
 
 
 
 
September 30, 2021 
 
His Excellency Phạm Minh Chính 
Prime Minister 
Socialist Republic of Vietnam 
No. 1 Hoang Hoa Tham Street, Ba Dinh District, Hanoi 
 
Re: Request for further consultations on Digital Economy Regulations 
 
Your Excellency: 
 
On behalf of the membership of our business associations, we offer our warmest greetings and 
thank you for your commitment to improve business conditions in order to strengthen the private 
sector and promote economic and social development in Vietnam. 
 
The US business community extends our gratitude to the Government of Vietnam for your strong 
leadership in the effort to fight the pandemic. Our members understand the inevitable tension 
between addressing public health concerns and the need to promote economic activity. At the 
same time, we remain committed to ensuring that business is not disrupted any more than 
necessary during this crisis and that Vietnam’s economy can take advantage of new opportunities 
to drive future growth. 
 
Our business organizations are leading voices on digital economy policy, including on issues of e-
commerce, cybersecurity, data privacy, and digital trade. We greatly value our engagement with 
the Government of Vietnam and we are committed to working with Vietnam to support sound 
policy frameworks that promote data protection, support economic growth, and foster 
innovation. 
 
We thank the Ministry of Public Security and the Ministry of Information and Communications for 
giving the private sector opportunities to comment on draft versions of the Decree on Personal 
Data Protection last April and the Decree amending and supplementing Decree No. 72/2013/ND-
CP dated July 15, 2013 on the management, provision and use of Internet services and online 
information and Decree No. 27/2018/ND-CP dated March 1, 2018 amending and supplementing 
Decree No. 72 last September.   
 
We have been following the developments of the two above-mentioned Decrees closely and had 
previously raised concerns over various aspects of the PDP Decree and Decree 72, including the 
registration and data localization requirements, which could result in both compliance and 
implementation difficulties. We understand the Government plans on issuing both Decrees this 
year and are concerned that our recommendations may not be included in the final Decrees. 
 
In addition, we understand that the Ministry of Public Security recently released the Draft Decree 
on Cybersecurity Administrative Sanctions which seeks to prescribe penalties and remedial actions  
 
 



 
on five categories of administrative violations – including those under the PDP Decree. While we 
appreciate the opportunity to comment on the aforementioned Draft Decree, given that the PDP 
Decree is still undergoing its drafting process, it is premature to seek feedback on proposed 
administrative actions based on another draft legislation. 
 
Given the wider impact of these Decrees on the industry and the economic environment in 
Vietnam, we respectfully ask that you work with Ministry of Public Security and Ministry of 
Information and Communications leaders to make the Draft Decrees available to us and that a 
public comment period be allowed. 
 
Thank you in advance for your consideration of our request. Our organizations and members 
place great importance on engagement with the government and believe that robust dialogue 
between the government and the private sector helps lead to optimal public policy outcomes.  
 
Respectfully Yours, 
 
 
 
Virginia B. Foote    Naomi Wilson 
Chair      Vice President of Policy, Asia 
AmCham Hanoi    Information Technology Industry Council  
 
 
 
 
Jeff Paine     Amb. Michael W. Michalak 
Managing Director    Senior Vice President and Regional Managing Director 
Asia Internet Coalition (AIC)   US-ASEAN Business Council 
 
 
 
 
Charles Freeman    Jared William Ragland, Ph.D.  
Senior Vice President for Asia   Senior Director, Policy – APAC 
U.S. Chamber of Commerce   BSA | The Software Alliance and Global Data Alliance  
 
 
cc:  H.E. General Tô Lâm, Minister of Public Security 

H.E. Nguyễn Mạnh Hùng, Minister of Information and Communications 
H.E. Trần Văn Sơn, Minister and Chairman of the Government Office 
H.E. Lê Thành Long, Minister of Justice 
H.E. Hà Kim Ngọc, Ambassador of Vietnam to the United States 
Christopher Klein, United States Chargé d’Affaires to Vietnam 



 
 
 
 
Ngày 30 tháng 9 năm 2021 
 
Ngài Phạm Minh Chính 
Thủ tướng Chính phủ 
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Số 1 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội 
 
V/v: Yêu cầu tham vấn thêm về Quy định nền kinh tế kỹ thuật số 
 
Thưa Ngài: 
 
Thay mặt các hội viên của các hiệp hội doanh nghiệp, chúng tôi gửi lời chào trân trọng và cảm ơn 
Ngài về cam kết cải thiện các điều kiện kinh doanh nhằm củng cố khu vực kinh tế tư nhân và thúc 
đẩy phát triển kinh tế và xã hội ở Việt Nam. 
 
Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ xin gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam vì sự lãnh đạo mạnh 
mẽ trong nỗ lực chống lại đại dịch. Các hội viên của chúng tôi hiểu rõ áp lực không thể tránh khỏi 
giữa việc giải quyết các mối quan tâm về sức khỏe cộng đồng và nhu cầu thúc đẩy hoạt động kinh 
tế. Đồng thời, chúng tôi vẫn cam kết đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn quá 
mức cần thiết trong cuộc khủng hoảng này và nền kinh tế Việt Nam có thể tận dụng các cơ hội 
mới để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. 
 
Các tổ chức doanh nghiệp của chúng tôi có tiếng nói hàng đầu về chính sách kinh tế số, bao gồm 
các vấn đề về thương mại điện tử, an ninh mạng, quyền riêng tư dữ liệu và thương mại kỹ thuật 
số. Chúng tôi trân trọng sự gắn kết của chúng tôi với Chính phủ Việt Nam và chúng tôi cam kết làm 
việc với Việt Nam để hỗ trợ các khuôn khổ chính sách hợp lý nhằm thúc đẩy bảo vệ dữ liệu, hỗ trợ 
tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy đổi mới. 
 
Chúng tôi xin cảm ơn Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho khu vực tư nhân cơ hội 
đóng góp ý kiến vào các phiên bản dự thảo Nghị định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân vào tháng 4 vừa 
qua và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung 
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 
01/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72 vào tháng 9 vừa qua. 
 
Chúng tôi đã theo dõi sát tiến trình của hai Nghị định nêu trên và trước đó chúng tôi đã nêu lên 
những quan ngại về các khía cạnh khác nhau của Nghị định PDP và Nghị định 72, bao gồm các yêu 
cầu về đăng ký và lưu dữ liệu, có thể dẫn đến những khó khăn trong việc tuân thủ và thực hiện. 
Chúng tôi biết Chính phủ đang có kế hoạch ban hành cả hai Nghị định trong năm nay và lo ngại 
rằng các khuyến nghị của chúng tôi có thể không được đưa vào các Nghị định cuối cùng. 
 
Ngoài ra, chúng tôi được biết Bộ Công an gần đây đã công bố Dự thảo Nghị định về Xử phạt Hành 
chính An ninh mạng nhằm quy định hình phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với 5 loại vi  
 
 
 



 
phạm hành chính - bao gồm cả những vi phạm theo Nghị định PDP. Mặc dù chúng tôi đánh giá cao 
cơ hội đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị định nói trên, do Nghị định PDP vẫn đang trong quá trình 
soạn thảo, nên vẫn còn quá sớm để lấy ý kiến phản hồi về các biện pháp hành chính được đề xuất 
dựa trên một dự thảo luật khác. 
 
Với tác động rộng hơn của các Nghị định này đối với nền công nghiệp và môi trường kinh tế ở 
Việt Nam, chúng tôi kính đề nghị Ngài cùng với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền 
thông cung cấp cho chúng tôi Dự thảo Nghị định và cho phép lấy ý kiến rộng rãi.  
 
Chúng tôi chân thành cảm ơn Ngài đã xem xét yêu cầu của chúng tôi. Các hiệp hội và 
hội viên của chúng tôi rất coi trọng việc tham gia với chính phủ và tin rằng đối thoại mạnh mẽ giữa 
chính phủ và khu vực tư nhân sẽ mang lại những chính sách công tối ưu. 
 
Trân trọng, 
 
 
 
Virginia B. Foote    Naomi Wilson 
Chủ tịch     Phó Chủ tịch Chính sách, Châu Á 
Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội Hội đồng ngành Công nghệ Thông tin  
 
 
 
 
Jeff Paine     Amb. Michael W. Michalak 
Giám đốc Điều hành    Phó Chủ tịch Cấp cao và Giám đốc Điều hành Khu vực  
Liên minh Internet Châu á (AIC)  Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN 
 
 
 
 
Charles Freeman    Jared William Ragland, Ph.D.  
Phó Chủ tịch Cấp cao Khu vực châu Á Giám đốc Cấp cao, Chính sách – APAC 
Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ   Về BSA | Liên minh phần mềm dữ liệu toàn cầu 
 
 
Đồng kính gửi:   Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An 

  Ngài Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  
  Ngài Trần Văn Sơn, Bộ trưởng và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  
  Ngài Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp  
  Ngài Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ  
  Ngài Christopher Klein, Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam 
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