
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 6/2022 135 

 
 

 

  

NGUYỄN VĂN CÔNG * 

Tóm tắt: Hiện nay, không gian mạng đã trở thành “không gian chiến lược mới”, vùng “lãnh thổ 

đặc biệt”, gắn kết chặt chẽ với các môi trường tự nhiên (đất liền, biển đảo, trên không, không gian vũ 

trụ) để các quốc gia khai thác, phát triển kinh tế-xã hội, xác lập, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, 

dân tộc. Tuy nhiên, không gian mạng đã và đang đặt ra nhiều nguy cơ và thách thức mới đối với quốc 

phòng, an ninh của mỗi quốc gia trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả của 

các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin kinh tế, tài chính, quốc phòng, an ninh quốc gia... 

Bài viết làm rõ bản chất của tấn công mạng, thực trạng và hậu quả của tấn công mạng, thách thức đặt 

ra đối với các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam trong việc kiểm soát tấn công mạng bằng 

pháp luật, từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kiểm soát tấn công mạng. 
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CYBER ATTACK FROM THE PERSPECTIVES OF INTERNATIONAL AND VIETNAMESE LAW 

Abstract: Currently, cyberspace has become a "new strategic environment", a "special domain", 

closely linked with the natural environment (land, sea, air, and space) for countries to exploit, develop 

their societies and economies, enhance and protect their national sovereignty and interests. However, 

cyberspace has been posing many new risks and challenges to the national defense and security of any 

country which has to prevent and overcome the consequences of cyber attacks aiming at economic and 

financial information, national defense and security systems... The article clarifies the nature of 

cyberattacks, the current situation and consequences of cyberattacks, and challenges posed to countries 

around the world, including Vietnam, in controlling cyber attacks by law, thereby providing solutions to 

improve Vietnam's regulations on controlling cyber attacks. 
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1. Khái niệm tấn công mạng 

Hơn một thập kỉ qua, các nhà khoa học đã 

nghiên cứu về các hậu quả tiềm ẩn của các 

cuộc tấn công mạng. Kịch bản rất đa dạng, từ 

một virus có thể thu thập được các thông tin 

lưu trữ về tài chính hoặc làm tê liệt thị trường 

chứng khoán, một mệnh lệnh giả khiến cho lò 

phản ứng hạt nhân ngừng hoạt động hoặc làm 

cho một con đập tự mở, đến sự cố mất tín 

hiệu của hệ thống điều khiển không lưu dẫn 

đến rơi máy bay. Những kịch bản này dự báo 

những thiệt hại nghiêm trọng và sâu rộng về 

kinh tế hoặc thương vong. Mặc dù cho đến 

nay chưa có kịch bản nào xảy ra nhưng nhiều 

hành vi có liên quan đến tấn công mạng xảy 

ra thường xuyên. Tuy vậy, chưa có định 

nghĩa nào xác định rằng các hành vi này là 

tấn công mạng hoặc là chiến tranh mạng. 

Việc thiếu một định nghĩa chung nhất đã gây 

khó khăn cho các nhà phân tích đến từ các 

nước khác nhau trong việc đưa ra các đề  
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