh tế. Các trang thông tin mạng cẩn 
trọng không để bị vướng hình ảnh có giao du với các nguồn tài trợ hay quảng cáo chống chính quyền. Cũng vậy, các 
nhà quảng cáo tránh các trang thông tin phê phán Đảng và nhà nước. 
 
Động thái của chính quyền trong năm 2017 để áp lực các mạng xã hội quốc tế gỡ bỏ nội dung "độc hại" đã tác động 
đến dịch vụ quảng cáo trên mạng. Chi nhánh Việt Nam của nhiều công ty đa quốc gia đã rút quảng cáo khỏi các 
mạng xã hội phổ thông như Facebook và Youtube theo yêu cầu của các bộ chính phủ. [27] 
 
Các công ty Việt Nam cũng rút quảng cáo khi đại diện chính quyền báo cho biết là quảng cáo xuất hiện bên cạnh các 
nội dung vi phạm luật, kể cả một số nội dung được các nhà đối kháng với chính quyền tải lên. [28] 
 
Thông tư 09/2014/TT-BTTTT, ban hành năm 2014, xiết chặt thủ tục đăng ký và xin phép mở một trang mạng xã hội 
mới (xem B3). Trong số các điều kiện đòi hỏi, người đăng ký phải có tối thiểu bằng đại học. 
 
Các trang thông tin và người dùng bình thường có thể bị phạt và bị đóng cửa vì nội dung đăng tải (xem B2). Nghị 
định 174, có hiệu lực từ năm 2014, phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng (4.700 Mỹ kim) những ai chỉ trích đảng và 
nhà nước, xúc phạm anh hùng dân tộc, hoặc truyền bá tư tưởng phản động chống lại nhà nước trên mạng xã hội. 
Các khoản tiền phạt này áp dụng cho những vi phạm chưa nghiêm trọng đủ để bị khởi tố hình sự. Nghị định còn 
vạch ra các khoản tiền phạt khác về vi phạm trong lãnh vực kinh doanh trên mạng. 
 
Chẳng hạn như vào tháng Hai 2019, trang Người Tiêu Dùng bị buộc đóng cửa ba tháng và bị phạt 65 triệu đồng 
(2.800 Mỹ kim) vì một bài báo đụng chạm đến lãnh đạo Tp.HCM mà giới chức cho là thông tin sai sự thật. [29] Vào 
tháng Bảy 2108, báo điện tử Tuổi Trẻ cũng bị đình bản ba tháng và buộc phải gỡ bỏ các lời bình luận chỉ trích (xem 

B2). 
 

  

B7: Cảnh quan thông tin trên mạng có thiếu sự đa dạng không? (0-4 
điểm)  1 

 

Các nhà cung cấp nội dung trên internet đối diện với nhiều áp suất ảnh hưởng đến chất lượng và sự đa dạng của 
thông tin trên mạng, kể cả quy trình tự kiểm duyệt nội bộ áp đặt lên các tờ báo và trang thông tin mạng (xem B5). 
Ngoài ra, tuyên truyền xám từ cả hai phía thân và chống chính quyền càng gia tăng bóp méo không gian mạng, giới 
hạn sự đa dạng về nội dung và tiềm năng dân chủ của mạng xã hội. 
 
Mặc dầu truyền thông nhà nước tiếp tục chiếm ưu thế, sự xuất hiện của các trang truyền thông nội địa và mạng xã 
hội mới đã nới rộng cảnh quan truyền thông. Giới trẻ Việt Nam có học thức tìm đến các trang blog, mạng xã hội và 
các nguồn thông tin mạng khác ngày càng nhiều, hơn là xem TV và radio nhà nước. [30] Giới sử dụng internet trẻ, 
rành kỹ thuật tại Việt Nam biết đến các công cụ vượt thoát kiểm duyệt, và tìm kiếm dùng Google là thấy ngay. [31]  
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B8: Người dùng có bị cản trở trong việc huy động, thành lập cộng 
đồng, mở chiến dịch, đặc biệt là cho những vấn đề chính trị và xã 
hội? (0-6 điểm) 

 3 

 

Giới hoạt động tiếp tục dùng các công cụ số để huy động trong thời gian được báo cáo, mặc dầu gặp phải giới hạn 
và thái độ thù nghịch từ chính quyền. Một số nhà hoạt động có hàng chục ngàn người theo dõi trên mạng xã hội, 
ngay cả khi đối diện với áp suất dữ dội của chính quyền (xem B2 và C3). [32] Thí dụ như Phạm Đoan Trang, một 
nhà đối kháng hàng đầu và người nhận Giải Homo Homini 2018 cho giới bảo vệ nhân quyền và dân chủ, có 58 ngàn 
người theo dõi trên trang Facebook tính đến tháng Tám 2019. Trang blog của cô có gần 20 ngàn lượt viếng thăm 
mỗi ngày. [33] 
 
Huy động qua mạng tại Việt Nam thường mang tầm vóc địa phương hơn là toàn quốc, và thường xoay quanh các 
vấn đề môi trường, cũng như quan tâm đến sự bành trướng của Trung Quốc. Vào tháng Giêng 2019, một nhóm hoạt 
động môi trường lập trang Facebook Save Tam Đảo để phản đối một dự án của tập đoàn bất động sản Sun Group 
tại Vườn Quốc Gia Tam Đảo. Trang này nhận được hàng ngàn "like" và người theo dõi trong vòng vài tuần. [34] Vào 
cuối năm 2017 phản đối trên mạng bùng ra khi có tin tập đoàn FLC của Việt Nam đang khảo sát xây dựng cáp treo 
tại hang Sơn Đoòng, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, nơi được UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới. 
[35] 
 
Vào tháng Sáu 2018, biểu tình bùng nổ toàn quốc để phản đối hai bộ luật dự thảo: dự luật an ninh mạng (xem C2 và 
C6) và một dự luật cho phép giới đầu tư nước ngoài thuê đất dài hạn đến 99 năm trong vùng kinh tế đặc biệt. Giới 
phê phán lo ngại là dự luật đặc khu sẽ khiến Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ Việt Nam. Các mạng xã hội bao gồm 
Facebook và Twitter được dùng để tổ chức các cuộc biểu tình. [36] Mạng xã hội cũng giúp giới hoạt động thâu và ghi 
nhận lại hành vi ngược đãi của công an. [37] 
 

C. Xâm phạm về Quyền của Người Dùng 
 
Chính quyền tiếp tục đàn áp mạnh mẽ ngôn luận trên mạng trong năm 2019, với ít nhất 42 nhà hoạt động và blogger 
bị kết án. Nhà bảo vệ nhân quyền và môi trường Lê Đình Lượng bị kết án tù nặng kỷ lục 20 năm, chỉ vài tháng sau 
khi blogger Hoàng Đức Bình bị án tù 14 năm vì ông chỉ trích thảm họa môi trường Formosa. Ngoài việc gia tăng khởi 
tố hình sự, luật an ninh mạng mới đã thêm nhiều khả năng cho chính quyền truy cập dữ liệu của người dùng. 
 

  

C1: Hiến pháp và luật định đã không bảo vệ được những quyền như 
tự do biểu đạt, tiếp cận thông tin, và tự do báo chí, kể cả trên mạng, 
và được thi hành bởi một bộ máy tư pháp thiếu sự độc lập? (0-6 
điểm) 

 0 

 

Bản hiến pháp được bổ sung vào năm 2013 khẳng định quyền tự do biểu đạt, nhưng trên thực tế ĐCSVN nắm chặt 
kiểm soát giới truyền thông. Guồng máy tư pháp không có sự độc lập, và các vụ xử liên quan đến tự do biểu đạt 
thường rất ngắn ngủi, và thấy rõ là kết quả đã định trước. Công an thường xuyên bất chấp thủ tục pháp lý, bắt giữ 
blogger và các nhà hoạt động mạng không cần có lệnh bắt hoặc giam giữ họ quá hạn thời gian pháp luật cho phép. 
Luật an ninh mạng mới được thông qua vào tháng Sáu 2018 cũng áp đặt nhiều giới hạn sâu rộng về tự do biểu đạt 
trên mạng (xem B3, C2 và C6). [38] 
 
Kể từ năm 2008, một loạt quy định đã nới rộng tầm kiểm soát từ truyền thông cổ điển sang không gian mạng. Nghị 
định 97, ban hành năm 2008, ra lệnh cho các trang blog không bình luận về các vấn đề chính trị hay xã hội và cấm 
phổ biến các bài báo, tác phẩm văn học, hay các ấn phẩn khác bị Luật Báo Chí cấm. Trong năm 2011, Nghị định số 
2 cho phép giới chức quyền xử phạt các ký giả và blogger về một số vi phạm, kể cả việc đăng tải dùng bút danh. [39] 
Nghị định 72 về Quản lý, Cung cấp, Sử dụng Dịch vụ Internet và Thông tin trên Mạng thay thế Nghị định 97 vào năm 
2013, nới rộng quy định từ các trang blog qua toàn bộ mạng xã hội. Điều 5 của nghị định cấm những hoạt động 
mạng "chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam," kích động bạo lực, tiết lộ bí mật nhà nước, phát 
tán thông tin giả mạo, và những điều khoản rất bao quát khác để giới hạn tự do biểu đạt trên mạng. 
 

  

C2: Có điều luật nào ấn định hình phạt tội phạm hoặc trách nhiệm 
dân sự cho các hoạt động trên mạng? (0-4 điểm)  0 

 

Luật pháp, bao gồm các nghị định liên quan đến internet, luật hình sự, luật xuất bản, luật an ninh mạng, và Pháp 
Lệnh Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước, có thể được dùng để phạt và bỏ tù các ký giả và cư dân mạng. 
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Luật an ninh mạng, có hiệu lực vào tháng Giêng 2019, cấm hàng loạt hoạt động trên mạng, bao gồm: tổ chức chống 
đối lại ĐCSVN; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; thông tin sai sự thật; và gây thiệt hại cho hoạt 
động kinh tế - xã hội. [40] Ngoài ra, các trang web và trang mạng xã hội của cá nhân bị cấm không được đăng nội 
dung chống đối nhà nước hoặc gây rối trật tự công cộng (xem B3). 
 
Vào tháng Giêng 2018, việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực. Theo luật bổ sung, điều 109, 117 và 
330 của bộ luật hình sự thường được dùng để khởi tố và bỏ tù các blogger và nhà hoạt động mạng với tội danh lật 
đổ, tuyên truyền chống nhà nước, và lợi dụng quyền tự do dân chủ. [41] Luật bổ sung còn chứa các điều khoản mơ 
hồ gán tội cho những ai đang chuẩn bị phạm tội với án tù từ một đến 5 năm, có nghĩa là một người có thể bị kết án 5 
năm tù giam chỉ vì đang chuẩn bị chỉ trích nhà nước trên mạng. Luật mới còn quy cho luật sư chịu trách nhiệm hình 
sự nếu không báo cho giới chức biết về một số tội của thân chủ mình, kể cả những hoạt động bất hợp pháp trên 
mạng, với hệ quả là biến luật sư thành nhân viên nhà nước. [42] 
 

  

C3: Các cá nhân có bị trừng phạt vì các hoạt động trên mạng? (0-6 
điểm)  0 

  
Việt Nam tiếp tục trải qua một cuộc đàn áp lớn lao chống lại tự do ngôn luận trên mạng. Các hoạt động mạng bị truy 
tố xảy ra thường xuyên trong thời gian được báo cáo, và một số blogger và nhà bảo vệ nhân quyền lãnh các án tù 
nặng nề. Trong năm 2018, có ít nhất 42 nhà hoạt động và blogger bị kết án theo nhiều điều luật khắt khe. [43] 
 
Nhiều người bị kết án tù nặng nề trong năm qua. Vào tháng Mười 2018, tòa phúc thẩm Hà Nội bác bỏ đơn kháng án 
của nhà hoạt động môi trường và bảo vệ nhân quyền Lê Đình Lượng, y án 20 năm tù, một trong những án tù khắc 
nghiệt nhất áp đặt lên một nhà hoạt động mạng trong thời gian gần đây, với tội cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ 
chính quyền nhân dân," vạch ra trong điều 79 của bộ luật hình sự 1999. [44] Tòa sơ thẩm kết án ông trong một phiên 
xử vọn vẹn có một ngày. Ông bị kết tội một phần nào vì những bài viết trên Facebook chỉ trích chính quyền. [45] 
Trong một trường hợp khác, Nguyễn Trung Trực, đồng sáng lập viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức hiện 
diện và hoạt động trên mạng, bị kết án 12 năm tù giam với tội danh âm mưu lật đổ nhà nước. [46] 
 
Vào tháng Hai 2018, trong thời gian được báo cáo trước đó, Hoàng Đức Bình bị kết án 14 năm tù giam vì "lợi dụng 
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước." Vào năm 2017, ông phát trực tiếp video một cuộc tuần 
hành phản đối Formosa, công ty chịu trách nhiệm về thảm họa môi trường năm 2016. [47] 
 
Sau thời gian được báo cáo vào tháng Sáu 2019, Nguyễn Ngọc Ánh, một kỹ sư nuôi tôm và nhà hoạt động môi 
trường, bị kết án sáu năm tù giam vì dùng Facebook để "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm 
chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam." [48] Các bài đăng được biết là kêu gọi biểu tình ôn hòa. 
Ông bị bắt trước đó vào tháng Chín 2018. 
 
Có một diễn biến tích cực hiếm thấy là vào tháng Mười 2018, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thường được biết 
dưới tên Mẹ Nấm, được thả ra khỏi tù và bị lưu đày sang Hoa Kỳ. [49] Bà bị kết án trước đó vào tháng Sáu 2017 với 
bản án 10 năm tù giam vì những phê phán hồ sơ nhân quyền của chính quyền và cách đối xử với những người bị 
công an bắt giam. [50] 
 

  

C4: Chính quyền có giới hạn về thông tin ẩn danh hay mật mã? (0-4 
điểm)  1 

 

Luật an ninh mạng 2018 giới hạn việc ẩn danh trên mạng bằng cách đòi hỏi người dùng khi đăng ký tài khoản với 
các mạng xã hội phải dùng tên thật, và các công ty công nghệ phải kiểm chứng danh tính của người dùng. [51] 
Không có giới hạn nào về mật mã hay việc sử dụng các công cụ mật mã, mặc dầu có vài điều luật đòi hỏi cung cấp 
cho giới chức chìa khóa giải mã khi được yêu cầu (xem C6). 
 

  

C5: Việc nhà nước theo dõi các hoạt động trên mạng có xâm phạm 
đến quyền riêng tư của người dùng không? (0-6 điểm)  1 

 

Không có nhiều thông tin về công nghệ theo dõi chính quyền Việt Nam đang dùng, nhưng trong khuôn khổ luật pháp, 
kể cả luật an ninh mạng 2018, cho phép giới chức xâm phạm quyền riêng tư của công dân khá dễ dàng. 
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Vào tháng Mười 2018, giới chức thông báo là chính quyền đã thành lập một đơn vị quốc gia mới để giám sát mạng 
xã hội và các nội dung khác trên mạng. Giới chức xác nhận là trung tâm này được trang bị các phần mềm có khả 
năng phân tích, đánh giá, và phân loại hàng triệu bài đăng. [52] 
 
Theo công ty an ninh mạng FireEye có trụ sở tại California, Việt Nam phát triển đáng kể khả năng dọ thám qua mạng 
trong những năm gần đây. Kể từ 2014, công ty này đã theo dõi ít nhất 10 vụ tấn công riêng biệt từ một nhóm mang 
tên OceanLotus, hoặc APT32, nhắm đến các ký giả Việt Nam tại hải ngoại, các tổ chức nhà nước và tư nhân tại 
Đức, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Philippines, Anh Quốc và ngay tại Việt Nam. Tuy không có chứng cớ gì để kết APT32 với 
chính quyền Việt Nam, công ty FireEye cho rằng các chi tiết cá nhân và dữ liệu lấy được từ các tổ chức "không có 
giá trị gì đối với bất cứ ai khác ngoài chính quyền Việt Nam." [53] 
 
Vào năm 2013, Citizen Lab, một nhóm nghiên cứu tại Canada, nhận diện phần mềm FinFisher trên máy chủ ở 25 
quốc gia, kể cả Việt Nam. Được công ty Gamma International của Anh quảng cáo là bộ phần mềm để xâm nhập và 
theo dõi hợp pháp, FinFisher có khả năng giám sát thông tin liên lạc và rút lấy thông tin ra khỏi các máy tính không 
cần xin phép, bao gồm liên lạc, tin nhắn văn bản, và email. Citizen Lab lưu ý là sự hiện hữu của loại máy chủ đó 
không hàm ý người điều hành là ai, mặc dầu loại máy đó chỉ bán cho các chính quyền. 
 

  

C6: Các nhà cung cấp dịch vụ và các công ty công nghệ khác có 
được chính quyền yêu cầu giúp giám sát thông tin liên lạc của 
người dùng? (0-6 điểm) 

 1 

 

Các nhà cung cấp dịch vụ và các công ty công nghệ được yêu cầu bởi luật pháp giúp chính quyền giám sát thông tin 
liên lạc của người dùng trong một số trường hợp. Luật an ninh mạng mới, có hiệu lực từ tháng Giêng 2019, tăng 
thêm nhiều điều kiện đòi hỏi công ty giúp cho chính quyền theo dõi bằng cách phải lưu giữ dữ liệu và một số điều 
khoản nội địa hóa. Luật này đòi hỏi các nền tảng mạng—kể cả các đại công ty như Facebook và Google, cũng như 
các nền tảng mạng nhỏ hơn như dịch vụ trả tiền và công ty trò chơi—lưu trữ dữ liệu của người dùng Việt Nam ngay 
tại nội địa và cung cấp dữ liệu đó cho chính quyền khi được yêu cầu. [54] Dữ liệu bao gồm tên, ngày sinh, quốc tịch, 
chứng minh nhân dân, thẻ tín dụng, các hồ sơ sinh trắc học, hồ sơ y tế, phải được lưu trữ thường trực khi mà dịch 
vụ vẫn còn hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, nội dung thông tin liên lạc và danh sách liên lạc phải được lưu trữ trong 
vòng 36 tháng. Công ty nước ngoài phục vụ hơn 10.000 khách hàng nội địa thì phải có văn phòng tại Việt Nam. [55] 
 
Nghị định 72 đòi hỏi mạng xã hội phải "cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan 
đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật" cho "cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền" khi được yêu 
cầu, nhưng thiếu các thủ tục và giám sát thỏa đáng để ngăn ngừa lạm dụng. Nghị định buộc các doanh nghiệp phải 
có ít nhất một máy chủ đặt tại Việt Nam "đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu 
của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền," và đòi hỏi phải lưu trữ một số thông tin trong một thời gian nhất định 
(xem B3). Nghị định cho phép người dùng có quyền rất mơ hồ là "được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá 
nhân theo quy định của pháp luật." Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, và "các tổ chức, cá nhân có liên quan" có thể thi hành nghị định 
này, khiến cho thông tin liên lạc ẩn danh và riêng tư có thể bị xâm phạm bởi hầu hết các giới chức tại Việt Nam. Vào 
giữa năm 2016, "thư từ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính & Viễn thông Sài Gòn" là cơ sở để buộc tội ông 
Nguyễn Đình Ngọc phát tán tài liệu chống nhà nước. [56] 
 
Luật An Toàn Thông Tin Mạng, ban hành các điều khoản an ninh mạng mới, có hiệu lực vào năm 2016. [57] Trong 
số các điều khoản gây quan tâm, luật đòi hỏi các doanh nghiệp chia sẻ thông tin cá nhân mà không cần có sự đồng ý 
của người dùng nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu (Điều 17.1.c), buộc cung cấp khóa mã khi giới 
chức yêu cầu, và doanh nghiệp phải xin giấy phép cho các sản phẩm mật mã, đe doạ sự ẩn danh của người dùng. 
[58] 
 
Một số trang web cũng được yêu cầu giữ lại thông tin và lưu trữ dữ liệu nội địa. Theo Thông tư 09/2014/TT-BTTTT, 
doanh nghiệp Việt Nam điều hành các trang web và mạng xã hội, kể cả nền blog, phải có máy chủ tại Việt Nam và 
giữ các thông tin đăng tải tối thiểu 90 ngày, và giữ một số siêu dữ liệu tối thiểu hai năm. [59] 
 
Chủ nhân các quán cà phê internet được yêu cầu cài phần mềm để theo dõi và lưu trữ thông tin về hoạt động mạng 
của khách hàng, và người dân phải trình giấy chứng minh nhân dân với nhà mạng khi gắn đường dây internet tại 
nhà. [60] Quy định yêu cầu người thuê bao di động trả trước phải trình giấy tờ với mạng di động được áp dụng đồng 
nhất. [61] 
 

  

C7: Các cá nhân có bị đe dọa ngoài khuôn khổ pháp luật hoặc bị bạo 
hành thể xác bởi giới chức nhà nước hay các thế lực nào khác để 
trả đũa cho các hoạt động trên mạng của họ? (0-5 điểm) 

 1 
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Blogger và các nhà hoạt động mạng thường bị hành hung thể xác, mất việc, đường truyền internet bị cắt, hạn chế di 
chuyển, và bị những vi phạm quyền khác. 
 
Vào tháng Giêng 2019, Trương Duy Nhất, một ký giả và bình luận gia từng đi tù từ 2013 đến 2015 vì tội danh "tuyên 
truyền chống phá nhà nước," biến mất khỏi Thái Lan, sau khi ông nộp đơn xin tỵ nạn với văn phòng Cao Ủy Tỵ Nạn 
Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan. Trương Duy Nhất được cho là bị bắt cóc bên Thái Lan và đưa về Việt Nam, trong khi 
giới chức Việt Nam phủ nhận tin này. Vào tháng Sáu 2019, sau thời gian được báo cáo, giới chức khám xét nhà ông 
và mở cuộc điều tra tội phạm về hành vi "lạm dụng chức quyền" trong thời gian ông làm việc cho báo Đại Đoàn Kết. 

[62] 
 
Ngoài ra, vào tháng Tám 2018, viên chức nhà nước và một số người mặc thường phục bố ráp một đêm nhạc tại 
Tp.HCM và đánh đập tàn nhẫn ca sĩ Nguyễn Tín, cũng là một nhà hoạt động về nhân quyền, và Phạm Đoan Trang, 
một blogger và nhà đối kháng nổi tiếng. [63] Vào tháng Ba 2018, công an chặn cửa nhà Nguyễn Tường Thụy, một 
blogger và phó chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, không cho ông đi gặp đại diện Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về 
Nhân Quyền (OHCHR). [64] 
 
Vào mùa hè 2017, Mai Khôi, nguyên là một ca sĩ với quan điểm dân chủ từng phê phán chính quyền trên mạng, đã 
bị chủ nhà đuổi ra khỏi cư xá dưới áp lực của công an, và từ đó cư trú tại một địa điểm kín. Kể từ 2016, khi bắt đầu 
bày tỏ quan điểm công khai, cô đã bị đuổi ra khỏi ngành âm nhạc Việt Nam và coi như bị cấm trình diễn. [65] 
 
Các chủ bút và ký giả sau khi đăng bài thì có nguy cơ bị những hình phạt như tù tội, phạt tiền, cảnh cáo kỷ luật, và bị 
cho nghỉ việc. Vào năm 2016, ông Mai Phan Lợi, trưởng văn phòng đại diện báo Pháp Luật Tp.HCM tại Hà Nội, bị rút 
thẻ nhà báo vì dùng chữ "xúc phạm đến quân đội" trong một bài đăng trên Facebook bàn luận về vụ một chiếc máy 
bay tìm kiếm cứu hộ của Việt Nam bị rớt, trong đó ông Lợi đặt câu hỏi là tại sao máy bay "tan xác." [66] Ngày hôm 
sau, Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông Trương Minh Tuấn cảnh cáo là giới ký giả phải nên cân nhắc khi dùng 
mạng xã hội. [67] 
 

  

C8: Có xảy ra nhiều trường hợp các trang web, thực thể chính phủ 
và tư nhân, nhà cung cấp dịch vụ, người dùng cá nhân bị xâm nhập 
và bị các hình thức tấn công mạng khác? (0-3 điểm) 

 1 

 

Các nhà hoạt động tại Việt Nam và hải ngoại từng là mục tiêu bị tấn công có hệ thống. Nghiên cứu phát hành vào 
tháng Chín 2018 cho thấy có nhiều cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào trang web Việt Tân và trang thông tin 
điện tử độc lập Tiếng Dân giữa tháng Tư và tháng Sáu 2018. [68] Hai trang web thường phê phán và phản biện khác 
là Luật Khoa và the Vietnamese, bị tấn công đang trong lúc có nhiều cuộc xuống đường lớn phản đối luật an ninh 
mạng vào tháng Sáu 2018. [69] Nghiên cứu trước đó vào năm 2017 phát hiện việc tin tặc mở chiến dịch dọ thám 
mạng có phối hợp để nhắm vào hai cơ quan truyền thông Việt Nam trong năm 2015 và 2016 và cộng đồng người 
Việt tại Úc năm 2017, cũng như một số công ty có quyền lợi tại Việt Nam. [70] 
 
Trong nhiều năm qua, giới hoạt động đã bị chiếm lấy tài khoản, kể cả bị trò email lừa phỉnh ngụy trang có nội dung 
chính đáng, mà thực chất chứa mã độc xâm nhập vào máy của người nhận để đánh cắp thông tin riêng. Kể từ năm 
2013, các cuộc tấn công dùng mã độc để dọ thám ký giả, giới hoạt động và đối kháng trở nên tinh vi hơn cho từng cá 
nhân. Tổ chức Electronic Frontier Foundation tại California và ký giả cơ quan thông tấn Associated Press cho biết là 
nhận được email có mã độc với nội dung mời đi dự hội nghị nhân quyền hoặc ngỏ ý tặng bài vở nghiên cứu về đề 
tài, cho thấy là người gửi biết rõ về hoạt động và sở thích của người nhận. 
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