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3	năm	2009,	TT	trở	thành	cơ	quan	đầu	mối	quốc	gia	của	Tổ	chức	Minh	bạch	Quốc	tế	(TI)	
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trong	khu	vực	nhà	nước,	doanh	nghiệp	và	xã	hội	dân	sự.	
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Giới	thiệu	
	

Tác	nghiệp	báo	chí	và	thực	hành	ngôn	luận	trên	không	gian	mạng		ở	Việt	Nam	có	
những	đặc	thù	riêng	xuất	phát	từ	tiếp	cận	thể	chế,	khung	khổ	pháp	lý	và	thực	thi	pháp	lý	
khác	biệt	so	với	các	quốc	gia	khác.	Cho	dù	khung	khổ	pháp	luật	điều	chỉnh	hành	vi	cho	
hoạt	động	báo	chí	từng	bước	được	hoàn	chỉnh	trong	suốt	3	thập	niên	qua,	rủi	ro	pháp	lý	
đối	với	các	nhà	báo	trong	quá	trình	tác	nghiệp	là	luôn	hiện	hữu.	Ở	mức	nghiêm	trọng	nhất,	
nhiều	nhà	báo	bị	truy	tố	hình	sự,	trong	đó	những	trường	hợp	nổi	bật	gần	đây	nhất	có	thể	
kể	đến	các	nhà	báo	Nguyễn	Hoàng	Linh	(Tuần	báo	Doanh	Nghiệp);	Nguyễn	Văn	Hải	(Tuổi	
trẻ),	Nguyễn	Việt	Chiến	(Thanh	niên)	trong	vụ	việc	PMU	18;	hay	Nguyễn	Hoàng	Khương	
(Tuổi	trẻ).		

Trong	hơn	một	thập	niên	gần	đây,	sự	bùng	nổ	của	internet,	công	nghệ	số	và	mạng	
xã	hội	đã	mang	lại	những	cơ	hội	mới	về	tiếp	cận	thông	tin,	thực	hành	quyền	ngôn	luận	của	
công	dân	nói	chung,	cơ	quan	báo	chí	và	nhà	báo	nói	riêng.	Tác	nghiệp	báo	chí	cũng	bị	ảnh	
hưởng,	đặc	biệt	ở	khía	cạnh	trao	đổi	thực	hành	tác	nghiệp,	trao	đổi	thông	tin	và	thực	hành	
ngôn	luận	trên	mạng	xã	hội.	Tuy	nhiên,	dù	trên	môi	trường	nào,	môi	trường	thực	tế	hay	
môi	trường	mạng,	đều	đòi	hỏi	Phóng	viên,	Nhà	báo,	phải	có	nền	tảng	tối	thiểu	về	văn	hóa	
ứng	xử,	tôn	trọng	người	có	ý	kiến	khác,	tôn	trọng	các	chuẩn	mực	cộng	đồng	và	đồng	thời	
phải	 có	 những	 hiểu	 biết	 căn	 bản	 về	 pháp	 luật	 liên	 quan.	 Bộ	 Luật	 Hình	 Sự	 của	 nước	
CHXHCN	Việt	Nam	quy	định	rất	nhiều	tội	danh,	theo	đó	một	người	khi	sử	dụng	báo	chí,	
mạng	xã	hội…	khi	thực	hành	quyền	tự	do	báo	chí,	tự	do	ngôn	luận	có	thể	vượt	quá	giới	
hạn	để	có	những	hành	vi	bị	pháp	luật	Việt	Nam	coi	là	tội	phạm.	Các	văn	bản	quy	phạm	
pháp	luật	khác	như	Luật	An	ninh	mạng,	Nghị	định	72/2013/NĐ-CP	ngày	15/07/2013	của	
Chính	phủ	về	quản	lý,	cung	cấp,	sử	dụng	dịch	vụ	Internet	và	thông	tin	trên	mạng,	Nghị	
định	15/2020/NĐ-CP…	cũng	đặt	nhiều	hành	vi	vào	nguy	cơ	có	thể	bị	xử	phạt	hành	chính	
hoặc	áp	dụng	Bộ	luật	Hình	sự	khi	xử	lý.		

Trong	môi	trường	pháp	lý	đặc	thù	của	Việt	Nam,	muốn	an	toàn	thì	trước	tiên	phải	
tuân	thủ	đúng	quy	định	pháp	luật.	Tài	liệu	này	được	soạn	thảo	nhằm	giới	thiệu	cho	các	
Phóng	viên,	Nhà	báo	những	vấn	đề	pháp	lý	trọng	tâm	nhất	cần	lưu	ý	trong	tiến	trình	tác	
nghiệp	trên	không	gian	mạng,	những	gợi	ý	về	mặt	thực	hành	tác	nghiệp	nhằm	hạn	chế	các	
rủi	ro	pháp	lý.	Tài	liệu	không	có	tham	vọng	và	mục	tiêu	đưa	ra	các	chuẩn	mực	thực	thi	
quyền	tự	do	ngôn	luận	ở	Việt	Nam	mà	chỉ	thảo	luận	về	tác	nghiệp	báo	chí	và	thực	hiện	các	
cách	thức	ngôn	luận	an	toàn	dựa	trên	vào	quy	định	pháp	luật	và	có	trích	dẫn	các	“án	lệ”	
đã	từng	được	áp	dụng	với	các	nhà	báo	và	những	người	sử	dụng	mạng	xã	hội.	Mặc	dù	tài	
liệu	thảo	luận	về	các	vấn	đề	pháp	lý,	những	gợi	ý	được	đưa	ra	không	thay	thế	cho	tư	vấn	
của	Luật	sư.	Trong	những	trường	hợp	pháp	lý	cụ	thể,	ý	kiến	tư	vấn	của	Luật	sư	là	cần	thiết	
để	bảo	vệ	an	toàn	tác	nghiệp	cho	nhà	báo.		

Tài	liệu	đề	cập	(4)	nhóm	vấn	đề	pháp	lý	mà	Nhà	báo	thường	gặp;	và	thảo	luận	về	
cách	thức	tuân	thủ	các	quy	định	này	thông	qua	các	ví	dụ,	câu	chuyện	cụ	thể.	Bốn	chủ	đề	
đó	bao	gồm:	(1)	Quy	định	về	bảo	vệ	bí	mật	nhà	nước/	bí	mật	công	tác;	(2)	Bí	mật	công	
dân;	thông	tin	đời	tư;	(3)	Quy	định	về	nội	dung	thông	tin	tác	động	đến	nhà	nước	(‘chống	
phá;	‘xâm	phạm’	lợi	ích	nhà	nước;	lợi	dụng	các	quyền	về	dân	chủ	và	tự	do	ngôn	luận;	(4)	
Nội	 dung	 thông	 tin	 tác	động	đến	 cá	nhân	 (nói	 xấu,	 bôi	 nhọ,	 xúc	phạm	danh	dự,	 nhân	
phẩm).		Thêm	vào	đó,	tài	liệu	cũng	thảo	luận	các	chuẩn	mực	pháp	lý	và	đạo	lý	khi	đưa	các	
thông	tin	trên	báo	chí	và	mạng	xã	hội	về	những	vấn	đề	nằm	ở	lằn	ranh	và	khó	có	thể	minh	
định	chính	xác	nhưng	lại	đòi	hỏi	nhà	báo	hành	xử	nghiêm	cẩn	và	có	trách	nhiệm.		

Với	mỗi	chủ	điểm,	tài	liệu	sẽ	giới	thiệu	các	quy	định	pháp	lý;	đưa	ra	một	bài	đọc	là	
một	câu	chuyện	pháp	lý	thực	tế	liên	quan	đến	chủ	đề	thảo	luận;	phân	tích	và	từ	đó	đưa	ra	
các	gợi	ý	về	mặt	tác	nghiệp.		
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Phần	1.	Bốn	nhóm	vấn	đề	trọng	tâm	về	tác	nghiệp	báo	chí	và	thực	hành	
ngôn	luận	được	quy	định	như	thế	nào?		
 
Có	nhiều	văn	bản	quy	phạm	pháp	luật	quy	định	về	hành	vi	mà	Nhà	báo	không	được	thực	
hiện	liên	quan	đến	tác	nghiệp	báo	chí,	đến	thực	hành	ngôn	luận,	trong	đó	gồm	ngôn	luận	
trên	internet,	mạng	xã	hội.	Các	quy	định	này	có	sự	chồng	lấn,	trùng	lắp	lẫn	nhau	về	mặt	
nội	dung,	được	tập	trung	trong	3	Luật	chính	cần	quan	tâm,	đó	là	Luật	hình	sự,	Luật	Báo	
chí,	và	Luật	An	ninh	mạng.	Trong	đó,	Luật	An	ninh	mạng	là	luật	mới	nhất,	có	hiệu	lực	thực	
thi	từ	1/1/2019,	nhưng	Luật	này	không	quy	định	thêm	hành	vi	mới	bị	hạn	chế,	mà	chỉ	dẫn	
lại	các	quy	định	sẵn	có	để	áp	dụng	cho	không	gian	mạng.		
	
Chủ	đề/	
Nguồn	
quy	định	

Luật	Báo	
chí	

Luật	Bảo	
vệ	Bí	mật	
Nhà	nước	

Bộ	luật	
Hình	sự	

Luật	An	
ninh	
mạng	

Nghị	định	
72/2013/NĐ-

CP	

Bộ	luật	
Dân	sự	

Bí	mật	
Nhà	nước		

Khoản	5,	
Điều	9.	
Các	hành	
vi	bị	
nghiêm	
cấm		

Điều	5.	
Các	hành	
vi	bị	
nghiêm	
cấm	trong	
bảo	vệ	bí	
mật	nhà	
nước	
	

Điều	361.	
Tội	cố	ý	
làm	lộ	bí	
mật	công	
tác;	tội	
chiếm	
đoạt,	mua	
bán	hoặc	
tiêu	hủy	
tài	liệu	bí	
mật	công	
tác	
	

Điều	17.	
Phòng,	
chống	
gián	điệp	
mạng;	bảo	
vệ	thông	
tin	thuộc	
bí	mật	nhà	
nước,	bí	
mật	công	
tác,	bí	mật	
kinh	
doanh		
	

Khoản	1	Điều	5.	
Các	hành	vi	bị	
cấm	khi		
	cung	cấp,	sử	
dụng	dịch	vụ	
Internet	và	
thông	tin	trên	
mạng		
	

	

Bí	mật	
đời	tư	cá	
nhân	

Khoản	5,	
Điều	9.	
Các	hành	
vi	bị	
nghiêm	
cấm	

	 Điều	159.	
Tội	xâm	
phạm	bí	
mật	hoặc	
an	toàn	
thư	tín,	
điện	thoại,	
điện	tín	
hoặc	hình	
thức	trao	
đổi	thông	
tin	riêng	
tư	khác	
của	người	
khác	

Điều	17.	
Phòng,	
chống	
gián	điệp	
mạng;	bảo	
vệ	thông	
tin	thuộc	
bí	mật	cá	
nhân,	bí	
mật	gia	
đình	và	
đời	sống	
riêng	tư	
trên	
không	
gian	mạng	

Khoản	1	Điều	5.	
Các	hành	vi	bị	
cấm	khi		
	cung	cấp,	sử	
dụng	dịch	vụ	
Internet	và	
thông	tin	trên	
mạng	

Điều	38.		
Quyền	về	
đời	sống	
riêng	tư,	
bí	mật	cá	
nhân,	bí	
mật	gia	
đình	
	

Nội	dung	
thông	tin	
xâm	
phạm	
đến	lợi	

Khoản	1,2,	
3,4,6,8	
Điều	9.	
Các	hành	
vi	bị	

	 Các	điều	
gồm:		
Điều	109,			
Điều	115,		
Điều	116,		

Điều	8.	
Các	hành	
vi	bị	
nghiêm	
cấm	về	an	

Điều	5.	Hành	vi	
bị	cấm		
khi	cung	cấp,	
sử	dụng	dịch	vụ	
Internet	và	
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ích	nhà	
nước	
CHXHCN	
Việt	Nam		

nghiêm	
cấm	

Điều	117,			
Điều	331.		

ninh	
mạng	
	
Điều	16.	
Phòng	
ngừa,	xử	
lý	thông	
tin	trên	
không	
gian	mạng		

thông	tin	trên	
mạng		
	

Thông	tin	
xâm	
phạm	lợi	
ích	hợp	
pháp	của	
cá	nhân		

Khoản	8	
Điều	9.	
Các	hành	
vi	bị	
nghiêm	
cấm	

	 Điều	155.	
Tội	làm	
nhục	
người	
khác	
	
Điều	156.	
Tội	vu	
khống		

	 Khoản	1,	Điều	
5.	Các	hành	vi	
bị	cấm	
	

Điều	34.	
Quyền	
được	bảo	
vệ	nhân	
phẩm,	
danh	dự,	
uy	tín	
	
	
	
	

	
	
Hộp	1		
	
Luật	An	ninh	mạng	có	gì	mới	so	với	các	quy	định	về	nội	dung	thông	tin	hiện	hành?		

	
Đối	với	các	hành	vi	bị	cấm	thực	hiện	trên	mạng	Internet,	Luật	An	ninh	mạng	không	đưa	

ra	các	quy	định	có	tính	mới	về	hành	vi	mà	chỉ	dẫn	lại,	cụ	thể	hoá	hơn	các	quy	định	hiện	hành	
của	Nghị	định	72/2013/NĐ-CP	và	Nghị	định	27/2018/NĐ-CP	sửa	đổi	Nghị	định	72	(sau	đây	
gọi	tắt	là	Nghị	định	72).	Nhóm	hành	vi	tập	trung	trong	điều	16	của	Luật	–	có	thể	tóm	tắt	thành	
2	nhóm	hành	vi	gồm:	đưa	thông	tin,	quan	điểm	đi	ngược	lại	lợi	ích	của	nhà	nước	và	xã	hội	
(gồm	cơ	quan	nhà	nước	và	lãnh	đạo);	đưa	thông	tin,	quan	điểm	sai	sự	thật,	xúc	phạm	cá	nhân.	
Trong	khi	đó,	các	chế	tài	đi	kèm	gồm	xử	lý	hành	chính	hoặc	xử	lý	hình	sự	cá	nhân/	tổ	chức	vi	
phạm,	tiếp	tục	thực	hiện	theo	Nghị	định	15/2020/NĐ-CP	(thay	thế	Nghị	định	174/2013/NĐ-
CP)	và	Bộ	luật	Hình	sự.	(Bảng	tóm	tắt	những	giới	hạn	về	nội	dung	thông	tin,	xem	phụ	lục	đi	
kèm).		

Điểm	mới	đáng	ghi	nhận	nhất	là	Luật	bổ	sung	công	cụ	thực	thi	bằng	cách	trao	thêm	thẩm	
quyền	mới	cho	lược	lượng	chuyên	trách	an	ninh	mạng.	Cụ	thể	là	3	nhóm	biện	pháp	quy	định	
trong	khoản	h,	i,	l	của	điều	5,	Luật	An	ninh	mạng;	lực	lượng	này	có	quyền:	
- Chủ	động	ngăn	chặn;	yêu	cầu	tạm	dừng	dịch	vụ	trên	mạng	để	ngăn	chặn	thông	tin		 	
- Yêu	cầu	xoá	bỏ	hoặc	lực	lượng	này	tự	xoá	bỏ	nội	dung	thông	tin		
- Phong	toả,	hạn	chế	hệ	thống	thông	tin	(mà	hệ	thống	đó	được	sử	dụng	cho	mục	đích	chia	
sẻ,	phát	tán	thông	tin).		
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Thêm	vào	đó,	Luật	An	ninh	mạng	yêu	cầu	doanh	nghiệp	cung	cấp	dịch	vụ	phải	phối	hợp	
để	thực	hiện	các	yêu	cầu	như	trên	của	lực	lượng	chuyên	trách	an	ninh	mạng,	đặc	biệt	là	yêu	
cầu	phải	cung	cấp	thông	tin	người	dùng	cho	lực	lượng	chuyên	trách	để	phục	vụ	điều	tra,	xử	lý	
hành	vi	vi	phạm	(yêu	cầu	cung	cấp	này	phải	có	văn	bản).		
Như	vậy,	điểm	mới,	quan	trọng	nhất	của	Luật	–	là	cung	cấp	quyền	lực	(bằng	pháp	luật)	cho	
lực	lượng	an	ninh	mạng	để	thực	thi,	(thông	qua	quyền	kiểm	tra,	giám	sát,	chặn,	gỡ	bỏ)	chứ	
ko	phải	là	đưa	thêm	yêu	cầu	mới	bằng	quy	định	mới;	hoặc	cụ	thể	hóa	những	quy	định	đã	có	
sẵn.	Tuy	vậy,	về	mặt	pháp	lý	vẫn	còn	điểm	‘mờ’	cần	phải	chờ	đợi	Nghị	định	hướng	dẫn	thi	
hành1	để	biết	được	quyền	lực	này	được	thực	thi	theo	các	trình	tự,	thủ	tục	như	thế	nào.	Ví	dụ:	
loại	thông	tin,	dữ	liệu	người	dùng	nào	phải	được	lưu	tại	Việt	Nam	và	khi	giao	dữ	liệu	cho	lực	
lượng	chuyên	trách	an	ninh	mạng,	điều	kiện	và	trình	tự	thủ	tục	như	thế	nào.	
	

Phần	2.	Tuân	thủ	quy	định	về	bí	mật	Nhà	nước,	bí	mật	đời	tư	cá	nhân		
 

Một	trong	những	chức	năng	trọng	tâm	nhất	của	báo	chí	là	tìm	kiếm	và	đưa	tin	về	
những	‘sự	thật’	để	phục	vụ	độc	giả.	Tuy	vậy,	trong	thực	hành	tác	nghiệp	cần	tuân	thủ	
những	giới	hạn	mà	pháp	luật	đặt	ra	về	bí	mật	Nhà	nước,	bí	mật	đời	tư	cá	nhân.	

	
Bảo	vệ	bí	mật	Nhà	nước	được	Quy	định	tại	Luật	Bảo	vệ	Bí	mật	Nhà	nước,	Luật	Báo	

chí,	Bộ	luật	Hình	sự,	Luật	Công	nghệ	thông	tin,	Luật	An	ninh	mạng,	và	Nghị	định	
72/2013/NĐ-CP.		
	

	 Luật	Báo	
chí	

Luật	Bảo	
vệ	Bí	mật	
Nhà	
nước	

Bộ	luật	
Hình	sự	

Luật	
Công	
nghệ	
thông	
tin	

Luật	An	
ninh	
mạng	

Nghị	định	
72/2013/NĐ-

CP	

Bí	mật	
Nhà	
nước	

Khoản	5,	
Điều	9.	
Các	hành	
vi	bị	
nghiêm	
cấm		

Điều	5.	
Các	hành	
vi	bị	
nghiêm	
cấm	trong	
bảo	vệ	bí	
mật	nhà	
nước	
	

Điều	
361.	Tội	
cố	ý	làm	
lộ	bí	mật	
công	tác;	
tội	chiếm	
đoạt,	
mua	bán	
hoặc	tiêu	
hủy	tài	
liệu	bí	
mật	công	
tác	
	

Khoản	
2,	Điều	
12	
(điểm	
c).	Các	
hành	vi	
bị	
nghiêm	
cấm	

Điều	17.	
Phòng,	
chống	
gián	điệp	
mạng;	
bảo	vệ	
thông	tin	
thuộc	bí	
mật	nhà	
nước,	bí	
mật	công	
tác		
	

Khoản	1	Điều	
5	(điểm	c).	
Các	hành	vi	bị	
cấm	
	

Bí	mật	
đời	tư	
cá	nhân	

Khoản	5	
Điều	9.	
Các	hành	

	 Điều	
159.	Tội	
xâm	

	 Điều	17.	
Phòng,	
chống	

Khoản	1,	điều	
5.	Các	hành	vi	
bị	cấm	

 
1	Vào	thời	điểm	tháng	10/2020	lúc	tài	liệu	này	được	hoàn	thiện,	các	Nghị	định	hướng	
dẫn	vẫn	chưa	được	ban	hành.		
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vi	bị	
nghiêm	
cấm	

phạm	bí	
mật	hoặc	
an	toàn	
thư	tín,	
điện	
thoại,	
điện	tín	
hoặc	
hình	thức	
trao	đổi	
thông	tin	
riêng	tư	
khác	của	
người	
khác	

gián	điệp	
mạng;	
bảo	vệ	
thông	tin	
thuộc	bí	
mật	cá	
nhân,	bí	
mật	gia	
đình	và	
đời	sống	
riêng	tư	
trên	
không	
gian	
mạng	

	
	
Hộp	2		
	
Luật	An	ninh	mạng	có	gì	mới?		
	
Điểm	mới	của	Luật	An	ninh	mạng	không	đưa	ra	quy	định	nội	dung	mới	mà	chỉ	đề	cập	
cụ	thể	thẩm	quyền	của	Bộ	Công	an	trong	phòng	chống	gián	điệp	mạng	và	bảo	vệ	bí	mật	
nhà	nước,	bí	mật	công	dân,	cụ	thể	là	‘phát	hiện,	xử	lý	hành	vi	đăng	tải,	lưu	trữ,	trao	đổi	
trái	phép	thông	tin,	tài	liệu	có	nội	dung	thuộc	bí	mật	nhà	nước	trên	không	gian	mạng’.		
	
	
	
Bài	đọc	thảo	luận	1:	
	
Ngày	20-5-1997,	Tuần	báo	Doanh	Nghiệp	số	14	đăng	trên	trang	nhất	tin,	“Ngành	Hải	
quan	nhập	4	con	tàu	cao	tốc	dởm”,	với	nội	dung	ngắn	gọn:	“Theo	nguồn	tin	từ	cơ	quan	
đăng	kiểm	Quảng	Ninh,	đến	nay,	cả	4	con	tàu	cao	tốc	chống	buôn	lậu	của	ngành	Hải	
quan	nhập	từ	năm	1994	đến	năm	1996	đều	chưa	đăng	kiểm	vì	lý	do	không	có	tài	liệu	
kỹ	thuật.	Các	nguồn	tin	khác	cho	hay,	các	con	tàu	này,	máy	được	sản	xuất	năm	1969,	hạ	
thủy	năm	1972	tại	Liên	Xô	cũ	đã	được	mua	với	“giấy	khai	sinh”	năm	1992.	Giá	mua	4	
con	tàu	trên	50	tỷ	đồng,	song	theo	đánh	giá	của	các	chuyên	gia	đóng	tàu	ở	Hải	Phòng	
thì	mỗi	con	tàu	tương	tự	được	đóng	mới,	với	chất	lượng	quốc	tế	kiểm	định	chỉ	4-5	tỷ	
đồng/chiếc.	Hiện	nay,	3	trong	4	con	tàu	đang	nằm	tại	xưởng	sửa	chữa	(1	chiếc	tại	Đà	
Nẵng,	2	chiếc	tại	Hải	Phòng).	Như	vậy,	qua	việc	mua	4	con	tàu	cao	tốc	“dởm”	này,	ngành	
Hải	quan	đã	làm	thất	thoát	trên	dưới	30	tỷ	đồng.	Dư	luận	cho	rằng	một	phần	trong	số	
tiền	này	đã	rơi	vào	túi	cá	nhân”.	
	
Được	khích	lệ	của	bạn	đọc,	Tuần	báo	Doanh	Nghiệp	tiếp	tục	đăng	thêm	10	bài	điều	tra	
cung	cấp	thêm	thông	tin	và	bình	luận	về	những	khuất	tất	trong	vụ	mua	bán	những	con	
tầu	cao	tốc	này.	Ngày	8-10-1997,	Tổng	biên	tập	báo	là	ông	Nguyễn	Hoàng	Linh	bị	bắt	
với	tội	danh,	“Cố	ý	làm	lộ	bí	mật	Nhà	nước	và	tội	lợi	dụng	tự	do	dân	chủ	xâm	phạm	lợi	
ích	của	Nhà	nước,	của	tổ	chức	xã	hội”.	Ngày	21-10-1998,	Ông	Nguyễn	Hoàng	Linh	bị	tòa	
kết	án	tù	với	hai	tội	danh,	thời	hạn	tù	bằng	đúng	thời	gian	tạm	giam:	1	năm	13	ngày.	
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Khuynh	hướng	phổ	biến	của	nhiều	quốc	gia	là	luôn	ưu	tiên	giữ	bí	mật	nhà	nước	hơn	

là	quyền	tiếp	cận	thông	tin	của	người	dân.	Luật	pháp	Việt	Nam	có	xu	hướng	đưa	vào	danh	
mục	“mật”	nhiều	loại	thông	tin	không	thực	sự	cần	giữ	kín;	thời	hạn	giải	mật	 lại	không	
được	quy	định	công	khai,	rõ	ràng.	Đặc	biệt	hơn,	nếu	như	ở	nhiều	quốc	gia,	trách	nhiệm	
bảo	mật	là	ở	những	người	nắm	giữ	những	bí	mật	ấy	thì	đối	tượng	bị	điều	chỉnh	bởi	luật	
pháp	về	bảo	mật	của	Việt	Nam	là	không	giới	hạn.	Không	chỉ	người	nắm	giữ	bí	mật	làm	lộ	
mà	cả	những	người	nhận	được	những	bí	mật	ấy,	phát	tán,	lưu	giữ,	vận	chuyển…	đều	có	
thể	bị	coi	là	tội	phạm.		
	
Hộp	3:	Đưa	lên	mạng	bí	mật	nhà	nước	bị	coi	là	hành	vi	trái	pháp	luật		
	
Luật	An	ninh	mạng:	Điều	17,	Khoản	1,	điểm	d		
1.	Hành	vi	gián	điệp	mạng;	xâm	phạm	bí	mật	nhà	nước,	bí	mật	công	tác,	bí	mật	kinh	
doanh,	bí	mật	cá	nhân,	bí	mật	gia	đình	và	đời	sống	riêng	tư	trên	không	gian	mạng	bao	
gồm:		
					d.	Đưa	lên	không	gian	mạng	những	thông	tin	thuộc	bí	mật	nhà	nước,	bí	mật	công	
tác,	bí	mật	kinh	doanh,	bí	mật	cá	nhân,	bí	mật	gia	đình	và	đời	sống	riêng	tư	trái	quy	
định	của	pháp	luật;	
	
Hộp	4:	Cách	tiếp	cận	của	Mỹ	về	lộ	bí	mật	trong	vụ	việc	‘Pentagon	Papers2’		
	
Trong	vụ	Pentagon	Papers,	khi	các	tài	liệu	tối	mật	của	Bộ	Quốc	phòng	Mỹ	được	tung	ra,	
đăng	 trên	 trang	nhất	 của	 tờ	The	New	York	Times,	 chỉ	 có	Daniel	Ellsberg	 -	người	 có	
quyền	tiếp	cận	những	tài	liệu	này	-		mới	bị	buộc	tội	“âm	mưu,	gián	điệp”	và	“trộm	cắp	
tài	sản	của	chính	phủ”,	còn	tờ	The	New	York	Times	và	các	nhà	báo	đăng	tài	liệu	“tối	mật”	
ấy	hoàn	toàn	không	bị	điều	tra.	[Các	cáo	buộc	Ellsberg	cũng	đã	được	bãi	bỏ	sau	khi	các	
công	tố	viên	điều	tra	vụ	bê	bối	Watergate	phát	hiện	ra	rằng	các	nhân	viên	trong	Nhà	
Trắng	Nixon	đã	có	những	nỗ	lực	bất	hợp	pháp	nhằm	làm	mất	uy	tín	của	Ellsberg].		
	
	

Về	vụ	việc	Tuần	báo	Doanh	nghiệp,	theo	ông	Nguyễn	Hoàng	Linh:	“khi	quyết	định	
mở	một	cuộc	điều	tra	về	4	con	tàu	cao	tốc	này,	Ban	biên	tập	đã	băn	khoăn,	cân	nhắc	và	
thảo	luận	rất	kỹ.	Liệu	những	con	tàu	cao	tốc	này	có	thuộc	diện	bí	mật	quốc	gia	không?	
Những	phóng	viên	nào	có	thể	đảm	nhận	được	một	cuộc	điều	tra	quá	khó	khăn	này...	Sau	
một	hồi	phân	tích,	chúng	tôi	xác	định	rằng	Hải	quan	là	cơ	quan	dân	sự	và	tự	tin	rằng	‘hành	
vi	tham	nhũng’	không	bao	giờ	thuộc	về	bí	mật	quốc	gia”.	Điều	đáng	nói	là,	chỉ	có	“Kế	hoạch	
mua	tàu	cao	tốc	của	ngành	hải	quan”	mới	nằm	trong	danh	mục	“bí	mật”,	ở	đây	4	con	tàu	
này	đã	được	mua	về,	đã	dùng	nhiều	năm	nhưng	vẫn	bị	cơ	quan	điều	tra	coi	là	“mật”.	Trong	
thập	niên	1990,	báo	Tuổi	Trẻ	cũng	từng	suýt	bị	kỷ	luật	khi	đưa	tin	về	một	vụ	trộm	Uranium	
vì	điều	đó	“tiết	lộ	bí	mật”	Việt	Nam	có	Uranium.	

	

 
2	Tham	khảo	thêm	về	“Pentagon	Papers”	bằng	tiếng	Anh	tại	đây:	
https://www.britannica.com/topic/Pentagon-Papers	
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Vụ	án	“Tàu	cao	tốc	Hải	quan”	là	khá	hy	hữu	và	nó	xảy	ra	ở	một	thời	điểm	quyền	lực	
nhà	nước	còn	ít	bị	thách	thức.	Tuy	nhiên,	cách	giải	thích	pháp	luật	về	bảo	mật	như	vậy	vẫn	
đang	tồn	tại.	Nhà	báo	cũng	như	những	người	sử	dụng	mạng	xã	hội	nếu	không	cẩn	trọng	
rất	có	thể	phải	đối	diện	với	các	rắc	rối	về	hành	chính	hoặc	hình	sự.	Lời	khuyên	ở	đây	là,	
trong	mọi	trường	hợp,	người	viết	cần	tránh	trích	dẫn	trực	tiếp	những	tài	liệu	có	đóng	dấu	
“mật”.	Cách	tốt	nhất	để	hóa	giải	những	dấu	mật	tùy	tiện	là	sử	dụng	các	nguồn	điều	tra	
riêng	hoặc	phỏng	vấn	bạch	hóa	các	nội	dung	trong	văn	bản	mà	không	cần	dẫn	nguồn	văn	
bản.	
	
	
Lưu	ý	tác	nghiệp	1:	Trong	mọi	 trường	hợp,	người	viết	cần	tránh	trích	dẫn	trực	 tiếp	
những	tài	liệu	có	đóng	dấu	“mật”.	Cách	tốt	nhất	để	hóa	giải	những	dấu	mật	tùy	tiện	là	sử	
dụng	các	nguồn	điều	tra	riêng	hoặc	phỏng	vấn	bạch	hóa	các	nội	dung	trong	văn	bản	mà	
không	cần	dẫn	nguồn	văn	bản.	
	

Phần	3.		Thông	tin	sai	sự	thật	và	vấn	đề	nguồn	tin		
	

Quy	định	về	thông	tin	sai	sự	thật	được	nêu	ra	trong	Bộ	luật	Hình	sự,	Luật	Báo	chí,	
Nghị	định	72,	Nghị	định	15.	Luật	An	ninh	mạng	cũng	liệt	kê	hành	vi	này	trong	điều	
khoản	cấm.		

	
Luật	Báo	chí	 Luật	An	ninh	mạng	 Bộ	luật	Hình	sự	
	
Điều	9:		
8.	Thông	tin	sai	
sự	 thật,	 xuyên	
tạc,	 vu	 khống,	
xúc	phạm	uy	tín	
của	cơ	quan,	 tổ	
chức,	 danh	 dự,	
nhân	phẩm	của	
cá	 nhân;	 quy	
kết	tội	danh	khi	
chưa	 có	bản	án	
của	Tòa	án.	
	

Điều	16:		
3.	Thông	tin	trên	không	gian	mạng	có	nội	
dung	làm	nhục,	vu	khống	bao	gồm:	
a)	Xúc	phạm	nghiêm	trọng	danh	dự,	uy	
tín,	nhân	phẩm	của	người	khác;	

b)	 Thông	 tin	 bịa	 đặt,	 sai	 sự	 thật	 xâm	
phạm	danh	dự,	uy	tín,	nhân	phẩm	hoặc	
gây	 thiệt	 hại	 đến	quyền	 và	 lợi	 ích	 hợp	
pháp	của	cơ	quan,	tổ	chức,	cá	nhân	khác.	
4.	Thông	tin	trên	không	gian	mạng	có	nội	
dung	xâm	phạm	trật	tự	quản	lý	kinh	tế	
bao	gồm:	
a)	Thông	tin	bịa	đặt,	sai	sự	thật	về	sản	
phẩm,	 hàng	 hóa,	 tiền,	 trái	 phiếu,	 tín	
phiếu,	công	trái,	séc	và	các	loại	giấy	tờ	có	
giá	khác;	
b)	 Thông	 tin	 bịa	 đặt,	 sai	 sự	 thật	 trong	
lĩnh	 vực	 tài	 chính,	 ngân	 hàng,	 thương	
mại	 điện	 tử,	 thanh	 toán	 điện	 tử,	 kinh	
doanh	tiền	tệ,	huy	động	vốn,	kinh	doanh	
đa	cấp,	chứng	khoán.	

Điều	156.	Tội	vu	khống	
Khoản	1,	điểm	a	

a)	 Bịa	 đặt	 hoặc	 loan	
truyền	những	điều	biết	rõ	
là	 sai	 sự	 thật	 nhằm	 xúc	
phạm	nghiêm	 trọng	nhân	
phẩm,	 danh	 dự	 hoặc	 gây	
thiệt	hại	đến	quyền,	lợi	ích	
hợp	pháp	của	người	khác;	
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5.	Thông	tin	trên	không	gian	mạng	có	nội	
dung	bịa	đặt,	sai	sự	thật	gây	hoang	mang	
trong	Nhân	dân,	gây	 thiệt	hại	 cho	hoạt	
động	kinh	tế	-	xã	hội,	gây	khó	khăn	cho	
hoạt	động	 của	 cơ	quan	nhà	nước	hoặc	
người	 thi	 hành	 công	 vụ,	 xâm	 phạm	
quyền	và	lợi	ích	hợp	pháp	của	cơ	quan,	
tổ	chức,	cá	nhân	khác.	

	
	
	

Bài	đọc	thảo	luận	2:		
Chiều	ngày	12	tháng	5,	hai	nhà	báo	Nguyễn	Văn	Hải	(Tuổi	Trẻ)	và	Việt	Chiến	(Thanh	
Niên)	bị	cơ	quan	An	ninh	điều	tra,	Bộ	Công	an,	bắt	tạm	giam	4	tháng.	Hai	nhà	báo	này	bị	
khởi	tố	vì	hành	vi	“Lợi	dụng	chức	vụ	quyền	hạn	khi	thi	hành	công	vụ	(Điều	281,	Bộ	luật	
Hình	sự),	trong	vụ	án	"Cố	ý	làm	lộ	bí	mật	Nhà	nước"	theo	Điều	263	và	"Lợi	dụng	các	
quyền	tự	do	dân	chủ	xâm	phạm	lợi	ích	của	Nhà	nước,	quyền,	lợi	ích	hợp	pháp	của	tổ	chức,	
công	dân"	theo	điều	258,	Bộ	Luật	Hình	sự	1995)	được	khởi	tố	từ	giữa	năm	2007	liên	
quan	đến	việc	đưa	tin	vụ	án	PMU	18.	Ba	tháng	sau,	15-10-2008,	vụ	án	được	Tòa	án	Nhân	
dân	Thành	phố	Hà	Nội	đưa	ra	xét	xử.	Nguyễn	Việt	Chiến	và	Nguyễn	Văn	Hải	bị	truy	tố	vì	
tội	"Lợi	dụng	chức	vụ,	quyền	hạn	trong	khi	thi	hành	công	vụ"	theo	Điều	281	Bộ	Luật	Hình	
Sự.	
Tòa	còn	triệu	tập	25	nhà	báo,	gồm	phóng	viên	và	lãnh	đạo	các	cơ	quan	báo	chí,	ra	tòa	với	
tư	cách	nhân	chứng	và	người	có	quyền	lợi	và	nghĩa	vụ	liên	quan.	Trong	đó	có	tổng	biên	
tập	và	4	phó	tổng	biên	tập	báo	Tuổi	Trẻ;	tổng	biên	Tập	và	hai	Phó	Tổng	biên	tập	báo	
Thanh	Niên	và	nhiều	cán	bộ	tòa	soạn	khác.	Trước	đó,	1-8-2008,	4	nhà	báo	gồm	ông	
Nguyễn	Quốc	Phong,	Phó	Tổng	biên	tập	Báo	Thanh	Niên;	ông	Bùi	Văn	Thanh,	Phó	Tổng	
biên	tập	Báo	Tuổi	Trẻ	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh;	ông	Huỳnh	Kim	Sánh,	Tổng	thư	ký	Tòa	
soạn	Báo	Thanh	Niên;	ông	Dương	Đức	Đà	Trang,	Trưởng	Văn	phòng	đại	diện	Báo	Tuổi	
Trẻ	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh	tại	Hà	Nội	đã	bị	Bộ	Thông	tin	và	Truyền	thông	rút	thẻ.	
Trưa	ngày	15-10-2008,	Tòa	đã	tuyên	phạt	nhà	báo	Nguyễn	Việt	Chiến	2	năm	tù	giam;	nhà	
báo	Nguyễn	Văn	Hải:	24	tháng	cải	tạo	không	giam	giữ	(được	trả	tự	do	tại	tòa)	với	tội	danh	
“lợi	dụng	quyền	tự	do,	dân	chủ	xâm	phạm	lợi	ích	của	Nhà	nước,	quyền,	lợi	ích	hợp	pháp	
của	tổ	chức,	công	dân”	theo	khoản	2	Điều	258	Bộ	luật	Hình	sự.	Các	bị	cáo	Phạm	Xuân	
Quắc,	nguyên	Cục	trưởng	C14,	nguyên	Trưởng	ban	chuyên	án	vụ	PMU18,	lãnh	án	phạt	
cảnh	cáo;	bị	cáo	Đinh	Văn	Huynh,	nguyên	Trưởng	phòng	9	C14,	điều	tra	viên	chính	vụ	
PMU18,	lãnh	án	1	năm	tù	giam	với	cùng	tội	danh	“cố	ý	làm	lộ	bí	mật	công	tác”	theo	khoản	
2	Điều	286	Bộ	luật	Hình	sự.	
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Bài	đọc	thảo	luận	3:			
	
Ngày	30-6-2005,	báo	Tuổi	Trẻ	đã	đăng	tin	“Điều	tra	việc	cấp	‘giấy	đỏ’	cho	dự	án	
Rusalka”	với	tít	nhỏ,	“Nguyễn	Đức	Chi	khai	chi	700.000	USD	để	có	được	dự	án(?)”	của	
phóng	viên	Phan	Sông	Ngân	và	Võ	Hồng	Quỳnh.	Tin	nói	rằng,	“Theo	nguồn	tin	của	
Tuổi	Trẻ...	sau	khi	bị	bắt	Nguyễn	Đức	Chi	đã	khai	nhận	để	có	được	giấy	phép	đầu	tư	
các	dự	án	và	giấy	chứng	nhận	quyền	sử	dụng	đất,	bị	can	đã	phải	chi	‘bôi	trơn’	cho	các	
cơ	quan	chức	năng	ở	tỉnh	Khánh	Hòa	hơn	700.000	USD.	Cơ	quan	điều	tra	đang	thu	
thập	chứng	cứ	về	lời	khai	này,	chi	cho	ai	và	chi	như	thế	nào”.	
	
Báo	Thanh	niên	số	ra	ngày	chủ	nhật	30-4-2006	trong	mục	“Theo	dòng	thời	sự”,	có	bài:	
“Các	quan	chức	của	tỉnh	Khánh	Hòa	và	Bộ	Kế	hoạch	-	Đầu	tư	đã	phải	giải	trình	gì”,	
cũng	viết:	“Siêu	lừa	Nguyễn	Đức	Chi	đã	phải	hối	lộ	700.000	USD?”	Báo	Tiền	phong	số	
181	ngày	24-5-2006,	còn	đưa	tin	với	nhiều	kịch	tính	hơn	khi	viết	rằng:	“Trước	khi	bị	
Cơ	quan	Cảnh	sát	điều	tra	tạm	giam,	Nguyễn	Đức	Chi	khai	đã	dùng	700.000	USD	trong	
quan	hệ	để	xin	dự	án.	Từ	trong	trại	giam,	Chi	đã	viết	thư	xin	gặp	lãnh	đạo	Cơ	quan	
Cảnh	sát	điều	tra	để	khai	ra	những	quan	chức	đã	nhận	hối	lộ	của	Chi	nhưng	kèm	theo	
bản	‘danh	sách	đen’	này,	siêu	lừa	Nguyễn	Đức	Chi	lại	yêu	cầu	Cơ	quan	điều	tra	không	
được	bắt	giam	những	người	y	khai	ra.	Yêu	cầu	này	của	Chi	đã	bị	Cơ	quan	Cảnh	sát	điều	
tra	bác	bỏ”.	Báo	Thanh	niên	Online	lúc	23h44	ngày	11-9-2006,	lên	bài,	“Tổng	cục	Cảnh	
sát	họp	báo	về	các	vụ	án	kinh	tế	trọng	điểm:	Nguyễn	Đức	Chi	từng	dọa	‘Sẽ	đập	chết	các	
cán	bộ	tham	gia	điều	tra	vụ	án’”,	có	đoạn:	“Đại	tá	Nguyễn	Tiến	Lực,	Cục	trưởng	Cục	
C15	(CQĐT),	Bộ	Công	an:	Trước	khi	bắt	giữ	trùm	lừa	đảo	Nguyễn	Đức	Chi,	chúng	tôi	có	
mời	Chi	đến	CQĐT	làm	việc	thì	Chi	có	nói	với	các	điều	tra	viên	rằng:	‘Để	có	dự	án	này	
thì	tôi	đã	phải	chi	ra	700.000	USD	và	tôi	đố	CQĐT	dám	bắt	tôi’.		
	
Tuy	nhiên,	Viện	Kiểm	sát	nhân	dân	tối	cao	khẳng	định	rằng	trong	quá	trình	tiếp	cận	hồ	
sơ,	kiểm	sát	điều	tra	vụ	án	Nguyễn	Đức	Chi	đã	không	tìm	thấy	bất	cứ	tài	liệu,	chứng	cứ	
nào	liên	quan	đến	thông	tin	Nguyễn	Đức	Chi	dùng	tiền	để	“bôi	trơn”	trong	quá	trình	
thực	hiện	dự	án	Rusalka.	Nguyễn	Đức	Chi	ra	tù	kiện,	Khánh	Hòa	buộc	phải	trả	lại	Dự	
án	này;	hàng	loạt	nhà	báo	bị	rút	thẻ	và	kỷ	luật.	
	
	

Trong	giai	đoạn	đầu,	khởi	tố	điều	tra	vụ	PMU18,	có	khoảng	40	phóng	viên	săn	tin	
và	viết	tới	hơn	1.200	bài	báo,	đăng	tải	trên	hầu	hết	các	phương	tiện	thông	tin	đại	chúng.	
Ngoài	hai	nhà	báo	bị	cáo,	25	nhà	báo,	phóng	viên	và	lãnh	đạo	các	cơ	quan	báo	chí	bị	triệu	
tập	ra	tòa.	9	phóng	viên	tham	gia	viết	bài	về	vụ	án	PMU	18	và	cán	bộ	C14	cũng	được	mời	
ra	tòa	với	tư	cách	nhân	chứng.	
	

Các	vụ	án	 lớn	như	PMU18,	Năm	Cam,	Rusalka	Khánh	Hòa…	 thường	 thu	hút	một	
lượng	bạn	đọc	rất	lớn.	Áp	lực	thông	tin	đè	nặng	lên	vai	các	nhà	báo.	Trong	cuộc	chạy	đua	
thông	tin	này,	ngay	cả	những	tờ	báo	lớn	cũng	đã	không	đủ	điềm	tĩnh	để	tìm	những	nguồn	
điều	tra	độc	lập	để	có	thể	đảm	bảo	tính	xác	thực	của	những	thông	tin	mà	họ	sẽ	đăng.	Nhà	
báo	Nguyễn	Việt	Chiến	khai	trước	tòa:	hầu	hết	các	thông	tin	trong	số	14	bài	báo	mà	ông	
viết,	đăng	tải	trên	Báo	Thanh	Niên	(cáo	trạng	cáo	buộc	là	"sai	sự	thật")	đều	được	cung	cấp	
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bởi	ông	Quắc,	ông	Huynh	và	một	số	cán	bộ	lãnh	đạo	khác	của	Tổng	cục	Cảnh	sát...	Nguyễn	
Việt	Chiến	khẳng	định:	"Tất	cả	những	thông	tin	này,	tôi	có	được	thông	qua	trao	đổi	trực	
tiếp	hoặc	điện	thoại	và	đều	có	băng	ghi	âm".	Tuy	không	thừa	nhận	các	bài	viết	của	mình	
là	sai	nhưng	nhà	báo	Nguyễn	Việt	Chiến	cũng	không	đủ	cơ	sở	để	chứng	minh	những	thông	
tin	trong	các	bài	viết	của	mình	là	không	“sai	sự	thật”	như	cáo	buộc.	

Cáo	trạng	mô	tả	Phạm	Xuân	Quắc	và	Đinh	Văn	Huynh,	trong	thời	gian	điều	tra	vụ	án	
PMU18,	đã	“để	các	phóng	viên	tự	do	vào	cơ	quan,	nắm	được	kế	hoạch	làm	việc	của	điều	
tra	viên,	các	bị	can	còn	trực	tiếp	quan	hệ,	tiếp	xúc	với	phóng	viên	các	báo	tại	phòng	làm	
việc,	 tại	 nhà	 riêng,	 gọi	 điện	 thoại…”	 Trong	 vụ	 Watergate,	 các	 phóng	 viên	 của	 The	
Washington	Post,	Bob	Woodward	và	Carl	Bernstein,	cũng	đã	từng	được	William	Mark	Felt	
Sr.,	Phó	giám	đốc	FBI,	mớm	những	thông	tin	điều	tra	quan	trọng	dẫn	đến	việc	Tổng	thống	
Richard	Nixon	từ	chức	và	giải	Pulitzer	cho	hai	nhà	báo	này.	[Danh	tính	của	Felt	Sr.	được	
giữ	kín	cho	tới	năm	2005,	trước	đó	được	biết	đến	với	biệt	danh,	Deep	Throat].	Sự	khác	
nhau	giữa	tướng	Phạm	Xuân	Quắc	và	William	Mark	Felt	ở	chỗ	những	thông	tin	Felt	cung	
cấp	cho	The	Washington	Post	là	chính	xác	trong	khi	những	thông	tin	tướng	Quắc	cung	cấp	
cho	các	nhà	báo	Việt	Nam	là:	“Thông	tin	không	chính	xác	về	kết	quả	điều	tra,	có	những	tài	
liệu	chỉ	là	tài	liệu	ban	đầu,	chưa	được	thẩm	tra	xác	minh	nhưng	vẫn	cung	cấp	cho	báo	chí".		

Tương	tự,	trong	vụ	án	Rusalka	các	báo	đã	nhanh	chóng	đưa	một	thông	tin	mà	mức	
độ	ảnh	hưởng	của	nó	là	rất	lớn:	“Nguyễn	Đức	Chi	khai	nhận,	để	có	được	giấy	phép	đầu	tư	
các	dự	án	và	giấy	chứng	nhận	quyền	sử	dụng	đất,	bị	can	đã	phải	chi	‘bôi	trơn’	cho	các	cơ	
quan	chức	năng	ở	tỉnh	Khánh	Hòa	hơn	700.000	USD”.	Kịch	tính	càng	được	đẩy	lên	cao	
hơn	khi	báo	Tiền	Phong	viết	rằng:	 “Trước	khi	bị	Cơ	quan	Cảnh	sát	điều	 tra	 tạm	giam,	
Nguyễn	Đức	Chi	khai	đã	dùng	700.000	USD	trong	quan	hệ	để	xin	dự	án.	Từ	trong	trại	giam,	
Chi	đã	viết	thư	xin	gặp	lãnh	đạo	Cơ	quan	Cảnh	sát	điều	tra	để	khai	ra	những	quan	chức	đã	
nhận	hối	lộ	của	Chi”.	“Nguồn	tin”	của	các	báo	bắt	đầu	được	tiết	lộ	khi	báo	Thanh	niên	cho	
biết,	chi	tiết	“bôi	trơn	700.000	USD”	được	Đại	tá	Nguyễn	Tiến	Lực,	Cục	trưởng	Cục	C15	
(CQĐT),	Bộ	Công	an,	công	bố	trong	họp	báo.		

	
Hai	vụ	án	PMU18	và	Rusalka	đều	diễn	ra	trong	một	bối	cảnh	chính	trị	khá	đặc	biệt;	

thông	tin	về	vụ	PMU18	được	tung	lên	mặt	báo	tới	tấp	chỉ	vài	tuần	trước	khi	khai	mạc	Đại	
hội	Đảng	lần	thứ	X.Trong	vụ	Rusalka,	Viện	Kiểm	sát	nhân	dân	tối	cao	khẳng	định	rằng	
trong	quá	trình	tiếp	cận	hồ	sơ,	kiểm	sát	điều	tra	vụ	án	Nguyễn	Đức	Chi	đã	không	tìm	thấy	
bất	cứ	tài	liệu,	chứng	cứ	nào	liên	quan	đến	thông	tin	Nguyễn	Đức	Chi	dùng	tiền	để	“bôi	
trơn”	trong	quá	trình	thực	hiện	dự	án	Rusalka.	Nguyễn	Đức	Chi	ra	tù	cho	biết,	ông	chưa	
bao	giờ	từng	khai	như	những	gì	báo	chí	viết.	Chỉ	ông	Quắc,	ông	Lực	mới	biết	rõ	mục	đích	
cung	cấp	“thông	tin	sai	sự	thật”	cho	báo	chí	là	gì.	Vấn	đề	là,	các	báo	đã	không	có	gì	trong	
tay	để	chứng	minh	những	thông	tin	mình	đã	đăng	là	có	thật.	

	
Thông	tin	chính	thức	trong	các	cuộc	họp	báo	hay	thông	tin	mà	cơ	quan	điều	tra	cung	

cấp	cho	báo	chí	thì	báo	chí	có	thể	đăng.	Tuy	nhiên,	có	một	nguyên	tắc	quan	trọng	các	nhà	
báo	cần	lưu	ý	là,	“không	ai	bị	coi	là	có	tội	khi	chưa	có	một	bản	án	có	hiệu	lực	pháp	luật	của	
tòa”.	Những	gì	cơ	quan	điều	tra	cung	cấp	trong	quá	trình	điều	tra	chưa	phải	là	kết	luận	
cuối	cùng,	báo	chí	cũng	như	mạng	xã	hội	cần	đưa	thận	trọng,	và	dẫn	nguồn	rõ	ràng	là	do	
cơ	quan	điều	tra	cung	cấp.	Một	người	mới	bị	công	an	khởi	tố	mà	báo	chí	hay	mạng	xã	hội	
đã	gọi	họ	là	“siêu	lừa”	hay	mô	tả	họ	như	là	tội	phạm	thì	không	những	không	chuẩn	mực	
mà	có	thể	nhận	lấy	những	rắc	rối	về	mặt	pháp	luật.	
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Để	phòng	chống	tội	phạm,	trong	nhiều	trường	hợp,	cơ	quan	điều	tra	rất	cần	báo	chí	
đồng	hành.	Nhưng,	cũng	trong	không	ít	trường	hợp,	báo	chí	được	sử	dụng	để	tạo	ra	những	
áp	lực	nằm	ngoài	tố	tụng.	Các	nhà	báo	trong	vụ	PMU18	hay	Lusalka	rất	khó	để	biết	điều	
gì	ẩn	chứa	đằng	sau	sự	“nhiệt	tình”	với	báo	chí	của	cơ	quan	điều	tra.	Điều	duy	nhất	giúp	
Nhà	báo	tránh	được	các	sai	sót	là	phải	vượt	qua	được	áp	lực	“nhanh	hơn”	để	đảm	bảo	
“đúng	hơn”.	Đúng	mà	không	nhanh	hơn	các	báo	khác	thì	mất	đẳng	cấp.	Nhanh	mà	không	
đúng	thì	vô	nghĩa.	Nguồn	tin,	ngay	cả	là	nguồn	tin	từ	cơ	quan	điều	tra	nếu	được	cung	cấp	
“nặc	danh”,	không	được	dẫn	nguồn,	có	nghĩa	là	báo	chí	phải	chịu	trách	nhiệm	về	thông	tin	
đó;	phải	bắt	đầu	một	tiến	trình	điều	tra	độc	lập	để	trước	hết	xác	tín	những	thông	tin	được	
cung	cấp,	tiếp	đó	là	thu	thập	các	bằng	chứng	đảm	bảo	cho	những	gì	mình	thông	tin	trên	
báo	ngay	cả	trong	trường	hợp	chính	cơ	quan	điều	tra	đưa	ra	các	kết	luận	khác	với	những	
gì	đã	cung	cấp.	
	
Lưu	ý	tác	nghiệp	2:	Nguồn	tin	phải	xác	tín		
Nguồn	tin,	ngay	cả	là	nguồn	tin	từ	cơ	quan	điều	tra	nếu	được	cung	cấp	“nặc	danh”,	không	
được	dẫn	nguồn,	có	nghĩa	là	báo	chí	phải	chịu	trách	nhiệm	về	thông	tin	đó.	Nhà	báo	phải	
bắt	đầu	một	tiến	trình	điều	tra	độc	lập	để	trước	hết	xác	tín	những	thông	tin	được	cung	
cấp,	tiếp	đó	là	thu	thập	các	bằng	chứng	đảm	bảo	cho	những	gì	mình	thông	tin	trên	báo	
ngay	cả	trong	trường	hợp	chính	cơ	quan	điều	tra	đưa	ra	các	kết	luận	khác	với	những	gì	
đã	cung	cấp.	
	
	
Lưu	ý	tác	nghiệp	3:	Không	buộc	tội	thay	‘quan	toà’	
Nhà	báo,	khi	tường	thuật	các	vụ	việc	pháp	lý,	không	được	phép	quy	kết	tội	danh	cho	cá	
nhân	khi	Toà	án	chưa	đưa	ra	bản	án	kết	tội.		
	(Khoản	8,	Điều	9,	Luật	báo	chí.	Các	hành	vi	bị	nghiêm	cấm:	quy	kết	tội	danh	khi	chưa	có	
bản	án	của	Toà	án)	
Để	tôn	trọng	quyền	riêng	tư	và	bảo	vệ	nhân	phẩm	của	người	liên	quan	đến	vụ	việc	được	
tường	thuật,	Nhà	báo	nên	cân	nhắc	sử	dụng	kỹ	thuật	‘làm	mờ’	khuôn	mặt	của	người	bị	
cáo	buộc	phạm	tội,	đặc	biệt	khi	đó	là	vụ	việc	liên	quan	đến	phụ	nữ,	trẻ	vị	thành	niên.		
	
Lưu	ý	tác	nghiệp	4:	Phân	biệt	sự	kiện	và	ý	kiến.		
Nhà	báo	khi	viết	bài	cần	có	ý	thức	và	phân	biệt	được	giữa	các	sự	kiện,	tin	tức	(facts)	với	
ý	kiến,	chính	kiến	(opinion).	Khi	nói,	“tham	nhũng	là	nguy	cơ	quan	trọng	nhất	làm	tha	hóa	
bộ	máy	công	quyền”,	thì	đó	là	ý	kiến;	nhưng	nếu	nói,	“bộ	máy	công	quyền	ở	huyện	X	bị	tha	
hóa	bởi	tham	nhũng”,	thì	đó	là	sự	kiện,	là	tin,	và	phải	đưa	ra	được	bằng	chứng	đi	kèm	để	
chứng	minh.		

	
	
	
Bài	đọc	thảo	luận	4:		
Ngày	02-1-2012,	nhà	báo	Hoàng	Khương	(Tuổi	Trẻ)	bị	Cơ	quan	Cảnh	sát	điều	tra,	công	
an	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh	khởi	tố,	bắt	tạm	giam	với	tội	danh	“đưa	hối	lộ”.	Trong	2	ngày	
6	và	7-9-2012,	Hoàng	Khương	bị	đưa	ra	xét	xử;	Tòa	sơ	thẩm	xử	ông	4	năm	tù	giam.	Hành	
vi	của	Hoàng	Khương	là	đã	cùng	với	chủ	một	chiếc	xe	bị	giam	đưa	hối	lộ	15	triệu	đồng	cho	
ông	Huỳnh	Minh	Đức,	nguyên	cán	bộ	Đội	cảnh	sát	giao	thông	-	trật	tự	-	phản	ứng	nhanh,	
Công	an	Quận	Bình	Thạnh	(TP.HCM).	
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Trong	trường	hợp	phóng	viên	Hoàng	Khương,	Báo	Tuổi	Trẻ	xác	nhận	“loạt	bài	viết	

về	mãi	lộ	và	giải	cứu	xe	đua	là	theo	chủ	trương	của	ban	biên	tập”,	Báo	“phân	công	cho	nhà	
báo	Hoàng	Khương”.	Luật	pháp	Việt	Nam	không	cấm	một	phóng	viên	đóng	giả	các	nhân	
vật	để	thâm	nhập	thực	tế	(undercover).	Tuy	nhiên,	khi	thực	hiện	biện	pháp	nghiệp	vụ	này,	
thường	các	báo	phải	lên	kế	hoạch	chặt	chẽ	và	hiểu	rõ	các	giới	hạn	của	nghề	nghiệp.	Khi	
khám	phá	một	đường	dây	nhận	hối	lộ	để	giải	cứu	các	phương	tiện	giao	thông	bị	CSGT	thu	
giữ,	phóng	viên	Hoàng	Khương	cùng	môi	giới	đã	trực	tiếp	đưa	hối	lộ	15	triệu	đồng.	Từ	vai	
trò	(lẽ	ra	chỉ)	quan	sát,	thu	thập	thông	tin,	Hoàng	Khương	đã	đặt	mình	vào	trong	cuộc,	
thực	hiện	một	hành	vi	mà	Luật	coi	là	có	tội.	Vụ	án	Hoàng	Khương	có	thể	coi	là	một	án	lệ,	
một	bài	học	mà	các	báo	và	các	nhà	báo	cần	thảo	luận	nhiều	để	khi	cần	nhập	vai	trong	các	
phóng	sự	điều	tra	phải	nhận	biết,	vai	trò	của	nhà	báo	trong	mọi	tình	huống	chỉ	có	quyền	
phát	hiện	các	vi	sai	trái	chứ	không	tham	gia	các	hành	vi	sai	trái.			
	

Lưu	ý	tác	nghiệp	5:	Nguyên	tắc	của	nhà	báo	là	không	tự	biến	mình	thành	tin	hoặc	
nguồn	tin.		

	
Thông	tin	sai	sự	thật	trên	mạng	xã	hội	–	Những	điều	Nhà	báo	nên	tránh		
 
Bài	đọc	thảo	luận	5:		
Thời	điểm	cuối	tháng	8	năm	2020,	trên	mạng	xã	hội	xuất	hiện	một	clip	được	nghi	vấn	
là	hình	ảnh	‘quan	hệ	bất	chính’	của	một	lãnh	đạo	công	an	quận	10,	thành	phố	Hồ	Chí	
Minh	với	thuộc	cấp.	Khi	clip	lan	truyền	rộng	trên	mạng	xã	hội,	sự	quan	tâm	rộng	của	
công	chúng	khiến	câu	chuyện	này	trở	thành	đề	tài	báo	chí.	Vậy,	tác	nghiệp	báo	chí	trong	
trường	hợp	này	nên	được	thực	hiện	như	thế	nào	để	vừa	xác	tín	về	mặt	thông	tin,	và	
không	đi	quá	những	giới	hạn	về	về	quyền	riêng	tư	cá	nhân?		

	
	
Hiện	tượng	mạng	xã	hội	đồng	loạt	chia	sẻ,	dẫn,	hay	bình	luận	về	những	thông	tin	

không	thể	kiểm	chứng	đang	ngày	càng	rất	phổ	biến.	Trong	giai	đoạn	dịch	Covid	19	lây	lan	
ở	Việt	Nam	đầu	và	giữa	năm	2020,	nhiều	cá	nhân	đã	tạo	ra,	chia	sẻ,	bình	luận	về	những	
thông	 tin	 thiếu	 kiểm	 chứng,	 không	 chính	 xác	 và	 bị	 xử	 phạt	 vi	 phạm	hành	 chính.	Một	
Facebooker	sinh	1986	ở	Hải	Phòng	đã	bị	xử	phạt	10	triệu	đồng	khi	viết	trên	trang	cá	nhân:	
“Chuẩn	bị	cách	ly	cả	Hải	Phòng…”	Hai	diễn	viên	Ngô	Thanh	Vân,	Cát	Phượng	và	ca	sĩ	Đàm	
Vĩnh	Hưng	đã	bị	phạt	mỗi	người	10	triệu	đồng	khi	Đàm	Vĩnh	Hưng	chia	sẻ	thông	tin	nói	
“hai	người	Trung	Quốc	bị	nhiễm	COVID-19	đã	chết	tại	BV	Chợ	Rẫy”	và		Cát	Phượng	thì	nói,	
“Dịch	bệnh	đã	đến	quận	1,	rồi	sẽ	lan	tràn	đến	quận	3,	quận	5,	quận	7…”;	còn	Ngô	Thanh	
Vân	chia	sẻ	trên	fanpage	thông	tin,	“Vẫn	có	chuyến	bay	từ	Vũ	Hán	về	Việt	Nam	giữa	thời	
điểm	COVID-19	bùng	phát	tại	nhiều	quốc	gia”.	Đây	là	những	thông	tin	có	thể	kiểm	chứng	
nên	báo	chí	chính	thống	thường	ít	mắc	lỗi.	Tuy	nhiên,	cần	lưu	ý	rằng	có	nhiều	văn	bản	
được	cho	rằng	của	Cơ	quan	nhà	nước	đăng	trên	mạng	xã	hội.	Cần	kiểm	chứng	nguồn,	cũng	
như	cẩn	trọng	khi	đề	cập,	trích	dẫn	phát	ngôn	của	những	nhà	lãnh	đạo,	của	những	người	
nổi	tiếng	mà	không	dẫn	nguồn	hoặc	có	thể	truy	tìm	nguồn	thì	thường	được	cắt	ghép,	chia	
sẻ	hay	trích	dẫn.	Hai	trường	hợp	bị	xử	phạt	gần	đây	là	các	ví	dụ:	Bà	Nguyễn	Thị	Hòa,	nghệ	
danh	Hòa	Minzy,	bị	phạt	7,5	triệu	đồng	do	chia	sẻ	thông	tin	giả	phát	ngôn	của	Phó	thủ	
tướng	Vũ	Đức	Đam;	một	người	đàn	ông	34	tuổi	ở	quận	9	bị	phạt	15	triệu	đồng	do	phát	
tán	một	tin	nhắn	giả	danh	UBND	quận	7.	
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Báo	chí	cũng	ngày	càng	dựa	vào	và	khai	thác	nguồn	hình	ảnh,	clip	được	người	dùng	
chia	sẻ	trên	mạng	xã	hội.	Tuy	nhiên,	cũng	ngày	càng	xuất	hiện	nhiều	hình	ảnh,	kể	cả	clip	
cung	cấp	nội	dung	thông	tin	sai	sự	thật	về	các	sự	kiện,	nhân	vật	thu	hút	‘	dân	cư	mạng’	
được	chia	sẻ	trên	mạng	xã	hội.	Việc	‘cắt,	ghép’	hình	ảnh;	âm	thanh,	giọng	nói,	(thậm	chí	sử	
dụng	trí	tuệ	nhân	tạo	(AI),	tạo	ra	các	nội	dung	thông	tin	sai	sự	thật	ở	mức	độ	rất	tinh	vi	
(deep-fake))	ngày	càng	được	thực	hiện	và	chia	sẻ	dễ	dàng	hơn	trên	môi	trường	số.	Do	đó,	
nhà	báo	cần	đặc	biệt	cẩn	trọng	kiểm	tra	tính	chính	xác	của	nội	dung	thông	tin	xuất	phát	
từ	mạng	xã	hội	trước	khi	đăng	tải.	Như	trong	vụ	việc	‘	clip	lãnh	đạo	công	an	quận	10’,	một	
quy	trình	chặt	chẽ	bao	gồm	liên	hệ	để	xác	minh	thông	tin	với	Công	an	Quận	10,	là	đơn	vị	
công	tác	của	cá	nhân	đó;	liên	hệ	với	cá	nhân	có	nghi	vấn	trong	clip.	Trong	một	số	trường	
hợp,	nên	tìm	kiếm	tư	vấn	kỹ	thuật	từ	các	chuyên	gia	kỹ	thuật	để	biết	đó	có	phải	là	hình	
ảnh	giả	mạo	hay	không.		

Lưu	ý	tác	nghiệp	6:	Không	sử	dụng	văn	bản	pháp	lý	‘trôi	nổi’	trên	mạng	xã	hội		
Với	mọi	nguồn	tin	từ	mạng	xã	hội,	cần	kiểm	tra	nguồn	tin	xác	thực	trước	khi	trích	dẫn,	
sử	dụng.	Cần	đặc	biệt	với	các	văn	bản	‘có	dấu	đỏ’	trôi	nổi	trên	mạng	xã	hội	–	chỉ	sử	dụng	
những	nguồn	chính	thống.		

	
Lưu	ý	tác	nghiệp	7:	Cẩn	trọng	với	hình	ảnh,	clip	‘giả’	được	chia	sẻ	trên	mạng	xã	
hội.	Không	nên	chạy	theo	tốc	độ	đưa	tin	của	‘mạng	xã	hội’	mà	bỏ	qua	các	quy	trình	
kiểm	chứng	thông	tin.		
	
	

	

Phần	4.	Chuyên	nghiệp	và	an	toàn	trên	môi	trường	mạng		
	

Hành	xử	chuyên	nghiệp	trên	mạng	xã	hội:	tư	cách	nhà	báo	và	tư	cách	người	sử	
dụng	mạng	xã	hội		

	
Nhà	báo	đồng	thời	cũng	là	một	người	sử	dụng	mạng	xã	hội	để	chia	sẻ	thông	tin,	bày	

tỏ	quan	điểm.	Nhưng	nhà	báo	khác	với	một	người	sử	dụng	mạng	xã	hội	thông	thường	ở	
chỗ,	độc	giả	có	thể	bị	nhầm	lẫn	về	tư	cách	phát	ngôn	của	nhà	báo	đó	khi	không	phân	biệt	
được	nhà	báo	viết	với	tư	cách	cá	nhân;	hay	tư	cách	là	một	nhà	báo.	Trong	khi	đó,	tư	cách	
phát	ngôn	của	nhà	báo	lại	có	quan	hệ	chặt	chẽ	với	tư	cách	phát	ngôn	của	cơ	quan	báo	chí	
mà	nhà	báo	đó	đang	làm	việc.	Do	đó,	nhà	báo	cần	ý	thức	rất	rõ	và	minh	bạch	được	khi	
nào	mình	chia	sẻ	thông	tin,	bày	tỏ	quan	điểm	với	tư	cách	một	nhà	báo,	gắn	với	tờ	báo	
mình	đang	làm	việc;	và	khi	nào	là	với	tư	cách	cá	nhân	của	mình.		

Gợi	ý	sau	đây	dành	cho	cá	nhân	nhà	báo	ứng	xử	trên	mạng	xã	hội	với	tư	cách	là	
một	người	dùng	mạng	xã	hội.	Về	các	quy	tắc	sử	dụng	mạng	xã	hội	với	tư	cách	là	nhà	báo,	
tham	khảo	thêm	hướng	dẫn	của	Hội	nhà	báo	Việt	Nam.		
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NÊN	 KHÔNG	NÊN	
1. Chuyên	nghiệp	
a. Tách	bạch	ý	kiến	cá	nhân	và	ý	kiến	của	

toà	soạn:	
Cả	 trong	 và	 ngoài	 công	 việc,	 những	
nội	 dung	 mà	 anh/chị	 chia	 sẻ	 trên	
trang	cá	nhân	dễ	bị	ngộ	nhận	là	quan	
điểm	của	tổ	toà	soạn.	Nên	nêu	rõ	đó	là	
quan	điểm	cá	nhân;	còn	với	các	vấn	đề	
của	 toà	 soạn	 báo	 quan	 tâm	 thì	 dẫn	
nguồn	(link)	chính	thức	của	tờ	báo.		

b. Phân	biệt	thông	tin,	sự	kiện,	sự	thật	và	
ý	kiến	(opinion):	
Khác	 với	 việc	 đưa	 ra	 ý	 kiến	 (quan	
điểm,	 lập	 luận…),	 chỉ	 cần	 đưa	 ra	 ý	
kiến	mà	mình	nghĩ	(không	xúc	phạm,	
bôi	nhọ	nhân	phẩm	người	khác);	việc	
đưa	lên	mạng	xã	hội	những	thông	tin	
liên	 quan	 đến	 một	 sự	 kiện,	 một	 cá	
nhân,	 tổ	 chức	 nào	 đó	 cần	 đảm	 bảo	
những	thông	tin	đó	là	sự	thật.	Muốn	
đảm	bảo	những	thông	tin	đó	là	sự	thật	
(facts)	 thì	 phải	 kiểm	 chứng	 được	
(double	check)	bằng	những	nguồn	có	
thẩm	quyền.	

2. Có	trách	nhiệm		
Luôn	nhớ	rằng	những	gì	anh/chị	chia	
sẻ	sẽ	ảnh	hưởng	đến	chính	bản	thân	
và	toà	soạn	báo;		

3. Minh	bạch	
Sử	 dụng	 “miễn	 trừ	 trách	 nhiệm”	
(disclaimer)	 để	 khẳng	 định	 các	 nội	
dung	 anh/chị	 chia	 sẻ	 thể	 hiện	 quan	
điểm	 của	 riêng	 anh/chị	 mà	 không	
phải	của	tổ	chức	

4. Trích	dẫn	nguồn	
Khi	 đưa	 thông	 tin	 của	 tổ	 chức,	 nên	
dẫn	 link	 từ	website	 hoặc	 chia	 sẻ	 từ	
Fan	page	của	tổ	chức	mình	

5. Cư	xử	văn	minh	
Tôn	 trọng	 người	 khác,	 không	 bình	
luận,	không	công	kích	cá	nhân	

6. Có	cơ	sở		
Đảm	bảo	anh/chị	 luôn	có	 thể	 chứng	
minh	cho	những	gì	được	chia	sẻ	

1. Chia	 sẻ	 các	 nội	 dung	 có	 thể	 ảnh	
hưởng	 đến	 tổ	 chức	 anh/chị	 đang	
làm	việc.	
Không	nên	sử	dụng	những	thông	tin	
lan	truyền	trên	internet	mà	anh/chị	
không	rõ	nguồn	hoặc	đến	từ	những	
nguồn	không	có	thẩm	quyền	và	bạn	
không	kiểm	chứng	được.	

2. Chia	 sẻ	 các	 nội	 dung	 mà	 anh/chị	
không	muốn	công	chúng	(bên	cạnh	
bạn	bè	của	mình)	biết		

3. Chia	sẻ	các	nội	dung	mang	tính	thù	
địch,	dễ	gây	bất	hòa,	trái	quan	điểm,	
các	 nội	 dung	 mang	 tính	 nhạy	 cảm	
(mà	không	hề	có	dụng	ý	tốt)	

4. Tiết	lộ	thông	tin	bảo	mật,	đặc	biệt	là	
các	thông	tin	liên	quan	đến	công	việc		

5. Có	 chủ	đích	để	 gây	nhầm	 lẫn,	 diễn	
đạt	sai	sự	thật		

	



 18 

Công	cụ	trao	đổi	thông	tin	an	toàn	trên	internet,	mạng	xã	hội		
	

Các	nhà	báo	thường	sử	dụng	đa	dạng	các	công	cụ	nhắn	tin,	gửi	email,	trao	đổi	phục	
vụ	công	việc.	Tuy	nhiên,	nên	lưu	ý	tính	năng	an	toàn	của	từng	công	cụ	là	khác	nhau.	Các	
ứng	dụng	nhắn	tin	–	kèm	theo	gửi	tài	liệu	phổ	biến	nhất	như	Facebook	Messenger,	Zalo	
lại	không	phải	là	những	công	cụ	có	tính	năng	bảo	mật	cao	nhất.	Vì	vậy,	các	nhà	báo	nên	
cân	nhắc	sử	dụng	các	công	cụ	theo	bảng	gợi	ý	dưới	đây	để	trao	đổi	thông	tin	trên	internet	
được	an	toàn.		

	
	
	 	

Cấp	độ	bảo	
mật	 Tên	công	cụ	 Tính	chất	Dữ	liệu/	Nội	

dung	trao	đổi	 Đặc	điểm	

Nhóm	bảo	
mật	cao	nhất		

Protonmail,	
Signal,	
Wickr,	
MailFence	

Dữ	liệu	đặc	biệt	quan	trọng,	
có	tính	bảo	mật	rất	cao.	

- Bảo	 mật	 bằng	 công	
nghệ	mã	hoá	đầu	cuối		

- Tính	năng	tin	nhắn	tự	
xoá		

- Cho	 phép	 tính	 năng	
“xóa	 ngoại	 tuyến”:	
người	 quản	 lý	 có	 thể	
xóa	 dữ	 liệu	 lưu	 trữ	
trên	ứng	dụng		

Nhóm	bảo	
mật	cao	

Viber,	
WhatsApp,	
Teams,	Slack	

Phù	 hợp	 để	 sử	 dụng	 giao	
tiếp	 trong	 công	 việc	
thường	ngày	

- Có	mã	hoá	đầu	cuối	
- Tính	 năng	 bảo	 mật	 2	

lớp	

Nhóm	bảo	
mật	thấp	

Zalo,	
Messenger		

Phù	hợp	cho	giao	tiếp	mang	
tính	chất	kết	nối	

- Không	có	bảo	mật	đầu	
cuối		

- Xoá	 và	 chỉnh	 sửa	 tin	
nhắn	

- Tính	năng	thu	hồi		
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Lưu	ý	thêm	về	bảo	mật	cơ	bản		
	

	 Không	nên	 Nên	
Truy	cập	internet	bằng	máy	
tính,	điện	thoại	ở	nơi	lạ		

- Dùng	wifi	công	
cộng,	được	cung	cấp	
ở	quán	cafe,	nhà	
hàng	…	

- Dùng	điện	thoại	cá	
nhân	phát	‘hotspot’,	
từ	đó	nối	mạng	
bằng	internet	từ	
điện	thoại	cá	nhân	

Chia	sẻ	dữ	liệu	 - Sao	chép	dữ	liệu	
bằng	USB,	thẻ	nhớ		
(dễ	bị	nhiễm	virus,	
mã	độc)	

- Gửi	qua	email		
- Chia	sẻ	file	có	dung	

lượng	lớn	bằng	cách	
tải	lên	công	cụ	lưu	
trữ	trực	tuyến	như	
Google	Drive/	
Dropbox		

‘Chat’	trong	các	‘	nhóm’	
(group)	

- Chia	sẻ	các	thông	
tin	bí	mật,	nhạy	cảm	
trong	các	nhóm	chat	
nhiều	thành	viên	
(dễ	bị	chia	sẻ	rộng,	
dễ	bị	chụp	màn	
hình)		

- Kiểm	tra	và	lưu	ý	
nếu	có	thành	viên	
mới	được	đưa	vào	
nhóm,		

- Dùng	tin	nhắn	tự	
huỷ	nếu	cần	thiết;		

Với	các		liên	kết	(link),	tập	tin	
(file)	lạ		

- Vội	vàng	click	vào	
link,	file	có	dấu	hiệu	
nghi	vấn;	từ	một	
nguồn	không	quen	
thuộc	hoặc	từ	người	
lạ		

- Kiểm	tra	trước,	xác	
nhận	lại	có	đúng	là	
người	đó	gửi	link,		
file	cho	mình	không		

Sử	dụng	tài	khoản	mạng	xã	
hội,	tài	khoản	nhắn	tin	

- Đặt	một	mật	khẩu	
cho	mọi	tài	khoản;		

- Đặt	mật	khẩu	đơn	
giản,	dễ	đoán;		

- Tài	khoản	quan	
trọng	có	mật	khẩu	
riêng;		

- Luôn	luôn	sử	dụng	
xác	thực	2	lớp	cho	
tài	khoản	quan	
trọng;		

- Có	tài	khoản	riêng	
để	trao	đổi	thông	tin	
đặc	biệt	quan	trọng,	
nhạy	cảm;		
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Phụ	lục	
	

Những	giới	hạn	về	nội	dung	biểu	đạt	theo	Luật	An	ninh	mạng	và	một	số	văn	bản	
khác	

	
Bảng	dưới	đây	tóm	tắt	những	loại	giới	hạn	chính	về	nội	dung	biểu	đạt	theo	Luật	An	

ninh	mạng	và	một	số	văn	bản	pháp	luật	khác,	bao	gồm	Bộ	luật	Hình	sự,	Luật	Báo	chí,	Luật	
Công	nghệ	thông	tin	và	Nghị	định	15/2020/NĐ-CP	quy	định	xử	phạt	vi	phạm	hành	chính	
trong	lĩnh	vực	bưu	chính,	viễn	thông,	tần	số	vô	tuyến	điện,	công	nghệ	thông	tin	và	giao	
dịch	điện	tử.	Bảng	này	không	liệt	kê	toàn	bộ	những	giới	hạn	về	nội	dung	biểu	đạt	theo	
pháp	luật	Việt	Nam,	ví	dụ,	không	bao	gồm	một	số	điều	cấm	của	Bộ	luật	Hình	sự	về	việc	lợi	
dụng	các	quyền	tự	do	dân	chủ	để	xâm	phạm	lợi	ích	của	Nhà	nước,	quyền,	lợi	ích	hợp	pháp	
của	tổ	chức,	công	dân;	hoặc	các	điều	cấm	về	phát	ngôn	không	phù	hợp	với	lợi	ích	quốc	gia,	
đăng	tải	đường	link	dẫn	đến	thông	tin	vi	phạm	pháp	luật	trên	không	gian	mạng.	

	

Giới	hạn	nội	dung	biểu	đạt	
Luật	liên	quan	và	
đối	tượng	áp	dụng	

	

Chế	tài	xử	phạt3	
	

XÂM	PHẠM	DANH	DỰ,	UY	TÍN	CỦA	CÁ	NHÂN	VÀ	CƠ	QUAN/TỔ	CHỨC		
Xúc	phạm	danh	dự	hoặc	nhân	
phẩm	của	người	khác;	thông	
tin	sai	sự	thật	xúc	phạm	danh	
dự	của	cơ	quan,	tổ	chức	hoặc	
cá	nhân;	bôi	nhọ	chính	quyền	
nhân	dân	

Luật	An	ninh	mạng:	
mọi	đối	tượng	
(thông	tin	trên	
không	gian	mạng)	

Không	rõ.	Luật	An	ninh	mạng	chỉ	đề	
cập	chung	đến	việc	xử	phạt	hành	chính,	
xử	lý	hình	sự	và	bồi	thường	thiệt	hại.	
Nghị	định	hướng	dẫn	luật	có	thể	quy	
định	rõ	hơn	các	chế	tài.	

Làm,	tàng	trữ,	phát	tán	hoặc	
tuyên	truyền	thông	tin	xuyên	
tạc	nhằm	chống	lại	Nhà	nước		

Bộ	luật	Hình	sự:	
mọi	đối	tượng	

5-12	năm	tù;		
10-20	năm	tù	với	tội	phạm	đặc	biệt	
nghiêm	trọng.	

Nhiều	điều	khoản	quy	định:	
-	Xâm	phạm	nghiêm	trọng	
danh	dự,	nhân	phẩm	người	
khác	
-	Bịa	đặt	hoặc	lan	truyền	thông	
tin	sai	sự	thật	xúc	phạm	danh	
dự	của	người	khác	
-	Những	thông	tin	khác,	xâm	
phạm	danh	dự,	uy	tín	của	tổ	
chức	hoặc	cá	nhân	và	vi	phạm	
những	quy	định	khác	
	

Bộ	luật	Hình	sự:	
mọi	đối	tượng	

Các	hình	phạt	khác	nhau,	với	phạt	tiền	
lên	tới	50.000.000	VND,	cải	tạo	không	
giam	giữ,	phạt	tù	lên	tới	36	tháng,	cấm	
đảm	nhiệm	chức	vụ,	cấm	hành	nghề	
hoặc	làm	công	việc	nhất	định	từ	01	
năm	đến	05	năm.	Tuy	nhiên,	đối	với	
hành	vi	xúc	phạm	hoặc	truyền	bá	thông	
tin	sai	lệch,	khi	sử	dụng	mạng	máy	
tính,	mạng	viễn	thông	hoặc	phuong	
tiện	điện	tử,	các	hình	phạt	nặng	hơn,	
bao	gồm	phạt	tù	lên	đến	3	năm	nếu	
thông	tin	sai	sự	thật	gây	tổn	hại	đến	
danh	tiếng	của	người	khác.	

Xuyên	tạc,	bôi	nhọ	chính	
quyền;	Thông	tin	sai	sự	thật,	

Luật	Báo	chí:	cơ	
quan,	tổ	chức,	cá	

Những	chế	tài	cụ	thể	không	được	đề	
cập;	nhìn	chung,	Luật	cho	phép	phạt	

 
3	Lưu	ý:	có	thể	có	những	tình	tiết/yếu	tố	khác	làm	tăng	hoặc	giảm	mức	phạt	
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xuyên	tạc,	vu	khống,	xúc	phạm	
uy	tín	của	cơ	quan,	tổ	chức,	
danh	dự,	nhân	phẩm	của	cá	
nhân;	quy	kết	tội	danh	khi	
chưa	có	bản	án	của	Tòa	án.	

nhân	tham	gia	và	có	
liên	quan	đến	hoạt	
động	báo	chí	

cảnh	cáo,	phạt	tiền,	tịch	thu	sản	phẩm,	
thu	hồi	giấy	phép,	tịch	thu	thẻ	nhà	báo,	
xử	phạt	hành	chính,	xin	lỗi,	cải	chính	và	
bồi	thường.	

Xuyên	tạc,	vu	khống	hoặc	xúc	
phạm	uy	tín,	danh	dự	của	tổ	
chức,	cá	nhân	

Luật	Công	nghệ	
thông	tin	(CNTT):	
Tổ	chức/Cá	nhân	
tham	gia	vào	hoạt	
động	ứng	dụng	và	
phát	triển	CNTT	
	

Nói	chung	là	xử	phạt	hành	chính	hoặc	
bồi	thường;	mức	phạt	cụ	thể	được	quy	
định	trong	Nghị	định.	

Cung	cấp	hoặc	chia	sẻ	thông	
tin	giả	mạo,	thông	tin	sai	sự	
thật,	xuyên	tạc,	vu	khống,	xúc	
phạm	uy	tín	của	cơ	quan,	tổ	
chức,	danh	dự,	nhân	phẩm	của	
cá	nhân	

Nghị	định	15/2020:	
người	sử	dụng	dịch	
vụ	mạng	xã	hội	

Phạt	10.000.000-20.000.000	VND;	gỡ	
bỏ	thông	tin.	

Bổ	sung	nhiều	hành	vi	bị	cấm	
về	xúc	phạm	danh	dự,	uy	tín	
của	tổ	chức,	cơ	quan	hoặc	cá	
nhân.	

Nghị	định	15/2020:	
nhà	cung	cấp	mạng	
xã	hội,	trang	thông	
tin	điện	tử,	trang	
thông	tin	điện	tử	
tổng	hợp	

Mức	phạt	từ	20.000.000-70.000.000	
VND	với	hình	thức	xử	phạt	bổ	sung	là:	
tước	quyền	sử	dụng	giấy	phép	từ	1-3	
tháng,	gỡ	bỏ	thông	tin	vi	phạm,	tịch	thu	
công	cụ	vi	phạm.	

THÔNG	TIN	SAI	SỰ	THẬT	
Thông	tin	sai	sự	thật	gây	
hoang	mang	trong	nhân	dân,	
gây	thiệt	hại	cho	hoạt	động	
kinh	tế	-	xã	hội,	gây	khó	khăn	
cho	hoạt	động	của	cơ	quan	nhà	
nước	hoặc	người	thi	hành	
công	vụ,	xâm	phạm	quyền	và	
lợi	ích	hợp	pháp	của	cơ	quan,	
tổ	chức,	cá	nhân	khác	

Luật	An	ninh	mạng:	
mọi	đối	tượng	
(thông	tin	trên	
không	gian	mạng)	

Không	rõ.		
Luật	An	ninh	mạng	chỉ	đề	cập	chung	
đến	việc	xử	phạt	vi	phạm	hành	chính,	
xử	lý	hình	sự	và	bồi	thường	thiệt	hại.	
Nghị	định	hướng	dẫn	Luật	có	thể		quy	
định	rõ	hơn	các	chế	tài.	

Làm,	tàng	trữ,	phát	tán	hoặc	
tuyên	truyền	thông	tin	bịa	đặt	
gây	hoang	mang	trong	nhân	
dân	nhằm	chống	lại	Nhà	nước		

Bộ	luật	Hình	sự:	
mọi	đối	tượng	

5-12	năm	tù;		
10-20	năm	tù	với	tội	phạm	đặc	biệt	
nghiêm	trọng		

	
Bịa	đặt,	gây	hoang	mang	trong	
nhân	dân	

Luật	Báo	chí:	cơ	
quan,	tổ	chức,	cá	
nhân	tham	gia	và	có	
liên	quan	đến	hoạt	
động	báo	chí	

Luật	không	quy	định	chế	tài	cụ	thể;	
nhìn	chung,	Luật	cho	phép	phạt	cảnh	
cáo,	phạt	tiền,	tịch	thu	sản	phẩm,	thu	
hồi	giấy	phép,	tịch	thu	thẻ	nhà	báo,	xử	
phạt	hành	chính,	xin	lỗi,	cải	chính	và	
bồi	thường.	

Cung	cấp	thông	tin	giả	mạo	
gây	hoang	mạng	trong	nhân	
dân		

Nghị	định	15/2020:	
Nhà	cung	cấp	dịch	
vụ	mạng	xã	hội,	

Phạt	10.000.000-20.000.000	VND	và	
gỡ	bỏ	thông	tin	đối	với	người	sử	dụng	
dịch	vụ	mạng	xã	hội;		
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người	sử	dụng	
mạng	xã	hội	

Phạt	50.000.000-70.000.000	VND,	tịch	
thu	công	cụ	vi	phạm,	tước	giấy	phép	8-
12	tháng	và	gỡ	bỏ	thông	tin	đối	với	tổ	
chức	cung	cấp	dịch	vụ	mạng	xã	hội.	

XUYÊN	TẠC	LỊCH	SỬ	HOẶC	XÚC	PHẠM	ANH	HÙNG	DÂN	TỘC	
Xuyên	tạc	lịch	sử,	phủ	nhận	
thành	tựu	cách	mạng	

Luật	An	ninh	mạng:	
mọi	đối	tượng	
(thông	tin	trên	
không	gian	mạng)	

Không	rõ.		
Luật	An	ninh	mạng	chỉ	đề	cập	chung	
đến	việc	xử	phạt	hành	chính,	xử	lý	hình	
sự	và	bồi	thường	thiệt	hại.	Nghị	định	
hướng	dẫn	Luật	có	thể		quy	định	rõ	
từng	chế	tài	xử	phạt.	

Xuyên	tạc	lịch	sử;	phủ	nhận	
thành	tựu	cách	mạng;	xúc	
phạm	quốc	gia	và	anh	hùng	
dân	tộc.	

Luật	Báo	chí:	cơ	
quan,	tổ	chức,	cá	
nhân	tham	gia	và	có	
liên	quan	đến	hoạt	
động	báo	chí	

Không	quy	định	chế	tài	cụ	thể;	nhìn	
chung,	Luật	cho	phép	phạt	cảnh	cáo,	
phạt	tiền,	tịch	thu	sản	phẩm,	thu	hồi	
giấy	phép,	tịch	thu	thẻ	nhà	báo,	xử	phạt	
hành	chính,	xin	lỗi,	cải	chính	và	bồi	
thường	

Xuyên	tạc	sự	thật	lịch	sử,	phủ	
nhận	thành	tựu	cách	mạng;	
xúc	phạm	dân	tộc,	danh	nhân,	
anh	hùng	dân	tộc	mà	chưa	đến	
mức	truy	cứu	trách	nhiệm	
hình	sự	
	

Nghị	định	15/2020:	
mọi	đối	tượng	

Phạt	tiền	50.000.000	VND-	70.000.000	
VND	Hình	thức	xử	phạt	bổ	sung:	Tước	
quyền	sử	dụng	giấy	phép	thiết	lập	
mạng	xã	hội	từ	22-	24	tháng;		Tịch	thu	
tang	vật,	phương	tiện	vi	phạm	

PHÁT	NGÔN	GÂY	THÙ	ĐỊCH,	PHÂN	BIỆT	ĐỐI	XỬ	VÀ	PHÁ	HOẠI	SỰ	TOÀN	VẸN	QUỐC	GIA	
Phá	hoại	khối	đại	đoàn	kết	
toàn	dân	tộc,	xúc	phạm	tôn	
giáo,	phân	biệt	đối	xử	về	giới,	
phân	biệt	chủng	tộc;	chia	rẽ,	
gây	thù	hận	giữa	các	dân	tộc,	
tôn	giáo	và	nhân	dân	các	nước	

Luật	An	ninh	mạng:	
mọi	đối	tượng	
(thông	tin	trên	
không	gian	mạng)	

Không	rõ.		
Luật	An	ninh	mạng	chỉ	đề	cập	chung	
đến	việc	xử	phạt	hành	chính,	xử	lý	hình	
sự	và	bồi	thường	thiệt	hại.	Nghị	định	
hướng	dẫn	Luật	có	thể	quy	định	rõ	hơn	
các	chế	tài.	

Gây	chia	rẽ	giữa	các	tầng	lớp	
nhân	dân,	giữa	nhân	dân	với	
chính	quyền	nhân	dân,	với	lực	
lượng	vũ	trang	nhân	dân,	với	
tổ	chức	chính	trị,	tổ	chức	chính	
trị	-	xã	hội;	Gây	hằn	thù,	kỳ	thị,	
chia	rẽ,	ly	khai	dân	tộc,	xâm	
phạm	quyền	bình	đẳng	trong	
cộng	đồng	các	dân	tộc	Việt	
Nam;	Gây	chia	rẽ	người	theo	
tôn	giáo	với	người	không	theo	
tôn	giáo,	giữa	người	theo	các	
tôn	giáo	khác	nhau,	chia	rẽ	các	
tín	đồ	tôn	giáo	với	chính	
quyền	nhân	dân,	với	tổ	chức	
chính	trị,	tổ	chức	chính	trị	-	xã	

Bộ	luật	Hình	sự:	
mọi	đối	tượng	

7-15	năm	tù;		
2-7	năm	tù	với	tội	phạm	ít	nghiêm	
trọng	
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hội;	xúc	phạm	niềm	tin	tín	
ngưỡng,	tôn	giáo;	Phá	hoại	
việc	thực	hiện	chính	sách	đoàn	
kết	quốc	tế.	
Gây	chia	rẽ	giữa	các	tầng	lớp	
nhân	dân,	giữa	nhân	dân	với	
chính	quyền	nhân	dân,	với	lực	
lượng	vũ	trang	nhân	dân,	với	
tổ	chức	chính	trị,	tổ	chức	chính	
trị	-	xã	hội;	Gây	hằn	thù,	kỳ	thị,	
chia	rẽ,	ly	khai	dân	tộc,	xâm	
phạm	quyền	bình	đẳng	trong	
cộng	đồng	các	dân	tộc	Việt	
Nam;	Gây	chia	rẽ	người	theo	
tôn	giáo	với	người	không	theo	
tôn	giáo,	giữa	người	theo	các	
tôn	giáo	khác	nhau,	chia	rẽ	các	
tín	đồ	tôn	giáo	với	chính	
quyền	nhân	dân,	với	tổ	chức	
chính	trị,	tổ	chức	chính	trị	-	xã	
hội;	xúc	phạm	niềm	tin	tín	
ngưỡng,	tôn	giáo;	Phá	hoại	
việc	thực	hiện	chính	sách	đoàn	
kết	quốc	tế.	

Luật	Báo	chí:	cơ	
quan,	tổ	chức,	cá	
nhân	tham	gia	và	có	
liên	quan	đến	hoạt	
động	báo	chí	

Không	quy	định	chế	tài	cụ	thể;	nhìn	
chung,	Luật	cho	phép	phạt	cảnh	cáo,	
phạt	tiền,	tịch	thu	ấn	phẩm,	thu	hồi	
giấy	phép,	tịch	thu	thẻ	nhà	báo,	xử	phạt	
hành	chính,	xin	lỗi,	cải	chính	và	bồi	
thường	

Gây	hận	thù	giữa	các	dân	tộc	
và	nhân	dân	các	nước;	phá	
hoại	khối	đại	đoàn	kết	dân	tộc		
	

Luật	Công	nghệ	
thông	tin:	Tổ	
chức/Cá	nhân	tham	
gia	vào	hoạt	động	
ứng	dụng	và	phát	
triển	CNTT	
	

Nói	chung	là	xử	phạt	hành	chính	hoặc	
bồi	thường;	mức	phạt	cụ	thể	theo	quy	
định	của	Nghị	định.	

KÍCH	ĐỘNG,	XÚI	GIỤC	GÂY	BẠO	LỰC	HOẶC	GÂY	MẤT	TRẬT	TỰ,	AN	TOÀN	XÃ	HỘI	
Gây	chiến	tranh	tâm	lý,	kích	
động	chiến	tranh	xâm	lược;	tổ	
chức,	xúi	giục,	lôi	kéo	mọi	
người	chống	lại	Nhà	nước;	kêu	
gọi	bạo	lực	nhằm	chống	chính	
quyền	nhân	dân;	kích	động,	
xúi	giục	tụ	tập	đông	người	gây	
rối,	chống	người	thi	hành	công	
vụ,	cản	trở	hoạt	động	của	cơ	
quan,	tổ	chức	gây	mất	ổn	định	
về	an	ninh,	trật	tự.	

Luật	An	ninh	mạng:	
mọi	người	(thông	
tin	trên	không	gian	
mạng)	

Không	rõ.		
Luật	An	ninh	mạng	chỉ	đề	cập	chung	
đến	việc	xử	phạt	vi	phạm	hành	chính,	
xử	lý	hình	sự	và	bồi	thường	thiệt	hại.	
Nghị	định	hướng	dẫn	Luật	có	thể	quy	
định	rõ	hơn	các	chế	tài.	

Làm,	lưu	trữ	hoặc	phán	tán	
thông	tin	gây	chiến	tranh	tâm	
lí,	kích	động	hoặc	lôi	kéo	
người	khác	phá	hoại	an	ninh	vì	

Bộ	luật	Hình	sự:	
mọi	đối	tượng	

5-12	năm	tù;		
10-20	năm	tù	với	tội	phạm	đặc	biệt	
nghiêm	trọng	(chiến	tranh	tâm	lý)	hoặc	
5-15	năm	tù	(phá	hoại	an	ninh)	
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mục	đích	chống	lại	chính	
quyền	nhân	dân	
Gây	chiến	tranh	tâm	lý;	kích	
động	chiến	tranh	chống	lại	độc	
lập	và	toàn	vẹn	của	Việt	Nam;	
kích	động	bạo	lực	

Luật	Báo	chí:	cơ	
quan,	tổ	chức,	cá	
nhân	tham	gia	và	có	
liên	quan	đến	hoạt	
động	báo	chí	

Không	quy	định	chế	tài	cụ	thể;	nhìn	
chung,	Luật	cho	phép	phạt	cảnh	cáo,	
phạt	tiền,	tịch	thu	ấn	phẩm,	thu	hồi	
giấy	phép,	tịch	thu	thẻ	nhà	báo,	xử	phạt	
hành	chính,	xin	lỗi,	cải	chính	và	bồi	
thường.	

Kích	động	bạo	lực,	tuyên	
truyền	chiến	tranh	xâm	lược	

Luật	Công	nghệ	
thông	tin:	Tổ	
chức/Cá	nhân	tham	
gia	vào	hoạt	động	
ứng	dụng	và	phát	
triển	CNTT	

Nói	chung	là	xử	phạt	hành	chính	hoặc	
bồi	thường,	mức	phạt	cụ	thể	theo	quy	
định	của	Nghị	định.	

THÔNG	TIN	KHÔNG	LÀNH	MẠNH	
Thông	tin	dâm	ô,	đồi	trụy	hoặc	
tội	ác;	Thông	tin	phá	hoại	
thuần	phong,	mỹ	tục	của	dân	
tộc,	đạo	đức	xã	hội	hoặc	sức	
khỏe	của	cộng	đồng.	

Luật	An	ninh	mạng:	
mọi	đối	tượng	
(thông	tin	trên	
không	gian	mạng)	

Không	rõ.		
Luật	An	ninh	mạng	chỉ	đề	cập	chung	
đến	việc	xử	phạt	vi	phạm	hành	chính,	
xử	lý	hình	sự	và	bồi	thường	thiệt	hại.		
Nghị	định	hướng	dẫn	Luật	có	thể	quy	
định	rõ	hơn	các	chế	tài.	

Thông	tin	tuyên	truyền	lối	
sống	đồi	trụy,	hoặc	miêu	tả	tỉ	
mỉ	hành	vi	dâm	ô,	hành	vi	tội	
ác	hoặc	không	phù	hợp	với	
thuần	phong,	mỹ	tục	Việt	Nam;	
thông	tin	cổ	súy	các	hủ	tục,	mê	
tín,	dị	đoan.	

Luật	Báo	chí:	cơ	
quan,	tổ	chức,	cá	
nhân	tham	gia	và	có	
liên	quan	đến	hoạt	
động	báo	chí	

Không	quy	định	chế	tài	cụ	thể;	nhìn	
chung,	Luật	cho	phép	phạt	cảnh	cáo,	
phạt	tiền,	tịch	thu	ấn	phẩm,	thu	hồi	
giấy	phép,	tịch	thu	thẻ	nhà	báo,	xử	phạt	
hành	chính,	xin	lỗi,	cải	chính	và	bồi	
thường.	

Kích	động	dâm	ô,	đồi	trụy,	tội	
ác,	tệ	nạn	xã	hội,	mê	tín	dị	
đoan,	phá	hoại	thuần	phong	
mỹ	tục	của	dân	tộc	

Luật	Công	nghệ	
thông	tin:	Tổ	
chức/Cá	nhân	tham	
gia	vào	hoạt	động	
ứng	dụng	và	phát	
triển	CNTT	

Nói	chung	là	xử	phạt	hành	chính	hoặc	
bồi	thường,	mức	phạt	cụ	thể	theo	quy	
định	của	Nghị	định.	

Chủ	động	cung	cấp	thông	tin	
cổ	súy	các	hủ	tục,	mê	tín,	dị	
đoan,	dâm	ô,	đồi	trụy,	không	
phù	hợp	với	thuần	phong,	mỹ	
tục	của	dân	tộc;	Chủ	động	cung	
cấp	thông	tin	miêu	tả	tỉ	mỉ	
hành	động	chém,	giết,	tai	nạn,	
kinh	dị,	rùng	rợn	

Nghị	định	15/2020:	
người	sử	dụng	dịch	
vụ	mạng	xã	hội	

Phạt	tiền	10.000.000-20.000.000	VND;	
gỡ	bỏ	thông	tin	vi	phạm	

Chủ	động	cung	cấp	thông	tin	cổ	
súy	các	hủ	tục,	mê	tín,	dị	đoan,	
dâm	ô,	đồi	trụy,	không	phù	hợp	
với	 thuần	 phong,	 mỹ	 tục	 của	

Nghị	định	15/2020:	
tổ	chức	cung	cấp	
dịch	vụ	mạng	xã	

Mức	xử	phạt	từ	50.000.000-
70.000.000	VND;	hình	thức	xử	phạt	bổ	
sung:	tịch	thu	tang	vật,	phương	tiện	vi	
phạm,	tước	quyền	sử	dụng	giấy	phép	
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dân	 tộc;	 cung	 cấp	 thông	 tin	
miêu	tả	tỉ	mỉ	hành	động	chém,	
giết,	tai	nạn,	kinh	dị,	rùng	rợn;	
lưu	 trữ,	 truyền	 đưa	 nội	 dung	
thông	 tin	 không	 phù	 hợp	 với	
lợi	ích	đất	nước.	

hội,	trạng	thông	tin	
điện	tử	

từ	8-12	tháng	đối	với	tổ	chức	cung	cấp	
dịch	vụ	mạng	xã	hộị.	

BÍ	MẬT	NHÀ	NƯỚC,	BÍ	MẬT	KINH	DOANH,	BÍ	MẬT	CÁ	NHÂN	
Cố	ý	tiết	lộ,	thay	đổi	hoặc	xâm	
phạm	bí	mật	Nhà	nước,	bí	mật	
công	tác,	bí	mật	kinh	doanh,	bí	
mật	cá	nhân,	bí	mật	gia	đình	
hoặc	đời	sống	riêng	tư.	

Luật	An	ninh	mạng:	
mọi	đối	tượng	
(thông	tin	trên	
không	gian	mạng)	

Không	rõ.		
Luật	An	ninh	mạng	chỉ	đề	cập	đến	việc	
xử	phạt	hành	chính,	xử	lý	hình	sự,	bồi	
thường	thiệt	hại.	Nghị	định	hướng	dẫn	
Luật	có	thể	quy	định	rõ	hơn	các	chế	tài.	

Cố	ý/	Vô	ý	tiết	lộ	thông	tin	
mật;	cố	ý/vô	ý	làm	lộ	bí	mật	
công	tác		

Bộ	luật	Hình	sự:	
mọi	đối	tượng	

Đối	với	tội	cố	ý,	2-7	năm	tù	(hoặc	lên	
tới	15	năm	tù	với	trường	hợp	có	tình	
tiết	tăng	nặng),	hình	phạt	bổ	sung	là	
phạt	tiền	và	cấm	đảm	nhiệm	chức	vụ,	
cấm	hành	nghề	hoặc	cấm	làm	một	công	
việc	nhất	định	từ	1-5	năm.	Hình	phạt	
đối	với	tội	vô	ý	thấp	hơn.	

Tiết	lộ	thông	tin	thuộc	danh	
mục	bí	mật	Nhà	nước,	bí	mật	
cá	nhân	và	những	bí	mật	khác	
được	pháp	luật	bảo	vệ	

Luật	Báo	chí:	cơ	
quan,	tổ	chức,	cá	
nhân	tham	gia	và	có	
liên	quan	đến	hoạt	
động	báo	chí	

Không	quy	định	chế	tài	cụ	thể;	nhìn	
chung,	Luật	cho	phép	phạt	cảnh	cáo,	
phạt	tiền,	tịch	thu	ấn	phẩm,	thu	hồi	
giấy	phép,	tịch	thu	thẻ	nhà	báo,	xử	phạt	
hành	chính,	xin	lỗi,	cải	chính	và	bồi	
thường.	

Tiết	lộ	bí	mật	Nhà	nước,	quốc	
phòng,	an	ninh,	kinh	tế,	quan	
hệ	đối	nội	hoặc	những	bí	mật	
khác	theo	quy	định	pháp	luật.	
	

Luật	Công	nghệ	
thông	tin:	Tổ	
chức/Cá	nhân	tham	
gia	vào	hoạt	động	
ứng	dụng	và	phát	
triển	CNTT	

Nói	chung	là	xử	phạt	hành	chính	hoặc	
bồi	thường,	mức	phạt	cụ	thể	theo	quy	
định	của	Nghị	định.	

Tiết	lộ	thông	tin	thuộc	danh	
mục	bí	mật	Nhà	nước	hoặc	bí	
mật	cá	nhân	hoặc	những	bí	
mật	khác		

Nghị	định	15/2020:	
người	sử	dụng	dịch	
vụ	mạng	xã	hội	

20.000.000-30.000.000	VND;	gỡ	bỏ	
thông	tin	vi	phạm	

	


