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Ý kiến Đóng góp về các Sửa đổi được Đề xuất đối với Dự thảo Nghị định 72
Gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông qua phương thức điện tử
Liên minh Dữ liệu Toàn cầu (GDA) 1 trân trọng cảm ơn Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) vì đã
cho chúng tôi cơ hội đóng góp ý kiến bổ sung đối với những đề xuất thay đổi đối với Nghị định 72 về
Quản lý, Cung cấp và Sử dụng Dịch vụ Internet và Thông tin Trực tuyến (Nghị định 72). Trong khi các
công ty thành viên có thể quan tâm và lo ngại về những vấn đề khác nhau được đặt ra trong dự thảo
Nghị định 72, GDA tập trung vào các chính sách liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới.
Vì vậy, thư góp ý này tập trung vào những điều khoản có liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu xuyên
biên giới.
GDA đã đóng góp ý kiến đối với bản tháng 7 của Dự thảo Nghị định 72 vào tháng 9 vừa rồi, và hiểu rằng
bản Dự thảo Nghị định 72 đó đã được sửa đổi để tiếp thu ý kiến đóng góp của các bên liên quan.
Yêu cầu Địa phương hóa Dữ liệu
Chúng tôi cảm ơn Quý Bộ vì đã tiếp nhận một số ý kiến của chúng tôi vào bản Dự thảo sửa đổi, đặc biệt
là ý kiến loại bỏ yêu cầu địa phương hóa dữ liệu tại Điều 22.3(d). Phạm vi địa phương hóa dữ liệu hiện
nay cũng đã được giới hạn chỉ dành cho tổ chức và cá nhân Việt Nam theo Điều 44k mới. Tuy nhiên,
mặc dù phạm vi địa phương hóa dữ liệu đã được giới hạn theo Điều 44k.4 mới, yêu cầu địa phương hóa
dữ liệu đó vẫn sẽ làm tăng chi phí kinh doanh dịch vụ trực tuyến tại Việt Nam, từ đó có thể dẫn đến
người dùng cuối và các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam phải chịu thêm chi phí hoặc không được
tiếp cận với các dịch vụ dành cho doanh nghiệp tiên tiến của nước ngoài và có thể làm giảm khả năng
cạnh tranh trên thị trường quốc tế của họ.
Các yêu cầu theo Điều 44k.4 rằng “[d]ữ liệu của bên sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu (là tổ chức, cá
nhân Việt Nam) phải được lưu trữ tại Việt Nam” có thể vi phạm nghĩa vụ của Việt Nam theo Điều 14.11
của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), theo đó quy định “[m]ỗi
Bên sẽ cho phép việc lưu chuyển thông tin xuyên biên giới bằng các phương tiện điện tử…” và Điều
14.13, theo đó quy định rằng “Không bên nào được yêu cầu một pháp nhân được bảo hộ phải sử dụng
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hoặc đặt hệ thống máy chủ trên lãnh thổ của Bên đó như là một điều kiện để tiến hành hoạt động kinh
doanh tại lãnh thổ đó.”
Do thời gian ân hạn để Việt Nam tuân thủ Điều 14.11 và 14.13 của CPTPP sắp kết thúc, các quy định
nêu trên có thể khiến Việt Nam vi phạm nghĩa vụ quốc tế của mình. Chúng tôi đề nghị Việt Nam cân
nhắc đầy đủ đến các cam kết quan trọng này trong quá trình rà soát (Dự thảo).
Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy theo Điều 44i.3 mới, dữ liệu do những người sử dụng dịch vụ tạo ra phải
được lưu trữ tại Việt Nam. Mặc dù yêu cầu này có thể phát sinh từ mối lo ngại về bảo mật đối với các dữ
liệu do cơ quan nhà nước tạo ra, nhưng vấn đề các dữ liệu này được bảo vệ như thế nào quan trọng
hơn việc chúng được lưu trữ ở đâu. Thật vậy, cách trực tiếp nhất để nâng cao bảo mật là ưu tiên và đầu
tư triển khai và đưa vào vận hành một cách hiệu quả các cách thức quản lý rủi ro về an ninh mạng và an
ninh dữ liệu chắc chắn và đang có sẵn.
Vì vậy, chúng tôi tiếp tục đặc biệt khuyến nghị Bộ TT&TT sửa đổi cách tiếp cận mang tính hạn chế trong
Nghị định 72 liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu quốc tế. Theo đó, GDA khuyến nghị Việt Nam loại
bỏ các biện pháp địa phương hóa dữ liệu tại Điều 44i.3 and 44k.4.
Mở rộng Phạm vi Vi phạm
GDA nhận thấy phạm vi các vi phạm có thể mắc phải theo Điều 22.2(a) đã được mở rộng ra một cách
đáng kể. Trong khi bản dự thảo trước chỉ giới hạn ở các vi phạm đối với Điều 5 của Nghị định 72, Điều
8.1 của Luật An ninh mạng và Điều 28 của Luật Sở hữu trí tuệ, bản dự thảo hiện tại đã mở rộng ra “pháp
luật Việt Nam”. Quy định mở rộng này không nêu rõ luật và quy định nào các doanh nghiệp cần phải lưu
ý, tạo ra sự không chắc chắn về pháp lý cho doanh nghiệp và làm tăng chi phí tuân thủ và chi phí pháp lý
một cách đáng kể. Vì vậy, chúng tôi đề nghị Việt Nam sử dụng lại quy định trong bản dự thảo Nghị
định 72 trước, theo đó dẫn chiếu cụ thể đến các vi phạm phát sinh từ Điều 5 của Nghị định 72,
Điều 8.1 của Luật An ninh mạng và Điều 28 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Kết luận
Chúng tôi đánh giá cao cơ hội chia sẻ những quan điểm, ý kiến này và hy vọng rằng chúng sẽ hữu ích
khi Bộ TT&TT xem xét sửa đổi Nghị định 72, góp phần cải thiện các quy định về dịch vụ kỹ thuật số, đồng
thời thúc đẩy một môi trường trực tuyến an toàn tại Việt Nam.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bản ý kiến này.
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