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CUỘC SỐNG SỐ THỜI CHIẾN Ở LIÊN BANG NGA, U-CRAI-NA VÀ 

GỢI SUY CHO VIỆT NAM 

Tháng 7/2022 

Ngày 24/2/2022, Liên bang Nga (sau đây gọi tắt là Nga) phát động “chiến 

dịch quân sự đặc biệt” tấn công U-crai-na. Đây là cuộc chiến có quy mô lớn nhất 

ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, có tác động rất lớn về mọi mặt 

kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, thể thao... và không gian mạng ở nhiều nước 

trên thế giới. Trong 4 tháng, mật độ truyền thông thế giới đề cập đến cuộc xung 

đột tăng vọt cuối tháng 2 (trung bình tháng 2 gấp 3,69 lần tháng 1), đạt đỉnh trong 

tháng 3 (gấp 5,29 tháng 1) và bắt đầu giảm dần đến tháng 6/2022 chỉ còn gấp 2,4 

lần tháng 1/20221. 

Báo cáo chuyên đề này tập trung vào cuộc sống trên không gian mạng (cuộc 

sống số) trong 4 tháng xung đột ở Nga và U-crai-na và tác động của các bên liên 

quan. Để khách quan nhất, báo cáo đã tổng hợp, phân tích từ nguồn thông tin của 

nhiều bên như truyền thông phương Tây, U-crai-na, Nga, Trung Quốc, Việt Nam, 

các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp… và đặc biệt nhấn mạnh vào những nguồn đo 

lường dữ liệu khách quan, độc lập với giới truyền thông, trong đó có Hệ thống 

đo lường các ứng dụng trên thiết bị di động của Bộ Thông tin và Truyền thông 

(sau đây gọi tắt là Hệ thống đo của Bộ TT&TT). 

Báo cáo chuyên đề bao gồm 9 nội dung sau: (1) Tổng quan môi trường số 

ở Nga trước cuộc xung đột quân sự; (2) Tổng quan môi trường số ở U-crai-na 

trước cuộc xung đột quân sự; (3) Một  số tác động điển hình của cuộc xung đột 

tới công nghệ số và an toàn, an ninh mạng quốc tế; (4) Vai trò của Mỹ trong cuộc 

xung đột quân sự Nga và U-crai-na; (5) Cuộc sống số ở U-crai-na thời chiến; (6) 

Cuộc sống số ở Nga trong vòng vây cấm vận; (7) Một số vấn đề rút ra; (8) Ảnh 

hưởng của cuộc xung đột tới ngành công nghệ số và không gian mạng Việt Nam; 

(9) Gợi suy cho Việt Nam (phần này ai quan tâm thì liên hệ Viện Chiến lược 

Thông tin và Truyền thông) 

Sau đây là nội dung báo cáo chi tiết: 

 

1. Tổng quan môi trường số ở Nga trước cuộc xung đột quân sự 

   Theo báo cáo của We are Social, tháng 1/2022, dân số Nga là 145,9 triệu người, 

trong đó có tỷ lệ người dùng Internet khá cao đạt 89% dân số tương đương 129,8 

                                                
1 Trích xuất, tính toán trên nguồn dữ liệu lấy từ công cụ trực tuyến đo lường các nguồn truyền thông 
lớn trên thế giới https://gdelt.github.io/  

https://gdelt.github.io/
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triệu người dùng Internet, số lượng người dùng mạng xã hội là 106 triệu (72,7% 

dân số). Các nền tảng số xuyên biên giới khá phổ biến ở Nga như Youtube, 

Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Tiktok… Trước cuộc xung đột quân 

sự với U-crai-na, Nga được thế giới biết đến về năng lực điển hình về công nghệ 

số bao gồm:  

  (i) Nổi tiếng thế giới về năng lực tấn công mạng, tuyên truyền tự động bằng 

công nghệ số (còn gọi là tuyên truyền điện toán) trên không gian mạng.  

  (ii) Xây dựng được một hệ sinh thái nền tảng Internet nội địa mạnh: Nga là 

trường hợp hiếm trên thế giới phát triển thành công một số nền tảng số nội địa 

trên Internet trong môi trường cạnh tranh tự do với các nền tảng nước ngoài 

xuyên biên giới, điển hình là mạng xã hội VK và nền tảng tìm kiếm Yandex 

chiếm thị phần tương đương hoặc hơn Facebook và Google2 tại Nga.  

  (iii) Chủ động chuẩn bị khả năng độc lập mạng Internet với thế giới3: Luật 

Internet nội địa, thường gọi tắt là RuNet, hiệu lực từ tháng 11/2019, có mục đích 

đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, nghĩa là chủ động đảm bảo 

mạng Internet hoạt động bình thường ở Nga trong mọi tình huống, kể cả khi ngắt 

với mạng Internet toàn cầu. Tháng 12/2019, Nga tuyên bố đã thực hiện ngắt kết 

nối kỹ thuật thành công mạng Internet ở Nga với Internet toàn cầu.  

  (iv) Hầu hết các công nghệ số lõi bao gồm công nghệ chip bán dẫn, hệ điều 

hành trên máy tính và điện thoại di động, kho ứng dụng di động, một số phần 

mềm phổ biến,… phụ thuộc nước ngoài (Mỹ, phương Tây). Giai đoạn 2007-

2020, giá trị nhập khẩu chip của Nga tăng gấp đôi so với giai đoạn trước4, mặc 

dù Nga cố gắng xây dựng ngành công nghiệp chip nội địa nhưng đến nay chưa 

theo kịp trình độ tiên tiến thế giới5. Theo công bố năm 2021 của Trường nghiên 

cứu kinh tế cao cấp của Nga, thiết bị viễn thông nhập khẩu năm 2020 chiếm 86% 

                                                
2 Theo số liệu của Statcounter (https://gs.statcounter.com/) đo thị phần tại Nga:   
- Tháng 2/2022:  
  + Mạng xã hội VK chiếm 22,01% so với Facebook 17,31%, YouTube 15,16%;  
  + Nền tảng tìm kiếm Yandex chiếm 45,67% so với Google 51,83% 
- Tháng 5/2022:  
  + Mạng xã hội VK chiếm 37,21% so với Facebook 6,93%, YouTube 18,73%.  
  + Nền tảng tìm kiếm Yandex chiếm 48,39% so với Google 49,11% 
3 Các nước phương Tây gọi là Splinternet – khái niệm về các mạng Internet quốc gia hoạt động 
phân tách khỏi Internet toàn cầu (https://www.wired.com/story/russia-splinternet-censorship/) 
4 https://www.bruegel.org/2022/03/the-decoupling-of-russia-high-tech-goods-and-components/  
5 https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/uk-sanctions-russian-microprocessor-makers-
banning-them-from-arm/ Tháng 4/2022, Chính phủ Nga quyết định đầu tư 38,2 tỷ USD phát triển 
ngành công nghiệp sản xuất chip. Hiện nay, phần lớn nhà sản xuất chip của Nga mới làm chủ tiến 
trình sản xuất 90nm. Hai công ty chip lớn nhất của Nga là Baikal Electronics và MCST có giấy phép 
của hãng ARM (Anh quốc) thiết kế chip 16nm và 28nm nhưng phải đặt hàng sản xuất tại TSMC (Đài 
Loan) và Samsung (Hàn Quốc). Nga gặp khó khăn sản xuất các chip này khi đầu tháng 5/2022, Anh 
quốc cấm vận 63 thực thể Nga được sử dụng giấy phép của ARM. 

https://gs.statcounter.com/
https://www.wired.com/story/russia-splinternet-censorship/
https://www.bruegel.org/2022/03/the-decoupling-of-russia-high-tech-goods-and-components/
https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/uk-sanctions-russian-microprocessor-makers-banning-them-from-arm/
https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/uk-sanctions-russian-microprocessor-makers-banning-them-from-arm/
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thị trường6. So với các nước phương Tây, lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn ở Nga 

đi sau khoảng 15 năm, phần mềm đi sau khoảng 10 năm7. Kể từ xung đột Nga – 

U-crai-na, Mỹ và nhiều nước đồng minh cấm xuất khẩu mọi loại chip quân sự 

sang Nga, đồng thời hạn chế xuất khẩu chip dân sự nhằm ngăn cản Nga tiếp cận 

công nghệ chip phương Tây. 

2. Tổng quan môi trường số ở U-crai-na trước cuộc xung đột quân sự 

   Theo báo cáo của We are Social, tháng 1/2022, dân số U-crai-na là 43,33 triệu 

người, trong đó có tỷ lệ người dùng Internet tương đối cao, đạt 71,8% dân số 

tương đương 31,1 triệu người dùng Internet, số lượng người dùng mạng xã hội 

là 28 triệu (64,6% dân số). Các nền tảng số xuyên biên giới là chủ yếu ở U-crai-

na như Viber, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Tiktok và 

VK của Nga. Một số nét điển hình về công nghệ số ở U-crai-na gồm:  

  (i) Vài năm gần đây, ngành công nghiệp CNTT của U-crai-na có tốc độ phát 

triển hằng năm khá tốt, kể cả thời kỳ GDP suy giảm, đạt 25-30%, đóng góp 4% 

cho GDP với nguồn nhân lực gần 300.000 người, mỗi năm đào tạo mới 20.000 

chuyên gia CNTT. Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp (startup) công nghệ số 

tăng từ 3 tỷ USD lên hơn 5 tỷ USD năm 2019, trong đó năm 2021, kỳ lân nổi 

tiếng Grammarly được định giá tới 13 tỷ USD8.  

  (ii) Năm 2019, U-crai-na thành lập Bộ Chuyển đổi số với tầm nhìn xây dựng 

“Quốc gia điện thoại di động thông minh” do Phó Thủ tướng Mykhailo Fedorov 

28 tuổi kiêm nhiệm Bộ trưởng. Nền tảng số quốc gia trọng điểm triển khai từ 

năm 2020 là ứng dụng dịch vụ công trên thiết bị di động Di-ia (Дія) cho phép 

người dân sử dụng 100% dịch vụ công trực tuyển. Với Di-ia, U-crai-na trở thành 

quốc gia đầu tiên mà người dân có thể sử dụng danh tính số ở mọi nơi trong 

nước9. Di-ia có sự phát triển khá nhanh, một phần là nhờ dịch Covid-19 nên 

người dân phải tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến10. 

  (iii) Kể từ năm 2014, sau sự kiện Nga sáp nhập Crưm, Mỹ và NATO đã chi 

hàng chục triệu USD hỗ trợ U-crai-na tăng cường năng lực an toàn, an ninh 

mạng. 

  (iv) Trước nguy cơ xung đột với Nga, ngày 17/2/2022, Quốc hội U-crai-na 

thông qua Luật bảo vệ dữ liệu sửa đổi, trong đó cho phép dữ liệu chính phủ 

                                                
6 https://www.ng.ru/economics/2021-11-16/1_8302_import.html  
7 https://tlgrm.ru/channels/@RUSSICA2/46364  
8 https://www.csis.org/blogs/perspectives-innovation/russian-invasion-must-not-halt-ukraines-high-
tech-ambitionsv  
9 https://ukraine.ua/invest-trade/digitalization/   
10 Hệ thống đo lường của Bộ TT&TT ghi nhận trong 12 tháng qua, số lượng người dùng ứng dụng 
Di-ia ở U-crai-na tăng 211% từ 8,12 triệu (6/2021) lên 19,8 triệu (5/2022). 

https://www.ng.ru/economics/2021-11-16/1_8302_import.html
https://tlgrm.ru/channels/@RUSSICA2/46364
https://www.csis.org/blogs/perspectives-innovation/russian-invasion-must-not-halt-ukraines-high-tech-ambitionsv
https://www.csis.org/blogs/perspectives-innovation/russian-invasion-must-not-halt-ukraines-high-tech-ambitionsv
https://ukraine.ua/invest-trade/digitalization/
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trên các máy chủ trong nước được đưa lên mạng điện toán đám mây công 

cộng (public cloud), nghĩa là có thể nằm trong các trung tâm dữ liệu ở nước 

ngoài.  

  (v) Cuối năm 2021 và đầu năm 2022, một số công ty Mỹ đã hỗ trợ U-crai-na: 

Starlink cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp, Microsoft hỗ trợ di chuyển 

dữ liệu cơ quan chính phủ ra nước ngoài theo Luật bảo vệ dữ liệu sửa đổi. Bộ 

Chỉ huy không gian mạng và Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) của Mỹ đã cử 

chuyên gia đến hỗ trợ U-crai-na trên mặt trận an toàn, an ninh mạng.  

 

3. Một  số tác động điển hình của cuộc xung đột tới công nghệ số và an toàn, 

an ninh mạng quốc tế 

Sau đây là một số đánh giá và dự báo ban đầu của các chuyên gia quốc tế: 

 (i) Nguy cơ sụt giảm nguồn cung toàn cầu về khí trơ (neon, krynton và xenon) 

để sản xuất chip bán dẫn. Đầu tháng 6/2022, Nga thông báo sẽ áp đặt các hạn 

chế xuất khẩu đối với khí trơ vào cuối năm 2022, chủ yếu nhằm vào “các quốc 

gia và khu vực không thân thiện”. Nga hiện chiếm hơn 30% thị phần quốc tế 

trong lĩnh vực này. Các công ty Nga bán hỗn hợp khí trơ cho U-crai-na, sau đó 

các công ty U-crai-na sản xuất khí trơ có độ tinh khiết cao (chiếm 50% thị trường 

toàn cầu) rồi bán ra nước khác. Nhiều khả năng một số quốc gia sẽ phải mua các 

loại khí thiết yếu này từ Trung Quốc, nhưng giá sẽ cao hơn 20% đến 25% so với 

khí trơ do Nga cung cấp11. Theo số liệu do Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Quốc 

tế (SEMI) công bố vào ngày 2/6/2022, doanh số bán dẫn tại thị trường Hàn Quốc 

và Đài Loan từ tháng 1 đến tháng 3/2022 thấp hơn cùng kỳ năm ngoái và tốc độ 

tăng trưởng chung đang chậm lại.  

 (ii) Nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng: Mỹ và nhiều nước đều có cảnh báo 

phòng ngừa các vụ tấn công mạng liên quan đến cuộc xung đột. Báo cáo mới 

công bố ngày 22/6/2022 của Microsoft12 cáo buộc, kể từ khi bắt đầu xung đột 

Nga với U-crai-na, các tin tặc Nga đã thành công trong 29% các cuộc xâm nhập 

vào mạng của các tổ chức, doanh nghiệp ở 42 quốc gia ủng hộ U-crai-na và chỉ 

25% các cuộc xâm nhập thành công này là đánh cắp được dữ liệu. Nga đang tập 

trung vào do thám mạng và kiềm chế không tấn công mạng mang tính phá hủy 

                                                
11 https://genk.vn/loi-canh-bao-cua-nga-lai-khien-mot-nganh-cong-nghiep-cot-loi-phuong-tay-lo-sot-
vo-20220621074913706.chn  
12 https://www.straitstimes.com/world/united-states/many-russian-cyber-attacks-failed-in-first-months-
of-ukraine-war-study-says   
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE50KOK : báo cáo gốc của Microsoft, 
trong đó không đề cập tới Việt Nam bị tin tặc Nga xâm nhập mạng. 42 nước bị xâm nhập mạng gồm 
Mỹ, Đan Mạch, Nauy, Phần Lan, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng Baltic. 

https://genk.vn/loi-canh-bao-cua-nga-lai-khien-mot-nganh-cong-nghiep-cot-loi-phuong-tay-lo-sot-vo-20220621074913706.chn
https://genk.vn/loi-canh-bao-cua-nga-lai-khien-mot-nganh-cong-nghiep-cot-loi-phuong-tay-lo-sot-vo-20220621074913706.chn
https://www.straitstimes.com/world/united-states/many-russian-cyber-attacks-failed-in-first-months-of-ukraine-war-study-says
https://www.straitstimes.com/world/united-states/many-russian-cyber-attacks-failed-in-first-months-of-ukraine-war-study-says
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE50KOK
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để tránh chiến tranh mạng với các quốc gia NATO. Trái với mức độ thành công 

hạn chế của tấn công mạng, Microsoft cho rằng Nga đã thành công trong cuộc 

chiến định hướng thông tin mạng nhắm tới 4 nhóm chính là người dùng mạng xã 

ở Nga, U-crai-na, Mỹ và châu Âu, với nội dung cáo buộc trách nhiệm của Mỹ và 

U-crai-na là nguyên nhân gây ra cuộc xung đột. Thành công tuyên truyền của 

Nga được đo bằng mức độ ảnh hưởng thông tin trên mạng sau khi xảy ra cuộc 

xung đột tăng 216% ở U-crai-na, 82% ở Mỹ so với trước khi xảy ra xung đột.  

(iii) Xuất/nhập khẩu phần cứng, phần mềm của các nước với Nga và U-crai-na 

bị suy giảm mạnh khiến cho khách hàng ở các nước bị thiệt hại. Ví dụ, Trung 

Quốc dù không tham gia vào hoạt động cấm vận của phương Tây đối với Nga 

nhưng đã hạn chế xuất khẩu sản phẩm công nghệ số sang Nga vì sản phẩm có sử 

dụng nhiều công nghệ số lõi của Mỹ. Tháng 3/2022, xuất khẩu máy tính xách tay 

giảm 40%, điện thoại thông minh giảm khoảng 75%, thiết bị mạng viễn thông 

giảm 98% so với tháng 2/202213. Samsung giảm sản lượng từ 20 triệu điện thoại 

thông minh/tháng giai đoạn 1-2/2022 xuống còn 10 triệu/tháng vào tháng 5/2022. 

(iv) Đầu tháng 5/2022, Trung Quốc quyết tâm tăng cường độc lập công nghệ số 

bằng lệnh trong vòng 2 năm phải thay thế máy tính và hệ điều hành nước ngoài 

tại tất cả cơ quan trung ương, doanh nghiệp nhà nước bằng sản phẩm nội địa14.   

(v) Thái độ của truyền thông: Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của 

Nga trong 10 năm qua đồng thời năm 2021, Trung Quốc cũng trở thành nhà nhập 

khẩu hàng hóa lớn nhất của U-crai-na, chủ yếu là quặng sắt và ngô. Về mặt khu 

vực, phần lớn các quốc gia dọc theo dự án Vành đai và Con đường phụ thuộc ít 

nhất một phần vào U-crai-na và Nga về lúa mì, lúa mạch, ngô, dầu hạt cải và dầu 

hướng dương. Truyền thông Trung Quốc không coi xung đột là một cuộc chiến, 

chủ yếu đề cập đến định nghĩa của Nga về “các hoạt động đặc biệt”. Các phương 

tiện truyền thông chính thống của Trung Quốc thường xuyên trích dẫn các báo 

cáo của Sputnik và RT. Trên mạng xã hội nội địa như Douyin, Weibo, Bilibili 

và WeChat, việc kiểm duyệt thông tin liên quan đến cuộc xung đột được thực 

hiện khá chặt chẽ15.  

                                                
13 https://www.lawfareblog.com/us-sanctions-curb-chinese-technology-exports-russia  
14 https://thanhnien.vn/trung-quoc-ra-lenh-loai-bo-pc-nuoc-ngoai-post1455831.html  
15 https://chinadigitaltimes.net/chinese/677795.html Tiết lộ hướng dẫn của Cơ quan quản lý mạng 
Trung Quốc (CAC) cho các cơ quan truyền thông có đoạn “Theo sự triển khai thống nhất, chúng ta 
phải giảm thiểu hiệu quả dư luận trực tuyến về xung đột Nga-U-crai-na. Các trang web thương mại, 
phương tiện truyền thông địa phương và tự truyền thông không phát sóng trực tiếp hoặc thu thập 
các chủ đề. Nghiêm cấm in lại các báo cáo của phương tiện truyền thông nước ngoài trong vi phạm 
các quy định. Xúi giục và kích động đối đầu Trung-Nga, nói xấu quan hệ Trung-Nga, cường điệu cái 
gọi là tin tức lịch sử cũ, truyền bá những luận điệu có hại và ủng hộ Hoa Kỳ, kiểm soát chặt chẽ 
những nhận xét cực đoan và ác ý như vậy như thân Nga chống U-crai-na hoặc thân U-crai-na chống 
Nga” 

https://www.lawfareblog.com/us-sanctions-curb-chinese-technology-exports-russia
https://thanhnien.vn/trung-quoc-ra-lenh-loai-bo-pc-nuoc-ngoai-post1455831.html
https://chinadigitaltimes.net/chinese/677795.html
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4. Vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột quân sự Nga và U-crai-na 

    Chính phủ và doanh nghiệp công nghệ số của Mỹ hỗ trợ U-crai-na thoát khỏi 

ảnh hưởng của Nga; cấm vận công nghệ số và can thiệp vào không gian mạng 

của Nga:  

(i) Trước khi xảy ra xung đột quân sự: 

 - Giai đoạn 2015-2021, tài trợ 4,8 triệu USD phát triển 03 ứng dụng VPN 

(nthLink, Psiphon và Lantern) để người dân Nga vượt kiểm duyệt thông tin16. Kể 

từ 2014, tài trợ hàng chục triệu USD nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng 

cho U-crai-na17. 

  - Quân đội Mỹ công khai tuyên bố tấn công mạng Nga để hỗ trợ U-crai-na, huấn 

luyện an ninh mạng, tình báo điện tử, tác chiến điện tử cho U-crai-na. 

  - Sát trước ngày xung đột quân sự với Nga: Microsoft chuyển dịch hầu hết 

dữ liệu quan trọng của các cơ quan chính phủ U-crai-na sang nền tảng đám 

mây của Microsoft ở các trung tâm dữ liệu khắp EU18 

(ii) Sau khi nổ ra xung đột quân sự: 

 - Cung cấp dịch vụ Starlink ở những khu vực mất kết nối Internet. Đến nay đã 

chuyển khoảng 15.000 bộ đầu thu Starlink với hơn 150.000 người dùng. Starlink 

kết hợp drone hỗ trợ quân đội Ucraina định vị tấn công quân Nga. Nga tìm cách 

áp chế điện tử nhưng Starlink đã khắc phục được ngay. 

 - Các tập đoàn công nghệ số lớn ngừng cung cấp dịch vụ hoặc rút khỏi thị trường 

Nga.  

 - Các tập đoàn mạng xã hội xuyên biên giới: (i) gán nhãn nguồn tin được Nhà 

nước tài trợ cho các kênh truyền thông lớn của Nga; (ii) Sửa điều khoản thỏa 

thuận cộng đồng cho phép kêu gọi các hành động bạo lực chống Nga; (iii) Lan 

truyền các kênh truyền thông phương Tây, U-crai-na và cá nhân Tổng thống U-

crai-na. 

 

5. Cuộc sống số ở U-crai-na thời chiến 

                                                
16 https://www.techradar.com/news/the-us-government-has-a-secret-weapon-against-russia-vpn  
17 https://www.npr.org/2022/01/29/1076699748/ukraine-russian-attack-preparation  
18 Trong vòng 10 tuần, Microsoft hỗ trợ miễn phí cho U-crai-na di chuyển dữ liệu quan trọng 
của 20 Bộ, hơn 100 cơ quan quốc gia và doanh nghiệp Nhà nước lên các trung tâm dữ liệu 
của Microsoft ở ngoài U-crai-na. Nhờ đó đã bảo vệ được dữ liệu quan trọng khi xung đột xảy 
ra, các tên lửa Nga đã tấn công các trung tâm dữ liệu và mạng máy tính của Chính phủ U-crai-
na. Các loại mã độc tấn công mạng mang tính hủy hoại dữ liệu (wiper) đã giảm tác dụng 
trước và trong cuộc xung đột. 
(https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE50KOK )  

https://www.techradar.com/news/the-us-government-has-a-secret-weapon-against-russia-vpn
https://www.npr.org/2022/01/29/1076699748/ukraine-russian-attack-preparation
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE50KOK
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  (i) Giai đoạn đầu cuộc chiến, hạ tầng viễn thông của U-crai-na ở những khu vực 

quân đội Nga đi qua không bị phá hủy quy mô lớn. Có thể do Nga muốn tận dụng 

hạ tầng viễn thông sau khi chiếm giữ và hệ thống thông tin bảo mật của quân đội 

Nga phải chạy trên hạ tầng mạng di động. Giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến tập 

trung hỏa lực pháo binh, tên lửa ở miền Đông U-crai-na. Đây là nơi Nga đã phá 

hủy nhiều hơn hạ tầng viễn thông. Cơ quan đảm bảo an toàn thông tin U-crai-na 

cho biết, Nga đã phá hủy hoặc làm hư hại khoảng 20% hạ tầng viễn thông của 

U-crai-na với hàng chục nghìn km cáp quang không hoạt động được19. 

 Ở những vùng chiếm được ở phía Nam như Kherson và Zaporizhzhia, Nga yêu 

cầu các ISP của U-crai-na như KhersonTelecom, Kyivstar, Lifecell phải chuyển 

lưu lượng qua công ty Miranda Media của Nga (Miranda Media được thành lập 

năm 2014, trụ sở tại Crưm, được cho là có kết nối với công ty viễn thông nhà 

nước Rostelecom). Nga cũng kiểm soát dần mạng di động. Những tuần đầu tháng 

6/2022, tại các khu vực Nga chiếm xuất hiện bán SIM điện thoại di động không 

có thương hiệu và có số đầu tiên là mã quốc gia của Nga.  

 Tốc độ Internet cố định và di động ở U-crai-na giảm mạnh giai đoạn 2 tháng đầu 

xung đột, sau đó tiến bộ dần lên vào tháng 4 và 5/2022, trừ các tỉnh chiến sự 

miền Đông như Luhans, Donesk.20  

(ii) So với dự báo ban đầu, U-crai-na chưa phải chịu những thiệt hại lớn do bị 

tấn công mạng, trừ vụ tấn công mạng lưới vệ tinh ViaSat (Mỹ) chỉ khoảng 1 giờ 

trước khi Nga tấn công quân sự ngày 24/2/2022 chủ yếu nhằm mục đích phá hủy 

dữ liệu làm tê liệt mạng chỉ huy quân đội U-crai-na, đồng thời làm mất dữ liệu 

và dịch vụ Internet vệ tinh của 30.000 khách hàng ở nhiều nước châu Âu. Sau 

đó, hệ thống năng lượng và mạng viễn thông U-crai-na bị tấn công mạng làm tê 

liệt vài giờ; một số website cơ quan chính phủ U-crai-na cũng bị tin tặc tấn công. 

Tuy nhiên, Nga phủ định mọi cáo buộc tấn công mạng. Nguyên nhân chưa xảy 

ra thiệt hại lớn được cho là U-crai-na đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với tấn 

công mạng của Nga21 và được Bộ chỉ huy tác chiến mạng của quân đội Mỹ trực 

tiếp hỗ trợ trong vòng 3 tháng trước khi xung đột với Nga xảy ra22. Một nguyên 

                                                
19 https://www.wired.com/story/ukraine-russia-internet-takeover/  
20 Theo Ookla, tốc độ tải xuống ở U-crai-na sụt giảm nhiều nhất là tháng 3/2022: mạng di động chỉ 
còn 15,62 Mb/s, giảm 86% so với 1/2022 (29,06 Mb/s); mạng cố định là 46,96 Mb/s, giảm 11,8% so 
với 1/2022 (52,48 Mb/s). Tốc độ tải xuống tỉnh Luhans tháng 4/2022: mạng di động chỉ còn 8,79 
Mb/s, mạng cố định là 32,46 Mb/s (cao hơn tháng 3: 26,41 Mb/s). 
21 Mỹ cáo buộc quân đội Nga trong vụ tấn công mạng với mã độc “NotPetya” năm 2017 nhắm vào 
vào các doanh nghiệp đang hoạt động ở U-crai-na gây thiệt hại hơn 10 tỷ USD. 
(https://www.csmonitor.com/USA/Politics/2022/0216/US-warily-eyes-another-front-in-Ukraine-Russia-
conflict-Cyberspace) 
22 https://vov.vn/the-gioi/tu-lenh-tac-chien-mang-cua-my-thua-nhan-tan-cong-nga-tren-lanh-tho-
ukraine-post947733.vov  

https://www.wired.com/story/ukraine-russia-internet-takeover/
https://www.csmonitor.com/USA/Politics/2022/0216/US-warily-eyes-another-front-in-Ukraine-Russia-conflict-Cyberspace
https://www.csmonitor.com/USA/Politics/2022/0216/US-warily-eyes-another-front-in-Ukraine-Russia-conflict-Cyberspace
https://vov.vn/the-gioi/tu-lenh-tac-chien-mang-cua-my-thua-nhan-tan-cong-nga-tren-lanh-tho-ukraine-post947733.vov
https://vov.vn/the-gioi/tu-lenh-tac-chien-mang-cua-my-thua-nhan-tan-cong-nga-tren-lanh-tho-ukraine-post947733.vov
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nhân khác có thể vì quân đội Nga ưu tiên chiến đấu thực địa hơn do có sức phá 

hoại lớn hơn so với chiến tranh mạng.  

(iii) Chính phủ, người dân tích cực sử dụng mạng xã hội của Mỹ, tạo ưu thế 

truyền thông đối ngoại ở những vùng, lãnh thổ có sự hiện diện phổ biến của mạng 

xã hội Mỹ. Trong đó, cá nhân tổng thống U-crai-na luôn đi đầu hiện diện trên 

các mạng xã hội và kênh truyền thông phương Tây để lôi kéo sự ủng hộ của 

phương Tây cho U-crai-na chống Nga. 

   Phó Thủ tướng Fedorov trực tiếp gửi thông điệp kêu gọi ICANN (tổ chức quản 

lý tên miền Internet toàn cầu) ngắt Nga khỏi mạng Internet toàn cầu thông qua 

việc xóa tên miền mã quốc gia (.ru, .su và .рф) nhưng ICANN đã từ chối. Ông 

Fedorov cũng thường xuyên gửi thông điệp kêu gọi các tổ chức quốc tế, doanh 

nghiệp công nghệ số quốc tế cô lập, dừng hoặc rút hoạt động khỏi thị trường Nga 

đồng thời ủng hộ U-crai-na. Fedorov công bố đến cuối tháng 5/2022, đã có gần 

500 doanh nghiệp công nghệ lớn (big tech) rời Nga kể từ ngày 24/2/202223. Ông 

cũng chỉ đạo duy trì hoạt động của đất nước trong thời chiến bằng công nghệ số, 

điển hình cụ thể gồm có: (1) thành lập đội quân tấn công mạng (IT Army) huy 

động hacker khắp thế giới tấn công mạng vào Nga. Cơ quan chức năng Nga cho 

biết, kể từ ngày 24/2/2022 đến giữa tháng 6/2022, 90% cơ sở hạ tầng khu vực 

công của Nga đã bị “IT Army” tấn công mạng ở các mức độ khác nhau24; (2) 

tăng cường sử dụng ứng dụng dịch vụ công quốc gia Di-ia trên thiết bị di động, 

trong đó bổ sung tính năng “kẻ thù số: e-enemy”25 để người dân dễ dàng thông 

báo chính quyền ngay khi phát hiện vị trí quân Nga; (3) phát triển ứng dụng cảnh 

báo phòng không trên điện thoại di động (Повітряна тривога), có thể phát âm 

thanh cảnh báo lớn ngay cả khi người dùng để điện thoại ở chế độ rung; (4) huy 

động người dân tích cực sử dụng thiết bị bay không người lái dân dụng 

(drone/flycam) của cá nhân kết nối Internet để gửi thông tin cho quân đội U-crai-

na tấn công quân Nga và chia sẻ video ghi lại thực tế chiến sự đăng trên mạng xã 

hội – một dạng thức mới được gọi là thông tin tình báo nguồn mở26; (5) đề nghị 

các công ty Mỹ vận hành vệ tinh công nghệ viba (SAR: rađa khẩu độ tổng hợp 

                                                
23 https://www.cnn.com/2022/05/25/business/ukraine-tech-companies-davos/index.html  
24 https://d-russia.ru/pochti-90-infrastruktury-gossektora-rf-podverglis-kiberatakam-administracija-
prezidenta.html  
25 https://www.wired.com/story/smartphones-ukraine-civilian-combatant/  
26 https://arstechnica.com/information-technology/2022/05/small-drones-are-giving-ukraine-an-
unprecedented-edge/ Hầu hết các drone dân sự của U-crai-na và Nga sử dụng là của hãng DJI của 
Trung Quốc – hãng sản xuất drone dân dụng lớn nhất thế giới. Tháng 4/2022, DJI đã tuyên bố tạm 
ngừng bán hàng ở Nga và U-crai-na.  

https://www.cnn.com/2022/05/25/business/ukraine-tech-companies-davos/index.html
https://d-russia.ru/pochti-90-infrastruktury-gossektora-rf-podverglis-kiberatakam-administracija-prezidenta.html
https://d-russia.ru/pochti-90-infrastruktury-gossektora-rf-podverglis-kiberatakam-administracija-prezidenta.html
https://www.wired.com/story/smartphones-ukraine-civilian-combatant/
https://arstechnica.com/information-technology/2022/05/small-drones-are-giving-ukraine-an-unprecedented-edge/
https://arstechnica.com/information-technology/2022/05/small-drones-are-giving-ukraine-an-unprecedented-edge/
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có thể chụp ảnh ban đêm, xuyên mây có độ phân giải từ 25-50cm27) gửi ảnh chiến 

trường thời gian thực; 

(iii) Do chủ yếu làm xuất khẩu dịch vụ CNTT (45% lực lượng lao động) nên 

nhân lực CNTT khá linh hoạt về vị trí địa lý, nhất là trong thời chiến với Nga, 

công nghiệp CNTT U-crai-na vẫn giữ được ở mức 80% trước khi xảy ra xung 

đột28. Miền tây không phải chịu chiến tranh đang trở thành khu vực phát triển 

mới của ngành dịch vụ CNTT của U-crai-na.   

(iv) Tác chiến điện tử: Quân đội U-crai-na được Mỹ và phương Tây hỗ trợ đắc 

lực về tình báo điện tử, nhất là từ vệ tinh. Theo truyền thông, quân U-crai-na có 

thể thâm nhập vào điện thoại di động của quân Nga để nghe được tin liên lạc 

không mã hóa; xác định vị trí các tướng Nga để tấn công chính xác. 

 (v) Một số app di động được phát triển mạnh giúp chính quyền và người dân 

duy trì hoạt động trên mạng như Di-ia (Дія), Airalert, Signal, Starlink, Telegram, 

Twitter…  Số người dùng ứng dụng di động mạng xã hội (kể cả mạng VK của 

Nga), VPN tăng. 

   Hệ thống đo lường của Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận số liệu trung 

bình 3 tháng xảy ra xung đột (3-5/2022) so với số liệu trung bình 3 tháng trước 

đó (12/2021-2/2022) ở U-crai-na như sau: 

 -  Số lượng người dùng hằng tháng tăng vọt đối với những ứng dụng nhắn tin 

bảo mật, vượt tường lửa (VPN) hoặc mới có như Starlink (dùng để xác định vị 

trí tối ưu đặt chảo vệ tinh Internet của Starlink) và báo động phòng không (điện 

thoại phát âm thanh báo động rất to ngay cả khi điện thoại để chế độ rung)29.  

  - Ứng dụng quốc gia về dịch vụ công trên điện thoại di động Di-ia (Дія) tăng 

trưởng ổn định 11%, đạt 20,9 triệu người dùng, mặc dù theo UNHCR có tới 7 

triệu người U-crai-na phải đi tị nạn (đầu tháng 6/2022 có 2 triệu người đã trở 

về30). Điều này cho thấy tầm quan trọng của nền tảng số quốc gia phục vụ 

người dân thời chiến. 

                                                
27 https://www.grid.news/story/science/2022/05/23/spies-night-eyes-once-secret-tech-is-helping-spot-
russian-troops-chinese-missiles-and-raging-wildfires/  
28 https://www.euractiv.com/section/digital/news/ukrainian-it-industry-continues-to-operate-as-war-
rages-on/  
29 Ví dụ điển hình gồm có: Signal Private Messenger (5,79 triệu người dùng, tăng 257%), Secure 
VPN (1,17 triệu người dùng, tăng 238%), Starlink – mới có (1,3 triệu người dùng, mới xuất hiện), 
cảnh báo phòng không – mới có (Повітряна тривога, 8,3 triệu người dùng). 
30 https://www.npr.org/2022/06/03/1102935668/russia-ukraine-war-100-days-refugees-ukrainians-
return  

https://www.grid.news/story/science/2022/05/23/spies-night-eyes-once-secret-tech-is-helping-spot-russian-troops-chinese-missiles-and-raging-wildfires/
https://www.grid.news/story/science/2022/05/23/spies-night-eyes-once-secret-tech-is-helping-spot-russian-troops-chinese-missiles-and-raging-wildfires/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/ukrainian-it-industry-continues-to-operate-as-war-rages-on/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/ukrainian-it-industry-continues-to-operate-as-war-rages-on/
https://www.npr.org/2022/06/03/1102935668/russia-ukraine-war-100-days-refugees-ukrainians-return
https://www.npr.org/2022/06/03/1102935668/russia-ukraine-war-100-days-refugees-ukrainians-return


Báo cáo chuyên đề Viện Chiến lược Thông tin & Truyền thông Bộ TT&TT 

10 
 

 - Thời gian sử dụng trung bình/tháng tăng mạnh ở các ứng dụng nhắn tin bảo 

mật phổ biến như Telegram (24 giờ 10 phút, tăng 126%). Telegram có tới gần 

30 triệu người dùng ở U-crai-na.  

6. Cuộc sống số ở Nga trong vòng vây cấm vận 

  (i) Doanh nghiệp công nghệ số phương Tây và có liên quan đến công nghệ 

phương Tây tạm dừng hoặc rút hoạt động hoặc cấm người Nga tiếp cận sản phẩm, 

dịch vụ, công nghệ khiến cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có doanh nghiệp 

công nghệ số, người Nga bị thiệt hại nhất định.  

   Theo hãng tư vấn McKinsey31, tính đến 28/4/2022, khoảng 80% các tập đoàn 

đa quốc gia thuộc nhóm 500 tập đoàn lớn nhất thế giới do Tạp chí Fortune xếp 

hạng đã rời khỏi Nga hoặc giảm quy mô, trong khi 60% các tập đoàn công nghệ 

số lớn (big tech) của các quốc gia khác vẫn ở lại Nga. Người dùng Nga gặp khó 

khăn vì phải tìm sản phẩm thay thế sản phẩm nước ngoài, nhất là những sản 

phẩm phổ biến như của Microsoft, Google, IBM, Adobe, Cisco… Chỉ trong 

tháng 2 và 3/2022, doanh số trò chơi di động của Nga đã bị giảm tới 84%32. Cổ 

phiếu của các hãng công nghệ lớn như Yandex, VK giảm mạnh và chưa phục 

hồi33. Google, Apple hạn chế hoặc dừng công cụ thanh toán Google Pay, Apple 

Pay và hoạt động bán quảng cáo trực tuyến. Người dùng Nga không thể dùng 

ứng dụng di động trả tiền trên 2 kho ứng dụng di động của Google và Apple do 

không thể thanh toán (thẻ Visa và Master cũng rút khỏi Nga). Nhiều ngành, lĩnh 

vực có sử dụng công nghệ số nguồn gốc phương Tây bắt đầu bị ảnh hưởng. Ví 

dụ, ngành hàng không dân dụng Nga sử dụng 968 máy bay đầu tháng 2/2022 thì 

đến cuối tháng 5/2022 giảm xuống còn 876 máy bay, hầu hết là của hãng Airbus 

và Boeing – 2 hãng đã dừng cung cấp phụ tùng thay thế đầu tháng 3/2022 khi 

thực hiện lệnh cấm vận. Để đảm bảo an toàn bay, máy bay được thiết kế tự động 

dừng hoạt động khi một số bộ phận quan trọng vận hành tới thời hạn nhất định 

cần thay thế hoặc bảo dưỡng. TSMC của Đài Loan dừng hoạt động sản xuất chip 

bán dẫn cho Nga khiến các hãng chip nội địa của Nga không còn phương án thay 

thế.  

                                                
31 https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/war-in-
ukraine-twelve-disruptions-changing-the-world  
32 
https://www.igromania.ru/news/115645/Rossiyskiy_rynok_mobilnyh_igr_sokratilsya_na_84perc_posl
e_vvedeniya_sankciy.html  
33 Ví dụ: So sánh giá cổ phiếu ngày 20/6/2022 với ngày 22/02/2022 (trước xung đột): cổ phiếu 
Yandex giảm 54,4%, mạng xã hội VK giảm 84,2%;  

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/war-in-ukraine-twelve-disruptions-changing-the-world
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/war-in-ukraine-twelve-disruptions-changing-the-world
https://www.igromania.ru/news/115645/Rossiyskiy_rynok_mobilnyh_igr_sokratilsya_na_84perc_posle_vvedeniya_sankciy.html
https://www.igromania.ru/news/115645/Rossiyskiy_rynok_mobilnyh_igr_sokratilsya_na_84perc_posle_vvedeniya_sankciy.html


Báo cáo chuyên đề Viện Chiến lược Thông tin & Truyền thông Bộ TT&TT 

11 
 

  Nhiều chuyên gia CNTT Nga làm cho các công ty phương Tây bị mất việc 

làm34. Khoảng 70.000 chuyên gia CNTT rời Nga vào tháng 3/2022 nhưng đến 

tháng 5/2022, nhờ có chính sách thu hút, khoảng 85% số chuyên gia đã trở lại35. 

Tháng 6/2022, Quốc hội Nga thông qua Luật đơn giản hóa cấp phép cư trú cho 

các chuyên gia CNTT nước ngoài làm việc ở Nga36.  

(ii) Một số sản phẩm công nghệ số nội địa bắt đầu được thúc đẩy phát triển nhằm 

thay thế sản phẩm nước ngoài. Điển hình có RuStore, Nashstore thay thế cho 2 

kho ứng dụng di động của Google và Apple; Rutube thay thế cho YouTube; hệ 

điều hành máy tính Viola, Alt OS, Astra Linux OS trên nền tảng mã nguồn mở 

Linus thay thế cho hệ điều hành Windows; phát triển nền tảng công nghệ chuỗi 

khối (blockchain) để thanh toán quốc tế thay thế hệ thống SWIFT37…  

 (ii) Cuộc chiến thông tin mạng: Đầu tháng 3/2022, Nga thông qua Luật trừng 

phạt việc tung tin giả hoạt động của quân đội liên quan đến chiến dịch quân sự 

đặc biệt ở U-crai-na. Đây là cơ sở pháp lý để Nga tăng cường chặn lọc thông tin 

trên mạng. Tính từ sau ngày 24/2 đến 21/6/2022, Nga đã chặn 2.067 website chủ 

yếu từ nguồn phương Tây, U-crai-na và thậm chí kênh tin tức của Nga (151 

website, trong đó có 35 kênh tin độc lập)38. Ở chiều ngược lại, các kênh truyền 

thông đối ngoại nổi tiếng của Nga như Sputnik, RT bị ngăn cản trên nền tảng 

mạng xã hội của Mỹ như Facebook, YouTube bằng cách như dùng thuật toán 

hạn chế hiển thị thông tin, gán nhãn nguồn tin được Nhà nước tài trợ, tắt chạy 

quảng cáo. Nguy hiểm hơn nữa, Facebook, YouTube thay đổi quy định không 

ngăn chặn nội dung người dùng mạng xã hội kêu gọi bạo lực chống Nga. Mạng 

xã hội nội địa VK có tăng trưởng mạnh: tháng 3/2022, hơn 585.000 tài khoản 

kinh doanh trực tuyến mới được mở; từ 24/2-24/3/2022, lượng thông tin trên VK 

tăng 11% trong khi nội dung tiếng Nga trên mạng xã hội Mỹ giảm lần lượt gồm 

Twitter (5%), Facebook (16%) và Instagram (30%)39. 

 Trước cuộc chiến với U-crai-na, khách hàng chủ yếu của dịch vụ mạng riêng ảo 

VPN chủ yếu là các doanh nghiệp để đảm bảo an toàn thông tin, nhất là khi làm 

việc từ xa. Khi bắt đầu cuộc chiến với U-crai-na, Nga tăng cường chặn lọc các 

kênh thông tin bị cấm nên số lượng người dùng VPN ở Nga tăng vọt. Ngày 

6/6/2022, tờ báo Thời đại của Anh công bố tính từ tháng 2/2022, số lượng người 

                                                
34 Ví dụ: IBM Nga  có hơn 1.000 nhân sự, Microsoft Nga có hơn 400 nhân sự người Nga.. 
35 https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-nga-85-chuyen-gia-cong-nghe-thong-tin-roi-nga-da-quay-tro-lai-
post946697.vovv  
36 https://www.kp.ru/online/news/4796382/  
37 https://beincrypto.com/russia-develops-blockchain-system-to-replace-swift/  
38 https://www.top10vpn.com/research/websites-blocked-in-russia/  
39 https://www.reuters.com/world/europe/foreign-digital-firms-leave-russias-domestic-providers-
pounce-2022-04-01/  

https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-nga-85-chuyen-gia-cong-nghe-thong-tin-roi-nga-da-quay-tro-lai-post946697.vovv
https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-nga-85-chuyen-gia-cong-nghe-thong-tin-roi-nga-da-quay-tro-lai-post946697.vovv
https://www.kp.ru/online/news/4796382/
https://beincrypto.com/russia-develops-blockchain-system-to-replace-swift/
https://www.top10vpn.com/research/websites-blocked-in-russia/
https://www.reuters.com/world/europe/foreign-digital-firms-leave-russias-domestic-providers-pounce-2022-04-01/
https://www.reuters.com/world/europe/foreign-digital-firms-leave-russias-domestic-providers-pounce-2022-04-01/
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dùng VPN ở Nga tăng 15 lần, từ 1,6 triệu lên 24 triệu người. Đến nay, cơ quan 

quản lý viễn thông Nga (Roskomnadzor) thông báo cấm hơn 30 dịch vụ VPN 

nước ngoài và sẽ tiếp tục mở rộng danh sách cấm dịch vụ VPN vi phạm quy định 

pháp luật Nga (truy cập nội dung bị cấm, bán dữ liệu cá nhân)40. Theo 

Roskomnadzor, VPN hoạt động trên 10-15% thiết bị di động ở Nga, 17 chương 

trình VPN phổ biến nhất chiếm gần 75% thị trường41. 

  Hệ thống đo lường của Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận số liệu trung 

bình trong 3 tháng xảy ra xung đột (3-5/2022) so với số liệu trung bình 3 tháng 

trước đó (12/2021-2/2022) ở Nga như sau: 

 - Số lượng người dùng hằng tháng tăng vọt đối với những ứng dụng nhắn tin 

bảo mật (20-50%), VPN (5-10 lần). Riêng 3 dịch vụ VPN được Chính phủ Mỹ 

tài trợ trong nhiều năm nhưng có lượng người dùng không cao.42 

 - Số lượng người dùng hằng ngày đầu tháng 6/2022 (thời gian dùng trung bình 

hơn 15 phút/ngày/người dùng) đối với 2 mạng xã hội của Tập đoàn Meta (Mỹ) 

là ứng dụng di động Facebook, Instagram giảm xấp xỉ 38% so với tháng 2/2022 

do bị Chính phủ Nga chặn vì coi Meta là tổ chức cực đoan43. Đối với website, 

ngày 21/6/2022, Trung tâm Giám định Nhà nước điện tử của Nga công bố: tháng 

6/2022, số lượng người dùng Nga hằng ngày (thời gian sử dụng trung bình tối 

thiểu 5 phút/ngày/người dùng) sử dụng Facebook đã giảm 3 lần và Instagram 

giảm hơn 5 lần so với tháng 2/202244. Nếu số liệu này chính xác thì hiệu quả 

chặn website của cơ quan chức năng Nga cao hơn chặn ứng dụng di động.  

  (iii) Tác chiến điện tử và kênh liên lạc bảo mật: Nga vốn nổi tiếng thế giới về 

năng lực tác chiến điện tử rất mạnh. Ví dụ điển hình là hệ thống RB-341V Leer-

3 sử dụng máy bay không người lái (UAV) gây nhiễu nặng cho mạng di động 

                                                
40 https://www.top10vpn.com/research/russia-vpn-spending/ . Dịch vụ VPN là hợp pháp ở Nga. Các 
công ty Nga cũng cung cấp dịch vụ VPN của họ, đặc biệt là Kaspersky Lab và Rostelecom. Năm 
2017, Nga ban hành luật cấm sử dụng những dịch vụ VPN và phần mềm giúp ẩn danh để truy cập 
vào những thông tin bị cấm hoặc có hại cho người dùng ở Nga. Các cơ quan chính phủ cũng sử 
dụng VPN. Bộ Tài chính Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu xung đột với U-crai-na đến cuối tháng 
5/2022, đã có 236 hợp đồng chính thức mua dịch vụ VPN với tổng chi hơn 807 triệu rúp (9,8 triệu 
USD). 
41 https://kuban24.tv/item/roskomnadzor-zablokiroval-svyshe-30-vpn-servisov-prodayushhih-lichnye-
dannye-polzovatelej  
42 Ví dụ điển hình về số lượng người dùng hằng tháng: Telegram (89,3 triệu, tăng 23%), Signal 
Private Messenger (2 triệu, tăng 53%), Secure VPN (13,1 triệu, tăng 10 lần), VPN Master (4,91 triệu, 
tăng 6,5 lần), Turbo VPN (5,45 triệu, tăng 4,72 lần). 03 dịch vụ VPN được Mỹ tài trợ có tốc độ tăng 
trưởng mạnh nhưng số lượng người dùng không lớn: Psiphone có 2,23 triệu, tăng 2,53 lần; Lantern 
có 0,46 triệu, tăng 9 lần; nthLink có 41,3 nghìn, tăng 60 lần. 
 
43 Số lượng người dùng hằng ngày Instagram đầu tháng 6/2022 xấp xỉ 32 triệu, Facebook xấp xỉ 
11,4 triệu.  
44 https://iz.ru/1352524/viktor-khilko/filtr-dlia-foto-rossiiskaia-auditoriia-instagram-sokratilas-v-piat-raz  

https://www.top10vpn.com/research/russia-vpn-spending/
https://kuban24.tv/item/roskomnadzor-zablokiroval-svyshe-30-vpn-servisov-prodayushhih-lichnye-dannye-polzovatelej
https://kuban24.tv/item/roskomnadzor-zablokiroval-svyshe-30-vpn-servisov-prodayushhih-lichnye-dannye-polzovatelej
https://iz.ru/1352524/viktor-khilko/filtr-dlia-foto-rossiiskaia-auditoriia-instagram-sokratilas-v-piat-raz
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đồng thời gửi nhiều tin nhắn tâm lý chiến đến quân và dân U-crai-na, theo dõi 

chuyển động bên phía U-crai-na và chuyển thông tin định vị cho pháo binh. RB-

341V cũng có thể nạp mã độc vào phần mềm điều khiển hỏa lực pháo binh U-

crai-na dựa trên Android. Hệ thống R-330Zh Zhitel của Nga có khả năng gây 

nhiễu cho liên lạc qua vệ tinh nhưng dường như không phát huy hiệu quả đối với 

hệ thống GPS được mã hóa quân sự như máy bay không người lái TB2 

Bayraktar45. Về liên lạc bảo mật, có nhiều báo cáo từ Mỹ và U-crai-na cho rằng, 

quân đội Nga đã sử dụng nhiều kênh liên lạc từ mạng di động thông thường của 

U-crai-na mà không mã hóa bảo mật. Tuy nhiên, phía Nga không xác nhận. 

 

7. Một số điều rút ra 

 (i) Đây là cuộc chiến số ủy nhiệm toàn diện liên quan đến công nghệ, kinh doanh, 

an toàn, an ninh mạng giữa Nga và phương Tây song hành với cuộc chiến truyền 

thống trên thực địa (hybrid war). Ở một góc độ nhất định, ưu thế hiện nay dường 

như nghiêng về phương Tây do nắm giữ công nghệ số lõi và các nền tảng mạng 

xã hội phổ biến thế giới và một phần do Nga chủ động kiềm chế tránh xung đột 

trực diện trên không gian mạng với khối NATO. Do vậy, dù trong chiến tranh 

mạng có nhiều hoạt động do thám, tấn công giữa các bên nhưng tới thời điểm 

hiện nay, chiến tranh mạng có tác động nhỏ hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. 

(ii) Là cuộc chiến đầu tiên vai trò tham gia của các tập đoàn công nghệ số đa 

quốc gia (“big tech” thuần dân sự hoặc lưỡng dụng) khá nổi bật như một thực 

thể địa chính trị thể hiện ở 3 hoạt động chính liên quan đến: 

  - Quân sự trên thực địa (tình báo/tác chiến điện tử: ảnh vệ tinh công nghệ sóng 

viba (SAR), Internet vệ tinh băng rộng tầm thấp, ảnh/video từ thiết bị bay không 

người lái dân sự  kết nối Internet; định vị, dẫn đường từ vệ tinh.  

  - Chiến tranh mạng: các nền tảng số xuyên biên giới thực hiện nhiều biện pháp 

nhằm giảm ảnh hưởng của Nga trong cuộc chiến thông tin mạng. Một số doanh 

nghiệp công nghệ số lớn tham gia tích cực vào hoạt động đảm bảo an toàn, an 

ninh mạng (ví dụ như Microsoft, Amazon) 

 - Tẩy chay thị trường Nga, hỗ trợ U-crai-na: Làn sóng rút khỏi thị trường Nga, 

và cấm vận các công nghệ số lõi của các doanh nghiệp công nghệ số đa quốc gia 

tác động tiêu cực tới cuộc sống ở Nga. Hoạt động hỗ trợ U-crai-na, trong đó có 

phần được Chính phủ Mỹ tài trợ, đã giúp nước này cố gắng duy trì hoạt động 

thông tin liên lạc, điều hành và cuộc sống số của người dân. 

                                                
45 https://www.thedrive.com/the-war-zone/this-is-whats-happened-so-far-in-ukraines-electronic-
warfare-battle  

https://www.thedrive.com/the-war-zone/this-is-whats-happened-so-far-in-ukraines-electronic-warfare-battle
https://www.thedrive.com/the-war-zone/this-is-whats-happened-so-far-in-ukraines-electronic-warfare-battle
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(iii) Là cuộc chiến đầu tiên, một chính phủ (U-crai-na) công khai kêu gọi lực 

lượng hacker toàn cầu tham gia vào đội quân tấn công mạng (IT Army)46 để tấn 

công mạng vào Nga. Đến nay đội quân này có gần 100.000 hacker tham gia, 

trong đó nhiều khả năng có những chuyên gia hàng đầu của Mỹ và phương Tây47. 

(iv) Là cuộc chiến đầu tiên ứng dụng nhiều công nghệ số dân sự như: (1) thông 

tin tình báo nguồn mở thu thập có quy mô chưa từng thấy với khoảng 6.000 thiết 

bị bay không người lái (drone) của người dân U-crai-na; (2) ảnh vệ tinh chụp ban 

đêm và xuyên bằng công nghệ sóng viba; (3) kết nối Internet qua vệ tinh quỹ đạo 

thấp LEO ở các khu vực chiến sự (Starlink); (4) người dân U-crai-na phát video 

trực tuyến về chiến sự qua mạng xã hội của cả Mỹ, Nga và Trung Quốc. Đặc 

biệt, có tới 7,77 triệu người U-crai-na dùng mạng xã hội VK của Nga tạo nên sức 

ảnh hưởng đáng kể tới người dân Nga vì ngôn ngữ gần gũi48; (5) dùng deepfake 

(video giả mạo tinh vi dùng trí tuệ nhân tạo) để lung lạc tâm lý, tinh thần người 

dân và chiến binh; (6) bán đấu giá vật phẩm số (NFT) hoặc ủng hộ tiền mã hóa 

kỹ thuật số để gây quỹ ủng hộ U-crai-na hoặc người Nga thanh toán hàng hóa 

thay cho thẻ Visa, Master; (7) người dân U-crai-na dùng ứng dụng di động Di-ia 

để báo cáo vị trí quân Nga; (8) công ty Clearview cung cấp miễn phí phần mềm 

trí tuệ nhân tạo cho quân đội U-crai-na xác minh danh tính quân nhân Nga bằng 

cách so sánh với kho 20 tỷ hình ảnh do Clearview thu thập trên mạng xã hội. Tuy 

nhiên, đến nay chưa xuất hiện nghiên cứu độc lập nào được công bố rộng rãi xác 

định hiệu quả áp dụng các công nghệ số này trên chiến trường, ngoài các nguồn 

đậm chất tuyên truyền của phương Tây và U-crai-na.  

(v) Dù bắt đầu đối phó với cấm vận của EU từ 2014 nhưng Nga chưa độc lập 

công nghệ số. Sau 4 tháng cuộc chiến, Nga bắt đầu đưa ra một số phần mềm, nền 

tảng số nội địa  thay thế cho phần mềm, nền tảng số xuyên biên giới của Mỹ. 

Đây là cơ hội giúp Nga quyết tâm phát triển độc lập công nghệ số nội địa. 

(vi) Dự báo xung đột quân sự Nga với U-crai-na có thể còn kéo dài do U-crai-na 

được phương Tây hỗ trợ trong khi Nga không đủ lực mở rộng cuộc chiến mà sẽ 

tập trung chiếm giữ chắc chắn những vùng đã chiếm ở miền nam và miền đông. 

Khả năng thời gian tới, Nga và U-crai-na sẽ tăng cường cuộc chiến trên không 

                                                
46 https://www.cnbc.com/2022/03/14/volunteers-sign-up-to-help-in-cyberwars-between-russia-and-
ukraine-.html  
47 https://itarmy.com.ua/check/?lang=en Website của “IT Army” cập nhật 10 phút/lần danh sách các 
mục tiêu mạng ở Nga cần tấn công và tình trạng mục tiêu sau khi bị tấn công (sập hẳn, gần như sập, 
không bình thường, bình thường). 
48 Hệ thống đo lường của Bộ TT&TT so sánh số lượng người dùng mạng xã hội trung bình ở U-crai-
na giai đoạn 3 tháng xảy ra xung đột (3-5/2022) với giai đoạn 3 tháng trước (12/2021-2/2022) như 
sau: VK (Nga) đạt 7,77 triệu, tăng 8%; Tiktok (Trung Quốc) đạt 14,2 triệu, tăng 13%; Facebook (Mỹ) 
đạt 26,7 triệu, tăng 6%; Instagram (Mỹ) đạt 22,4 triệu, tăng 5%.  

https://www.cnbc.com/2022/03/14/volunteers-sign-up-to-help-in-cyberwars-between-russia-and-ukraine-.html
https://www.cnbc.com/2022/03/14/volunteers-sign-up-to-help-in-cyberwars-between-russia-and-ukraine-.html
https://itarmy.com.ua/check/?lang=en
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gian mạng. Dự báo trong 6-12 tháng tới sẽ có những dữ liệu phong phú hơn giúp 

loại bỏ bớt những thông tin đậm chất tuyên truyền của các bên. Qua đó làm rõ 

nét hơn: (1) hậu quả các cuộc tấn công mạng, tuyên truyền thông tin sai lệch trên 

mạng; (2) kết quả phát triển hệ sinh thái sản phẩm công nghệ số nội địa của Nga; 

(3) năng lực điều hành đất nước U-crai-na trong thời chiến dựa trên công nghệ 

số. 

8. Ảnh hưởng của cuộc xung đột tới ngành công nghệ số và không gian mạng 

Việt Nam  

 (i) Ảnh hưởng rõ nhất đối với Việt Nam là sụt giảm xuất khẩu phần cứng (máy 

vi tính, điện thoại và linh kiện, sản phẩm điện tử và linh kiện). Phân tích số liệu 

từ Tổng cục Hải quan cho thấy: Tổng giá trị xuất khẩu phần cứng sang Nga và 

U-crai-na từ tháng 2-5/2022 chỉ đạt 92,81 triệu USD, giảm 86,71% so với cùng 

kỳ năm 2021 (683,4 triệu USD). Trong đó, so với tháng 1/2022, xuất khẩu tháng 

2/2022 giảm khoảng 50%, các tháng còn lại giảm 92-98%. Riêng tháng 5/2022 

đã dừng xuất khẩu phần cứng sang U-crai-na. Tháng 5/2022, tỷ lệ giá trị xuất 

khẩu phần cứng sang Nga và U-crai-na so với tổng giá trị xuất khẩu phần cứng 

của Việt Nam chỉ đạt gần 0,1% so với tỷ lệ tương ứng tháng 1/2022 là 3,24% và 

trung bình năm 2021 là 3,41%. Mức suy giảm xuất khẩu này chủ yếu ảnh hưởng 

đến doanh nghiệp FDI49, chiếm tỷ lệ 99,16% vào tháng 5/2022. 

  Hiện nay, quy mô về công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT giữa Việt Nam 

với Nga, U-crai-na còn khiêm tốn nên chưa có số liệu đánh giá ảnh hưởng cuộc 

xung đột này đến Việt Nam. Về quy mô người Việt sử dụng ứng dụng di động 

của Việt Nam, hiện chỉ Zalo có lượng người dùng đáng kể tại Nga. Hệ thống đo 

lường của Bộ TT&TT cho thấy, số lượng người dùng ứng dụng Zalo tháng 

3/2022 đạt xấp xỉ 123.000, tăng 39% so với tháng 2/2022. Sang tháng 4 và 

5/2022, số lượng người dùng giảm còn xấp xỉ 78.000 người, thấp hơn 37% so 

với trung bình 3 tháng từ 12/2021-2/2022. 

 (ii) Cuộc chiến mạng ảnh hưởng tới Việt Nam: Các cơ quan chức năng về an 

toàn, an ninh mạng đã có cảnh báo rộng rãi về tầm ảnh hưởng toàn cầu của cuộc 

chiến mạng giữa Nga với U-crai-na sẽ tạo ra nguy cơ đối với Việt Nam. Tuy 

nhiên, cho đến nay, chưa có công bố nào về hậu quả đáng kể ở Việt Nam.  

  Thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng liên quan 

đến quan điểm của Việt Nam đối với xung đột Nga – U-crai-na chủ yếu xuất hiện 

trong giai đoạn cuối tháng 2 và tháng 3/2022 khi Việt Nam bỏ phiếu và bày tỏ 

                                                
49 https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220306000101 Tháng 3/2022, Samsung Electronics  
tham gia cấm vận Nga bằng quyết định tạm dừng xuất khẩu sản phẩm sang Nga. 

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220306000101
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quan điểm ở Liên hợp quốc. Tuy nhiên, các nguồn tin chính thống đã phát huy 

thế mạnh làm rõ quan điểm chính nghĩa của Việt Nam, bác bỏ hiệu quả quan 

điểm sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng. 

 


