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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2022 
& KẾ HOẠCH 2023 

 

PHẦN I:  

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  2022  

1. Công tác tổ chức, xây dựng Hiệp hội 

a, Ban Chấp hành Hiệp hội (BCH): 

- BCH Hiệp hội có 36 thành viên: xem danh sách tại website Hiệp hội 

- Hiện có các điều chỉnh về đại diện tham dự BCH Hiệp hội từ Viettel Group và 

VNG Corporation do điều chỉnh nhân sự tại đơn vị 

b, Văn phòng Hiệp hội Internet Việt Nam (VPHN) 

- Bộ máy VPHN hoạt động ổn định bao gồm: 

 01 Tổng Thư Ký: Ông Vũ Thế Bình 

 Khối Văn phòng VIA: 

 01 Chánh văn phòng: Chị Nguyễn Thị Tuyết Lê 

 02 Chuyên viên toàn thời gian:  

Phụ trách Công tác Hội viên: Chị Đặng Quỳnh Chi 

Phụ trách PR & Truyền thông: Chị Bùi Thị Hạnh Quyên 

 Đội ngũ CTV bán thời gian 

b, Văn phòng đại diện Hiệp hội Internet Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 

(VPHCM) 

- Kiện toàn nhân sự VPHCM 

- Bộ máy VPHCM được bổ sung kiện toàn bao gồm: 

 01 Phó Chủ tịch – Phụ trách Văn phòng VIA phía Nam:  

Ông Huỳnh Việt Phương 

 01 Phó Tổng Thư ký: Ông Giáp Hùng Cường 

 01 Trợ lý Phó Tổng thư ký: Chị Ngô Như Trang 

 Khối Văn phòng VIA thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng VIA phía Nam 

hoạt động dưới sự hỗ trợ và đóng góp của hội viên P.A Vietnam về địa điểm làm 

việc và nhân sự văn phòng.  

Các nhân sự trực tiếp tham gia công việc của VPHCM gồm: 

 Chị Phan Kim Loan 

 Anh Lê Hồng Phúc 

- VPHCM thay đổi địa chỉ về: Tòa nhà P.A, 344 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân 

Thuận Tây, Quận 7, HCM 

 

2. Công tác phát triển Hội viên, cộng đồng 

a, Công tác phát triển Hội viên: 

https://via.org.vn/Danh-Sach-Ban-Chap-Hanh
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- Phát triển được thêm 11 Hội viên, nâng tổng số Hội viên Hiệp hội Internet 

Việt Nam (VIA) lên: 146 Hội viên 

- Trong năm 2022, VIA đón thêm các hội viên mới (xem bảng đính kèm) 

DANH SÁCH KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI  VIA 2022 
133 Anritsu  Công ty TNHH Anritsu  
134 Viindo   Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo  

135 ITS Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ thông tin Quốc tế 

136 SENBAC Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Senbac 
137 CGV  Công ty Cổ phần Viễn thông CGV  
138 Leeon Công ty TNHH  Công nghệ Leeon  
139 CMN Công ty Cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam  

140 DSTel Công ty Cổ phần giải pháp số và dịch vụ viễn thông  

141 Tino Công ty Cổ phần Tập đoàn Tino  
142 Vihat  Công ty TNHH Công nghệ Vihat  

143 
True IDC – 
Vietnam  

Công ty TNHH True Internet Data Center  

144 NCS Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam  
145 Dandelion Công ty TNHH Dandelion Việt Nam 
146 HSG Công ty TNHH phân phối giải pháp công nghệ HSG  

 

b, Hoạt động Hội viên: 

 Chương trình “Sinh hoạt Hội viên” 

Thời gian: 15h30 - 20:00, Thứ Năm, ngày 07/04/2022 

Địa điểm: Nhà hàng Hoa An Viên, 95 Đ.Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam 

Từ Liêm, Hà Nội.  

Chủ đề: Văn hóa Doanh nghiệp trong thời Công nghiệp 4.0 

Khách mời: Ông Lê Doãn Hợp, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền 

thông / Cố vấn Hội Văn hóa Doanh nghiệp 

Thông tin: https://via.org.vn/Chuong-trinh-Sinh-hoat-hoi-vien-Hiep-hoi-

Internet-Viet-Nam-Lan-I-2022 

 Chương trình Thăm hội viên 

o Chương trình Thăm hội viên 14/04/2022 

Thăm Hội viên Công ty TNHH ABB Automation and Electricfication 

o Chương trình Thăm hội viên 10/06/2022 

Thăm Hội viên Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam 

Thăm Hội viên Công ty TNHH VTI Cloud    

o Chương trình Thăm hội viên 24/08/2022 

Thăm Hội viên Công ty TNHH True Internet Data Center  

Thăm Hội viên Tập đoàn Novaon  

* Thư viện Ảnh 

 Chương trình hỗ trợ truyền thông các nội dung thông tin từ Hội 

https://via.org.vn/Gioi-thieu-Hoi-vien-moi-Cong-ty-TNHH-Anritsu
https://viindoo.com/vi
https://interits.com/gioi-thieu/
https://www.senbac.com/gioi-thieu-cong-ty-senbac/
https://cgvtelecom.vn/
https://www.leeon.vn/
https://cmn.vn/
https://dstel.vn/
https://tino.org/vi/
https://vihat.vn/
https://www.trueidc.com/en/vietnam
https://www.trueidc.com/en/vietnam
https://www.ncsgroup.vn/
https://droppii.com.vn/vi/trang-chu/
https://www.facebook.com/hsgdistro/
https://via.org.vn/Chuong-trinh-Sinh-hoat-hoi-vien-Hiep-hoi-Internet-Viet-Nam-Lan-I-2022
https://via.org.vn/Chuong-trinh-Sinh-hoat-hoi-vien-Hiep-hoi-Internet-Viet-Nam-Lan-I-2022
https://via.org.vn/Thu-Vien-Anh
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viên VIA trên các kênh truyền thông uy tín của Hiệp hội như: Website Hiệp 

hội Internet Việt Nam; Fanpage VIA – Hiệp hội Internet Việt Nam,... 

 Công tác Hội phí: tổng thu 245 triệu đồng, đạt tỉ lệ 33% Hội viên đóng 

hội phí 

 Kết nối quốc tế: 

o Chương trình kết nối “Giới thiệu về AMSIX (Internet Exchange) và 

khả năng áp dụng tại Việt Nam”: click để xem 

o Chương trình kết nối hội viên VIA - Hiệp Hội Internet Việt Nam và 

các doanh nghiệp Hoa Kì thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam:  

Ngày 24.05.2022, trong khuôn khổ chương trình kết nối hội viên VIA - 

Hiệp Hội Internet Việt Nam và các doanh nghiệp Hoa Kì thông qua Đại 

sứ quán Mỹ tại Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp: Viettel, VNPT, 

CMC, FPT đã có buổi thảo luận thú vị cùng đại diện USTDA, DFS, 

APTelecom về chủ đề mở rộng, gia tăng kết nối cáp biển quốc tế đến 

Việt Nam. 

Click để xem 

o Giao lưu và kết nối với JCON (ngày 25/11/2022): click để xem 

o Tham gia Vietnam - U.S Trade Forum(ngày 17/11/2022 tại tp. HCM) 

Click để xem 

 

c, Công tác cộng đồng 

Năm 2022, VIA tiếp tục xúc tiến các hoạt động liên quan đến các Câu lạc bộ 

chuyên môn trực thuộc và tham gia tích cực hỗ trợ vận động thành lập các đơn vị 

chuyên môn đáp ứng xu hướng phát triển của Internet và nhu cầu của cộng đồng 

Internet Việt Nam. 

 Câu lạc bộ Điện toán Đám mây & Trung tâm Dữ liệu Việt Nam 

(VNCDC) 

 Liên minh Edtech Việt – Úc: tham gia khởi động và vận động dự án 

thành lập Liên minh Edtech Vietnam-Australia 

 Trung tâm Phát triển Tài sản số (Digital Asset Development Center 

– DDAC) 

o Tài liệu: click để xem 

o Đề án do VIA góp ý: click để xem 

 Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do 

Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ (Dự án SwissTrade) 

Cộng đồng: CLB OCOP 

o Tài liệu: click để xem 

o Đề xuất do VIA tham gia soạn thảo: click để xem 

 

https://via.org.vn/Tin-Doanh-Nghiep
https://via.org.vn/Tin-Doanh-Nghiep
https://www.facebook.com/VietnamInternetAssociation
https://www.facebook.com/VietnamInternetAssociation/posts/pfbid0wwPDK69UHji7DCDqUuZ4k5HBMN4JLEUtDu2ciJjvv2oxvjPd7cA2EvaubNLG8EaRl
https://www.facebook.com/VietnamInternetAssociation/posts/pfbid0TvZBwoCa1R1F6mx1vT6DCf7211SSdN1JGPHGTskbzBDzBRSQ8Yp7snzeBg8SAz8el
https://www.facebook.com/VietnamInternetAssociation/posts/pfbid02e3zk1xfE7XMjDWmgHSAWGPbGLxxcrEfwAqz5XZXMfCQWzZEyiT8VY3jY4Mj9eTrCl
https://drive.google.com/drive/folders/1yQM0XIfhVoC-VR7MTqnIfU9HwSolzi5A
https://drive.google.com/drive/folders/1pJMjI1uXXkVPIjkkh2l_WFJOspVixVTi
https://drive.google.com/drive/folders/19NTDPQ2t2SWq7SoEET-1XsslIWVQcSxz
https://drive.google.com/drive/folders/1VOnEIUSrBJsydHlZ61yd7nuuYn5AgSyZ
https://drive.google.com/drive/folders/1xrN_fXR-eawfxRaolbq52zjqWMUYbNVz
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3. Công tác tham gia tư vấn, phản biện chính sách 

Năm 2022, VIA tiếp tục tích cực tham gia vào các hoạt động tư vấn, phản 

biện chính sách, tổng hợp và đóng góp ý kiến vào rất nhiều chính sách mới / sửa 

đổi thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và truyền thông. Tiêu biểu 

như sau: 

 Góp ý và tổng hợp ý kiến của Hội viên về Đề cương Luật Viễn thông 

sửa đổi  

o Hiệp hội cử ông Giáp Hùng Cường tham gia Tổ Biên tập soạn thảo luật 

viễn thông  

o Góp ý dự thảo luật viễn thông  

o Góp ý dự thảo hồ sơ dự án Luật Viễn thông ( sửa đổi), ngày 8 tháng 

11 năm 2022 

 

 Góp ý và tổng hợp ý kiến của Hội viên về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 

 Góp ý và tổng hợp ý kiến của Hội viên về Thông tư ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối NB -IoT 

 Góp ý và tổng hợp ý kiến của Hội viên về Dự thảo Tờ trình và Chỉ thị 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin 

cho thiết bị camera giám sát 

 Góp ý và tổng hợp ý kiến của Hội viên về Dự thảo Tờ trình và Quyết 

định của TTgCP ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu 

tiên triển khai 

 Hiệp hội đề cử ông Nguyễn Viết Thế - Phó Chủ tịch thường trực tham gia 

Ban tổ chức giải thưởng “Sản phẩm công nghệ Make In Việt Nam” năm 2022 

 Gửi những tài liệu của Hiệp hội có các nội dung Góc nhìn của chuyên gia/ 

doanh nghiệp Việt Nam đối với các quy định trong lĩnh vực kinh tế số và thương 

mại số tại Việt Nam tới Bộ Công thương 

 

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

đồng 

Năm 2022, VIA tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động truyền thông, 

quảng bá và nâng cao ý thức cộng đồng. Tiêu biểu như sau: 

 Tọa đàm “Quản lý Mạng xã hội”: Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam 

mời Lãnh đạo Hiệp hội tham dự ghi hình tại buổi Tọa đàm “Quản lý Mạng xã hội” 

(ghi hình 45 phút, buổi chiều 11/03/2022)  

 Phỏng vấn “4 xu hướng chính của trung tâm dữ liệu năm 2022” 

với VTV 

 Phỏng vấn của VTC Chuyên đề Việt Nam Ngày Nay: chương trình 
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25 năm Internet Việt Nam và Khát vọng Hội nhập (05/11/2022) 

 

5. Hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước 

VIA trở thành đối tác truyền thông (Media Partner)  và cầu nối để Lãnh đạo 

Hiệp hội và doanh nghiệp Hội viên VIA có cơ hội kết nối và tham gia các hoạt động 

hợp tác trong nước và quốc tế uy tín, tiêu biểu như: 

 Tham dự Gặp gỡ ICT Xuân Nhâm Dần 2022 

 Đóng góp dự thảo "Biên niên từ Máy tính đến Chuyển đổi số" (theo 

công văn số 4065/BTTTT-THH) 

 Ký kết Thỏa thuận hợp tác và trở thành đối tác hợp tác nhằm phát 

huy sức mạnh cũng như tiềm lực để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát 

triển và ứng dụng Blockchain vào các sản phẩm dịch vụ trong và 

ngoài nước với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tại Đại hội lần thứ I của 

Hiệp hội Blockchain Việt Nam (ngày 17/05/2022) 

 Ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Hiệp hội Internet Việt Nam 

(VIA) và Bizware Korea: Hà Nội, ngày 19/07/2022, tại Văn phòng 

Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch - Tổng 

thư ký hiệp hội và CEO Bizware Korea, Moon IL đã ký kết Thỏa thuận 

hợp tác (MOU) giữa hai bên nhằm tăng cường kết nối giữa các doanh 

nghiệp công nghệ Hàn Quốc và Việt Nam.  

Click để xem 

 Lễ Ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và 

Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh (HUB): tại tp. 

Hồ Chí Minh, 21/07/2022 

Click để xem 

 Submarine Networks World 2022 tại Singapore (07 – 08/09/ 2022) 

Report: Click để xem  

 Telecom World Asia (02-03/11/2022) 

Report: Click để xem  

 Capacity Asia 2022 (29/11 – 01/12/ 2022) 

Thông tin: Click để xem 

 

6. Hoạt động tổ chức sự kiện, hội thảo 

Năm 2022, VIA rất tích cực trong hoạt động tổ chức sự kiện, hội thảo.  

Tiêu biểu là: 

 

6.1. Optimizely Summer Techtalk 2022 - UNLOCK DIGITAL POTENTIAL 

Nhằm tạo ra một diễn đàn để giao lưu, chia sẻ niềm đam mê công nghệ, Hiệp 

hội Internet Việt Nam (VIA) và Tập đoàn Optimizely, Cộng đồng Open 

https://www.facebook.com/VietnamInternetAssociation/posts/pfbid02PhVEu2KF9rbSmAsz4hg3kcZFmvofudk41fSmpAfcKfRno5oFo5AH7U3pjYUuYQptl
https://via.org.vn/Le-Ky-ket-hop-tac-giua-Hiep-hoi-Internet-Viet-Nam-VIA-va-Truong-Dai-hoc-Ngan-hang-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-HUB-925
https://www.terrapinn.com/template/live/go/10722/22234
https://www.terrapinn.com/template/live/go/10747/22249
https://events.capacitymedia.com/event/7ab640f5-7aa8-4fb4-b119-2e5bcbd70c58/websitePage:a1ea0c2d-ce3d-4370-9215-fbb3cfc63623?RefId=Access%202022%20Attendee%20List
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Infrastructure tại Việt Nam đồng hành tổ chức chuỗi Techtalk mở đầu bằng sự kiện 

Optimizely Summer Techtalk 2022. 

- Thời gian: 04/06/2022 

- Hình thức: Hybrid 

- Thành phần: Các kỹ sư phần mềm và những người quan tâm đến giải pháp 

về nội dung, thương mại điện tử 

- Facebook event: https://fb.me/e/2oaYn455x 

 

6.2. Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng Blockchain trong Định danh số và 

tiềm năng công nghệ”  

- Thời gian: 8:00 - 11:00 - ngày 28/07/2022 

- Địa điểm: Sảnh Helix 1 (tầng 6) - Khách sạn Lake Side - 23 Ngọc Khánh, 

phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 

- Nội dung chương trình:  

Công nghệ Blockchain hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tổ 

chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Với tính chất phi tập 

trung, công nghệ Blockchain giúp quá trình xác thực dữ liệu số trở nên nhanh 

chóng, hiệu quả nhưng vẫn giữ được tính bảo mật và riêng tư của dữ liệu. Điều này 

khiến cho công nghệ Blockchain đã và đang được triển khai trong nhiều dự án 

chuyển đổi số, đặc biệt là những dự án về định danh số. 

Nhận thấy đây là một chủ đề công nghệ mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, Hiệp 

hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp cùng với Công ty CP Vietnam Blockchain 

(VBC) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng Blockchain trong Định danh số và 

tiềm năng công nghệ”. 

Click để xem 

 

6.3. Triển lãm Quốc tế về sản phẩm, dịch vụ CNTT & Truyền thông 2022 

(ICT COMM 2022)  

- Thời gian: Ngày 09/06/2022 

- Địa điểm: Trung tâm hội thảo và triển lãm Sài Gòn SECC, HCM 

- Đơn vị bảo trợ: Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công Thương 

- Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần ADPEX phối hợp Hiệp hội Internet Việt 

Nam(VIA), Hội Tin học Việt Nam(VAIP), Hội Truyền thông Số (VDCA)  

- Hình thức: kết hợp giữa 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến (phiên bản 

Hybrid)  

- Chủ đề: Chuyển đổi số - Tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn 

- Tham dự: 200 gian hàng của hơn 100 đơn vị trong nước và Quốc tế đăng ký 

tham dự.  

https://fb.me/e/2oaYn455x
https://www.facebook.com/events/1205213100291679/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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Song song với Triển lãm là chuỗi các hội thảo chuyên ngành cũng được tổ 

chức phối hợp theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến, điều này mang đến cho 

khách đăng ký tham dự những trải nghiệm mới thông qua chuyến tham quan trực 

tuyến – một nền tảng hữu ích giúp các nhà triển lãm và người mua nắm bắt các cơ 

hội kinh doanh bằng cách kết nối trực tuyến với nhau. Hiệp hội Internet Việt Nam 

sẽ chủ trì Phiên Hội thảo chuyên ngành với chủ đề “Giải pháp online hóa doanh 

nghiệp - Tiết kiệm tối đa chi phí vận hành”. 

 

6.4. Sự kiện OpenInfra Days 2022 

- Thời gian: 27/08/2022 

- Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp với Cộng đồng 

Vietnam Open Infrastructure (VietOpenInfra), Câu lạc bộ Điện toán đám mây và 

Trung tâm dữ liệu Việt Nam (VNCDC) 

- Đơn vị bảo trợ: Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Chủ đề: Kết nối thế giới kỹ thuật số (Connecting Digital worlds) 

- Webiste: https://2022.vietopeninfra.org/vi/ 

 

 Sự kiện mang tới những bài trình bày, chia sẻ từ các chuyên gia về các lĩnh 

vực xu hướng hiện nay như Cloud, NFV, SDN, CI/CD, Machine Learning, Big Data, 

IoT... 

Với chủ đề "Kết nối thế giới kỹ thuật số", sự kiện hướng tới tạo diễn đàn kết 

nối các nhà quản lý, kiến trúc sư, kỹ sư chính, lập trình viên từ các doanh nghiệp, 

tổ chức, cơ quan nhà nước để cùng chung tay thúc đẩy sử dụng hạ tầng và ứng dụng 

nguồn mở. 

 

6.5. Sự kiện Security Boothcamp 2022 

- Thời gian: 09 – 11/09/2022 

- Địa điểm: Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

- Đơn vị bảo trợ: của Cục An toàn thông tin (ATTT) -  Bộ Thông tin & Truyền 

thông (TT&TT), Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh 

- Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), Cộng đồng chuyên gia 

Security Bootcamp 

- Nội dung chính: 

 Chương trình Hội thảo: 1,5 ngày với chủ đề Adaptive Security 

 Chương trình Đấu trường An Toàn Thông Tin: 01 ngày 

 Chương trình tham quan địa phương: 01 ngày  

- Fanpage: https://www.facebook.com/infosecbootcamp 

SBC2022 đã diễn ra trọng thể và được đánh giá là một trong những kỳ tổ chức 

thành công nhất, thu hút đông đảo người tham dự nhất kể từ khi sự kiện được khởi 

https://2022.vietopeninfra.org/vi/
https://vtv.vn/ung-dung-nguon-mo.html
https://vtv.vn/ung-dung-nguon-mo.html
https://www.facebook.com/infosecbootcamp
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xướng vào năm 2012. Sự kiện đã nhận được sự tham dự của hơn 300 Quý vị Đại 

biểu bao gồm: hơn 150 đại biểu đến từ Cộng đồng An toàn thông tin tại Việt Nam, 

13 diễn giả chuyên gia với các bài trình bày xoay quanh chủ đề chính “Adaptive 

Security”, 96 đại biểu là thành viên Đội ứng cứu sự cố và an ninh mạng tỉnh Quảng 

Ninh, 05 đơn vị tài trợ (Công ty An ninh mạng Viettel - VCS, Tập đoàn Bưu chính 

viễn thông Việt Nam – VNPT, Công ty CP NetNam, Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi - 

Mi2 Jsc., Công ty TNHH Vina Aspire), 14 đội tham dự Đấu trường An toàn thông tin 

và đông đảo sinh viên yêu thích lĩnh vực an toàn thông tin nói riêng và công nghệ 

thông tin nói chung.  

 

6.6. Safety Café Vietnam 

- Thời gian: từ 7/10 đến 9/10/2022 

- Địa điểm: Open Space Cafe (25A Phan Đình Phùng, Hà Nội) 

- Facebook event: https://fb.me/e/1V1GpkUS9 

Sự kiện trải nghiệm Safety Café Vietnam do Meta, VIA và CyberKid Vietnam 

đồng tổ chức vào ngày 7-9/10 vừa qua đã thành công khép lại. Sự kiện đã đón tiếp 

sự tham dự của: 

 Các vị khách mời là đại diện đến từ Bộ TT&TT, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại 

Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam, tổ chức CyberKid Vietnam và Meta 

 30 người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng, cùng hàng loạt nhà sáng tạo 

trẻ tài năng trên các nền tảng Facebook & Instagram 

 1.600 người tham dự trong suốt 03 ngày diễn ra sự kiện. 

Đến với Safety Café Vietnam, người tham dự, đặc biệt là các bạn trẻ, đã được 

trải nghiệm và tìm hiểu về Quyền riêng tư & Bảo mật trên các nền tảng của Meta, 

từ đây nhận thức được tầm quan trọng của an toàn trực tuyến. 

Click để xem 

 

6.7. Hội thảo “Tăng cường Kết nối và Phát triển Bền vững các Hệ thống 

Cáp quang biển tại Khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” (“Promoting 

Connectivity and Security in Commercial Undersea Cable Systems” (viết tắt 

là CABLES) 

- Thời gian: (03 ngày) từ ngày 24 – 26/10/2022 

- Địa điểm: JW. Marriott Hanoi hotel 

Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) đồng chủ trì cùng  APTelecom, với sự bảo 

trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, tổ chức chương trình Hội thảo "Tăng cường 

Kết nối và Phát triển Bền vững các Hệ thống Cáp quang biển tại Khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương" tại Hà Nội từ ngày 24 - 26/10/2022. 

03 ngày hội thảo CABLES sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách, cơ quan 

quản lý và các doanh nghiệp viễn thông, trung tâm dữ liệu của Việt Nam hiểu rõ 

https://fb.me/e/1V1GpkUS9
https://www.facebook.com/events/1124730281473360/?active_tab=discussion
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các vấn đề về rủi ro, điểm yếu, chất lượng và độ tin cậy có thể ảnh hưởng đến hệ 

thống cáp quang biển thương mại. Chương trình CABLES chia sẻ các quan điểm và 

giá trị để tối đa hóa cơ hội xây dựng các tuyến cáp biển khả thi về mặt thương mại, 

chất lượng cao, tin cậy và có độ ổn định cao thông qua: (i) tăng cường áp dụng các 

quy trình sàng lọc khi lựa chọn nhà cung cấp các hệ thống cáp quang biển, (ii) thảo 

luận về các chiến lược giảm thiểu rủi ro, (iii) xây dựng môi trường chính sách liên 

thông và thuận lợi cho cộng đồng người sử dụng, khai thác đáy biển, (iv) cải thiện 

các quy trình và tiêu chí đầu tư các hệ thống cáp quang biển và (v) khám phá các 

nguồn lực để thúc đẩy và mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quốc tế. 

 

6.8. Hội thảo “Kết nối băng rộng không dây trên băng tần 6 GHz tại Việt 

Nam” (Expanding Wireless Access Opportunities through the 6 GHz in 

Vietnam). 

- Thời gian: 08h00 – 12h00, thứ Năm ngày 08 tháng 11 năm 2022 

- Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hanoi, Số 1, Đường Thanh Niên, Quận Ba 

Đình, Hà Nội 

- Trình bày: Chương trình mang đến các bài trình bày của các diễn giả chuyên 

gia đến từ các đơn vị hàng đầu lĩnh vực trong nước và trên thế giới như: VNTA, 

Viettel, VNPT, FPT, META, Cisco, Intel, Broadcom, Qualcomm,… cùng phần demo 

các công nghệ mới nhất trên băng tần 6 GHz 

- Thành phần tham dự: 

 Các Cơ quan quản lý trong lĩnh vực CNTT – VT 

 Các Doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực CNTT – VT 

 

Click để xem 

 

6.9. Sự kiện Internet Day 2022 

- Thời gian: Thời gian: 07/12/2022 

- Địa điểm: Meliá, Hà Nội 

- Thành phần: 

o Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực Internet, ICT; 

o Tổng số lượng khách mời: khoảng 1000 khách 

- Các hoạt động chính: 

 Hội thảo: 

+ 01 Phiên toàn thể (buổi sáng): 25 Năm Internet Việt Nam & 

Tương lai bền vững cho Hệ sinh thái Internet Việt Nam 

+ Các Phiên chuyên đề (buổi chiều): 

o Hạ tầng số xanh và bền vững 

https://www.facebook.com/VietnamInternetAssociation/posts/pfbid0ekBnMmJTBots9ezS6exX4GoYvtRpa1AhhMgU4uRrmGai8H6Uc22rxau4X66aTcfcl


 

HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM (VIA) 

Website: via.org.vn | Hotline: 034 456 0486 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2022 

& KẾ HOẠCH 2023 

 
 

 

10 

o Kinh tế số xanh và bền vững 

+ Triển lãm: Triển lãm Công nghệ đặc sắc 

+ Sự kiện ngoại giao: (Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm quan hệ 

Việt Nam – Hàn Quốc) về “KOREA – VIETNAM ICT DEVELOPMENT AND 

DIGITAL CONTENTS COOPERATION CONFERENCE” 

 

- Website: https://2022.internetday.vn/ 

6.10. Tham gia sự kiện của Hội viên True IDC – Shifting Your Business to 

the Extra Mile with Cloud Ecosystem 

- Thời gian: 09h00 – 12h00, Thứ Năm ngày 15/12/2022 

- Địa điểm: Phòng hội thảo Văn Miếu, Pullman Hanoi, 40 Cát Linh, Hà Nội 

Click để xem 

Slides 

 

 

 

-----  

* Ghi chú: Quét QRCode để tải bản mềm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2022.internetday.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1ouaqdvS6H5pk10fOgn2QbhmpZEyDdst_
https://drive.google.com/drive/folders/11IM7a1d7GLiRTuavp6l7GY_NhnFi1p-3
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PHẦN II 

KẾ HOẠCH CHUNG 2023 

 

1. Công tác tổ chức, xây dựng Hiệp hội 

a, Công tác tổ chức: 

- Tăng cường các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội định kì 

hàng Quý nhằm chỉ đạo sát sao các công tác của Hiệp hội 

- Bổ sung thêm các vị trí cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của văn 

phòng Hiệp hội 

- Hoàn thiện chế độ đãi ngộ, lương thưởng, phúc lợi (bảo hiểm, nghỉ dưỡng,…) 

tương xứng với đóng góp của từng vị trí trong tổ chức Hiệp hội 

b, Công tác xây dựng: 

- Chuyên nghiệp hóa hình ảnh của đội ngũ văn phòng VIA tại các sự kiện, hoạt 

động, chương trình có sự tham dự của VIA: trang bị đồng phục (mùa hè, mùa đông), 

name-card, trang thiết bị phục vụ công việc,… 

- Cử đi đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ văn phòng Hiệp hội bao gồm: kỹ năng 

ngoại ngữ, năng lực quản lý,… 

- Thúc đẩy việc phát triển hội viên và các chương trình, sự kiện, hoạt động của 

VIA tại khu vực phía Nam 

- Chuẩn hóa lại website chính thức của Hiệp hội (https://via.org.vn/), đặc biệt 

là trang Tiếng Anh 

 

2. Công tác phát triển Hội viên, cộng đồng 

a, Công tác phát triển Hội viên: 

- Tiếp tục các hoạt động truyền thông, quảng bá, tiếp xúc để thu hút doanh 

nghiệp, tổ chức đăng ký trở thành hội viên của Hiệp hội 

- Đẩy mạnh việc thu hút và gia tăng hội viên khu vực phía Nam 

b, Hoạt động Hội viên: 

- Xây dựng các chương trình sinh hoạt hội viên với nội dung sáng tạo, hữu ích 

và cập nhật xu thế 

- Tăng cường giao lưu, kết nối hợp tác kinh doanh giữa nội bộ hội viên Hiệp hội 

- Xúc tiến các chương trình thăm hội viên để thu thập các ý kiến đóng góp, cũng 

như lắng nghe các nhu cầu, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn của Hội viên 

- Tham gia bảo trợ, tư vấn, truyền thông các hoạt động – chương trình – sự kiện 

của Hội viên 

- Khuyến khích và đưa các sáng kiến của Hội viên vào trong hoạt động của Hiệp 

hội 

c, Công tác cộng đồng 

https://via.org.vn/
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- Tăng cường kết nối với cộng đồng Internet, cộng đồng nghề nghiệp, cộng đồng 

lĩnh vực ngành,… trong nước: các Hiệp hội nghề nghiệp, các đơn vị - tổ chức – 

doanh nghiệp thuộc các nhóm lĩnh vực trọng điểm thúc đẩy chuyển đổi số,… 

- Mở rộng và tăng cường kết nối quốc tế, tích cực tham gia và giới thiệu hội viên 

tham gia các chương trình – sự kiện quốc tế 

- Tăng cường và thúc đẩy hoạt động hiệu quả của các đơn vị - câu lạc bộ trực 

thuộc (như: Câu lạc bộ Điện toán Đám mây & Trung tâm Dữ liệu Việt Nam – VNCDC) 

 

3. Công tác tham gia tư vấn, phản biện chính sách 

- Xây dựng cơ chế hoạt động tư vấn, phản biện chính sách hiệu quả, kịp thời tiếp 

tục là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hiệp hội 

- Nỗ lực bảo vệ môi trường thuận lợi để phát huy sức sáng tạo của khoa học -

công nghệ đóng góp và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia bằng việc tích cực thu tập 

thông tin và ý kiến đa chiều từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt 

là từ Hội viên Hiệp hội góp phần xây dựng các chính sách phù hợp với thực tiễn, 

tạo thuận lợi cho việc thi hành chính sách sau khi được thông qua 

- Tổ chức các hội thảo, các cuộc gặp thảo luận lấy ý kiến để các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân liên quan đặc biệt là Hội viên Hiệp hội có cơ hội tiếp cận và bày tỏ ý kiến, 

quan điểm của mình về các chính sách đề xuất đồng thời nâng cao năng lực tham 

gia, năng lực phản biện chính sách của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

- Đề cử các các cá nhân có năng lực, trình độ dự báo được tình hình toàn cầu và 

thấu hiểu rõ bối cảnh trong nước  từ Hội viên Hiệp hội tham gia vào đội ngũ chuyên 

gia (think tank của Việt Nam) hoạt động nghiên cứu đưa ra các tư vấn về chính 

sách, chiến lược trong lĩnh vực CNTT, Viễn Thông, Chuyển đổi số  

 

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

- Tích cực tham gia vào các hoạt động nâng cao ý thức cộng đồng cho người 

dùng internet nhằm hạn chế các mặt tiêu cực và định hướng cộng đồng tham gia 

tích cực và tận dụng được tối đa các mặt ích lợi do công nghệ mang lại biến công 

nghệ thành nhân tố phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người 

- Tăng cường công tác truyền thông quảng bá các chương trình – hoạt động – 

sự kiện của Hiệp hội cũng như Hội viên trên mọi nền tảng truyền thông 

- Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị truyền thông uy tín trong và ngoài nước để 

tăng cường hiệu quả cũng như mở rộng các kênh truyền thông 

- Thúc đẩy và gia tăng hiệu quả truyền thông nội bộ trong chính Hiệp hội, giữa 

các Hội viên Hiệp hội 

 

 5. Hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước 

- Năm 2023, Hiệp hội sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hợp tác 
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trong nước và quốc tế để thúc đẩy và mang lại những giá trị thiết thực cho tiến 

trình chuyển đổi số quốc gia 

- Về hoạt động hợp tác quốc tế: năm 2023, VIA sẽ tập trung: 1,  Kết nối với các 

tổ chức, doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực ICT, Chuyển đổi số với các hội viên Hiệp 

hội để tăng cơ hội hợp tác và kinh doanh; 2, Tăng cường tham gia trở thành đối tác 

truyền thông của các sự kiện về Internet - Viễn thông lớn trên thế giới và mang cơ 

hội cho hội viẻn được tham dự, giao lưu và trình bày tại các sự kiện này; 3, Thực hiện 

các chương trình, dự án có nguồn lực từ nước ngoài để thúc đẩy sự tiến bộ và phát 

triển của cộng đồng Internet Việt Nam 

- Năm 2023 VIA HCM có kế hoạch sẽ đồng hành của VNNIC chạy các chiến dịch: 

1,  Unitour để phổ biến kiến thức Internet cho Sinh viên; 2, ICT-Tour để triển khai các 

phổ biến Internet và Chuyển đổi số hạ tầng CNTT cho doanh nghiệp các Tỉnh thông 

qua ICT các tỉnh và 3, Triển khai DT-Tour (Digital Transformation) thông qua các 

Workshop Online để cập nhật các kiến thức Internet và Chuyển đổi số hạ tầng CNTT 

cho doanh nghiệp. 

 

6. Hoạt động tổ chức sự kiện, hội thảo 

Tổ chức sự kiện, hội thảo liên quan đến các lĩnh vực xu hướng vẫn tiếp tục là 

một hoạt động được VIA trú trọng trong năm 2023, một số sự kiện, hội thảo tiêu 

biểu dự kiến được tổ chức có thể kể đến như sau: 

STT  CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU CHUNG 

1 

Chương trình 
Thách thức Đổi 
mới sáng tạo Việt 
Nam 2022 

Giới thiệu chung: 
Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam 
Innovation Challenge) là hoạt động thường niên nằm 
trong khuôn khổ Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Việt Nam 
(InnovateVN) nhằm tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng 
tạo từ các tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước để giải 
quyết những thách thức quan trọng tầm quốc gia, hướng 
đến một Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững. 
Tổ chức:  
- Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
- Tổ chức: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt 
Nam, Tập đoàn Meta và các đối tác công nghệ lớn trên thế 
giới 
Vai trò của VIA: Đơn vị Đồng hành 
(1) Đề xuất các giải pháp ĐMST của thành viên VIA tham 
gia VIC; (2) Cử đại diện Lãnh đạo cấp cao tham gia Hội 
đồng đánh giá cùng Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (3) 
Đồng hành cùng chương trình để triển khai các giải pháp 
ĐMST được lựa chọn ra thực tế tại các địa phương; (4) 
Tham dự chương trình tổng kết và vinh danh các giải 
pháp ĐMST tiêu biểu tại Vietnam Innovation  Summit. 
Kênh thông tin: xem  

https://vic.nic.gov.vn/
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2 

Chương trình 
phát triển "Nhân 
Tài Số” - Grow 
with 
Google_Accelerate 
Vietnam Digital 
Talen 

Giới thiệu chung: 
Chương trình là hoạt động phi lợi nhuận được phối hợp 
tổ chức bởi Trung Tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt 
Nam (NIC) và Tập đoàn Google nhằm hỗ trợ nâng cao 
năng lực nguồn nhân lực, phát triển Nhân tài số. 
Tổ chức:  
được phối hợp tổ chức bởi Trung Tâm Đổi mới Sáng tạo 
Quốc gia Việt Nam (NIC) và Tập đoàn Google  
Vai trò của VIA:  
Đơn vị đồng hành kết nối Hội viên VIA tham gia mạng 
lưới đối tác Nhà Tuyển dụng 
Kênh thông tin: xem 

3 
Cloud Day 
Công bố Cloud 
Index 

Giới thiệu chung: 
Sự kiện chuyên môn về công nghệ Điện toán Đám mây 
Tổ chức: (dự kiến) 
Cục Viễn thông 
Câu lạc bộ Điện toán Đám mây & Trung tâm Dữ liệu Việt 
Nam (CLB VNCDC) 
Kênh thông tin: Ban Thư ký CLB VNCDC tại 
btkvncdc@via.org.vn | hotline 034 456 0486 

4 

Sự kiện về Công 
nghệ Thanh toán 
không tiền mặt 
(Vietnam 
ePayment 2023) 

Giới thiệu chung: 
Sự kiện chuyên môn về Công nghệ và xu hướng thanh 
toán không tiền mặt 
Tổ chức:  
- Vụ Kinh tế số & Xã hội số - Bộ thông tin và truyền thông 
- VIA 
Kênh thông tin: xem  

5 
Open Infra Days 
2023 

Giới thiệu chung: 
Sự kiện OpenInfra Days được tổ chức bởi cộng đồng 
OpenStack trên toàn thế giới, đây là sự kiện mang tính 
toàn cầu và nó đang ảnh hưởng đến các công ty công 
nghệ trong những năm gần đây. Sự kiện hứa hẹn mang lại 
những keynote và những bài trình bày về các xu hướng 
hiện nay như: Cloud, NFV, SDN CI/CD, Machine Learning, 
Big Data, IoT 
Tổ chức: 
- Cộng đồng người dùng Hạ tầng nguồn mở chính thức ở 
Việt Nam (VIETOPENINFRA) 
- VIA 
- CLB VNCDC 
- VFOSSA 
Kênh thông tin: xem 

6 
Security 
Boothcamp 2023 
(lần thứ 10) 

Giới thiệu chung: 
Security Bootcamp 2023 sẽ tiếp tục sứ mệnh xây dựng và 
kết nối đội ngũ những người làm về an toàn thông tin 
trong cả nước để cùng chia sẻ các kiến thức, kỹ năng mới 
nhất tạo thành một diễn đàn uy tín, chất lượng hàng đầu 
về an toàn thông tin tại Việt Nam 

https://nhantaiso.nic.gov.vn/
mailto:btkvncdc@via.org.vn
https://epayment.vn/
https://2022.vietopeninfra.org/vi/
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Tổ chức: 
- Sở TT&TT Đà Nẵng 
- VIA 
- Cộng đồng chuyên gia Security Bootcamp  
Kênh thông tin: xem 

7 Hội nghị Wifi6E 

Giới thiệu chung: 
Sự kiện nhằm cung cấp thông tin đa chiều về nhu cầu và 
xu hướng sử dụng băng tần 6 GHz cho vô tuyến băng 
rộng, đồng thời xem xét thêm từ góc độ nhu cầu của thị 
trường, hiệu quả triển khai mạng và dịch vụ của doanh 
nghiệp, lợi ích xã hội của các giải pháp kết nối băng rộng 
trên băng tần 6 GHz 
Tổ chức: 
- Cục Tần số 
- VIA 
- Các đơn vị viễn thông 
Kênh thông tin: hotline 034 456 0486 

8 
Internet Day 
2023 
(lần thứ 12) 

Giới thiệu chung: 
Internet Day là ngày hội của cộng đồng Internet Việt Nam 
thường niên vào dịp cuối năm nhằm mang đến cơ hội để 
các diễn giả và người tham dự cùng có không gian và thời 
gian để chia sẻ cởi mở về xu hướng công nghệ, hướng đến 
tương lai tươi sáng của ngành CNTT – VT đồng thời tập 
trung vào các nội dung, bài học kinh nghiệm thực tế phản 
ánh việc lấy công nghệ phục vụ và nâng cao chất lượng 
cuộc sống của con người tại Việt Nam nói riêng và trên 
toàn thế giới nói chung. 
Tổ chức: 
- VIA 
Kênh thông tin: xem | hotline 034 456 0486 

9 

Các sự kiện đồng 
hành cùng Hội 
viện và đối tác 
trong nước / quốc 
tế 

Như thường lệ, VIA luôn tích đồng hành trong vai trò bảo 
trợ, tư vấn, truyền thông đối với các sáng kiến – chương 
trình – hoạt động – sự kiện mang đến các lợi ích thiết 
thực cho cộng đồng Internet Việt Nam của Hội viên cũng 
như đối tác trong nước / quốc tế. 
 
Hotline: 034 456 0486 | https://via.org.vn/su-kien 
 

Văn phòng Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA): Hotline: 034 456 0486 | Website: via.org.vn 
 

7. Các chương trình và dự án đào tạo 

a, Các chương trình đào tạo tỉnh 

Tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 với các hoạt 

động về: 

 - Đào tạo, tuyên truyền, phố biến nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ 

https://www.facebook.com/infosecbootcamp
https://2022.internetday.vn/
https://via.org.vn/su-kien
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thông tin cho đồng bảo dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức cho các đối 

tượng là cán bộ lãnh đạo vùng dân tộc thiểu số, xây dựng và triển khai việc đào tạo 

nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động sản xuất của đồng dân tộc thiểu số;  

- Hỗ trợ người có uy tín ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên 

truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số;  

- Tổ chức các mô hình đào tạo từ xa theo hình thức trực tuyến cho đồng bào dân 

tộc, tập trung vào các lĩnh vực tiếng dân tộc, trang bị kién thức khoa học, kỹ thuật 

phục vụ sản xuất, đào tạo nghề;  

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về ứng dụng thương mại điện tử cho đồng 

bào dân tộc thiểu số... 

 

b, Các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ liên kết quốc tế 

- Liên kết với các đơn vị quốc tế uy tín để tổ chức các chương trình / khóa đào 

tạo chuyên môn chất lượng cao trong lĩnh vực CNTT, Chuyển đổi số đáp ứng được 

yêu cầu cho các doanh nghiệp Hội viên Hiệp hội (có cấp chứng chỉ) 

 

 

 

 

- Chi tiết liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Internet Việt Nam 

(VIA): Hotline: 034 456 0486 | Website: via.org.vn 

-----  

* Ghi chú: Quét QRCode để tải bản mềm  


