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(Phiên bản 3.8) 

 

 

Dự thảo nghị định Giải thích Kiến nghị 

Góp ý chung: Sau khi nghiên cứu Dự thảo Nghị định về dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) phiên bản 3.8, chúng tôi rất vui mừng nhận 

thấy một số điểm quan trọng có thể có tác động tiêu cực đã được xóa bỏ hoặc sửa đổi. Cụ thể, liên quan đến điều kiện cung cấp một số dịch 

vụ CNTT cần phải có giấy phép như dịch vụ điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, bản Dự thảo mới đã dỡ bỏ yêu cầu về địa điểm đặt máy 

chủ, hệ thống thiết bị sử dụng và cơ sở vật chất liên quan tại Việt Nam. Như vậy, các quy định sẽ mang tính thực tế cao hơn và nới lỏng các 

hạn chế cho các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNTT trong tương lai. Dự thảo cũng giải quyết những vấn đề về bằng cấp bắt buộc đối 

với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn CNTT. Trong đó, quy định về bằng đại học đã được loại bỏ và đưa ra cơ chế công nhận các chứng chỉ 

CNTT được cấp bởi các tổ chức quốc tế/nước ngoài. Hơn nữa, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dịch vụ CNTT do nhà cung cấp 

nước ngoài cung cấp cho khách hàng trong nước không thông qua đại diện ở Việt Nam cũng đã được dỡ bỏ. 

Điều 14.4 Điều này vẫn quy định thời hạn giấy phép kinh doanh 

cho một số dịch vụ CNTT, ví dụ dịch vụ điện toán đám 

mây, là tối đa 5 năm. Điểm này không có tính khuyến 

khích khách hàng sử dụng dịch vụ vì họ có thể phải 

chuyển đổi dữ liệu từ một nhà cung cấp dịch vụ điện 

toán đám mây này sang nhà cung cấp khác 5 năm một 

lần. Thêm vào đó, việc này cũng thiếu khả thi và không 

khuyến khích đầu tư, vì đầu tư vào các dịch vụ này 

Chúng tôi đề nghị dỡ bỏ hạn chế về thời hạn đối với các 

loại giấy phép này. 
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thường yêu cầu nguồn vốn lớn và thời gian dài để hoàn 

vốn. 

Điều 15 Điều này quy định về chứng chỉ hành nghề tư vấn 

CNTT. Tuy nhiên, trường hợp đối với các tư vấn là 

người nước ngoài thì vẫn chưa được quy định rõ ràng. 

Chúng tôi xin đề nghị cung cấp thêm thông tin bổ sung 

Điều 17.2 Điều này vẫn yêu cầu Mã số quản lý sản phẩm trong khi 

chưa đưa kèm thông tin hướng dẫn. Quy định cũng 

không đưa ra ví dụ cụ thể về “có nhiều sản phẩm đặc 

thù trong dịch vụ.” 

Chúng tôi đề nghị xoá bỏ yêu cầu này 

Điều 19.2 Điều này cho phép các cá nhân, tổ chức mua trực tiếp 

dịch vụ công nghệ thông tin để sử dụng trên lãnh thổ 

Việt Nam từ nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, song 

phải chịu thuế VAT và các khoản thuế liên quan khác. 

Mặt khác, các nhà cung cấp dịch vụ CNTT xuyên biên 

giới là đối tượng phải xin giấy phép (theo Điều 12 của 

Nghị định này) hay đăng ký (theo Điều 17.1 của Nghị 

định này), PHẢI thực hiện việc kinh doanh thông qua 

chi nhánh thương mại hoặc trung gian thương mại ở 

Việt Nam. Cụ thể hơn, họ không được phép cung cấp 

dịch vụ trực tiếp đến các khách hàng ở Việt Nam. Điều 

này có khả năng mâu thuẫn với cam kết WTO của Việt 

Nam, trong đó quy định rằng không có rào cản trong 

việc cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới. Hơn nữa, 

điểm không rõ ràng là liệu “các dịch vụ CNTT” mà 

khách hàng trong nước có thể mua được theo quy định 

tại Điều 19.2 có bao gồm hoặc loại trừ các dịch vụ 

CNTT là đối tượng của việc cấp phép hoặc đăng ký theo 

quy định tại Điều 19.3.  

Chúng tôi đề nghị huỷ bỏ hạn chế đối với cung cấp dịch 

vụ xuyên biên giới để đảm bảo tính thống nhất với các 

cam kết WTO 

Điều 20.2 Điều 20, Khoản 2 quy định ”Nếu cần lưu trữ thông tin 

của khách hàng sử dụng dịch vụ thì phải chịu trách 

nhiệm bảo mật những thông tin này.” 

Chúng tôi hoan nghênh quy định tại Khoản 2, Điều 20 

về tính bảo mật thông tin. Xin đề nghị cung cấp thêm 

thông tin về các luật và văn bản liên quan quy định về 
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 việc lưu trữ thông tin và bảo mật thông tin.  

Điều 20.3 Điều 20, Khoản 3 quy định “Tổ chức, cá nhân cung cấp 

dịch vụ công nghệ thông tin có nghĩa vụ: Bồi thường 

cho khách hàng trong trường hợp cung cấp dịch vụ 

không đảm bảo chất lượng hoặc không đúng yêu cầu 

theo hợp đồng.” 

Liệu điểm này có nên được quy định trong luật hay nên 

để các bên quy định cụ thể trong hợp đồng. 

Chương V  Chúng tôi hoan nghênh các điểm được đề cập trong 

Chương V, nhưng trong nền kinh tế mở, chúng tôi đề 

nghị mở rộng Điều 23.3 cho các công ty nước ngoài 

(hay ít nhất là có sự kết hợp với các đối tác trong nước), 

để chọn ra được dịch vụ cung ứng tốt nhất. 

Hơn nữa, điều này sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh trên thị 

trường bởi các công ty trong nước sẽ muốn cung cấp 

các dịch vụ tương tự như các công ty nước ngoài nếu 

chỉ có các dịch vụ của các công ty nước ngoài được lựa 

chọn. 

 


