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GÓP Ý VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ CNTT– PHIÊN BẢN 3.8 

 

Chuẩn bị 

Tiểu Nhóm Viễn Thông 

 
 
1. Quy định áp dụng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT xuyên biên giới (Điều 19) 

 

Chúng tôi hiểu rằng các nhà cung cấp dịch vụ CNTT xuyên biên giới chỉ chịu sự điều chỉnh của 

Điều 19, chứ không thuộc đối tượng điều chỉnh của các điều khác của Dự thảo. Như vậy, những 

yêu cầu về việc đăng ký và cấp phép tại Mục 1 và 3 của bản Dự thảo chẳng hạn, sẽ không áp 

dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ CNTT xuyên biên giới (do các yêu cầu này chỉ được áp 

dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam). Nếu đúng là như vậy, xin đề 

nghị bổ sung thêm câu sau vào phần mở đầu của Điều 19: “Chỉ Điều 19 là được áp dụng đối với 

các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ CNTT xuyên biên giới.” 
 
2. Điểm có khả năng không thống nhất với quy định của WTO (Điều 19.3) 

 
Điều 19.3 quy định rằng việc cung cấp theo hình thức xuyên biên giới các dịch vụ CNTT yêu cầu 

phải có giấy phép hoặc yêu cầu đăng ký phải được thực hiện thông qua chi nhánh thương mại 

hoặc trung gian thương mại tại Việt Nam. Yêu cầu này có thể không thống nhất với nghĩa vụ của 

Việt Nam về tiếp cận thị trường khi gia nhập WTO: Hiệp định chung về Thương mại và Dịch vụ 

(GATS) Điều XVI.2 và cam kết của Việt Nam về Biểu Dịch vụ. 

 

Cụ thể, theo Điều XVI.2, GATS, Việt Nam không được duy trì hoặc áp dụng sáu loại giới hạn 

tiếp cận thị trường, trừ trường hợp được quy định cụ thể trong Biểu cam kết Dịch vụ khi gia nhập 

WTO. 
 
Quy định tại Điều 19.3 có thể cấu thành các giới hạn tại các Điểm (a), (c) hoặc (e) của GATS, 

Điều XVI.2. 

 

Một số dịch vụ là đối tượng của Điều 19.3 có thể được phân loại như dịch vụ cơ sở dữ liệu, dịch 

vụ xử lý dữ liệu theo hệ thống CPC của Liên hợp quốc. Những dịch vụ đó cũng có thể bao gồm 

cả dịch vụ quảng cáo. 
 
Trong khi đó, Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO về máy tính và các dịch vụ liên quan 

và dịch vụ quảng cáo không có các giới hạn tiếp cận thị trường tương tự như quy định tại Điều 

19.3. 
 
Hơn nữa, nếu nhà cung cấp nước ngoài phải thiết lập chi nhánh để cung cấp dịch vụ CNTT tại 

Việt Nam, mô hình cung cấp dịch vụ sẽ không còn là “xuyên biên giới” nữa. Bởi theo GATS 

Điều XXVIII (d) (ii) “bất kỳ loại hình kinh doanh hay tổ chức nghề nghiệp nào, bao gồm thành 

lập hay duy trì một chi nhánh hoặc văn phòng đại diện” sẽ được coi là có “hiện diện thương 

mại”. Như vậy, Điều 19.3 thực tế ngăn cản việc cung cấp các dịch vụ CNTT liên quan xuyên 

biên giới. 

 

Với những lý do trên, chúng tôi xin đề nghị loại bỏ Điều 19.3 để đảm bảo thống nhất với quy 

định của WTO. 

 

3. Vấn đề về Thuế (Điều 19.1, 19.2 và 19.3) 

 

Liên quan đến các giao dịch xuyên biên giới, ngay cả khi thuế phát sinh, bên Việt Nam sẽ chịu 
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trách nhiệm thanh toán thuế thay cho bên nước ngoài. Điều 19.1 quy định “Nhà cung cấp dịch 

vụ xuyên biên giới phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, và 

các khoản thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế và các văn bản khác liên quan đối với 

phần doanh thu phát sinh tại Việt Nam”. Điều này không thống nhất với quy định về thuế. Và 

điều này cũng không thống nhất với đoạn cuối của Điều 19.3 “Bên Việt Nam phải thực hiện 

theo quy định tại Khoản 1 Điều này và thực hiện các nghĩa vụ về thuế cho Nhà cung cấp dịch 

vụ xuyên biên giới theo quy định của pháp luật về thuế, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế 

thu nhập doanh nghiệp và các văn bản khác liên quan đối với phần doanh thu phát sinh tại Việt 

Nam.” 
 
Chúng tôi đề xuất sửa đổi lại Điều 19.1 như sau: “Bất cứ khoản thuế nào phát sinh từ dịch vụ 

công nghệ thông tin xuyên biên giới sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật và 

các quy định pháp luật về thuế”. 

 

Theo đó, nên xóa câu cuối của Điều 19.3 và để phù hợp với ý kiến bình luận của chúng tôi ở 

phần trước, cả Điều 19.3 nên được xóa bỏ. 

 

Theo Điều 19.2, thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế khác dường như được sử dụng như các 

hình phạt đối với các khách hàng trong nước khi mua dịch vụ CNTT xuyên biên giới mà không 

thông qua các chi nhánh hoặc trung gian thương mại tại Việt Nam. Điều này không hợp lý do: 

thứ nhất, bản thân các dịch vụ CNTT là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng không phân biệt kênh 

kinh doanh; thứ hai, các khoản thuế không phải là một loại hình phạt. Vì vậy, chúng tôi xin đề 

nghị xóa điều này. 
 
4. Dỡ bỏ yêu cầu cấp phép và đăng ký theo Mục 1 và Mục 3, Chương IV 

 
Yêu cầu cấp phép và đăng ký theo Mục 1 và Mục 3, Chương IV của Dự thảo Nghị định gây 

phiền hà và không cần thiết và do đó nên được dỡ bỏ. 
 
Khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư để cung cấp 

dịch vụ tư vấn CNTT, tổ chức/doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng và giải trình chứng 

minh kinh nghiệm và năng lực của mình. Khi bộ hồ sơ trở thành đối tượng của quá trình thẩm 

định, Bộ Thông tin và Truyền thông, với vai trò là cơ quan chủ quản trong lĩnh vực CNTT, sẽ 

xem xét và phê duyệt các bằng chứng và giải trình trước khi cơ quan cấp phép cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. 
 
Chúng tôi tin rằng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia khá thường xuyên vào việc xem xét 

các bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến dịch vụ CNTT bởi vì hầu hết các 

dịch vụ CNTT được đề cập trong Dự thảo Nghị định này có thể được xếp loại là dịch vụ tin 

học và các dịch vụ liên quan hoặc có thể bao gồm các thành phần dịch vụ được ghi rõ trong 

Biểu Dịch vụ WTO của Việt Nam. 
 
Việc bổ sung yêu cầu đăng ký và cấp phép theo Dự thảo Nghị định chỉ tạo thêm những thủ tục 

hành chính cồng kềnh và không cần thiết mà các thủ tục này lại không nhất thiết  đảm bảo chất 

lượng của các dịch vụ CNTT liên quan hoặc chất lượng đầu tư. Thay vào đó, những yêu cầu 

này dẫn đến tình trạng cấp phép chồng chéo, khiến môi trường đầu tư ở Việt Nam trở nên kém 

hấp dẫn. Những yêu cầu bổ sung như thế là trái với tinh thần cải cách thủ tục hành chính của 

Chính phủ Việt Nam. Với những ảnh hưởng như vậy, mục tiêu Việt Nam trở thành một quốc 

gia mạnh trong lĩnh vực CNTT sẽ khó có thể thực hiện được. 
 
Trong khi đó, cơ chế thông tin liên lạc nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền và việc áp dụng 

mô hình chính phủ điện tử có thể là một biện pháp thay thế, ít tốn kém, giảm phiền hà và hiệu 

quả hơn cho các cơ quan nhà nước để giám sát các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ CNTT. 
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Với tất cả những ý kiến đóng góp trên, chúng tôi xin đề nghị dỡ bỏ Mục 1 và 3, Chương IV và 

các điều khoản liên quan trong bản Dự thảo Nghị định. 
 
5. Dỡ bỏ yêu cầu chứng chỉ  hành nghề CNTT (Mục 2, Chương IV) 

 
Như đề cập ở trên, trước khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng 

nhận đầu tư từ cơ quan cấp phép, tổ chức/doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng và giải trình 

để thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền về năng lực của tổ chức/doanh nghiệp, bao gồm cả 

hồ sơ nhân sự cho hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT liên quan. 
 
Hơn nữa, đứng từ khía cạnh kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ phải tự đảm bảo chất lượng của 

đội ngũ nhân viên và dịch vụ mình cung cấp để thành công trên thị trường. 
 
Vì vậy, để đảm bảo chất lượng của dịch vụ CNTT, việc bổ sung yêu cầu chứng chỉ là không 

cần thiết. Thay vào đó, yêu cầu này chỉ khiến thủ tục hành chính thêm cồng kềnh, phiền hà, tốn 

thời gian và chi phí cho cả doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền. Một lần nữa, chúng tôi 

nhân thấy yêu cầu này chưa đúng với tinh thần cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ Việt 

Nam. 

 

Với tất cả những ý kiến trên, chúng tôi xin đề nghị dỡ bỏ Mục 2, Chương IV và các điều khoản 

liên quan của Dự thảo Nghị định. 
 
6. Những vấn đề khác (Điều 14.4) – Làm rõ một số thuật ngữ (Điều 12.1, 15 & 16) 

 

Trong trường hợp không thể dỡ bỏ các điều kiện đăng ký, cấp phép hoặc chứng chỉ như đề 

xuất ở trên, chúng tôi xin đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét thêm những vấn đề sau: 

 

• Yêu cầu về chứng chỉ hành nghề CNTT (Điều 15 & Điều 16) 

 

Điều 16.4(a) dường như hàm ý rằng chứng chỉ hành nghề CNTT chỉ là yêu cầu bắt buộc đối 

với hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT cho các cơ quan nhà nước. Trong trường hợp này, xin 

đề nghị xem xét sửa đổi lại Điều 15 cho phù hợp và nhất quán với Điều này. 

 

Ngoài ra, chứng chỉ hành nghề CNTT sẽ có ảnh hưởng đến tính minh bạch của quá trình đấu 

thầu chính phủ trong lĩnh vực CNTT, do đó, điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề phải cụ thể 

và minh bạch. Như vậy, xin đề nghị giải thích rõ cách thức được áp dụng để đánh giá khi nào 

năng lực và kinh nghiệm của một cá nhân được coi là “phù hợp” với lĩnh vực tư vấn, và các 

điều kiện để một chứng chỉ quốc tế được đánh giá là “phù hợp.” 

 

• Quy định về Giấy phép 

 

Theo điều 14.4, Giấy phép kinh doanh dịch vụ CNTT có thời hạn tối đa không quá 5 năm. 

Thời hạn này quá ngắn và có thể tạo gánh nặng hành chính cho các cơ quan có thẩm quyền và 

cả các doanh nghiệp, đặc biệt khi chi phí đầu tư vào một số ngành dịch vụ CNTT đặc thù là rất 

lớn. Xin đề nghị xem xét điều chỉnh lại Điều này theo hướng không quy định thời hạn của giấy 

phép mà thay vào đó, quy định thêm các trường hợp cụ thể mà giấy phép được cấp có thể bị 

thu hồi. 

 

• Giải thích một số thuật ngữ 

 

Điều 12.1 đề cập đến dịch vụ tân trang, tái chế, làm mới các sản phẩm phần cứng, điện tử “quy 
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mô công nghiệp.” Xin đề nghị định nghĩa cụm từ “quy mô công nghiệp” để tránh diễn giải tùy 

tiện trong quá trình thực thi. 

 

Điều 16.2 yêu cầu các dịch vụ CNTT có nhiều sản phẩm đặc thù trong dịch vụ thì phải có mã 

số quản lý cho mỗi sản phẩm của dịch vụ. Xin đề nghị giải thích rõ bao nhiêu sản phẩm trong 

một dịch vụ CNTT thì được coi là “nhiều”. 

 

7. Các quy định liên quan đến Dịch vụ gia công quy trình kinh doanh 

 

Điều 3.15 định nghĩa “Dịch vụ Gia công quy trình kinh doanh (Dịch vụ BPO) là dịch vụ trong 

đó tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thực hiện một hoặc nhiều quy trình nghiệp vụ cho khách 

hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thông qua phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông.” 

 

Chúng tôi hiểu rằng định nghĩa này nhằm làm rõ loại hình Dịch vụ BPO nào có thể hưởng chế 

độ ưu đãi tại Chương III của bản Dự thảo này. Quy định này không nhằm mục đích cản trở các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BPO cho các khách hàng tại Việt Nam. Như vậy, xin đề nghị 

giải thích rõ điểm này một cách trực tiếp trong Điều 3.15 hoặc Chương II của bản Dự thảo này. 

 


