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Phần 1: Bối cảnh và mục tiêu đánh giá



Đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, chính quyền số 



Thiệt hại kinh tế từ lộ lọt dữ liệu từ khu vực công

• Thiệt hại trung bình tăng 10%/năm, từ 3.86 triệu đô-la đến 4.24 triệu đô-la 

• Khu vực công thiệt hại
tăng 78.7%

• Dữ liệu định danh cá
nhân: Giá trị thiệt
hại/đơn vị cao nhất
$180/trường hợp

2020

2021

* Nguồn: Báo cáo của IBM Security, nhan đề “Thiệt hại kinh tế từ lộ lọt dữ liệu trong 2021”

DL định danh cá nhân

DL đã ẩn danh

DL gắn với SHTT

DL nhân công

Các DL nhạy cảm khác



Mục tiêu đánh giá

Mục tiêu 1

Rà soát các quy định
pháp luật về bảo vệ
DLCN của công dân
trong khu vực công

Mục tiêu 2

Hiện trạng thực thi
pháp luật và thực
hành bảo vệ DLCN 
trên các kênh tương
tác giữa Chính
quyền – Người dân

Mục tiêu 3

Ghi nhận các thông
lệ tốt, giúp định
hướng xây dựng các
tiêu chuẩn, hướng
dẫn quốc gia về bảo
vệ DLCN trong khu
vực công

Mục tiêu 4

Khuyến nghị các
giải pháp nâng cao
hiệu quả thực
hành bảo vệ DLCN 
ở cấp độ chính
quyền địa phương



Phần 2: Phương pháp đánh giá



Hướng tiếp cận và phạm vi nghiên cứu

• Tập trung vào 3 kênh tương tác chính: 
1. Cổng dịch vụ công (DVC) trực tuyến; 
2. Cổng thông tin điện tử (TTĐT) cấp 

tỉnh; 
3. Các ứng dụng thông minh (ƯDTM) 

do chính quyền cấp tỉnh phát triển
và vận hành

• Chỉ đánh giá đối với thông tin công khai 
tiếp cận được

• Không đánh giá toàn bộ dữ liệu cá nhân 
khu vực công



Cách dữ liệu cá nhân được thu thập qua các kênh
tương tác chính quyền-công dân

Ví dụ về 2 kênh thu thập dữ liệu cá nhân (DLCN) trên Cổng DVC và Cổng TTĐT cấp tỉnh 



Cơ sở pháp lý đánh giá việc thực hiện bảo vệ dữ liệu cá
nhân trong khu vực công của Việt Nam

Quyền của chủ thể dữ liệu Trách nhiệm của cơ quan chủ quản thu thập, xử lí và sử 
dụng thông tin cá nhân 

o Đồng ý sau khi được thông báo 

o Kiểm tra, đính chính hoặc hủy bỏ

o Yêu cầu dừng cung cấp bên thứ ba 

o Yêu cầu bồi thường thiệt hại

o Cung cấp quyền truy cập

o Quyền được Lựa chọn giới hạn nội dung và 

phạm vi sử dụng

o Nhận được sự đồng ý trước khi thu thập, xử lí và sử

dụng thông tin cá nhân

o Thông báo về hình thức, phạm vi, địa điểm và mục đích

của việc thu thập, xử lí và sử dụng

o Xây dựng và công khai các biện pháp xử lý và bảo vệ

thông tin cá nhân trong cơ quan mình

o Chỉ sử dụng TTCN cho các mục đích xác định trước và

hạn chế lưu trữ thông tin cá nhân theo quy định của pháp

luật hoặc thỏa thuận của hai bên

o Có biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn TTCN

không bị mất, đánh cắp, tiết lộ hay thay đổi hoặc bị phá hủy

o Đáp ứng yêu cầu điều tra, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá

nhân từ chủ thể dữ liệu

o Phải xóa thông tin cá nhân đã lưu trữ sau khi đạt mục

đích thu thập hoặc thời gian lưu trữ đã hết



Đối tượng nghiên cứu và phương diện được đánh giá

Phương diện được đánh giá

• Bản ‘Chính sách về quyền riêng tư’ 

• Thực thi chính sách về quyền riêng tư 

• 17 tiêu chí đánh giá cụ thể 

Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ 63 tỉnh/thành
phố trực thuộc trung ương

• 63 cổng TTĐT tỉnh/thành phố (78 kênh thu thập DLCN 
qua 3 chuyên mục: (i) Hỏi đáp; (ii) Phản ánh kiến nghị; 
(iii) Lấy ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

• 63 cổng DVC trực tuyến

• 50 ứng dụng thông minh hỗ trợ tương tác Chính quyền 
– Người dân: 42/63 tỉnh 



1.1. Sự tồn tại của các chính sách về quyền riêng tư

1.2. Khả năng tiếp cận ngôn ngữ

1.3. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

1.4. Xác định các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm đối với các quyền của chủ thể 
dữ liệu

1.5. Xác định chủ thể dữ liệu

1.6. Làm rõ thông tin cá nhân sẽ được chia sẻ với ai

1.7. Quyền riêng tư của trẻ em

1.8. Những loại thông tin cá nhân nào được thu thập?

1.9. Mô tả những mục đích thu thập và xử lý thông tin cá nhân 

1.10. Thông báo về thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

1.11. Thông báo về rủi ro quyền riêng tư và các biện pháp để ngăn chặn

1.12. Cam kết thông báo về những thay đổi/cập nhật

1.13. Thông tin liên hệ đối với các câu hỏi, yêu cầu, khiếu nại về thông tin cá nhân

1.14. Thời hạn trả lời các câu hỏi, yêu cầu, khiếu nại từ chủ thể dữ liệu có được 
nêu rõ?

17 tiêu chí đánh giá

14  tiêu chí cho chính sách về quyền riêng tư 3 Tiêu chí cho thực thi

2.1. Quyền được đồng ý và được biết

2.2. Quyền hạn chế phạm vi sử dụng thông
tin cá nhân

2.3. Quyền đặt câu hỏi, yêu cầu truy cập/sửa
chữa/xóa và gửi khiếu nại



Phần 3: Kết quả đánh giá chính



1. Nhận thức và quan tâm đối với bản chính sách về
quyền riêng tư còn hạn chế

Trong 63 cổng DVC trực tuyến:
- Thừa Thiên Huế
- Đà Nẵng
- Gia Lai

Trong 63 cổng TTĐT cấp tỉnh/TP trực
thuộc TƯ
- Bình Định
- Phú Thọ
- Hà Nội
- Thừa Thiên Huế

50 ƯDTM hỗ trợ tương tác CQ-ND:
- Bắc Kạn
- Vĩnh Phúc
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Và 29 UDTM khác
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18/50
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32/50
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Có hay không chính sách về quyền riêng tư?

Có

Không



1. Nhận thức và quan tâm đối với bản chính sách về
quyền riêng tư còn hạn chế

16/39

35/39

22/39
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Mức độ tiếp cận ngôn ngữ Việc trích dẫn cơ sở PL

Mức độ tiếp cận ngôn ngữ và việc trích dẫn cơ sở pháp lý

Cả TA và TV
(UDTM tỉnh
Tiền Giang)

Chỉ TV

Chỉ TA

Chi tiết (Cổng TTĐT tỉnh Thừa
Thiên Huế)

Chung chung

Không đề cập

Ghi chú: Nhận xét này dựa trên đánh giá đối với 39 bản chính sách về quyền riêng tư tổng thể được tìm thấy trên cả 3 nền tảng



1. Thực hành tốt

Thành phố Đà Nẵng
• Hộp kiểm đồng ý sẵn có

• Chính sách về quyền riêng tư đính kèm

Ghi chú: 42 UDTM có hoạt động tại thời điểm đánh giá

28/42

44/63
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42 ƯDTM 63 cổng DVC 78 kênh trên cổng 
TTĐT

Quyền được đồng ý và được biết

Không có Có điều khoản BVDLCN

Chỉ có hộp kiểm Có cả hộp kiểm và CSQRT



2. Chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ
dữ liệu của công dân

Thông tin liên hệ của đầu mối BVDLCN

Các tỉnh cung cấp email Email

Đồng Tháp sotttt@dongthap.gov.vn

Huế dttm@thuathienhue.gov.vn

Vĩnh Long dttm@vinhlong.gov.vn

Vĩnh Phúc sotttt@vinhphuc.gov.vn

Bạc Liêu vnptbaclieu@gmail.com.

Bình Định binhdinh.smartcity@gmail.com

Bắc Kạn tdat2007@vnpt.vn

Bến Tre itkv5dev@gmail.com

Cần Thơ quanb1401083tggdev@gmail.com

Hòa Bình kieutoan213@gmail.com

Hưng Yên theanhhp95@gmail.com

Kon Tum trungnh.tgg@gmail.com

Lạng Sơn hnguyen48206@gmail.com

Long An locliem08@gmail.com

Quảng Nam quanb1401083tggdev@gmail.com

Thái Bình hoanghaikk@gmail.com

Tiền Giang hotro.app.tgg@gmail.com

Ghi chú: Dựa trên khảo sát 39 bản chính sách về quyền riêng tư được tìm thấy trên cả 3 nhóm kênh tương tác trong phạm vi đánh giá
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Thông tin và cơ chế liên hệ

Thông tin và cơ chế liên hệ cung cấp bởi
39 bản chính sách về QRT được tìm thấy

Email công vụ

Email cá nhân

Không



2. Đánh giá mức độ phản hồi của chính quyền địa phương với các yêu cầu của công
dân về cập nhật thông tin tài khoản và tiếp cận các phương thức bảo vệ dữ liệu cá 
nhân đã được chính quyền địa phương phát triển (1)



Thời gian trung bình để nhận
được phản hồi: 2,22 ngày

17/32
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32 Chính sách về quyền riêng 
tư của các UDTM

63 Cổng DVC trực tuyến 63 Cổng TTĐT cấp tỉnh Tỷ lệ phản hồi nhận được

Không

Có

2. Đánh giá mức độ phản hồi của chính quyền địa phương với các yêu cầu của công 
dân về cập nhật thông tin tài khoản và tiếp cận các phương thức bảo vệ dữ liệu cá 
nhân đã được chính quyền địa phương phát triển (2)

Số lượng các kênh tương tác có cung cấp thông tin 
liên lạc cho công dân

Tổng số lượng các thư điện tử được gửi đi và số 
lượng phản hồi nhóm nghiên cứu ghi nhận được 

trong thời gian đánh giá 



2. Các thực hành chưa tốt



2. Thực hành tốt đến từ đầu mối liên hệ của Cổng DVC trực
tuyến tỉnh Bến Tre
Kính gửi Bà Thùy!

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre có tiếp nhận thông tin Bà hỏi qua hộp thư điện tử và đã chuyển nội dung trên đến Sở Thông tin và 
Truyền thông - Đơn vị quản lý kỹ thuật cổng dịch vụ công tỉnh để xem xét trả lời.

Vấn đề Bà hỏi được Sở Thông tin và Truyền thông tin trả lời như sau:

1. Về cập nhật thông tin về số căn cước công dân: Khi người dân đăng nhập thành công vào cổng dịch vụ công tỉnh, nếu muốn cập nhật các thông tin 
cá nhân của mình thì người dân có thể vào mục "Thông tin cá nhân" để cập nhật lại các thông tin đã đăng ký trước đó.

2. Về đảm bảo an toàn thông tin khi thực hiện thanh toán trực tuyến: Hiện cổng dịch vụ công tỉnh Bến Tre đang sử dụng chung nền tảng thanh toán 
trực tuyến do Văn phòng Chính phủ cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Về quy trình thanh toán, khi người dân nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ 
công tỉnh Bến Tre, nếu thực hiện thanh toán phí, lệ phí (áp dụng cho các dịch vụ có phí) và chọn thanh toán qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường 
hợp này sẽ được chuyển sang hệ thống thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia, và nền tảng này được liên kết với các nền tảng thanh toán trực 
tuyến của từng loại ngân hàng như Agribank (Internet Banking), BIDV (Smart Banking),...Mỗi nền tảng thanh toán của từng loại ngân hàng có cơ chế 
đảm bảo an toàn thông tin riêng để đáp ứng yêu cầu bảo mật khi thanh toán online, việc xác lập cơ chế bảo mật thanh toán thì do người dùng cấu 
hình riêng như bảo mật 2 lớp qua mã OTP, mật khẩu,... khi xác nhận thanh toán.

Ngoài ra việc mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin phần lớn nằm trên thiết bị cá nhân của người dùng do chưa cài phần mềm diệt virus hoặc do 
phần mềm diệt virus không thường xuyên cập nhật thư viện mã độc hoặc do mã độc là loại mới nên phần mềm diệt virus chưa thể phát hiện, ...Do 
đó, khi sử dụng internet vô tình máy bị cài phần mềm thu thập thông tin dữ liệu. Tuy nhiên, nếu người dùng thực hiện thanh toán online có cài đặt cơ 
chế bảo mật trên sẽ tránh được trình trạng mất an toàn thông tin. Vì khi muốn xác thực việc thanh toán thì cần nhập mã OTP được gửi về số điện 
thoại đăng ký.

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre thông tin để Bà Thùy biết. Nếu có vấn 
đề gì chưa rõ Bà Thùy có thể liên hệ trực tiếp Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông - Sở Thông tin và Truyền thông theo số điện thoại 
02753.818.107, Email: pcntt.stttt@bentre.gov.vn.

Trân trọng!



3. Chưa phân định rõ trách nhiệm pháp lý của các cơ quan
Nhà nước và các bên liên quan

Chưa phân biệt giữa chủ thể kiểm soát dữ liệu và chủ thể xử lý dữ liệu và thiết 
lập chế độ trách nhiệm tương ứng

Xác định mơ hồ Thực thể tư nhân Sở TT&TT Hệ thống CNTT UBND tỉnh/thành

15/32 từ ƯDTM

(15/39 tổng thể)

11/32 từ ƯDTM

(11/39 tổng thể)

Binh Dinh

Da Nang

Dong Thap

Thua Thien Hue

Vinh Long

Bình Định

Hà Nội

Phú Thọ

Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế

Da Nang

Hau Giang

https://www.freeprivacypolicy.com/live/de407ef0-b55a-47de-b421-c5d131b928f2
https://www.termsfeed.com/live/e866f469-a79f-48e2-851b-4e383fe16164
https://webapi.dongthap.gov.vn/privacy
https://ioc.thuathienhue.gov.vn/privacy_policy.html
https://phananh.vinhlong.gov.vn/policy/policy.html
https://binhdinh.gov.vn/huong-dan-dam-bao-an-toan-thong-tin/chinh-sach-dam-bao-an-toan-thong-tin-ca-nhan.html
https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/8001/104240/chinh-sach-am-bao-an-toan-thong-tin-ca-nhan.html
https://phutho.gov.vn/vi/quy-dinh-ve-bao-ve-thong-tin-ca-nhan
https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-bao/newsid/D37FCF1C-A85D-4EF0-9577-133FA5EFE3D3
https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/chinh-sach/ReqId/c4d965a8
https://egov.danang.gov.vn/reg
https://app.haugiang.gov.vn/policy.html


3. Ủy ban Nhân dân tỉnh hay nhà thầu Dịch vụ CNTT ? 



Phần 4: Một số khuyến nghị chính



1. Phân định rõ tính riêng tư của dữ liệu và an toàn, 
bảo mật dữ liệu

An toàn, bảo mật dữ liệu Tính riêng tư của dữ liệu

Đối tượng bảo vệ Hệ thống công nghệ thông tin Công dân là người dùng

Nội hàm

Bảo vệ:

• Tính toàn vẹn dữ liệu

• Tính bảo mật dữ liệu

• Tính sẵn có của dữ liệu

• Các quyền của người dùng: quyền

đồng ý, quyền yêu cầu cập nhật, 

sửa đổi, xóa, quyền tiếp cận, …

Công cụ bảo vệ/

thực thi

• Hướng dẫn kỹ thuật

• Quy định nội bộ

• Hợp đồng dịch vụ với các điều 

khoản BVDLCN

• Chính sách về Quyền riêng tư và cơ

chế cho phép lựa chọn sự đồng ý

• Nghĩa vụ Thông báo

• Nghĩa vụ pháp lý



2. Hoàn thiện quy định của pháp luật về
bảo vệ dữ liệu cá nhân

Cần có Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tách bạch: Chủ thể dữ liệu; Chủ thể quản lý dữ liệu; Chủ thể
xử lý dữ liệu

Bản mẫu về Chính sách về Quyền riêng tư như một dạng thỏa
thuận điện tử (e-contract) về sử dụng dữ liệu cá nhân giữa
công dân và cơ quan Nhà nước



3. Cần có nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ít nhất cần cử một nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá
nhân ở cấp tỉnh

Chức năng chính: tham mưu, tư vấn về xây dựng quy trình, quy
chuẩn BVDL Cá nhân; theo dõi tuân thủ quy định; kết nối người
cung cấp dữ liệu – cơ quan chủ quản dữ liệu khi cần thiết

Công khai đầy đủ thông tin về nhân sự phụ trách



• Minh bạch về sự cố dữ liệu và đánh giá tác động tới quyền riêng
tư dữ liệu cá nhân

• Bổ sung tiêu chí BVDLCN vào bộ Chỉ số chuyển đổi số Việt Nam
(DTI) của Bộ Thông tin và Truyền thông

• Đánh giá (chấm điểm) độc lập về mực độ thực thi bảo vệ dữ liệu
cá nhân trong khu vực công của các hiệp hội doanh nghiệp và
bảo vệ người tiêu dùng

4. Giám sát đánh giá thực hành bảo vệ dữ liệu

cá nhân



Xin cảm ơn!
www.papi.org.vn


