「사이버보안법」

□ 개 요
베트남의 사이버보안법 제24/2018/QH14호는 2018년 6월 12일 제
정되었으며, 2019년 1월 1일부터 시행되었다. 이 법은 총 7장 43개조
로 이루어져 있으며, 사이버공간상에서의 국가보안 보호 및 사회질서·
안전의 보장 활동, 관련 개인·기관·단체의 책임에 관하여 규정하고 있
다. 특히 사이버공간상에서 서비스를 제공하는 민간기업이 사이버보
안 관련 사고에 신속하게 대처하는 방안을 마련하고 보안기술을 적용
하며 사이버보안의 이용 및 예방조치 관련 내용을 정부 관계부처에
보고해야 하는 등의 기업에 의무를 부과하는 조항이 포함되어 있다는
특징이 있다.
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