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GÓP Ý VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

 
Kính gửi Quý Bộ và Quý Cục, 
 
Liên minh Dữ liệu Toàn cầu (Global Data Alliance1) trân trọng cảm ơn cơ hội được chia sẻ ý kiến 
của mình đối với Dự thảo Nghị định quy định về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Việt Nam. Liên minh 
chúng tôi là một tập hợp các công ty đa ngành, có trụ sở ở nhiều khu vực khác nhau trên thế 
giới, có cùng cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về bảo mật và an toàn dữ liệu. Các công 
ty thuộc Liên minh đều phụ thuộc vào khả năng chuyển giao dữ liệu có trách nhiệm trên thế giới 
để tạo ra việc làm và tăng sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp trong nước. Dòng chảy dữ 
liệu xuyên biên giới tạo động lực cho sự đổi mới và phát triển của thế giới và của mọi ngành, 
nghề của nền kinh tế - từ sản xuất và trồng trọt đến các mô hình khởi nghiệp và nhà cung cấp 
dịch vụ tại địa phương. Dòng chảy dữ liệu là tiền đề tạo ra các công cụ và tri thức số có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, giúp các thương nhân và doanh nghiệp ở mọi quy mô, mọi quốc gia có thể 
tạo ra việc làm mới, tăng năng suất, nâng cao chất lượng và cải thiện sản phẩm đầu ra.    
 
Các thành viên của Liên minh Dữ liệu Toàn cầu cùng có chung cam kết sâu sắc và dài hạn với 
công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân ở bất kỳ mô hình công nghệ và kinh doanh nào, bởi họ nhận 
thức được rằng nền kinh tế xuyên biên giới ngày nay phụ thuộc vào lòng tin của người tiêu 
dùng và công chúng. Liên minh chúng tôi, vì vậy, rất ủng hộ các chính sách bảo vệ dữ liệu cá 
nhân mà vẫn cho phép dữ liệu được chuyển giao xuyên biên giới. 
 

 
1 Liên minh Dữ liệu Toàn cầu là một tập hợp các công ty hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có trụ sở tại nhiều 
khu vực khác nhau trên thế giới, nhưng đều cam kết hướng đến những tiêu chuẩn cao về bảo mật và an toàn dữ 
liệu. Liên minh ủng hộ các chính sách hỗ trợ tạo dựng lòng tin trong nền kinh tế số, đồng thời bảo đảm khả năng 
chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới và hạn chế những yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước có tính chất rào cản với 
thương mại.  Các thành viên của Liên minh bao gồm các thành viên của BSA và American Express, Amgen, AT&T, 
Mastercard, Panasonic, United Airlines, Verizon, Visa, và WD-40 Company. BSA | Liên minh Phần mềm điều hành 
Liên minh Dữ liệu Toàn cầu.  
 



 

BSA ủng hộ những nỗ lực của Bộ Công an (BCA) trong việc tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân 
bằng một khung pháp lý linh hoạt, thúc đẩy sự cải tiến, và tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động 
chuyển giao dữ liệu quốc tế. Bởi khả năng chuyển giao dữ liệu quốc tế là huyết mạch của nền 
kinh tế số thời hiện đại, chúng tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của một hành lang 
pháp lý cho phép các công ty chuyển giao dữ liệu ra ngoài lãnh thổ Việt Nam một cách có trách 
nhiệm. 
 
Nếu việc chuyển giao dữ liệu cá nhân xuyên biên giới bị hạn chế dưới hình thức bắt buộc lưu 
trữ dữ liệu trong nước hoặc các yêu cầu khắt khe khác, hạn chế đó không những không thúc 
đẩy các mục tiêu về bảo vệ dữ liệu mà còn đem lại những hậu quả không mong muốn. Chúng 
làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp và gia tăng chi phí cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, 
kể cả khi đây không phải là dự định ban đầu, tước đi cơ hội sử dụng các dịch vụ tân tiến của 
người dùng cuối tại Việt Nam và gây bất lợi cho doanh nghiệp khi cạnh tranh với doanh nghiệp 
ở các quốc gia khác. Vì những lý do nêu trên cũng như được phân tích trong ấn phẩm Chuyển 
giao dữ liệu xuyên biên giới & Lưu trữ dữ liệu trong nước đính kèm,2 trong đó làm rõ những 
quan niệm sai về lưu trữ dữ liệu trong nước, chúng tôi kiến nghị mạnh mẽ rằng Bộ Công an 
nên tránh áp dụng những biện pháp này. 
 
Cuối cùng, chúng tôi cũng mong muốn nêu lên quan ngại của mình về Điều 27 của Dự thảo 
Nghị định về nội dung “đăng ký chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài”. Yêu cầu đăng ký này, 
nếu được thi hành, sẽ chỉ tiêu tốn nguồn lực của Chính phủ Việt Nam và gia tăng đáng kể gánh 
nặng tuân thủ pháp luật của các đơn vị kiểm soát dữ liệu (bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa), thay vì tăng cường khả năng bảo vệ dữ liệu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị rằng 
yêu cầu này không nên được quy định trong Nghị định. 
 
Chúng tôi rất trân trọng cơ hội được chia sẻ những khuyến nghị nêu trên và mong rằng những 
đóng góp của chúng tôi sẽ giúp ích cho Bộ Công an trong quá trình xây dựng Nghị định về Bảo 
vệ Dữ liệu Cá nhân, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ công tác bảo vệ dữ liệu tại Việt Nam, đồng thời vẫn 
để người dân Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi từ việc quản lý dữ liệu một cách 
có trách nhiệm. 
 
Chân thành cảm ơn sự xem xét và thời gian quý báu mà Quý Bộ dành cho chúng tôi. 
 
Trân trọng, 
 

 
Brian Fletcher 
Giám đốc Chính sách - Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 

 
2 Xem tại: https://www.globaldataalliance.org/downloads/02112020GDAcrossborderdata.pdf 
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