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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ (2015 – 2020) 
 

CỦA HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM 



 Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) được thành lập ngày 
09/10/2010 theo quyết định số 687/QĐ-BNV của Bộ 
Nội Vụ. Đại hội nhiệm kỳ I được tổ chức trọng thể tại 
khách sạn Melia Hà Nội.  

 Ngày 13/09/2011 Bộ Nội Vụ có quyết định số 27/QĐ-
BNV phê duyệt điều lệ Hiệp hội Internet Việt Nam.  

 

HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM 
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Công tác tổ chức, xây dựng Hiệp hội 

Công tác phát triển hội viên, cộng đồng 

Công tác tham gia tư vấn, phản biện chính sách 

Công tác hoạt động truyền thông,  quảng bá 
và nâng cao ý thức cộng đồng 

Hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác 
trong nước 

Tổ chức các sự kiện thường niên 

Các chương trình và dự án đào tạo 
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Công tác hoạt động 
truyền thông,  quảng 

bá và nâng cao ý 
thức cộng đồng 



1 Công tác tổ chức, xây dựng Hiệp hội 

 Ngày 22/10/2015, Đại hội lần Thứ II 
của VIA được tổ chức long trọng tại 
Hội trường Bộ thông tin và Truyền 
thông, bầu ra BCH gồm 35 uỷ viên và 
Ban Kiểm tra gồm 5 uỷ viên.  

 Sau đó BCH họp phiên đầu tiên để bầu 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và TTK, và 
Thường vụ gồm uỷ viên.  

“ 
“ 
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1 Công tác tổ chức, xây dựng Hiệp hội 

HÀ NỘI: 

- 01 Tổng Thư Ký; 
- 01 Phó Tổng Thư Ký Phụ trách Truyền thông; 
 
- Văn phòng VIA: 

 01 Chánh văn phòng; 
 02 Chuyên viên toàn thời gian; 
 Đội ngũ CTV bán thời gian. 

Văn phòng VIA tại Hà Nội tiếp tục được Hội viên INCOM 
tài trợ địa điểm và môi trường làm việc tại:  
Tầng 4 tòa nhà Tòa nhà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. 
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PHÍA NAM: 

 Tại TPHCM, ông Huỳnh Việt Phương, Phó 
Chủ tịch đồng thời trực tiếp phụ trách Văn 
phòng VIA phía Nam. 

 
 Văn phòng VIA phía Nam hoạt động dưới sự 

hỗ trợ và đóng góp của hội viên PA Vietnam 
về địa điểm làm việc và nhân sự văn phòng. 

  
 Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức và 

tham gia tổ chức các hoạt động của VIA tại 
khu vực phía Nam.  
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1 Công tác tổ chức, xây dựng Hiệp hội 



1 Công tác tổ chức, xây dựng Hiệp hội 

BAN ĐÀO TẠO CLB VNCDC 

Ban Đào tạo do ông Nguyễn Anh Dũng làm Trưởng Ban 
(thành lập từ 25/01/2015), hoạt động ổn định trong 
nhiệm kỳ này, trong đó thực hiện các dự án đào tạo do Bộ 
KH&ĐT tài trợ.   

CLB VNCDC bầu Ban chủ nhiệm gồm ông Vũ Minh Trí 
(VNG) - Chủ nhiệm, ông Lê Hoài Nam và ông Đặng Tùng 
Sơn là các Phó Chủ nhiệm cùng các uỷ viên Ban chủ 
nhiệm đại diện cho FPT, Nhân Hoà, GMO.  
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TỔ CHỨC TRỰC THUỘC 



2 Công tác phát triển hội viên, cộng đồng 
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2 Công tác phát triển hội viên, cộng đồng 

26% 

74% 

PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN NHIỆM KÌ II 

HỘI VIÊN MỚI NHIỆM KÌ II TỔNG SỐ HỘI VIÊN NHIỆM KỲ I 

NHIỆM KÌ I: 
100 HỘI VIÊN 

HỘI VIÊN  MỚI: 
36 HỘI VIÊN 

TỔNG SỐ HỘI VIÊN VIA NHIỆM KÌ II ĐẾN 08/2020 LÀ: 136 HỘI VIÊN 
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2 Công tác phát triển hội viên, cộng đồng 

Hàng năm VIA tổ chức các sự kiện Sinh hoạt hội viên để nắm bắt 
yêu cầu, nguyện vọng của Hội viên nhằm có các hoạt động phù hợp 
và kịp thời.  

 

VIA đã xây dựng cơ sở dữ liệu về Hội viên để thuận tiện cho việc chăm sóc Hội 
viên, hiểu được các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của từng hội viên để có thể 
hỗ trợ truyền thông cho hội viên.  
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3 Công tác tham gia tư vấn, phản biện chính sách 
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Community 

Đánh giá một cách chủ quan, mặc dù còn nhiều phần cần cải thiện, vai trò và vị thế của VIA đối với phần tư vấn, 
phản biện chính sách liên quan, là có tính trung lập và xây dựng, vì mục đích một môi trường Internet lành mạnh, 
một hệ sinh thái lành mạnh, phát triển bền vững.   
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CQQLNN ban hành 
dự thảo chính sách 

VPVIA tiếp nhận dự thảo 

HVVIA góp ý 
CQQLNN tiếp nhận góp ý  
để hoàn thiện và ban hành 
chính sách 

VPVIA tiếp nhận  ý kiếntư vấn phản biện chính 
sách dựa nhiều vào sự tự nguyện và tích cực 
chia sẻ từ các hội viên, nhóm hội viên, cũng như 

các đơn vị liên kết, các tổ chức xã hội nghề 
nghiệp trong và ngoài nước.  

VIA không có cán bộ 
chuyên trách và đủ 

hiểu biết sâu và nhiều 

kinh nghiệm về Luật 
và các quy định liên 

quan đến quản lý nhà 
nước trong ngành 



4 Công tác hoạt động truyền thông,  quảng bá và nâng cao ý thức cộng đồng 
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Facebook community 
standards 

FOSI & Netflix: Trao 
quyền cho người dùng 

và Làm Cha Mẹ tốt Thời 

đại số 

Vietnet-ICT: Safer 
Internet Day 

AND MORE 
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5 Hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước  

QUỐC TẾ 

 VIA luôn có ý thức và nỗ lực 
đóng góp vào hoạt động chung.  

 Một số hoạt động phối hợp và 
sự kiện được VIA phối hợp với 
các Hội, Hiệp hội bạn như Hội 

tin học Việt Nam, Hội truyền 
thông số, Hiệp hội an toàn 

thông tin, Hiệp hội Thương 
mại điện tử, Hội vô tuyến điện, 

CLB CIO – CEO.  

 

 Vị thế và uy tín của VIA đối với 
các tổ chức quốc tế, các đơn vị từ 
nước ngoài … được gia tăng đáng 
kể trong những năm gần đây.  

 VIA khởi tạo và duy trì quan hệ 
với các tổ chức thúc đẩy phát 
triển Internet trong khu vực và 
quốc tế như ISOC (Internet 
Society), ICANN (tổ chức tài 
nguyên Internet), APNIC, APIA 
(Hiệp hội Internet Châu Á Thái 
Bình Dương), ACCA (Hiệp hội 
Điện toán đám mây châu Á), … 

TRONG NƯỚC 
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Trong nhiệm kỳ II, VIA chú 
trọng thúc đẩy các mối 
quan hệ hợp tác với các 

đơn vị, tổ chức quốc tế, qua 
đó mang lại các cơ hội, lợi 
ích, thông tin cập nhật và 
có ích cho Hội viên và cộng 
đồng Internet Việt Nam.  
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6 Tổ chức các sự kiện thường niên 



6 Tổ chức các sự kiện thường niên 
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7 Các chương trình và dự án đào tạo 

 Từ năm 2016 đến nay Ban đào tạo - Hiệp hội internet Viêt Nam nhận được nhiệm vụ triển khai Chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng NNL cho DNNVV do Cục PTDN – Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, VIA đã tiến hành 
tuyển sinh, tổ chức các khóa đào tạo tại 15 tỉnh thành trên cả nước từ năm 2016 cho đến nay. 

 Các chương trình đào tạo của Hiệp hội Internet tổ chức đều nhận được trên  90%  nhận xét đánh giá rất tốt 
và chất lượng từ chính các doanh nghiệp theo học. Mang lại lợi ích rất thực tế và tạo sự biến đổi lớn cho 
doanh nghiệp.  



CONTACT: 
 
VIETNAM INTERNET ASSOCIATION 
VPHN : Floor 3, No. 82 Duy Tan Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam 
 
VPHCM : 750 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam 
 
Email: via@via.org.vn | Website : www.via.org.vn  
| Hotline : 091 988 69 18 

THANK YOU! 


