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Ý kiến Đóng góp về các Sửa đổi được Đề xuất đối với Dự thảo Nghị định 72
Gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông qua phương thức điện tử
Liên minh Dữ liệu Toàn cầu (GDA)1 trân trọng cảm ơn Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) vì đã
cho chúng tôi cơ hội đóng góp ý kiến đối với những đề xuất thay đổi đối với Nghị định 72 về Quản lý,
Cung cấp và Sử dụng Dịch vụ Internet và Thông tin Trực tuyến (Nghị định 72). Trong khi các công ty
thành viên có thể quan tâm và lo ngại về những vấn đề khác nhau được đặt ra trong dự thảo Nghị định
72, GDA tập trung vào các chính sách liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Vì vậy, thư
góp ý này tập trung vào những điều khoản có liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới.
GDA là một tập hợp các công ty đa ngành, có trụ sở tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, có cùng
cam kết tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe về bảo mật và an toàn dữ liệu, và dựa vào khả năng chuyển
giao dữ liệu một cách có trách nhiệm trên toàn cầu để cải thiện cuộc sống, tạo việc làm và tính cạnh
tranh cho các ngành công nghiệp địa phương. Các công ty này nhận thấy rằng nền kinh tế xuyên biên
giới hiện nay phụ thuộc vào lòng tin của các cơ quan quản lý, người tiêu dùng và công chúng. Chính
sách hướng tới tương lai về chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới, có thể tương thích với các khuôn khổ
quốc tế, là một công cụ đặc biệt hiệu quả, có thể giúp các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy đổi mới,
nâng cao chất lượng cuộc sống, gia tăng việc làm và tạo ra các lợi ích kinh tế và xã hội khác.
Khả năng chuyển giao dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, xuyên biên giới quốc tế là huyết mạch của
nền kinh tế số hiện đại. Các thành viên của GDA đại diện cho các lĩnh vực đa dạng như nông nghiệp,
chăm sóc sức khỏe, sản xuất và ngân hàng - và chúng tôi liên minh với nhau do đều có nhu cầu gửi dữ
liệu xuyên biên giới quốc tế để cung cấp cho mọi người và cộng đồng của họ thông tin, sản phẩm và dịch
vụ mà họ cần. Thật vậy, khả năng gửi dữ liệu xuyên biên giới là yếu tố sống còn không chỉ đối với các
doanh nghiệp mà còn đối với người tiêu dùng và người lao động. Ví dụ: trong công việc, mọi người
chuyển dữ liệu bất cứ khi nào họ gửi email cho đồng nghiệp, quản lý nhân viên và ngân sách, tham dự
hội nghị trực tuyến và trong hàng nghìn hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong cuộc sống cá
nhân, mọi người chuyển dữ liệu xuyên biên giới bất cứ khi nào họ tham gia vào thương mại điện tử hoặc
sử dụng các nền tảng nhắn tin để giữ liên lạc với bạn bè và người thân ở nước ngoài. Một số tình trạng
liên quan đến sức khỏe cũng có thể được điều trị tốt hơn thông qua các công nghệ chăm sóc sức khỏe
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và điều trị được chuyển giao thông qua môi trường ảo từ các nơi khác nhau trên thế giới và điều này cần
được hỗ trợ bởi việc chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới an toàn và đáng tin cậy.
Các yêu cầu về địa phương hóa dữ liệu, chẳng hạn như những yêu cầu được nêu tại Nghị định 72, có
thể làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của các công ty, khiến việc cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
trở nên đắt đỏ hơn. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp và doanh nghiệp startup của Việt Nam dựa vào các
dịch vụ sử dụng phần mềm (hoặc công nghệ thông tin) của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài để
(1) cải thiện bảo mật, (2) đảm bảo kiểm soát chất lượng và (3) tiếp cận các dịch vụ sáng tạo về phân
tích dữ liệu, học máy và Internet Vạn Vật. Các yêu cầu về địa phương hóa dữ liệu ngăn chặn các
người dùng cuối và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở Việt Nam tiếp cận các dịch vụ
này và các dịch vụ tiên tiến khác, khiến họ gặp bất lợi trong cạnh tranh so với các công ty ở các nước
khác.
Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị Bộ TT&TT sửa đổi cách tiếp cận mang tính hạn chế trong Nghị
định 72 liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu quốc tế, vì điều này không phù hợp với các tiêu chuẩn
toàn cầu và có nguy cơ làm suy yếu khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dựa vào dữ liệu của
các doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo đó, chúng tôi kêu gọi loại bỏ các biện pháp được đề xuất tại Điều
22.3(d) và Điều 44h.5. Các yêu cầu về địa phương hóa dữ liệu như vậy sẽ khiến các công ty Việt Nam
không thể sử dụng các dịch vụ mà họ đang sử dụng để phục vụ khách hàng, gây ra sự gián đoạn đáng
kể về mặt kỹ thuật và thực tiễn đối với các dịch vụ và mô hình kinh doanh của họ. Hơn nữa, các tổ chức
nước ngoài cung cấp thông tin kỹ thuật số trên các nền tảng quốc tế của họ nhắm đến đối tượng quốc tế
(không chỉ bao gồm người dùng đến từ Việt Nam) nên được miễn trừ khỏi các yêu cầu này.
Chúng tôi đánh giá cao cơ hội chia sẻ những quan điểm, ý kiến này và hy vọng rằng chúng sẽ hữu ích
khi Bộ TT&TT xem xét sửa đổi Nghị định 72, góp phần cải thiện các quy định về dịch vụ kỹ thuật số, đồng
thời thúc đẩy một môi trường trực tuyến an toàn tại Việt Nam.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc nộp công văn này.
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