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TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH DỊCH VỤ CNTT 

 

Chuẩn bị bởi 

Nhóm Công tác Ngân hàng 

Nhóm Công tác Đầu tư và Thương mại 

 

TT Điều Ý kiến đóng góp 

Dự thảo Nghị định phân chia các dịch vụ công nghệ thông tin thành các nhóm sau: 

1)          Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 

2)          Dịchvụ phần cứng điện tử; 

3)          Dịch vụ phần mềm; 

4)          Dịch vụ nội dung số; 

5)          Dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin; 

6)          Dịch vụ cho thuê và chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin; 

7)          Dịch vụ an toàn thông tin 

8)          Dịch vụ phát hành, phân phối các sản phẩm CNTT; và 

9)          Những dịch vụ công nghệ thông tin khác, bao gồm dịch vụ nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ phần cứng,  phần mềm 

và nội dung số; dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin; dịch vụ cài đặt, bảo hành, bảo trì sản phẩm công nghệ thông tin; dịch vụ 

quản lý, vận hành, hệ thống công nghệ thông tin; dịch vụ kiểm thử sản phẩm công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên cứu thị trường về công nghệ 

thông tin; dịch vụ gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin; dịch vụ công nghệ thông tin khác do Bộ Thông tin và Truyền 

thông (BTTTT) quy định; 

Dự thảo Nghị định quy định những điều kiện và yêu cầu khác nhau đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ CNTT. Để được cung cấp các dịch vụ 

CNTT, ngoại trừ những dịch vụ đơn giản, một nhà cung cấp dịch vụ CNTT phải có giấy phép hoặc phải đăng ký dịch vụ với Bộ Thông tin và 

Truyền thông. Một số dịch vụ CNTT đặc thù phải đăng ký mã số quản lý sản phẩm. Thêm vào đó, những điều kiện và yêu cầu đó sẽ có thể tạo gánh 

nặng về thủ tục đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT cũng như các ngành liên quan khác. 
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Thẩm quyền cấp phép và đăng kí dịch vụ CNTT của Bộ TTTT 

 

Theo Dự thảo Nghị định, hồ sơ cấp phép hoặc đăng kí dịch vụ CNTT do BTTTT giải quyết. Điều này sẽ tạo ra gánh nặng về thủ tục hành chính. Hệ 

quả là việc cấp phép/đăng ký sẽ bị chậm lại vì khối lượng công việc của BTTTT có thể sẽ bị quá tải. Vì vậy, đối với những dịch vụ CNTT đơn giản, 

quy trình đăng ký, cấp phép nên được tiến hành tại các Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

1 Điều 14 - Hồ sơ, thủ tục cấp 

phép cung cấp dịch vụ công nghệ 

thông tin 

 

1. Hồ sơ xin cấp phép 

 

 Hồ sơ nên được đệ trình qua giao thức điện tử bằng việc sử dụng các phần mềm tin học liên quan, 

không nên nộp thủ công 6 bô. 

2 Điều 15 - Điều kiện hành nghề 

một số dịch vụ CNTT 

 

Khoản 3 

Yêu cầu trong điểm thứ 2 sẽ không thực tế vì nhiều lĩnh vực chuyên môn trong một dự án tư vấn sẽ do 

các chuyên viên đảm nhận mà không phải là lãnh đạo nhóm (người chủ trì). Lãnh đạo nhóm nên có kiến 

thức tổng quan về dự án, và trên hết là khả năng quản lý tốt. 

 

 

 

3 Điều 16 - Chứng chỉ hành nghề 

tư vấn CNTT 

 

2. Chứng chỉ tư vấn hành nghề 

CNTT 

 

d) Đối với các cá nhân đã có 

chứng chỉ tư vấn công nghệ thông 

tin phù hợp do tổ chức quốc tế 

cấp thì được Bộ Thông tin và 

Truyền thông xem xét công nhận 

chứng chỉ hành nghề tương 

đương. 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

hướng dẫn quy định cụ thể về thủ 

“Tổ chức quốc tế" được hiểu như thế nào? Liệu đó có phải là các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc 

hay Chính phủ nước ngoài? Nhiều quốc gia không cấp những chứng chỉ loại này. 

 

Lĩnh vực CNTT hiện không có tổ chức chuyên môn (Ví dụ: lĩnh vực kế toán có CA, CPA). Đa phần các 

chứng chỉ được phát triển bởi một công ty nhằm mục đích giảng dạy mọi người cách sử dụng phần mềm 

của họ (Microsoft, VMWare, …). Tuy có một vài trường hợp ngoại lệ nhưng chúng đều từ các tổ chức 

không được chấp nhận rộng rãi như những ngành chuyên môn khác hiện có. 
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tục cấp chứng chỉ hành nghề và 

công nhận chứng chỉ hành nghề 

tương đương đối với dịch vụ tư 

vấn công nghệ thông tin. 

 

4 Article 16 - Chứng chỉ hành 

nghề tư vấn CNTT 

 

3. Hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ 

hành nghề tư vấn công nghệ 

thông tin  

 

 Hồ sơ nên được nộp qua giao thức điện tử bằng việc sử dụng các phần mềm tin học liên quan, 

không nên làm thủ công. 

 

5 Điều 18 - Thủ tục và biểu mẫu 

đăng ký 

 

1. Thủ tục đăng ký 

 

“… tổ chức, doanh nghiệp được 

thành lập và hoạt động theo pháp 

luật Việt Nam…” 

 

 

Điều này có thể gây cản trở việc tham gia của các công ty nước ngoài và có thể đi ngược lại nghĩa vụ 

cam kết của Việt Nam với WTO. 

 

6 Điều 19 -  Quản lý kinh doanh 

dịch vụ công nghệ thông tin 

xuyên biên giới 

Sự tham gia của các chi nhánh/trung gian thương mại trong quá trình cung cấp dịch vụ CNTT xuyên 

biên giới sẽ làm tăng chi phí cho ngành CNTT và có thể coi là một rào cản gia nhập thị trường. Điều này 

cũng sẽ lồng thêm một thủ tục không cần thiết vào trong quá trình sử dụng dịch vụ CNTT của các công 

ty nước ngoài và có thể đi ngược lại cam kết của Việt Nam với WTO. 

 

 

7 Điều 19 - Quản lý kinh doanh 

dịch vụ công nghệ thông tin 

xuyên biên giới 

Dự thảo Nghị định, dù không nhằm mục đích quản lý những dịch vụ ngân hàng có liên quan, cũng sẽ tạo 

ra những khó khăn nhất định cho các ngân hàng nước ngoài vốn dựa vào sự hỗ trợ CNTT từ văn phòng 

khu vực hoặc trụ sở chính (ở nước ngoài). 

 

Nếu có thể, đề nghị Ban Soạn thảo đưa ra một số ngoại lệ không phải là đối tượng chịu sự điều chỉnh 
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của Nghị định cho các tổ chức tín dụng. Ví dụ, dịch vụ ngân hàng qua Internet và các hoạt động ngân 

hàng điện tử khác đã là đối tượng quản lý của các quy định chuyên ngành như: 

 

+ Thông tư 01/2011/TT-NHNN  Quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin 

trong hoạt động ngân hàng; 

+ Thông tư 29/2011/TT-NHNN về  Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng 

trên Internet; 

+ Nghị định 97/2008/CP về  quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên 

Internet; 

+ Nghị định 35/2007/ND-CP  về giao dịch đỉện tử trong hoạt động ngân hàng; 

+ Quyết định 35/2006/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong 

hoạt động ngân hàng điện tử; 

+  Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 

 

 


