
Tương lai nào cho FOSS tại Việt Nam

(Free open source software - phần mềm mã nguồn mở miễn phí) đã có những bước tiến dài cả về 

phương diện kỹ thuật và thương mại. Trên thế giới giờ đây số lượng các máy chủ và cả máy cá nhân 

đang sử dụng 1 bộ phần mềm nguồn mở hoàn chỉnh đã tăng lên đáng kể. Chất lượng của các sản phẩm 

này đã tương đương và trên 1 số khía cạnh nào đó vượt trội so với các phần mềm nguồn đóng cùng 

chức năng. Các công ty nước ngoài đã và đang chuyển dần sang phần mềm nguồn mở cả trong sản xuất 

và quản lý. Số lượng các công ty phần mềm và các lập trình viên tham gia các cộng đồng FOSS trên 

thế giới cũng tăng lên với tốc độ còn nhanh hơn nữa.

Xu thế chung của thế giới là vậy, còn ở Việt Nam thì sao? Có rất nhiều lý do để chuyển sang sử dụng 

phần mềm nguồn mở như:

• Chi phí thấp

• Tính an toàn

• Tính ổn định/đáng tin cậy

• Các chuẩn mở và việc không phải lệ thuộc nhà cung cấp

• Giảm phụ thuộc vào nhập khẩu

• Phát triển năng lực của ngành công nghiệp phần mềm địa phương

• Vấn đề vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, và tính tuân thủ WTO 

Với 1 đất nước đang phát triển như Việt Nam thì những lý do nêu trên là hoàn toàn phù hợp để lựa 

chọn phần mềm nguồn mở cho định hướng phát triển của mình, chúng sẽ giải quyết cho ngành công 

nghiệp phần mềm Việt Nam những vấn đề tồn tại bao lâu nay mà chưa có cách giải quyết.

Thứ nhất, sử dụng các phần mềm nguồn mở hoàn toàn miễn phí và ko phải trả chi phí bản quyền, với 

cùng 1 khoản đầu tư, thay vì phải mua bản quyền cho phần mềm đóng thì người sử dụng có thể dùng 

khoản đó trả cho các module, các extension, các tính năng đặc biệt phù hợp với nhu cầu đặc trưng của 

mình cũng như có thể duy trì, cập nhật những nhu cầu mới luôn phát sinh trong cuộc sống xã hội. Như 

vậy rõ ràng với cùng 1 mức chi phí thì người dùng đã nhận được nhiều lợi ích hơn từ các phần mềm 

nguồn mở. Với 1 đất nước còn nghèo, khả năng đầu tư cho CNTT của các doanh nghiệp còn rất hạn 

chế mà nhu cầu thì vô cùng phong phú và đa dạng như ở VN thì đây có lẽ là một lối thoát, một giải 



pháp cứu cánh chăng.

Thứ hai, về độ an toàn. Các phần mềm nguồn mở đều được phát triển và hỗ trợ bởi một cộng đồng phát 

triển trên khắp thế giới. Các cộng đồng này luôn luôn vận động, phát triển, làm việc và hoàn thiện các 

phần mềm nguồn mở ko ngừng nghỉ. Vì như dân gian ta nói thì nhiều cái đầu bao giờ chẳng hơn 1 cái 

đầu. 1 công ty cung cấp sản phẩm nguồn đóng có thể có hàng ngàn nhân viên nhưng công đoạn test 

thàh phẩm vẫn chưa thể sánh được với số lượng thành viên khắp toàn cầu của các cộng đồng nguồn 

mở. Vậy thì các lỗ hổng, các bug bảo mật sẽ luôn được phát hiện và khắc phục kịp thời trước khi ai đó 

kịp khai thác nó cho các mục đích xấu.

Thứ ba, về tính ổn định/đáng tin cậy, đương nhiên rồi, 1 sản phẩm nguồn mở được phát triển bởi cộng 

đồng khắp toàn cầu, được sử dụng, được hoàn thiện thường xuyên sẽ đáng tin cậy hơn 1 sản phẩm 

được 1 hoặc 1 nhóm cá nhân nào đó viết ra trên những suy nghĩ chủ quan của mình. Ở đây có thể dùng 

tâm lý đám đông để giải thích rõ hơn. Bạn tin rằng trong tay bạn đang có 1 sản phẩm đã được kiểm 

chứng bởi những người xung quanh bạn và các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới khẳng định nó tốt, 

vậy thì nó sẽ là 1 sản phẩm tốt thực sự. Còn nếu bạn thấy 1 người bán hàng khẳng định sản phẩm của 

tôi rất tốt, liệu bạn có thể tin tưởng ngay?

Thứ tư, các chuẩn mở được công bố rộng rãi, ko thuộc về riêng ai, vậy là ta có thể yên tâm lựa chọn 

trong rất rất nhiều các sản phẩm same same nhau, có những tính năng cơ bản như nhau. Cuối cùng ta 

tìm ra được cái ta ưng ý nhất, phù hợp với ta nhất. Sau đó, tất cả các sản phẩm cùng loại ấy đều được 

phát triển đến 1 mức cao hơn và khi ấy ta lại có quyền lựa chọn lại lần nữa xem đâu là sản phẩm phù 

hợp nhất cho mình. Cung thị trường rộng rãi như vậy, đương nhiên có lợi cho người dùng, chúng ta 

luôn được hưởng lợi từ những phần mềm tốt nhất với giá thấp nhất, quá tuyệt phải ko?

Thứ năm, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, ồ tốt quá rồi, dựa trên những phần mềm nguồn mở chúng ta 

hoàn toàn có thể phát triển những cái tương tự, thậm chí là có những tính năng phù hợp cho riêng mình, 

ưu việt hơn cả của nước ngoài ấy chứ. Chúng ta hoàn toàn có những sản phẩm made in Việt Nam có 

chất lượng tương đương thì tại sao phải nhập khẩu làm gì, tại sao phải phụ thuộc vào nước ngoài làm gì 

nữa?

Thứ sáu, với sự phát triển của các cộng đồng nguồn mở thì đương nhiên rồi, các lập trình viên của 

chúng ta có cơ hội để làm việc với những công nghệ tiên tiến nhất, làm việc cùng với những người tài 



giỏi khắp thế giới, ấy thế là trình độ của chúng ta từng bước tự khắc được nâng lên. Đào tạo ư, trường 

đại học nào có thể trang bị tất cả những kiến thức CNTT cho sinh viên, xin thưa rằng ko có trường nào 

làm được cả. Công nghệ phát triển từng ngày, và với sự tham gia vào các cộng đồng phát triển phần 

mềm nguồn mở chúng ta đang tự vận động và đào tạo trang bị cho mình những kiến thức mới nhất đấy.

Thứ bảy, vấn đề pháp lý đối với bản quyền, cái con số 98-99% phần mềm ở Việt nam là phần mềm lậu 

sẽ chỉ còn là dĩ vãng, bởi vì giờ đây sử dụng nguồn mở chả ai phải mua bản quyền nữa, thế thì lo gì vi 

phạm luật pháp trong nước hay quốc tế chứ, vậy là chúng ta ung dung giải quyết xong cái vấn nạn mà 

ko chỉ Việt nam, khắp nơi trên thế giới đang phải đối mặt đó là sở hữu trí tuệ.

Với vô vàn những ưu điểm đó thì sao chúng ta ko chuyển ngay sang dùng FOSS nhỉ? Câu trả lời rằng 

có lẽ đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Quá trình chuyển từ phần mềm nguồn đóng sang phần mềm 

nguồn mở ko thể diễn ra trong ngày 1 ngày 2, nó cần có 1 quá trình chuyển đổi, có lẽ là 5 năm cho các 

giải pháp kỹ thuật và 10 năm cho nhận thức để FOSS thực sự đi vào cuộc sống của người sử dụng.

Các phần mềm nguồn mở đã có những bước tiến dài về công nghệ, các sản phẩm đã tốt hơn, ổn định 

hơn, dễ sử dụng hơn nhưng chưa đa dạng bằng các sản phẩm nguồn đóng. Cũng phải thôi, 1 chú bé 10 

tuổi thì chưa thể sánh được với 1 người đàn ông trưởng thành. Nhưng thời gian qua đi thì chú bé ấy sẽ 

trở thành lao động chính còn người đàn ông sẽ trở nên lão hóa và ko còn phù hợp nữa. Có lẽ chưa đến 

lúc để chúng ta cài đặt Linux cho lũ trẻ ở nhà chơi game, cũng chưa phải lúc các công sở chuyển sang 

dùng hoàn toàn FOSS, những dữ liệu trước đây làm việc bằng nguồn đóng cần có thời gian để chuyển 

đổi sang tương thích với các chuẩn mở, con người chúng ta cũng cần có thời gian học hỏi để có thể sử 

dụng chứ. Nhưng hơn hết là bản thân các FOSS sẽ phải hoàn thiện mình hơn nữa để nhận được sự chấp 

nhận của đông đảo người sử dụng phổ thông.

Vậy thì chúng ta làm gì đây với FOSS? Theo tôi, đây là lúc dành cho các doanh nghiệp phần mềm và 

các nhà giáo dục. Hãy chuẩn bị thật tốt một đội ngũ nhân lực để làm việc với FOSS, các doanh nghiệp 

phần mềm nên đón nhận thời điểm này như là cơ hội của mình để tận dụng tối đa những ưu thế của 

FOSS đem lại trong hiện tại và chuẩn bị những sản phẩm hoàn thiện hơn cho tương lai. Đây là giai 

đoạn giao thời, bản thân trên mỗi chiếc máy tính cũng là sự đan xen giữa đóng và mở. Tôi đang dùng 

một chiếc máy tính Windows để viết bài bằng phần mềm OpenOffice 2.0 duyệt web bằng Firefox và 

chia sẻ ảnh với bạn bè qua trang Flickr. Tại sao tôi ko dùng Ubuntu vào lúc này? vì công việc của tôi 

đâu chỉ có vậy, phần mềm Longman iBT của tôi ko hoạt động được trên Linux, chương trình thống kê 



số liệu chuyên ngành của tôi cũng chưa có version mới support cho hệ điều hành nguồn mở. Thế là dù 

Windows Vista vô cùng nặng nề và phức tạp nhưng tôi vẫn phải giữ lại.

Còn một điểm nữa mà các doanh nghiệp của Việt nam còn băn khoăn chưa mạnh dạn khi làm việc với 

FOSS đó là sự không nhất quán của những người quản lý đất nước. Đã có những quyết định, nhưng 

nghị định, văn bản hướng dẫn thậm chí trong chiến lược phát triển và tầm nhìn đến năm 2020 chính 

phủ cũng khẳng định ưu tiên lựa chọn FOSS, nhưng rồi khi các cơ quan Đảng ào ạt chuyển sang Linux 

và OpenOffice thì Chính phủ ký thỏa thuận mua bản quyền Microsoft Office cho tất cả các cơ quan 

chính phủ từ TW đến địa phương. Mà hỡi ôi, theo đó sẽ phải là Windows chứ ko phải là Linux. Thử hỏi 

xem nếu là 1 công chức, bạn thường xuyên phải làm việc ở cơ quan bằng máy tính Windows thì về nhà 

bạn có đầu tư cho mình riêng 1 máy tính Linux ko? Để làm gì nào?giải trí ư, vì sở thích ư? có lẽ ko 

nhiều người tự tạo cho mình sự rắc rối như thế, đôi khi phải mang công việc về nhà làm nốt thế mà cái 

máy Linux lại ko chạy được phần mềm của cơ quan. Ôi thôi thế là thôi. Ông con giai bạn chập chững 

làm quen với bàn phím chuột, thế là cái logo Windows lại đập vào mắt nó. Xong. Vậy là lại 1 thế hệ 

windows nữa ra đời. Ở trường giáo dục thế nào đây? Trọn Linux hay Windows, Linux à, để bọn nhóc 

con về đòi mua máy tính riêng và cãi nhem nhẻm bố nó về CNTT à. Có cần thiết phải vậy ko? Chắc là 

ko rồi.

Là 1 doanh nghiệp, tôi nhận thấy những tiềm năng phát triển đối với FOSS tại Việt Nam và tôi vẫn 

đang theo đuổi nó, tôi kiếm được lợi nhuận từ nó (xin lỗi tôi ko thể nói ra đây là bằng cách nào, kinh 

doanh mà, phải giữ chút gì đó cho riêng mình thôi), nhưng những gì mà những người lãnh đạo nhà 

nước nêu ra để kích thích phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam, để tạo ra 1 xã hội CNTT 

đặc trưng của VN thì còn xa lắm. Thế cho nên tôi nghiệm rằng việc mình mình cứ làm thôi, chứ phát 

triển 1 cộng đồng, 1 xã hội sử dụng FOSS ở Việt Nam còn nhiều rào cản lắm, cứ âm thầm làm rồi chờ 

cơ hội, FOSS thực sự là 1 cơ hội nhưng giờ chưa đến lúc, chưa thực sự rõ ràng và thuận lợi. Mong sao 

những người có trách nhiệm hiểu biết rõ hơn về những gì họ nói và tạo ra những cơ hội thực sự cho 

FOSS tại Việt Nam./.
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