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Kính gửi:   Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội 

 

Người nhận:  Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 

   Chủ tịch Quốc hội 

  

Ý kiến đóng góp chung của các doanh nghiệp trong ngành về Dự thảo Luật An ninh mạng sửa 
đổi ngày 24 tháng 5 năm 2018 

Thay mặt Hội Đồng Kinh Doanh Hoa Kỳ-ASEAN, Liên minh Internet châu Á, BSA/ Liên minh Phần 
mềm, JEITA (Hiệp hội Công nghệ thông tin và Điện tử Nhật Bản), ITI (Viện công nghệ thông tin) và 
các công ty thành viên, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quốc hội đã cho phép chúng tôi có 
cơ hội được đóng góp ý kiến về Dự thảo thứ 18 của Luật An ninh mạng ("Dự thảo Luật").  

Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc thiết lập khuôn khổ 
pháp lý về không gian mạng giúp tăng cường an ninh thông tin, phòng ngừa và ứng phó với tội phạm 
mạng. Chúng tôi chân thành hoan nghênh việc Quốc hội và Bộ Công an xây dựng Dự thảo Luật. Như 
đã trình bày trong các bản kiến nghị trước đây,1 chúng tôi cùng chia sẻ một mục tiêu chung là tạo lập 
môi trường an ninh mạng an toàn tin cậy cho người dùng, góp phần phát triển nền kinh tế số của Việt 
Nam nhằm giảm thiểu các sự cố trong không gian mạng như trộm cắp, tống tiền, gian lận dịch vụ ngân 
hàng, gián đoạn các dịch vụ Internet nhằm mang lại lợi ích cho Việt Nam cũng như các bên hữu quan 
trong ngành. 

Chúng tôi hoan nghênh chính phủ Việt Nam đã bổ sung điều khoản về vai trò của Bộ Ngoại giao trong 
các nỗ lực hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng. Sự hợp tác giữa các cơ quan ngoại giao được 
công nhận như một thực tiễn tốt nhất trên thế giới để phát triển và thực thi pháp luật về an ninh mạng, 
đem đến sự an toàn và hiệu quả hơn trong việc bảo vệ hiệu lực của an ninh mạng. Hơn nữa, yếu tố 
quyết định ở đây chính là sự cân bằng giữa mức độ tin cậy đối với không gian mạng và yêu cầu về 
phòng chống tội phạm. Công nghệ mang lại lợi ích to lớn cho công dân và khách hàng đồng thời bảo 
vệ người dùng chống lại tội phạm chỉ là một khía cạnh trong việc gây dựng niềm tin nơi không gian 
mạng. Sự tin cậy này phần lớn nằm ở việc hệ thống được xây dựng và sử dụng như thế nào trong tương 
quan với mục đích của hệ thống đó. Việt Nam nhận thức được việc các chức năng này được quy định 
riêng biệt để đạt được sự cân bằng một cách hài hòa. 

                                                 
1Hội Đồng Kinh Doanh Hoa Kỳ-ASEAN đã đệ trình các bản trình bày ý kiến đóng góp về các phiên bản trước đây của Dự 
thảo Luật An ninh mạng vào ngày 25 tháng 08 năm 2017, ngày 31 tháng 10 năm 2017, và ngày 26 tháng 02 năm 2018. 
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Tuy nhiên, Hội đồng đồng Kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN, Liên minh Internet châu Á, BSA, JEITA, ITI 
và các thành viên nhận thấy một số điều khoản trong Dự thảo luật vẫn chưa rõ ràng khiến các công ty 
thành viên của chúng tôi quan ngại về khả năng vô tình làm suy yếu hơn là thúc đẩy cơ sở hạ tầng bảo 
mật mạng hiện có. Việc quy định lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam sẽ hạn chế cơ hội kinh doanh không chỉ 
của các công ty đa quốc gia mà còn hạn chế nghiêm trọng khả năng của nhiều doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng lo ngại về dự thảo quy định đối với hệ thống chứng nhận và 
hậu kiểm khi mà cơ chế vận hành của hệ thống này vẫn chưa được xác định rõ ràng, gây tốn kém chi 
phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Do đó, chúng tôi trân trọng đề nghị Quốc hội, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan xem xét các góp ý 
và đề xuất sau đây khi thẩm định Dự thảo Luật: 
 

1. Khái niệm an ninh quốc gia chưa được định nghĩa và giới hạn rõ ràng trong Dự thảo Luật  

Vấn đề:  

An ninh quốc gia là mối quan ngại chính và động lực thúc đẩy đằng sau Dự thảo Luật. Tuy nhiên, an 
ninh quốc gia và các thuật ngữ liên quan của an ninh quốc gia (ví dụ như thông tin quan trọng về an 
ninh quốc gia theo Điều 26) không được định nghĩa rõ ràng theo Dự thảo Luật này. Nhiều hành vi bị 
cấm theo Dự thảo Luật này không phải là các vấn đề về an ninh quốc gia nhưng là các mối đe dọa 
chung đối với pháp luật và trật tự; tuy nhiên, các vấn đề đó lại đều được xem là các mối quan ngại về 
an ninh quốc gia và được quản lý và xử lý với cùng mức độ nghiêm trọng.  

Phân tích: 

1.1. Thông lệ quốc tế yêu cầu an ninh quốc gia phải được định nghĩa rõ ràng và cụ thể 
  

Chúng tôi hiểu rằng Nhà nước có những lo ngại chính đáng về an ninh quốc gia và có một số ngoại lệ 
nhất định về an ninh quốc gia theo các điều ước quốc tế, chẳng hạn như GATT, GATS, TRIPS và 
CPTPP.  

Tuy nhiên, các ngoại lệ về an ninh quốc gia này không có ý nghĩa bao gồm tất cả các vấn đề khác, 
chẳng hạn như các quy định trong Dự thảo Luật. An ninh quốc gia cần được định nghĩa rõ ràng theo 
nghĩa hẹp để biện minh cho việc hạn chế các quyền dân sự và các lợi ích kinh doanh của người dân. 
Các Nguyên tắc Siracusa về các Quy định Giới hạn và Đình chỉ Các điều khoản trong Công ước Quốc 
tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, quy định rằng an ninh quốc gia có thể được viện dẫn để biện minh 
cho các biện pháp giới hạn các quyền nhất định chỉ khi các biện pháp này được áp dụng để bảo vệ sự 
tồn tại của quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia hoặc sự độc lập về chính trị chống lại vũ lực 
hoặc đe dọa vũ lực.  

An ninh quốc gia không thể được viện dẫn như là lý do cho việc áp dụng các giới hạn để ngăn chặn 
các nguy cơ đối với pháp luật và trật tự tương đối riêng lẻ hoặc chỉ có tính chất nội địa. An ninh quốc 
gia không thể được sử dụng như là cái cớ để áp đặt các giới hạn mơ hồ hoặc tùy tiện và chỉ có thể được 
viện dẫn khi tồn tại các biện pháp bảo vệ đầy đủ và các biện pháp khắc phục hiệu quả để tránh việc lạm 
dụng quyền lực.2 

1.2. Phạm vi an ninh quốc gia quy định trong Dự thảo Luật quá rộng và mơ hồ, dẫn đến việc  
trao quá nhiều quyền tùy nghi quyết định cho Bộ Công An  

                                                 
2 Đoạn 29, 30 và 31, Ủy ban Liên Hợp Quốc về Quyền Con người, Các nguyên tắc Siracusa về các Quy định về Giới hạn và 
Đình chỉ trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, ngày 28 tháng 09 năm 1984, E/CN.4/1985/4, truy cập 
tại: http://www.refworld.org/docid/4672bc122.html [đã được truy cập vào ngày 01 tháng 06 năm 2018] 
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Dự thảo Luật không bao gồm bất kỳ định nghĩa nào về "an ninh quốc gia" trong Điều 2, trong khi Luật 
về An ninh quốc gia lại định nghĩa "an ninh quốc gia" một cách rất chung chung là an ninh quốc gia 
có nghĩa là sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước của nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ của Tổ quốc.  

Tuy vậy, Dự thảo Luật lại điều chỉnh một loạt các chủ thể và hành vi không thể được bao hàm một 
cách mơ hồ dưới thuật ngữ "an ninh quốc gia", chẳng hạn như dữ liệu cá nhân của người dân, các thông 
tin có nội dung liên quan đến kinh doanh và các lĩnh vực tư nhân như tài chính, ngân hàng, thương mại 
điện tử, thanh toán điện tử, v.v. Không phải  vấn đề nào trong các lĩnh vực này đều có thể được nâng 
tầm lên thành các vấn đề về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, theo Dự thảo Luật, tất cả các vấn đề này đều 
được quản lý và xử lý bằng những biện pháp với cùng mức độ nghiêm trọng. Dự thảo Luật cũng không 
quy định bất kỳ cơ chế kháng cáo và/hoặc cơ chế rà soát các vụ việc đã được Bộ Công An quyết định. 

Dù sao đi nữa, các quy định của Dự thảo Luật có khả năng được diễn giải một cách tùy tiện - ví dụ như 
- các ý kiến phản biện về nền kinh tế có thể được xem là "bất hợp pháp" (nếu quan điểm đó được cho 
là "bịa đặt, sai sự thật") theo các quy định mới này. Những quy định quá rộng và mơ hồ như vậy có thể 
có khả năng vi phạm các quyền về chính trị và dân sự hợp pháp của mọi người, cũng như cản trở hoạt 
động kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp. 

Quan điểm và kiến nghị: 
 
Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Liên minh Internet châu Á, BSA, JEITA và ITI kiến nghị Dự 
thảo Luật định nghĩa rõ ràng "an ninh quốc gia" và giới hạn phạm vi của các vấn đề/hành vi thuộc về 
an ninh quốc gia. Các hành vi bị cấm và thông tin có liên quan về trật tự xã hội, các quyền và lợi ích 
của các tổ chức và cá nhân nên được quản lý và xử lý bằng cách sử dụng các biện pháp khác với mức 
độ ít nghiêm trọng hơn. An ninh quốc gia cần được phân định rõ ràng với việc tuân thủ pháp luật và 
trật tự xã hội và việc bảo vệ các quyền và lợi ích của các tổ chức và cá nhân. 
 

2. Các hành vi bị cấm trong Dự thảo Luật được cập nhật liên quan đến nội dung bất hợp 
pháp vẫn chưa rõ ràng và chỉ nên áp dụng giới hạn đối với các đối tượng có mục đích xấu. 
Dự thảo Luật không nên quy định các công ty phải giám sát và điều tra các hoạt động này. 

Vấn đề: 

Dự thảo Luật bao gồm những thuật ngữ mới, chưa rõ ràng tại Điều 8.1, đặt ra các lệnh cấm đối với 
nhiều hành động không cố ý và không độc hại trong không gian mạng, bao gồm: 

 Xuyên tạc lịch sử hoặc phủ nhận thành tựu cách mạng 

 Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

 Xúc phạm tôn giáo 

 Đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - 
xã hội hoặc gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ; 
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. 

Dự thảo Luật cũng có quy định mới trong Điều 26.2 (b) yêu cầu các công ty phải “xóa hoặc ngăn chặn 
việc chia sẻ thông tin chứa bất kỳ nội dung nào được nêu tại các Điều 15.1, 15.2, 15.3 và 15.4 của các 
dịch vụ hoặc hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý chậm nhất 24 giờ”. 
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Phân tích: 
 
Các điều khoản mới theo Điều 8.1 có phạm vi rộng hơn so với phạm vi “nội dung bất hợp pháp” theo 
Nghị định số 72, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Các điều khoản có thể được hiểu rộng theo nhiều cách khác 
nhau dẫn đến tổn hại cho cả doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, bao gồm thiệt hại cho cá nhân, cho 
các hoạt động thương mại và cản trở sự đổi mới. Ví dụ, một nhận xét phê phán nền kinh tế có thể được 
coi là bất hợp pháp theo Điều 8.1 (d), nếu chính phủ cho rằng lời nhận xét đó là "thông tin gây hiểu 
nhầm". Các nội dung cấm có phạm vi rộng như vậy rõ ràng đã không chỉ ra được đối tượng nào có mục 
đích xấu để có cơ sở truy tố. 

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật chuyển trách nhiệm kiểm soát nội dung chính sách được cho là bất hợp 
pháp sang khu vực tư nhân. Dự thảo Luật yêu cầu các công ty cả trong và ngoài nước "xóa hoặc ngăn 
chặn việc chia sẻ" nội dung được coi là bất hợp pháp. Điều khoản này dẫn đến việc chuyển trách nhiệm 
thực thi chính sách của nhà nước cho các thực thể tư nhân có hoạt động tại Việt Nam. 

Quan điểm và kiến nghị: 
 
Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Liên minh Internet châu Á, BSA, JEITA và ITI đề nghị Dự 
thảo Luật loại bỏ các điều khoản bổ sung tại Điều 8.1 và 26.2 (b), các vấn đề liên quan đến nội dung 
và tội phạm mạng nên được giải quyết thông qua một công cụ luật pháp riêng biệt. Nếu Chính phủ giữ 
lại Điều 8.1, chúng tôi xin được đề xuất một định nghĩa giới hạn các hành vi bị cấm chỉ tập trung vào 
các tổn hại liên quan đến an ninh mạng, đối lập với các quy định về nội dung. Bên cạnh đó, chúng tôi 
đề nghị Dự thảo Luật chỉ nên giới hạn việc áp dụng các điều khoản này cho các đối tượng có mục đích 
xấu. 

3. Định nghĩa cập nhật về nội dung bất hợp pháp của Dự thảo Luật đã được chi tiết hóa, 
nhưng vẫn chưa rõ ràng, dẫn đến sự không chắc chắn về mặt pháp lý và kết quả thương 
mại khó tiên liệu. 

Vấn đề: 
 
Dự thảo Luật bao gồm các điều khoản mới trong Điều 15.4 cấm “Thông tin trong không gian mạng 
chứa nội dung vi phạm trật tự quản lý kinh tế”, bao gồm “nội dung gây hiểu nhầm”, liên quan đến: 

 hàng hóa, tiền tệ, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các giấy tờ có giá khác 

 tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, 
kinh doanh đa cấp và chứng khoán 

Dự thảo Luật bao gồm các thuật ngữ tương tự để cấm “tấn công mạng, xâm phạm bí mật nhà nước, bí 
mật công tác hoặc thông tin thuộc sở hữu của người khác trong không gian mạng," tại Điều 16.1. 

Phân tích: 
 
Các điều khoản này được mô tả bằng ngôn ngữ không rõ ràng, Dự thảo cho phép chính phủ Việt Nam 
với quyền hạn rộng rãi có thể truy tố bất kỳ doanh nghiệp nào mà Chính phủ cho rằng doanh nghiệp 
đó cung cấp “nội dung gây hiểu nhầm” liên quan đến các công cụ tài chính. Đáng chú ý là những điều 
khoản này lại thiếu sự quan tâm đến mục đích độc hại. Ngoài ra, việc đưa thuật ngữ "bí mật công tác" 
vào Dự thảo mà không có định nghĩa cụ thể sẽ làm gia tăng sự không chắc chắn. 

Quan điểm và kiến nghị: 
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Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ -ASEAN, Liên minh Internet châu Á, BSA, JEITA và ITI đề nghị Dự 
thảo Luật loại bỏ các hạn chế về nội dung không đủ cơ sở kết luận nội dung đó có mục đích xấu. Thay 
vào đó, chúng tôi đề nghị các vấn đề về nội dung nên được giải quyết thông qua một công cụ luật pháp 
riêng biệt. Những hạn chế về nội dung trên diện rộng trong Dự thảo Luật này sẽ cản trở hoạt động kinh 
doanh và truyền thông của các công ty trong và ngoài nước. 

4. Việc mở rộng Dự thảo Luật về thông tin lưu trữ tại Việt nam và các quy định đối với việc 
đặt trụ sở hoặc văn phòng tại Việt Nam sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp thuộc mọi 
quy mô ở Việt Nam, đồng thời làm suy yếu an ninh của người dùng Việt Nam. 

Vấn đề: 
Dự thảo Luật mở rộng quy định về thông tin lưu trữ tại Việt Nam: 

 Bao gồm “các cơ quan và tổ chức trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên không gian 
mạng hoặc sở hữu hệ thống thông tin tại Việt Nam”, trong Điều 26.2. 

 Yêu cầu các công ty "thiết lập cơ chế xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số 
... [và] cung cấp thông tin của người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng ... 
bằng văn bản" tại Điều 26.2 (a) 

 Trao cho Chính phủ Việt Nam quyền không hạn chế trong tương lai để "quy định cụ thể các 
loại thông tin phải lưu trữ tại Việt Nam và các cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ trên không 
gian mạng phải đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam", tại Điều 26.3 

 

Phân tích: 
 
Việc sử dụng thuật ngữ không rõ ràng với các yêu cầu gây tốn kém chi phí và trao quyền không hạn 
chế liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam sẽ gây tổn hại cho người sử dụng dịch vụ và doanh 
nghiệp tại Việt Nam thông qua việc: 

 Các yêu cầu không thực sự cần thiết: Hiện tại, Việt Nam đang có cơ chế gửi yêu cầu gỡ bỏ 
các nội dung bất hợp pháp cho các nhà cung cấp thông tin công cộng qua biên giới theo Nghị 
Định 72/2013/ND-CP và Thông Tư 38/2016/TT-BTTTT. Thông qua quy trình này, các nhà 
cung cấp dịch vụ qua biên giới trên mạng Internet đã phối hợp với Bộ Thông Tin và Truyền 
Thông (BTTTT) để gỡ bỏ hàng nghìn đường link của các nội dung bất hợp pháp và nỗ lực này 
đã và đang được chính BTTTT công nhận. Do đó, sự hiện diện thương mại của các trụ sở/văn 
phòng đại diện tại Việt Nam là không cần thiết cho việc các nhà cung cấp dịch vụ phối hợp với 
cơ quan chức năng tại Việt Nam khi hiện tại đã có sẵn cơ chế phục vụ cho mục đích này. 

Ngoài ra, cơ chế khấu trừ thuế hiện tại đã hạch toán đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ 
Việt Nam của các nhà cung cấp dịch vụ xuyên quốc gia và đảm bảo sự bình đẳng trong hoạt 
động kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các tổ chức hiện tại được thành 
lập và/hoặc hiện được hoạt động theo pháp luật Việt Nam sử dụng dịch vụ và thanh toán cho 
tổ chức nước ngoài trên cơ sở hợp đồng thì đã phải khấu trừ và nộp thuế Giá Trị Gia Tăng và 
thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp thay mặt cho tổ chức nước ngoài đó. Thuế nhà thầu nước ngoài 
hiện tại của Việt Nam cũng phù hợp với thông lệ thuế của các quốc gia khác. Vì vậy, yêu cầu 
đối các nhà cung cấp dịch vụ xuyên quốc gia thành lập các trụ sở/văn phòng đại diện tại Việt 
Nam là không cần thiết đối với việc thu thuế. 
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 Cản trở nỗ lực phòng chống gian lận: Dự thảo Luật giới hạn quyền truy cập của người dùng, 
các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ của Việt Nam trong các dịch vụ và công nghệ dựa vào 
việc chuyển dữ liệu quốc tế (ví dụ: dịch vụ đám mây, các công cụ phòng chống gian lận). Điều 
này sẽ cản trở các nỗ lực phòng chống gian lận trong khi việc xây dựng các mô hình phòng 
chống gian lận hiệu quả và ngăn chặn các hành vi gian lận kịp thời đòi hỏi việc phân tích dữ 
liệu đa quốc gia hoặc ở cấp độ toàn cầu. Yêu cầu lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam ngăn chặn hoặc 
hạn chế việc chuyển dữ liệu qua biên giới sẽ gây khó khăn cho các tổ chức chống gian lận trong  
việc xác định các hình thức gian lận trong khu vực, gây ra những hậu quả không mong muốn 
từ những hành vi gian lận này,   

 Tăng chi phí và cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu nội địa hóa dữ liệu trong dự thảo 
này làm tăng đáng kể chi phí phát triển sản phẩm khi quy định thiết bị phải được thiết kế riêng 
cho thị trường Việt Nam. 

 Tăng nguy cơ an ninh: Lỗi mạng sẽ được giảm thiểu trong một hệ thống phân phối ở cấp độ 
toàn cầu, vì nguồn dữ liệu miễn phí trên hệ thống đám mây đảm bảo rằng dữ liệu vẫn có sẵn 
trên một mạng khác. Hạn chế lưu trữ dữ liệu người dùng về mặt địa lý sẽ ngăn cản Việt Nam 
hưởng lợi từ một hệ thống an toàn và đáng tin cậy hơn. Sử dụng các giải pháp CNTT trong 
nước không cập nhật so với các tiêu chuẩn toàn cầu sẽ đi ngược lại các mục tiêu an ninh quốc 
gia của dự thảo luật này. Hơn nữa, việc bảo mật dữ liệu phụ thuộc vào việc kiểm soát chất 
lượng và quy trình quản lý thay vì vị trí thực của máy chủ. Các doanh nghiệp chọn lưu trữ dữ 
liệu bên ngoài quốc gia hoạt động để đảm bảo tính sẵn có của dữ liệu và bảo mật trong trường 
hợp xảy ra thiên tai, mất điện hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Tính trung lập về địa lý liên 
quan đến lưu trữ dữ liệu cho phép tất cả các công ty, đặc biệt là các công ty nhỏ, sử dụng các 
giải pháp bảo mật thông tin hiệu quả về chi phí. 

 Làm suy giảm an ninh của các mạng lưới và hệ thống: Càng nhiều thủ tục phê duyệt sẽ càng 
làm chậm thời gian ứng phó khi mà mỗi phút chậm đều làm tăng mối đe dọa về an ninh, và 
càng có nhiều hệ thống tại địa phương thì sẽ càng giúp gia tăng các cửa ngõ để các đối tượng 
xấu dễ dàng xâm nhập. Dữ liệu phân mảnh sẽ tác động tiêu cực đến khả năng ứng phó kịp thời 
cũng như khả năng phát hiện các mối đe dọa vốn thường xuất hiện ở nhiều quốc gia cùng một 
lúc. 

 Giảm khả năng giám sát các hoạt động đáng ngờ và khả năng kịp thời ứng phó với xu 
hướng gây lo ngại đang hình thành: Việc chia sẻ địa chỉ IP, khoanh vùng các mối nghi ngờ 
cũng như cô lập các cuộc tấn công trên mạng, hoặc ngăn ngừa khả năng mở rộng địa bàn phá 
hoại của các mã độc đòi hỏi phải có năng lực phát hiện và phân tích thông tin về các mối đe 
dọa thông qua cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các pháp nhân trong cùng một công ty, giữa các ngân 
hàng, hoặc với các cơ quan thực thi pháp luật. Việc vô hiệu hóa khả năng tiếp cận và chia sẻ ở 
phạm vi toàn cầu dữ liệu về các mối đe dọa sẽ tạo ra các “điểm mù” về các mối đe dọa này.  

 Hạn chế nghiêm trọng các hình thức giám sát hiệu quả dù ở cấp độ quốc gia hay toàn 
cầu: việc thiếu dữ liệu tổng thể hoặc bị hạn chế trong việc thu thập và chia sẻ dữ liệu về các 
mối đe dọa có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý. 

 Tăng rủi ro kinh doanh: Việc bắt buộc lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam sẽ khiến doanh nghiệp 
hạn chế khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và các công cụ cần thiết để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, 
người lao động và hệ thống toàn cầu. Điều này cũng cản trở các hoạt động toàn cầu thông qua 
việc hạn chế huy động dữ liệu người dùng từ khu vực này sang khu vực khác. Các công ty muốn 
tuân thủ các quy định này thì phải tốn kém thêm chi phí, làm giảm hiệu quả và năng suất doanh 
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nghiệp và cuối cùng là gánh nặng cho người dùng, khiến công nghệ trở nên đắt đỏ và kém an 
toàn hơn. 

 Giảm đầu tư nước ngoài: Từ góc nhìn của nhà đầu tư, việc áp các điều khoản về lưu trữ dữ 
liệu người dùng tại Việt Nam đi kèm với tăng quyền hạn nhưng lại không chắc chắn đối với cơ 
quan quản lý trong việc đưa ra các quy định mới sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự hấp dẫn của nền 
kinh tế Việt Nam. Dường như các quy định này nhằm cản trở sự đầu tư vào Việt Nam, hạn chế 
hoặc can thiệp vào các công ty khởi nghiệp của Việt Nam và các công ty khác trong một nền 
kinh tế số hiện còn mới mẻ, cản trở khả năng thành công của các công ty Việt Nam. Các quy 
định này sẽ ngăn cản các công ty đến hoặc ở lại Việt Nam để khởi động các dự án ở cấp độ toàn 
cầu hoặc phải tạo thêm cơ sở hạ tầng dữ liệu riêng cho Việt Nam đồng bộ hóa với hoạt động 
kinh doanh và hệ thống mạng toàn cầu của các công ty đó. 

 Ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực hơn, bao gồm dịch vụ tài chính, so với các Dự thảo 
trước đây: dịch vụ và hạ tầng cơ sở tài chính đặc biệt dễ bị tấn công mạng vì nguồn tài sản giá 
trị cao lưu trữ trên hệ thống đó. Với mức độ kết nối hữu cơ ngày càng tăng giữa các khu vực hạ 
tầng cơ sở trọng yếu quốc gia với chuỗi cung ứng ngày càng mở rộng nhờ công nghệ số, việc 
hợp tác với khu vực tư nhân để tham khảo những kinh nghiệm tốt nhất cũng như áp dụng các 
tiêu chuẩn cao về an ninh mạng là vấn đề sống còn. Cách tiếp cận riêng lẻ, phân mảnh theo 
từng quốc gia hay từng ngành là không hiệu quả và làm tăng nguy cơ bị tấn công. Sự chắp vá, 
thiếu nhất quán trong khung khổ quản lý toàn cầu, các quy định và công tác thực thi pháp luật 
về an ninh mạng khiến các rủi ro mang tính hệ thống tăng vọt. Các quy định chắp vá, phân 
mảnh và các cách tiếp cận thiếu nhất quán trong công tác xây dựng quy phạm pháp luật và thực 
thi pháp luật gây ra những thách thức nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng của các ngân hàng 
trong việc xử lý hiệu quả các nguy cơ an ninh mạng cũng như phối hợp với các cơ quan giám 
sát an ninh mạng. Việc tăng cường phối hợp với các tổ chức tiên phong thiết lập các chuẩn quốc 
tế cao nhất về an ninh mạng nhằm thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn và cách tiếp cận chung sẽ 
giúp tránh được sự phân mảnh đồng thời lại tăng cường hỗ trợ ổn định tài chính.  

 
Quan điểm và kiến nghị: 
 
Việt Nam nên sử dụng cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu thay vì lưu trữ dữ liệu dựa trên đám mây theo 
thẩm quyền. Vì vậy, chúng tôi đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi các điều khoản theo hướng gắn kết 
chặt chẽ và tương thích hơn với thông lệ quốc tế. Chúng tôi đề xuất tất cả các yêu cầu và quy định về 
việc nội địa hoá dữ liệu nên được loại khỏi Dự thảo Luật. 

 

 

Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ -ASEAN, Liên minh Internet châu Á, BSA, JEITA và ITI đã làm việc 
chặt chẽ với chính phủ các nước trên thế giới về việc phát triển chính sách và hệ thống luật pháp liên 
quan đến an ninh mạng quốc gia. Bằng cách này, chúng tôi đã nhìn thấy tiềm năng của chính sách và 
pháp luật về an ninh mạng quốc gia có thể giúp ngăn chặn và quản lý hiệu quả các mối đe dọa đến an 
ninh mạng. 

Từ những kinh nghiệm này, BSA đã phát triển Khuôn khổ Chính sách An ninh mạng Quốc tế (“Khung 
quốc tế”), đưa ra mô hình được đề xuất hướng tới một chính sách an ninh mạng toàn diện. Hội đồng 
Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, JEITA và ITI hỗ trợ mạnh mẽ khung chính sách này. Chúng tôi xin gửi 
kèm theo thư này một bản sao Khung quốc tế nói trên và hy vọng Quốc Hội và Bộ Công An có thể 
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xem xét lại Dự thảo Luật nhằm xây dựng một hệ thống luật pháp được hỗ trợ đầy đủ từ các thực tiễn 
quốc tế tốt nhất, như được mô tả trong Khung quốc tế. 

Xin được tóm tắt sáu nguyên tắc bao quát hướng dẫn phát triển một chính sách an ninh mạng quốc gia 
thành công, cụ thể như dưới đây: 

1. Phù hợp với các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận; 

2. Trung lập về công nghệ; tập trung vào kết quả và dựa vào cơ chế đánh giá rủi ro;  

3. Cơ chế hoạt động theo định hướng thị trường khi có thể; 

4. Linh hoạt và khuyến khích đổi mới; 

5. Dựa trên cơ sở hợp tác công-tư; và 

6. Được định hướng để bảo vệ quyền tự do cá nhân. 

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã cho chúng tôi cơ hội góp ý đối với Dự thảo 
Luật An ninh mạng. Chúng tôi đánh giá cao thành ý của Quốc hội đối với những nhận xét chúng tôi đã 
cung cấp ở trên với hy vọng chia sẻ kiến thức chuyên môn và thực tiễn tốt nhất từ các nhà lãnh đạo 
hàng đầu trong ngành. Trong thời gian tới, chúng tôi kiến nghị Quốc hội nên tổ chức tham vấn công 
khai, minh bạch và toàn diện đối với dự thảo luật này, cho phép các bên liên quan có đủ thời gian góp 
ý trước khi bỏ phiếu thông qua dự luật. Chúng tôi tin tưởng rằng điều này sẽ giúp Quốc hội soạn thảo 
Luật một cách hiệu quả và chặt chẽ nhất có thể. 

 
 
Trong trường hợp có câu hỏi hoặc cần làm rõ về bất kỳ điểm nào được trình bày trên đây, xin vui lòng 
liên hệ với chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã dành thời gian xem xét các ý kiến đóng góp 
của chúng tôi. 
 
--- HẾT --- 
 
Đồng kính gửi:  Ủy ban Quốc phòng và An ninh  

 
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
Ủy ban Kinh tế 
Ủy ban Pháp luật 


