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Tóm tắt: Trong thời gian gần đây, thông tin cá nhân hay dữ liệu cá nhân đã trở thành một loại
“hàng hoá” có giá trị được mua bán, trao đổi rất phổ biến. Các thông tin cá nhân được tiết lộ, mua
bán trao đổi bất hợp pháp, xâm phạm đến quyền lợi cũng như gây ra những thiệt hại đối với nhiều cá
nhân cũng như xã hội. Nhằm đưa ra các quy định cụ thể để bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử phạt các
hành vi xâm phạm đến dữ liệu cá nhân, Bộ Công an công bố Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ
liệu cá nhân - Dự thảo lần 2 và đang trong quá trình lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện. Bài viết phân
tích các nội dung nổi bật tại Dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân để từ đó đưa ra những nội
dung tiến bộ hoặc chưa phù hợp và đề xuất phương án giải quyết.
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SEVERAL ISSUES ON THE DRAFT DECREE ON PERSONAL DATA PROTECTION
Abstract: Personal information, often known as personal data, has recently become a valuable
“commodity” that is widely traded and exchanged. Individual information is exposed, unlawfully
traded, and shared, which infrings rights and causes harm to people as well as society. The Ministry
of Public Security has published the Draft Decree on Personal Data Protection - Draft 2nd Time and
is now gathering suggestions for improvement. The author of this article focuses on analyzing the
noteworthy contents of the Draft Decree on Personal Date Protection in order to identify progressive
or unsuitable components and provide remedies to these concerns.
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1. Vai trò của Dự thảo Nghị định về
bảo vệ dữ liệu cá nhân
Đi cùng với sự tiện ích của công nghệ số,
Việt Nam cũng như thế giới đang đứng trước
những thách thức, hiểm hoạ từ không gian
mạng, trực tiếp đe doạ đến an ninh quốc gia,
trật tự an toàn xã hội. Hiện nay hoạt động
xâm nhập trái phép cơ sở dữ liệu, website
của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân để
trộm cắp dữ liệu diễn biến hết sức nguy hiểm
và Việt Nam luôn bị xếp vào nhóm các quốc

gia có nguy cơ bị tấn công mạng nhiều nhất.
Có thể kể đến những vụ lộ lọt thông tin đã
được cơ quan nhà nước phát hiện ra như sau:
Trong tháng 5/2021, một số hacker đã
rao bán công khai trên mạng tệp dữ liệu
dung lượng khoảng 17 GB, chứa đựng thông
tin cá nhân của gần 10.000 người Việt Nam1.
Trước đó, cuối tháng 01/2021, Cục An ninh
mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao phối hợp với các cơ quan
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Đào Trung Hiếu, Hiểm họa khi thông tin cá nhân bị
rao bán, https://cand.com.vn/Ho-so-Interpol/Hiemhoa-khi-thong-tin-ca-nhan-bi-rao-ban-i606342/,
truy cập 15/7/2022.
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