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DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG 

 
Việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng gần đây được quy định bởi Nghị 
định 72/2013/ND-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính Phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
27/2018/ND ngày 1 tháng 3 năm 2018 (Nghị Định 72) và Thông tư 38/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 
năm 2016 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua 
biên giới (Thông Tư 38). 

Do nhu cầu của người sử dụng Internet ngày càng tăng và các trang thông tin điện tử (website) và mạng xã 
hội ngày càng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, khung pháp lý hiện hành do Nghị Định 72 và 
Thông Tư 38 quy định dường như có một số điểm không rõ ràng về mặt pháp lý và cần được sửa đổi và làm 
rõ.  

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2021, Bộ Thông Tin và Truyền Thông (Bộ TTTT) đã ban hành một dự thảo nghị 

định nhằm sửa đổi và bổ sung Nghị Định 72 (Dự Thảo Nghị Định). Chúng tôi sẽ thảo luận về các khía cạnh 

chính của Dự Thảo Nghị Định bên dưới đây. 

Mở rộng phân loại của “thông tin trên mạng” 

Dự Thảo Nghị Định sửa đổi phân loại “thông tin trên mạng” bao gồm các trang thông tin điện tử cung cấp 

dịch vụ mạng xã hội, bổ sung vào 5 danh mục hiện có tại Nghị Định 72 bao gồm báo điện tử, trang thông tin 

điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử cá nhân và trang thông tin điện tử 

ứng dụng chuyên ngành. 

Các quy định mới về cung cấp thông tin trên mạng qua biên giới 

Theo Thông Tư 38, bất kỳ tổ chức nước ngoài nào cung cấp thông tin công cộng qua biên giới cho ít nhất 

một triệu lượt người sử dụng trong một tháng phải thông báo thông tin liên hệ tại Việt Nam cho Bộ TTTT và 

tuân thủ các yêu cầu của Bộ TTTT để xử lý thông tin vi phạm. Các yêu cầu mới được bổ sung vào Dự Thảo 

Nghị Định ở mức cao hơn so với quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể, theo Dự Thảo Nghị Định, bất kỳ tổ 

chức nước ngoài nào cung cấp thông tin công cộng tới Việt Nam qua biên giới và (i) lưu trữ thông tin tại 

Việt Nam hoặc (ii) có số lượng người truy cập thường xuyên từ 100.000 người trở lên (Người Truy Cập) 

trong một tháng (Nhà Cung Cấp Qua Biên Giới) có nghĩa vụ: 

i) thông báo thông tin định danh, địa điểm đặt hệ thống máy chủ và đầu mối liên hệ tại Việt Nam 
cho Bộ TTTT;  

ii) ngăn chặn, gỡ bỏ bất kỳ thông tin và/ hoặc tạm ngừng bất kỳ dịch vụ vi phạm pháp luật nào 
theo yêu cầu của Bộ TTTT; 

iii) thực hiện bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào về nội dung với cơ quan báo chí Việt Nam nếu  Nhà 
Cung Cấp Qua Biên Giới cung cấp thông tin dẫn lại từ báo chí Việt Nam trên cơ sở quy định 
về bản quyền; 

iv) lưu trữ dữ liệu và thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định tại 
khoản 3 Điều 26 Luật An ninh mạng; 

—————————- 

Theo Luật An Ninh Mạng, yêu cầu đối với việc lưu trữ dữ liệu và hiện diện thương mại tại Việt Nam áp dụng với nhà cung cấp dịch vụ 
trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, 
xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ hoặc dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam 
tạo ra. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An Ninh Mạng chưa được ban hành. Tuy nhiên, theo dự thảo mới nhất hướng dẫn thi hành Luật 
An Ninh Mạng, yêu cầu hiện diện thương mại tại địa phương áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài vi phạm pháp 
luật (ví dụ cho phép người dùng thực hiện tấn công mạng, tội phạm mạng hoặc các hành vi khác phá hoại an ninh quốc gia và trật tự xã 
hội, hoặc vi phạm Luật An Ninh Mạng, chẳng hạn như cản trở chính sách an ninh mạng hoặc không xác thực thông tin cá nhân của người 
dùng, không bảo mật thông tin cá nhân của người dùng, không cung cấp thông tin của người dùng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
hoặc không loại bỏ các nội dung trái pháp luật kịp thời.)  
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v) có bộ phận chuyên trách để xử lý các vấn đề các yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật Việt Nam và giải quyết bất kỳ phản hồi khiếu nại nào từ người sử 

dụng tại Việt Nam; 

vi) xử lý bất kỳ khiếu nại nào của người sử dụng tại Việt Nam về các thông tin vi phạm pháp luật 

trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại và xóa các thông tin vi phạm pháp luật (nếu 

khiếu nại đó chính đáng) và thông báo đến chủ sở hữu của các thông tin vi phạm pháp luật về 

việc xóa thông tin này; 

vii) chỉ cho phép các tài khoản, trang cộng đồng, các kênh nội dung tại Việt Nam đã thông báo thông 

tin liên hệ với Bộ TTTT mới được phát video trực tuyến (livestream) và tham gia các dịch vụ có 

phát sinh doanh thu; 

viii) công khai chính sách và quy trình hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề về an ninh mạng; và 

ix) báo cáo định kỳ hàng năm (vào trước ngày 31 tháng 12) hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu 

của Bộ TTTT. 

Dự Thảo Nghị Định quy định mốc thời gian chặt chẽ đối với Nhà Cung Cấp Qua Biên Giới để thực hiện các 

hành động thích hợp theo yêu cầu của Bộ TTTT: 

 Trong vòng ba giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của Bộ TTTT, Nhà Cung Cấp Qua Biên Giới phải 

ngăn chặn video phát trực tuyến (livestream) có nội dung vi phạm pháp luật; 

 Trong vòng 24 giờ từ thời điểm có yêu cầu của Bộ TTTT, Nhà Cung Cấp Qua Biên Giới phải 

khóa hoạt động đối với bất kỳ tài khoản, trang cộng đồng, kênh nội dung từ 07 ngày đến 30 

ngày, nếu người sử dụng tài khoản, trang cộng đồng, kênh nội dung này đăng tải bất kỳ nội dung 

vi phạm pháp luật nào có ít nhất 05 lần trong một tháng và đã bị Bộ TTTT yêu cầu ngăn chặn, 

gỡ bỏ; 

 Trong vòng 24 giờ từ thời điểm có yêu cầu của Bộ TTTT, Nhà Cung Cấp Qua Biên Giới phải 

việc tạm ngừng hoặc gỡ bỏ bất kỳ ứng dụng trên mạng nào vi phạm pháp luật khỏi kho ứng 

dụng; 

Trong trường hợp Nhà Cung Cấp Qua Biên Giới không tuân thủ các yêu cầu về thời hạn được nêu bên trên, Bộ 

TTTT sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn thích hợp nhằm loại bỏ bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật và tạm 

ngừng các dịch vụ hoặc ứng dụng vi phạm pháp luật do Nhà Cung Cấp Qua Biên Giới cung cấp tại Việt Nam.  

Thắt chặt các yêu cầu đối với việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội 

Dự Thảo Nghị Định phân loại mạng xã hội thành hai loại nhằm mục đích cấp phép. Mạng xã hội có số lượng 

Người Truy Cập ít nhất 10.000 người mỗi tháng được coi là mạng xã hội có số lượng người truy cập thường 

xuyên lớn và phải có giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Thời hạn của giấy phép cung cấp dịch vụ mạng 

xã hội giảm từ 10 năm (theo quy định tại Nghị Định 72) thành 5 năm theo Dự Thảo Nghị Định. 

Đồng thời, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội có ít hơn 10.000 Người Truy Cập mỗi tháng (cụ thể là mạng xã 

hội có số lượng người truy cập thường xuyên thấp) phải thông báo với Bộ TTTT về việc cung cấp dịch vụ 

truyền thông xã hội và được Bộ TTTT cấp giấy xác nhận thông báo.  Lưu ý rằng, các tài khoản, trang cộng 

đồng, hoặc kênh nội dung trên mạng xã hội, dù là ở Việt Nam hoặc nước ngoài, có ít nhất 10.000 người theo 

dõi hoặc đăng ký có nghĩa vụ gửi thông báo cho Bộ TTTT qua đường bưu chính hoặc phương tiện điện tử. 

Tuy vậy, yêu cầu gửi thông báo không áp dụng đối với các tài khoản, trang hoặc kênh có ít hơn 10.000 người 

theo dõi hoặc đăng ký, trừ khi các tài khoản, trang hoặc kênh này thực hiện bất kỳ hoạt động phát video trực 

tuyến (livestream) hoặc tham gia các dịch vụ có phát sinh doanh thu nào. 
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Nới lỏng các yêu cầu về giấy phép đối với trò chơi trực tuyến  

Theo quy định pháp luật hiện nay, doanh nghiệp cung cấp trò chơi G1 phải được cấp (i) giấy phép cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử và (ii) quyết định phê duyệt kịch bản trò chơi đối với mỗi trò chơi G1; nhà cung cấp 
dịch vụ trò chơi G2, G3 và G4 phải (i) xin cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và 
(ii) thông báo cho Bộ TTTT về mỗi trò chơi G2, G3 và G4 trước khi phát hành. Giấy phép cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử và giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được coi như là một chấp thuận 
tổng thể cho nhà cung cấp trò chơi tiến hành kinh doanh trò chơi điện tử trực tuyến.  

Theo Dự Thảo Nghị Định, các yêu cầu đối với các chấp thuận tổng thể đã được bãi bỏ. Quyết định phê duyệt 

kịch bản của mỗi trò chơi G1 được đổi tên thành giấy phép phát hành trò chơi điện tử. Tương tự, thông báo 

của mỗi trò chơi G2, G3 và G4 cho Bộ TTTT được đổi tên thành giấy chứng nhận phát hành trò chơi G2, G3, 

G4. Giấy phép và giấy chứng nhận đó sẽ bị thu hồi nếu doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử không triển 

khai trên thực tế việc phát hành trò chơi tương ứng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được giấy phép hoặc 

giấy chứng nhận đó. Thời hạn của giấy phép phát hành trò chơi điện tử hoặc giấy chứng nhận phát hành trò 

chơi không quá 5 năm. 
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