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Cuộc cách mạng công nghệ thông tin ở Việt Nam đã và đang phát triển mạnh
mẽ, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp công chức – viên chức, trí thức, nhân dân,
tạo điều kiện để mọi người tiếp cận và ứng dụng nhiều thông tin bổ ích trong và
ngoài nước. Trong xu thế phát triển chung của công nghệ thông tin, Internet ngày
càng trở nên phổ biến và hữu dụng. Tuy nhiên mặt trái của nó cũng ảnh hưởng rất
lớn đối với đời sống xã hội, đối với tình hình chính trị trong nước.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu về tốc độ phát triển và ứng dụng
công nghệ thông tin; phát triển hạ tầng viễn thông và dịch vụ viễn thông trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
góp phần làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố và đất
nước.
Bên cạnh những thành tựu, những lợi ích bước đầu từ sự phát triển của công
nghệ thông tin, có thể nhận thấy, Internet đã, đang và sẽ tiếp tục tác động nhiều mặt
đến đời sống xã hội. Những tác động tích cực đan xen với những hạn chế, thách
thức, hệ lụy, thậm chí tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của người sử dụng
ở nhiều mức độ, phạm vi khác nhau. Bên cạnh đó, việc các thế lực thù địch trong và
ngoài nước lợi dụng các phương tiện truyền thông xã hội như các trang mạng, diễn
đàn, blog,…vv ở nhiều dạng thức khác nhau để lôi kéo, chống phá, xuyên tạc đường
lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, là những thách thức, nguy cơ tiềm
ẩn. Nhận diện những nguy cơ về an toàn, an ninh thông tin; nhận định rõ xu hướng,
những tác động thuận lợi, khó khăn để làm cơ sở đề ra những giải pháp quản lý phù
hợp là những yêu cầu quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh thông tin, định hướng
dư luận xã hội, hạn chế những tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng và hành
động của cán bộ, đảng viên, nhất là trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới
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cũng như những thách thức nội tại trong quá trình hội nhập, phát triển nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Do tính mở của công nghệ, tính hai mặt của thông tin trên internet và do nhu
cầu tất yếu sử dụng dịch vụ và nội dung thông tin trên internet, các giải pháp quản
lý phải hướng tới việc phát huy những mặt tích cực, đồng thời hạn chế những tác
động tiêu cực của internet; các biện pháp cấm đoán cực đoan bằng hành chính và kỹ
thuật chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Các giải pháp cụ thể như sau:
Tiếp tục hoàn thiện và thực thi nghiêm minh chính sách, pháp luật quản lý
nhà nước về Internet
Bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm môi
trường pháp lý rõ ràng, công khai, minh bạch và bình đẳng cho mọi đơn vị, cá nhân
cung cấp và sử dụng thông tin Internet trên lãnh thổ Việt Nam. Rà soát và sửa đổi,
bổ sung nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả các văn bản hiện có phù hợp với yêu
cầu thực tiễn. Xây dựng các văn bản mới phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu
công tác quản lý nhà nước. Nghiên cứu đề xuất, đàm phán các cơ chế phối hợp giữa
các quốc gia trong việc quản lý các dịch vụ thông tin xuyên biên giới, phù hợp với
các cam kết quốc tế và yêu cầu hội nhập.
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong
sử dụng Internet của các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Chính sách quản lý phải là sự kết hợp đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, bao
gồm cả giải pháp hành chính, giải pháp kỹ thuật và giải pháp tuyên truyền giáo
dục, trong đó tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người sử dụng Internet
là giải pháp thường xuyên, liên tục, lâu dài và đóng vai trò chủ đạo để người dùng
Internet từng bước thích ứng một cách tích cực với môi trường mạng, biết sàng lọc
thông tin xấu, tiếp nhận thông tin hữu ích.
Đây là nhóm giải pháp có ý nghĩa quan trọng và lâu dài nhằm nâng cao nhận
thức một cách toàn diện, đặt trong mối quan hệ tác động giữa cộng đồng người sử
dụng với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lãnh đạo. Nhóm giải pháp
này mang tính tuyên truyền và giáo dục, đòi hỏi phải xây dựng một đề án thông tin
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riêng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, đời sống, trình độ nhận thức và điều kiện
thực tiễn của Việt Nam.
Bằng những giải pháp về nhận thức, về công tác giáo dục, công tác quản lý và
những chính sách kịp thời, hợp lý cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng
của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng thành công
một nền "văn hóa mạng" trong một xã hội thông tin tại Việt Nam mà cụ thể là tại
Thành phố Hồ Chí Minh.
Tăng cường kiểm tra, giám sát các dịch vụ Internet của Thành phố Hồ Chí
Minh
Tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để họ có sự
cạnh tranh lành mạnh, sử dụng hạ tầng chung có hiệu quả; thanh kiểm tra các cơ sở
hoạt động kinh doanh internet, trò chơi điện tử từ đó sớm kịp thời chấn chỉnh những
sai sót.
Quy định kiểm tra chứng minh nhân dân của người truy cập, và các chủ đại lý
là người có nhiệm vụ kiểm soát. Đồng thời, các điểm dịch vụ phải lưu giữ thông tin
khách hàng truy cập trong vòng 3 ngày để khi lực lượng chức năng đến kiểm tra có
thể phát hiện những sai phạm. Tích cực kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các điểm
Internet chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các quận/huyện/thị xã về các quy định
trong quản lý Internet nói chung, quản lý đại lý Internet, trò chơi trực tuyến nói riêng
và kỹ năng, kỹ thuật công nghệ, nghiệp vụ kiểm tra hoạt động kinh doanh của các đại
lý Internet trên địa bàn và siết chặt đại lý internet để "chặn" tiêu cực từ game online
Kiện toàn và nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về Internet
của Thành phố Hồ Chí Minh
Nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, về nguồn
nhân lực, về cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao, hiện đại bảo
đảm triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý về cả hành chính và kỹ thuật để
kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các sai phạm theo pháp luật.
Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng là nhóm giải pháp có ý
nghĩa then chốt và lâu dài nhằm nâng cao dân trí một cách toàn diện, để mỗi người
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dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên có ý thức tự bảo vệ mình và trở thành
bộ lọc thông tin, hướng dẫn những người chung quanh nhận biết, sàng lọc các thông
tin xấu, thông tin độc hại. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ trung
ương đến địa phương, phối hợp trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng với các tổ
chức, đoàn thể, giữa gia đình và nhà trường, giữa ý thức cá nhân với các phong trào
mang tính cộng đồng hướng tới một văn hóa Internet lành mạnh, đóng góp ngày
càng tích cực và hiệu quả vào sự phát triển của toàn xã hội.
Tăng cường phát triển hạ tầng CNTT và an toàn an ninh thông tin trong việc quản
lý nhà nước về Internet của Thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng một hạ tầng thông tin hiện đại, cập nhật với xu thế thế giới, là môi
trường tốt cho sự hội tụ của viễn thông, Internet và phát thanh truyền hình, hội tụ
giữa các thiết bị cố định và di động, phục vụ cho việc triển khai phiên bản Internet
mới IPv6, tiến hành cấu trúc hệ thống máy tính mạng, máy tính rẻ, phần mềm mã
nguồn mở... góp phần tạo dựng một xã hội thông tin trong đó mọi người được áp
dụng mọi thông tin theo yêu cầu.
Trong thế giới phẳng, đa chiều và với yêu cầu phát triển, cạnh tranh ngày càng
cao, đối với cá nhân hay bất kỳ tổ chức nào, thông tin ngày nay đã trở thành một
trong những nhu cầu không thể thiếu, thậm chí mang tính quyết định. Cũng vì một
trong những lý do như vậy mà Internet, truyền thông xã hội đã và sẽ ngày càng phát
triển, lôi cuốn, thu hút số lượng đông đảo người sử dụng trên toàn cầu. Công nghệ
truyền thông sẽ phát triển rất nhanh bằng nhiều phát minh, sáng chế mới và có thể
khẳng định nó sẽ phát triển nhanh đến mức vượt ngoài sự hình dung, ngoài khả năng
dự báo của số đông. Từ luận điểm này có thể dự báo, số đông người sử dụng sẽ phụ
thuộc vào công nghệ, đi sau công nghệ và công nghệ sẽ được làm chủ bởi số ít những
người, những nước nắm giữ công nghệ mới. Cũng vì lẽ đó, các giải pháp kỹ thuật,
giải pháp nghiệp vụ mang tính kỹ thuật nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của
Internet, truyền thông xã hội sẽ luôn đi sau, chi phí cao và bị động.
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