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PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI ĐÒI HỦY BỎ  

LUẬT AN NINH MẠNG 

Paris 14/06 .Tổ chức Phóng Viên Không biên Giới (RSF, Reporters sans 

Frontières), trụ sở tại Paris, vừa lên tiếng tố cáo chính quyền VN đi thêm một 

bước nữa trong kế hoạch tiêu diệt quyền tự do báo chí ở VN. 

Thông cáo của RSF ( 14/06 ) viết : người ta vừa chứng kiến ‘’ thêm một đợt tấn 

công ồ ạt trong trận chiến tàn nhẫn của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với những 

tiếng nói độc lập tại xứ này. Ngày thứ Ba, 12/06, Quốc hội đã biểu quyết, với 86 

% số phiếu, thông qua dự luật an ninh mạng. Bản dự luật này, một bản sao của 

luật đã thi hành ở nước Tàu từ 1 tháng 6/ 2017, sẽ có hậu quả nghiêm trọng tới 

quyền tự do thông tin.’’ 

RSF nói, điều 8 và 15, chẳng hạn, truy tố những hành vi phủ nhận những thành 

quả của cách mạng, xúc phạm các anh hùng dân tộc, hay loan truyền những tin 

tức gọi là thất thiệt có thể gây rối trật tự công cộng. Những từ ngữ mơ hồ trên có 

thể gán cho bất cứ ai loan trên mạng những tin tức không vừa ý nhà cầm quyền. 

Một dữ kiện khác đáng lo ngại : Google hay Facebook bắt buộc phải kiểm duyệt 

tất cả những bài vở có nội dung mâu thuẫn với chính quyền, phải chứa tất cả 

những dữ kiện liên quan tới những người xử dụng mạng trên lãnh thổ Việt Nam, 

và nộp nhà nước nếu có yêu cầu. Luật này theo dự trù, sẽ được thực thi kể từ 1 

tháng Giêng, 2019. 

Tổ chức Phóng Viên Không Biên, RSF, giới kêu gọi các dân biểu VN hủy bỏ 

nhanh chóng luật an ninh mạng, một đạo luật tiêu diệt tự do ngôn luận, gia tăng 

sự kiểm soát của nhà cầm quyền đối với thông tin, báo chí. 

Ông Daniel Bastard, trưởng phòng Á Châu-Thái bình Dương của RSF nói ‘’mặc 

dù nhà nước đã bỏ tù 30 bloggers, mặc dù sự kiểm soát các mạng xã hội, mặc 

dù hàng ngũ dư luận viên, Internet cho tới nay là địa hạt duy nhất để trao đổi 

những thông tin khả tín và độc lập giữa các công dân. Những người cầm đầu 

đảng CS muốn tiêu diệt ổ đề kháng này. Chúng tôi kêu gọi các cơ sở mạng ( 

Google, Facebook ) đừng nhượng bộ sự dọa nạt không thể chấp nhận này. ‘’ 

RSF cho hay mặc dầu báo chí chính thức, lệ thuộc Đảng CS, không được quyền 

lên tiếng, nhiều nhân vật, trong hay ngoài Đảng đã bày tỏ sự quan ngại đối với 

nội dung luật an ninh mạng. Cá nhà trí thức, luật gia, cựu chiến binh, và ngay cả 

một số dân biểu , không những đã kết án việc vi phạm quyền tự do ngôn luận, 

đã nhấn mạnh việc thực thi đạo luật này sẽ có những hậu quả tai hại tới kinh tế 

quốc gia. RSF cho hay một kiến nghị đòi hủy bỏ luật an ninh mạng đã thâu 

được 63.000 chữ ký  
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https://rsf.org/en/news/rsf-calls-repeal-vietnams-new-cybersecurity-law 

  

June 14, 2018 

RSF calls for repeal of Vietnam’s new 

cybersecurity law 

The new cybersecurity law was one of the targets of the tens of thousands of Vietnamese 

protesters who took to the streets last Sunday in many parts of the countries including (here) 

in Ho Chi Minh City (photo: Kao Ngyuen / AFP). 
 

  

Approved by 423 votes to 15 by the national assembly on 12 June, without any changes, the 

new law is largely a copy-and-paste version of the cybersecurity law that took effect in China 

in June 2017. 

Articles 8 and 15 criminalize “denying the revolution’s achievements,” “offending national 

heroes” and “providing misleading information liable to cause confusion among the 

population” – vague formulations that could be applied to almost anyone posting information 

online that displeases the authorities. 

Another alarming provision requires online platforms such as Google and Facebook to censor 

any content regarded by the government as contentious, to store Vietnamese user data in 

Vietnam, and to hand the data over to the Vietnamese authorities on request. The law is due 

to take effect next January. 

“We urge Vietnam’s legislators to quickly repeal this draconian new law, which reinforces 

government control over access to information,” said Daniel Bastard, the head of RSF’s 

Asia-Pacific desk. 

 “Despite the jailing of around 30 bloggers, surveillance of online activity and the military’s 

use of troll armies, the Internet continues for now to be the only place where Vietnamese 

citizens can exchange reliable, independent information. It is this pocket of the resistance 

that the Party’s current leadership wants to crush. We also urge online platforms not to yield 

to this law’s unacceptable blackmail.” 

Resisting China’s counter-model 

Even if none of the traditional media, which are subservient to the Party, has been able to 

discuss the new law, many well-known Vietnamese figures, including Party members, 

have voiced serious reservations about it. 

Intellectuals, lawyers, war veterans and even parliamentarians have not only condemned the 

drastic nature of the curbs on the right to inform but have also, and above all, pointed that 

implementation of the new law could have a devastating effect on the country’s economy. 

More than 63,000 people have already signed a petition to this effect. 

Other intellectuals, such as the blogger Nguyen Xuan Dien, have voiced concern about 

China’s growing influence. 

“We know that the Vietnamese cybersecurity police are trained in China,” Dien wrote in a 

post on 11 June. “We cannot rule out that China has helped Vietnam to design and equip its 

cybersecurity infrastructure (...) This reflects Party Chief Trong’s determination. Never 

before has the intention to push Vietnam into China’s orbit been as clear as it is now.” 

On 10 June, tens of thousands of people took part in street protests throughout the country 

that were prompted by the concerns about Vietnam’s economy and sovereignty arising from 

the new law. “We will fight until the end,” is one of the new slogansnow circulating on social 

networks. 

https://rsf.org/en/news/rsf-calls-repeal-vietnams-new-cybersecurity-law
http://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2018/06/12/vietnam-parliament-approves-bill-on-cyber-security-despite-widespread-objection/
https://apnews.com/cef4a3a4533243a4be058bc3b1410f5e
https://xuandienhannom.blogspot.com/2018/06/quy-ao-cua-trung-cong-uong-cung-cua.html
http://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2018/06/11/vietnamese-lawyers-urge-parliament-not-to-approve-bill-on-cyber-security/
https://www.change.org/p/ki%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B-kh%C3%B4ng-th%C3%B4ng-qua-d%E1%BB%B1-th%E1%BA%A3o-lu%E1%BA%ADt-an-ninh-m%E1%BA%A1ng
https://www.change.org/p/ki%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B-kh%C3%B4ng-th%C3%B4ng-qua-d%E1%BB%B1-th%E1%BA%A3o-lu%E1%BA%ADt-an-ninh-m%E1%BA%A1ng
https://www.change.org/p/ki%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B-kh%C3%B4ng-th%C3%B4ng-qua-d%E1%BB%B1-th%E1%BA%A3o-lu%E1%BA%ADt-an-ninh-m%E1%BA%A1ng
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-12/vietnam-parliament-passes-cyber-law-denounced-in-street-protests
https://www.bbc.com/vietnamese/live/vietnam-44428861
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Vietnam continues to languish near the bottom of RSF's World Press Freedom Index, and is 

ranked 175th out of 180 countries in the 2018 Index. 

Help by sharing this information 
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