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Trong khi các d?ch v? n?i dung tr?c tuy?n nh? game online, báo ?i?n t? ?ang b? qu?n lý ch?t ch? thì d?ch v? n?i dung di ??ng l?i b? l?i l?ng.

Ông L?u V? H?i, C?c tr??ng C?c Phát thanh – Truy?n Hình (B? TT&TT) ?ã th?ng th?n th?a nh?n nh? v?y t?i “H?i ngh? Tri?n khai các bi?n pháp
ng?n ch?n tin nh?n rác, tin nh?n qu?ng cáo” di?n ra chi?u 13/11 t?i Hà N?i. S? l?i l?ng này ?ã d?n ??n tình tr?ng bát nháo, l?n x?n c?a tin nh?n
qu?ng cáo su?t th?i gian qua, gây b?c xúc l?n trong xã h?i. Th?m chí theo ??c tính, s? l??ng tin nh?n qu?ng cáo m?i n?m lên t?i hàng ch?c t?,
t??ng ???ng v?i 10% t?ng l??ng tin nh?n l?u hành trên các m?ng di ??ng.

V?n n?n “rác”

Thông th??ng, ng??i dùng nh?n tin ??n các ??u s? xxxx ho?c g?i ?i?n ??n các t?ng ?ài 1900xxxx ?? ???c cung c?p d?ch v? n?i dung. Hi?n nay,
trên th? tr??ng có t?i 347 công ty CSP cung c?p d?ch v?, m?i m?t công ty này l?i ký k?t v?i vài ch?c công ty “v? tinh” khác (g?i t?t là CP, t?c là
ch? làm n?i dung mà không có ??u s?). Chính vì s? l?ng nh?ng này mà khi thanh tra phát hi?n sai ph?m thì không th? xác ??nh c? th? sai ? khâu
nào.

 

Và t?t nhiên, m?ng l??i l?ng nh?ng ?ó càng t?o ?i?u ki?n cho các CP, CSP lách lu?t ?? bi?n tin nh?n rác, tin nh?n qu?ng cáo thành m?t ma tr?n
“muôn hình v?n tr?ng” và ngày càng tinh vi trong vi?c d? d?, l?a ??o ng??i dùng.

Có th? k? ??n vi?c ng??i dùng b? nh?n tin h??ng d?n t?i game nh?ng trong quá trình cài ??t, các ph?n m?m này ?ã tr? th?ng ti?n (lên t?i 15.000
?) trong tài kho?n nh?ng không h? thông báo tr??c cho ng??i dùng. M?t hình th?c khác c?ng r?t ph? bi?n là tin nh?n rác có n?i dung trao gi?i,
trúng th??ng nh?ng không có c? ch? nào ?? ki?m soát vi?c trúng th??ng, trao gi?i là có th?t hay không. Th?m chí có c? CSP cung c?p truy?n ??i
tr?y ki?u “cô giáo Th?o”, “chuy?n ?y”… ho?c n?i dung bói toán qua tin nh?n m?t cách công khai.

Báo cáo c?a Trung tâm ?ng c?u kh?n c?p Internet VNCERT ti?t l?, kho?ng trên 60% các doanh nghi?p cung c?p d?ch v? qua ??u s? 8xxx, 6xxx,
7xxx và kho?ng 140 ??u s? 1900 có liên quan ít nhi?u t?i tin nh?n rác. Hi?n t?i, chi phí ?? g?i tin nh?n rác ch? kho?ng 20-30 ??ng/tin, trong khi
hi?u qu? phát tán l?i cao nên vi?c nhi?u CP, CSP khai thác m?nh hình th?c này c?ng không có gì quá b?t ng?. Bên c?nh ?ó, vi?c thuê bao tr?
tr??c ch?a th?c s? ???c qu?n lý ch?t càng “ti?p tay” cho h? lách lu?t.

Ch?p nh?n hy sinh

“Theo Ngh?
??nh m?i, tin
nh?n qu?ng
cáo s? ch?

???c phép g?i
t? 7-22h hàng
ngày. Các tin

nh?n ch?a
???ng link

d?n t?i
websex s? b?

truy t? hình
s?”.

Khi ?i tìm l?i gi?i cho bài toán tin nh?n rác, khá nhi?u ý ki?n tr??c ?ây ch? trích nhà m?ng ?ã th? ? và không quy?t li?t trong vi?c b?o v? ng??i
dùng.

Tuy nhiên, t?i H?i ngh?, ??i di?n c?a c? Viettel l?n VNPT ?ã cho th?y s? ??ng thu?n không ng? trong vi?c “hy sinh doanh thu” ?? ng?n ch?n tin
nh?n rác ??n cùng. C? hai ??i gia di ??ng ??u cho bi?t, h? s?n sàng không quan tâm t?i doanh thu, dù ?úng là tin nh?n qu?ng cáo có th? giúp
phát sinh 3-4 t? ??ng doanh thu m?i ngày cho riêng m?t nhà m?ng.

Nói nh? ??i di?n c?a Viettel thì ?úng là tr??c ?ây, nhà m?ng ch?a quan tâm ??n tin nh?n rác vì còn nhi?u v?n ?? khác ph?i ?u tiên gi?i quy?t.
“Quan ?i?m ?ó là sai l?m, nh?ng nay thì chúng tôi s? hành ??ng quy?t li?t”.

V? này kh?ng ??nh vi?c ki?m soát tin nh?n rác, tin nh?n qu?ng cáo b?ng gi?i pháp công ngh? là hoàn toàn có th?. Hi?n Viettel ?ang áp d?ng m?t
h? th?ng SMS anti-spam và ?ã ki?m soát ???c kho?ng 60% SMS. Trong th?i gian t?i, m?ng này s? ti?n hành nâng c?p các h? th?ng còn l?i trong
m?ng ?? nâng t? l? ki?m soát lên 100%. C? ch? c?a SMS Anti-spam là l?c t? khóa trong tin nh?n và gi?i h?n s? SMS ???c g?i t?i ?a trên m?i
phút.
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Ông Nghiêm Phú Hoàn, Phó T?ng Giám ??c VNPT cho bi?t T?p ?oàn này c?ng ?ang áp d?ng gi?i pháp k? thu?t t??ng t?. H? th?ng ph?n m?m
phát hi?n th? rác này do VNPT t? phát tri?n và c?ng ch?n tin nh?n theo t? khóa ho?c t?n su?t nh?n tin.

S? ??i ý c?a các nhà m?ng (Telco) xu?t phát t? vi?c ng??i dùng ngày càng b?c xúc v?i tin nh?n rác và n?y sinh nhu c?u chuy?n m?ng. N?u k?ch
b?n này x?y ra, chính nhà m?ng, ch? không ph?i ai khác, s? ch?u thi?t nh?t.

Ch?i trò ?u?i b?t

Tuy nhiên, ông Hoàn c?ng th?a nh?n cu?c chi?n v?i tin nh?n rác không h? ??n gi?n. Các hình th?c spam bi?n ??i liên t?c và càng ngày càng tinh
vi, ph?c t?p h?n.

?? d?n ch?ng, ông cho bi?t ??u tháng 6/2011, VNPT ?ã xây d?ng ???c h? th?ng báo cáo tr?c tuy?n các tr??ng h?p phát tán tin rác t? ??u s?
d?ch v? ??n các thuê bao. Nh? ?ó, vi?c spam b?ng ??u s? ?ã ???c h?n ch? nh?ng ??i t??ng l?i l?p t?c xoay sang phát tán tin nh?n rác t? SIM tr?
tr??c.

 

Tháng 10/2011, VNPT ti?p t?c xây d?ng h? th?ng phát hi?n tin nh?n rác t? SIM tr? tr??c. K?t qu? là l??ng tin rác ?ã gi?m m?nh t? hàng tri?u
tin/ngày ? th?i k? ??nh cao xu?ng còn vài ch?c tin/ngày.

Th? nh?ng ch?a k?p m?ng thì t? tháng 5/2012, các ??i t??ng l?i chuy?n sang spam qua T?ng ?ài 1900. Tháng 7 có th? coi là th?i gian cao ?i?m
v?i 1 tri?u tin/ngày. ??n tháng 9, VNPT m?i hoàn thi?n ???c h? th?ng anti-spam cho T?ng ?ài 1900 thì hình th?c spam l?i xoay sang ???ng link
wappush v?i cao ?i?m 2 tri?u tin nh?n/ngày. Trong ?ó r?t nhi?u ???ng link d?n t?i các n?i dung ??i tr?y.

V? bi?n pháp x? lý, VNPT ?? xu?t ti?n hành khóa cú pháp xu?t hi?n trong tin nh?n qu?ng cáo và t?m ng?ng k?t n?i, gi?m tr? doanh thu ??i v?i
CSP vi ph?m. V?i nh?ng CP, CSP b? khóa cú pháp quá 3 l?n/tháng s? b? không chia doanh thu. Th?m chí ?ã có 4 CSP b? thu h?i d?ch v?,
ch?m d?t h?p ??ng do sai ph?m n?ng.

S? ph?t n?ng ?? r?n ?e

Quan ?i?m m?i c?a B? TT&TT c?ng là xây d?ng khung ch? tài m?i, x? lý nghiêm, n?ng và quy?t li?t ??i v?i các hành vi và doanh nghi?p phát tán
tin nh?n rác, tin nh?n qu?ng cáo.

Ngh? ??nh 77 v? ch?ng tin nh?n rác quy ??nh, các CSP và CP ??u ph?i ??ng ký mã s? qu?n lý v?i B? TT&TT, c?ng nh? ph?i cung c?p ??y ??
thông tin v? d?ch v? do h? cung c?p tr??c khi ?i vào ho?t ??ng. Nhi?u ý ki?n cho r?ng, c? s? d? li?u này c?n ???c l?u tr? trong t?i thi?u là m?t
n?m ?? các nhà m?ng, Thanh tra và các s? TT&TT ??a ph??ng có th? d? dàng ki?m tra, ??i soát khi c?n x? ph?t. “N?u không có c? s? d? li?u
này thì ch? là qu?n lý t? ng?n”, ??i di?n S? TT&TT TP.HCM bình lu?n.

Bên c?nh ?ó, ??i di?n Viettel c?ng ?? xu?t vi?c l?p c? s? d? li?u không ch? áp d?ng ? c?p B? mà còn ? c? c?p Telco. Hi?n m?ng này ?ang yêu
c?u các CP ph?i ??ng ký d?ch v? và mã l?nh lên h? th?ng tr??c, sau ?ó m?i ???c nhà m?ng duy?t cho ho?t ??ng. Hình th?c “ti?n ki?m” này s?
giúp h?n ch? và ng?n ch?n nhi?u d?ch v? l?a ??o, Viettel phân tích.

??i v?i các tin nh?n có ch?a ???ng link d?n t?i n?i dung sex, ??i tr?y ho?c ph?n ??ng, các nhà m?ng ki?n ngh? c?n x? lý hình s?. B? TT&TT s?
ph?i h?p cùng B? Công an xem xét truy t? tr??c pháp lu?t m?t s? tr??ng h?p vi ph?m ?i?n hình trong vi?c phát tán tin nh?n rác.

Th?m chí theo D? th?o qu?n lý các ??u s? mà ??i di?n C?c Vi?n thông chia s? t?i H?i ngh?, B? TT&TT có th? s? thu h?i ??u s? d?ch v? tin nh?n
ng?n t? các nhà m?ng ?? c?p tr?c ti?p cho các CSP. N?u v?y thì mô hình CSP thuê kho s?, s? d?ng h? t?ng c?a nhà m?ng s? chuy?n thành CSP
h?p tác v?i nhà m?ng ?? cung c?p d?ch v?. B? TT&TT hy v?ng c? ch? này s? t?o ?i?u ki?n cho CSP ho?t ??ng m?t cách minh b?ch, t? ?ó gi?m
thi?u tiêu c?c và vi ph?m.

Các m?c x? ph?t tr??c ?ây h?u h?t ??u ???c t?ng n?ng, ??ng th?i Ngh? ??nh còn b? sung thêm nhi?u hình th?c x? ph?t m?i cho nh?ng hành vi
nh? thu sai c??c, không hoàn l?i c??c, gi? m?o khi g?i tin nh?n… S? ti?n ph?t t?i ?a có th? lên t?i 80 tri?u ??ng. M?t s? sai ph?m nghiêm tr?ng có
th? b? thu h?i mã s? qu?n lý, thu h?i brandname, th?m chí ?ình ch? v?nh vi?n ho?t ??ng cung c?p d?ch v?.

Ngh? ??nh 77 v? ch?ng tin nh?n
rác quy ??nh:

- Các nhà m?ng s? ph?i tri?n khai
m?t lo?t bi?n pháp nh? cung c?p
công c? ??ng ký nh?n, t? ch?i tin
nh?n qu?ng cáo cho ng??i dùng;
h??ng d?n thuê bao ph?n ánh tin
nh?n rác mà h? nh?n ???c; tri?n
kh?i h? th?n ng?n ch?n tin nh?n
rác t?i thi?u (theo t? khóa và ngu?n
g?i); gi?i h?n t?n su?t nh?n tin t?
m?i ngu?n g?i…

??i v?i các CSP và CP, Ngh? ??nh
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quy ??nh m?i doanh nghi?p cung
c?p d?ch v? n?i dung qua tin nh?n
??u ph?i ??ng ký mã s? qu?n lý và
ph?i cung c?p ??y ?? thông tin v?
nh?ng d?ch v? do mình cung c?p
cho B? TT&TT tr??c khi ?i vào ho?t
??ng. Các doanh nghi?p này ph?i
có website cung c?p ??y ?? thông
tin nh? giá c??c, cách s? d?ng…t?i
ng??i dùng.

Ngh? ??nh này c?ng nghiêm c?m
vi?c thu c??c s? d?ng d?ch v? mà
không thông báo tr??c cho ng??i
dùng. CSP và CP ph?i ng?ng cung
c?p tin nh?n qu?ng cáo ngay khi
ng??i dùng yêu c?u. T?t c? các
ch??ng trình qu?ng cáo khi g?i ?i,
CP và CSP ph?i g?i b?n sao t?i h?
th?ng k? thu?t c?a B? TT&TT ??
ph?c v? công tác giám sát sau
này. Các tin nh?n qu?ng cáo c?ng
ch? ???c phép g?i t? 7h-22h hàng
ngày, tr? khi có th?a thu?n riêng
v?i ng??i nh?n.
 

Theo Tr?ng C?m (VNN) 
(1011 bình ch?n, 7/10 ?i?m)
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