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TÓM TẮT TỔNG QUAN

5 năm là một thời gian rất dài trong thời đại công nghệ hiện nay, trong khi 
thị trường điện toán đám mây toàn cầu đã tăng trưởng gấp bội trong thời 
gian 5 năm chứa đựng đầy những phát kiến mới kể từ khi BSA | Liên minh 
Phần mềm bắt đầu chương trình Thẻ điểm Điện toán Đám mây Toàn cầu. 

1 Dự báo năm 2018: Điện toán đám mây đẩy nhanh đổi mới doanh nghiệp ở mọi nơi, Forrester (7/11/2017), tại địa chỉ web: https://www.
forrester.com/report/Predictions+2018+Cloud+Computing+Accelerates+Enterprise+Transformation+Everywhere/-/E-RES139611.

2 Bộ mặt mới của Điện toán đám mây: Các công ty công nghệ đang dần thích ứng để bán sản phẩm Điện toán đám mây cho số lượng ngày 
một nhiều các khách hàng lớn, Bain & Company, Mark Brinda và Michael Heric (2017), tại địa chỉ web: http://www.bain.com/Images/BAIN_
BRIEF_The_Changing_Faces_of_the_Cloud.pdf.

Ta hãy cùng xem xét một số thay đổi: năm 2012, khi 
BSA công bố Báo cáo Thẻ điểm đầu tiên, nhu cầu về 
điện toán đám mây chủ yếu phát sinh từ các doanh 
nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ khác. 
Tuy nhiên, đến năm 2018, các chuyên gia phân tích đã 
dự tính rằng có tới hơn một nửa số doanh nghiệp sẽ 
áp dụng điện toán đám mây trên toàn thế giới, và các 
ứng dụng, nền tảng, dịch vụ điện toán đám mây sẽ 
tiếp tục thay đổi mạnh mẽ cách thức các doanh nghiệp 
cạnh tranh để giành khách hàng.1 Nhận thức được hiệu 
quả chi phí và sức mạnh to lớn của công nghệ, chính 
phủ các nước cũng đang ngày càng ứng dụng nhiều 
công cụ điện toán đám mây. Theo các chuyên gia thị 
trường, từ năm 2012 đến 2015, nhu cầu về điện toán 
đám mây đã chiếm tới 70% mức tăng trưởng của thị 
trường CNTT, và dự kiến từ nay cho đến năm 2020 sẽ 
chiếm 60% tổng mức tăng trưởng.2

Trong bối cảnh tăng trưởng như vậy cùng những thay 
đổi của thị trường trên toàn thế giới, BSA đã quyết 
định cập nhật phương pháp đánh giá, xếp hạng các 
quốc gia về mức độ sẵn sàng ứng dụng và mức tăng 
trưởng của các dịch vụ công nghệ số. Kết quả của quá 
trình đánh giá lại này chính là Thẻ điểm Điện toán Đám 
mây Toàn cầu BSA 2018, phiên bản mới nhất, đầy đủ 
nhất của báo cáo duy nhất thường xuyên theo dõi sự 
thay đổi của môi trường chính sách quốc tế về điện 
toán đám mây này.

Các thứ hạng mới nhất tăng cường chú trọng vào 
những lĩnh vực chính sách có vai trò quan trọng nhất 
đối với điện toán đám mây, như những bộ luật vừa 
có khả năng bảo mật, bảo vệ dữ liệu, vừa không hạn 
chế sự dịch chuyển xuyên biên giới và các cơ chế an 
ninh mạng có vai trò tăng cường bảo vệ an toàn dữ 
liệu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời 
không chỉ dừng lại ở những cơ chế lạc hậu, không cần 
thiết. Ngoài ra, các câu hỏi đánh giá về mức độ bảo 
vệ sở hữu trí tuệ cũng được chỉnh sửa đáng kể để tập 
trung hơn vào các vấn đề liên quan đến điện toán đám 
mây, đồng thời đưa vào một số câu hỏi mới về bí mật 
thương mại, bằng sáng chế.

Bằng báo cáo Thẻ điểm này, BSA đã theo dõi sự phát 
triển của môi trường pháp lý, thể chế về điện toán đám 
mây của 24 nước trên thế giới. Kết quả năm nay cho 
thấy rõ một số điểm quan trọng. Phương pháp mới 
cho thấy xu hướng chung tương tự. Thứ hạng các nước 
được gộp vào 3 nhóm chung, trong đó có một nhóm 
những nước có thứ hạng cao nhất (như các quốc gia 
EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ốtxtrâylia, Singapo, Canađa), 
tiếp theo là những nước như Hàn Quốc, Mêhicô, 
Malaixia, Nam Phi. Đứng ở phía cuối bảng xếp hạng 
là một số ít những nước chưa theo kịp trào lưu quốc tế 
này, gồm Nga, Trung Quốc, Inđônêxia và Việt Nam.
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Một số kết quả chính khác của báo cáo Thẻ điểm 
2018:

Cải tiến chính sách về bảo mật và an ninh làm 
nên sự khác biệt giữa các quốc gia hàng đầu và 
những thị trường tụt hậu.

 Â Các quốc gia đang tiếp tục bổ sung, hoàn thiện 
các cơ chế bảo vệ dữ liệu của mình, chủ yếu theo 
hướng bảo đảm truyền tải dữ liệu xuyên biên giới. 
Canađa một lần nữa có điểm số cao nhất về bảo 
mật dữ liệu nhờ có khung pháp lý toàn diện, tránh 
các quy định, thủ tục đăng ký rườm rà. 

 Â Nhật Bản đã thành lập một cơ quan mới ở tầm 
trung ương song hành với việc ban hành quy định 
toàn diện về bảo mật gần đây, với sự bổ sung của 
những điều khoản nhằm thực thi hiệu quả. 

 Â Thổ Nhĩ Kỳ ban hành Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 
mới năm 2016 (ngoài ra còn ký kết Công ước về Tội 
phạm công nghệ cao, có hiệu lực tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 
năm 2015). Những bước đi này góp phần tạo ra một 
môi trường tích cực để nâng cao lòng tin của người 
tiêu dùng vào các dịch vụ điện toán đám mây. 

 Â Tuy nhiên, một số nước vẫn chưa có luật pháp đầy 
đủ về bảo mật. Braxin và Thái Lan là những nước 
chưa có luật pháp đầy đủ, trong khi luật của Trung 
Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia, Việt Nam vẫn còn rất hạn 
chế. 

Các thị trường mới nổi vẫn đi sau trong việc áp 
dụng các chính sách ‘thân thiện’ với điện toán 
đám mây, dẫn đến cản trở tăng trưởng.

 Â Inđônêxia tuy vẫn tiếp tục sửa đổi, bổ sung luật 
định về ngành công nghệ thông tin (CNTT), nhưng 
chưa đạt được kết quả tích cực cho điện toán đám 
mây. Trong quy định vẫn có những rào cản đáng 
kể đối với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám 
mây, trong đó có quy định nhà cung cấp phải đăng 
ký dịch vụ với cơ quan quản lý trung ương, cũng 
như các quy định buộc nhà cung cấp phải lập trung 
tâm dữ liệu tại chỗ, sử dụng lao động trong nước.

Các quốc gia đang tiếp tục bổ sung, hoàn 
thiện các cơ chế bảo vệ dữ liệu của mình, chủ 
yếu theo hướng bảo đảm truyền tải dữ liệu 
xuyên biên giới.  Â Luật của Nga về bảo mật và tội phạm công nghệ 

cao không công nhận các tiêu chuẩn quốc tế. Chính 
phủ Nga yêu cầu doanh nghiệp phải lưu dữ liệu về 
công dân Nga tại các máy chủ đặt tại Nga. Yêu cầu 
về việc lưu trữ dữ liệu tại chỗ này có ảnh hưởng tiêu 
cực đáng kể đến nền kinh tế công nghệ số.

 Â Việt Nam có kết quả thấp trong một số nhóm chính 
sách quan trọng, chỉ đạt 1 điểm về an ninh dữ liệu 
(do chưa có chiến lược an ninh mạng quốc gia) và 
1/2 điểm về nỗ lực xúc tiến tự do thương mại.

Việc đi chệch khỏi quỹ đạo với những cơ chế 
và hiệp định quốc tế được công nhận, áp dụng 
rộng rãi đang kìm hãm một số thị trường quan 
trọng.

 Â Nhật Bản là nước đã có thứ hạng ở nhóm đầu trong 
mọi phiên bản báo cáo Thẻ điểm trước, và vẫn có 
điểm số cao trong hầu hết các nhóm chính sách, 
nhưng lại giảm mạnh điểm số về Hỗ trợ các Tiêu 
chuẩn của doanh nghiệp và Đồng bộ hóa Quy định 
quốc tế. Đây là thị trường hàng đầu duy nhất chưa 
có luật chung về thương mại điện tử.

 Â Công ước Buđapét về Tội phạm công nghệ cao là 
điều ước quốc tế đầu tiên đặt mục tiêu đồng bộ 
hóa luật trong nước, nâng cao kỹ năng điều tra, 
tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong phòng 
chống tội phạm Internet và tội phạm tin học. Công 
ước này hiện đã được áp dụng rộng rãi hay đưa vào 
khung luật của các nước. Chỉ có hai nước không đi 
theo xu thế này là Trung Quốc và Hàn Quốc. 

 Â Các tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận, kiểm định 
được quốc tế chấp nhận góp phần cải thiện môi 
trường an ninh về điện toán đám mây, tuy vậy, 
không phải quốc gia nào cũng công nhận những 
tập quán tối ưu này là phù hợp với tiêu chuẩn riêng 
của mình. Những nước không công nhận thường là 
những nước có chính sách bảo hộ (như Trung Quốc, 
Inđônêxia, Nga, Việt Nam), và cả những nước như 
Áchentina, Ấn Độ, Mêhicô, Nam Phi.
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ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CỦA BSA
Nguồn tăng trưởng kinh tế dự báo từ điện toán đám mây, và theo đó là những thay đổi của cả 
doanh nghiệp và nền kinh tế quốc dân, sẽ phụ thuộc vào việc có chính sách hiệu quả hay không 
về 7 tiêu chí của chỉ số BSA là: 

 Â Bảo đảm quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu: Thành công của điện toán đám mây phụ thuộc 
vào việc người sử dụng có sự yên tâm rằng thông tin của mình sẽ không bị sử dụng hay tiết lộ 
theo những cách không ngờ tới.  Đồng thời, để tối đa hóa lợi ích của điện toán đám mây, nhà 
cung cấp dịch vụ phải được tự do di chuyển dữ liệu trên mạng một cách hiệu quả nhất.

 Â Tăng cường an ninh dữ liệu: Người sử dụng phải được bảo đảm rằng các nhà cung cấp dịch 
vụ điện toán đám mây hiểu rõ và xử lý hiệu quả các rủi ro đi kèm với việc đặt và chạy ứng dụng 
trên mạng. Nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây phải đủ khả năng thực hiện các giải pháp 
an ninh mạng hàng đầu mà không bị ràng buộc phải sử dụng một công nghệ cụ thể nào đó.

 Â Đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao: Trong không gian mạng, cũng như trong đời 
thực, luật pháp phải có hiệu quả ngăn ngừa đáng kể và quy định rõ về cơ sở tố tụng. Hệ thống 
luật pháp phải bảo đảm cơ chế hiệu quả để thực thi luật, cũng như để chính các nhà cung cấp 
dịch vụ điện toán đám mây phòng chống những hành vi truy cập trái phép dữ liệu lưu trữ trên 
mạng.

 Â Bảo vệ sở hữu trí tuệ: Để thúc đẩy đổi mới, cải tiến công nghệ liên tục, Luật sở hữu trí tuệ 
phải có quy định rõ về bảo vệ, thực thi nghiêm ngặt đối với những hành vi lạm dụng, vi phạm 
những tài sản là nền tảng của điện toán đám mây.

 Â Bảo đảm khả năng dịch chuyển của dữ liệu và đồng bộ hóa với quy định quốc tế: Để 
luân chuyển dữ liệu thông suốt trên toàn thế giới, chẳng hạn như giữa các nhà cung cấp dịch 
vụ điện toán đám mây khác, cần phải có những nỗ lực về tăng cường mở cửa, khả năng liên 
thông.  Chính phủ các nước phải phối hợp với doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn, đồng thời 
phải nỗ lực giảm tối đa việc áp đặt các nghĩa vụ pháp lý mâu thuẫn nhau đối với các nhà cung 
cấp dịch vụ điện toán đám mây. 

 Â Thúc đẩy tự do thương mại: Về bản chất, các công nghệ điện toán đám mây có phạm vị hoạt 
động xuyên biên giới quốc gia. Để điện toán đám mây thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì cần 
phải có một thị trường toàn cầu không bị cản trở bởi những rào cản đối với tự do thương mại, 
như những quy định về ưu tiên một số sản phẩm hay nhà cung cấp cụ thể.

 Â Thiết lập cơ sở hạ tầng CNTT cần thiết: Điện toán đám mây đòi hỏi phải có khả năng truy 
cập băng rộng mạnh, rộng khắp, chi phí hợp lý. Có thể thực hiện yêu cầu này thông qua những 
chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân vào hạ tầng băng rộng và những luật định khuyến 
khích phổ cập tiếp cận băng rộng.

Chuyển sang phát triển điện toán đám mây và khai thác lợi ích của điện toán đám mây một cách 
toàn diện tuy khó có thể diễn ra một sớm một chiều, nhưng chính phủ các nước vẫn có một nhiệm 
vụ khẩn cấp cần thực hiện. Đó là để hiện thực hóa lợi ích từ điện toán đám mây, các cấp hoạch 
định chính sách phải bảo đảm một khung pháp lý, thể chế khuyến khích đổi mới, sáng tạo, có 
chính sách ưu đãi đầu tư vào cơ sở hạ tầng cần thiết, bảo đảm để người sử dụng yên tâm rằng sử 
dụng điện toán đám mây sẽ mang lại những lợi ích dự tính, trong khi không cần hy sinh những kỳ 
vọng về bảo mật, an ninh, an toàn dữ liệu.
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Số ít những nước có đường lối chính sách yêu 
cầu đặt dữ liệu, máy chủ tại chỗ đang phải trả 
giá đắt

 Â Sau một số năm lo ngại về các chính sách chặt chẽ 
của Nga, cuối cùng ảnh hưởng của những chính 
sách này đang ngày càng thể hiện rõ. Năm nay, 
lần đầu tiên trong lịch sử báo cáo Thẻ điểm, đã có 
một nước bị chấm 0 điểm ở một trong số các nhóm 
điểm. Nước Nga do không bảo đảm được yếu tố 
khách quan về công nghệ trong quy trình đấu thầu 
nhà nước cùng với những quy định rườm rà về sàng 
lọc, kiểm duyệt Internet của mình đã đặt ra những 
rào cản đối với điện toán đám mây.

 Â Những chính sách này không phải là không có hậu 
quả về tài chính. Nếu như năm 2012, hãng nghiên 
cứu IDC cho biết thị trường điện toán đám mây của 
Nga tăng trưởng tới hơn 417% lên gần 60 triệu $ và 
dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn 50% trong các 
năm tiếp theo,3 thì đến năm 2017, IDC lại cho biết 
tăng trưởng thị trường điện toán đám mây của Nga 
chỉ đạt 9,9%, thấp hơn nhiều tăng trưởng toàn cầu 
là 19%.4

 Â Việt Nam cũng là nước đang tiếp tục có chính 
sách kiểm duyệt chặt chẽ và hạn chế nội dung trên 
Internet. Tình hình còn phức tạp hơn do Việt Nam 
chưa có luật định phù hợp về đấu thầu nhà nước, 
kèm theo nhiều rào cản thương mại khác. 

3 Oleg Kouzbit, Báo cáo: Thị trường Điện toán đám mây của Nga năm 2015 đạt 460 triệu $ (25/9/2012), địa chỉ web: http://www.ewdn.
com/2012/09/25/report-russian-cloud-market-to-top-460-million-by-2016/.

4 IDC, Thị trường Dịch vụ Điện toán đám mây của Nga, Dự báo 2016–2020 và Tỉ lệ nhà cung cấp năm 2015, (tháng 9/2016), địa chỉ web: 
https://www.idc.com/ getdoc.jsp?containerId=CEMA40565616; Forbes, Tổng hợp Dự báo về Điện toán đám mây, 2017, (29/4/2017), địa chỉ 
web: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/04/29/roundup-of-cloud-computing-forecasts-2017/#144a9d7f31e8.

Tăng cường chú trọng vào các chỉ tiêu Mức độ 
sẵn sàng về CNTT và Triển khai băng rộng đem 
lại những kết quả đáng quan tâm

 Â Để các quốc gia, doanh nghiệp khai thác được điện 
toán đám mây để tăng trưởng đòi hỏi phải có khả 
năng truy cập một hệ thống mạng mạnh. Phương 
pháp mới chú trọng hơn vào tiêu chí Mức độ sẵn 
sàng về CNTT, Triển khai băng rộng. Dù hầu hết các 
nước đang tiếp tục có những biện pháp nâng cao tỉ 
lệ người sử dụng băng rộng nhưng hiệu quả thực tế 
vẫn rất chênh lệch. 

 Â Singapo, Nhật Bản, Hàn Quốc có điểm số cao 
nhất về chỉ tiêu này, nhờ thành công trong việc đẩy 
nhanh kế hoạch triển khai băng rộng quốc gia.

 Â Một số nước tuy có điểm số cao về Mức độ sẵn 
sàng về CNTT nhưng vẫn ẩn chứa nhược điểm 
trong những lĩnh vực chính sách khác về điện toán 
đám mây. Chẳng hạn, nếu không tính đến điểm số 
về cơ sở hạ tầng thì thứ bậc của Nhật Bản sẽ giảm 
ngay từ thứ 2 xuống thứ 10. Tương tự là trường hợp 
Hàn Quốc, với gần 20 điểm trong tiêu chí Mức độ 
sẵn sàng về CNTT, là nước đứng cuối trong nhóm 
các nước dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhưng nếu đánh 
giá riêng thứ hạng về chính sách thì Hàn Quốc sẽ 
có thứ hạng gần hơn nhiều với những nước ở nhóm 
trung bình như Mêhicô, Nam Phi.

Để các quốc gia, doanh nghiệp tận dụng 
được lợi ích của điện toán đám mây để tăng 
trưởng đòi hỏi phải có khả năng truy cập 
một hệ thống mạng mạnh. Phương pháp mới 
chú trọng hơn vào tiêu chí Mức độ sẵn sàng 
về CNTT, Triển khai băng rộng.
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KẾT QUẢ CHÍNH

Chỉ mới 5 năm trước, điện toán đám mây còn là một công cụ mới mẻ, một 
công nghệ thế hệ mới hứa hẹn giúp các doanh nghiệp, quốc gia tăng năng 
suất, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Chính từ góc độ đó mà BSA | Liên minh 
Phần mềm thực hiện chương trình Thẻ điểm Điện toán Đám mây Toàn cầu 
để cung cấp một nguồn đầu vào, giúp các cấp hoạch định chính sách định 
hình môi trường pháp lý, thể chế phù hợp để khuyến khích tăng trưởng điện 
toán đám mây tại thị trường nước mình.

Cho đến nay, điện toán đám mây đã là một công nghệ 
được chấp nhận rộng rãi đem lại sức mạnh cho các 
doanh nghiệp toàn cầu và giúp chính phủ các nước 
hàng ngày kết nối tốt hơn với người dân nước mình. 
Dựa trên sự phát triển đó mà BSA | Liên minh Phần 
mềm cho rằng năm 2018 sẽ là một năm cần nhìn lại 
chương trình Thẻ điểm – báo cáo duy nhất thường 
xuyên theo dõi các thay đổi trong môi trường chính 
sách quốc tế liên quan. Cùng với việc doanh nghiệp 
và chính phủ các nước ngày càng đưa nhiều quy trình 
CNTT quan trọng của mình lên mạng, chúng ta sẽ 
càng nhận rõ những vấn đề chính sách quan trọng cần 
quan tâm:

 Â Luật về bảo mật dữ liệu phải bảo đảm bảo vệ an 
toàn dữ liệu của người sử dụng mà không làm hạn 
chế khả năng của doanh nghiệp và người sử dụng 
trong việc đưa dữ liệu dịch chuyển xuyên biên giới 
để tối đa hóa giá trị dữ liệu.

 Â Luật về bảo mật dữ liệu phải góp phần tạo ra một 
môi trường mà trong đó các nhà cung cấp dịch vụ 
điện toán đám mây có thể thực hiện những giải 
pháp an ninh mạng hàng đầu nhưng không bị trói 
buộc bởi những quy định về việc phải sử dụng một 
công nghệ cụ thể nào đó. Người sử dụng cũng phải 
được bảo đảm rằng các nhà cung cấp dịch vụ điện 
toán đám mây nắm được và xử lý hiệu quả các rủi ro 
đi kèm với việc đưa ứng dụng, chạy ứng dụng trên 
mạng. 

 Â Về cung ứng dịch vụ điện toán đám mây, các quốc 
gia phải đầu tư vào hạ tầng phù hợp. Người sử 
dụng dịch vụ điện toán đám mây phải được tiếp 

cận các dịch vụ băng rộng mạnh, rộng khắp, chi phí 
hợp lý, từ đó cần có những chính sách khuyến khích 
tư nhân đầu tư vào hạ tầng băng rộng và luật pháp 
để tăng cường phổ cập tiếp cận băng rộng.

Một số nguyên tắc cơ bản vẫn chưa hề thay đổi. CNTT 
vẫn là một phần không thể thiếu đối với tăng trưởng 
kinh tế của mọi quốc gia. Điện toán đám mây làm 
tăng tầm quan trọng của CNTT nhờ nâng cao tiếp cận 
những công nghệ có khả năng thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế ở tầm toàn cầu, quốc gia và địa phương. 

Điện toán đám mây đem lại sự dân chủ trong việc ứng 
dụng các công nghệ tiên tiến. Điện toán đám mây cho 
phép mọi đối tượng, dù là doanh nghiệp mới thành 
lập, người tiêu dùng cá nhân, nhà nước hay doanh 
nghiệp nhỏ tiếp cận với những công nghệ mà trước 
đây chỉ có thể có ở những tổ chức lớn. Đổi lại, những 
dịch vụ này mở ra cánh cửa dẫn đến những khả năng 
kết nối, năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh chưa 
từng có.

Những quốc gia có môi trường chính sách mà trong 
đó các dịch vụ điện toán đám mây có thể thăng hoa sẽ 
có thể nâng cao năng lực sản xuất và tăng trưởng kinh 
tế.  Những quốc gia có các chính sách thuận lợi nhất 
là những nước mà ở đó sự dịch chuyển tự do của dữ 
liệu, khả năng bảo mật dữ liệu, bảo vệ sở hữu trí tuệ, 
ngăn ngừa hiệu quả, cưỡng chế tội phạm công nghệ 
cao đều là những ưu tiên quan trọng.  Nhiều nước đã 
nhận thức được rằng phối hợp thực hiện các chính 
sách quốc gia về điện toán đám mây với các nước khác 
sẽ tạo thuận lợi cho việc hiện thực hóa lợi ích cho mọi 
quốc gia tham gia vào nền kinh tế toàn cầu.
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CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG: Điện toán đám mây là chất xúc tác để 
đem lại lợi ích nhờ những phát kiến hàng đầu
Một trong nhiều lợi ích của điện toán đám mây nằm ở chỗ điện toán đám mây là chất xúc tác để tạo ra những 
tác động tích cực từ các công nghệ tiên phong, đem lại lợi ích xã hội và tăng trưởng kinh tế. Những chính 
sách về tạo môi trường thuận lợi cho điện toán đám mây sẽ đem lại những kết quả đáng kể, tích cực khi công 
nghệ mới phát triển. 

Có thể nêu một số ví dụ về các công nghệ hàng đầu tạo điều kiện cho điện toán đám mây phát triển như sau:

 Â Điện toán đám mây cho phép lượng dữ liệu khổng lồ, thu thập được từ nhiều địa điểm, được lưu trữ, phân 
tích sao cho đạt hiệu quả chi phí. Nhờ đó mà có thể thực hiện phân tích dữ liệu trên phạm vi rộng. 

 Â Trí tuệ nhân tạo sử dụng lượng lớn dữ liệu để “huấn luyện” các thuật toán nhằm giải quyết những vấn đề 
phức tạp và thực hiện một số mục tiêu.  Điện toán đám mây cho phép thu thập, phân tích những dữ liệu 
này một cách hiệu quả. 

 Â Công nghệ blockchain (chuỗi đơn vị dữ liệu) có nhiều ứng dụng từ các giao dịch tài chính cho đến hoạt 
động sản xuất công nghiệp, đồng thời nhiều ứng dụng mới cũng đang thường xuyên xuất hiện. Điện toán 
đám mây cho phép những người tham gia các giao dịch blockchain ghi chép từ xa thông tin vào các sổ cái 
dưới dạng phân cấp để sau đó truy cập các thông tin này. 

Điện toán đám mây không chỉ cho phép ứng dụng các công nghệ hàng đầu mà còn tạo thuận lợi cho việc 
tiếp cận những công nghệ đó. Chính phủ, doanh nghiệp và thậm chí là cả cá nhân đều có thể khai thác các 
kết quả phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, các giải pháp blockchain hay những công nghệ khác của bên thứ 
ba cung cấp các giải pháp điện toán đám mây. Những công việc này được thực hiện với hiệu quả chi phí cao, 
trong khi người sử dụng chỉ cần đầu tư ban đầu tối thiểu. Vì thế lợi ích của những công nghệ này sẽ tăng lên 
gấp bội nhờ ứng dụng điện toán đám mây. 

Những công nghệ tiên phong này được hiện thực hóa hay cải thiện đáng kể nhờ ứng dụng điện toán đám 
mây và đang đem lại lợi ích ở gần như mọi lĩnh vực kinh tế. Ngành công nghiệp ô tô là một trong nhiều ví dụ. 
Trong ngành công nghiệp ô tô, doanh nghiệp khai thác điện toán đám mây để tăng năng suất. Doanh nghiệp 
sử dụng kết quả phân tích dữ liệu để nâng cao độ chính xác trong dự báo nhu cầu và điều chỉnh kế hoạch sản 
xuất. Bảo dưỡng chủ động được thực hiện nhờ những công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo làm giảm ‘thời gian 
chết’ ngoài dự kiến của máy móc. Các trường hợp phải sửa chữa tốn kém, thu hồi sản phẩm cũng có thể giảm 
đáng kể nhờ ứng dụng công nghệ blockchain để theo dõi tình trạng của các bộ phận bị lỗi một cách hiệu quả 
hơn. 

Lợi ích của những phát kiến dựa trên sức mạnh của điện toán đám mây và được hiện thực hóa nhờ công nghệ 
mới không chỉ hạn chế ở các doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể khai thác những công 
nghệ này, và đây cũng đang là một hiện thực trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn, các nhà hàng thuộc sở 
hữu gia đình có thể sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu để dự báo chính xác hơn nhu cầu, từ đó có thể điều 
chỉnh đơn đặt hàng và lịch làm việc của lao động cho phù hợp; các doanh nghiệp địa phương có thể phát 
triển sản xuất, kinh doanh nhờ khai thác những phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra những phương 
án nhằm xác định ưu tiên doanh thu; các công ty kiểm toán có thể nâng cao hiệu quả hoạt động bằng công 
nghệ blockchain để hoàn thiện quy trình tuân thủ luật định. 

Công nghệ mới có khả năng cải thiện cuộc sống con người hơn nữa. Thế nhưng chỉ có thể làm được điều đó 
nếu ta tiếp tục khai thác điện toán đám mây. Vì thế, điều cốt yếu là các quốc gia phải tiếp tục nỗ lực tạo môi 
trường thuận lợi để tiếp tục phát triển, triển khai điện toán đám mây để những công nghệ này tiếp tục đem lại 
các lợi ích xã hội và tăng trưởng kinh tế.

TÓM TẮT 
VẤN ĐỀ



www.bsa.org/cloudscorecard  7

Tuy nhiên, những nước cản trở hay không hỗ trợ ứng 
dụng điện toán đám mây sẽ không thể theo kịp những 
nước ủng hộ công nghệ này. 

Trong 5 năm qua, báo cáo Thẻ điểm đã thực hiện việc 
xếp hạng cơ sở hạ tầng và môi trường chính sách về 
CNTT – nói cách khác là mức độ sẵn sàng cho điện 
toán đám mây – của 24 nước có thị phần chiếm tới 80% 
thị phần CNTT trên thế giới. Từng nước được đánh giá 
dựa trên các ưu nhược điểm của mình theo 7 lĩnh vực 
chính sách chủ yếu. Tuy nhiên, Thẻ điểm Điện toán 
Đám mây Toàn cầu BSA 2018 sẽ có sự tập trung mới 
vào những lĩnh vực chính sách quan trọng nhất đối với 
điện toán đám mây. 

Thẻ điểm 2018 cho thấy môi trường chính sách về điện 
toán đám mây tiếp tục có sự cải thiện ở những nền 
kinh tế lớn trên thế giới kể từ sau phiên bản Thẻ điểm 
2016 được công bố. 

Bảng xếp hạng mới nhất chú trọng hơn vào những 
lĩnh vực chính sách có vai trò quan trọng nhất đối với 
điện toán đám mây, như những bộ luật vừa bảo đảm 
bảo mật, bảo vệ dữ liệu hiệu quả vừa không hạn chế 
sự dịch chuyển dữ liệu xuyên biên giới, và các cơ chế 
an ninh mạng có vai trò tăng cường bảo vệ dữ liệu của 
người tiêu dùng và doanh nghiệp mà không chỉ dừng 
lại ở những cơ chế lạc hậu, không cần thiết. Ngoài 
ra, các câu hỏi đánh giá mức độ bảo vệ sở hữu trí tuệ 
cũng được chỉnh sửa đáng kể để tập trung hơn vào 
các vấn đề liên quan đến điện toán đám mây, đồng 
thời đưa vào một số câu hỏi mới về bí mật thương mại, 
bằng sáng chế.

Bảo mật dữ liệu

Người sử dụng dịch vụ điện toán đám mây cần có sự 
yên tâm rằng những dữ liệu có thể được lưu trữ ở bất 
kỳ đâu trên thế giới của mình sẽ không bị sử dụng hay 
tiết lộ trái phép bởi những nhà cung cấp dịch vụ điện 
toán đám mây. Các nước có thể bảo đảm điều này 
này bằng luật pháp phù hợp về bảo mật dữ liệu. Thế 
nhưng đây lại là một sự cân bằng mong manh, vì các 
quy định, thủ tục rườm rà một cách không cần thiết sẽ 
cản trở những lợi thế quan trọng của điện toán đám 
mây mà người sử dụng muốn và cần đến.

Chỉ tiêu này của Thẻ điểm sẽ xem xét các nước hiện 
đang xử lý thế nào những mối quan tâm có sự giằng 
co này. Nhìn chung, nhờ quan tâm đến vấn đề bảo 
mật mà đã tạo ra nhiều kết quả tích cực giữa các nước, 
vùng lãnh thổ, như các cải cách luật pháp đáng kể, 
nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề bảo 
mật dữ liệu.

Phần lớn các nước trong Thẻ điểm đã có khung luật 
định về bảo vệ dữ liệu và đã thành lập cơ quan quản 
lý độc lập về bảo mật dữ liệu. Nhiều luật về bảo vệ dữ 
liệu hiện đang được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng các 
tiêu chuẩn quốc tế mới, như Quy chế Bảo vệ Dữ liệu 
chung của Liên minh châu Âu (GDPR) và các Cơ chế 
Bảo mật Dữ liệu Xuyên biên giới APEC (CBPR).

Tuy nhiên, ở một số nước, luật về bảo mật dữ liệu hiện 
vẫn chưa có hay chưa đầy đủ. Braxin và Thái Lan là 
những nước chưa có luật pháp đầy đủ, trong khi luật 
của Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia, Việt Nam vẫn còn 
rất hạn chế.

Một số ít các nước đã áp dụng hay đề xuất các cơ chế 
bắt buộc về đặt dữ liệu, máy chủ tại chỗ, yêu cầu các 
nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây phải hạn chế 
luân chuyển dữ liệu tự do hay đầu tư những hệ thống 
máy chủ tốn kém và không cần thiết để được cung cấp 
dịch vụ tại một thị trường nào đó.

Canađa và Mêhicô có điểm số cao nhất về chỉ tiêu bảo 
mật dữ liệu, nhờ có cơ chế bảo mật dữ liệu đầy đủ 
mà không có các quy định, thủ tục đăng ký rườm rà. 
Những nước chưa có luật (Braxin, Thái Lan) và những 
nước có quy định bắt buộc về đặt dữ liệu, máy chủ tại 
chỗ (như Nga, Inđônêxia) có điểm số thấp về chỉ tiêu 
này. 

An ninh

Người sử dụng dịch vụ điện toán đám mây và các dịch 
vụ công nghệ số khác cần có sự yên tâm rằng các nhà 
cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có thể xử lý các 
rủi ro về an ninh khi lưu dữ liệu và chạy ứng dụng trên 
các hệ thống điện toán đám mây. Các cuộc tấn công 
mạng quy mô lớn trong nước và quốc tế hiện đã là một 
thực tế phổ biến.

Chỉ tiêu này xem xét các nước quản lý, điều tiết vấn đề 
an ninh mạng, chứng nhận an ninh, kiểm định an ninh 
như thế nào. 

Thẻ điểm năm nay cho thấy nhiều nước đã thực hiện 
chiến lược an ninh mạng quốc gia. Trong đó, nhiều 
chiến lược quốc gia đang khuyến khích áp dụng mô 
hình hợp tác công-tư về quản lý an ninh mạng. Nhìn 
chung, đây là một bước tiến tích cực, dù các nước 
Áchentina, Mêhicô, Việt Nam hiện vẫn chưa xây dựng, 
triển khai chiến lược này.

Thẻ điểm 2018 cho thấy môi trường chính 
sách về điện toán đám mây tiếp tục có sự cải 
thiện ở những nền kinh tế lớn trên thế giới.
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Phần lớn các ứng dụng điện toán đám mây đều được 
thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế công 
nhận về an ninh dữ liệu, và đây cũng là cách tiếp cận 
được phần lớn các quốc gia trong Thẻ điểm ủng hộ. 
Nói như vậy có nghĩa là một sản phẩm đã được kiểm 
định ở một nước sẽ có thể được công nhận ở các nước 
khác. Tuy nhiên, Thẻ điểm cũng cho thấy vẫn có một 
số quy định quá cứng nhắc về an ninh dữ liệu, trong 
đó có sự sao chép các tiêu chuẩn quốc tế được chấp 
nhận và áp dụng những quy định địa phương phiền hà. 
Chẳng hạn, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc là những 
nước đều áp dụng một số quy định trong nước về kiểm 
định an ninh dữ liệu.

Anh, Đức, Pháp, Ốtxtrâylia, Hoa Kỳ, Nhật Bản là những 
nước có điểm số cao nhất về chỉ tiêu an ninh dữ liệu. 
Mêhicô, Áchentina, Việt Nam có điểm số thấp nhất, 
chủ yếu do chậm thực hiện chiến lược an ninh mạng 
quốc gia.

Tội phạm công nghệ cao

Khối lượng dữ liệu khổng lồ mà các doanh nghiệp, 
chính phủ lưu trữ trên các mạng máy tính từ lâu đã thu 
hút sự chú ý của những phần tử xấu. Để bảo vệ người 
sở hữu dữ liệu và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, 
chính phủ các nước cần đến những công cụ pháp lý, 
điều tra, cưỡng chế.

Chỉ tiêu này xem xét về các luật phòng chống tội 
phạm công nghệ cao, cũng như những quy định về 
điều tra, cưỡng chế.

Nhìn chung, Thẻ điểm nhận thấy phần lớn các nước 
đang quan tâm đến vấn đề tạo lập cơ chế luật pháp 
để bảo vệ dữ liệu trước các hành vi tấn công mạng và 
xâm nhập an ninh hữu hình. Phần lớn các nước trong 
nghiên cứu đã có luật về phòng chống hành vi truy cập 
trái phép dữ liệu lưu trữ trên mạng. Phần lớn các nước 
cũng đã thực hiện luật về phòng chống tội phạm công 
nghệ cao, trong đó có nhiều luật đã phù hợp với Công 
ước về Tội phạm công nghệ cao. Italy, Nhật Bản, Ba 
Lan, Tây Ban Nha là những nước có điểm số rất cao về 
chỉ tiêu này của Thẻ điểm.

Tuy nhiên, một số nước, vùng lãnh thổ vẫn còn có 
những hạn chế, thiếu nhất quán trong luật phòng 

chống tội phạm công nghệ cao của nước mình. Trung 
Quốc và Việt Nam là những nước có điểm số thấp về 
chỉ tiêu này của Thẻ điểm.

Thẻ điểm cũng đặt câu hỏi về việc luật định, chính 
sách địa phương về truy cập dữ liệu của các cơ quan 
thực thi luật pháp có tránh yêu cầu phải sử dụng một 
công nghệ cụ thể nào đó không (như yêu cầu phải sử 
dụng những công cụ cụ thể để truy cập dữ liệu mã 
hóa). Những quy định này có thể là rào cản đối với việc 
cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an ninh dữ liệu. Có 
sự chênh lệch lớn về vấn đề này và những vấn đề khác 
liên quan đến công tác điều tra, truy tố tội phạm công 
nghệ cao.

Quyền sở hữu trí tuệ

Cũng như những người tạo ra các sản phẩm có tính 
sáng tạo cao và phát triển nhanh, nhà cung cấp dịch 
vụ điện toán đám mây cần đến một loạt các biện pháp 
bảo vệ bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại 
và các hình thức bảo vệ sở hữu trí tuệ khác. Để khuyến 
khích đầu từ vào nghiên cứu, ứng dụng điện toán đám 
mây, luật sở hữu trí tuệ phải quy định rõ các biện pháp 
bảo vệ và có chế tài hiệu quả đối với các hành vi lạm 
dụng, vi phạm. Phải có chính sách khuyến khích để các 
đơn vị trung gian trực tuyến hoạt động một cách có 
trách nhiệm, và phải được miễn trừ các nghĩa vụ về bản 
quyền nếu bảo đảm yêu cầu này.

Chỉ tiêu này xem xét các cơ chế bảo vệ sở hữu trí tuệ 
hiện có ở những nước nghiên cứu, cũng như cách tiếp 
cận trong triển khai, cưỡng chế. Các tiêu chí về Sở hữu 
trí tuệ trong Thẻ điểm năm nay được điều chỉnh đáng 
kể để tập trung vào những vấn đề liên quan nhiều nhất 
đến điện toán đám mây, trong đó có các câu hỏi về bí 
mật thương mại và bằng sáng chế.

Anh, Singapo, Hoa Kỳ là những nước có điểm số rất 
cao về chỉ tiêu Sở hữu trí tuệ, nhờ sự kết hợp giữa luật 
pháp hiện đại và cưỡng chế hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều 
nước cũng phải rất chật vật mới đạt được kết quả tốt 
về chỉ tiêu này, trong đó Việt Nam, Malaixia, Thổ Nhĩ 
Kỳ, Ấn Độ là những nước có điểm số thấp nhất. Tuy 
nhiên, ở các nước trong nghiên cứu cũng có nhiều dự 
án luật, dự thảo luật, quy định, và đây cũng có thể coi 
là một lĩnh vực sẽ có sự cải thiện lớn trong những năm 
tới.

Ủng hộ các Tiêu chuẩn của doanh nghiệp và 
Đồng bộ hóa quy định quốc tế

Người sử dụng muốn dữ liệu phải dễ di chuyển và có 
khả năng liên thông cao giữa các ứng dụng để có thể 

Nhìn chung, Thẻ điểm nhận thấy phần lớn 
các nước đang quan tâm đến vấn đề bảo vệ 
dữ liệu trước các hành vi tấn công mạng và 
xâm nhập an ninh hữu hình.
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khai thác đầy đủ lợi ích của các dịch vụ điện toán đám 
mây và nền kinh tế công nghệ số. Các tổ chức của 
ngành CNTT đang xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế để 
bảo đảm khả năng lưu động tối ưu của dữ liệu. Sự ủng 
hộ của nhà nước đối với những nỗ lực tự nguyện, được 
doanh nghiệp dẫn dắt này là vô cùng quan trọng. 
Các nước cũng phải khuyến khích đồng bộ hóa trên 
phạm vi toàn cầu áp dụng các quy định về thương mại 
điện tử, chế độ thuế quan, các quy định liên quan về 
thương mại.

Chỉ tiêu này xem xét chính phủ các nước đã khuyến 
khích các quy trình của doanh nghiệp và khuyến khích 
đồng bộ hóa các quy định về thương mại điện tử đến 
mức nào. 

Thẻ điểm cho thấy một số nước đã chọn hướng đi 
khác thay vì chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế, chứng 
nhận quốc tế, đặc biệt là các nước Trung Quốc, Ấn Độ, 
Inđônêxia, Hàn Quốc, Nga.

Các biện pháp thuế quan và rào cản thương mại đối 
với phần mềm, ứng dụng trực tuyến dù vẫn ít được áp 
dụng, nhưng vẫn đang tiếp tục cản trở việc sử dụng 
các sản phẩm công nghệ mới để tiếp cận dịch vụ điện 
toán đám mây ở một số nước. Áchentina, Braxin, Nga 
là những nước có điểm số thấp về chỉ tiêu này.

Thúc đẩy tự do thương mại

Dịch vụ điện toán đám mây có tầm hoạt động xuyên 
biên giới quốc gia, và thành công hay không sẽ phụ 
thuộc vào khả năng tiếp cận thị trường khu vực, toàn 
cầu. Những chính sách chặt chẽ, tạo ra các rào cản 
thương mại thực tế hay tiềm tàng sẽ cản trở hay làm 
chậm quá trình phát triển của điện toán đám mây.

Chỉ tiêu này xem xét các cơ chế đấu thầu nhà nước và 
việc có hay không có các rào cản đối với thương mại 
tự do, trong đó có các quy định, ưu tiên của từng nước 
về các sản phẩm cụ thể. Ngoài ra, chỉ tiêu này cũng 
xem xét các nước có ủng hộ các nỗ lực quốc tế về tiêu 
chuẩn hóa, tự do hóa chính sách thương mại, đấu thầu 
hay không để tạo điều kiện cho các nhà cung cấp dịch 
vụ điện toán đám mây, để những dịch vụ này có thể 
vận hành mà không bị cản trở bởi thuế quan và các 
rào cản thương mại khác, cũng như các nước có tránh 
áp dụng các luật hay chính sách có quy định về đặt dữ 
liệu, máy chủ tại chỗ hay không.

Thẻ điểm cho biết một số nước vẫn có chế độ đối xử 
ưu đãi đối với các nhà cung cấp trong nước trong các 
hoạt động đấu thầu nhà nước hay áp đặt những rào 
cản khác đối với thương mại quốc tế. Thực tế, đây 
chính là chỉ tiêu của Thẻ điểm cho thấy có sự chênh 

lệch lớn nhất giữa các nước. Một số ít các nước có 
điểm số gần đạt mức tuyệt đối, gồm có Canađa, Đức, 
Hoa Kỳ, Ba Lan, Nhật Bản, trong khi một số nước khác 
gần như chỉ được chấm 0 điểm, như Trung Quốc, Ấn 
Độ, Việt Nam, Nga.

Mức độ sẵn sàng về CNTT và Triển khai băng 
rộng

Nền kinh tế công nghệ số và điện toán đám mây đòi 
hỏi phải có khả năng truy cập băng rộng rộng khắp, 
với chi phí hợp lý, theo đó sẽ cần có chính sách khuyến 
khích tư nhân đầu tư vào hạ tầng, cũng như các luật 
định, chính sách hỗ trợ phổ cập tiếp cận.

Chỉ tiêu này của Thẻ điểm xem xét, so sánh giữa cơ sở 
hạ tầng hiện có của từng nước để hỗ trợ nền kinh tế 
công nghệ số và điện toán đám mây. Chỉ tiêu căn cứ 
vào số liệu so sánh chi tiết về một loạt các chỉ số CNTT 
quan trọng, như có kế hoạch triển khai băng rộng 
quốc gia hay chưa, điểm số về khả năng Kết nối Quốc 
tế và Băng thông Internet quốc tế của từng nước. 
Ngoài ra, Thẻ điểm cũng xem xét đến số liệu thống kê 
về số lượng thuê bao sử dụng các dịch vụ chính, như 
thuê bao di động băng rộng.

Dù ở một số nước đang có những cải thiện lớn về cơ 
sở hạ tầng nhưng tỉ lệ người sử dụng băng rộng vẫn 
rất không đồng đều. Do vậy mà một số nước vẫn tiếp 
tục có điểm số thấp về cơ sở hạ tầng. Những nước 
chưa có cơ sở hạ tầng tiếp tục có nguy cơ bỏ lỡ các cơ 
hội khai thác lợi ích kinh tế của nền kinh tế công nghệ 
số và điện toán đám mây.

Singapo, Nhật Bản, Hàn Quốc có điểm số cao nhất về 
chỉ tiêu này của báo cáo. Mức độ sẵn sàng về CNTT 
và Triển khai băng rộng chiếm 25% tổng điểm của Thẻ 
điểm năm nay, vì thế kết quả về chỉ tiêu quan trọng 
này sẽ góp phần nâng cao thứ hạng chung của các 
nước. Chẳng hạn, Nhật Bản đã tăng từ vị trí thứ 10 trên 
Thẻ điểm lên vị trí thứ 2 sau khi điểm về cơ sở hạ tầng 
được tính vào. Phần lớn các nước khác trong Thẻ điểm 
có thứ hạng không đổi dù có tính hay không tính điểm 
cơ sở hạ tầng

Những nước có điểm số thấp nhất về chỉ tiêu này của 
Thẻ điểm là Việt Nam, Inđônêxia, Ấn Độ.

Dù ở một số nước đang có những cải thiện 
lớn về cơ sở hạ tầng nhưng tỉ lệ người sử 
dụng băng rộng vẫn rất không đồng đều.
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THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ SỐ: Khai thác Lợi ích xã hội và Tăng 
trưởng kinh tế thông qua các Quy định thương mại hiện đại
Đổi mới, sáng tạo dựa trên dữ liệu thực hiện được nhờ điện toán đám mây đem lại sức mạnh cho nền 
kinh tế toàn cầu, với vai trò ngày càng tăng trong tương lai. Doanh nghiệp ở mọi quy mô và các lĩnh vực 
kinh tế ngày càng sử dụng nhiều dữ liệu hơn bằng cách sử dụng các phần mềm, dịch vụ điện toán đám 
mây để tăng năng suất, tạo việc làm, cải thiện đời sống. Chính phủ các nước cũng sử dụng các đổi mới, 
sáng tạo dựa trên dữ liệu để phục vụ tốt hơn người dân nước mình và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cần 
có các quy định thương mại hiện đại để bảo đảm tiếp tục tạo ra những lợi ích này.

Công nghệ đã có những bước phát triển rất lớn trong các năm tiếp theo sau khi phần lớn các hiệp định 
thương mại được đàm phán. Ngành phần mềm đã phát triển từ những chiếc đĩa mềm và máy tính để 
bàn đến các giải pháp điện toán đám mây và dịch vụ thông minh. Đổi mới, sáng tạo tiếp tục phát triển 
với tốc độ cao nhờ ứng dụng những công nghệ mới, trong đó có các công nghệ phân tích dữ liệu quy 
mô lớn, trí tuệ nhân tạo, blockchain.

Tuy nhiên, các quy định về thương mại quốc tế vẫn chưa theo kịp những thay đổi này. Chẳng hạn, trong 
các hiệp định thương mại hiện đang có hiệu lực chưa có những điều khoản về thực thi nghĩa vụ để bảo 
đảm các chính phủ không ngăn cản luồng dịch chuyển của dữ liệu từ nơi này đến nơi khác, trong khi 
đây lại là yếu tố căn bản của nền kinh tế dữ liệu. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái bình dương (TPP) là hiệp 
định thương mại đa phương đầu tiên tạo ra hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho sự dịch chuyển dữ 
liệu không hạn chế giữa biên giới các nước. Cho dù không còn Mỹ tham gia hiệp định TPP thì 11 nước 
còn lại vẫn cho thấy rõ ý định áp dụng những quy định chặt chẽ về nghĩa vụ bảo đảm luồng luân chuyển 
dữ liệu này khi hiệp định có hiệu lực.

Ngoài ra, những chính phủ có tầm nhìn tương lai hiện cũng đang đưa các điều khoản về thương mại 
công nghệ số vào các hiệp định thương mại đa phương và song phương muốn tham gia khác. Nội dung 
của những hiệp định này cần có các quy định bảo đảm sự dịch chuyển xuyên biên giới của dữ liệu, ngăn 
cấm yêu cầu đặt dữ liệu, máy chủ tại chỗ và ép buộc chuyển giao công nghệ, tăng cường bảo vệ sở hữu 
trí tuệ, hỗ trợ an ninh mạng v.v. Chẳng hạn, Hoa Kỳ, Canađa, Mêhicô hiện đang thảo luận về việc hiện 
đại hóa Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ theo hướng này.

Tuy nhiên, ở Châu Âu, những người ủng hộ việc đưa các điều khoản về thương mại công nghệ số vào 
các hiệp định thương mại tự do (FTA) của Liên minh châu Âu đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, dẫn 
tới một bối cảnh bất định về cam kết cho phép tự do luân chuyển dữ liệu quốc tế của EU. Chẳng hạn, 
một đề xuất mới đây về việc đưa vào các FTA quy định cấm áp dụng các yêu cầu về đặt dữ liệu, máy 
chủ tại chỗ của Ủy ban Châu Âu cũng bao hàm một loạt các trường hợp ngoại lệ không hạn chế về các 
biện pháp bảo mật dữ liệu. Do vậy, quy chế thương mại sắp tới của EU chống lại yêu cầu đặt dữ liệu, 
máy chủ tại chỗ có thể sẽ phản tác dụng đối với mục tiêu tự do luân chuyển dữ liệu trên thực tế.

Điều quan trọng là nội dung các hiệp định thương mại hiện đại phải có các điều khoản rõ ràng, ràng 
buộc, định hướng tương lai về thương mại công nghệ số. Có như vậy mới tạo điều kiện cho đổi mới, 
sáng tạo dựa trên dữ liệu và sức mạnh của điện toán đám mây để tiếp tục cải thiện cuộc sống, tạo tăng 
trưởng kinh tế.

TÓM TẮT 
VẤN ĐỀ
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PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG CỦA THẺ ĐIỂM
Thẻ điểm Điện toán Đám mây Toàn cầu BSA xem xét khung pháp lý, thể chế của 24 nước trên thế giới, đặt ra 72 
câu hỏi liên quan đến việc xác định mức độ sẵn sàng cho điện toán đám mây. Các câu hỏi này được phân loại theo 
các nhóm chính sách nêu trên, và thường có câu trả lời là “Có” hoặc “Không”. Các câu trả lời cũng được gán mã 
màu, trong đó: 

4  Chỉ đánh giá khẳng định, thường được coi là một bước đi đáng khích lệ để xây dựng môi trường 
pháp lý, thể chế thuận lợi cho điện toán đám mây.

6  Chỉ đánh giá phủ định và sự hiện diện của các rào cản tiềm tàng đối với việc xây dựng môi trường 
pháp lý, thể chế thuận lợi cho điện toán đám mây.

 Chỉ đánh giá khẳng định một phần, dù vẫn còn một số hạn chế hay sự thiếu nhất quán cần tiếp 
tục khắc phục.

 Chỉ câu hỏi tìm hiểu thực tế về các vấn đề liên quan.

Mục tiêu của Thẻ điểm là tạo nền tảng để thảo luận giữa các cấp hoạch định chính sách và nhà cung cấp dịch 
vụ điện toán đám mây, nhằm xây dựng một cơ chế luật định đồng bộ quốc tế về điện toán đám mây. Đây là một 
công cụ có thể giúp các cấp hoạch định chính sách thực hiện tự đánh giá theo hướng xây dựng nhằm xác định 
những bước tiếp theo cần thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng điện toán đám mây toàn cầu. 

Các câu trả lời của phần về cơ sở hạ tầng của Thẻ điểm được quy định mã màu dựa trên thang điểm dưới đây. 
Theo đó, câu trả lời nấc “cao nhất” đối với một câu hỏi nào đó (như dân số lớn nhất hay số người sử dụng Internet 
nhiều nhất) được thể hiện bằng màu xanh lục sáng, còn màu của các câu trả lời khác sẽ hạ dần cho tới câu trả lời 
nấc “thấp nhất” bằng màu đỏ. 

Cao nhất Thấp nhất

Mức độ sẵn sàng về CNTT (Thứ hạng quốc gia trên tổng số 24 nước)
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Thẻ điểm Điện toán Đám mây Toàn cầu BSA 2018

Bằng cách có sự tập trung mới vào những lĩnh vực chính sách 
quan trọng nhất đối với điện toán đám mây. Thẻ điểm 2018 
cho thấy môi trường chính sách về điện toán đám mây tiếp tục 
có sự cải thiện ở những nền kinh tế lớn trên thế giới. 
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SỬ DỤNG THẺ ĐIỂM
Thẻ điểm tổng hợp kết quả của 24 báo cáo của từng quốc gia, đăng trực tuyến tại địa chỉ web www.
bsa.org/cloudscorecard. Những kết quả này được sử dụng để phân bổ điểm gia quyền cho một số các 
câu hỏi chính. Một số câu hỏi tìm hiểu thực tế cơ bản không được tính vào bảng điểm. Từng nhóm câu 
hỏi được tính gia quyền theo mức độ quan trọng tương ứng về điện toán đám mây. Từng câu hỏi cũng 
được tính gia quyền theo mức độ quan trọng trong từng nhóm. Các mức gia quyền được trình bày 
trong bảng sau:

# NỘI DUNG / CÂU HỎI Trọng số
Điểm số 

(tổng 100)

BẢO MẬT DỮ LIỆU 12.5% 12.5

1. Có luật định về bảo vệ dữ liệu không? 30% 3.75

5. Cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu có thực thi luật định về bảo vệ dữ liệu một cách hiệu quả, 
minh bạch không? 

20% 2.5

6. Có luật định về bảo vệ dữ liệu phù hợp với các khuôn khổ pháp lý được thế giới công nhận nhằm tạo 
thuận lợi cho việc truyền tải dữ liệu quốc tế không?

10% 1.25

7. Các đơn vị quản lý dữ liệu có được miễn quy định về đăng ký không? 10% 1.25

9. Việc truyền tải dữ liệu xuyên biên giới có được miễn các quy định tùy tiện, vô lý hay thiếu công bằng 
không, như quy định về lưu dữ liệu hay đặt máy chủ tại chỗ của quốc gia hay ngành? 

10% 1.25

10. Có luật định về thông báo các trường hợp xâm phạm dữ liệu cá nhân không? 10% 1.25

11. Có quy định minh bạch, căn cứ trên mức độ rủi ro, không quá áp đặt về thông báo trường hợp xâm phạm 
dữ liệu cá nhân không? 

10% 1.25

AN NINH 12.5% 12.5

1. Có chiến lược an ninh mạng quốc gia không? 20% 2.5

2. Có chiến lược an ninh mạng quốc gia hiện đã có hiệu lực, toàn diện, sâu rộng không? 20% 2.5

3. Có luật hay hướng dẫn trong đó có quy định chung về nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây không? 10% 1.25

4. Các luật hay hướng dẫn quy định về an ninh dữ liệu có minh bạch, dựa trên mức độ rủi ro, không quá áp 
đặt không? 

20% 2.5

5. Có luật hay hướng dẫn trong đó có quy định cụ thể về thanh kiểm tra vấn đề an ninh đối với nhà cung cấp 
dịch vụ điện toán đám mây, có áp dụng theo tập quán quốc tế không? 

10% 1.25

6. Các tiêu chuẩn, chứng nhận, thủ tục kiểm định quốc tế về an ninh có được công nhận là đáp ứng quy định 
trong nước không? 

20% 2.5

TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO 12.5% 12.5

1. Có luật định về tội phạm công nghệ cao không? 40% 5

2. Có luật định về tội phạm công nghệ cao phù hợp với Công ước Buđapét về Tội phạm công nghệ cao 
không? 

20% 2.5

3. Luật pháp, chính sách trong nước về cưỡng chế tiếp cận dữ liệu có tránh quy định những nghĩa vụ phải áp 
dụng công nghệ cụ thể hay các rào cản khác về cung cấp sản phẩm, dịch vụ an ninh hay không? 

20% 2.5

4. Có thỏa thuận về trao đổi dữ liệu xuyên biên giới nhằm mục đích thực thi luật pháp minh bạch, công bằng 
không? 

20% 2.5

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 12.5% 12.5

1. Có luật định về bản quyền phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ điện 
toán đám mây không?

20% 2.5

2. Luật định về bản quyền có được thực thi, triển khai hiệu quả không? 20% 2.5

3. Có cơ chế pháp lý rõ ràng để phòng chống hành vi lạm dụng bí mật thương mại không? 10% 1.25

4. Luật định về bí mật thương mại có được thực thi hiệu quả không? 10% 1.25

5. Có cơ chế pháp lý rõ ràng về phòng chống vi phạm các Biện pháp Bảo vệ Công nghệ không? 10% 1.25

6. Luật định về phòng chống vi phạm các Biện pháp Bảo vệ Công nghệ có được thực thi hiệu quả không? 10% 1.25

7. Có cơ chế pháp lý rõ ràng về bảo vệ các phát minh trên phần mềm không? 10% 1.25

8. Luật định về bảo vệ phát minh trên phần mềm có được thực hiện hiệu quả không? 10% 1.25
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# NỘI DUNG / CÂU HỎI Trọng số
Điểm số 

(tổng 100)

TIÊU CHUẨN, ĐỒNG BỘ HÓA QUỐC TẾ 12.5% 12.5

1. Có cơ quan quản lý phụ trách xây dựng tiêu chuẩn của quốc gia không? 10% 1.25

2. Tiêu chuẩn quốc tế có được ưu tiên hơn tiêu chuẩn trong nước không? 20% 2.5

3. Nhà nước có tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế không? 10% 1.25

4. Có luật định về thương mại điện tử không? 30% 3.75

6. Có luật định công nhận tính pháp lý của chữ ký số không? 10% 1.25

7. Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có được miễn các quy định về sàng lọc, kiểm duyệt bắt buộc 
không? 

20% 2.5

THÚC ĐẨY TỰ DO THƯƠNG MẠI 12.5% 5

1. Có chiến lược hay chương trình quốc gia để thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm, dịch vụ điện toán 
đám mây không? 

20% 2.5

2. Có luật hay chính sách để bảo đảm tính khách quan về công nghệ trong bộ máy nhà nước không? 10% 1.25

3. Các dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của những luật hay chính 
sách quy định bắt buộc hay phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tiêu chuẩn hay công nghệ cụ thể 
không? 

20% 2.5

4. Dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của các luật, chính sách đấu thầu 
hay quy định về giấy phép có sự phân biệt đối xử theo quốc tịch của người bán, tác giả hay người cung 
cấp dịch vụ không? 

20% 2.5

5. Quốc gia đã ký kết, thực hiện các hiệp định quốc tế bảo đảm hoạt động đấu thầu dịch vụ điện toán đám 
mây không bị phân biệt đối xử chưa? 

10% 1.25

6. Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có được miễn thuế quan và các rào cản thương mại 
khác không? 

10% 1.25

7. Dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của những luật hay chính sách có 
quy định về đặt dữ liệu, máy chủ tại chỗ không? 

10% 1.25

MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VỀ CNTT, TRIỂN KHAI BĂNG RỘNG 25% 25

1. Đã có Kế hoạch triển khai băng rộng quốc gia chưa? 10% 2.5

2. Kế hoạch triển khai băng rộng quốc gia đã được thực hiện hiệu quả chưa? 10% 2.5

4.7. Máy tính cá nhân (% hộ gia đình) (2015) – Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 63% 5% 1.25

5.1. Chỉ số Phát triển ICT của ITU (IDI) (2016) (điểm tối đa là 10, phạm vi 175 quốc gia)  
- Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 6,58

20% 5

5.2. Chỉ số về Mức độ Sẵn sàng Nối mạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (NRI) (2016) (điểm tối đa là 7, phạm vi 
139 quốc gia)  
- Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 4,77

20% 5

6.2. Số người sử dụng Internet (% dân số) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 67% 5% 1.25

6.3. Băng thông Internet quốc tế (tổng gigabit/giây (Gbps)/quốc gia) (2015)  
- Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 117.736 Gbps

5% 1.25

6.4. Băng thông Internet quốc tế (bit/giây (bps)/số người sử dụng Internet) (2015)  
- Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 97.747 bps

5% 1.25

7.5. Tốc độ kết nối dữ liệu băng rộng bình quân (tổng megabit/giây (Mbps)/quốc gia) (Q1 2017)  
- Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 12 Mbps  
- Mức bình quân cao nhất của tất cả các nước trong thẻ điểm: 70 Mbps

5% 1.25

8.3. Tỉ lệ thuê bao cáp quang Internet gia đình/cao ốc (FttX) (% tổng số thuê bao băng rộng cố định) (2015)  
- Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 23%

5% 1.25

9.3. Tỉ lệ thuê bao băng rộng di động đang hoạt động (% trên tổng dân số) (2015)  
- Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 77%

5% 1.25

9.4. Tốc độ kết nối dữ liệu di động bình quân (tổng megabit/giây (Mbps)/quốc gia) (Q1 2017) 
- Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 11 Mbps

5% 1.25
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Bảng kiểm Quốc gia về Điện toán đám mây toàn cầu BSA 4 Có     6 Không      Một phần

# CÂU HỎI Áchentina Ốtxtrâylia Braxin Canađa Trung Quốc Pháp Đức Ấn Độ Inđônêxia Ý Nhật Bản Hàn Quốc Malaixia Mêhicô Ba Lan Nga Singapo Nam Phi Tây Ban Nha Thái Lan Thổ Nhĩ Kỳ Anh Hoa Kỳ Việt Nam

BẢO MẬT DỮ LIỆU
1. Có luật định về bảo vệ dữ liệu không? 4 4 Dự thảo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Dự thảo 4 4

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng của luật định về bảo vệ dữ liệu? Toàn diện Toàn diện - Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện - Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Theo lĩnh vực
3. Có cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu không? 4 4 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 6

4. Đặc điểm của cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu? Cơ quan duy nhất Cơ quan duy nhất - Cơ quan duy nhất - Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan duy nhất Quan chức nhà nước khác - Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan cùng quyền hạn Quan chức nhà nước khác Quan chức nhà nước khác Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan duy nhất Quan chức nhà nước khác Cơ quan duy nhất Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan độc lập - Cơ quan cùng quyền hạ Cơ quan độc lập Quan chức nhà nước khác -
5. Cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu có thực thi luật định về bảo vệ dữ liệu một cách hiệu 

quả, minh bạch không? 4 4 - 4 - 4 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 4 -

6. Có luật định về bảo vệ dữ liệu phù hợp với các khuôn khổ pháp lý được thế giới công nhận nhằm tạo 
thuận lợi cho việc truyền tải dữ liệu quốc tế không? Quy định khung của EU Quy định khung của APEC & 

quy định khung của EU - Quy định khung APEC
& Quy định khung của EU - Quy định khung của EU Quy định khung của EU - - Quy định khung của EU Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU
Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU
Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU
Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU Quy định khung của EU Quy định khung APEC
& Quy định khung của EU

Quy định khung APEC
& Quy định khung của EU Quy định khung của EU Quy định khung của EU - Quy định khung của EU Quy định khung của EU Quy định khung của APEC -

7. Các đơn vị quản lý dữ liệu có được miễn quy định về đăng ký không? 6 4 4 4 6 6 4 6 4 4 6 4 6 4 6 4 6 6 4 4

8.  Có quy định về truyền tải dữ liệu xuyên biên giới không? Quy định chi tiết Quy định chi tiết Không có quy định Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định vắn tắt Quy định vắn tắt Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Không có quy định Quy định chi tiết Quy định chi tiết Không có quy định Quy định vắn tắt
9. Việc truyền tải dữ liệu xuyên biên giới có được miễn các quy định tùy tiện, vô lý hay thiếu công bằng 

không, như quy định về lưu dữ liệu hay đặt máy chủ tại chỗ của quốc gia hay ngành? 4 6 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6

10. Có luật định về thông báo các trường hợp xâm phạm dữ liệu cá nhân không? 6 4 Dự thảo 4 6 4 6 4 6 6 4 6 6 4

11. Có quy định minh bạch, căn cứ trên mức độ rủi ro, không quá áp đặt về thông báo trường hợp xâm phạm 
dữ liệu cá nhân không? - 4 - 4 - - 4 - - 4 - -

12. Cá nhân có quyền khởi tố độc lập đối với hành vi xâm phạm dữ liệu riêng tư không? 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

AN NINH
1. Có chiến lược an ninh mạng quốc gia không? Dự thảo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6

2. Có chiến lược an ninh mạng quốc gia hiện đã có hiệu lực, toàn diện, sâu rộng không? - 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 6

3. Có luật hay hướng dẫn trong đó có quy định chung về nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4

4. Có luật hay hướng dẫn quy định về an ninh dữ liệu có minh bạch, dựa trên mức độ rủi ro, không quá áp 
đặt không? 4 4 6 6 4 4 6 4 6 6 4 6

5. Có luật hay hướng dẫn trong đó có quy định cụ thể về thanh kiểm tra vấn đề an ninh của nhà cung cấp 
dịch vụ điện toán đám mây, có áp dụng tập quán quốc tế không? 4 6 6 6 6 6 6 4 6

6. Các tiêu chuẩn, chứng nhận, thủ tục kiểm định quốc tế về an ninh có được công nhận là đáp ứng quy định 
trong nước không? 6 4 4 6 4 4 6 6 4 4 4 6 6 6 4 6 4 4 4 6

TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO 
1. Có luật định về tội phạm công nghệ cao không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Có luật định về tội phạm công nghệ cao phù hợp với Công ước Buđapét về Tội phạm công nghệ cao 
không? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3. Luật pháp, chính sách trong nước về cưỡng chế tiếp cận dữ liệu có tránh quy định những nghĩa vụ phải áp 
dụng công nghệ cụ thể hay các rào cản khác về cung cấp sản phẩm, dịch vụ an ninh hay không? 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4 6 6 6 4 6

4. Có thỏa thuận về trao đổi dữ liệu xuyên biên giới nhằm mục đích thực thi luật pháp minh bạch, công bằng 
không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1. Có luật định về bản quyền phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ điện 

toán đám mây không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Luật định về bản quyền có được thực thi, triển khai hiệu quả không? 6 4 4 4 6 4 4 6 6 4 6 4 4

3. Có cơ chế pháp lý rõ ràng để phòng chống hành vi lạm dụng bí mật thương mại không? 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

4. Luật định về bí mật thương mại có được thực thi hiệu quả không? 6 4 6 6 4 6 4 4 4 6

5. Có cơ chế pháp lý rõ ràng về phòng chống vi phạm các Biện pháp Bảo vệ Công nghệ không? 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4

6. Luật định về phòng chống vi phạm các Biện pháp Bảo vệ Công nghệ có được thực thi hiệu quả không? 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 6 6 4 6 6 6 4 6

7. Có cơ chế pháp lý rõ ràng về bảo vệ các phát minh trên phần mềm không? 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

8. Luật định về bảo vệ phát minh trên phần mềm có được thực hiện hiệu quả không? 4 4 4 6 4 4 6 6 6 4 6 4

TIÊU CHUẨN, ĐỒNG BỘ HÓA QUỐC TẾ
1. Có cơ quan quản lý phụ trách xây dựng tiêu chuẩn của quốc gia không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Tiêu chuẩn quốc tế có được ưu tiên hơn tiêu chuẩn trong nước không? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3. Nhà nước có tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4. Có luật định về thương mại điện tử không? 6 4 6 4 Dự thảo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5. Các luật định về thương mại điện tử dựa trên văn bản quốc tế nào? - Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử - Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Công ước LHQ về Hợp đồng 

điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Công ước LHQ về Hợp đồng 

điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử - Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử Luật khác Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử Luật khác Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

6. Có luật định công nhận tính pháp lý của chữ ký số không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7. Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có được miễn các quy định về sàng lọc, kiểm duyệt bắt buộc 
không? 4 4 4 4 6 4 6 4 6 6 4 4 6 6 6 6 4 4 6

THÚC ĐẨY TỰ DO THƯƠNG MẠI
1. Có chiến lược hay chương trình quốc gia để thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm, dịch vụ điện toán 

đám mây không? 6 4 4 4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 4 4 4 6

2. Có luật hay chính sách để bảo đảm tính khách quan về công nghệ trong bộ máy nhà nước không? 6 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 4 6

3. Các dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của những luật hay chính 
sách quy định bắt buộc hay phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tiêu chuẩn hay công nghệ cụ thể 
không? 

4 4 4 4 6 4 6 6 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6

4. Dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của các luật, chính sách đấu thầu 
hay quy định về giấy phép có sự phân biệt đối xử theo quốc tịch của người bán, tác giả hay người cung 
cấp dịch vụ không? 

6 4 6 4 4 6 4 4 4 6 4 6 4 6 6 4 4 6

5. Quốc gia đã ký kết, thực hiện các hiệp định quốc tế bảo đảm hoạt động đấu thầu dịch vụ điện toán đám 
mây không bị phân biệt đối xử chưa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6. Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có được miễn thuế quan và các rào cản thương mại 
khác không? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6

7. Dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của những luật hay chính sách có 
quy định về đặt dữ liệu, máy chủ tại chỗ không? 4 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6



# CÂU HỎI Áchentina Ốtxtrâylia Braxin Canađa Trung Quốc Pháp Đức Ấn Độ Inđônêxia Ý Nhật Bản Hàn Quốc Malaixia Mêhicô Ba Lan Nga Singapo Nam Phi Tây Ban Nha Thái Lan Thổ Nhĩ Kỳ Anh Hoa Kỳ Việt Nam

BẢO MẬT DỮ LIỆU
1. Có luật định về bảo vệ dữ liệu không? 4 4 Dự thảo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Dự thảo 4 4

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng của luật định về bảo vệ dữ liệu? Toàn diện Toàn diện - Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện - Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Theo lĩnh vực
3. Có cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu không? 4 4 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 6

4. Đặc điểm của cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu? Cơ quan duy nhất Cơ quan duy nhất - Cơ quan duy nhất - Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan duy nhất Quan chức nhà nước khác - Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan cùng quyền hạn Quan chức nhà nước khác Quan chức nhà nước khác Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan duy nhất Quan chức nhà nước khác Cơ quan duy nhất Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan độc lập - Cơ quan cùng quyền hạ Cơ quan độc lập Quan chức nhà nước khác -
5. Cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu có thực thi luật định về bảo vệ dữ liệu một cách hiệu 

quả, minh bạch không? 4 4 - 4 - 4 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 4 -

6. Có luật định về bảo vệ dữ liệu phù hợp với các khuôn khổ pháp lý được thế giới công nhận nhằm tạo 
thuận lợi cho việc truyền tải dữ liệu quốc tế không? Quy định khung của EU Quy định khung của APEC & 

quy định khung của EU - Quy định khung APEC
& Quy định khung của EU - Quy định khung của EU Quy định khung của EU - - Quy định khung của EU Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU
Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU
Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU
Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU Quy định khung của EU Quy định khung APEC
& Quy định khung của EU

Quy định khung APEC
& Quy định khung của EU Quy định khung của EU Quy định khung của EU - Quy định khung của EU Quy định khung của EU Quy định khung của APEC -

7. Các đơn vị quản lý dữ liệu có được miễn quy định về đăng ký không? 6 4 4 4 6 6 4 6 4 4 6 4 6 4 6 4 6 6 4 4

8.  Có quy định về truyền tải dữ liệu xuyên biên giới không? Quy định chi tiết Quy định chi tiết Không có quy định Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định vắn tắt Quy định vắn tắt Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Không có quy định Quy định chi tiết Quy định chi tiết Không có quy định Quy định vắn tắt
9. Việc truyền tải dữ liệu xuyên biên giới có được miễn các quy định tùy tiện, vô lý hay thiếu công bằng 

không, như quy định về lưu dữ liệu hay đặt máy chủ tại chỗ của quốc gia hay ngành? 4 6 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6

10. Có luật định về thông báo các trường hợp xâm phạm dữ liệu cá nhân không? 6 4 Dự thảo 4 6 4 6 4 6 6 4 6 6 4

11. Có quy định minh bạch, căn cứ trên mức độ rủi ro, không quá áp đặt về thông báo trường hợp xâm phạm 
dữ liệu cá nhân không? - 4 - 4 - - 4 - - 4 - -

12. Cá nhân có quyền khởi tố độc lập đối với hành vi xâm phạm dữ liệu riêng tư không? 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

AN NINH
1. Có chiến lược an ninh mạng quốc gia không? Dự thảo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6

2. Có chiến lược an ninh mạng quốc gia hiện đã có hiệu lực, toàn diện, sâu rộng không? - 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 6

3. Có luật hay hướng dẫn trong đó có quy định chung về nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4

4. Có luật hay hướng dẫn quy định về an ninh dữ liệu có minh bạch, dựa trên mức độ rủi ro, không quá áp 
đặt không? 4 4 6 6 4 4 6 4 6 6 4 6

5. Có luật hay hướng dẫn trong đó có quy định cụ thể về thanh kiểm tra vấn đề an ninh của nhà cung cấp 
dịch vụ điện toán đám mây, có áp dụng tập quán quốc tế không? 4 6 6 6 6 6 6 4 6

6. Các tiêu chuẩn, chứng nhận, thủ tục kiểm định quốc tế về an ninh có được công nhận là đáp ứng quy định 
trong nước không? 6 4 4 6 4 4 6 6 4 4 4 6 6 6 4 6 4 4 4 6

TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO 
1. Có luật định về tội phạm công nghệ cao không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Có luật định về tội phạm công nghệ cao phù hợp với Công ước Buđapét về Tội phạm công nghệ cao 
không? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3. Luật pháp, chính sách trong nước về cưỡng chế tiếp cận dữ liệu có tránh quy định những nghĩa vụ phải áp 
dụng công nghệ cụ thể hay các rào cản khác về cung cấp sản phẩm, dịch vụ an ninh hay không? 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4 6 6 6 4 6

4. Có thỏa thuận về trao đổi dữ liệu xuyên biên giới nhằm mục đích thực thi luật pháp minh bạch, công bằng 
không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1. Có luật định về bản quyền phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ điện 

toán đám mây không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Luật định về bản quyền có được thực thi, triển khai hiệu quả không? 6 4 4 4 6 4 4 6 6 4 6 4 4

3. Có cơ chế pháp lý rõ ràng để phòng chống hành vi lạm dụng bí mật thương mại không? 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

4. Luật định về bí mật thương mại có được thực thi hiệu quả không? 6 4 6 6 4 6 4 4 4 6

5. Có cơ chế pháp lý rõ ràng về phòng chống vi phạm các Biện pháp Bảo vệ Công nghệ không? 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4

6. Luật định về phòng chống vi phạm các Biện pháp Bảo vệ Công nghệ có được thực thi hiệu quả không? 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 6 6 4 6 6 6 4 6

7. Có cơ chế pháp lý rõ ràng về bảo vệ các phát minh trên phần mềm không? 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

8. Luật định về bảo vệ phát minh trên phần mềm có được thực hiện hiệu quả không? 4 4 4 6 4 4 6 6 6 4 6 4

TIÊU CHUẨN, ĐỒNG BỘ HÓA QUỐC TẾ
1. Có cơ quan quản lý phụ trách xây dựng tiêu chuẩn của quốc gia không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Tiêu chuẩn quốc tế có được ưu tiên hơn tiêu chuẩn trong nước không? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3. Nhà nước có tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4. Có luật định về thương mại điện tử không? 6 4 6 4 Dự thảo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5. Các luật định về thương mại điện tử dựa trên văn bản quốc tế nào? - Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử - Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Công ước LHQ về Hợp đồng 

điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Công ước LHQ về Hợp đồng 

điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử - Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử Luật khác Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử Luật khác Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

6. Có luật định công nhận tính pháp lý của chữ ký số không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7. Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có được miễn các quy định về sàng lọc, kiểm duyệt bắt buộc 
không? 4 4 4 4 6 4 6 4 6 6 4 4 6 6 6 6 4 4 6

THÚC ĐẨY TỰ DO THƯƠNG MẠI
1. Có chiến lược hay chương trình quốc gia để thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm, dịch vụ điện toán 

đám mây không? 6 4 4 4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 4 4 4 6

2. Có luật hay chính sách để bảo đảm tính khách quan về công nghệ trong bộ máy nhà nước không? 6 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 4 6

3. Các dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của những luật hay chính 
sách quy định bắt buộc hay phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tiêu chuẩn hay công nghệ cụ thể 
không? 

4 4 4 4 6 4 6 6 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6

4. Dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của các luật, chính sách đấu thầu 
hay quy định về giấy phép có sự phân biệt đối xử theo quốc tịch của người bán, tác giả hay người cung 
cấp dịch vụ không? 

6 4 6 4 4 6 4 4 4 6 4 6 4 6 6 4 4 6

5. Quốc gia đã ký kết, thực hiện các hiệp định quốc tế bảo đảm hoạt động đấu thầu dịch vụ điện toán đám 
mây không bị phân biệt đối xử chưa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6. Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có được miễn thuế quan và các rào cản thương mại 
khác không? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6

7. Dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của những luật hay chính sách có 
quy định về đặt dữ liệu, máy chủ tại chỗ không? 4 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6



# CÂU HỎI Áchentina Ốtxtrâylia Braxin Canađa Trung Quốc Pháp Đức Ấn Độ Inđônêxia Ý Nhật Bản Hàn Quốc Malaixia Mêhicô Ba Lan Nga Singapo Nam Phi Tây Ban Nha Thái Lan Thổ Nhĩ Kỳ Anh Hoa Kỳ Việt Nam

BẢO MẬT DỮ LIỆU
1. Có luật định về bảo vệ dữ liệu không? 4 4 Dự thảo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Dự thảo 4 4

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng của luật định về bảo vệ dữ liệu? Toàn diện Toàn diện - Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện - Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Theo lĩnh vực
3. Có cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu không? 4 4 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 6

4. Đặc điểm của cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu? Cơ quan duy nhất Cơ quan duy nhất - Cơ quan duy nhất - Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan duy nhất Quan chức nhà nước khác - Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan cùng quyền hạn Quan chức nhà nước khác Quan chức nhà nước khác Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan duy nhất Quan chức nhà nước khác Cơ quan duy nhất Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan độc lập - Cơ quan cùng quyền hạ Cơ quan độc lập Quan chức nhà nước khác -
5. Cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu có thực thi luật định về bảo vệ dữ liệu một cách hiệu 

quả, minh bạch không? 4 4 - 4 - 4 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 4 -

6. Có luật định về bảo vệ dữ liệu phù hợp với các khuôn khổ pháp lý được thế giới công nhận nhằm tạo 
thuận lợi cho việc truyền tải dữ liệu quốc tế không? Quy định khung của EU Quy định khung của APEC & 

quy định khung của EU - Quy định khung APEC
& Quy định khung của EU - Quy định khung của EU Quy định khung của EU - - Quy định khung của EU Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU
Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU
Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU
Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU Quy định khung của EU Quy định khung APEC
& Quy định khung của EU

Quy định khung APEC
& Quy định khung của EU Quy định khung của EU Quy định khung của EU - Quy định khung của EU Quy định khung của EU Quy định khung của APEC -

7. Các đơn vị quản lý dữ liệu có được miễn quy định về đăng ký không? 6 4 4 4 6 6 4 6 4 4 6 4 6 4 6 4 6 6 4 4

8.  Có quy định về truyền tải dữ liệu xuyên biên giới không? Quy định chi tiết Quy định chi tiết Không có quy định Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định vắn tắt Quy định vắn tắt Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Không có quy định Quy định chi tiết Quy định chi tiết Không có quy định Quy định vắn tắt
9. Việc truyền tải dữ liệu xuyên biên giới có được miễn các quy định tùy tiện, vô lý hay thiếu công bằng 

không, như quy định về lưu dữ liệu hay đặt máy chủ tại chỗ của quốc gia hay ngành? 4 6 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6

10. Có luật định về thông báo các trường hợp xâm phạm dữ liệu cá nhân không? 6 4 Dự thảo 4 6 4 6 4 6 6 4 6 6 4

11. Có quy định minh bạch, căn cứ trên mức độ rủi ro, không quá áp đặt về thông báo trường hợp xâm phạm 
dữ liệu cá nhân không? - 4 - 4 - - 4 - - 4 - -

12. Cá nhân có quyền khởi tố độc lập đối với hành vi xâm phạm dữ liệu riêng tư không? 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

AN NINH
1. Có chiến lược an ninh mạng quốc gia không? Dự thảo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6

2. Có chiến lược an ninh mạng quốc gia hiện đã có hiệu lực, toàn diện, sâu rộng không? - 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 6

3. Có luật hay hướng dẫn trong đó có quy định chung về nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4

4. Có luật hay hướng dẫn quy định về an ninh dữ liệu có minh bạch, dựa trên mức độ rủi ro, không quá áp 
đặt không? 4 4 6 6 4 4 6 4 6 6 4 6

5. Có luật hay hướng dẫn trong đó có quy định cụ thể về thanh kiểm tra vấn đề an ninh của nhà cung cấp 
dịch vụ điện toán đám mây, có áp dụng tập quán quốc tế không? 4 6 6 6 6 6 6 4 6

6. Các tiêu chuẩn, chứng nhận, thủ tục kiểm định quốc tế về an ninh có được công nhận là đáp ứng quy định 
trong nước không? 6 4 4 6 4 4 6 6 4 4 4 6 6 6 4 6 4 4 4 6

TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO 
1. Có luật định về tội phạm công nghệ cao không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Có luật định về tội phạm công nghệ cao phù hợp với Công ước Buđapét về Tội phạm công nghệ cao 
không? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3. Luật pháp, chính sách trong nước về cưỡng chế tiếp cận dữ liệu có tránh quy định những nghĩa vụ phải áp 
dụng công nghệ cụ thể hay các rào cản khác về cung cấp sản phẩm, dịch vụ an ninh hay không? 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4 6 6 6 4 6

4. Có thỏa thuận về trao đổi dữ liệu xuyên biên giới nhằm mục đích thực thi luật pháp minh bạch, công bằng 
không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1. Có luật định về bản quyền phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ điện 

toán đám mây không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Luật định về bản quyền có được thực thi, triển khai hiệu quả không? 6 4 4 4 6 4 4 6 6 4 6 4 4

3. Có cơ chế pháp lý rõ ràng để phòng chống hành vi lạm dụng bí mật thương mại không? 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

4. Luật định về bí mật thương mại có được thực thi hiệu quả không? 6 4 6 6 4 6 4 4 4 6

5. Có cơ chế pháp lý rõ ràng về phòng chống vi phạm các Biện pháp Bảo vệ Công nghệ không? 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4

6. Luật định về phòng chống vi phạm các Biện pháp Bảo vệ Công nghệ có được thực thi hiệu quả không? 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 6 6 4 6 6 6 4 6

7. Có cơ chế pháp lý rõ ràng về bảo vệ các phát minh trên phần mềm không? 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

8. Luật định về bảo vệ phát minh trên phần mềm có được thực hiện hiệu quả không? 4 4 4 6 4 4 6 6 6 4 6 4

TIÊU CHUẨN, ĐỒNG BỘ HÓA QUỐC TẾ
1. Có cơ quan quản lý phụ trách xây dựng tiêu chuẩn của quốc gia không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Tiêu chuẩn quốc tế có được ưu tiên hơn tiêu chuẩn trong nước không? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3. Nhà nước có tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4. Có luật định về thương mại điện tử không? 6 4 6 4 Dự thảo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5. Các luật định về thương mại điện tử dựa trên văn bản quốc tế nào? - Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử - Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Công ước LHQ về Hợp đồng 

điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Công ước LHQ về Hợp đồng 

điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử - Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử Luật khác Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử Luật khác Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

6. Có luật định công nhận tính pháp lý của chữ ký số không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7. Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có được miễn các quy định về sàng lọc, kiểm duyệt bắt buộc 
không? 4 4 4 4 6 4 6 4 6 6 4 4 6 6 6 6 4 4 6

THÚC ĐẨY TỰ DO THƯƠNG MẠI
1. Có chiến lược hay chương trình quốc gia để thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm, dịch vụ điện toán 

đám mây không? 6 4 4 4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 4 4 4 6

2. Có luật hay chính sách để bảo đảm tính khách quan về công nghệ trong bộ máy nhà nước không? 6 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 4 6

3. Các dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của những luật hay chính 
sách quy định bắt buộc hay phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tiêu chuẩn hay công nghệ cụ thể 
không? 

4 4 4 4 6 4 6 6 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6

4. Dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của các luật, chính sách đấu thầu 
hay quy định về giấy phép có sự phân biệt đối xử theo quốc tịch của người bán, tác giả hay người cung 
cấp dịch vụ không? 

6 4 6 4 4 6 4 4 4 6 4 6 4 6 6 4 4 6

5. Quốc gia đã ký kết, thực hiện các hiệp định quốc tế bảo đảm hoạt động đấu thầu dịch vụ điện toán đám 
mây không bị phân biệt đối xử chưa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6. Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có được miễn thuế quan và các rào cản thương mại 
khác không? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6

7. Dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của những luật hay chính sách có 
quy định về đặt dữ liệu, máy chủ tại chỗ không? 4 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6
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BẢO MẬT DỮ LIỆU
1. Có luật định về bảo vệ dữ liệu không? 4 4 Dự thảo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Dự thảo 4 4

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng của luật định về bảo vệ dữ liệu? Toàn diện Toàn diện - Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Toàn diện Toàn diện - Toàn diện Toàn diện Theo lĩnh vực Theo lĩnh vực
3. Có cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu không? 4 4 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 6

4. Đặc điểm của cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu? Cơ quan duy nhất Cơ quan duy nhất - Cơ quan duy nhất - Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan duy nhất Quan chức nhà nước khác - Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan cùng quyền hạn Quan chức nhà nước khác Quan chức nhà nước khác Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan duy nhất Quan chức nhà nước khác Cơ quan duy nhất Cơ quan cùng quyền hạn Cơ quan độc lập - Cơ quan cùng quyền hạ Cơ quan độc lập Quan chức nhà nước khác -
5. Cơ quan quản lý phụ trách vấn đề bảo vệ dữ liệu có thực thi luật định về bảo vệ dữ liệu một cách hiệu 

quả, minh bạch không? 4 4 - 4 - 4 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 4 -

6. Có luật định về bảo vệ dữ liệu phù hợp với các khuôn khổ pháp lý được thế giới công nhận nhằm tạo 
thuận lợi cho việc truyền tải dữ liệu quốc tế không? Quy định khung của EU Quy định khung của APEC & 

quy định khung của EU - Quy định khung APEC
& Quy định khung của EU - Quy định khung của EU Quy định khung của EU - - Quy định khung của EU Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU
Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU
Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU
Quy định khung APEC

& Quy định khung của EU Quy định khung của EU Quy định khung APEC
& Quy định khung của EU

Quy định khung APEC
& Quy định khung của EU Quy định khung của EU Quy định khung của EU - Quy định khung của EU Quy định khung của EU Quy định khung của APEC -

7. Các đơn vị quản lý dữ liệu có được miễn quy định về đăng ký không? 6 4 4 4 6 6 4 6 4 4 6 4 6 4 6 4 6 6 4 4

8.  Có quy định về truyền tải dữ liệu xuyên biên giới không? Quy định chi tiết Quy định chi tiết Không có quy định Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định vắn tắt Quy định vắn tắt Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Quy định chi tiết Không có quy định Quy định chi tiết Quy định chi tiết Không có quy định Quy định vắn tắt
9. Việc truyền tải dữ liệu xuyên biên giới có được miễn các quy định tùy tiện, vô lý hay thiếu công bằng 

không, như quy định về lưu dữ liệu hay đặt máy chủ tại chỗ của quốc gia hay ngành? 4 6 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6

10. Có luật định về thông báo các trường hợp xâm phạm dữ liệu cá nhân không? 6 4 Dự thảo 4 6 4 6 4 6 6 4 6 6 4

11. Có quy định minh bạch, căn cứ trên mức độ rủi ro, không quá áp đặt về thông báo trường hợp xâm phạm 
dữ liệu cá nhân không? - 4 - 4 - - 4 - - 4 - -

12. Cá nhân có quyền khởi tố độc lập đối với hành vi xâm phạm dữ liệu riêng tư không? 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

AN NINH
1. Có chiến lược an ninh mạng quốc gia không? Dự thảo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6

2. Có chiến lược an ninh mạng quốc gia hiện đã có hiệu lực, toàn diện, sâu rộng không? - 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 6

3. Có luật hay hướng dẫn trong đó có quy định chung về nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4

4. Có luật hay hướng dẫn quy định về an ninh dữ liệu có minh bạch, dựa trên mức độ rủi ro, không quá áp 
đặt không? 4 4 6 6 4 4 6 4 6 6 4 6

5. Có luật hay hướng dẫn trong đó có quy định cụ thể về thanh kiểm tra vấn đề an ninh của nhà cung cấp 
dịch vụ điện toán đám mây, có áp dụng tập quán quốc tế không? 4 6 6 6 6 6 6 4 6

6. Các tiêu chuẩn, chứng nhận, thủ tục kiểm định quốc tế về an ninh có được công nhận là đáp ứng quy định 
trong nước không? 6 4 4 6 4 4 6 6 4 4 4 6 6 6 4 6 4 4 4 6

TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO 
1. Có luật định về tội phạm công nghệ cao không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Có luật định về tội phạm công nghệ cao phù hợp với Công ước Buđapét về Tội phạm công nghệ cao 
không? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3. Luật pháp, chính sách trong nước về cưỡng chế tiếp cận dữ liệu có tránh quy định những nghĩa vụ phải áp 
dụng công nghệ cụ thể hay các rào cản khác về cung cấp sản phẩm, dịch vụ an ninh hay không? 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4 6 6 6 4 6

4. Có thỏa thuận về trao đổi dữ liệu xuyên biên giới nhằm mục đích thực thi luật pháp minh bạch, công bằng 
không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1. Có luật định về bản quyền phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ điện 

toán đám mây không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Luật định về bản quyền có được thực thi, triển khai hiệu quả không? 6 4 4 4 6 4 4 6 6 4 6 4 4

3. Có cơ chế pháp lý rõ ràng để phòng chống hành vi lạm dụng bí mật thương mại không? 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

4. Luật định về bí mật thương mại có được thực thi hiệu quả không? 6 4 6 6 4 6 4 4 4 6

5. Có cơ chế pháp lý rõ ràng về phòng chống vi phạm các Biện pháp Bảo vệ Công nghệ không? 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4

6. Luật định về phòng chống vi phạm các Biện pháp Bảo vệ Công nghệ có được thực thi hiệu quả không? 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 6 6 4 6 6 6 4 6

7. Có cơ chế pháp lý rõ ràng về bảo vệ các phát minh trên phần mềm không? 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4

8. Luật định về bảo vệ phát minh trên phần mềm có được thực hiện hiệu quả không? 4 4 4 6 4 4 6 6 6 4 6 4

TIÊU CHUẨN, ĐỒNG BỘ HÓA QUỐC TẾ
1. Có cơ quan quản lý phụ trách xây dựng tiêu chuẩn của quốc gia không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Tiêu chuẩn quốc tế có được ưu tiên hơn tiêu chuẩn trong nước không? 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3. Nhà nước có tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4. Có luật định về thương mại điện tử không? 6 4 6 4 Dự thảo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5. Các luật định về thương mại điện tử dựa trên văn bản quốc tế nào? - Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử - Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Công ước LHQ về Hợp đồng 

điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử
Công ước LHQ về Hợp đồng 

điện tử
Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử - Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Công ước LHQ về Hợp đồng 
điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử Luật khác Luật mẫu của UNCITRAL về 

Thương mại điện tử Luật khác Luật mẫu của UNCITRAL về 
Thương mại điện tử

6. Có luật định công nhận tính pháp lý của chữ ký số không? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7. Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có được miễn các quy định về sàng lọc, kiểm duyệt bắt buộc 
không? 4 4 4 4 6 4 6 4 6 6 4 4 6 6 6 6 4 4 6

THÚC ĐẨY TỰ DO THƯƠNG MẠI
1. Có chiến lược hay chương trình quốc gia để thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm, dịch vụ điện toán 

đám mây không? 6 4 4 4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 4 4 4 6

2. Có luật hay chính sách để bảo đảm tính khách quan về công nghệ trong bộ máy nhà nước không? 6 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 4 6

3. Các dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của những luật hay chính 
sách quy định bắt buộc hay phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tiêu chuẩn hay công nghệ cụ thể 
không? 

4 4 4 4 6 4 6 6 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 6

4. Dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của các luật, chính sách đấu thầu 
hay quy định về giấy phép có sự phân biệt đối xử theo quốc tịch của người bán, tác giả hay người cung 
cấp dịch vụ không? 

6 4 6 4 4 6 4 4 4 6 4 6 4 6 6 4 4 6

5. Quốc gia đã ký kết, thực hiện các hiệp định quốc tế bảo đảm hoạt động đấu thầu dịch vụ điện toán đám 
mây không bị phân biệt đối xử chưa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6. Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có được miễn thuế quan và các rào cản thương mại 
khác không? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6

7. Dịch vụ điện toán đám mây có thể vận hành mà không chịu sự điều tiết của những luật hay chính sách có 
quy định về đặt dữ liệu, máy chủ tại chỗ không? 4 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6
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MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VỀ CNTT, TRIỂN KHAI BĂNG RỘNG
1. Đã có Kế hoạch triển khai băng rộng quốc gia chưa? • Kế hoạch Conectada 

của Áchentina năm 2010 
khuyến khích hòa nhập 
công nghệ số, nhưng 
không xác định rõ mục 
tiêu cụ thể quốc gia Chưa 
có chiến lược triển khai 
băng rộng quốc gia

• Đến năm 2020:
 - Mạng băng rộng quốc 

gia (NBN) được dự 
báo sẽ đạt tổng số 8 
triệu kết nối với tốc độ 
25-50 Mbps

• Đến năm 2019: 
 - Tốc độ băng rộng 

bình quân quốc gia 
25 Mbps

• Đến năm 2021:
 - Phổ cập băng rộng 

50/10 Mbps và dữ liệu 
không giới hạn đến 
90% cơ sở

• Đến năm 2026–2031:
 - Cung cấp cho 10% cơ 

sở còn lại

• Đến năm 2020:
 - Tỉ lệ người sử dụng 

băng rộng cố định 
đạt 70%

 - Tỉ lệ người sử dụng 
băng rộng di động 
đạt 85%

 - 1 Gbps ở hộ gia đình 
tại các đô thị phát 
triển

 - 50 Mpbs ở thành thị 
và 12 Mbps ở nông 
thôn

• Đến năm 2022:
 - Mọi hộ gia đình và 

doanh nghiệp đều có 
kết nối Internet tốc độ 
tối thiểu 30 Mpbs

• Đến năm 2018:
 - Mọi hộ gia đình có tốc 

độ tối thiểu 50 Mpbs

• Đến năm 2025:
 - Có mạng cáp quang 

FttH quốc gia tốc độ 
gigabit với tốc độ tải 
lên, tải xuống nhiều 
Gbps 

• Đến năm 2016–2017: 
 - Có mạng cáp quang 

kết nối 250,000 cơ 
quan chính quyền địa 
phương 

• Đến năm 2019:
 - 71% hộ gia đình thành 

thị có tốc độ 20 Mbps
 - 49% hộ gia đình nông 

thôn có tốc độ 10 
Mbps

• Đến năm 2020:
 - 85% dân số có tốc độ 

100 Mpbs
 - 100% dân số có tốc độ 

30 Mpbs

• Kế hoạch triển khai băng 
rộng tiếp theo của Nhật 
sẽ thực hiện triển khai 
cáp quang toàn diện 
(FttH), Chiến lược ICT 
Thông minh của Nhật và 
Chiến lược Hồi sinh nước 
Nhật hiện tập trung vào 
phát triển nền kinh tế 
tri thức.

• Quy hoạch thông tin 
tiếp theo được thực hiện 
với kết quả là triển khai 
rộng rãi băng rộng tốc 
độ cao, cùng hạ tầng 
FttH/B rộng khắp, Một số 
chiến lược ICT hiện tập 
trung vào phát triển hệ 
sinh thái ICT.

• Đến năm 2020:
 - 100% hộ gia đình ở 

các thành phố thủ đô 
và những khu vực tăng 
trưởng tác động cao 
có tốc độ 100 Mpbs

 - 50% hộ gia đình ở ven 
đô và nông thôn có 
tốc độ 20 Mpbs

• Chưa có kế hoạch triển 
khai băng rộng quốc gia 
cụ thể, Chưa công bố 
mục tiêu về tốc độ hay 
kết nối. 

• Đến năm 2020:
 - Phổ cập tiếp cận với 

tốc độ tối thiểu 30 
Mpbs

 - 50% cơ sở có tốc độ 
100 Mpbs

• Đến năm 2018:
 - 80% các hộ gia đình ở 

Nga có tốc độ tối thiểu 
100 Mpbs

• Kế hoạch triển khai 
băng rộng tiếp theo 
của Singapo đã triển 
khai cáp quang toàn 
diện (FttH) và mục tiêu 
là truy cập băng rộng 
tốc độ cực cao lên tới 1 
Gbps tới tất cả các địa 
chỉ hữu hình

• Năm 2019–2021: Mạng 
phức hợp (HetNet) tích 
hợp di động và Wifi 

• Sau năm 2021, tích hợp 
băng rộng cố định và 
di động

• Đến năm 2016:
 - 50% dân số có tốc 

độ truy cập 5 Mpbs

• Đến năm 2020:
 - 90% dân số có tốc 

độ truy cập 5 Mpbs
 - 50% có tốc độ 100 

Mpbs

• Đến năm 2030:
 - 100% dân số có tốc 

độ truy cập 10 Mpbs
 - 80% có tốc độ 100 

Mpbs

• Đến năm 2020:
 - 100% dân số có tốc 

độ truy cập tối thiểu 
30 Mpbs

• Đến năm 2025:
 - 50% hộ gia đình có tốc 

độ 100 Mpbs

• Đến năm 2020:
 - Độ phủ băng rộng lên 

đến 95%

• Đến năm 2020:
 - Có Internet băng 

rộng tốc độ tối thiểu 
100 Mpbs ở các địa 
phương có vị trí kinh 
tế quan trọng

• Đến năm 2018:
 - Tỉ lệ người sử dụng 

Internet tăng lên 70%
 - Số thuê bao Internet 

cáp quang tăng lên 
4 triệu

 - Số thuê bao LTE tăng 
lên 10 triệu

 - Thị phần của các nhà 
mạng DSL thay thế 
tăng lên 25%

 - Tỉ lệ chi phí truy 
cập băng rộng trên 
GDP đầu người giảm 
xuống 1%

• Đến năm 2018:
 - Có băng rộng siêu 

nhanh (ít nhất 24 
Mpbs) ở 95% lãnh 
thổ Anh

• Đến năm 2020:
 - Ít nhất 100 triệu gia 

đình có Internet chi 
phí hợp lý với tốc độ 
tải về 100 Mpbs và tải 
lên 50 Mbps

 - Mọi hộ gia đình đều 
có Internet với tốc độ 
tải về 4 Mbps và tải 
lên 1 Mbps

• Đến năm 2020:
 - Băng rộng cố định 

đạt 40% tổng số hộ 
gia đình

 - 95% khu vực dân sinh 
có 3G/4G tốc độ 4 
Mbps ở thành thị và 2 
Mbps ở nông thôn

 - 60% thuê bao Internet 
có tốc độ tối thiểu 25 
Mbps

 - 100% điểm truy cập 
công cộng có băng 
rộng, trong đó một 
nửa có tốc độ 50 Mbps

2. Kế hoạch triển khai băng rộng quốc gia đã được thực hiện hiệu quả chưa? 4 4 4 6 6 4 4 4 - 4 4 4 6 4 6 4 -
3. Có luật hay chính sách nào quy định về “bình đẳng trên Internet” không? Quy định rộng rãi Không có quy định Quy định rộng rãi Quy định rộng rãi Không có quy định Quy định rộng rãi Quy định rộng rãi Quy định đang cân nhắc Không có quy định Quy định rộng rãi Có quy định hạn chế Có quy định hạn chế Không có quy định Quy định rộng rãi Quy định rộng rãi Không có quy định Có quy định hạn chế Quy định đang cân nhắc Quy định rộng rãi Không có quy định Có quy định hạn chế Quy định rộng rãi Có quy định hạn chế Không có quy địnhh
4. Chỉ số tiền kỳ

4.1. Dân số (triệu người) (2015)  - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 4.700 triệu 42 24 204 36 1,402 65 83 1,282 256 61 127 50 31 125 38 142 6 53 47 67 77 64 325 93
4.2. Tỉ lệ dân thành thị (%) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 73% 92% 89% 86% 82% 56% 80% 75% 33% 54% 69% 93% 82% 75% 79% 61% 74% 100% 65% 80% 50% 73% 83% 82% 34%
4.3. Số hộ gia đình (triệu hộ) (2015) - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 1.249 triệu 12 9 60 14 393 27 39 259 63 24 47 19 6 28 14 52 1 13 16 20 17 27 123 19
4.4. Mật độ dân số (số người/km2) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 471 16 3 25 4 146 122 234 441 142 207 348 519 92 65 124 9 7,829 45 93 133 102 269 35 296
4.5. GDP đầu người (US$ 2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 22.649 US$ $13,432 $56,311 $8,539 $43,249 $8,028 $36,206 $41,313 $1,598 $3,346 $29,958 $32,477 $27,222 $9,768 $9,005 $12,555 $9,093 $52,889 $5,724 $25,832 $5,815 $9,126 $43,876 $56,116 $2,111
4.6. Xuất khẩu dịch vụ ICT (tỉ US$) (2015)  - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 978 tỉ US$ $6 $9 $19 $32 $83 $98 $104 $105 $6 $30 $37 $23 $8 $0.2 $14 $17 $39 $3 $32 $9 $0.5 $132 $171 —
4.7. Máy tính cá nhân (% hộ gia đình) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 63% 65% 83% 54% 85% 50% 82% 91% 14% 19% 73% 80% 77% 68% 45% 78% 73% 87% 20% 76% 30% 56% 90% 87% 22%

5. Chỉ số Mức độ sẵn sàng CNTT và Mạng CNTT
5.1. Chỉ số Phát triển ICT của ITU (IDI) (2016) (điểm tối đa là 10, phạm vi 175 quốc gia) - Mức bình quân của tất 

cả các nước trong thẻ điểm: 6,58 6.52 8.19 5.99 7.62 5.19 8.11 8.31 2.69 3.86 7.11 8.37 8.84 6.22 4.87 6.65 6.95 7.95 5.03 7.62 5.18 5.69 8.57 8.17 4.29

5.2. Chỉ số về Mức độ Sẵn sàng Nối mạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (NRI) (2016) (điểm tối đa là 7, phạm vi 
139 quốc gia) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 4,77 3.79 5.49 4.01 5.56 4.24 5.34 5.55 3.75 4.01 4.43 5.65 5.57 4.91 3.99 4.50 4.54 6.04 4.16 4.77 4.20 4.39 5.72 5.82 3.93

6. Số người sử dụng Internet và băng thông quốc tế
6.1. Số người sử dụng Internet (triệu người) (2015) - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 2.330 triệu 29 20 120 32 705 55 72 333 56 40 115 45 22 72 26 100 5 28 37 26 41 59 242 49
6.2. Số người sử dụng Internet (% dân số) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong thẻ điểm: 67% 69% 85% 59% 88% 50% 85% 88% 26% 22% 66% 91% 90% 71% 57% 68% 70% 82% 52% 79% 39% 54% 92% 74% 53%
6.3. Băng thông Internet quốc tế (tổng gigabit/giây (Gbps)/nước) (2015) 

- Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 117.736 Gbps 1,350 1,650 5,250 4,300 4,604 7,153 8,500 1,909 370 3,100 7,411 2,091 743 1,500 2,250 2,800 3,400 4,100 3,900 1,720 2,433 22,000 24,000 1,200

6.4. Băng thông Internet quốc tế (bit/giây (bps)/người sử dụng Internet) (2015) 
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 97.747 bps 46,145 81,564 43,634 135,496 6,530 129,973 117,540 5,725 6,584 77,322 64,180 46,894 34,119 20,855 86,573 28,113 737,006 147,630 105,006 64,907 59,034 374,554 99,147 24,374

7. Băng rộng cố định
7.1. Thuê bao băng rộng cố định (triệu người) (2015)  - Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 697 triệu 7 7 25 13 277 27 31 17 3 15 39 20 3 15 7 27 1 1 14 6 10 25 101 8
7.2. Thuê bao băng rộng cố định (% hộ gia đình) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 63% 59% 75% 42% 96% 71% 100% 79% 7% 4% 63% 83% 104% 48% 53% 53% 52% 118% 11% 84% 32% 54% 92% 82% 41%
7.3. Thuê bao băng rộng cố định (% dân số) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 21% 16% 29% 12% 36% 20% 41% 37% 1% 1% 24% 31% 40% 10% 12% 19% 19% 26% 3% 29% 9% 12% 39% 31% 8%
7.4. Thuê bao băng rộng cố định (% tổng số người sử dụng Internet) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong 

Thẻ điểm: 29% 23% 34% 21% 41% 39% 49% 42% 5% 5% 37% 34% 45% 14% 20% 28% 27% 32% 5% 36% 24% 23% 42% 42% 15%

7.5. Tốc độ kết nối dữ liệu băng rộng bình quân (tổng megabit/giây (Mbps)/nước) (Q1 2017) 
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 12 Mbps 
- Bình quân cao nhất của tất cả các nước trong thẻ điểm: 70 Mbps

6 11 7 16 8 11 15 6 7 9 20 29 9 8 13 12 20 7 15 16 8 17 19 10

8. Cáp quang gia đình/cao ốc (FttX)
8.1. Thuê bao Internet cáp quang gia đình/cao ốc (FttX) (triệu thuê bao) (2015)  

- Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 258 triệu 0.1 0.6 1.3 0.7 166.4 1.4 0.4 0.2 — 0.4 27.9 14.3 1.0 1.5 0.4 18.4 1.0 0.02 3.2 0.9 1.7 5.4 11.1 —

8.2. Tỉ lệ thuê bao Internet cáp quang gia đình/cao ốc (FttX) (% hộ gia đình) (2015)  
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 18% 1% 7% 2% 5% 42% 5% 1% 0.1% — 2% 59% 74% 16% 5% 3% 36% 79% 0.2% 20% 4% 10% 20% 9% —

8.3. Tỉ lệ thuê bao Internet cáp quang gia đình/cao ốc (FttX) (% thuê bao băng rộng) (2015)  
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 23% 2% 9% 5% 5% 60% 5% 1% 1% — 3% 72% 71% 33% 10% 5% 68% 67% 1% 23% 14% 18% 22% 11% —

9. Băng rộng di động
9.1. Thuê bao di động (triệu) (2015) - Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 4,823 triệu 62 32 258 30 1292 67 96 1001 338 87 160 59 44 108 55 227 8 88 51 103 74 79 382 122
9.2. Số thuê bao di động băng rộng đang hoạt động (triệu thuê bao) (2015)  

- Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 2.506 triệu 33 27 180 22 778 49 58 120 108 50 162 55 28 64 22 101 8 36 39 60 39 56 376 36

9.3. Thuê bao di động băng rộng đang hoạt động (% dân số) (2015)
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 77% 78% 113% 89% 61% 56% 75% 71% 9% 42% 82% 128% 110% 91% 51% 57% 71% 143% 67% 83% 89% 51% 88% 115% 39%

9.4. Tốc độ kết nối dữ liệu di động bình quân (tổng megabit/giây (Mbps)/nước) (Q1 2017) 
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 11 Mbps 5 16 5 10 9 17 24 5 13 12 16 12 4 8 10 10 9 7 14 9 10 26 11 5

Bảng kiểm Quốc gia về Điện toán đám mây Toàn cầu BSA (tiếp) 4 Có   6 Không    Một phần
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# CÂU HỎI Áchentina Ốtxtrâylia Braxin Canađa Trung Quốc Pháp Đức Ấn Độ Inđônêxia Ý Nhật Bản Hàn Quốc Malaixia Mêhicô Ba Lan Nga Singapo Nam Phi Tây Ban Nha Thái Lan Thổ Nhĩ Kỳ Anh Hoa Kỳ Việt Nam

MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VỀ CNTT, TRIỂN KHAI BĂNG RỘNG
1. Đã có Kế hoạch triển khai băng rộng quốc gia chưa? • Kế hoạch Conectada 

của Áchentina năm 2010 
khuyến khích hòa nhập 
công nghệ số, nhưng 
không xác định rõ mục 
tiêu cụ thể quốc gia Chưa 
có chiến lược triển khai 
băng rộng quốc gia

• Đến năm 2020:
 - Mạng băng rộng quốc 

gia (NBN) được dự 
báo sẽ đạt tổng số 8 
triệu kết nối với tốc độ 
25-50 Mbps

• Đến năm 2019: 
 - Tốc độ băng rộng 

bình quân quốc gia 
25 Mbps

• Đến năm 2021:
 - Phổ cập băng rộng 

50/10 Mbps và dữ liệu 
không giới hạn đến 
90% cơ sở

• Đến năm 2026–2031:
 - Cung cấp cho 10% cơ 

sở còn lại

• Đến năm 2020:
 - Tỉ lệ người sử dụng 

băng rộng cố định 
đạt 70%

 - Tỉ lệ người sử dụng 
băng rộng di động 
đạt 85%

 - 1 Gbps ở hộ gia đình 
tại các đô thị phát 
triển

 - 50 Mpbs ở thành thị 
và 12 Mbps ở nông 
thôn

• Đến năm 2022:
 - Mọi hộ gia đình và 

doanh nghiệp đều có 
kết nối Internet tốc độ 
tối thiểu 30 Mpbs

• Đến năm 2018:
 - Mọi hộ gia đình có tốc 

độ tối thiểu 50 Mpbs

• Đến năm 2025:
 - Có mạng cáp quang 

FttH quốc gia tốc độ 
gigabit với tốc độ tải 
lên, tải xuống nhiều 
Gbps 

• Đến năm 2016–2017: 
 - Có mạng cáp quang 

kết nối 250,000 cơ 
quan chính quyền địa 
phương 

• Đến năm 2019:
 - 71% hộ gia đình thành 

thị có tốc độ 20 Mbps
 - 49% hộ gia đình nông 

thôn có tốc độ 10 
Mbps

• Đến năm 2020:
 - 85% dân số có tốc độ 

100 Mpbs
 - 100% dân số có tốc độ 

30 Mpbs

• Kế hoạch triển khai băng 
rộng tiếp theo của Nhật 
sẽ thực hiện triển khai 
cáp quang toàn diện 
(FttH), Chiến lược ICT 
Thông minh của Nhật và 
Chiến lược Hồi sinh nước 
Nhật hiện tập trung vào 
phát triển nền kinh tế 
tri thức.

• Quy hoạch thông tin 
tiếp theo được thực hiện 
với kết quả là triển khai 
rộng rãi băng rộng tốc 
độ cao, cùng hạ tầng 
FttH/B rộng khắp, Một số 
chiến lược ICT hiện tập 
trung vào phát triển hệ 
sinh thái ICT.

• Đến năm 2020:
 - 100% hộ gia đình ở 

các thành phố thủ đô 
và những khu vực tăng 
trưởng tác động cao 
có tốc độ 100 Mpbs

 - 50% hộ gia đình ở ven 
đô và nông thôn có 
tốc độ 20 Mpbs

• Chưa có kế hoạch triển 
khai băng rộng quốc gia 
cụ thể, Chưa công bố 
mục tiêu về tốc độ hay 
kết nối. 

• Đến năm 2020:
 - Phổ cập tiếp cận với 

tốc độ tối thiểu 30 
Mpbs

 - 50% cơ sở có tốc độ 
100 Mpbs

• Đến năm 2018:
 - 80% các hộ gia đình ở 

Nga có tốc độ tối thiểu 
100 Mpbs

• Kế hoạch triển khai 
băng rộng tiếp theo 
của Singapo đã triển 
khai cáp quang toàn 
diện (FttH) và mục tiêu 
là truy cập băng rộng 
tốc độ cực cao lên tới 1 
Gbps tới tất cả các địa 
chỉ hữu hình

• Năm 2019–2021: Mạng 
phức hợp (HetNet) tích 
hợp di động và Wifi 

• Sau năm 2021, tích hợp 
băng rộng cố định và 
di động

• Đến năm 2016:
 - 50% dân số có tốc 

độ truy cập 5 Mpbs

• Đến năm 2020:
 - 90% dân số có tốc 

độ truy cập 5 Mpbs
 - 50% có tốc độ 100 

Mpbs

• Đến năm 2030:
 - 100% dân số có tốc 

độ truy cập 10 Mpbs
 - 80% có tốc độ 100 

Mpbs

• Đến năm 2020:
 - 100% dân số có tốc 

độ truy cập tối thiểu 
30 Mpbs

• Đến năm 2025:
 - 50% hộ gia đình có tốc 

độ 100 Mpbs

• Đến năm 2020:
 - Độ phủ băng rộng lên 

đến 95%

• Đến năm 2020:
 - Có Internet băng 

rộng tốc độ tối thiểu 
100 Mpbs ở các địa 
phương có vị trí kinh 
tế quan trọng

• Đến năm 2018:
 - Tỉ lệ người sử dụng 

Internet tăng lên 70%
 - Số thuê bao Internet 

cáp quang tăng lên 
4 triệu

 - Số thuê bao LTE tăng 
lên 10 triệu

 - Thị phần của các nhà 
mạng DSL thay thế 
tăng lên 25%

 - Tỉ lệ chi phí truy 
cập băng rộng trên 
GDP đầu người giảm 
xuống 1%

• Đến năm 2018:
 - Có băng rộng siêu 

nhanh (ít nhất 24 
Mpbs) ở 95% lãnh 
thổ Anh

• Đến năm 2020:
 - Ít nhất 100 triệu gia 

đình có Internet chi 
phí hợp lý với tốc độ 
tải về 100 Mpbs và tải 
lên 50 Mbps

 - Mọi hộ gia đình đều 
có Internet với tốc độ 
tải về 4 Mbps và tải 
lên 1 Mbps

• Đến năm 2020:
 - Băng rộng cố định 

đạt 40% tổng số hộ 
gia đình

 - 95% khu vực dân sinh 
có 3G/4G tốc độ 4 
Mbps ở thành thị và 2 
Mbps ở nông thôn

 - 60% thuê bao Internet 
có tốc độ tối thiểu 25 
Mbps

 - 100% điểm truy cập 
công cộng có băng 
rộng, trong đó một 
nửa có tốc độ 50 Mbps

2. Kế hoạch triển khai băng rộng quốc gia đã được thực hiện hiệu quả chưa? 4 4 4 6 6 4 4 4 - 4 4 4 6 4 6 4 -
3. Có luật hay chính sách nào quy định về “bình đẳng trên Internet” không? Quy định rộng rãi Không có quy định Quy định rộng rãi Quy định rộng rãi Không có quy định Quy định rộng rãi Quy định rộng rãi Quy định đang cân nhắc Không có quy định Quy định rộng rãi Có quy định hạn chế Có quy định hạn chế Không có quy định Quy định rộng rãi Quy định rộng rãi Không có quy định Có quy định hạn chế Quy định đang cân nhắc Quy định rộng rãi Không có quy định Có quy định hạn chế Quy định rộng rãi Có quy định hạn chế Không có quy địnhh
4. Chỉ số tiền kỳ

4.1. Dân số (triệu người) (2015)  - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 4.700 triệu 42 24 204 36 1,402 65 83 1,282 256 61 127 50 31 125 38 142 6 53 47 67 77 64 325 93
4.2. Tỉ lệ dân thành thị (%) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 73% 92% 89% 86% 82% 56% 80% 75% 33% 54% 69% 93% 82% 75% 79% 61% 74% 100% 65% 80% 50% 73% 83% 82% 34%
4.3. Số hộ gia đình (triệu hộ) (2015) - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 1.249 triệu 12 9 60 14 393 27 39 259 63 24 47 19 6 28 14 52 1 13 16 20 17 27 123 19
4.4. Mật độ dân số (số người/km2) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 471 16 3 25 4 146 122 234 441 142 207 348 519 92 65 124 9 7,829 45 93 133 102 269 35 296
4.5. GDP đầu người (US$ 2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 22.649 US$ $13,432 $56,311 $8,539 $43,249 $8,028 $36,206 $41,313 $1,598 $3,346 $29,958 $32,477 $27,222 $9,768 $9,005 $12,555 $9,093 $52,889 $5,724 $25,832 $5,815 $9,126 $43,876 $56,116 $2,111
4.6. Xuất khẩu dịch vụ ICT (tỉ US$) (2015)  - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 978 tỉ US$ $6 $9 $19 $32 $83 $98 $104 $105 $6 $30 $37 $23 $8 $0.2 $14 $17 $39 $3 $32 $9 $0.5 $132 $171 —
4.7. Máy tính cá nhân (% hộ gia đình) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 63% 65% 83% 54% 85% 50% 82% 91% 14% 19% 73% 80% 77% 68% 45% 78% 73% 87% 20% 76% 30% 56% 90% 87% 22%

5. Chỉ số Mức độ sẵn sàng CNTT và Mạng CNTT
5.1. Chỉ số Phát triển ICT của ITU (IDI) (2016) (điểm tối đa là 10, phạm vi 175 quốc gia) - Mức bình quân của tất 

cả các nước trong thẻ điểm: 6,58 6.52 8.19 5.99 7.62 5.19 8.11 8.31 2.69 3.86 7.11 8.37 8.84 6.22 4.87 6.65 6.95 7.95 5.03 7.62 5.18 5.69 8.57 8.17 4.29

5.2. Chỉ số về Mức độ Sẵn sàng Nối mạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (NRI) (2016) (điểm tối đa là 7, phạm vi 
139 quốc gia) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 4,77 3.79 5.49 4.01 5.56 4.24 5.34 5.55 3.75 4.01 4.43 5.65 5.57 4.91 3.99 4.50 4.54 6.04 4.16 4.77 4.20 4.39 5.72 5.82 3.93

6. Số người sử dụng Internet và băng thông quốc tế
6.1. Số người sử dụng Internet (triệu người) (2015) - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 2.330 triệu 29 20 120 32 705 55 72 333 56 40 115 45 22 72 26 100 5 28 37 26 41 59 242 49
6.2. Số người sử dụng Internet (% dân số) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong thẻ điểm: 67% 69% 85% 59% 88% 50% 85% 88% 26% 22% 66% 91% 90% 71% 57% 68% 70% 82% 52% 79% 39% 54% 92% 74% 53%
6.3. Băng thông Internet quốc tế (tổng gigabit/giây (Gbps)/nước) (2015) 

- Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 117.736 Gbps 1,350 1,650 5,250 4,300 4,604 7,153 8,500 1,909 370 3,100 7,411 2,091 743 1,500 2,250 2,800 3,400 4,100 3,900 1,720 2,433 22,000 24,000 1,200

6.4. Băng thông Internet quốc tế (bit/giây (bps)/người sử dụng Internet) (2015) 
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 97.747 bps 46,145 81,564 43,634 135,496 6,530 129,973 117,540 5,725 6,584 77,322 64,180 46,894 34,119 20,855 86,573 28,113 737,006 147,630 105,006 64,907 59,034 374,554 99,147 24,374

7. Băng rộng cố định
7.1. Thuê bao băng rộng cố định (triệu người) (2015)  - Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 697 triệu 7 7 25 13 277 27 31 17 3 15 39 20 3 15 7 27 1 1 14 6 10 25 101 8
7.2. Thuê bao băng rộng cố định (% hộ gia đình) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 63% 59% 75% 42% 96% 71% 100% 79% 7% 4% 63% 83% 104% 48% 53% 53% 52% 118% 11% 84% 32% 54% 92% 82% 41%
7.3. Thuê bao băng rộng cố định (% dân số) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 21% 16% 29% 12% 36% 20% 41% 37% 1% 1% 24% 31% 40% 10% 12% 19% 19% 26% 3% 29% 9% 12% 39% 31% 8%
7.4. Thuê bao băng rộng cố định (% tổng số người sử dụng Internet) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong 

Thẻ điểm: 29% 23% 34% 21% 41% 39% 49% 42% 5% 5% 37% 34% 45% 14% 20% 28% 27% 32% 5% 36% 24% 23% 42% 42% 15%

7.5. Tốc độ kết nối dữ liệu băng rộng bình quân (tổng megabit/giây (Mbps)/nước) (Q1 2017) 
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 12 Mbps 
- Bình quân cao nhất của tất cả các nước trong thẻ điểm: 70 Mbps

6 11 7 16 8 11 15 6 7 9 20 29 9 8 13 12 20 7 15 16 8 17 19 10

8. Cáp quang gia đình/cao ốc (FttX)
8.1. Thuê bao Internet cáp quang gia đình/cao ốc (FttX) (triệu thuê bao) (2015)  

- Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 258 triệu 0.1 0.6 1.3 0.7 166.4 1.4 0.4 0.2 — 0.4 27.9 14.3 1.0 1.5 0.4 18.4 1.0 0.02 3.2 0.9 1.7 5.4 11.1 —

8.2. Tỉ lệ thuê bao Internet cáp quang gia đình/cao ốc (FttX) (% hộ gia đình) (2015)  
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 18% 1% 7% 2% 5% 42% 5% 1% 0.1% — 2% 59% 74% 16% 5% 3% 36% 79% 0.2% 20% 4% 10% 20% 9% —

8.3. Tỉ lệ thuê bao Internet cáp quang gia đình/cao ốc (FttX) (% thuê bao băng rộng) (2015)  
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 23% 2% 9% 5% 5% 60% 5% 1% 1% — 3% 72% 71% 33% 10% 5% 68% 67% 1% 23% 14% 18% 22% 11% —

9. Băng rộng di động
9.1. Thuê bao di động (triệu) (2015) - Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 4,823 triệu 62 32 258 30 1292 67 96 1001 338 87 160 59 44 108 55 227 8 88 51 103 74 79 382 122
9.2. Số thuê bao di động băng rộng đang hoạt động (triệu thuê bao) (2015)  

- Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 2.506 triệu 33 27 180 22 778 49 58 120 108 50 162 55 28 64 22 101 8 36 39 60 39 56 376 36

9.3. Thuê bao di động băng rộng đang hoạt động (% dân số) (2015)
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 77% 78% 113% 89% 61% 56% 75% 71% 9% 42% 82% 128% 110% 91% 51% 57% 71% 143% 67% 83% 89% 51% 88% 115% 39%

9.4. Tốc độ kết nối dữ liệu di động bình quân (tổng megabit/giây (Mbps)/nước) (Q1 2017) 
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 11 Mbps 5 16 5 10 9 17 24 5 13 12 16 12 4 8 10 10 9 7 14 9 10 26 11 5
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# CÂU HỎI Áchentina Ốtxtrâylia Braxin Canađa Trung Quốc Pháp Đức Ấn Độ Inđônêxia Ý Nhật Bản Hàn Quốc Malaixia Mêhicô Ba Lan Nga Singapo Nam Phi Tây Ban Nha Thái Lan Thổ Nhĩ Kỳ Anh Hoa Kỳ Việt Nam

MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VỀ CNTT, TRIỂN KHAI BĂNG RỘNG
1. Đã có Kế hoạch triển khai băng rộng quốc gia chưa? • Kế hoạch Conectada 

của Áchentina năm 2010 
khuyến khích hòa nhập 
công nghệ số, nhưng 
không xác định rõ mục 
tiêu cụ thể quốc gia Chưa 
có chiến lược triển khai 
băng rộng quốc gia

• Đến năm 2020:
 - Mạng băng rộng quốc 

gia (NBN) được dự 
báo sẽ đạt tổng số 8 
triệu kết nối với tốc độ 
25-50 Mbps

• Đến năm 2019: 
 - Tốc độ băng rộng 

bình quân quốc gia 
25 Mbps

• Đến năm 2021:
 - Phổ cập băng rộng 

50/10 Mbps và dữ liệu 
không giới hạn đến 
90% cơ sở

• Đến năm 2026–2031:
 - Cung cấp cho 10% cơ 

sở còn lại

• Đến năm 2020:
 - Tỉ lệ người sử dụng 

băng rộng cố định 
đạt 70%

 - Tỉ lệ người sử dụng 
băng rộng di động 
đạt 85%

 - 1 Gbps ở hộ gia đình 
tại các đô thị phát 
triển

 - 50 Mpbs ở thành thị 
và 12 Mbps ở nông 
thôn

• Đến năm 2022:
 - Mọi hộ gia đình và 

doanh nghiệp đều có 
kết nối Internet tốc độ 
tối thiểu 30 Mpbs

• Đến năm 2018:
 - Mọi hộ gia đình có tốc 

độ tối thiểu 50 Mpbs

• Đến năm 2025:
 - Có mạng cáp quang 

FttH quốc gia tốc độ 
gigabit với tốc độ tải 
lên, tải xuống nhiều 
Gbps 

• Đến năm 2016–2017: 
 - Có mạng cáp quang 

kết nối 250,000 cơ 
quan chính quyền địa 
phương 

• Đến năm 2019:
 - 71% hộ gia đình thành 

thị có tốc độ 20 Mbps
 - 49% hộ gia đình nông 

thôn có tốc độ 10 
Mbps

• Đến năm 2020:
 - 85% dân số có tốc độ 

100 Mpbs
 - 100% dân số có tốc độ 

30 Mpbs

• Kế hoạch triển khai băng 
rộng tiếp theo của Nhật 
sẽ thực hiện triển khai 
cáp quang toàn diện 
(FttH), Chiến lược ICT 
Thông minh của Nhật và 
Chiến lược Hồi sinh nước 
Nhật hiện tập trung vào 
phát triển nền kinh tế 
tri thức.

• Quy hoạch thông tin 
tiếp theo được thực hiện 
với kết quả là triển khai 
rộng rãi băng rộng tốc 
độ cao, cùng hạ tầng 
FttH/B rộng khắp, Một số 
chiến lược ICT hiện tập 
trung vào phát triển hệ 
sinh thái ICT.

• Đến năm 2020:
 - 100% hộ gia đình ở 

các thành phố thủ đô 
và những khu vực tăng 
trưởng tác động cao 
có tốc độ 100 Mpbs

 - 50% hộ gia đình ở ven 
đô và nông thôn có 
tốc độ 20 Mpbs

• Chưa có kế hoạch triển 
khai băng rộng quốc gia 
cụ thể, Chưa công bố 
mục tiêu về tốc độ hay 
kết nối. 

• Đến năm 2020:
 - Phổ cập tiếp cận với 

tốc độ tối thiểu 30 
Mpbs

 - 50% cơ sở có tốc độ 
100 Mpbs

• Đến năm 2018:
 - 80% các hộ gia đình ở 

Nga có tốc độ tối thiểu 
100 Mpbs

• Kế hoạch triển khai 
băng rộng tiếp theo 
của Singapo đã triển 
khai cáp quang toàn 
diện (FttH) và mục tiêu 
là truy cập băng rộng 
tốc độ cực cao lên tới 1 
Gbps tới tất cả các địa 
chỉ hữu hình

• Năm 2019–2021: Mạng 
phức hợp (HetNet) tích 
hợp di động và Wifi 

• Sau năm 2021, tích hợp 
băng rộng cố định và 
di động

• Đến năm 2016:
 - 50% dân số có tốc 

độ truy cập 5 Mpbs

• Đến năm 2020:
 - 90% dân số có tốc 

độ truy cập 5 Mpbs
 - 50% có tốc độ 100 

Mpbs

• Đến năm 2030:
 - 100% dân số có tốc 

độ truy cập 10 Mpbs
 - 80% có tốc độ 100 

Mpbs

• Đến năm 2020:
 - 100% dân số có tốc 

độ truy cập tối thiểu 
30 Mpbs

• Đến năm 2025:
 - 50% hộ gia đình có tốc 

độ 100 Mpbs

• Đến năm 2020:
 - Độ phủ băng rộng lên 

đến 95%

• Đến năm 2020:
 - Có Internet băng 

rộng tốc độ tối thiểu 
100 Mpbs ở các địa 
phương có vị trí kinh 
tế quan trọng

• Đến năm 2018:
 - Tỉ lệ người sử dụng 

Internet tăng lên 70%
 - Số thuê bao Internet 

cáp quang tăng lên 
4 triệu

 - Số thuê bao LTE tăng 
lên 10 triệu

 - Thị phần của các nhà 
mạng DSL thay thế 
tăng lên 25%

 - Tỉ lệ chi phí truy 
cập băng rộng trên 
GDP đầu người giảm 
xuống 1%

• Đến năm 2018:
 - Có băng rộng siêu 

nhanh (ít nhất 24 
Mpbs) ở 95% lãnh 
thổ Anh

• Đến năm 2020:
 - Ít nhất 100 triệu gia 

đình có Internet chi 
phí hợp lý với tốc độ 
tải về 100 Mpbs và tải 
lên 50 Mbps

 - Mọi hộ gia đình đều 
có Internet với tốc độ 
tải về 4 Mbps và tải 
lên 1 Mbps

• Đến năm 2020:
 - Băng rộng cố định 

đạt 40% tổng số hộ 
gia đình

 - 95% khu vực dân sinh 
có 3G/4G tốc độ 4 
Mbps ở thành thị và 2 
Mbps ở nông thôn

 - 60% thuê bao Internet 
có tốc độ tối thiểu 25 
Mbps

 - 100% điểm truy cập 
công cộng có băng 
rộng, trong đó một 
nửa có tốc độ 50 Mbps

2. Kế hoạch triển khai băng rộng quốc gia đã được thực hiện hiệu quả chưa? 4 4 4 6 6 4 4 4 - 4 4 4 6 4 6 4 -
3. Có luật hay chính sách nào quy định về “bình đẳng trên Internet” không? Quy định rộng rãi Không có quy định Quy định rộng rãi Quy định rộng rãi Không có quy định Quy định rộng rãi Quy định rộng rãi Quy định đang cân nhắc Không có quy định Quy định rộng rãi Có quy định hạn chế Có quy định hạn chế Không có quy định Quy định rộng rãi Quy định rộng rãi Không có quy định Có quy định hạn chế Quy định đang cân nhắc Quy định rộng rãi Không có quy định Có quy định hạn chế Quy định rộng rãi Có quy định hạn chế Không có quy địnhh
4. Chỉ số tiền kỳ

4.1. Dân số (triệu người) (2015)  - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 4.700 triệu 42 24 204 36 1,402 65 83 1,282 256 61 127 50 31 125 38 142 6 53 47 67 77 64 325 93
4.2. Tỉ lệ dân thành thị (%) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 73% 92% 89% 86% 82% 56% 80% 75% 33% 54% 69% 93% 82% 75% 79% 61% 74% 100% 65% 80% 50% 73% 83% 82% 34%
4.3. Số hộ gia đình (triệu hộ) (2015) - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 1.249 triệu 12 9 60 14 393 27 39 259 63 24 47 19 6 28 14 52 1 13 16 20 17 27 123 19
4.4. Mật độ dân số (số người/km2) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 471 16 3 25 4 146 122 234 441 142 207 348 519 92 65 124 9 7,829 45 93 133 102 269 35 296
4.5. GDP đầu người (US$ 2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 22.649 US$ $13,432 $56,311 $8,539 $43,249 $8,028 $36,206 $41,313 $1,598 $3,346 $29,958 $32,477 $27,222 $9,768 $9,005 $12,555 $9,093 $52,889 $5,724 $25,832 $5,815 $9,126 $43,876 $56,116 $2,111
4.6. Xuất khẩu dịch vụ ICT (tỉ US$) (2015)  - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 978 tỉ US$ $6 $9 $19 $32 $83 $98 $104 $105 $6 $30 $37 $23 $8 $0.2 $14 $17 $39 $3 $32 $9 $0.5 $132 $171 —
4.7. Máy tính cá nhân (% hộ gia đình) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 63% 65% 83% 54% 85% 50% 82% 91% 14% 19% 73% 80% 77% 68% 45% 78% 73% 87% 20% 76% 30% 56% 90% 87% 22%

5. Chỉ số Mức độ sẵn sàng CNTT và Mạng CNTT
5.1. Chỉ số Phát triển ICT của ITU (IDI) (2016) (điểm tối đa là 10, phạm vi 175 quốc gia) - Mức bình quân của tất 

cả các nước trong thẻ điểm: 6,58 6.52 8.19 5.99 7.62 5.19 8.11 8.31 2.69 3.86 7.11 8.37 8.84 6.22 4.87 6.65 6.95 7.95 5.03 7.62 5.18 5.69 8.57 8.17 4.29

5.2. Chỉ số về Mức độ Sẵn sàng Nối mạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (NRI) (2016) (điểm tối đa là 7, phạm vi 
139 quốc gia) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 4,77 3.79 5.49 4.01 5.56 4.24 5.34 5.55 3.75 4.01 4.43 5.65 5.57 4.91 3.99 4.50 4.54 6.04 4.16 4.77 4.20 4.39 5.72 5.82 3.93

6. Số người sử dụng Internet và băng thông quốc tế
6.1. Số người sử dụng Internet (triệu người) (2015) - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 2.330 triệu 29 20 120 32 705 55 72 333 56 40 115 45 22 72 26 100 5 28 37 26 41 59 242 49
6.2. Số người sử dụng Internet (% dân số) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong thẻ điểm: 67% 69% 85% 59% 88% 50% 85% 88% 26% 22% 66% 91% 90% 71% 57% 68% 70% 82% 52% 79% 39% 54% 92% 74% 53%
6.3. Băng thông Internet quốc tế (tổng gigabit/giây (Gbps)/nước) (2015) 

- Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 117.736 Gbps 1,350 1,650 5,250 4,300 4,604 7,153 8,500 1,909 370 3,100 7,411 2,091 743 1,500 2,250 2,800 3,400 4,100 3,900 1,720 2,433 22,000 24,000 1,200

6.4. Băng thông Internet quốc tế (bit/giây (bps)/người sử dụng Internet) (2015) 
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 97.747 bps 46,145 81,564 43,634 135,496 6,530 129,973 117,540 5,725 6,584 77,322 64,180 46,894 34,119 20,855 86,573 28,113 737,006 147,630 105,006 64,907 59,034 374,554 99,147 24,374

7. Băng rộng cố định
7.1. Thuê bao băng rộng cố định (triệu người) (2015)  - Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 697 triệu 7 7 25 13 277 27 31 17 3 15 39 20 3 15 7 27 1 1 14 6 10 25 101 8
7.2. Thuê bao băng rộng cố định (% hộ gia đình) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 63% 59% 75% 42% 96% 71% 100% 79% 7% 4% 63% 83% 104% 48% 53% 53% 52% 118% 11% 84% 32% 54% 92% 82% 41%
7.3. Thuê bao băng rộng cố định (% dân số) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 21% 16% 29% 12% 36% 20% 41% 37% 1% 1% 24% 31% 40% 10% 12% 19% 19% 26% 3% 29% 9% 12% 39% 31% 8%
7.4. Thuê bao băng rộng cố định (% tổng số người sử dụng Internet) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong 

Thẻ điểm: 29% 23% 34% 21% 41% 39% 49% 42% 5% 5% 37% 34% 45% 14% 20% 28% 27% 32% 5% 36% 24% 23% 42% 42% 15%

7.5. Tốc độ kết nối dữ liệu băng rộng bình quân (tổng megabit/giây (Mbps)/nước) (Q1 2017) 
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 12 Mbps 
- Bình quân cao nhất của tất cả các nước trong thẻ điểm: 70 Mbps

6 11 7 16 8 11 15 6 7 9 20 29 9 8 13 12 20 7 15 16 8 17 19 10

8. Cáp quang gia đình/cao ốc (FttX)
8.1. Thuê bao Internet cáp quang gia đình/cao ốc (FttX) (triệu thuê bao) (2015)  

- Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 258 triệu 0.1 0.6 1.3 0.7 166.4 1.4 0.4 0.2 — 0.4 27.9 14.3 1.0 1.5 0.4 18.4 1.0 0.02 3.2 0.9 1.7 5.4 11.1 —

8.2. Tỉ lệ thuê bao Internet cáp quang gia đình/cao ốc (FttX) (% hộ gia đình) (2015)  
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 18% 1% 7% 2% 5% 42% 5% 1% 0.1% — 2% 59% 74% 16% 5% 3% 36% 79% 0.2% 20% 4% 10% 20% 9% —

8.3. Tỉ lệ thuê bao Internet cáp quang gia đình/cao ốc (FttX) (% thuê bao băng rộng) (2015)  
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 23% 2% 9% 5% 5% 60% 5% 1% 1% — 3% 72% 71% 33% 10% 5% 68% 67% 1% 23% 14% 18% 22% 11% —

9. Băng rộng di động
9.1. Thuê bao di động (triệu) (2015) - Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 4,823 triệu 62 32 258 30 1292 67 96 1001 338 87 160 59 44 108 55 227 8 88 51 103 74 79 382 122
9.2. Số thuê bao di động băng rộng đang hoạt động (triệu thuê bao) (2015)  

- Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 2.506 triệu 33 27 180 22 778 49 58 120 108 50 162 55 28 64 22 101 8 36 39 60 39 56 376 36

9.3. Thuê bao di động băng rộng đang hoạt động (% dân số) (2015)
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 77% 78% 113% 89% 61% 56% 75% 71% 9% 42% 82% 128% 110% 91% 51% 57% 71% 143% 67% 83% 89% 51% 88% 115% 39%

9.4. Tốc độ kết nối dữ liệu di động bình quân (tổng megabit/giây (Mbps)/nước) (Q1 2017) 
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 11 Mbps 5 16 5 10 9 17 24 5 13 12 16 12 4 8 10 10 9 7 14 9 10 26 11 5
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# CÂU HỎI Áchentina Ốtxtrâylia Braxin Canađa Trung Quốc Pháp Đức Ấn Độ Inđônêxia Ý Nhật Bản Hàn Quốc Malaixia Mêhicô Ba Lan Nga Singapo Nam Phi Tây Ban Nha Thái Lan Thổ Nhĩ Kỳ Anh Hoa Kỳ Việt Nam

MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VỀ CNTT, TRIỂN KHAI BĂNG RỘNG
1. Đã có Kế hoạch triển khai băng rộng quốc gia chưa? • Kế hoạch Conectada 

của Áchentina năm 2010 
khuyến khích hòa nhập 
công nghệ số, nhưng 
không xác định rõ mục 
tiêu cụ thể quốc gia Chưa 
có chiến lược triển khai 
băng rộng quốc gia

• Đến năm 2020:
 - Mạng băng rộng quốc 

gia (NBN) được dự 
báo sẽ đạt tổng số 8 
triệu kết nối với tốc độ 
25-50 Mbps

• Đến năm 2019: 
 - Tốc độ băng rộng 

bình quân quốc gia 
25 Mbps

• Đến năm 2021:
 - Phổ cập băng rộng 

50/10 Mbps và dữ liệu 
không giới hạn đến 
90% cơ sở

• Đến năm 2026–2031:
 - Cung cấp cho 10% cơ 

sở còn lại

• Đến năm 2020:
 - Tỉ lệ người sử dụng 

băng rộng cố định 
đạt 70%

 - Tỉ lệ người sử dụng 
băng rộng di động 
đạt 85%

 - 1 Gbps ở hộ gia đình 
tại các đô thị phát 
triển

 - 50 Mpbs ở thành thị 
và 12 Mbps ở nông 
thôn

• Đến năm 2022:
 - Mọi hộ gia đình và 

doanh nghiệp đều có 
kết nối Internet tốc độ 
tối thiểu 30 Mpbs

• Đến năm 2018:
 - Mọi hộ gia đình có tốc 

độ tối thiểu 50 Mpbs

• Đến năm 2025:
 - Có mạng cáp quang 

FttH quốc gia tốc độ 
gigabit với tốc độ tải 
lên, tải xuống nhiều 
Gbps 

• Đến năm 2016–2017: 
 - Có mạng cáp quang 

kết nối 250,000 cơ 
quan chính quyền địa 
phương 

• Đến năm 2019:
 - 71% hộ gia đình thành 

thị có tốc độ 20 Mbps
 - 49% hộ gia đình nông 

thôn có tốc độ 10 
Mbps

• Đến năm 2020:
 - 85% dân số có tốc độ 

100 Mpbs
 - 100% dân số có tốc độ 

30 Mpbs

• Kế hoạch triển khai băng 
rộng tiếp theo của Nhật 
sẽ thực hiện triển khai 
cáp quang toàn diện 
(FttH), Chiến lược ICT 
Thông minh của Nhật và 
Chiến lược Hồi sinh nước 
Nhật hiện tập trung vào 
phát triển nền kinh tế 
tri thức.

• Quy hoạch thông tin 
tiếp theo được thực hiện 
với kết quả là triển khai 
rộng rãi băng rộng tốc 
độ cao, cùng hạ tầng 
FttH/B rộng khắp, Một số 
chiến lược ICT hiện tập 
trung vào phát triển hệ 
sinh thái ICT.

• Đến năm 2020:
 - 100% hộ gia đình ở 

các thành phố thủ đô 
và những khu vực tăng 
trưởng tác động cao 
có tốc độ 100 Mpbs

 - 50% hộ gia đình ở ven 
đô và nông thôn có 
tốc độ 20 Mpbs

• Chưa có kế hoạch triển 
khai băng rộng quốc gia 
cụ thể, Chưa công bố 
mục tiêu về tốc độ hay 
kết nối. 

• Đến năm 2020:
 - Phổ cập tiếp cận với 

tốc độ tối thiểu 30 
Mpbs

 - 50% cơ sở có tốc độ 
100 Mpbs

• Đến năm 2018:
 - 80% các hộ gia đình ở 

Nga có tốc độ tối thiểu 
100 Mpbs

• Kế hoạch triển khai 
băng rộng tiếp theo 
của Singapo đã triển 
khai cáp quang toàn 
diện (FttH) và mục tiêu 
là truy cập băng rộng 
tốc độ cực cao lên tới 1 
Gbps tới tất cả các địa 
chỉ hữu hình

• Năm 2019–2021: Mạng 
phức hợp (HetNet) tích 
hợp di động và Wifi 

• Sau năm 2021, tích hợp 
băng rộng cố định và 
di động

• Đến năm 2016:
 - 50% dân số có tốc 

độ truy cập 5 Mpbs

• Đến năm 2020:
 - 90% dân số có tốc 

độ truy cập 5 Mpbs
 - 50% có tốc độ 100 

Mpbs

• Đến năm 2030:
 - 100% dân số có tốc 

độ truy cập 10 Mpbs
 - 80% có tốc độ 100 

Mpbs

• Đến năm 2020:
 - 100% dân số có tốc 

độ truy cập tối thiểu 
30 Mpbs

• Đến năm 2025:
 - 50% hộ gia đình có tốc 

độ 100 Mpbs

• Đến năm 2020:
 - Độ phủ băng rộng lên 

đến 95%

• Đến năm 2020:
 - Có Internet băng 

rộng tốc độ tối thiểu 
100 Mpbs ở các địa 
phương có vị trí kinh 
tế quan trọng

• Đến năm 2018:
 - Tỉ lệ người sử dụng 

Internet tăng lên 70%
 - Số thuê bao Internet 

cáp quang tăng lên 
4 triệu

 - Số thuê bao LTE tăng 
lên 10 triệu

 - Thị phần của các nhà 
mạng DSL thay thế 
tăng lên 25%

 - Tỉ lệ chi phí truy 
cập băng rộng trên 
GDP đầu người giảm 
xuống 1%

• Đến năm 2018:
 - Có băng rộng siêu 

nhanh (ít nhất 24 
Mpbs) ở 95% lãnh 
thổ Anh

• Đến năm 2020:
 - Ít nhất 100 triệu gia 

đình có Internet chi 
phí hợp lý với tốc độ 
tải về 100 Mpbs và tải 
lên 50 Mbps

 - Mọi hộ gia đình đều 
có Internet với tốc độ 
tải về 4 Mbps và tải 
lên 1 Mbps

• Đến năm 2020:
 - Băng rộng cố định 

đạt 40% tổng số hộ 
gia đình

 - 95% khu vực dân sinh 
có 3G/4G tốc độ 4 
Mbps ở thành thị và 2 
Mbps ở nông thôn

 - 60% thuê bao Internet 
có tốc độ tối thiểu 25 
Mbps

 - 100% điểm truy cập 
công cộng có băng 
rộng, trong đó một 
nửa có tốc độ 50 Mbps

2. Kế hoạch triển khai băng rộng quốc gia đã được thực hiện hiệu quả chưa? 4 4 4 6 6 4 4 4 - 4 4 4 6 4 6 4 -
3. Có luật hay chính sách nào quy định về “bình đẳng trên Internet” không? Quy định rộng rãi Không có quy định Quy định rộng rãi Quy định rộng rãi Không có quy định Quy định rộng rãi Quy định rộng rãi Quy định đang cân nhắc Không có quy định Quy định rộng rãi Có quy định hạn chế Có quy định hạn chế Không có quy định Quy định rộng rãi Quy định rộng rãi Không có quy định Có quy định hạn chế Quy định đang cân nhắc Quy định rộng rãi Không có quy định Có quy định hạn chế Quy định rộng rãi Có quy định hạn chế Không có quy địnhh
4. Chỉ số tiền kỳ

4.1. Dân số (triệu người) (2015)  - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 4.700 triệu 42 24 204 36 1,402 65 83 1,282 256 61 127 50 31 125 38 142 6 53 47 67 77 64 325 93
4.2. Tỉ lệ dân thành thị (%) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 73% 92% 89% 86% 82% 56% 80% 75% 33% 54% 69% 93% 82% 75% 79% 61% 74% 100% 65% 80% 50% 73% 83% 82% 34%
4.3. Số hộ gia đình (triệu hộ) (2015) - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 1.249 triệu 12 9 60 14 393 27 39 259 63 24 47 19 6 28 14 52 1 13 16 20 17 27 123 19
4.4. Mật độ dân số (số người/km2) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 471 16 3 25 4 146 122 234 441 142 207 348 519 92 65 124 9 7,829 45 93 133 102 269 35 296
4.5. GDP đầu người (US$ 2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 22.649 US$ $13,432 $56,311 $8,539 $43,249 $8,028 $36,206 $41,313 $1,598 $3,346 $29,958 $32,477 $27,222 $9,768 $9,005 $12,555 $9,093 $52,889 $5,724 $25,832 $5,815 $9,126 $43,876 $56,116 $2,111
4.6. Xuất khẩu dịch vụ ICT (tỉ US$) (2015)  - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 978 tỉ US$ $6 $9 $19 $32 $83 $98 $104 $105 $6 $30 $37 $23 $8 $0.2 $14 $17 $39 $3 $32 $9 $0.5 $132 $171 —
4.7. Máy tính cá nhân (% hộ gia đình) (2015) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 63% 65% 83% 54% 85% 50% 82% 91% 14% 19% 73% 80% 77% 68% 45% 78% 73% 87% 20% 76% 30% 56% 90% 87% 22%

5. Chỉ số Mức độ sẵn sàng CNTT và Mạng CNTT
5.1. Chỉ số Phát triển ICT của ITU (IDI) (2016) (điểm tối đa là 10, phạm vi 175 quốc gia) - Mức bình quân của tất 

cả các nước trong thẻ điểm: 6,58 6.52 8.19 5.99 7.62 5.19 8.11 8.31 2.69 3.86 7.11 8.37 8.84 6.22 4.87 6.65 6.95 7.95 5.03 7.62 5.18 5.69 8.57 8.17 4.29

5.2. Chỉ số về Mức độ Sẵn sàng Nối mạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (NRI) (2016) (điểm tối đa là 7, phạm vi 
139 quốc gia) - Mức bình quân của tất cả các nước trong thẻ điểm: 4,77 3.79 5.49 4.01 5.56 4.24 5.34 5.55 3.75 4.01 4.43 5.65 5.57 4.91 3.99 4.50 4.54 6.04 4.16 4.77 4.20 4.39 5.72 5.82 3.93

6. Số người sử dụng Internet và băng thông quốc tế
6.1. Số người sử dụng Internet (triệu người) (2015) - Số tổng của tất cả các nước trong thẻ điểm: 2.330 triệu 29 20 120 32 705 55 72 333 56 40 115 45 22 72 26 100 5 28 37 26 41 59 242 49
6.2. Số người sử dụng Internet (% dân số) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong thẻ điểm: 67% 69% 85% 59% 88% 50% 85% 88% 26% 22% 66% 91% 90% 71% 57% 68% 70% 82% 52% 79% 39% 54% 92% 74% 53%
6.3. Băng thông Internet quốc tế (tổng gigabit/giây (Gbps)/nước) (2015) 

- Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 117.736 Gbps 1,350 1,650 5,250 4,300 4,604 7,153 8,500 1,909 370 3,100 7,411 2,091 743 1,500 2,250 2,800 3,400 4,100 3,900 1,720 2,433 22,000 24,000 1,200

6.4. Băng thông Internet quốc tế (bit/giây (bps)/người sử dụng Internet) (2015) 
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 97.747 bps 46,145 81,564 43,634 135,496 6,530 129,973 117,540 5,725 6,584 77,322 64,180 46,894 34,119 20,855 86,573 28,113 737,006 147,630 105,006 64,907 59,034 374,554 99,147 24,374

7. Băng rộng cố định
7.1. Thuê bao băng rộng cố định (triệu người) (2015)  - Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 697 triệu 7 7 25 13 277 27 31 17 3 15 39 20 3 15 7 27 1 1 14 6 10 25 101 8
7.2. Thuê bao băng rộng cố định (% hộ gia đình) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 63% 59% 75% 42% 96% 71% 100% 79% 7% 4% 63% 83% 104% 48% 53% 53% 52% 118% 11% 84% 32% 54% 92% 82% 41%
7.3. Thuê bao băng rộng cố định (% dân số) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 21% 16% 29% 12% 36% 20% 41% 37% 1% 1% 24% 31% 40% 10% 12% 19% 19% 26% 3% 29% 9% 12% 39% 31% 8%
7.4. Thuê bao băng rộng cố định (% tổng số người sử dụng Internet) (2015) - Bình quân tất cả các nước trong 

Thẻ điểm: 29% 23% 34% 21% 41% 39% 49% 42% 5% 5% 37% 34% 45% 14% 20% 28% 27% 32% 5% 36% 24% 23% 42% 42% 15%

7.5. Tốc độ kết nối dữ liệu băng rộng bình quân (tổng megabit/giây (Mbps)/nước) (Q1 2017) 
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 12 Mbps 
- Bình quân cao nhất của tất cả các nước trong thẻ điểm: 70 Mbps

6 11 7 16 8 11 15 6 7 9 20 29 9 8 13 12 20 7 15 16 8 17 19 10

8. Cáp quang gia đình/cao ốc (FttX)
8.1. Thuê bao Internet cáp quang gia đình/cao ốc (FttX) (triệu thuê bao) (2015)  

- Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 258 triệu 0.1 0.6 1.3 0.7 166.4 1.4 0.4 0.2 — 0.4 27.9 14.3 1.0 1.5 0.4 18.4 1.0 0.02 3.2 0.9 1.7 5.4 11.1 —

8.2. Tỉ lệ thuê bao Internet cáp quang gia đình/cao ốc (FttX) (% hộ gia đình) (2015)  
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 18% 1% 7% 2% 5% 42% 5% 1% 0.1% — 2% 59% 74% 16% 5% 3% 36% 79% 0.2% 20% 4% 10% 20% 9% —

8.3. Tỉ lệ thuê bao Internet cáp quang gia đình/cao ốc (FttX) (% thuê bao băng rộng) (2015)  
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 23% 2% 9% 5% 5% 60% 5% 1% 1% — 3% 72% 71% 33% 10% 5% 68% 67% 1% 23% 14% 18% 22% 11% —

9. Băng rộng di động
9.1. Thuê bao di động (triệu) (2015) - Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 4,823 triệu 62 32 258 30 1292 67 96 1001 338 87 160 59 44 108 55 227 8 88 51 103 74 79 382 122
9.2. Số thuê bao di động băng rộng đang hoạt động (triệu thuê bao) (2015)  

- Tổng toàn bộ các nước trong thẻ điểm: 2.506 triệu 33 27 180 22 778 49 58 120 108 50 162 55 28 64 22 101 8 36 39 60 39 56 376 36

9.3. Thuê bao di động băng rộng đang hoạt động (% dân số) (2015)
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 77% 78% 113% 89% 61% 56% 75% 71% 9% 42% 82% 128% 110% 91% 51% 57% 71% 143% 67% 83% 89% 51% 88% 115% 39%

9.4. Tốc độ kết nối dữ liệu di động bình quân (tổng megabit/giây (Mbps)/nước) (Q1 2017) 
- Bình quân tất cả các nước trong Thẻ điểm: 11 Mbps 5 16 5 10 9 17 24 5 13 12 16 12 4 8 10 10 9 7 14 9 10 26 11 5
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GIỚI THIỆU VỀ  
BSA
BSA | Liên minh Phần mềm (www.bsa.org) là tổ chức 
hàng đầu hậu thuẫn cho ngành công nghiệp phần 
mềm thế giới trong quan hệ với các chính phủ và trên 
thị trường quốc tế. Thành viên của tổ chức gồm có 
những doanh nghiệp năng động nhất trên thế giới, 
tạo ra những giải pháp phần mềm có khả năng thắp 
sáng nền kinh tế, cải thiện cuộc sống của thế giới 
hiện đại.

Với trụ sở chính đặt tại thủ đô Washington và văn 
phòng tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, BSA đi tiên 
phong trong các chương trình tuân thủ về khuyến 
khích sử dụng phần mềm hợp pháp, vận động xây 
dựng chính sách công nhằm hỗ trợ đổi mới công 
nghệ, thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế công 
nghệ số.

GIỚI THIỆU VỀ 
GALEXIA
Galexia (www.galexia.com) là doanh nghiệp đi đầu 
về nghiên cứu, tư vấn quốc tế trong các lĩnh vực bảo 
mật dữ liệu, nhận diện, an ninh mạng và điện toán 
đám mây, đặc biệt chú trọng đến các vấn đề pháp lý, 
thể chế toàn cầu và xuyên biên giới. Doanh nghiệp 
thực hiện chức năng tư vấn cho các chính phủ trung 
ương, các tổ chức khu vực, toàn cầu (ASEAN và Liên 
Hiệp Quốc) và khối kinh tế tư nhân (đặc biệt là các 
ngành ICT, y tế, dịch vụ tài chính). Doanh nghiệp 
có chuyên môn sâu trong những vấn đề chính sách 
phức tạp phát sinh đối với những quốc gia và doanh 
nghiệp đang cần xử lý các vấn đề xuyên biên giới. 
Galexia là đơn vị công bố các ấn phẩm nghiên cứu 
hàng đầu thế giới, như Thẻ điểm Điện toán đám mây 
thường kỳ, Bảng thông tin An ninh mạng, các báo 
cáo về quản lý, xác minh nhân thân, bảo mật dữ liệu 
và luật công nghệ cao. Doanh nghiệp có trình độ 
chuyên môn cao về quản trị dữ liệu, đặc biệt trong 
xây dựng, triển khai các hệ thống quản lý, xác minh 
danh tính, Đánh giá tác động bảo mật dữ liệu và 
Chiến lược an ninh mạng.

Galexia hợp tác chặt chẽ với một loạt các khách 
hàng doanh nghiệp, chính phủ trên thế giới để tạo 
ra những kết quả rõ ràng, hiệu quả từ các nghiên cứu 
dựa trên bằng chứng. Doanh nghiệp sử dụng các 
công cụ báo cáo tương tác dựa trên điện toán đám 
mây cho phép truy cập tức thời các nghiên cứu, phân 
tích của chúng tôi.
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