
 

 

Sáng kiến Mạng lưới Toàn cầu (GNI) quan ngại với Dự thảo 

Nghị định về Internet của Chính phủ Việt Nam 

Sáng kiến Mạng lưới Toàn cầu quan ngại sâu sắc trước những hậu quả đối với tự do ngôn luận 

và quyền riêng tư được thể hiện trong Bản Dự thảo Nghị định về các Dịch vụ Internet của Chính 

phủ Việt Nam. Nếu nội dung văn bản dự thảo này được thông qua, sẽ có hiệu lực bắt buộc các 

công ty Internet và các nhà cung cấp thông tin khác cho những người sử dụng Internet ở Việt 

Nam phải hợp tác với chính quyền để chấp hành những quy định quá bao quát và không phù hợp 

với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. 

Bản dự thảo sửa đổi mới nhất của Nghị định về Quản lý, Cung cấp, Sử dụng dịch vụ Internet và 

Nội dung Thông tin trên mạng của Chính phủ Việt Nam có một số điều khoản gây lo ngại. Điều 

5 liệt kê một danh sách dài những hành vi ngôn luận bị cấm, trong đó có những hành vi mơ hồ 

như “lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng” để “chống lại nhà nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,” “phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân” và “phá hoại 

thuần phong mỹ tục của dân tộc.” Điều 25 quy định phải lọc bỏ những thông tin trên Internet bị 

coi là thuộc các nội dung bị cấm được nêu trong Điều 5. Các điều khoản khác của dự thảo nghị 

định quy trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý cho hàng loạt thành phần trung gian, từ các nhà đăng 

ký tên miền, các đầu mối cung cấp dịch vụ Internet (ISP), tới các mạng xã hội, thậm chí cả 

những blog cá nhân chỉ đơn giản mở cửa cho độc giả bình luận. 

        

Điều 24 cũng gây nhiều quan ngại, sẽ được áp dụng đối với các nhà cung cấp thông tin từ nước 

ngoài qua mạng Internet. Dù phạm vi áp dụng của Điều 24 có phần chưa rõ ràng, có vẻ như điều 

khoản này nhằm vào tất cả các nhà cung cấp các thông tin có nội dung bằng tiếng Việt và tiếp 

cận đến lãnh thổ Việt Nam. Điều 24 dường như buộc những nhà cung cấp thông tin này phải hợp 

tác với chính quyền lọc bỏ những nội dung bị cấm theo quy định của Điều 5. GNI cũng lo ngại 

về các điều khoản của dự thảo nghị định này cũng như các văn bản luật khác có nội dung áp đặt 

các quy định ngặt nghèo đối với các công ty có trụ sở tại Việt Nam, trong đó có quy định các 

máy chủ (server) cung cấp dịch vụ Internet phải đặt tại Việt Nam. Đối với các công ty quốc tế 

không có mặt ở Việt Nam, Điều 24 sẽ thúc ép họ phải đặt trụ sở hay đăng ký người đại diện ở 

trong nước, để buộc họ phải chịu trách nhiệm tuân thủ nghị định này. 

     

Nghị định về Dịch vụ Internet dự kiến sẽ được trình lên Quốc Hội trong tháng Sáu. Ngoài vấn đề 

là bản dự thảo hiện tại có nhiều quy định quá bao quát, không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế 

về nhân quyền, nghị định này sẽ gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể đối với Việt Nam vì 

những quy định trong đó sẽ làm phức tạp hóa việc tiếp nhận thông tin tự do qua biên giới. GNI 

thúc giục Chính phủ Việt Nam giải quyết cả hai vấn đề này khi hoàn thiện nghị định trong một 

vài tuần tới. 

 

GNI là một tập hợp đa thành phần, bao gồm các công ty, tổ chức dân sự (trong đó có các nhóm 

nhân quyền và tự do báo chí), các nhà đầu tư và các học giả, những người đã cùng nhau tạo ra 

một phương pháp hợp tác nhằm bảo vệ và tăng cường tự do ngôn luận và quyền riêng tư trong 

lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông. GNI cung cấp các nguồn lực cho các công ty 

Công nghệ Thông tin và Truyền thông để giúp họ giải quyết các trở ngại về tự do ngôn luận và 

quyền riêng tư ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.GNI đã xây dựng được một hệ thống các điều lệ cơ 



 

 

bản và một phương pháp hợp tác chặt chẽ, tin cẩn để vượt qua những thách thức về trách nhiệm 

doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 


