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PHÒNG, CHỐNG TIN GIẢ, TIN SAI LỆCH Ở VIỆT NAM

Tin giả
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Tin giả

Hình thức quản lý

Chủ yếu dựa vào chính sách, công nghệ, kỹ thuật

- Nghị định 14/2022/NĐ-CP

- Các hệ thống kỹ thuật của các Bộ, đơn vị chủ trì

Trách nhiệm của các Cơ quan quản lý nhà nước

Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương (bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng: Ban chỉ đạo 35 Trung 

ương thống nhất chỉ đạo)

Người dân + Doanh nghiệp

Vai trò thụ động, tiếp nhận và là nạn nhân của tin 

giả, tin sai lệch, vừa có vai trò chủ động trở thành 

chiến sĩ trên mặt trận phòng chống tin giả.
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Từ góc độ quản lý nhà nước Từ góc độ xã hội dân sự

PHÒNG, CHỐNG TIN GIẢ, TIN SAI LỆCH TRÊN THẾ GIỚI

Luật

Singapore: Đạo luật bảo vệ khỏi sự giả dối và 

thao túng trên mạng (POFMA) (2019); Malaysia: 

Luật phòng, chống tin giả (Anti-Fake News Act) 

(2018); Thái Lan: Luật Tội phạm mạng

(Computer Crimes Act)…

Quy tắc, cam kết

Châu Âu: Quy tắc thực hành về tin giả, tin sai sự

thật (The European Union Code of Practice on 

Disinformation); Ác-hen-ti-na: Cam kết đạo đức

kỹ thuật số (Ethical Digital Commitment)…

Cẩm nang - Bộ công cụ

Anh: Cẩm nang/Bộ công cụ phòng, chống tin giả, 

tin sai sự thật (RESIST)

3



RESIST - CẨM NANG PHÒNG, CHỐNG TIN GIẢ, TIN SAI 
LỆCH CỦA  ANH

Giới thiệu chung
- Ban hành: 2019 (72 trang, 06 phụ 

lục)

- Phiên bản cập nhật: 2021(60 trang)

Mục tiêu

Giảm tác động của các chiến dịch tin 

giả với xã hội và lợi ích quốc gia, cung 

cấp cho công chúng niềm tin trên 

không gian mạng

Đối tượng sử dụng
Cơ quan, tổ chức chính phủ, các tổ

chức, cá nhân làm truyền thông
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Mức độ phổ biến
Đào tạo hơn 500 tổ chức, cá nhân làm

truyền thông (communicator) thuộc ít

nhất 20 quốc gia đối tác

Phạm vi quản lý



Nhận diện tin giả

Recognise disinformation
Thấu hiểu tình huống

Situational insight
Truyền thông chiến lược

Strategic communication

Cảnh báo sớm

Early warning
Phân tích, đánh giá tác động

Impact analysis
Theo dõi kết quả

Track outcomes

Mục đích của việc tung thông tin sai

lệch là gì?

Tin giả sử dụng công nghệ, kỹ thuật gì?

Làm thế nào để phối kết hợp các kỹ

thuật này nhằm tạo ra tác động mong

muốn của tin giả?

Hiểu gì về bối cảnh của tin giả và

làm thế nào để đưa ra các phản ứng

kịp thời đối phó, xử lý những thông

tin sai lệch này?

Phản ứng của cộng đồng với tin giả

này sẽ thế nào?

Quy trình xử lý ngăn chặn tin giả là

gì?

Có thể đưa ra nhưng giải pháp lựa

chọn gì để đối phó, xử lý tin giả này

Làm thế nào để tập trung giám sát

kỹ thuật số vào những lĩnh vực ưu

tiên?

Làm thế nào để phát triển một bộ

công cụ giám sát kỹ thuật số?

Làm cách nào sử dụng công cụ giám

sát kỹ thuật số để đánh giá các nguy

cơ và lỗ hổng tiềm năng?

Mục tiêu của tin giả là gì?

Tác động gì có thể xảy ra?

Khả năng tiếp cận của tin giả?

Làm thế nào để sắp xếp thứ tự ưu

tiên của tin giả?

Làm thế nào để ghi lại và chia sẻ

thông tin về các chiến dịch phòng, 

chống tin giả?

Làm thế nào để đánh giá các hoạt

động, nhiệm vụ triển khai và rút ra 

các bài học kinh nghiệm?

MÔ HÌNH/ BỘ CÔNG CỤ RESIST - ANH
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ĐÁNH GIÁ CỦA QUỐC TẾ ĐỐI VỚI BỘ CÔNG CỤ RESIST 

Nguồn: NATO Strategic Communications Centre of Excellence, FACT-

CHECKING AND DEBUNKING A BEST PRACTICE GUIDE TO 

DEALING WITH DISINFORMATION, 2021

NATO (2021): RESIST – Một trong những thực

tiễn điển hình về phòng, chống tin giả, tin sai lệch

Tháng 12/2021, báo cáo của Ủy ban tư vấn về

không gian mạng cho Quốc hội Mỹ khuyến nghị: 

RESIST là một mô hình đáng để học tập trong công

tác phòng, chống tin giả, tin sai lệch trên không

gian mạng



Cẩm nang phòng, 

chống tin giả, tin 

sai lệch

Hoàn thiện, nâng tầm lý luận 

Tổng quát hóa thành lý luận một cách hệ

thống toàn diện về công tác phòng, chống

tin giả, tin sai lệch.

Thể hiện vai trò dẫn dắt
Nếu Việt Nam ban hành cẩm nang cho

toàn dân sẽ là một trong những nước

đầu tiên trên thế giới có cẩm nang do

Nhà nước ban hành dẫn dắt toàn xã hội

trong phòng chống tin giả, tin sai lệch.

Dẫn dắt sáng kiến trong ASEAN task

force về phòng chống tin giả.

Toàn dân, toàn diện

Mở rộng đối tượng tự phòng vệ từ gói

gọn trong hoạt động của các cơ quan

nhà nước sang mọi tổ chức, doanh

nghiệp trong xã hội thực hiện dựa trên

quy trình tổng thể và toàn diện

ĐỀ XUẤT
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Việc nghiên cứu, ban hành cuốn Cẩm nang thể hiện sự sáng tạo, đột phá, bằng cách đi 

riêng của Việt Nam trong công cuộc phòng chống tin giả, tin sai lệch trên không gian mạng



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

CẨM NANG PHÒNG, CHỐNG 

TIN GIẢ, TIN SAI LỆCH TRÊN 

KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

CĐS


