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XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ THỰC 
THI CHÍNH SÁCH VỀ ATTT

Nguyễn Trường Sơn

Hiệp hội ATTT Việt Nam - VNISA

Các nội dung trình bày

• Thực trạng khung pháp lý về ATTT.

• Đánh giá chung.

• Những điểm còn bất cập.

• Những kiến nghị về hoàn thiện
khung pháp lý.

1. Thực trạng khung pháp lý về ATTT

• Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 và các nghị
định thông tư dưới luật.

• Luật CNTT số 67/2006/QH11 và các nghị định thông
tư dưới luật.

• Luật SHTT ngày 1/7/2006 và các thông tư dưới luật.
• Luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự

số 37/2009/QH12 (các điều từ 224 đến 226b).
• Luật viễn thông số 41/2009/QH12 và các nghị định

thông tư dưới luật.
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1. Thực trạng khung pháp lý về ATTT

• Quyết định số 63/QĐTTg của thủ tướng chính phủ
phê duyệt quy hoạch phát triển ATTT số quốc gia
đến năm 2020.

• Chỉ thị số 897/CT-TTg của thủ tướng chính phủ về
tăng cường triển khai các hoạt động bảo đảm ATTT
số.

• Luật cơ yếu số dự kiến sẽ được quốc hội thông qua
trong năm 2012. Luật ATTT số sẽ được thông qua
trong năm 2014.

2. Đánh giá chung

• Bước đầu mang tính hệ thống: Luật, thông
tư, nghị định hướng dẫn, quy hoạch,…

• Tập trung điều chỉnh các hành vi và chế tài xử lý
tương ứng.

• Bám vào các bức xúc, vướng mắc của xã hội trong
quá trình ứng dụng phát triển CTTT và internet.

• Thiếu đồng bộ giữa Luật, nghị định, thông tư hướng
dẫn cho nên Luật đi vào cuộc sống chưa triệt để, kịp
thời.

• Có những điểm trong văn bản luật còn cứng nhắc,
khái niệm thuật ngữ thiếu nhất quán, gây cản trở
không nhỏ trong quá trình thực thi.

• Các văn bản quy phạm pháp luật chưa theo kịp với
sự phát triển của công nghệ và những diễn biến
phức tạp của bảo đảm ATTT.

3. Những điểm còn bất cập trong thực thi
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• Các văn bản quy phạm pháp luật tập trung giải quyết
nhiều đến lĩnh vực truyền thông và khai thác sử dụng
internet. Các nội dung khác của ATTT chưa bao quát hết
(tư vấn, dịch vụ, đánh giá, đầu tư, con người,…).

• Thiếu các điều kiện tiên quyết cho việc thực thi pháp
luật về ATTT: chuẩn ATT, quy trình chuẩn ATTT phương
pháp đánh giá kiểm thử theo hướng ISO, các bộ chuyên
trách ATTT.

3. Những điểm còn bất cập trong thực thi

3. Những điểm còn bất cập trong thực thi

• Chế tài xử lý tuy đã có nhưng còn nhẹ chưa đủ sức răn
đe.

• Các cơ quan ban hành pháp luật chưa thường xuyên tổ
chức lấy ý kiến phản hồi về những điểm chưa phù hợp
thực tiễn để kịp thời điều chỉnh.

4. Những kiến nghị về hoàn thiện khung
pháp lý về ATTT

• Hệ thống khung pháp lý về CNTT nói chung và ATTT
nói riêng đang trong quá trình xây dựng và hoàn
thiện.

• Quá trình xây dựng và hoàn thiện là việc làm thường
xuyên để phù hợp với thực tiễn phát triển của công
nghệ và cuộc sống.

• Văn bản quy phạm pháp luật phải góp phần khuyến
khích và tạo điều kiện để các sản phẩm thuần việt
phát triển (có các khuyến cáo sử dụng, chế độ
thuế,… )
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4. Những kiến nghị về hoàn thiện khung
pháp lý về ATTT

• Cần có các văn bản pháp quy tạo hành lang pháp
lý cho các nội dung khác của ATTT: phần mềm,
dịch vụ, nhân lực,…

• Cần có các quy định mang tính hành chính bắt
buộc đối với các tổ chức doanh nghiệp khi thiết
kế xây dựng các hệ CNTT: quy trình khai thác, ứng
cứu bảo đảm ATTT; kế hoạch bảo đảm ATTT của
đơn vị; đầu tư đồng bộ bảo đảm ATTT,…

Thank you


