




































QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Luật số: …/20…/QH… Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...  

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

LUẬT 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều. .. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động công nghiệp công nghệ số và bảo đảm 

phát triển công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam  

Điều. .. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên 

quan đến hoạt động công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam 

Điều. .. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Công nghệ thông tin: là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ 

và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và 

trao đổi thông tin số 
2. Công nghệ số: là công nghệ thông tin có sự bổ sung, tích hợp thêm các 

công nghệ mới bao gồm nhưng không giới hạn như trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối 

(blockchain), in 3D, internet kết nối vạn vật (IoT), kết nối mạng băng rộng (5G, 

sau 5G), dữ liệu lớn (Bigdata), điện toán đám mây (Cloud Computing), thực tại 

ảo (VR), thực tại tăng cường (AR), thực tại trộn (MR) 
3. Công nghiệp công nghệ số là ngành kinh tế sáng tạo, thiết kế, phát 

triển, chế tạo, sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số 
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4. Điện toán đám mây: là mô hình cho phép thực hiện truy cập mạng tùy 

theo yêu cầu vào một nhóm tài nguyên máy tính do tổ chức, cá nhân cung cấp và 

có thể tùy chỉnh cấu hình được như mạng, máy chủ, khả năng lưu trữ, ứng dụng 

và dịch vụ 
5. Trí tuệ nhân tạo:  
6. Internet vạn vật:  
7. Chuỗi khối: 
8. Dữ liệu lớn: 
9. Sổ cái phân tán: 

 ... 

Điều. .. Nguyên tắc chung trong hoạt động công nghiệp công nghệ số 

1. Hoạt động công nghiệp công nghệ số phải tuân thủ các cam kết quốc tế 
về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin… 

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động công nghiệp công nghệ số 

được Nhà nước khuyến khích và bảo đảm thực hiện 

… 

Điều. .. Chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số 

1. Phát triển hoạt động công nghiệp công nghệ số thành một ngành kinh tế 

trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

2. Thúc đẩy sự phát triển 

3. Quản lý hạn chế rủi ro công nghệ, rủi ro tài chính, bảo đảm an ninh, an 

toàn 

4. Làm chủ công nghệ lõi 

… 

Điều. .. Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch phát triển công nghiệp công 

nghệ số 

1. Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số quốc gia theo giai đoạn  

2. Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số theo giai đoạn  

3. Nội dung Chiến lược, Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ 

số 

a) Định hướng, tiêu chí và mục tiêu phát triển ngành 
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b) Các nội dung giải pháp triển khai định hướng, tiêu chí và mục tiêu phát 

triển ngành 

c) Nguồn lực tổ chức thực hiện  

d) Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

… 

4. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược, Chương trình phát triển 

công nghiệp công nghệ số  

Điều. .. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công nghiệp công nghệ 

số 

1. Cản trở hoạt động công nghiệp công nghệ số của tổ chức, cá nhân bất 

hợp pháp 

2. Cung cấp trao đổi, chia sẽ dữ liệu công nghiệp công nghệ số vi phạm 

các quy định liên quan theo quy định của pháp luật về an ninh mạng và an toàn 

thông tin 

3. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công nghiệp công nghệ 

số. 

… 

Chương II 

HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 

 

Điều. .. Loại hình công nghiệp công nghệ số 

1. Hoạt động công nghiệp phần cứng 

a) Công nghiệp phần cứng là các hoạt động sáng tạo, thiết kế, sản xuất, 

kinh doanh, buôn bán, phân phối các sản phẩm phần cứng, điện tử - viễn thông 

b) Sản phẩm phần cứng, điện tử - viễn thông bao gồm: 

… 

2. Hoạt động công nghiệp phần mềm 

a) Hoạt động công nghiệp phần mềm là các hoạt động sáng tạo, thiết kế, 

sản xuất, kinh doanh, buôn bán, phân phối sản phẩm phần mềm 

b) Sản phẩm phần mềm bao gồm: 
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… 

3. Hoạt động công nghiệp nội dung số 

a) Hoạt động công nghiệp nội dung số là các hoạt động sáng tạo, thiết kế, 

sản xuất, kinh doanh, buôn bán, phân phối sản phẩm nội dung số 

b) Sản phẩm nội dung số bao gồm: 

… 

4. Hoạt động công nghiệp công nghệ số mới 

Hoạt động công nghiệp công nghệ số mới là các hoạt động sáng tạo, thiết 

kế, sản xuất, ứng dụng, kinh doanh, buôn bán, phân phối các sản phẩm trên nền 

tảng các công nghệ số mới như AI, IoT, Big Data, Blockchain… (ví dụ: sản 

phẩm ứng dụng công nghệ AI; thiết bị IoT; sản phẩm được tạo ra, phát hành và 

chuyển giao bằng công nghệ sổ cái phân tán, chuỗi khối,…) 

… 

5. Hoạt động dịch vụ công nghệ số 

a) Hoạt động dịch vụ công nghệ số là các hoạt động kinh doanh, cung cấp 
dịch vụ công nghệ số 

b) Dịch vụ công nghệ số bao gồm dịch vụ phần cứng, dịch vụ phần mềm, 

dịch vụ nội dung số,… 

… 

6. Hoạt động công nghiệp công nghệ số khác 

7. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết danh mục các sản 

phẩm, dịch vụ công nghiệp công nghệ số 

… 

Điều. .. Phát triển sản phẩm công nghệ số sản xuất trong nước  

1. Sản phẩm công nghệ số sản xuất trong nước1 là sản phẩm công nghệ số 

đạt được tối thiểu một trong các điều kiện sau đây: 

a) Sản phẩm được sáng tạo, thiết kế tại Việt Nam; 

b) Sản phẩm được tích hợp, thử nghiệm, sản xuất tại Việt Nam; 

c) Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. 

 
1 Make In Viet Nam 
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2. Quy định về Danh mục sản phẩm công nghệ số sản xuất trong nước và 

biện pháp thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển các sản 

phẩm công nghệ số sản xuất trong nước; quy định về phương thức xác định sản 

phẩm sản xuất trong nước 

Điều. .. Thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới hình thành từ ứng dụng công 

nghệ số 

1. Quy định cơ quan đầu mối, cơ chế điều phối, tổ chức xử lý các đề xuất 

về nghiên cứu phát triển, triển khai sản phẩm, dịch vụ mới (cấp phép/cho phép 

thử nghiệm/thí điểm hoặc các trường hợp ngoại lệ…) 

2. Quy định phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, 
địa phương trong việc xác định các biện pháp quản lý và xử lý các đề xuất về 

nghiên cứu phát triển, triển khai sản phẩm, dịch vụ mới thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước chuyên ngành 

3. Quy định các biện pháp hỗ trợ, chính sách ưu đãi,… phát triển sản 

phẩm, dịch vụ mới 

4. Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này. 

… 

Điều. .. Quản lý sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới 

1. Quy định chung về quản lý sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới 

Quy định về việc phân loại; trách nhiệm của các cơ quan quản lý liên 

quan; hướng dẫn, thiết lập các quy tắc quản lý hoạt động kinh doanh 

2. Sản phẩm trí tuệ nhân tạo 

(Quy định về việc các sản phẩm, dịch vụ trí tuệ nhân tạo khi đưa ra thị 

trường cần được đánh giá để tạo niềm tin, bảo đảm kiểm soát những rủi ro và 

các tác động tiêu cực) 

a) Khái niệm sản phẩm trí tuệ nhân tạo 

b) Ban hành danh mục hệ thống/sản phẩm trí tuệ nhân tạo rủi ro cao theo 

từng lĩnh vực để có các quy định kiểm soát các vấn đề rủi ro, đảm bảo độ tin 

cậy2 

 
2 EU: Dự thảo bộ luật AI đặt ra các giới hạn xung quanh việc sử dụng TTNT trong một loạt các hoạt động, từ ô tô tự lái đến 

các quyết định tuyển dụng nhân sự, cho vay ngân hàng, tuyển sinh, chấm điểm các kỳ thi và việc sử dụng TTNT trong hệ 

thống hành pháp và toà án – những lĩnh vực được coi là “rủi ro cao” bởi chúng có thể đe dọa đến sự an toàn hoặc các quyền 

cơ bản của mọi người. Một số ứng dụng sẽ bị cấm hoàn toàn, bao gồm nhận diện khuôn mặt trực tiếp tại nơi công cộng, mặc 

dù có một số trường hợp ngoại lệ vì an ninh quốc gia và các mục đích khác 
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c) Quy định về quản lý, đánh giá, thử nghiệm3 

d) Yêu cầu đối với sản phẩm trí tuệ nhân tạo (công nghệ, kỹ thuật, tính 

năng; tác động về kinh tế xã hội; cách thức đánh giá; môi trường thử nghiệm; bộ 

dữ liệu mẫu;…) 

đ) Cung cấp, sử dụng sản phẩm trí tuệ nhân tạo4 

… 

Điều. .. Quản lý sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng yếu 

1. Quy định về tiêu chí xác định, danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ 

số trọng yếu 

2. Quy định việc mua bán, xuất khẩu, chuyển giao sản phẩm trọng yếu 

3. Quy định về cơ chế quản lý nhân lực, tổ chức tham gia quản lý, cung 

cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng yếu 

4. Quy định về trách nhiệm quản lý 

… 

Chương III 

BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 

Mục 1 

THỊ TRƯỜNG CHO CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 

Điều. .. Thương hiệu ngành, thương hiệu sản phẩm công nghệ số 

1. Quy định quản lý, tiêu chí thương hiệu ngành công nghiệp công nghệ 

số Việt Nam 

 
3 Các hệ thống TTNT hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên, các vấn đề về niềm tin, đạo đức và xã hội cần 

phải được cân nhắc xuất phát từ lĩnh vực ứng dụng, yêu cầu kinh doanh, các quy định pháp luật, người tiêu dùng, 

người dùng cuối… Hệ thống trí tuệ nhân tạo cần đảm bảo độ tin cậy, công bằng và minh bạch. Do đó, sản phẩm, 

dịch vụ TTNT cần được đánh giá theo các tiêu chí (chất lượng dữ liệu, thiết kế, thành phần hệ thống TTNT, mô 

hình hệ thống…) để có thể giảm thiểu các lỗ hổng của hệ thống TTNT và cải thiện mức độ đáng tin cậy của hệ 

thống TTNT. 
4 Để thúc đẩy, phát triển và tạo niềm tin sử dụng sản phẩm TTNT trong nhà nước và xã hội cần ban hành khung 

hướng dẫn cung cấp, sử dụng sản phẩm TTNT. Khung hướng dẫn sẽ đưa ra những quy tắc cơ bản cần giải quyết 

khi mua sắm và triển khai các giải pháp và dịch vụ TTNT. Các quy tắc này sẽ giúp đơn vị sử dụng phát triển các 

yêu cầu cho hệ thống TTNT và quản lý quy trình mua sắm, doanh nghiệp cung cấp các giải pháp TTNT hiểu rõ 

hơn những yêu cầu dự án TTNT để điều chỉnh các đề xuất phù hợp với các tiêu chí mua sắm. Các tiêu chí đánh 

giá rủi ro hệ thống TTNT như: Dữ liệu (chất lượng dữ liệu – data quality, độ nhạy cảm của dữ liệu - data 
sensitivity, đồng thuận dữ liệu - data consent); Lĩnh vực ứng dụng; Tác động kinh tế xã hội, phạm vi tác động; 

Tác động hệ thống TTNT lên các quy trình, người lao động (tác động lên các chức năng chính, mất việc làm…) 
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2. Kế hoạch phát triển, quảng bá thương hiệu 

3. Quy định việc sử dụng thương hiệu ngành công nghệ số, nâng cao năng 

lực cạnh tranh của sản phẩm trong nước (quy chế, gắn thương hiệu với chất 

lượng sản phẩm, hỗ trợ sản phẩm đạt thương hiệu,…) 

… 

Điều. .. Hệ sinh thái thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số 

1. Quy định quản lý, hướng dẫn các hoạt động hợp tác, liên kết hình thành 

hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp công nghệ số; các biện pháp hỗ trợ thúc 

đẩy; xây dựng và phát triển sàn giao dịch công nghệ số; các doanh nghiệp công 

nghệ số được phép tiếp cận, huy động vốn thông qua các hoạt động chào bán các 

loại tài sản số 

2. Quy định về việc chia sẻ, kết nối các nền tảng trong hệ sinh thái phát 
triển công nghệ số 

… 

Điều. .. Đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong các cơ 

quan nhà nước 

1. Quy định Danh mục các sản phẩm, dịch vụ công nghệ chuyên ngành ưu 

tiên đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sản xuất trong nước 

bảo đảm chất lượng theo quy định của cơ quan chuyên ngành 

2. Quy định các biện pháp tạo thị trường mua sắm Chính phủ nhằm tạo thị 

trường cho doanh nghiệp công nghệ số phát triển (đồng nhất với các cam kết 

quốc tế) 

... 

Mục 2 

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ SỐ 

Điều. .. Khung kỹ năng công nghệ số quốc gia 

1. Quy định ban hành, cập nhật Khung kỹ năng công nghệ số quốc gia (kỹ 

năng cơ bản, kỹ năng nâng cao, các loại hình đào tạo) 

2. Công nhận các chương trình đào tạo của các tổ chức trong và ngoài 

nước phù hợp với Khung kỹ năng công nghệ số quốc gia 

3. Quy định về việc quản lý, kiểm tra và cấp văn bằng, chứng chỉ kỹ năng 

công nghệ số 
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… 

Điều. .. Đào tạo thực tế tại tổ chức, doanh nghiệp 

1. Quy định về thời gian và nội dung đào tạo thực tế tại tổ chức, doanh 

nghiệp 

2. Quy định việc công nhận tương đương giữa kết quả thực tập/làm 

việc/tham gia các dự án phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tại doanh 

nghiệp (ngoài chương trình bắt buộc) với tín chỉ trong chương trình đào tạo công 
nghệ số của cơ sở đào tạo 

... 

Điều. .. Thu hút nhân lực công nghệ số xuất sắc trong nước và nước ngoài 

Điều này quy định những kỹ năng công nghệ số cần thu hút nhân lực theo 

giai đoạn; các biện pháp, tiêu chí thu hút nhân lực công nghệ số trong nước và 

nước ngoài; trách nhiệm quản lý,… 

Mục 3 

VỐN, ĐẦU TƯ, ƯU ĐÃI CHO CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 

Điều. .. Ngân sách nhà nước cho công nghiệp công nghệ số  

1. Quy định nguyên tắc chi, nhiệm vụ, loại chi trong ngân sách nhà nước 
cho công nghiệp công nghệ số 

2. Quy định về việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc 

gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhà nước cho các 

hoạt động công nghiệp công nghệ số 

3. Quy định về việc sử dụng Quỹ bảo vệ tài nguyên môi trường Việt Nam   

trong việc thu hồi, tái chế, tái tạo, tái đầu tư vào tân trang, phát triển các sản 

phẩm công nghệ số, đầu tư nghiên cứu sản phẩm công nghệ số xanh, sạch,… 

… 

Điều. .. Quy định về chính sách ưu đãi công nghiệp công nghệ số  

Quy định về trách nhiệm quản lý; đối tượng được hưởng chính sách ưu 

đãi (loại hình hoạt động, tiêu chí xác định, danh mục,…) để bảo đảm ưu đãi 

trọng tâm, trọng điểm theo từng thời kỳ; các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số 

trọng điểm (khái niệm, tiêu chí, danh mục, ngân sách bảo đảm đầu tư, hình thức 

hỗ trợ đầu tư,…) 
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Mục 4 

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ 

Điều. .. Khuyến khích nghiên cứu phát triển công nghiệp công nghệ số 

1. Quy định về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ số phục vụ 

phát triển công nghiệp công nghệ số 

2. Quy định các hoạt động đầu tư nghiên cứu phát triển công nghiệp công 

nghệ số cần thúc đẩy, hạn chế, cấm 

… 

Điều. ..Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia về 

công nghiệp công nghệ số 

Quy định việc xây dựng và triển khai chương trình khoa học và công nghệ 

trọng điểm quốc gia về công nghiệp công nghệ số 

… 

Điều. .. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong công nghiệp công nghệ số 

Các sản phẩm công nghệ số được bảo vệ sở hữu trí tuệ theo quy định của 

Luật Sở hữu trí tuệ 

Mục 5 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ 

Điều. .. Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số 

(Điều này quy định về biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ số; Cơ chế quản lý sản phẩm công nghệ số trọng yếu). 

1. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được quản lý thông qua 

các hình thức sau đây: 

a) Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

b) Công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

c) Kiểm định chất lượng 

… 

2. Cơ chế quản lý sản phẩm công nghệ số trọng yếu 

… 

Điều. .. Tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghiệp công nghệ số 
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1. Việc quản lý tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa 

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công nghệ số, công bố tiêu chuẩn cơ sở và phải bảo đảm sản phẩm, dịch 

vụ của mình phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông công bố sản phẩm, dịch vụ công nghệ số 
cần áp dụng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế; ban hành và công bố 

áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; quy định cụ thể về quản lý chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ công nghệ số; quy định các điều kiện đối với cơ quan đo kiểm trong 

nước và nước ngoài để phục vụ cho việc quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ số và công bố cơ quan đo kiểm về công nghệ số có thẩm quyền 

4. Việc thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp tiêu chuẩn đối với sản 

phẩm công nghệ số giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước ngoài 

và với tổ chức quốc tế được thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên 

… 

Mục 6 

CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM KHÁC 

Điều. .. Quản lý thông tin về công nghiệp công nghệ số 

1. Quản lý toàn diện thông tin tổng thể công nghiệp công nghệ số 

2. Xây dựng và vận hành nền tảng/hệ thống quản lý tổng thể thông tin về 

công nghiệp công nghệ số; về kiểm soát chất lượng sản phẩm công nghệ số;… 

3. Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động công nghiệp  

công nghệ số cung cấp dữ liệu về tình hình sản xuất kinh doanh công nghệ số 

4. Quy định về cơ quan quản lý chuyên ngành về công nghiệp công nghệ 

số vận hành nền tảng/hệ thống quản lý tổng thể thông tin về công nghiệp công 

nghệ số 

5. Quy định về việc thông báo lĩnh vực hoạt động mới của doanh nghiệp 

công nghệ số trên hệ thống quản lý tổng thể thông tin về công nghiệp công nghệ 

số 

… 
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Điều. .. Hợp tác quốc tế  

Quy định việc tham gia các tổ chức quốc tế; hợp tác chuyển giao công 

nghệ số; đưa sản phẩm công nghệ số ra nước ngoài, thúc đẩy các hoạt động hợp 

tác nghiên cứu và phát triển quốc tế 

Điều. .. Thâm nhập thị trường nước ngoài 

Quy định về kinh doanh sản phẩm công nghệ số xuyên biên giới; quy định 

phạm vi, tiêu chuẩn tham gia các Thỏa thuận hoặc Hiệp định kinh doanh Kỹ 

thuật số tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại sản phẩm công nghệ số 

xuyên biên giới; nền tảng ghi nhận hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm công 

nghệ số 

 

Chương IV 

PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU SỐ 

(Dữ liệu số là tư liệu sản xuất của các doanh nghiệp công nghệ số và sẽ 

trở thành một ngành công nghiệp tiềm năng (công nghiệp dữ liệu). Do đó cần có 

cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển, phân loại, đánh giá, quản lý, giao dịch, 

sử dụng, tái sử dụng hợp pháp dữ liệu số;…) 

Điều. .. Khái niệm dữ liệu số 

Dữ liệu số là dữ liệu, thông tin được thể hiện dưới đạng số hóa được lưu 

trữ trong các hệ thông máy tính, truyền đưa thông qua môi trường mạng 

Điều. .. Phân loại dữ liệu số 

1. Phân loại chung (phân loại theo các nhóm Dữ liệu công khai/ Dữ liệu 

nội bộ/ Dữ liệu bí mật/ Dữ liệu hạn chế) 

2. Chính phủ quy định chi tiết về phân loại dữ liệu số 

Điều. .. Quy định đảm bảo an toàn dữ liệu số 

1. An toàn dữ liệu số trong cơ quan nhà nước 

2. An toàn dữ liệu số trong tổ chức, doanh nghiệp 

… 

Điều. .. Quản lý sử dụng, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ quan, tổ chức 

1. Nguyên tắc quản lý, sử dụng, kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ 

quan, tổ chức  
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2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng, kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa cơ quan 

nhà nước và tổ chức, cá nhân 

a) Về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân 

b) Về cung cấp dữ liệu của tổ chức, cá nhân cho cơ quan nhà nước  

3. Chính phủ quy định chi tiết về yêu cầu kỹ thuật, cơ chế tài chính, quyền 

và nghĩa vụ của các bên liên quan tham gia quản lý, sử dụng, kết nối, khi chia sẻ 
dữ liệu trong cơ quan, tổ chức khi cần thiết. 

… 

Điều. .. Đảm bảo công bằng, cạnh tranh trong tiếp cận dữ liệu số 

1. Nghĩa vụ về minh bạch dữ liệu số trong công nghiệp công nghệ số. 

Quyền sở hữu và sử dụng dữ liệu phi cá nhân. (Điều khoản hoặc công khai) 

2. Quy định chống độc quyền dữ liệu số (trong chia sẻ hoặc trong các dịch 

vụ điện toán đám mây… 

3. Quy định về hợp đồng mẫu về dữ liệu số 

… 

Điều. .. Quy định về thu thập, sử dụng và kinh doanh dữ liệu số của dịch vụ 

xuyên biên giới 

1. Quy định về đăng ký luồng dữ liệu xuyên biên giới. 

2. Quy định về việc thu thập, sử dụng và kinh doanh dữ liệu 

3. Quy định về việc đặt dữ liệu số và chuyển dữ liệu 

4. Quy định nghĩa vụ cung cấp, minh bạch và phản hồi về dữ liệu thu thập 

tại Việt Nam. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về thu thập, sử dụng và kinh doanh dữ liệu 

số của dịch vụ xuyên biên giới 

Điều. .. Chính sách ưu tiên phát triển dữ liệu số 

1. Ưu tiên kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước 

2. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kết nối, sử dụng và chia sẻ dữ 

liệu số với chính phủ nhằm phục vụ lợi ích công cộng 

3. Ưu tiên sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phát triển cơ sở dữ liệu, nền 

tảng, doanh nghiệp và nguồn nhân lực dữ liệu số trong một số ngành thiết yếu 

phục vụ phát triển kinh tế số, an ninh quốc phòng 
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… 

Chương V 

KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG 

Điều. .. Mô hình, tiêu chí khu công nghệ thông tin tập trung 

1. Quy định khái niệm, mô hình khu CNTT tập trung, mô hình chuỗi khu 

CNTT tập trung (chuỗi công viên phần mềm), mô hình “cụm” công nghiệp công 

nghệ số 

2. Các tiêu chí khu CNTT tập trung: diện tích, nhân lực, quy hoạch phân 

khu, chỉ tiêu xây dựng 

… 

Điều. .. Quy hoạch phát triển khu công nghệ thông tin tập trung trên cả 

nước 

Quy định về phương án quy hoạch khu CNTT tập trung trong quy hoạch 

chung của Vùng và quy hoạch chung của tỉnh/thành phố 

… 

Điều. .. Quy trình đầu tư thành lập, mở rộng khu công nghệ thông tin tập 

trung 

1. Điều kiện thành lập, mở rộng, công nhận khu CNTT tập trung 

2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập khu CNTT 

tập trung trên cơ sở thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông 

3. Chính phủ hướng dẫn quy định chi tiết về trình tự, thủ tục hồ sơ về 

thành lập, mở rộng, công nhận khu CNTT tập trung 

… 

Điều. .. Chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung 

1. Quy định chính sách ưu đãi áp dụng đối với đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng 

2. Quy định chính sách ưu đãi đối với hoạt động công nghệ thông tin 

trong khu CNTT tập trung 

… 

Điều. .. Quản lý đất đai và quy hoạch xây dựng  

1. Chính sách đất đai đối với khu CNTT tập trung 
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2. Quy định các nội dung về quy hoạch xây dựng đối với các hoạt động 

đầu tư trong khu CNTT tập trung 

… 

Điều. .. Tổ chức quản lý vận hành khu công nghệ thông tin tập trung 

Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị quản lý vận 

hành khu CNTT tập trung 

… 

Chương VI 

PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM DỮ LIỆU, TRUNG TÂM TÍNH TOÁN 
HIỆU NĂNG CAO  

Mục 1 
PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

Điều. .. Đầu tư, phát triển trung tâm dữ liệu 

(Quy định cơ chế, chính sách ưu tiên, khuyến khích đầu tư, đặc biệt là 

khối doanh nghiệp tư nhân để có các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn, tiêu chuẩn 

quốc tế, đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và cạnh tranh với các nhà cung cấp 

xuyên biên giới) 

1. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước tập 

trung đầu tư xây dựng một số trung tâm dữ liệu quy mô quốc gia 

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, vận 

hành trung tâm dữ liệu đáp ứng đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các tổ 

chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu đảm bảo tuân thủ các quy 
định pháp luật về kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, về sở hữu trung tâm dữ 

liệu và đáp ứng các chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn quốc gia nhằm hướng 

tới các trung tâm dữ liệu xanh, an toàn an ninh thông tin 

3. Có chính sách ưu đãi về thiết lập đầu tư, vận hành (điện, viễn thông, sử 

dụng thiết bị sản xuất trong nước,…) đối với hoạt động đầu tư xây dựng trung 

tâm dữ liệu 

Điều. .. Biện pháp đảm bảo phát triển trung tâm dữ liệu  

Điều này quy định về các biện pháp bảo đảm để phát triển trung tâm dữ 

liệu như quy hoạch, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng thông tin 

cùng các thiết bị phụ trợ 
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Điều. .. Hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trung tâm dữ liệu 

Nhà nước có cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu tiên đầu tư trung tâm 

dữ liệu nhưng việc đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu cần đảm bảo đáp ứng các 

chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn quốc gia nhằm hướng tới các trung tâm dữ 

liệu xanh, sạch, an toàn và bảo mật. 

… 

Mục 2 

PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO 

Điều. .. Đầu tư phát triển các trung tâm tính toán hiệu năng cao  

Quy định mô hình đầu tư phát triển máy tính hiệu năng cao (HPC), máy 

tính lượng tử theo hình thức PPP tại Việt Nam 

… 

Điều. .. Quy định về kết nối, chia sẻ năng lực của các trung tâm tính toán 

hiệu năng cao 

Quy định kết nối, chia sẻ năng lực của các hệ thống trung tâm dữ liệu, 

trung tâm tính toán hiệu năng cao 

… 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều. .. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong 

việc chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan thực hiện quản lý 

nhà nước về công nghiệp công nghệ số, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Ban hành hoặc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch, tiêu chuẩn quốc gia, 

quy chuẩn, tiêu chí kỹ thuật quốc gia về công nghiệp công nghệ số 

b) Thẩm định, đánh giá, công nhận, chứng nhận, giám sát,… hoạt động 

công nghiệp công nghệ số, sản phẩm, dịch vụ công nghệ số 

c) Tổ chức quản lý và thúc đẩy phát triển khu công nghệ thông tin tập 

trung, trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao 
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d) Ban hành Khung kỹ năng công nghệ số quốc gia, cấp chứng chỉ, công 
nhận tương đương về chương trình, chuẩn kỹ năng công nghệ số 

đ) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại về 

công nghiệp công nghệ số 

e) Thực hiện quản lý chất lượng đối với sản phẩm, dịch vụ công nghiệp 

công nghệ số 

g) Quản lý và thực hiện hợp tác quốc tế về công nghiệp công nghệ số 

h) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 

luật về công nghiệp công nghệ số 

i) Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và doanh 

nghiệp có liên quan trong quản lý hoạt động công nghiệp công nghệ số 

k) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công nghiệp công nghệ số 

l) Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ về hoạt động công 
nghiệp công nghệ số 

… 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ 

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Thông 

tin và Truyền thông 

… 

Điều. .. Cơ quan quản lý chuyên ngành về công nghiệp công nghệ số 

Cơ quan quản lý chuyên ngành về công nghiệp công nghệ số là cơ quan 

thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp công 

nghệ số theo sự phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Điều. .. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động công 

nghiệp công nghệ số 

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, phát 

triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số 

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động kinh doanh 
sản phẩm, dịch vụ công nghệ số 

3. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong quản lý các hoạt động công 

nghiệp công nghệ số 



17 
 

… 

Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều. .. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm ... 

2. Các Điều, Khoản … trong Luật Công nghệ thông tin  số .../20.../QH... 

hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 

Điều. .. Quy định chuyển tiếp 

1. …………………..(9)………………………………………………… 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa ...., kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm ... 

 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

(Họ và tên) 
 









































































































































BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý HỒ SƠ LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG  
LUẬT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 

(Tổng hợp từ các bộ: Tư pháp, Nội Vụ, Ngoại giao, Tài chính) 
 

Văn bản lấy ý kiến của Bộ TTTT: Văn bản số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021. 
Tổng hợp ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ (Bộ Nội vụ thống nhất với toàn bộ dự thảo hồ sơ đề nghị xây 

dựng Luật) và giải trình tiếp thu cụ thể như sau:  
 
 

TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

Góp ý cho Tờ trình Chính phủ 
I. Sự cần thiết 
1.  Bộ Ngoại 

giao 
Tại mục II, điểm 1, kiến nghị thay cụm từ “Kiến 

tạo được không gian tăng trưởng…” bằng cụm từ 

“Xây dựng và bảo vệ được không gian tăng 

trưởng…” 

Tiếp thu. 

2.  Bộ Ngoại 

giao 
Tại mục I, điểm 2. Cơ sở thực tiễn, đề nghị cân 

nhắc: bổ sung đánh giá ngành công nghiệp công 

nghệ số của các quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực 

như Hoa Kỳ và một số nước trong khu vực 

ASEAN để có thêm lập luận, cơ sở nghiên cứu 

xây dựng Luật;  
bổ sung thêm bất cập về chuỗi cung ứng công 

nghiệp công nghệ số còn thiếu hoàn chỉnh, đặc 

biệt trong khâu nghiên cứu/phát triển phần cứng 

công nghệ số (bán dẫn, vi mạch,…), sản phẩm 

công nghệ số chưa thâm nhập sâu chuỗi cung 

ứng công nghệ số toàn cầu. 

Giải trình và tiếp thu. 
Về kinh nghiệm một số nước trên thế giới: Bộ TTTT 

đã đánh giá và đưa vào Báo cáo đánh giá tác động. Bộ 

TTTT sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm kinh 

nghiệm quốc tế để có thêm cơ sở lập luận cho xây 

dựng Luật. 
Về bổ sung bất cập: Tiếp thu bổ sung câu chữ và nội 

dung phù hợp. 

 Bộ Tài chính Liên quan đến nội dung về thuế giá trị gia tăng 

(GTGT) được nêu tại gạch đầu dòng thứ 3, tiết 2 

điểm a khoản 2 mục I phần I – Về sự cần thiết 

Tiếp thu. 
Bổ sung vào Tờ trình, mục sự cần thiết xây dựng Luật 

và nội dung liên quan đến sản phẩm, dịch vụ phần 
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ban hành văn bản của dự thảo tờ trình Chính phủ 

(trang 4-5) thì tại Luật thuế GTGT và các văn 

bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hiện hành đã 

quy định sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần 

mềm theo quy định của pháp luật thuộc đối 

tượng không chịu thuế GTGT. Để đảm bảo cơ sở 

pháp lý khi xác định nghĩa vụ thuế đối với sản 

phẩm và dịch vụ phần mềm, đề nghị Bộ TTTT 

sửa đổi, bổ sung Luật Công nghiệp, công nghệ 

thông tin và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn thi hành Luật theo hướng quy định rõ 

các loại hình sản phẩm, dịch vụ phần mềm. 

mềm vào Đề cương Luật 

II. Mục đích, quan điểm 
III. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
 Bộ Tài chính - Tại điểm 3.3 phần IV- Dự thảo tờ trình Chính 

phủ (trang 13) gạch đầu dòng thứ 4 có nêu: “Về 

chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Make in 

Viet Nam: quy định một số chính sách ưu tiên, 

ưu đãi như ưu tiên trong mua sắm của cơ quan 

nhà nước; Chính phủ hỗ trợ, đặt hàng nghiên cứu 

phát triển, làm chủ các sản phẩm, công nghệ lõi, 

then chốt, lưỡng dụng; chứng nhận về chất 

lượng, hỗ trợ tạo điều kiện thương mại hóa kết 

quả nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ số, kết nối thị trường tiềm năng trong 

và ngoài nước, giảm thuế,...”. 
Đối với nội dung này, về thuế liên quan đến hàng 
hóa mua bán, trao đổi nội địa, thuế GTGT là thuế 

gián thu thu theo hàng hóa, dịch vụ và theo pháp 

luật thuế GTGT hiện hành, không có quy định 

miễn, giảm thuế. Do vậy, đề nghị thực hiện theo 

Tiếp thu. 
Dự thảo chính sách loại bỏ chính sách ưu đãi cụ thể về 

thuế (để thực hiện theo pháp luật về thuế) 
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quy định hiện hành của pháp luật về thuế GTGT. 
 Bộ Tài chính - Về các nội dung ưu đãi thuế tại dự thảo tờ trình 

Chính phủ và các tài liệu liên quan gửi kèm hồ 

sơ xin ý kiến: 
Bộ Tài chính đã có ý kiến tham gia về vấn đề 

này, trước đây đã nêu rõ pháp luật thuế hiện hành 

áp dụng thống nhất đối với tất cả các thành phần 

kinh tế, không phân biệt loại hình doanh nghiệp 

(đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài). Các ưu 

đãi thuế đã được quy định tại các Luật thuế theo 
lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư, trong đó quy 

định ưu đãi đối với doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, công nghệ 

cao nói chung và đổi mới công nghệ, chuyển 

giao công nghệ, công nghệ thông tin nói riêng ở 

mức cao nhất trong khung ưu đãi của pháp luật 

thuế. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất của hệ 

thống pháp luật, đề nghị Bộ TTTT không đưa nội 

dung về thuế tại Luật công nghiệp, công nghệ số 

như ý kiến của Bộ Tài chính đã nêu tại công văn 

số 8363/BTC-THTK ngày 28/7/2021. 

Tiếp thu.  
Không đưa nội dung về thuế tại Luật công nghiệp 

công nghệ số. Luật dự kiến sẽ tập trung vào việc xác 

định rõ: 
- Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi (như sản 

xuất sản phẩm phần mềm, sản xuất sản phẩm nội dung 

số, sản phẩm phần cứng, sản phẩm công nghệ số trọng 
điểm quốc gia, đào tạo nhân lực công nghệ số,…). 
- Tiêu chí xác định đáp ứng điều kiện được hưởng ưu 

đãi. 
- Thẩm quyền, trách nhiệm trong việc xác định đáp 

điều kiện được hưởng ưu đãi. 

 Bộ Tài chính Về đề xuất xác định ngành công nghiệp công 

nghệ số là một ngành kinh tế trong hệ thống 

ngành kinh tế Việt Nam (được nêu tại trang 10-
11 của dự thảo tờ trình): Đề nghị Bộ TTTT lấy ý 

kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống 

kê). Tuy nhiên, cần phân định cụ thể: (i) các hoạt 

động nghiên cứu, sản xuất ngành công nghiệp số; 

(ii) các hoạt động ứng dụng công nghệ số trong 

đó hoạt động ứng dụng công nghệ số diễn ra ở 

mọi ngành, nghề, lĩnh vực kinh tế xã hội. 

Tiếp thu và giải trình. 
Hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng công 

nghiệp số đã được đưa vào Điều quy định về Hoạt 

động công nghiệp công nghệ số và Điều quy định về 

nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ số phục 

vụ phát triển công nghiệp công nghệ số. 
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IV. Chính sách 1: Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng quản lý trong các hoạt động công nghiệp công nghệ số 
V. Chính sách 2: Thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới 
VI. Chính sách 3: Biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ số 
 Bộ Tài chính Theo khoản 4, điều 9 Luật NSNN năm 2015 quy 

định: “Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do 
cấp đó bảo đảm; việc ban hành và thực hiện 

chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách 

phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính, phù 

hợp với khả năng cân đối ngân sách từng cấp; 

việc quyết định đầu tư các chương trình, dự án sử 

dụng vốn ngân sách phải bảo đảm trong phạm vi 

ngân sách theo phân cấp”. 
Tuy nhiên, tại gạch đầu dòng thứ nhất phần V 

(trang 15) của dự thảo tờ trình của Bộ TTTT 

đánh giá nội dung này còn rất chung chung: “Sau 

khi Luật công nghiệp công nghệ số được ban 

hành, Nhà nước cần đầu tư một khoản kinh phí 

cho việc tổ chức thực hiện cụ thể là: (i) Cân đối, 

bố trí nguồn ngân sách để triển khai các chương 

trình đầu tư, phát triển công nghiệp, công nghệ 

số, xây dựng hạ tầng cho phát triển công nghiệp, 

công nghệ số; (ii) tuyên truyền, phổ biến đào tạo 

nội dung của Luật (chi phí in ấn, hợp đồng với 

phương tiện thông tin đại chúng,...); (iii) Chi phí 

triển khai thi hành Luật khi có hiệu lực thi hành 

và chi phí phục vụ việc theo dõi; sơ kết, tổng kết, 

đánh giá tình hình thực thi Luật theo thời gian 
định kỳ hoặc đột xuất; (iv) Để tổ chức triển khai 

Luật công nghiệp, công nghệ số sau khi được ban 

hành, cần thiết bố trí các nguồn lực để xây dựng 

các văn bản hướng dẫn thi hành”. Vì vậy, đề nghị 

Tiếp thu, giải trình 
Trong quá trình xây dựng Luật công nghiệp công nghệ 

số, Bộ TT&TT sẽ nghiên cứu, làm rõ các nội dung dự 

kiến triển khai từ ngân sách nhà nước, nội dung do các 

tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, Quỹ ngoài ngân sách 

thực hiện. Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính 

và các bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng 

Luật công nghiệp công nghệ số thời gian tới để đánh 

giá tác động đối với các nội dung có sự thay đổi có tác 

động tới NSNN và dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm 

bảo cho việc thi hành văn bản sau khi được thông qua. 
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Bộ TTTT trong quá trình xây dựng Luật Công 

nghiệp, công nghệ số xác định rõ những nội dung 

triển khai từ ngân sách nhà nước, nội dung do 

các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, Quỹ ngoài 

ngân sách thực hiện; tiếp tục hoàn thiện nội dung 

đánh giá tác động đối với các nội dung có sự 

thay đổi trong đó có tác động tới NSNN và dự 

kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi 

hành văn bản sau khi được thông qua, gửi lại các 

Bộ, ngành địa phương có liên quan có ý kiến cụ 

thể. 

 Bộ Tài chính Tại công văn số 8363/BTC-THTK ngày 
28/7/2021 của Bộ Tài chính tham gia ý kiến về 

báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật 

Công nghiệp, công nghệ số theo đề nghị của Bộ 

TTTT tại công văn số 2234/BTTTT-THH ngày 
24/6/2021, Bộ Tài chính đã có ý kiến về báo cáo 

đánh giá tác động của Bộ TTTT về chính sách 

vốn, ưu đãi cho công nghiệp, công nghệ số, trong 

đó đề nghị bỏ đề xuất: Xác định rõ mức chi cụ 

thể cho công nghiệp, công nghệ thông tin 

(CNTT), công nghệ số trong tổng chi ngân sách 

nhà nước do việc quản lý kinh phí thường xuyên 

ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân 

sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn; trong 

đó đối với việc thực hiện chi thường xuyên ngân 

sách nhà nước cho CNTT nói chung và công 

nghiệp CNTT, công nghệ số nói riêng được thực 

hiện ở nhiều ngành/lĩnh vực (sự nghiệp kinh tế, 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo,...). Tại dự thảo 

Tiếp thu. 
Điều chỉnh lại dự thảo chính sách theo hướng: Xây 
dựng quy định nguyên tắc chi, nhiệm vụ, loại chi 

trong ngân sách nhà nước cho công nghiệp công nghệ 

số. 
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kèm theo công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 
26/8/2021 của Bộ TTTT (tờ trình, đề cương xây 

dựng Luật, Báo cáo đánh giá tác động): Bộ 

TTTT tiếp tục đề xuất chính sách về vốn đầu tư, 

ưu đãi cho công nghiệp, công nghệ số, trong đó 

bao gồm: Bảo đảm chi công nghiệp số trong tổng 

số chi ngân sách nhà nước hàng năm. Đồng thời, 

Bộ TTTT không báo cáo cơ sở tiếp tục đề xuất 

chính sách nêu trên. Do vậy, đề nghị Bộ TTTT 

tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài 

chính tại công văn số 8363/BTC-THTK ngày 
28/7/2021. Theo đó đề nghị bỏ đề xuất: “Bảo 

đảm chi cho công nghiệp công nghệ số trong 

tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm”. 

 Bộ Tài chính Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ 

Tài chính có trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá về 

nguồn tài chính đối với đề nghị xây dựng Luật. 

Tuy nhiên, Bộ TTTT không có đánh giá cụ thể 

về nguồn tài chính đối với các giải pháp tại dự 

thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách của đề 

nghị xây dựng Luật (trang 20-24) cụ thể: đối với 

Chính sách 3 (Biện pháp bảo đảm phát triển công 

nghiệp, công nghệ số), Chính sách 4 (Kết cấu hạ 

tầng công nghiệp công nghệ số), Bộ TTTT đều 

lựa chọn giải pháp 2 và có nêu cần bố trí ngân 

sách để hỗ trợ doanh nghiệp (gián tiếp bằng ưu 

đãi thuế), triển khai một số hoạt động như đầu tư, 

đặt hàng phát triển một số công nghệ, sản phẩm 

công nghệ số trọng yếu, xây dựng thương hiệu 

Tiếp thu, giải trình 
Bộ TT&TT sẽ tiếp tục nghiên cứu và bổ sung đánh giá 

nguồn tài chính cần thiết (trong giai đoạn tiếp theo xây 

dựng Luật công nghiệp công nghệ số) để thực hiện các 

chính sách để các bộ, ngành liên quan đánh giá hiệu 

quả và tác động của các giải pháp đề ra. 
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ngành (trang 23); Nhà nước phải đầu tư kinh phí 

để xây dựng, quản lý, vận hành một số trung tâm 

dữ liệu quy mô quốc gia, trung tâm tính toán hiệu 

năng cao, khu công nghệ thông tin tập trung 

(trang 25),... Do đó, có phát sinh kinh phí ngân 

sách nhà nước cho các hoạt động này. Vì vậy, đề 

nghị Bộ TTTT bổ sung đánh giá cụ thể về nguồn 

tài chính để Bộ Tài chính có cơ sở tham gia ý 

kiến theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
 Bộ Tài chính Về chính sách vốn, ưu đãi cho công nghiệp công 

nghệ số: Mục chi riêng trong mục lục NSNN: 
a.  Về quy định hiện hành về mục lục ngân sách 

(MLNS): 
Theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-
BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định 

Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước: 
- Về danh mục mã loại khoản: Các khoản chi 

ngân sách nhà nước (NSNN) trực tiếp cho lĩnh 

vực Công nghệ thông tin (CNTT) được chi tiết 

theo Khoản 314 “Công nghệ thông tin” (thuộc 

lĩnh vực “Các hoạt động kinh tế” – Loại 280). 
Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách được giao 

dự toán theo các lĩnh vực khác để mua các sản 

phẩm CNTT, đào tạo, tập huấn, hội thảo về 

CNTT nhằm phục vụ hoạt động của mình theo 

nhiệm vụ được giao thì phản ánh vào các tiểu 

mục tương ứng. Các đơn vị sử dụng ngân sách 

thực hiện chi theo dự toán đã được giao theo quy 

định của Luật NSNN. 
- Về danh mục mã mục, tiểu mục: Các khoản chi 

Tiếp thu. 
Bộ TT&TT nghiên cứu, làm rõ về nội hàm, phạm vi 

và loại hình của công nghệ số để có cơ sở bổ sung, sửa 

đổi MLNS đối với các khoản chi từ nguồn NSNN cho 
công nghệ số và sửa đổi tại các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan.  
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liên quan đến CNTT được chi tiết tại các tiểu 

mục như sau: 
+ Tiểu mục 6912 “Các thiết bị công nghệ thông 

tin”; 
+ Tiểu mục 6956 “Mua sắm các thiết bị công 

nghệ thông tin”; 
+ Tiểu mục 7053 “Mua, bảo trì phần mềm công 

nghệ thông tin”; 
+ Tiểu mục 7054 “Xây dựng phần mềm công 

nghệ thông tin”; 
+ Tiểu mục 9356 “Các chi phí mua thiết bị, phần 

mềm, lắp đặt, hiệu chỉnh, đào tạo, chuyển giao, 

vận chuyển, bảo hành, thuế, phí liên quan công 

nghệ thông tin. 
Về nội dung liên quan đến mục chi riêng trong 

mục lục NSNN để quản lý chính sách vốn, đầu 

tư, ưu đãi cho công nghiệp công nghệ số. 
- Loại trong MLNS dùng để phân loại lĩnh vực 

chi theo quy định tại Điều 36 và Điều 38 của 

Luật NSNN. 
- Khoản là phân loại chi tiết của Loại, dùng để 

phân loại các khoản chi NSNN theo ngành kinh 

tế quốc dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Mục, Tiểu mục dùng để phân loại các khoản 

thu, chi NSNN căn cứ nội dung kinh tế theo các 

chính sách, chế độ thu, chi NSNN. 
Hiện nay công nghiệp, công nghệ số chưa được 

quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật hiện hành. Vì vậy cần làm rõ về nội hàm, 

phạm vi và loại hình của công nghiệp, công nghệ 

số để từ đó xây dựng cơ chế chính sách phù hợp. 
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Để có cơ sở bổ sung, sửa đổi MLNS đối với các 

khoản chi từ nguồn NSNN cho công nghiệp, 

công nghệ số cần bổ sung, sửa đổi các văn bản 

quy phạm pháp luật liên quan. Việc bổ sung, sửa 

đổi MLNS sẽ được thực hiện để phù hợp với quy 

định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật. 
VII. Chính sách 4: Kết cấu hạ tầng công nghiệp công nghệ số 
VIII. Các ý kiến khác (không thuộc các nội dung trên) 

Góp ý cho Đề cương Luật Công nghiệp công nghệ số 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
3.  Bộ Ngoại 

giao 
Đề nghị bổ sung thêm điều khoản về “Thanh tra 

các hoạt động công nghiệp công nghệ số” và 

“Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia các 

hoạt động công nghiệp công nghệ số”. Trong 

điều khoản về “giải thích từ ngữ”, nên bổ sung 

thêm một số từ ngữ được sử dụng trong văn bản 

như sản phẩm trí tuệ nhân tạo, khung kỹ năng 

công nghệ số quốc gia, chứng chỉ công nghệ số, 

doanh nghiệp kỳ lân, trung tâm tính toán hiệu 

năng cao, máy tính hiệu năng cao,… 

Tiếp thu. 
Bổ sung nội dung vào Chương Tổ chức thực hiện 

Chương II PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI, DỊCH VỤ MỚI 
Chương III BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 
Mục 1 THỊ TRƯỜNG CHO CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 
Mục 2 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ SỐ 
Mục 3 VỐN, ĐẦU TƯ, ƯU ĐÃI CHO CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 
Điều. Ngân sách nhà nước cho công nghiệp công nghệ số  
Điều. Quy định về chính sách ưu đãi công nghiệp công nghệ số  
Điều. Huy động vốn đầu tư cho doanh nghiệp công nghệ số 
Điều. Quỹ phát triển công nghệ số của doanh nghiệp 
4.  Bộ Tài chính Tại dự thảo Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp, 

công nghệ số - trang 6 có nêu về Quỹ Phát triển 

Giải trình và tiếp thu. 
Điều này không quy định về việc thành lập thêm các 
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công nghệ số của doanh nghiệp, tuy nhiên, theo 

dự thảo về “Chiến lược quốc gia về phát triển 

doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 

2030”, Bộ TTTT đề xuất thành lập “Quỹ Phát 

triển công nghệ số Việt Nam”. Đến nay, tại dự 

thảo đề xuất xây dựng Luật Công nghiệp, công 

nghệ số, Bộ TTTT tiếp tục đề xuất về Quỹ Đầu 

tư cho công nghệ số. Việc thành lập nhiều Quỹ 

sẽ tác động đến tình hình tài chính của doanh 

nghiệp và tác động đến số thu của NSNN. 
Trên thực tế, phát triển khoa học và công nghệ, 

doanh nghiệp đã được trích lập Quỹ Phát triển 

khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị 

định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, 

trong bối cảnh nguồn lực kinh tế có hạn, đề nghị 

Bộ TTTT nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính 

sách theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng của 

các nguồn lực hiện có (Quỹ Phát triển khoa học 

và công nghiệp) và không đề xuất việc thành lập 

thêm các Quỹ. 

Quỹ mới.  
Điều này quy định một số nguyên tắc quản lý và sử 

dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh 

nghiệp để khơi thông dòng vốn đầu tư cho công nghệ 

số, quy định việc trích lập, quản lý Quỹ theo hướng 

quản trị rủi ro, nhằm đơn giản hóa thủ tục quản lý, sử 

dụng và thay đổi cách đánh giá hiệu quả của quỹ. Từ 

đó, khuyến khích các doanh nghiệp tăng trích lập Quỹ, 
tập trung cho đầu tư nghiên cứu, phát triển, làm chủ 

công nghệ số, tạo ra các sản phẩm Make in Viet Nam 

có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc 

tế. 

Mục 4 HÌNH THÀNH, QUẢN LÝ, THÚC ĐẨY DỮ LIỆU SỐ  
Điều . Thúc đẩy dữ liệu số (không bao gồm dữ liệu cá nhân và dữ liệu số của cơ quan nhà nước) 
Mục 5 PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ ĐẦU ĐÀN, DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN/SỞ HỮU SẢN 

PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ TRỌNG YẾU, DOANH NGHIỆP KỲ LÂN 
5.  Bộ Tư pháp 

(nhắc lại góp 

ý lần 1) 

Về phát triển doanh nghiệp công nghệ số đầu 

đàn, đề nghị giải trình, làm rõ về giải pháp thực 

hiện trong mối tương quan với vấn đề thống lĩnh 

thị trường, độc quyền theo pháp luật về cạnh 

tranh và vấn đề đáp ứng các cam kết quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên. 

Mục tiêu của Luật nhằm quy định một số chính sách 

để hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn, đủ 

sức cạnh tranh với các doanh nghiệp công nghệ số 

trên thế giới, tránh phụ thuộc về công nghệ, bảo vệ 

được chủ quyền số quốc gia,… 
Việc xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp công nghệ số có tiềm năng phát triển là hoạt 
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động phổ biến tại các nước. Để hình thành các doanh 

nghiệp chủ lực, dẫn dắt rất cần có chính sách hỗ trợ 

cho doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển và có 

đầu tư có trọng điểm, chọn lọc các doanh nghiệp tiềm 

năng để hỗ trợ phát triển và đảm bảo không vi phạm 

cam kết quốc tế và pháp luật về độc quyền và cạnh 

tranh. 
Ví dụ như: (i) Singapore1, chính phủ dành một khoản 

ngân sách để tài trợ cho các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, 

chẳng hạn như SPRING (thuộc Bộ Thương mại 

Singapore) tài trợ 70% kinh phí hoạt động cho các 

vườn ươm. Quỹ Nghiên cứu quốc gia Singapore 

(NRF) đầu tư đối ứng 10 triệu đôla Singapore (SGD) 

theo tỷ lệ 1:1 cho doanh nghiệp. Hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp thông qua Kế hoạch ươm tạo công nghệ 

(Technology Incubation Scheme (TIS) trong đó chính 

phủ đầu tư nửa triệu SGD vào quỹ đầu tư khởi nghiệp 

theo tỷ lệ đối ứng 6:1, đồng thời chia 7 loại trợ cấp 

cho mỗi loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp của Sing 

từ mới khởi nghiệp tới giai đoạn mở rộng phát triển. 

(ii) Indonesia2: Năm 2021, chính phủ chọn 15 công ty 

khởi nghiệp tham gia chương trình tăng tốc có tên 

“Startup Studio Indonesia”, thành lập quỹ NextICorn 

(viết tắt của Next Indonesia Unicorns Foundation) 

thúc đẩy hệ sinh thái kỹ thuật số với mục tiêu hình 

thành 20 kỳ lân công nghệ đến năm 2025.  
 

1 https://singaporelegaladvice.com/law-articles/start-up-grants-singapore-entrepreneurs/;  
https://www.startupdecisions.com.sg/singapore/incentives/startup-funding-
sources/#:~:text=Startup%20SG%20Equity&text=For%20startups%20that%20are%20improving,cap%20of%20S%242%20million. 
2 https://www.techinasia.com/startup-studio-indonesia-unveils-15-startups-part-latest-cohort 
https://nextunicorn.ventures/indonesian-government-launches-nexticorn-foundation-to-breed-more-unicorns/ 
https://www.deskera.com/blog/govt-grants-indonesia-business/ 

https://singaporelegaladvice.com/law-articles/start-up-grants-singapore-entrepreneurs/
https://www.startupdecisions.com.sg/singapore/incentives/startup-funding-sources/#:~:text=Startup%20SG%20Equity&text=For%20startups%20that%20are%20improving,cap%20of%20S%242%20million
https://www.startupdecisions.com.sg/singapore/incentives/startup-funding-sources/#:~:text=Startup%20SG%20Equity&text=For%20startups%20that%20are%20improving,cap%20of%20S%242%20million
https://www.techinasia.com/startup-studio-indonesia-unveils-15-startups-part-latest-cohort
https://nextunicorn.ventures/indonesian-government-launches-nexticorn-foundation-to-breed-more-unicorns/
https://www.deskera.com/blog/govt-grants-indonesia-business/
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Bộ TTTT bổ sung vào Đề cương Điều về Hỗ trợ tín 

dụng cho doanh nghiệp công nghệ số và Điều về Phát 
triển doanh nghiệp công nghệ số chủ lực quốc gia 
(Quy định cơ chế triển khai các chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp đối với mỗi giai đoạn phát triển: từ việc 

triển khai thử nghiệm ý tưởng đến thương mại 

hóa (Proof of concept (POC) và Proof of value 
(POV)), gọi vốn đầu tư, tuyển dụng nhân lực, phát 
triển doanh nghiệp, nghiên cứu, mở rộng thị trường ra 

nước ngoài và huy động vốn,… đảm bảo không vi 

phạm cam kết quốc tế và pháp luật về độc quyền và 

cạnh tranh). 
Bộ TTTT sẽ tiếp tục quy định chi tiết nội dung này 

trong quá trình xây dựng Luật. Hiện tại trong dự thảo 

Đề cương Luật đã có một số nguyên tắc để chống vi 

phạm luật cạnh tranh, chống độc quyền. 
Mục 6 MỘT SỐ  BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM KHÁC 
6.  Bộ Ngoại 

giao 
Tại mục 6, điều về “Hợp tác quốc tế và thâm 

nhập thị trường nước ngoài”, nên cân nhắc lồng 

ghép nội dung “tăng cường hợp tác quốc tế, góp 

phần mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác, học 

tập kinh nghiệm về chuyển giao khoa học công 

nghệ, kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo 

với các nước đối tác lớn, quan trọng có trình độ 

khoa học tiên tiến, đang đi đầu về công nghệ số, 

kinh tế số, đổi mới sáng tạo trong cách mạng 

công nghiệp 4.0”. 

Điều này đã có quy định chung về việc tham gia các tổ 

chức quốc tế, hợp tác quốc tế. Nội dung “…góp phần 

mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác, học tập kinh 

nghiệm về chuyển giao khoa học công nghệ, kinh tế 

số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo với các nước đối 

tác lớn, quan trọng có trình độ khoa học tiên tiến, 

đang đi đầu về công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng 

tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0” thể hiện ý 

nghĩa, vai trò của hoạt động hợp tác quốc tế, không 
phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật nên Bộ 

TTTT đề xuất không đưa vào Luật. 
Chương IV KẾT CẤU HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 

Góp ý cho Báo cáo đánh giá tác động chính sách 
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 
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 Bộ Tư pháp Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động (trang 31) có 
nội dung: Ngoài các chính sách trên, còn có một 

số chính sách cụ thể để triển khai sau khi Luật 

được thông qua sẽ giao Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ 

quan ngang bộ (ví dụ như điều kiện kinh doanh 

dịch vụ trung tâm dữ liệu). Tuy nhiên, để thể 

hiện toàn diện, đầy đủ các chính sách, giải pháp 

xây dựng Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

rà soát, thể hiện rõ các nội dung dự kiến giao 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoặc Bộ 

trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT thể hiện rõ các nội dung dự kiến giao Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ,… ở phần kiến nghị giải 

pháp lựa chọn ở cuối các nhóm chính sách trong Báo 
cáo đánh giá tác động. 

 Bộ Tư pháp Về Báo cáo đánh giá tác động của chính sách 

trong đề nghị xây dựng Luật, đề nghị đánh giá cụ 

thể, khách quan, toàn diện, đầy đủ tác động của 

chính sách trên cơ sở các nội dung theo quy định 

tại khoản 2 Điều 35 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015, Điều 6 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), lưu ý: 

(i) thống nhất nội dung giải pháp chính sách tại 

Báo cáo đánh giá tác động với Tờ trình[1]; (ii) 

đánh giá đầy đủ mặt tích cực, tiêu cực trên mỗi 

phương diện (kinh tế, xã hội…); (iii) so sánh chi 

phí, lợi ích của các giải pháp. 

[1] Ví dụ, chính sách 1 chưa bảo đảm sự thống 

nhất về giải pháp của chính sách giữa Báo cáo 

đánh giá tác động chính sách và Tờ trình. 

Tiếp thu. 
Bổ sung đánh giá mặt tích cực, tiêu cực trên mỗi 

phương diện và so sánh lợi ích của các giải pháp. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
Chính sách 1: Hoàn thiện các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng quản lý trong các hoạt động công nghiệp công 
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nghệ số 
 Bộ Tư pháp Nội dung giải pháp của chính sách đã quy định 

làm rõ khái niệm “Công nghệ số là công nghệ 

thông tin - tập hợp các phương pháp khoa học, 

công nghệ và công cụ kỹ thuật số hiện đại …”. 

Như vậy, khái niệm công nghệ số và công nghệ 

thông tin không khác nhau. Đề nghị giải trình rõ 

việc phải thay thế khái niệm này, cũng như thay 

đổi tên của dự án Luật so với trước đây. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung thêm mục III.1 trong Tờ trình 

Chính phủ về định nghĩa nội hàm công nghệ số để xác 

định rõ khái niệm, phạm vi, đối tượng của hoạt động 

công nghiệp công nghệ số. Cụ thể: Công nghệ số là 
công nghệ thông tin có sự bổ sung, tích hợp thêm các 

công nghệ mới bao gồm nhưng không giới hạn như trí 

tuệ nhân tạo, chuỗi khối (blockchain), in 3D, internet 

kết nối vạn vật (IoT), kết nối mạng băng rộng (5G, sau 

5G), dữ liệu lớn (Bigdata), điện toán đám mây (Cloud 

Computing), thực tại ảo (VR), thực tại tăng cường 

(AR), thực tại trộn (MR). 
 Bộ Tư pháp Mục tiêu của chính sách đặt ra là “Bảo đảm sự 

phù hợp với thực tiễn phát triển, không có 

khoảng trống, không chồng chéo với các ngành 

công nghiệp khác”; đồng thời, chính sách cũng 

đặt ra giải pháp “Quản lý Nhà nước về ngành 

công nghiệp công nghệ số (chính sách phát triển 

ngành; nội dung quản lý nhà nước; quản lý thông 

tin về công nghiệp công nghệ số; nghiên cứu, 

phát triển công nghiệp công nghệ số; hành vi bị 

nghiêm cấm;…)”. Tuy nhiên, với khái niệm công 

nghệ số như giải pháp của chính sách, có thể thấy 

có sự trùng lặp trong phạm vi điều chỉnh của dự 

án Luật với các Luật hiện hành như Luật Viễn 

thông[1], Luật công nghệ cao[2]. Đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý cho 
phù hợp. 

 
[1] Ví dụ: vấn đề phát triển mạng băng rộng (4G, 

Bộ TTTT giải trình, làm rõ như sau: 
Các công nghệ số mới trong đó có 5G, AI, Bigdata,… 

đang được ứng dụng trong tất cả các ngành, lĩnh vực, 

do vậy sẽ có nhiều luật chuyên ngành quy định về các 

công nghệ này. Trong quá trình xây dựng, Bộ TTTT 

sẽ thống nhất định nghĩa, xác định phạm vi trong các 

luật để tránh chồng chéo trên nguyên tắc thống nhất 

khái niệm, còn quản lý là theo chuyên ngành. Ví dụ 

Luật công nghiệp công nghệ số sẽ quy định về hoạt 

động sản xuất thiết bị 5G, còn việc cung cấp dịch vụ 

5G sẽ quy định trong Luật Viễn thông. 
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5G, sau 5G). 
[2] Ví dụ: vấn đề về phát triển trí tuệ nhân tạo. 

Chính sách 2: Thúc đẩy phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới 
7.  Bộ Ngoại 

giao 
Chính sách 2 đang đề xuất theo hướng cho phép 

các tổ chức, cá nhân thủ nghiệm sản phẩm mới 

trong trường hợp pháp luật hiện hành có quy 

định cấm hoặc không rõ ràng, không hợp lý đối 

với việc triển khai các sản phẩm dựa trên kinh 

nghiệm của Hàn Quốc. Đây là vấn đề tương đối 

mới tại thị trường Việt Nam, việc quy định mở 

như vậy sẽ tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp 

nhanh chóng đưa các sản phẩm mới ra thử 

nghiệm trên thị trường. Tuy nhiên đề nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo có đánh giá kỹ về tính khả 

thi của chính sách này vì nước áp dụng quy định 

này đều là các nước phát triển trong lĩnh vực 

công nghệ. 

Tiếp thu 
Sau 01 năm triển khai (từ 17/01/2019), MSIT của Hàn 

Quốc đã phê chuẩn 102 trong số 120 đơn đăng ký 

trong năm 2019 và thêm mới 40 trường hợp vào 

sandbox. Kết quả là 16 công nghệ mới, dịch vụ mới đã 

thương mại hóa thành công bao gồm các dịch vụ nhắn 

tin di động, dùng chung bếp, đi chung taxi. 
Một số kết quả đã đạt được: 
- Các trường hợp được phép tham gia thị trường ngay 

lập tức thông qua việc áp dụng linh hoạt các luật và 

các khuyến nghị chính sách liên quan của các Bộ liên 

quan như: dịch vụ VR treadmill, dịch vụ bản kê doanh 

thu số (Unless, Kakaopay), Cân kỹ thuật số để cân xe 

tải chở hàng (Samin Data System). 
- Giải quyết các nhiệm vụ quá hạn lâu dài do có sự 

xung đột giữa các bên liên quan và các quy định như: 

Đồng hồ theo dõi nhịp tim do Huinno phát triển không 

thể tham gia thị trường trong 04 năm nhưng đã được 

đưa vào sandbox;  Dịch vụ di chung taxi từng bị cân 

nhắc tạm dừng, nhưng đã gia nhập thị trường với tư 

cách là trường hợp đầu tiên đi chung xe được đưa vào 

sandbox. 
- Các dự án CNTT-TT đa dạng đang được đưa ra thị 

trường giúp cuộc sống của người dân thuận tiện hơn 

và góp phần tạo ra giá trị xã hội, tiết kiệm ngân sách 

như: Dịch vụ nhắn tin di động cho các cơ quan hành 

chính và công cộng (15 cơ quan đã gửi 22 triệu hóa 

đơn gồm 69 loại bằng tin nhắn di động, trước đó được 
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gửi qua đường bưu điện, tiết kiệm 6,57 tỷ won); Giấy 

phép lái xe di động được kỳ vọng sẽ ngăn ngừa tội 

phạm và giảm chi phí cấp lại vì công dân sẽ không bị 

mất bằng lái xe, và dịch vụ này sẽ được mở rộng sang 

dịch vụ xác minh danh tính. 
- Các mô hình kinh tế chia sẻ như bếp ăn chung, dịch 

vụ taxi lớn cho cộng đồng theo yêu cầu, ... được đưa 

vào sandbox, tạo ra những kết quả rõ ràng (Dịch vụ 

bếp chung, cửa hàng đầu tiên ở Sajik-dong, đã tiết 

kiệm được 0,99 tỷ won chi phí khởi nghiệp để mở 35 

cửa hàng). 
Như vậy, có thể thấy được sự hiệu quả của chính sách. 
Tuy nhiên, khi áp dụng vào Việt Nam sẽ phải nghiên 

cứu có điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của Việt 

nam. 
8.  Bộ Ngoại 

giao 
Đề nghị tham khảo thêm Chiến lược về đẩy 

mạnh nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo 

ngành Công nghiệp Công nghệ thông tin (ICT) 

từ năm 2009 đến nay và một số Chiến lược 

chuyển đổi số của Châu Âu đến năm 2030 như: 

“Thập kỷ kỹ thuật số của Châu Âu”, “Định hình 

tương lai công nghệ số của Châu Âu”; “Phát 

triển thương mại điện tử, các hình thức trực 

tuyến là trọng tâm”. 

Tiếp thu 
Bộ TTTT nghiên cứu, bổ sung nội dung liên quan đến 

“Thập kỷ kỹ thuật số của Châu Âu”, “Định hình tương 

lai công nghệ số của Châu Âu”,… vào phần kinh 

nghiệm quốc tế, chọn lọc các giải pháp phù hợp với 

thực tiễn của Việt Nam để đưa vào chính sách. 

 Bộ Tư pháp Mục tiêu của chính sách đặt ra bao gồm việc 

“Giảm thiểu các rủi ro, tác động tiêu cực khi 

triển khai, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới vào 

các lĩnh vực của đời sống”. Tuy nhiên, nội dung 

giải pháp của chính sách tập trung vào vấn đề 

“tiền kiểm” mà chưa có các giải pháp “hậu 
kiểm”, chưa có giải pháp xử lý rủi ro, hậu quả 

Tiếp thu. 
Bổ sung quy định liên quan đến trách nhiệm của Bộ 

TTTT trong thực hiện hậu kiểm, thanh kiểm tra vào 
Điều về Trách nhiệm quản lý về công nghiệp công 

nghệ số. 
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pháp lý (nếu có). Đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo rà soát, nghiên cứu bổ sung cho phù hợp. 
 Bộ Tư pháp Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát 

toàn diện các giải pháp thúc đẩy sản phẩm, dịch 

vụ mới bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện 

hành, ví dụ: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; Luật Công nghệ cao đã có một số quy định 

liên quan đến việc thử nghiệm sản phẩm mới. 

Đồng thời, nghiên cứu, rà soát, cân nhắc bổ sung 

giải pháp liên quan đến vấn đề bảo hộ bản quyền 

đối với sản phẩm công nghệ số. 

Tiếp thu. 
Bổ sung quy định liên quan đến bảo hộ bản quyền đối 

với sản phẩm công nghệ số. 

Chính sách 3: Biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ số 
 Bộ Tư pháp Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các nội 

dung của giải pháp đề ra, bảo đảm thống nhất, 

tránh trùng lặp với các quy định của pháp luật 

hiện hành và phù hợp với các cam kết quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên, ví dụ: Luật Đầu tư, Luật 

Công nghệ cao, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa… đã quy định một số chính sách ưu đãi liên 

quan đến phát triển các sản phẩm công nghệ. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT tiếp thu ý kiến và rà soát để bảo đảm thống 

nhất, không mâu thuẫn với các chính sách hiện hành, 

không vi phạm cam kết quốc tế. 

 Bộ Tư pháp Cân nhắc không quy định các giải pháp như 

chính sách ưu tiên trong mua sắm của cơ quan 

nhà nước, do nội dung này có thể dẫn đến việc vi 

phạm cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên. 

Dù Việt Nam đã là thành viên của WTO nhưng chưa 

gia nhập hiệp định Hiệp định mua sắm chính phủ -
GPA - của WTO, do đó các nội dung về GPA trong 
WTO, Việt Nam chưa phải thưc hiện.  
Đối với một số cam kết quốc tế khác: Về đối xử quốc 

gia, các nước đang phát triển ví dụ như Việt Nam sẽ 

được ưu tiên đối với hàng hóa sản xuất trong nước 

trong giai đoạn chuyển đổi, khi hết giai đoạn chuyển 

đổi, thì sẽ thực hiện không phân biệt đối xử. Ví dụ, 

trong Hiệp định CPTPP, đối với Việt Nam, Hiệp định 

có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019. Việt Nam 
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chỉ cam kết mở cửa các gói mua sắm một số loại hàng 

hóa, dịch vụ nhất định và cam kết mở cửa đấu thầu 

của 38 đơn vị sự nghiệp. Biện pháp ưu đãi hàng sản 

xuất trong nước sẽ được loại bỏ từ năm thứ 26 kể từ 
khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam. 
Do đó, việc ưu tiên hàng sản xuất trong nước trong 

khuôn khổ cho phép sẽ không vi phạm cam kết quốc 

tế, sẽ là biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong 

nước phát triển, nhát là trong giai đoạn hội nhập quốc 

tế, cạnh tranh toàn cầu hiện nay. 
 Bộ Tư pháp Đề nghị giải trình, làm rõ thêm việc đưa ra giải 

pháp về phát triển doanh nghiệp công nghệ số 

đầu đàn trong mối tương quan với vấn đề thống 

lĩnh thị trường, độc quyền theo pháp luật về cạnh 

tranh và vấn đề đáp ứng các cam kết quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên. 

Bộ TTTT đã loại bỏ nội dung về doanh nghiệp đầu 

đàn khỏi dự thảo Đề cương Luật. 

Chính sách 4: Kết cấu hạ tầng công nghiệp công nghệ số 
 Bộ Tư pháp Đề nghị rà soát nội dung giải pháp với các cơ 

chế, chính sách liên quan hệ sinh thái đổi mới 

sáng tạo hiện có để tận dụng hiệu quả, thống 

nhất, đồng bộ, tránh trùng lặp, ví dụ như hoạt 

động của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, 

các khu công nghệ cao… 

Bộ TTTT bổ sung giải trình, làm rõ như sau: 
Kết cấu hạ tầng về phát triển công nghiệp công nghệ 

số bao gồm khu CNTT tập trung, trung tâm dữ liệu, 

trung tâm tính toán hiệu năng cao. Các nội dung này 
chưa được quy định trong hệ thống pháp luật khác nên 

không có sự chồng chéo, mâu thuẫn. 
Các ý kiến khác (không thuộc các nội dung trên) 

Góp ý cho Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật 
 

Các ý kiến khác không thuộc nhóm nào trong các nhóm trên 
9.  Bộ Ngoại 

giao 
Đề nghị nghiên cứu kỹ các điều ước quốc tế có 

liên quan mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là 

đối với những nội dung liên quan đến dịch vụ 

xuyên biên giới, tham khảo, tiếp thu các ý kiến 

Bộ TTTT tiếp thu ý kiến này và tiếp tục nghiên cứu 

trong quá trình xây dựng các nội dung của Luật liên 

quan đến vấn đề này. 
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của tổ chức, doanh nghiệp quốc tế trong quá 

trình xây dựng Luật, bảo đảm phù hợp với các 

cam kết quốc tế của Việt Nam. 
10.  Bộ Tư pháp  Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện 

đúng trình tự, thủ tục, hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

xây dựng Luật theo quy định tại Chương III Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020), 

Chương II Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 
31/12/2020 của Chính phủ). Trong đó, lưu ý tổ 

chức lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ 

Ngoại giao và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức 

liên quan, nhất là đối tượng chịu sự tác động của 

văn bản; trên cơ sở đó, giải trình, tiếp thu đầy đủ 

ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, 

gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính 

phủ. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã lấy ý kiến của các bộ Tài chính, Nội vụ, 

Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương và các đối 

tượng chịu tác động của Luật. Ý kiến của 4 bộ (Tư 

pháp, Tài chính, Nội vụ, Ngoại giao) và ý kiến các đối 

tượng chịu tác động đã được Bộ TTTT tiếp thu giải 

trình đầy đủ trong báo cáo kèm theo Hồ sơ lập đề nghị 

xây dựng Luật. 

 



BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý NGHIÊN CỨU LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG 
LUẬT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 

(Tổng hợp từ bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội) 
 
1. Văn bản lấy ý kiến của Bộ TTTT: Văn bản số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 gửi các cơ quan, đơn vị. Văn bản số 3295/BTTTT-
CNTT ngày 26/8/2021 gửi đăng Cổng TTĐT Chính phủ. 
2. Các đơn vị gửi xin ý kiến: 119 
- Các Bộ: 10 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 63 
- Hội, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp: 17 
- Các đơn vị thuộc Bộ TTTT: 19 
3. Các đơn vị đã có ý kiến:  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 7/10 
- UBND các tỉnh, thành phố: 48/63 
- Hội, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp:  5/17 
- Các đơn vị thuộc Bộ TTTT: 13/19 
4. Số lượng các cơ quan, đơn vị nhất trí hoàn toàn: 421 
5. Không có ý kiến nào góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ TTTT 
 
 
Chi tiết các góp ý 
 

TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

Phần 1. Góp ý chung (ví dụ như về sự cần thiết, đề nghị làm rõ,…) 
1.  Viettel Nhất trí với sự cần thiết của việc xây dựng Luật 

Công nghiệp công nghệ số. Tuy nhiên, cần xây 

dựng khung luật chung nhất, có tầm nhìn bao quát, 

Tiếp thu. 
Nội dung Quan điểm xây dựng Luật đã nêu rõ “Tạo 

khung pháp lý toàn diện để phát triển công nghiệp 

 
1 UBTW Mặt trận TQ, Bộ Nội Vụ, Bộ LĐTBXH, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Cần Thơ, Sơn La, Hà Tĩnh, Yên Bái, Bắc Giang, Điện Biên, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Kạn, Bến Tre, Nghệ An, 

Nam Định, Hà Giang, Long An, Gia Lai, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Hà Nam, Lâm Đồng, Bình Định, Quảng Bình, Cà Mau, Cao Bằng, Bình Thuận, Trà Vinh, Tiền Giang, Thái 

Nguyên, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Cục TTCS, Cục TTĐN, Cục Báo chí, Cục TSVTĐ. 
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TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

thích ứng với sự thay đổi và phát triển nhanh chóng 

của lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung công 

nghệ số nói riêng trên thế giới và trong khu vực 

công nghệ số, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho 

sự ra đời và phát triển các sản phẩm, công nghệ, mô 

hình mới có tính sáng tạo, đột phá; tạo điều kiện bảo 

đảm công nghiệp công nghệ số phát triển nhanh đi 

đôi với phát triển bền vững; bảo đảm phù hợp với 

nhu cầu thực tiễn và xu thế phát triển công nghiệp 

công nghệ số”. 
Phần 2. Góp ý cụ thể 
Góp ý cho Tờ trình Chính phủ 
I. Sự cần thiết 
2.  Bộ KH&CN Đề nghị xem xét, bổ sung những cơ sở pháp lý và 

thực tiễn về kinh nghiệm  thế giới, trong đó cần 

phân tích các nước đã xây dựng và quản lý đối 

tượng này như thế nào. Trước xu thế phát triển của 

ngành công nghiệp số thì các nước đó xây dựng 

một Luật riêng hay bằng hình thức văn bản khác. 

Vì vậy, về vấn đề này, đề nghị ban soạn thảo cần bổ 

sung thông tin và phân tích cụ thể để tăng tính 

thuyết phục, cho thấy việc điều chỉnh này là phù 

hợp và hòa nhập với xu thể phát triển chung của thế 

giới. 
Trên cơ sở ý kiến ở trên, đề nghị nghiên cứu, xây 

dựng theo hướng xem xét bổ sung sửa đổi Luật 

công nghệ thông tin đang có để hài hòa với xu 

hướng phát triển của công nghệ và có sự thống nhất 

trong các văn bản luật, góp phần thuận lợi trong 

việc theo dõi, thực thi pháp luật. 

Nội dung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế được trình 

bày trong Báo cáo đánh giá tác động. Bộ TTTT sẽ 

tiếp tục nghiên cứu, bổ sung kinh nghiệm quốc tế để 

tăng thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho đề xuất 

Luật. 
Nội hàm của Luật sẽ có những đối tượng quản lý mới 

và hình thức quản lý mới,… nên phương án sửa đổi 

bổ sung Luật CNTT hiện có sẽ không đáp ứng được 

thực tiễn phát triển. Bộ TTTT đề xuất xây dựng Luật 

công nghiệp công nghệ số để thay thế các nội dung 

về phát triển công nghệ thông tin trong Luật CNTT. 

3.  ĐHQG Hà 

Nội 
Hồ sơ đang đề xuất xây dựng Luật căn cứ vào các 

điểm còn chưa hoàn thiện của Luật Công nghệ 

Nội hàm của Luật sẽ có những đối tượng quản lý mới 

và hình thức quản lý mới,… nên phương án sửa đổi 
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TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

Thông tin - là lý do ra Luật mới, tuy nhiên, nếu chỉ 

đơn thuần là bổ sung, làm rõ khái niệm, quy định 

thì việc bổ sung, mở rộng phạm vi cho các Luật có 

sẵn sẽ phù hợp hơn là tạo ra một Luật mới 

bổ sung Luật CNTT hiện có sẽ không đáp ứng được 

thực tiễn phát triển. Bộ TTTT đề xuất xây dựng Luật 

công nghiệp công nghệ số để thay thế các nội dung 

về phát triển công nghệ thông tin trong Luật CNTT. 
4.  Cục ATTT Tại tiết (3) điểm a mục 2 Phần I Tờ trình đề nghị 

xây dựng Luật nêu “Công nghệ số là bước phát 

triển tiếp theo của CNTT”, tuy nhiên nội dung chưa 

thể hiện rõ sự phát triển này như thế nào. Đề nghị 

làm rõ hơn sự phát triển, sự khác biệt giữa “công 

nghệ số” và “công nghệ thông tin”. Trên cơ sở đó 

xác định được cụ thể đối tượng hoạt động trong 

lĩnh vực công nghiệp công nghệ số để xây dựng 

chính sách phù hợp 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung thêm mục III.1 trong Tờ trình 

Chính phủ về định nghĩa nội hàm công nghệ số để 

xác định rõ khái niệm, phạm vi, đối tượng của hoạt 

động công nghiệp công nghệ số. 

5.  VCCI Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, nhiều quy định 

chính sách còn thiếu các chế định cụ thể để áp dụng 

trực tiếp, thiết kế chính sách nhưng không bố trí và 

dự kiến nguồn lực thực hiện phù hợp dẫn đến tình 

trạng chính sách không khả thi, không được thực 

hiện trên thực tế… Do vậy, đề nghị cơ quan nghiên 

cứu bổ sung một số nội dung sau để hoàn thiện Dự 

thảo Báo cáo và Tờ trình: 
- Rà soát toàn diện về khung khổ pháp lý các chính 

sách cho ngành công nghệ thông tin, không chỉ các 

chính sách nằm trong Luật Công nghệ thông tin mà 

nằm trong các văn bản khác như Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, Luật Công nghệ cao…, và các 

Dự thảo đang được soạn thảo như Dự thảo về cơ 

chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ 

tài chính trong lĩnh vực ngân hàng…; từ đó chỉ ra 

Bộ TTTT tiếp thu và giải trình như sau: 
- Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về công nghiệp 

CNTT đã đánh giá đầy đủ các khía cạnh pháp lý bao 

gồm pháp luật chuyên ngành về công nghiệp CNTT 

cũng như các pháp lý liên quan khác như thuế, đầu 

tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ… trong đó 

đã xác định được các vấn đề bất cập liên quan đến hệ 

thống pháp luật về công nghiệp CNTT và các điểm 

không đồng bộ với các hệ thống pháp luật khác (ví 

dụ như vấn đề áp dụng thuế đối với phần mềm và 

dịch vụ phần mềm). 
- Trong quá trình đánh giá tổng kết pháp luật công 

nghiệp CNTT, Bộ TTTT đã tiếp thu, tổng hợp các 

vướng mắc của doanh nghiệp trong thực tiễn hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 
- Để đảm bảo hệ thống pháp luật về công nghiệp 
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TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

các khó khăn vướng mắc và đề xuất nhóm giải pháp 

tổng thể gắn với quá trình xây dựng luật; 
- Những điều tra, đánh giá nhu cầu của các doanh 

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân trong 

nước, về ưu đãi, hỗ trợ cũng như các nhu cầu khác 

như đất đai, nhân lực, tiếp cận vốn, tài chính… 
- Khung khổ cam kết của Việt Nam trong các hiệp 

định thương mại để đánh giá không gian ban hành 

các chính sách hỗ trợ phát triển cho ngành công 

nghệ thông tin. 

công nghệ số phù hợp với các cam kết quốc tế mà 

Việt Nam tham gia, trong quá trình xây dựng Luật, 

Bộ TTTT sẽ tiếp tục tham khảo, lấy ý kiến của tổ 

chức, doanh nghiệp quốc tế. 

6.  VCCI Ngành công nghệ thông tin gồm 03 phân ngành 

nhỏ. Tương ứng với đó, mỗi phân ngành công 

nghiệp lại có những khó khăn, bất cập khác nhau, 

và do đó cần các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tháo gỡ 

khác nhau. Chẳng hạn, đối với phân ngành công 

nghiệp phần cứng, khó khăn lớn nhất nằm ở năng 

lực của các doanh nghiệp trong nước trong việc 

tham gia sản xuất các sản phẩm điện tử và khả năng 

tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc 

gia. Với ngành công nghiệp phần mềm và công 

nghiệp công nghệ số, điểm yếu lại nằm ở cơ sở kết 

cấu hạ tầng, cơ sở dữ liệu và quy định pháp lý cho 

ngành. Trong khi đó, ngành công nghiệp nội dung 

lại gặp vấn đề với các biện pháp quản lý có nhiều 

ảnh hưởng hạn chế đến sự phát triển của ngành, 

xuất hiện tình trạng “bảo hộ ngược” với các doanh 
nghiệp nội địa. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo 
bổ sung các đánh giá cụ thể về khó khăn, bất cập 

mà từng phân ngành đang gặp phải, từ đó đưa ra 

Bộ TTTT tiếp thu và bổ sung các phân tích về tồn tại 

hạn chế liên quan đến từng lĩnh vực của ngành công 

nghiệp CNTT trong Báo cáo tổng kết thi hành pháp 

luật. 
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TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp cho từng 

phân ngành công nghệ thông tin. 
7.  Viettel Khái niệm công nghệ số chưa rõ, đề xuất xác định 

rõ công nghệ số và phạm vi của khái niệm này. 

Hiện đã quy định về các công nghệ khác nhau tại 

Luật Công nghệ cao 2008 cùng các nghị định, 

quyết định hướng dẫn, đồng thời đã có danh mục 

99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển 

(theo Quyết định 38/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 

ngày 30/12/2020) và 4 nhóm công nghệ ưu tiên 
nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động 

tham gia CMCN 4.0 (theo Quyết định 2117/QĐ-
TTg của Thủ tướng ngày 16/12/2020), tại đó nhóm 

công nghệ số gồm 12 đơn nhóm. Bên cạnh đó, công 

nghệ in 3D tiên tiến, Robot tự hành được phân vào 

nhóm công nghệ vật lý, không phải nhóm công 

nghệ số. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung thêm mục III.1 trong Tờ trình 

Chính phủ về định nghĩa nội hàm công nghệ số để 

xác định rõ khái niệm, phạm vi, đối tượng của hoạt 

động công nghiệp công nghệ số. 

II. Mục đích, quan điểm 
8.  Vụ BC Đề nghị xem xét, bổ sung quan điểm “quản lý, thúc 

đẩy và kiến tạo thị trường công nghiệp công nghệ 

số” 

Nội hàm của quan điểm xây dựng Luật đã bao hàm 
các nội dung về quản lý thúc đẩy (“tạo môi trường 

pháp lý thuận lợi cho sự ra đời và phát triển các sản 

phẩm, công nghệ, mô hình mới có tính sáng tạo, đột 

phá”) và các biện pháp thúc đẩy trong đó bao gồm 

biện pháp tạo thị trường (“tạo khung pháp lý toàn 

diện để phát triển công nghiệp công nghệ số”). 
III. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
9.  Đồng Tháp Tại trang 10 của dự thảo Tờ trình, đề nghị điều 

chỉnh phạm vi áp dụng thành "Luật này áp dụng đối 

với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Tương tự như Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp,… quy 

định hiện nay, đối tượng áp dụng không cần thiết 
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nước ngoài tham gia hoạt động công nghiệp công 

nghệ số tại Việt Nam." 
phải ghi rõ tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá 

nhân nước ngoài do Luật này quy định tại Việt Nam, 

bất cứ đối tượng nào, không phân biệt tổ chức, cá 

nhân Việt Nam hay nước ngoài, có hoạt động tại Việt 

Nam cũng đều phải tuân theo pháp luật của Việt 

Nam. 
10.  Đồng Tháp Tại trang 10, 11 của dự thảo Tờ trình, Đề nghị sửa 

cụm từ "Hoạt động công nghiệp công nghệ số mới" 

bằng cụm từ khác phù hợp hơn vì hiện nay chỉ mới 

có khái niệm về "hoạt động công nghiệp công nghệ 

thông tin", chưa có khái niệm về "Hoạt động công 

nghiệp công nghệ số". 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Luật điều chỉnh về công nghiệp công nghệ số nên 

quy định về các hoạt động công nghiệp công nghệ số 

là phù hợp trên cơ sở kế thừa, phát triển các hoạt 

động công nghiệp CNTT trước đây. 
 

11.  Cục THH Mục đích và quan điểm xây dựng Luật đã nói lên 

tinh thần chung của Luật là để cụ thể hóa chủ 

trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát 

triển công nghiệp công nghệ số, khắc phục những 

vấn đề bất cập tồn tại do thiếu các quy định tại các 

văn bản hiện hành và quan trọng hơn nữa là để thúc 

đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số. Tuy 

nhiên, tại nội dung phạm vi điều chỉnh của văn bản 

lại chưa toát lên được tinh thần này, chủ yếu đề cập 

đến khía cạnh phục vụ công tác quản lý nhà nước 

về công nghiệp công nghệ số. Đề nghị xem xét nhất 

quán tinh thần chung của Luật là quản lý để thúc 

đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số 

Bộ TTTT tiếp thu và điều chỉnh lại phạm vi điều 

chỉnh như sau: “Luật này quy định về hoạt động 

công nghiệp công nghệ số và  bảo đảm phát triển 

công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam”. 

12.  Cục THH Nếu xác định công nghệ số là CNTT và bao gồm 

thêm các công nghệ mới của CMCN 4.0 thì mới chỉ 

đề cập đến khía cạnh kỹ thuật thuần túy để cho thấy 

sự khác biệt giữa công nghệ số với CNTT truyền 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung thêm mục III.1 trong Tờ trình 

Chính phủ về định nghĩa nội hàm công nghệ số để 

xác định rõ khái niệm, phạm vi, đối tượng của hoạt 
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TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

thống trước đây. Cần làm rõ thêm vai trò, ý nghĩa, 

tác động của công nghệ số để cho thấy rõ sự khác 

biệt giữa công nghệ số với công nghệ thông tin 

truyền thống trước đây. 

động công nghiệp công nghệ số. 

IV. Chính sách 1: Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng quản lý trong các hoạt động công nghiệp công nghệ số 
13.  Bộ 

VHTT&DL 
Theo quy định  tại  khoản 1 Điều  2  Nghị  định  số  

34/2016/NĐ-CP  ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015:  
“1. Chính sách là định hướng, giải pháp của nhà 

nước để giải quyết vấn đề của thực tiễn nhằm đạt 

được mục tiêu nhất định”. Do vậy, cần nghiên cứu 

thể hiện rõ nội dung chính sách này vì “hoàn thiện  

các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng 

quản lý” chưa phải là chính sách theo quy định 

nêu trên. 

Bộ TTTT tiếp thu và chỉnh sửa tên chính sách 1 

thành: “Quy định hoạt động công nghiệp công nghệ 

số, sản phẩm, dịch vụ công nghệ số” 
 

14.  Viettel - Đề xuất bổ sung khái niệm sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ số, và có phạm vi điều chỉnh cụ thể vì 

đây là then chốt xác định phạm vi doanh nghiệp 

công nghệ số và công nghiệp công nghệ số. Sản 

phẩm, dịch vụ được phát triển từ công nghệ số có 

điểm khác so với sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công 

nghệ số, tuy nhiên ranh giới này không rõ với từng 

lĩnh vực khác nhau. 
- Đề xuất định nghĩa khái niệm và phạm vi của sản 

phẩm, dịch vụ công nghệ số mới (sẽ được thúc đẩy 

phát triển trong chính sách 2) theo hướng các sản 

phẩm, dịch vụ mới chưa xuất hiện trên lãnh thổ 

Bộ TTTT tiếp thu và bổ sung trong dự thảo Đề 

cương (Điều 3). 
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Việt Nam nhưng đã có trên thế giới. 
15.  Viettel Đề xuất bổ sung quy định về quản lý cạnh tranh, 

chống độc quyền. 
Nội dung về quản lý cạnh tranh, độc quyền đã được 

quy định tại hệ thống pháp luật về cạnh tranh.  
V. Chính sách 2: Thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới 
16.  Bộ 

VHTT&DL 
Đề nghị cần làm rõ các bất cập liên quan đến “Sản 

phẩm công nghệ số”, “dịch vụ công nghệ số”, “Sản 

phẩm mới, dịch vụ mới” để xác định được mục tiêu 

và các giải pháp khắc phục cho các bất cập này.  

Bộ TTTT tiếp thu và bổ sung thêm những bất cập 

liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công nghệ số (liên 

quan đến việc chưa có quy định pháp lý để điều 

chỉnh, mục I.2.a, I.2.b). Về sản phẩm công nghệ số 

mới, Bộ TTTT đã làm rõ thêm trong Báo cáo đánh 

giá tác động (Mục II.2)  
17.  Viettel Đề xuất không yêu cầu cấp phép, cho phép thử 

nghiệm… với các hoạt động mà pháp luật không 

quy định cấm, trừ các hoạt động trong lĩnh vực kinh 

doanh có điều kiện hoặc nhạy cảm như y tế, sức 

khỏe, giáo dục, an ninh tiền tệ, trật tự xã hội… 

Tránh áp dụng như một quy chuẩn chung cho việc 

phát triển mọi sản phẩm, dịch vụ mới. 

Bộ TTTT giải trình như sau: Mục tiêu của chính sách 

này là tạo khung pháp lý để thúc đẩy, tạo cơ chế bảo 

vệ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, thương mại 

hoá các sản phẩm, dịch vụ mới. Không phải là tạo ra  

hàng rào kỹ thuật (quy chuẩn) để yêu cầu doanh 

nghiệp bắt buộc phải tuân thủ khi triển khai mọi sản 

phẩm, dịch vụ mới. Dự thảo Đề cương quy định các 

nội dung như: 
- Quy định cơ quan để điều phối, tổ chức xử lý các 

đề xuất về nghiên cứu phát triển, triển khai sản 

phẩm, dịch vụ mới. 
- Quy định phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền quản 

lý của các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc xác định 

các biện pháp quản lý và xử lý các đề xuất về nghiên 

cứu phát triển, triển khai sản phẩm mới, dịch vụ mới 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành. 
- Quy định phương thức, nguyên tắc xử lý bảo đảm 

cho các đề xuất về nghiên cứu phát triển, sản phẩm, 

dịch vụ mới được triển khai nhanh chóng, kịp thời 
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(cấp phép/cho phép thử nghiệm/thí điểm hoặc các 

trường hợp ngoại lệ…) khi tổ chức, cá nhân đề xuất 

về nghiên cứu phát triển, triển khai sản phẩm, dịch 

vụ mới. 
18.  Cục THH Đề nghị làm rõ hơn trong nội dung của chính sách 

đối với việc “Chỉ định một cơ quan điều phối, tổ 

chức xử lý các đề xuất về nghiên cứu phát triển, 

triển khai sản phẩm, dịch vụ mới” 

Bộ TTTT giải trình, làm rõ như sau: 
Sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới có thể được áp 

dụng ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Do vậy, cần 

có 01 đầu mối để điều phối, tổ chức xử lý (sự phối 

hợp của các bộ, ngành, địa phương,…) tất cả các vấn 

đề liên quan đến đề xuất, triển khai sản phẩm mới, 

dịch vụ mới.  
Nội dung này sẽ được lấy ý kiến và làm rõ trong 

Luật sau khi lập đề nghị được Chính phủ thông qua.  
VI. Chính sách 3: Biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ số 
19.  Viettel Đề xuất bổ sung quy định thành lập và cơ chế hoạt 

động, cơ chế chi Quỹ đầu tư mạo hiểm của doanh 

nghiệp. 

Bộ TTTT sẽ nghiên cứu, bổ sung trong quá trình xây 

dựng Luật nếu phù hợp. 

20.  Viettel Đề xuất có quy định cụ thể các chính sách nhằm thu 

hút nhân lực công nghệ số xuất sắc trong nước và 

nước ngoài trong nội dung Luật Công nghiệp công 

nghệ số. 

Bộ TTTT đã quy định một số nội dung trong Đề 

cương (Điều. Thu hút nhân lực công nghệ số xuất sắc 

trong nước và nước ngoài). Nội dung này sẽ tiếp tục 

được làm rõ trong quá trình xây dựng Luật. 
21.  Viettel Đề nghị có đánh giá đến việc bảo đảm quyền sở 

hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, dịch vụ công 

nghiệp công nghệ số. 

Liên quan đến vấn đề bảo đảm quyền SHTT, Bộ 

TTTT đang quy định trong mục 6 Chương III của Đề 

cương. Trong quá trình xây dựng Luật, Bộ TTTT sẽ 

rà soát, đánh giá để đề xuất các quy định chi tiết điều 

chỉnh nội dung này. 
22.  Viettel Về các biện phải bảo đảm khác, đề xuất bổ sung 

chính sách hỗ trợ, tạo môi trường phát triển cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ vì 95% doanh nghiệp tại 

Tiếp thu. 
Trong nội dung về phát triển doanh nghiệp công 

nghệ số, Bộ TTTT đã đưa các nội dung về quy định 
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Việt Nam hiện nay vẫn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. các loại hình doanh nghiệp công nghệ số để phát 

triển hệ sinh thái doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp chủ lực. 
23.  Viettel Về doanh nghiệp công nghệ số đầu đàn, đề xuất xây 

dựng cơ chế hỗ trợ nhằm giảm thiểu tác động của 

độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh. 

Bộ TTTT đã loại bỏ khỏi dự thảo Đề cương Luật nội 

dung về doanh nghiệp công nghệ số đầu đàn 

24.  Viettel Về Quy định cơ chế quản lý sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ số trọng yếu, đề xuất bổ sung việc xác 

định các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số liên quan 

mật thiết đến an ninh phi truyền thống (đại dịch, 

thiên tai, biến đổi khí hậu, năng lượng…). 

Bộ TTTT tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Đề cương 
điều quy định về Cơ chế quản lý sản phẩm công nghệ 

số trọng yếu. 

25.  Viettel Về Quy định hình thành, quản lý, thúc đẩy dữ liệu 

số: đề xuất đưa thành một nhóm chính sách riêng vì 

đây là nội dung cốt lõi, đầu vào và cả đầu ra của 

ngành công nghiệp công nghệ số 

Đề cương Luật đã có một mục riêng về Hình thành, 

quản lý, thúc đẩy dữ liệu số, đồng thời Bộ TTTT bổ 

sung một số nội dung để rõ nội hàm của mục này, 

bao gồm các quy định như: 
1. Quy định khái niệm và phân loại dữ liệu. 
2. Quy định về việc thu thập, sử dụng dữ liệu trong 

công nghiệp công nghệ số nhằm bảo đảm quyền 

riêng tư. 
3. Quy định bảo đảm an toàn dữ liệu. 
4. Quản lý dòng dữ liệu xuyên biên giới. 
5. Quy định về chia sẻ dữ liệu. 
6. Quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý có liên 

quan trong việc cấp và sử dụng dữ liệu số. 
7. Chính sách phát triển doanh nghiệp, thị trường 

dịch vụ dữ liệu. 
26.  Vụ KHTC Về đề xuất bổ sung ngành “công nghiệp công nghệ 

số” là một ngành kinh tế trong Hệ thống kinh tế 

Việt Nam và quy định mức chi cho công nghệ số 

Bộ TTTT đã bổ sung tổng kết nội dung chi NSNN 

cho CNTT giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020… vào 

Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật (Mục II.5). 
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trong tổng chi NSNN, xây dựng mục chi riêng 

trong mục lục NSNN, đề nghị xem xét, bổ sung 

thêm hiện trạng chi NSNN cho lĩnh vực CNTT 

trong thời gian qua, các khó khăn, vướng mắc do 

việc thiếu ngân sách gây ra; đồng thời làm rõ 

nguyên nhân Bộ TC không đồng thuận đối với đề 

xuất này trong giai đoạn từ 2010 đến nay để làm 

căn cứ cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 
27.  NEAC Đề nghị bổ sung thêm chính sách hỗ trợ, triển khai, 

áp dụng các sản phẩm công nghệ số vào các dịch vụ 

thiết yếu như kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm, các 

giao dịch điện tử và trong dịch vụ công quốc gia. 

Cụ thể: các giải pháp phát triển, mở rộng thị trường 

chữ ký số cá nhân trong việc kê khai thuế TNCN, 

quản lý thông tin bảo hiểm xã hội, thực hiện các 

giao dịch điện tử có giá trị cao 
Đồng thời, bổ sung các chính sách hỗ trợ cho DN 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số như 

chính sách về miễn giảm thuế DN, thuế TNCN và 

các chính sách hỗ trợ vay ưu đãi cho DN này 

Bộ TTTT tiếp thu và giải trình như sau: 
- Nội dung về hỗ trợ ứng dụng công nghệ số đã được 

Bộ TTTT bổ sung vào điều quy định về Nghiên cứu 

phát triển và ứng dụng công nghệ số phục vụ phát 

triển công nghiệp công nghệ số. 
- Về chính sách thuế, Bộ Tài chính có ý kiến loại bỏ 

chính sách ưu đãi về thuế trong Luật Công nghiệp 

công nghệ số. Do vậy, Bộ TTTT đã tiếp thu và 

không đưa nội dung này vào Luật. 

VII. Chính sách 4: Kết cấu hạ tầng công nghiệp công nghệ số 
28.  Viettel Về quy định khu Công nghệ thông tin tập trung, đề 

xuất có quy định liên thông không chồng chéo với 

khu Công nghệ cao vì đây cũng là hạ tầng phát triển 

công nghiệp số. Đồng thời, đề xuất phân tích và sử 

dụng các bài học phát triển các khu Công nghệ 

thông tin tập trung từ phía tư nhân (nằm ngoài 6 

khu Công nghệ thông tin trong báo cáo) để xây 

dựng luật tạo cơ chế ưu đãi phù hợp. 

Khu CNTT tập trung được xây dựng với mô hình, 

tiêu chí và cách thức đầu tư, quản lý có nhiều điểm 

khác với Khu CNC. Trong đó ưu tiên, khuyến khích 

đầu tư và quản lý vận hành bởi tư nhân, đây là điểm 

khác biệt lớn so với Khu CNC.  
Qua hơn 10 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về khu CNTT, Bộ TTTT đã nhận thấy một số quy 

định hiện nay không còn phù hợp với thực tiễn và 
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trên cơ sở kinh nghiệm của một số nước, sự phát 

triển của các mô hình khu công nghệ mới, Bộ TTTT 
sẽ xây dựng các quy định về Khu CNTT tập trung 

trong Luật CN CNS này. 
29.  Cục THH Đề nghị làm rõ cơ quan/doanh nghiệp/đơn vị chủ 

quản của Trung tâm tính toán hiệu năng cao cụ thể 

là ai để thấy rõ trách nhiệm đầu tư, quản lý, vận 

hành các Trung tâm này 

Bộ TTTT làm rõ như sau: 
Dự kiến mô hình đầu tư phát triển các trung tâm này 

là PPP nên cơ quan chủ quản sẽ là mô hình hợp tác 

giữa nhà nước – doanh nghiệp. 
VIII. Các ý kiến khác (không thuộc các nội dung trên) 
30.  Bộ KH&CN Bộ TT&TT cũng cần xem xét về chức năng quản lý 

với các Bộ, ngành liên quan để có sự thống nhất 

quản lý tập trung một đầu mối và tránh chồng chéo 

trong công tác quản lý. 

Bộ TTTT tiếp thu, làm rõ chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ về công nghiệp công nghệ số để có sự 

thống nhất, tránh chồng chéo trong công tác quản lý. 

31.  Bộ KH&CN Bộ KH&CN cũng đã ban hành Luật công nghệ cao, 

Luật chuyển giao công nghệ, trong đó có những 

quy định cụ thể và chi tiết về việc phát triển công 

nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, đề nghị ban soạn 

thảo rà soát, cập nhật để có những chính sách đồng 

bộ, thống nhất. 

Bộ TTTT tiếp thu, rà soát, cập nhật để có những 

chính sách đồng bộ, thống nhất với Luật Công nghệ 

cao và Luật Chuyển giao công nghệ. 

Góp ý cho Đề cương Luật Công nghiệp công nghệ số 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
32.  Bộ KH&CN Đề nghị xem xét lại sự phù hợp, chính xác của phần 

giải nghĩa "Công nghệ số là công nghệ thông tin" ở 

khoản 1 Điều giải thích từ ngữ. Ngoài ra, đề nghị  

Bộ TT&TT tiếp tục nghiên cứu làm rõ khái niệm, 

nội hàm của công nghệ số để làm cơ sở cho việc đề 

xuất các quy định của dự thảo Luật. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung thêm mục III.1 trong Tờ trình 

Chính phủ về định nghĩa nội hàm công nghệ số để 

xác định rõ khái niệm, phạm vi, đối tượng của hoạt 

động công nghiệp công nghệ số. Cụ thể: Công nghệ 

số: là công nghệ thông tin có sự bổ sung, tích hợp 

thêm các công nghệ mới bao gồm nhưng không giới 

hạn như trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối (blockchain), in 
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3D, internet kết nối vạn vật (IoT), kết nối mạng băng 

rộng (5G, sau 5G), dữ liệu lớn (Bigdata), điện toán 
đám mây (Cloud Computing), thực tại ảo (VR), thực 

tại tăng cường (AR), thực tại trộn (MR) 
33.  Bộ KH&CN Đề nghị xem xét bổ sung một Điều về nghiên cứu 

phát triển, ứng dụng và đổi mới công nghệ số, trong 

Điều này tập trung quy định các cơ chế, chính sách 
để thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng 

và đổi mới công nghệ số (hiện dự thảo mới chỉ có 

điều về nghiên cứu phát triển công nghiệp công 

nghệ số). 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT bổ sung nội dung này vào Điều về ưu đãi, 

khuyến khích phát triển, sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ số mới. 

34.  Phú Yên  Đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm những vấn đề 

trong quản lý và phát triển công nghệ số. 
Bộ TTTT giải trình như sau: 
Đề cương luật đã có nội dung về quản lý và phát 

triển công nghệ số như: Chương II về hoạt động công 
nghiệp công nghệ số; Chương III về bảo đảm phát 

triển công nghiệp công nghệ số,… 
35.  Thái Bình Trong  Chương I, Điều. Nguyên  tắc  chung  trong  

hoạt động  công  nghiệp công nghệ số đề nghị cơ 

quan soạn thảo chuyển lên trên, sau Điều. Hoạt 

động công nghiệp công nghệ số; Điều. Chiến lược, 

Chương trình, Kế hoạch phát triển công  nghiệp 

công  nghệ số nên  chuyển  lên  trên  sau Điều 

Nguyên  tắc  chung trong hoạt động công nghiệp 

công nghệ số cho liền mạch các quy định chung. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã rà soát, bố cục lại các Chương, Điều 

cho logic. 

36.  Cục THH Đề nghị xem xét tách nội dung “Chính sách phát 

triển ngành công nghiệp công nghệ số quốc gia” 

thành một Chương riêng 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Điều Chính sách phát triển ngành công nghiệp công 

nghệ số có nội hàm là các quy định chung mang tính 

nguyên tắc về chính sách phát triển. Toàn bộ Đề 

cương Luật, trọng tâm là chương II và chương III 
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đều thể hiện là các chính sách để phát triển ngành 

công nghiệp công nghệ số. Do vậy, Bộ TTTT đề xuất 

không tách Chương đối với nội dung này. 
Điều . Phạm vi điều chỉnh 
37.  Viettel Đề nghị xây dựng phạm vi điều chỉnh rõ ràng hơn, 

hạn chế việc chồng chéo giữa các văn bản quy 
phạm pháp luật đã ban hành trước đó. Cần thiết 
phải tách bạch quản lý đối với các giải pháp ứng 
dụng (là cốt lõi của công nghệ, mang tính vô hình), 
còn các thiết bị, phương tiện phục vụ vận hành giải 
pháp sẽ được điều chỉnh một cách phù hợp theo 
hướng tiếp tục quản lý như các văn bản pháp quy 
hiện hành. Có thể xem xét điều chỉnh các thiết bị 
này như đối với các giải pháp nếu nó đã được tích 
hợp giải pháp gắn liền.  

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số khó tách bạch 

để quản lý riêng thiết bị và giải pháp ứng dụng. Do 

vậy, phạm vi điều chỉnh của Luật sẽ bao gồm các 

thiết bị và giải pháp. 

38.  Viettel Đề cương hiện đang quy định chủ yếu xoay quanh 
các doanh nghiệp (đối tượng hoạt động chuyên 
nghiệp) nên chưa bao quát đến các cá nhân tự phát 
triển, nghiên cứu công nghệ số. Trên thực tế, rất 
nhiều công nghệ được phát triển bởi một hoặc một 
nhóm cá nhân trong quá trình họ nghiên cứu, làm 
việc. Các cá nhân tham gia phát triển, sáng tạo công 
nghệ số cần nhận được nguồn lực (từ nhà nước, 
nguồn vốn xã hội hóa) hỗ trợ kịp 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Phạm vi điều chỉnh đã quy định rõ đối tượng bao 

gồm cá nhân (Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt 

động công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam). Nội 

hàm các nội dung của Luật cũng không phân biệt đối 

tượng áp dụng là doanh nghiệp hay cá nhân (ví dụ 

như mục về quản lý nhà nước về sản phẩm mới, dịch 

vụ mới; nghiên cứu phát triển;…) 
39.  Vụ KHTC Lĩnh vực công nghệ số là một lĩnh vực có tốc độ 

phát triển nhanh, công nghệ thay đổi, cập nhật liên 

tục trong khi quy trình xây dựng, ban hành Luật 

mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu, 

rà soát để đảm bảo việc đề xuất chính sách có khả 

Luật công nghiệp công nghệ số tiếp cận theo hướng 

quy định biện pháp quản lý và thúc đẩy lĩnh vực 

công nghiệp công nghệ số trên nguyên tắc có khả 

năng đáp ứng, thích nghi với sự phát triển của công 

nghệ trong tương lai, ví dụ như quy định về quản lý 
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năng đáp ứng, thích nghi một cách tương đối với sự 

phát triển của công nghệ trong thời gian tới trên cơ 

sở kinh nghiệm quản lý của Luật CNTT 

phát triển đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số 

mới. 

40.  VCCI Ngành công nghệ thông tin gồm ba phân ngành 

nhỏ: công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần 

mềm, công nghiệp nội dung số. Tuy nhiên, Dự thảo 

chưa làm rõ các quy định sẽ đối tượng điều chỉnh 

của Luật sẽ bao gồm cả ba phân ngành (tức bao 

trùm tất cả ngành công nghệ thông tin) hay chỉ một 

số phân ngành cụ thể. Việc xem xét phạm vi điều 

chỉnh cần lưu ý ở một số điểm sau đây: 
- Về mặt nội dung, Dự thảo dự kiến sẽ thay thế cho 

nội dung về ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghệ 

thông tin trong Luật Công nghệ thông tin 2006, tức 

là thay thế toàn bộ nội dung ưu đãi, hỗ trợ cho cả ba 

phân ngành công nghệ thông tin; 
- Về mặt thực tiễn, như trình bày tại Dự thảo Tờ 

trình, ngành công nghiệp phần cứng hiện cũng đang 

đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, với 

tăng trưởng trung bình hàng năm đạt khoảng 

15,7%, doanh thu xuất khẩu đạt trên 95,8 tỷ USD 

(năm 2020). Trong khi đó, nhiều chính sách trong 

Dự thảo lại thiên về việc hỗ trợ cho ngành công 

nghiệp phần mềm và ngành công nghệ số như chính 

sách số 2 về sandbox, chính sách số 3 về các biện 

pháp đảm bảo đầu tư (vốn, nhân sự,…), chính sách 
số 4 về hạ tầng kỹ thuật (trung tâm tính toán hiệu 

năng cao, trung tâm dữ liệu). Việc các chính sách 

chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp phần 

Bộ TTTT tiếp thu: 
- Bổ sung quy định về phân loại ngành công nghiệp 

công nghệ số trên cơ sở kế thừa, mở rộng ngành 

công nghiệp CNTT theo các quy định tại Luật 

CNTT. 
- Về phát triển công nghiệp phần cứng, Bộ TTTT đã 
đưa các quy định liên quan đến Make in Viet Nam để 

tập trung sáng tạo, thiết kế, sản xuất sản phẩm Việt 

Nam, chẳng hạn như thiết bị 5G.  
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mềm và công nghệ số như vậy dường như chưa 

thực sự hợp lý.  
Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phạm vi, 
đối tượng điều chỉnh của Dự Luật này 

Điều . Đối tượng áp dụng 
41.  VNNIC Đối tượng áp dụng cần ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá 

nhân Việt Nam và có bao gồm tổ chức, cá nhân 

nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan tại 

Việt Nam không 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Tương tự như Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp,… quy 

định hiện nay, đối tượng áp dụng không cần thiết 

phải ghi rõ tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá 
nhân nước ngoài do Luật này quy định tại Việt Nam, 

bất cứ đối tượng nào, không phân biệt tổ chức, cá 

nhân Việt Nam hay nước ngoài, có hoạt động tại Việt 

Nam cũng đều phải tuân theo pháp luật của Việt 

Nam. 
Điều . Giải thích từ ngữ 

42.  Lạng Sơn Đối với Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp công 

nghệ số: tại Điều. Giải thích từ ngữ (trang 1) xem 

xét điều chỉnh, bổ sung và xác định rõ “Doanh 

nghiệp ứng dụng công nghệ số” và “Doanh nghiệp 

phát triển công nghệ số”. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT làm rõ khái niệm doanh nghiệp công nghệ 

số và các loại hình doanh nghiệp công nghệ số.  
Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số không thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

43.  Viettel 1. Tại khoản 1, Đề nghị mở rộng hơn khái niệm về 

Công nghệ số và bổ sung các công nghệ “mới” 

khác để thuận lợi cho việc xác định hơn là công 

nghệ “đột phá” khác. 
2. Đề nghị làm rõ tiêu chí xác định một doanh 

nghiệp hoạt động công nghệ số là doanh nghiệp 

thực hiện một trong các hoạt động sáng tạo, thiết 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung, chỉnh sửa khái niệm công nghệ 

số như trong dự thảo Đề cương. 
Về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ số, Bộ 

TTTT đã bổ sung chi tiết vào dự thảo Đề cương. 
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kế, phát triển, chế tạo, sản xuất, cung ứng sản phẩm 

dịch vụ công nghệ số. Cùng với đó, cần có quy định 

rõ khái niệm doanh nghiệp công nghệ số cụ thể về 

phạm vi, phân biệt được giữa doanh nghiệp trong 

lĩnh vực công nghệ số với các doanh nghiệp khác 

có ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất 

44.  VNPT Đề xuất bổ sung giải thích thuật ngữ “trí tuệ nhân 

tạo, tài sản số, make in Viet Nam” làm cơ sở để các 

doanh nghiệp triển khai thực hiện 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung khái niệm Trí tuệ nhân tạo. Việt 

hóa từ “Make in Vietnam” và giải thích rõ “sản phẩm 

công nghệ số sản xuất trong nước”. Đối với “tài sản 

số”, đây là vấn đề mới và phức tạp, nên Bộ TTTT sẽ 

tiếp tục nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật 

(tạm thời loại khỏi Đề cương nội dung này) 

45.  VNNIC Xem xét bổ sung thêm “công nghệ điện toán đám 

mây” 
Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung thêm công nghệ điện toán đám 

mây vào định nghĩa về công nghệ số 

46.  Vụ KHTC Cân nhắc, làm rõ, cụ thể các định nghĩa về sản 

phẩm, dịch vụ công nghệ số, tránh đưa ra các khái 

niệm chung chung, khó xác định dẫn đến công tác 

thực thi gặp nhiều vướng mắc sau nay đặc biệt khái 

niệm tài sản số, dịch vụ số mới… 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã chỉnh sửa làm rõ các khái niệm về sản 

phẩm số, dịch vụ số. Đối với “tài sản số”, đây là vấn 

đề mới và phức tạp, nên Bộ TTTT sẽ tiếp tục nghiên 

cứu trong quá trình xây dựng Luật (tạm thời loại khỏi 

Đề cương nội dung này) 
  

47.  Vụ KHCN Về định nghĩa sản phẩm công nghệ số: đây là nội 

dung mang tính hạt nhân của Luật nên cần đưa ra 

định nghĩa (nội hàm) ngay trong Đề cương Luật, 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã chỉnh sửa làm rõ các khái niệm về sản 

phẩm số, dịch vụ số, sản phẩm công nghệ số cốt lõi, 
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trong đó phải có nội dung quy định sản phẩm công 

nghệ số bao gồm sản phẩm công nghệ số cốt lõi, 

sản phẩm công nghệ số trọng yếu, sản phẩm công 

nghệ số trọng điểm, sản phẩm công nghệ số xuyên 

biên giới 

sản phẩm công nghệ số trọng điểm, xuyên biên giới 

Điều . Hoạt động công nghiệp công nghệ số 
48.  Lai Châu Tại Chương I “Điều . Hoạt động công nghiệp số” 

(trang 2): đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ 

sung nội dung “e) Hoạt động kinh doanh công nghệ 

số”. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung, làm rõ hoạt động công nghiệp 

công nghệ số, trong đó có hoạt động sản xuất, phân 

phối sản phẩm công nghệ số 
49.  Viettel Đề nghị xem xét thống nhất với nội dung quy định 

Giải thích từ ngữ “Công nghiệp công nghệ số”. 

Khái niệm Công nghiệp công nghệ số là ngành kinh 

tế sáng tạo, thiết kế, phát triển, chế tạo, sản xuất và 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã thống nhất dùng cụm từ “công nghiệp 

công nghệ số” trong Đề cương Luật 

50.  Viện CNPM Xem xét bổ sung: 
- Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham 

gia vào hoạt động công nghiệp công nghệ số 
- Nội dung nghiên cứu phát triển và ứng dụng công 
nghệ số phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ 

số 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung nội dung về nghiên cứu, phát 

triển công nghệ số và trách nhiệm tổ chức, cá nhân 

51.  An Giang Đề nghị bổ sung trong Điều . Hoạt động công 

nghiệp công nghệ số nội dung “e) Hoạt động 

nghiên cứu, sở hữu trí tuệ trong công nghiệp công 

nghệ số”; 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã tiếp thu nội dung về quy định sở hữu trí 

tuệ và phần quy định chung trong Đề cương Luật  

Điều . Chính sách phát triển Ngành công nghiệp công nghệ số Quốc gia 
52.  Viettel - Đề nghị có quy định thống nhất với hệ thống 

ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã đồng bộ phân loại công nghiệp công 
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27/2018/QĐ-TTg để doanh nghiệp lựa chọn ngành 

nghề kinh doanh phù hợp, đáp ứng điều kiện ưu đãi 

đối với hoạt động công nghiệp công nghệ số. 
- Đề nghị bổ sung các quy định về chính sách phát 

triển ngành Công nghiệp công nghệ số quốc gia 

như sau: 
1. “Ngành Công nghiệp Công nghệ số là một ngành 

kinh tế trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

Nhà nước khuyến khích, ưu tiên phát triển. 
2. Nhà nước có những chính sách về mặt tài chính, 

nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của ngành. 
3. Nhà nước tạo những điều kiện về cơ sở hạ tầng, nền 

tảng để thúc đẩy sự phát triển. 
Chính phủ đưa ra các cơ chế chính sách nhằm thúc 

đẩy việc ứng dụng ngành Công nghệ số trong các 

lĩnh vực của đời sống xã hội.” 

nghệ số với quy định trong Hệ thống phân ngành 

kinh tế và theo quy định phân ngành kinh tế của Liên 

hợp quốc. 

53.  VNPT Đề xuất chuyển nội dung các quy định tại Điều này 

thành một nội dung trong “Điều. Quản lý nhà nước 

về hoạt động công nghiệp công nghệ số” để phù 

hợp với kết cấu của dự thảo 

Bảo lưu.  
Chính sách về phát triển ngành thể hiện và cụ thể hóa 

chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về ưu 

tiên, thúc đẩy, ưu đãi phát triển công nghiệp công 

nghệ số, khác với các hoạt động quản lý nhà nước về 

phát triển ngành. 
54.  Vụ KHTC Cần phân tách rõ vai trò trách nhiệm trong công tác 

thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số giữa 

cơ quan QLNN và DN, tránh chồng chéo, có không 

gian phù hợp để DN và xã hội là động lực chính để 

thúc đẩy đồng thời đảm bảo phù hợp với quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng NSNN 

Tiếp thu. 
Nhà nước giữ vai trò thúc đẩy, dẫn dắt còn thực thi 

và hoạt động phát triển công nghiệp công nghệ là của 

tổ chức, doanh nghiệp 

Điều . Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động công nghiệp công nghệ số 
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55.  Thanh tra Bộ Điều. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động 

công nghiệp công nghệ số 
Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 7 thành 

“Giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành 

chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo” 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã chỉnh sửa nội dung này trong Đề cương. 

56.  VNPT Đề xuất bổ sung nội dung quản lý an toàn, an ninh 

thông tin trong hoạt động công nghiệp công nghệ 

số vì đây là nội dung quan trọng mà nhà nước cần 

quản lý 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung, chỉnh sửa trong dự thảo Đề 

cương 

57.  Đà Nẵng Tại chương I, về nội dung quản lý nhà nước về hoạt 

động CNp CNS: Đề nghị bổ sung nội dung về xây 

dựng, cập nhật Hệ thống ngành kinh tế theo Quyết 

định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ 

tướng CP và các quy định liên quan thống kê chỉ 

tiêu CNp CNS nhằm bảo đảm xác định đầy đủ 

phạm vi, quy mô các lĩnh vực phát triển CNp CNS 

làm cơ sở thống kê, tính toán, xác định tốc độ tăng 

trưởng của ngành và đóng góp trong GDP. 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Bộ TTTT vẫn chủ động phối hợp với Bộ KHĐT để 

sửa đổi bổ sung các chỉ tiêu liên quan đến ngành 

công nghiệp CNTT trong Hệ thống ngành kinh tế. 
Ngoài ra, việc quy định sửa đổi, bổ sung một văn bản 

cụ thể (Quyết định của Thủ tướng) trong văn bản 

Luật là không phù hợp. Do vậy, Bộ TTTT đề xuất 

không quy định nội dung này trong Luật 

Điều . Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số 
58.  Thanh tra Bộ Điều. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công 

nghiệp công nghệ số 
Đề nghị xem xét, bổ sung “Bộ Thông tin và Truyền 

thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc 

chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên 

quan thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp 

công nghệ số” 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung, chỉnh sửa trong dự thảo Đề 

cương 

Điều . Nguyên tắc chung trong hoạt động công nghiệp công nghệ số 
59.  VNNIC Xem xét bỏ điều “Nguyên tắc chung” do bản thân 

Luật là các nguyên tắc chung để áp dụng đồng nhất, 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Luật không chỉ có các quy định về nguyên tắc chung. 
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nội dung này nên cụ thể hóa ở các điều, khoản và 

trách nhiệm của cơ quan quản lý hay các đối tượng 

tham gia cũng như các hành vi bị nghiêm cấm 

Điều về nguyên tắc chung gồm các quy định mức 

nguyên tắc chung nhất để triển khai quản lý và thúc 

đẩy công nghiệp công nghệ số 
Điều . Quản lý thông tin về công nghiệp công nghệ số 
Điều . Nghiên cứu - phát triển công nghiệp công nghệ số 
60.  VNPT Căn cứ nội dung tại Điều này, các quy định về 

khuyến khích đầu tư nghiên cứu phát triển công 

nghiệp công nghệ số, hoạt động đầu tư nghiên cứu 

phát triển công nghiệp công nghệ số cần thúc đẩy 

nên được chuyển thành một nội dung của Chương 

III về bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ số 

để phù hợp với kết cấu của dự thảo.  
Các nội dung hạn chế, cấm đầu tư nghiên cứu phát 

triển công nghiệp công nghệ số nên chuyển thành 

nội dung của Điều về các hành vi bị nghiêm cấm 

trong hoạt động công nghiệp công nghệ số 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã đưa nội dung về Nghiên cứu - Phát triển 

sang Chương III 

 ĐHQG Hà 

Nội 
Sự trùng lặp giữa Điều về “Nghiên cứu - phát triển 

công nghiệp công nghệ số” và Điều về “Chiến lược, 

Chương trình, Kế hoạch phát triển công nghiệp 

công nghệ số” 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Nội hàm của 02 Điều này là khác nhau. Nghiên cứu 

phát triển là các chính sách, quy định thúc đẩy hoạt 

động nghiên cứu phát triển. Nội dung Chiến lược, 

Chương trình, Kế hoạch phát triển công nghiệp CNS 

là các chính sách, quy định về xây dựng và triển khai 

Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch phát triển công 

nghiệp CNS. 
Điều . Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công nghiệp công nghệ số 
Điều . Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ số 
61.  VNNIC Xem xét gộp nội dung “Điều. Chiến lược, Chương 

trình, Kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ 

số” (Chương I) vào nội dung “Điều. Nội dung quản 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Điều “Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch phát triển 

công nghiệp công nghệ số” sẽ có các quy định rõ 
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lý nhà nước về hoạt động công nghiệp công nghệ 

số” (Chương I) sẽ phù hợp hơn, đồng thời giao 

trách nhiệm cho bộ chuyên ngành xây dựng phù 

hợp với từng thời điểm thay vì cụ thể hóa trong 

Luật 

ràng về trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương 

trong xây dựng và tổ chức thực hiện, bố trí nguồn 

lực, kinh phí cho các Chiến lược, Chương trình, kế 

hoạch phát triển công nghiệp công nghệ số. Do vậy, 

không nên gộp chung vào Điều có nội dung quy định 

chung chung như Điều về “Nội dung quản lý nhà 

nước về hoạt động công nghiệp công nghệ số”. 
Điều . Hội, hiệp hội về công nghệ số 
Nội dung khác 
 ĐHQG Hà 

Nội 
Bổ sung Điều về “Áp dụng Luật công nghệ công 

nghệ số” 
Bộ TTTT giải trình như sau: 
Trong Tờ trình Chính phủ, Bộ TTTT đã làm rõ phạm 

vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật và phương 

hướng hoàn thiện, thay thế các quy định hiện có 

trong Luật CNTT bởi các luật chuyên ngành. 
 ĐHQG Hà 

Nội 
Bổ sung Điều về “Quyền của tổ chức, cá nhân tham 

gia hoạt động công nghiệp công nghệ số” 
Bộ TTTT giải trình như sau: 
Các quy định, chính sách trong luật nhằm hỗ trợ thúc 
đẩy (Promotion) hoạt động công nghiệp công nghệ 

số, đã thể hiện quyền của các tổ chức, doanh nghiệp 

trong việc hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của 

Nhà nước đối với hoạt động công nghiệp công nghệ 

số. 
 ĐHQG Hà 

Nội 
Bổ sung Điều về “Trách nhiệm của tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động công nghiệp công nghệ 

số” 

Tiếp thu. 
Bổ sung vào Chương Tổ chức thực hiện 

 ĐHQG Hà 

Nội 
Bổ sung Điều về “Đào tạo nhân lực công nghiệp 

công nghệ số” 
Bộ TTTT giải trình như sau: 
Dự thảo Luật đã có một mục riêng phát triển nhân 

lực, trong đó có nội dung đào tạo nhân lực 
Chương II PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI, DỊCH VỤ MỚI 
62.  Thái Bình Trong Chương II. Phát triển sản phẩm mới và dịch Tiếp thu. 
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vụ mới. mục 2 đề nghị cơ quan soạn thảo sửa tên 

tiêu đề là sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới,  
bổ sung các sản phẩm mới khác cho đủ theo định 

nghĩa: “Công nghệ số” là công nghệ thông tin - tập 

hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công 

cụ kỹ thuật số hiện đại (trong đó có công nghệ trí 

tuệ nhân tạo, chuỗi khối (blockchain), in 3D, 

internet kết nối vạn vật (IoT), kết nối mạng băng 

rộng (5G, sau 5G), dữ liệu lớn (Bigdata), thực tại 

ảo (VR), thực tại tăng cường (AR), thực tại trộn 

(MR) và các công nghệ đột phá khác) để sản xuất, 

truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi 

thông tin số” 

Bộ TTTT đã đưa nội dung về phát triển sản phẩm, 

dịch vụ công nghệ số mới vào Chương về Hoạt động 

công nghiệp công nghệ số  
 

63.  Lạng Sơn Chương II: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ 

DỊCH VỤ MỚI (trang 4), xem xét điều chỉnh như 

sau: “Chương II: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ SỐ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 

SỐ”. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã đưa nội dung về phát triển sản phẩm, 

dịch vụ công nghệ số mới vào Chương về Hoạt động 

công nghiệp công nghệ số  
 

64.  Viettel Đề nghị có quy định tiêu chí đánh giá sản phẩm, 

dịch vụ nào được coi là sản phẩm, dịch vụ mới. 

Phạm vi của định nghĩa “mới” thuộc lãnh thổ Việt 

Nam 

Tiếp thu và bổ sung định nghĩa vào dự thảo Đề 

cương 

65.  VCCI Dự thảo đề xuất một cơ chế tương tự cơ chế 

sandbox với sản phẩm, dịch vụ mới nhằm cho phép 

triển khai sản phẩm, dịch vụ mới theo hình thức cấp 

phép tạm thời, miễn trừ tạm thời để thí điểm triển 

khai các sản phẩm, dịch vụ mới. VCCI hoàn toàn 

hoan nghênh chính sách này. Dù vậy, trong thực tế, 

không chỉ với các sản phẩm, dịch vụ mới như trí 

Bộ TTTT tiếp thu giải trình như sau: 
Liên quan đến nội dung về cơ chế chính sách cho các 

sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới, trong dự thảo 

Đề cương, Bộ TTTT đã đưa ra các quy định về bảo 

đảm thúc đẩy và quản lý, trong đó đã tiếp thu ý kiến 

của VCCI về cơ chế phối hợp liên bộ, ngành nhằm 

giải quyết các vấn đề vướng mắc mà doanh nghiệp 
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tuệ nhân tạo, tài sản số),  doanh nghiệp còn gặp 

phải một số tình huống sau: 
- Nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin thực 

hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực truyền thống 

cũng gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện 

các thủ tục hành chính liên quan để triển khai hoạt 

động kinh doanh trong thực tế. Tuy nhiên, doanh 

nghiệp lại không tìm được sự trợ giúp, giải đáp phù 

hợp và thích đáng từ phía cơ quan nhà nước, và 
xuất hiện tình trạng không cơ quan nhà nước nào 

nhận trách nhiệm xử lý vấn đề đó; 
- Một số sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin 

mới, chưa có quy định pháp luật cụ thể, điều chỉnh 

đích danh, tuy nhiên vẫn có thể áp dụng các quy 

định pháp luật liên quan để áp dụng mà không tạo 

ra rủi ro lớn đến khách hàng và thị trường. Với 

trường hợp này, các doanh nghiệp sở hữu sản 

phẩm, dịch vụ này cũng có mong mỏi được công 

nhận tính hợp pháp của mô hình kinh doanh từ phía 

cơ quan nhà nước nhằm yên tâm kinh doanh, thuận 

lợi hơn trong quá trình gọi vốn và có cơ sở trong 

quá trình làm việc với các cơ quan quản lý nhà 

nước khác. 
 Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, 

nghiên cứu một cơ chế phối hợp liên bộ, ngành 

nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề trên, chứ 

không chỉ áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ mới 

như trí tuệ nhân tạo hay tài sản số 

gặp trong triển khai các sản phẩm, dịch vụ công nghệ 

số mới. Dự kiến Luật sẽ quy định các nguyên tắc, 

biện pháp quản lý chung và giao Chính phủ quy định 

chi tiết. 

Mục 1 QUẢN LÝ SẢN PHẨM MỚI, DỊCH VỤ MỚI 
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66.  Viettel Đề nghị xác định rõ quy mô, phạm vi áp dụng đối 

với từng loại sản phẩm dịch vụ mới chia theo từng 

mức độ để thuận tiện cho việc quản lý và phát triển 

của lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Công nghệ số đã phát triển và ngày càng hội tụ/đan 

xen vào từng hoạt động của mọi lĩnh vực kinh tế - xã 
hội. Hoạt động nghiên cứu phát triển, sáng tạo ra các 

sản phẩm, dịch vụ mới vào các ngành, lĩnh vực 

không có giới hạn, do vậy, việc phân rõ từng loại sản 

phẩm, dịch vụ mới là cứng nhắc và không phù hợp.  
Dự thảo Đề cương luật đưa ra các quy định khung 

làm cơ sở pháp lý để Chính phủ và các bộ, ngành 

quản lý, thúc đẩy hình thành và triển khai các sản 

phẩm, dịch vụ mới. Mỗi loại sản phẩm, dịch vụ sẽ 

được quy định cụ thể về quy mô, phạm vi áp dụng 

khi được thử nghiệm. 
67.  ĐHQG Hà 

Nội 
Bổ sung Khuyến khích nghiên cứu - phát triển/ Đầu 

tư phát triển sản phẩm mới và dịch vụ mới 
Bộ TTTT tiếp thu, bổ sung thêm điều về Nghiên cứu 

phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Trong đó 

có các quy định về khuyến khích nghiên cứu phát 

triển công nghiệp công nghệ số; các hoạt động đầu tư 

nghiên cứu phát triển công nghiệp công nghệ số cần 

thúc đẩy, hạn chế, cấm… 
Điều . Các nguyên tắc chung trong quản lý sản phẩm dịch vụ mới 
68.  VNPT Việc quy định riêng nguyên tắc và trách nhiệm 

quản lý nhà nước cho hoạt động phát triển sản 

phẩm, dịch vụ mới chưa đảm bảo tính xuyên suốt, 

thống nhất trong việc quản lý nhà nước về hoạt 

động công nghiệp công nghệ số, do các sản phẩm 

mới, dịch vụ mới cũng là một phần của hoạt động 

công nghiệp, công nghệ số, do vậy cũng phải tuân 

thủ các nguyên tắc chung trong hoạt động công 

nghiệp công nghệ số và chịu sự quản lý của nhà 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Việc quy định riêng nguyên tắc và trách nhiệm quản 

lý nhà nước cho hoạt động phát triển sản phẩm, dịch 

vụ mới là quy định đặc thù cho sản phẩm mới, dịch 

vụ mới, không loại trừ việc các sản phẩm, dịch vụ 

mới phải tuân thủ các nguyên tắc chung trong hoạt 

động công nghiệp công nghệ số.  
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nước về hoạt động này 
Điều. Trách nhiệm quản lý nhà nước về sản phẩm mới và dịch vụ mới 
Điều. Quy trình xử lý các đề xuất về nghiên cứu phát triển, triển khai sản phẩm mới, dịch vụ mới  
69.  VNPT Đề xuất điều chỉnh tiêu đề thành Quy định xử lý 

các đề xuất về nghiên cứu phát triển, triển khai sản 

phẩm, dịch vụ mới vì Quy trình mang tính chất quy 

định về trình tự thực hiện, trong khi nội dung Điều 

này quy định các phương thức, nguyên tắc trong 

việc nghiên cứu phát triển, triển khai sản phẩm dịch 

vụ mới. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đưa quy định về sản phẩm, dịch vụ công 

nghệ số mới vào một Điều về Quản lý nhà nước về 

sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới 

Mục 2 SẢN PHẨM TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
70.  Viettel - Hiện đề cương mới chỉ nhắc đến Tài sản số tại 

phần định nghĩa và tại chế định “sản phẩm trí tuệ 
nhân tạo”. Tài sản số là một vấn đề rất quan trọng 
cần phải xây dựng một chế định riêng trong Luật 
nhằm giải quyết các vấn đề sau:  
(i) Cách thức công nhận một sản phẩm công nghệ 
là một tài sản phù hợp với quy định của pháp luật 
dân sự;  
(ii) Điều kiện để các tài sản số được tham gia vào 
các giao dịch dân sự;  
(iii) Bảo vệ sở hữu trí tuệ tài sản số;  
(iv) Quản lý các giao dịch liên quan tới tài sản số 
do loại tài sản này rất đặc thù, rất dễ bị lợi dụng để 
thực hiện hành vi rửa tiền (tiền ảo...), lừa đảo, 
chiếm đoạt tài sản.  
- Việc sắp xếp điều khoản quản lý hoạt động liên 
quan tới tài sản số nằm trong chế định Sản phẩm trí 
tuệ nhân tạo là chưa hợp lý, sẽ dẫn đến hiểu lầm 

Tiếp thu và giải trình. 
Đối với “tài sản số”, đây là vấn đề mới và phức tạp, 

nên Bộ TTTT sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình 

xây dựng Luật (tạm thời loại khỏi Đề cương nội 

dung này) 
 



27 

TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

Tài sản số chỉ đơn thuần là sản phẩm trí tuệ nhân 
tạo.  

71.  VNPT Chương II quy định các nội dung mang tính chất 

tổng quát về phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Tuy 

nhiên, mục 2 Chương này lại quy định về một sản 

phẩm công nghệ số cụ thể là sản phẩm trí tuệ nhân 

tạo. Để các quy định về công nghiệp công nghệ số 

mới mang tính ổn định lâu dài, có thể áp dụng cho 

các công nghệ của tương lai, đề xuất xem xét điều 

chỉnh quy định mang tính chất tổng quát hơn 

Bộ TTTT tiếp thu và giải trình như trên. 

Điều . Các nguyên tắc xây dựng, phát triển, vận hành sản phẩm trí tuệ nhân tạo 
Điều. Điều kiện bảo đảm cho cung cấp sản phẩm trí tuệ nhân tạo 
Điều. Quản lý hoạt động liên quan đến tài sản số 
72.  ĐHQG Hà 

Nội 
Sửa “Điều về “Quản lý hoạt động liên quan đến tài 

sản số” thành Điều về “Quản lý sản phẩm trí tuệ 

nhân tạo và hoạt động liên quan đến tài sản số” 

Đối với “tài sản số”, đây là vấn đề mới và phức tạp, 

nên Bộ TTTT sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình 

xây dựng Luật (tạm thời loại khỏi Đề cương nội 

dung này) 
73.  VCCI Tài sản số được sinh ra cùng với sự phát triển của 

công nghệ số như các tài khoản trực tuyến, tài 

khoản email, tài khoản mạng xã hội… Tài sản số, 

dù cũng là tài sản theo pháp luật dân sự, lại có một 

số đặc điểm khác biệt so với các loại tài sản truyền 

thống. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống pháp luật vẫn 

chưa có quy định về các nguyên tắc cơ bản làm nền 

tảng cho các giao dịch, chuyển quyền, nghĩa vụ của 

các loại tài sản này. Do vậy, để thúc đẩy các ngành 

công nghệ số, tạo lập khung khổ cho ngành, đề nghị 

cơ quan soạn thảo bổ sung chính sách quy định về 

những nguyên tắc cơ bản áp dụng với tài sản số 

Đối với “tài sản số”, đây là vấn đề mới và phức tạp, 

nên Bộ TTTT sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình 

xây dựng Luật (tạm thời loại khỏi Đề cương nội 

dung này) 
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(quyền, nghĩa vụ của các bên, trong đó có công ty 

công nghệ; nguyên tắc bảo vệ; nguyên tắc giám 

định số; nguyên tắc ủy thác…) 
Chương III BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 
Mục 1 THỊ TRƯỜNG CHO CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 
Điều . Đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong các cơ quan nhà nước 
Điều . Quy định “Make in Viet Nam" đối với sản phẩm công nghệ số 
74.  VNNIC Xem xét bổ sung thêm quy định về “Chuyển giao 

công nghệ số”, có thể tách riêng khỏi nội dung quy 

định tại “Điều. Quy định “Make in Việt nam” đối 

với sản phẩm công nghệ số 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Nội dung chuyển giao công nghệ số đã được quy 

định tại “Điều. Hợp tác quốc tế và thâm nhập thị 

trường nước ngoài” 
75.  Vụ KHCN Đối với sản phẩm công nghệ số: thúc đẩy các DN 

trong nước nâng cao khả năng hấp thụ chuyển giao 

công nghệ, đổi mới sáng tạo thông qua đầu tư nước 

ngoài và nghiên cứu tạo ra công nghệ, giải pháp 

mới trong nước, làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng 

tạo, sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ số bảo 

đảm chất lượng cho thị trường trong nước, hướng 

xuất khẩu thật nhiều ra quốc tế 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Nội dung này đã được thể hiện trong Điều quy định 

về “Make in Viet Nam" đối với sản phẩm công nghệ 

số. 

Điều . Thương hiệu ngành, thương hiệu sản phẩm công nghệ số 
Mục 2 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ SỐ 
76.  ĐHQG Hà 

Nội 
Đề xuất điều chỉnh Điều về “Khung kỹ năng công 

nghệ số quốc gia” thành Điều về “Khung năng lực 

công nghệ số quốc gia” 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Khái niệm năng lực gồm nhiều yếu tố: kiến thức, kỹ 

năng, thái độ. Theo đó Khung năng lực là bảng mô tả 

03 năng lực chính gồm: nhóm năng lực chung, năng 

lực chuyên môn, năng lực quản lý. 
Khung kỹ năng công nghệ số được học tập theo kinh 

nghiệm quốc tế như Singapor có Digital skills 

framework, Ấn độ có Future skills cũng như một số 
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nước như Châu Âu, Nhật Bản gồm 02 thành phần 

chính là kiến thức và kỹ năng. 
Dự thảo đã đề xuất xây dựng Khung kỹ năng công 

nghệ số đây là khung tiêu chuẩn kỹ năng cơ bản 

nhằm: 
- Giúp đánh giá chất lượng nguồn nhân lực công 

nghệ số 
- Được cập nhật thường xuyên những kỹ năng công 

nghệ số mới theo từng thời kỳ. 
- Hội nhập quốc tế đảm bảo nhân lực đáp ứng kỹ 

năng công nghệ số có thể làm việc tại nước ngoài và 

lao động nước ngoài có thể làm việc tại VN. 
- Công nhận tương đương các chương trình đào tạo, 

chứng chỉ trong nước và quốc tế. 
 ĐHQG Hà 

Nội 
Bổ sung Điều về “Các cơ sở đào tạo công nghệ số” Bộ TTTT giải trình như sau: 

Dự thảo Đề cương đã có một Mục riêng về phát triển 

nhân lực công nghệ số trong đó có các quy định liên 

quan đến các cơ sở đào tạo công nghệ số 
Điều. Khung kỹ năng công nghệ số quốc gia 
Điều. Đào tạo thực tế tại doanh nghiệp trong các Chương trình đào tạo về công nghệ số của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 
77.  Viettel Đề nghị bổ sung các quy định về điều kiện để 

Doanh nghiệp Công nghệ số được thực hiện đào 

tạo, bồi dưỡng nguồn lực công nghệ số bao gồm 

việc cấp chứng chỉ. 

Tiếp thu. 
Bổ sung vào Điều quy định về Đào tạo thực tế tại 

doanh nghiệp trong các Chương trình đào tạo về 

công nghệ số của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 
Điều . Thu hút nhân lực công nghệ số xuất sắc trong nước và nước ngoài 
Mục 3 VỐN, ĐẦU TƯ, ƯU ĐÃI CHO CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 
78.  Viettel - Do các sản phẩm công nghệ số có tính chất luôn 

đổi mới, không thể dự báo một cách toàn diện; mỗi 
nhu cầu về từng loại sản phẩm công nghệ số cần có 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Dự thảo Đề cương đã có mục Thị trường cho công 

nghiệp công nghệ số. Các nội dung trong mục này 
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cơ chế đặc thù (được may đo sẵn) để khuyến khích 
đầu tư, nghiên cứu phát triển. Vì vậy, cần xác định 
các ngành, lĩnh vực công nghệ số trọng điểm là trụ 
cột cho công cuộc phát triển công nghệ số quốc gia 
để đưa ra chính sách ưu đãi riêng với từng loại hình 
sản phẩm ngay trong văn bản Luật; giao cho Chính 
phủ căn cứ tình hình thực tế để xây dựng cơ chế đối 
với các loại/nhóm sản phẩm số tiềm năng trong 
từng thời kỳ đầu tư trong lĩnh vực Công nghiệp 
Công nghệ số. 
- Dự thảo hiện chỉ đề cập đến chính sách ưu đãi về 

vốn, thuế, phí, lệ phí…là giai đoạn đầu vào, chưa 

đề cập đến các ưu đãi đầu ra, như ưu tiên tiêu thụ 

sản phẩm mới trong nước, chính sách hỗ trợ đầu ra 

như trợ giá, thuế, phí hoặc tỷ lệ bắt buộc tiêu thụ 

hàng hóa trong nước.  
Đề nghị bổ sung các ưu đãi đầu ra, như ưu tiên tiêu 

thụ sản phẩm mới trong nước, chính sách hỗ trợ 

đầu ra như trợ giá, thuế, phí hoặc tỷ lệ bắt buộc tiêu 

thụ hàng hóa trong nước. 

nhằm hỗ trợ đầu ra cho doanh nghiệp, thể hiện qua 

chính sách như ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm sản 

phẩm dịch vụ công nghệ số trong cơ quan nhà nước, 

xây dựng thương hiệu. 

79.  Viettel Dự thảo đề cập đến vốn ngân sách, quỹ phát triển 

công nghệ số của doanh nghiệp, tuy nhiên các khái 

niệm về nguồn vốn hiện hành của doanh nghiệp 

chưa đề cập đến khái niệm này, chủ yếu là quỹ 

khoa học và nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh 

nghiệp 
Đề xuất quy định về các loại vốn thống nhất với 

quy định về nguồn vốn của các văn bản pháp luật 

hiện hành. 

Bộ TTTT tiếp thu và giải trình như sau: 
Dự thảo đề cương Luật đề xuất các quy định khung 

để thúc đẩy việc sử dụng các quỹ hiện có cho doanh 
nghiệp công nghệ số, đảm bảo sự thống nhất với các 

quy định pháp luật có liên quan.  
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80.  Đà Nẵng Tại chương III, mục 3, về quy định về chính sách 

ưu đãi CNp CNS (trang 7): Đề nghị bổ sung các 

giải pháp về chính sách ưu đãi thuế thuộc thẩm 

quyền của Quốc hội theo tinh thần Mục II của Nghị 

quyết số 41/NQ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ 

về Chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển 

và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt 

Nam, cụ thể như sau: 
a) Bổ sung thêm đối tượng được hưởng chính sách 

ưu đãi như dịch vụ phần mềm, dịch vụ khắc phục 

sự cố an toàn thông tin, bảo vệ an toàn thông tin. 
b) bổ sung quy định "Giảm 50% số thuế thu nhập 

cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, 

tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao 

làm việc trong lĩnh vực CNTT, là đội ngũ những 
người có trình độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của 

hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công 

nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; dịch vụ công nghệ 

cao trong lĩnh vực CNTT, quản lý hoạt động công 

nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; vận hành các thiết 

bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm công nghệ cao 

trong lĩnh vực CNTT; quản lý an toàn hệ thống 

thông tin". 

Bộ TTTT tiếp thu và giải trình như sau: 
Về bổ sung đối tượng ưu đãi: Bộ TTTT tiếp thu và sẽ 

rà soát, bổ sung đối tượng ưu đãi trong quá trình xây 

dựng Luật. 
Về bổ sung quy định ưu đãi thuế: Dự thảo đã loại bỏ 

chính sách ưu đãi cụ thể về thuế (để thực hiện theo 

pháp luật về thuế) theo ý kiến của Bộ Tài chính. 

Điều. Ngân sách nhà nước cho công nghiệp công nghệ số  
81.  Đà Nẵng Tại chương III, Mục 3, đối với nội dung về ngân 

sách nhà nước đầu tư cho CNp CNS: đề nghị làm 

rõ về quy định định mức chi ngân sách nhà nước 

chiếm tỷ lệ bao nhiêu % trong tổng chi ngân sách 

hằng năm để thuận lợi cho địa phương trong việc 

Bộ TTTT đã chỉnh sửa lại Dự thảo Đề cương theo 

hướng loại bỏ quy định về mức chi (theo ý kiến của 

Bộ Tài chính). 
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cân đối, bố trí kinh phí. 
Điều. Quy định về chính sách ưu đãi công nghiệp công nghệ số  
82.  VNPT Bên cạnh việc quy định chính sách ưu đãi cho các 

doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp công 

nghệ số, đề xuất đơn vị soạn thảo bổ sung làm rõ 

các quy định về ưu đãi đối với nhân sự của các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp 

công nghệ số 

Dự thảo Đề cương Luật đã có Điều quy định về “Thu 

hút nhân lực công nghệ số xuất sắc trong nước và 

nước ngoài” trong đó có chính sách ưu đãi cho nhân 

lực công nghệ số làm việc trong các doanh nghiệp 

công nghệ số. 

Điều . Huy động vốn đầu tư cho doanh nghiệp công nghệ số 
Điều . Quỹ phát triển công nghệ số của doanh nghiệp 
Mục 4 HÌNH THÀNH, QUẢN LÝ, THÚC ĐẨY DỮ LIỆU SỐ  
83.  Bộ 

VHTT&DL 
Mục 4. Hình thành, quản lý, thúc đẩy dữ liệu số: Đề 

nghị bổ sung cơ chế bảo đảm an toàn dữ liệu và 

trách nhiệm của cơ quan quản lý có liên quan trong 

việc cấp và sử dụng dữ liệu số. 

Tiếp thu và đã bổ sung vào mục về Dữ liệu số cho 
công nghiệp công nghệ số trong Đề cương 

84.  Viettel Lĩnh vực công nghệ số tạo ra các sản phẩm cho 
phép thu thập, xử lý, sử dụng một khối lượng lớn 
dữ liệu cá nhân nhằm mục đích quản lý của nhà 
nước hoặc mục đích thương mại do đó việc thu 
thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân như nào để 
đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư cá nhân mà vẫn 
đạt được mục tiêu kinh tế, quản lý là vấn đề pháp 
luật công nghệ số cần chú trọng đến.  
Do vậy, để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo 
vệ dữ liệu, đề cương dự thảo Luật cần bổ sung 
chính sách rõ ràng về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong 
công nghiệp công nghệ số, phù hợp với quy định 
các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. 

Bộ TTTT tiếp thu giải trình như sau: 
- Đối với các vấn đề về bảo vệ dữ liệu cá nhân nói 

chung, Chính phủ đang xây dựng Nghị định để điều 

chỉnh. 
- Trong phạm vi công nghiệp công nghệ số, Luật này 

sẽ quy định về thu thập, sử dụng dữ liệu trong công 

nghiệp công nghệ số nhằm bảo đảm quyền riêng tư, 

cũng như nghiêm cấm các hành vi cấm sử dụng 

thông tin khách hàng và dữ liệu quan trọng sai mục 

đích; chuyển dữ liệu ra nước ngoài bất hợp pháp, ảnh 

hưởng đến an ninh quốc gia và lợi ích của người dân. 
 
 

85.  ĐHQG Hà Nên ghép nội dung Hình thành, quản lý, thúc đẩy Bộ TTTT giải trình như sau: 
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Nội dữ liệu số vào Chương III. Mục 3 về chính sách ưu 

đãi, đầu tư 
Mục 3 Chương III quy định về các chính sách ưu đãi, 

đầu tư,... cho ngành công nghiệp công nghệ số nên 

việc đưa các quy định về dữ liệu số vào đây là không 

phù hợp. 
Điều . Thúc đẩy dữ liệu số (không bao gồm dữ liệu cá nhân và dữ liệu số của cơ quan nhà nước) 
Mục 5 PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ ĐẦU ĐÀN, DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN/SỞ HỮU SẢN 

PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ TRỌNG YẾU, DOANH NGHIỆP KỲ LÂN 
86.  VNPT - Đề xuất làm rõ sự khác nhau giữa doanh nghiệp 

số đầu đàn, doanh nghiệp trọng yếu và doanh 

nghiệp kỳ lân để từ đó đưa ra được các chính sách 

quản lý, ưu đãi phù hợp cho mỗi loại hình doanh 

nghiệp. 
- Điều chỉnh tên gọi “doanh nghiệp đầu đàn, doanh 
nghiệp kỳ lân” để phù hợp với văn phong của văn 

bản quy phạm pháp luật. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bỏ nội dung quy định về doanh nghiệp 

đầu đàn, kỳ lân trong dự thảo Đề cương. 
 

87.  VNNIC Xem xét, bổ sung thêm quy định về “Thúc đẩy, 

khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công 

nghệ số đầu đàn, trọng yếu, kỳ lân”. Hiện dự thảo 

mới đưa ra quy định tiêu chí phân loại, chưa đề cập 

đến các quy định nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển 

các doanh nghiệp này. 

Bộ TTTT đã bỏ nội dung quy định về doanh nghiệp 

đầu đàn, kỳ lân trong dự thảo Đề cương. 
 

88.  VCCI Chính sách dành cho các doanh nghiệp lớn, có tiềm 

lực tốt nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này phát triển 

và nắm giữ các công nghệ trọng yếu. Hiện, Dự thảo 

đã đề xuất chính sách này ở nhóm chính sách số 3. 

VCCI đồng tình với đề xuất có các chính sách như 

vậy. 
Tuy nhiên, Dự thảo chưa làm rõ các chính sách cụ 

thể với nhóm doanh nghiệp này (quyền lợi và nghĩa 

Bộ TTTT đã bỏ nội dung quy định về doanh nghiệp 

đầu đàn, kỳ lân trong dự thảo Đề cương. 
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vụ, trách nhiệm tương ứng). Việc này có thể tạo ra 

những quan ngại về việc chính sách tạo ra những 

ưu đãi quá lớn cho nhóm này nhưng không có ràng 

buộc cụ thể, dẫn đến việc các doanh nghiệp tận 

dụng các lợi thế ưu đãi để chèn ép các doanh 

nghiệp khác, gây mất cân bằng hệ sinh thái doanh 

nghiệp công nghệ thông tin. Do vậy, đề nghị cơ 

quan soạn thảo làm rõ hơn nội dung chính sách 

dành cho nhóm doanh nghiệp này 
Chính sách dành cho các doanh nghiệp cỡ lớn vừa 

(middle-standing enterprises). Việc dành các ưu đãi 

cho các doanh nghiệp đầu đàn, như trình bày ở trên, 

có thể tạo ra tình trạng các doanh nghiệp này tận 

dụng lợi thế để ngăn cản các doanh nghiệp tiềm 

năng khác có thể lớn lên để cạnh tranh với mình. 

Tình trạng này có thể dẫn đến khả năng độc quyền 

nhóm của nhóm các doanh nghiệp đầu đàn, từ đó 

kìm hãm khả năng cạnh tranh của cả ngành công 

nghiệp. Do vậy, một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

cũng nên được dành cho các doanh nghiệp cỡ lớn 

vừa nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này tiếp tục lớn 

lên và thách thức vị trí của nhóm đầu đàn. Một 

chính sách như vậy có thể tạo động lực thúc đẩy 

cạnh tranh trong ngành, từ đó thúc đẩy sự phát triển 

liên tục của ngành công nghệ thông tin. Do vậy, đề 

nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc bổ 

sung các chính sách dành cho nhóm doanh nghiệp 

này 
Điều . Tiêu chí phân loại doanh nghiệp công nghệ số 
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Điều . Hệ sinh thái thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số 
89.  VCCI Đối với các doanh nghiệp công nghệ số, đặc biệt là 

các doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) và các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, hệ sinh thái hỗ trợ là điều 

cần thiết cho quá trình phát triển của doanh nghiệp, 

chẳng như các quỹ đầu tư, công ty tư vấn, viện 

nghiên cứu… Tuy nhiên, Dự thảo chưa có các 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp để hỗ trợ nhóm 

này tham gia tích cực hơn vào quá trình trên. Do 

vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung 

các chính sách dành cho hệ sinh thái hỗ trợ doanh 

nghiệp công nghệ số 

Bộ TTTT tiếp thu và giải trình như sau: 
Điều quy định về Hệ sinh thái thúc đẩy phát triển 

doanh nghiệp công nghệ số trong Luật dự kiến sẽ 

quy định các biện pháp để thúc đẩy hệ sinh thái 

doanh nghiệp công nghệ số, trong đó có cả doanh 

nghiệp startup và SME. 

Điều . Cơ chế quản lý sản phẩm công nghệ số trọng yếu 
Mục 6 MỘT SỐ  BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM KHÁC 
90.  Viettel, Viện 

CNPM 
Đề cương dự thảo Luật hiện đã quy định chính sách 
về vốn, đầu tư, ưu đãi cho công nghiệp công nghệ 
số như một trong những biện pháp để bảo đảm phát 
triển lĩnh vực này tuy nhiên các chính sách này mới 
chỉ đề cập đến các doanh nghiệp Việt Nam về việc 
đầu tư ra nước ngoài, hợp tác quốc tế trong khi Việt 
Nam có năng lực và tiềm năng thu hút vốn đầu tư 

nước ngoài từ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. 
Do vậy, đề nghị dự thảo Luật quy định rõ ràng các 
điều kiện về đầu tư và chính sách quản lý liên quan 
trong lĩnh vực này.  

Tiếp thu. 
Bộ TTTT điều chỉnh, bổ sung quy định về nâng cao 

khả năng hấp thụ chuyển giao công nghệ thông qua 

thu hút đầu tư nước ngoài tại Điều về Make in Viet 

Nam trong dự thảo Đề cương. 

91.  Mobifone Xem xét bổ sung làm rõ các quy định liên quan đến 

quyền lợi khách hàng: đảm bảo chất lượng sản 

phẩm/dịch vụ, bảo vệ thông tin cá nhân, các vấn đề 

liên quan đến tài sản công nghệ số (crypto 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
- Dự thảo Đề cương Luật đã có quy định về quản lý 

chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tại Điều 
vê Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ 



36 

TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

currency,..) số. 
- Đối với các vấn đề về bảo vệ dữ liệu cá nhân nói 

chung, Chính phủ đang xây dựng Nghị định để điều 

chỉnh. Trong phạm vi công nghiệp công nghệ số, 

Luật này sẽ quy định về thu thập, sử dụng dữ liệu 

trong công nghiệp công nghệ số nhằm bảo đảm 

quyền riêng tư, cũng như nghiêm cấm các hành vi 

cấm sử dụng thông tin khách hàng và dữ liệu quan 

trọng sai mục đích; chuyển dữ liệu ra nước ngoài bất 

hợp pháp, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và lợi ích 

của người dân. 
- Về tài sản số, đây là vấn đề mới và phức tạp, nên 

Bộ TTTT sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình xây 

dựng Luật (tạm thời loại khỏi Đề cương nội dung 

này) 
Điều. Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số 
92.  Vụ KHCN Xem xét, tham khảo thêm các Luật VT, TSVTĐ, 

GDĐT, như bổ sung thêm quy định quản lý chất 

lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số bằng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Danh mục sản phẩm, 

dịch vụ công nghệ số bắt buộc phải quản lý chất 

lượng… 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn và quản lý chất lượng tại Đề cương. 

93.  Bộ 

VHTT&DL 
Đề nghị bổ sung khung tiêu chuẩn về kiểm thử 

phần mềm 
Bộ TTTT giải trình như sau: 
Dự thảo Đề cương đưa ra quy định khung, làm căn 

cứ để các bộ, ngành ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật cần thiết, trong đó có lĩnh vực phần mềm. 

Tiêu chuẩn về kiểm thử phần mềm là tiêu chuẩn chi 

tiết, cụ thể về một khâu trong hoạt động sản xuất 

phần mềm, không cần thiết đưa cụ thể vào văn bản 
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cấp Luật  
Điều. Bảo đảm hoạt động cung cấp dịch vụ công nghệ số 
Điều. Hợp tác quốc tế và thâm nhập thị trường nước ngoài 
Chương IV KẾT CẤU HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 
Mục 1 KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG 
94.  Viettel Căn cứ Nghị định 99/2003/NĐ-CP, Khu công nghệ 

cao được định nghĩa là “khu kinh tế - kĩ thuật đa 

chức năng, có ranh giới xác định, do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu - 
phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo 
doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công 
nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công 
nghệ cao”. Quy định này đang được hiểu rất rộng 
và bao gồm cả các đặc tính của Khu công nghệ 
thông tin tập trung như Đề cương dự kiến ghi nhận. 
Do vậy dự thảo cần phân tách phạm vi, nội hàm của 
hai loại hình hạ tầng này do liên quan tới các chế độ 
ưu đãi, quyền, nghĩa vụ của các đối tượng nằm 
trong hai khu vực đặc thù này.  

Bộ TTTT tiếp thu, giải trình như sau: 
Khu CNTT tập trung được xây dựng với mô hình, 

tiêu chí và cách thức đầu tư, quản lý có nhiều điểm 

khác với Khu CNC. Trong đó ưu tiên, khuyến khích 

đầu tư và quản lý vận hành bởi tư nhân, đây là điểm 

khác biệt lớn so với Khu CNC.  
Qua hơn 10 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về khu CNTT, Bộ TTTT đã nhận thấy một số quy 

định hiện nay không còn phù hợp với thực tiễn và 

trên cơ sở kinh nghiệm của một số nước, sự phát 

triển của các mô hình khu công nghệ mới, Bộ TTTT 

sẽ xây dựng các quy định về Khu CNTT tập trung 

trong Luật CN CNS này. 
 

95.  An Giang Đề nghị hiệu chỉnh Mục 1. KHU CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN TẬP TRUNG thành “KHU CÔNG 

NGHỆ SỐ TẬP TRUNG”. 

Bộ TTTT tiếp thu, giải trình như sau: 
Về tên gọi thì nội hàm Khu CNTT tập trung và Khu 

CNS tập trung không có sự khác biệt. Tuy nhiên, Bộ 

TTTT sẽ nghiên cứu, đánh giá việc đổi tên gọi sẽ tác 

động đến các Khu CNTT tập trung đang hoạt động 

và lợi ích mang lại nếu đổi tên để xem xét, quyết 

định 
Điều. Mô hình, tiêu chí khu công nghệ thông tin tập trung 
Điều. Quy hoạch phát triển khu công nghệ thông tin tập trung trên cả nước 
Điều. Quy trình đầu tư thành lập, mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung 
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Điều. Chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung 
Điều. Quản lý đất đai và quy hoạch xây dựng  
Mục 2 TRUNG TÂM DỮ LIỆU CHO CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 
Điều . Đầu tư, phát triển trung tâm dữ liệu 
Điều . Biện pháp đảm bảo phát triển trung tâm dữ liệu  
Điều . Tiêu chuẩn, quy chuẩn trung tâm dữ liệu 

96.  Vụ KHCN Hiện nay nhu cầu và thị trường về trung tâm dữ liệu 

đang tăng mạnh cũng như có xu hướng theo chuẩn 

quốc tế rất cao, do đó để phát triển được nền kinh tế 

công nghiệp công nghệ số thì cần tăng cường cũng 

như đặt ra tiêu chuẩn cao 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Dự thảo Đề cương đã có nội dung liên quan đến việc 

đầu tư trung tâm dữ liệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn 

quốc tế, quy chuẩn quốc gia liên quan nhằm hướng 

tới các Trung tâm dữ liệu xanh, sạch. Sau này, các 

quy định sẽ được cụ thể hóa. 

97.  Bộ 

VHTT&DL, 
Mobifone 

Mục 2. Điều “Tiêu chuẩn, quy chuẩn trung tâm dữ 

liệu”: Đề nghị bổ sung các tiêu chuẩn về an toàn 

thông tin, bảo mật dữ liệu. 

Tiếp thu. 
Lồng ghép, bổ sung quy định về an toàn thông tin và 

bảo mật dữ liệu vào Điều về Tiêu chuẩn, quy chuẩn 

trung tâm dữ liệu. 

Điều . Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp sở hữu trung tâm dữ liệu 
Điều . Điều kiện cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu 
Mục 3 MÁY TÍNH HIỆU NĂNG CAO 
Điều. Đầu tư phát triển các trung tâm tính toán hiệu năng cao  
Điều. Quy định về kết nối, chia sẻ năng lực của các trung tâm tính toán hiệu năng cao 
Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều ... Hiệu lực thi hành 
Điều ... Quy định chuyển tiếp (nếu có) 
Các ý kiến khác (không thuộc các nội dung trên) 
98.  Viettel Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xây dựng 

tách bạch trách nhiệm của hai cơ quan chủ quản là 
Bộ TTTT giải trình như sau: 
Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số là sự phát triển 
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Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Khoa học và 
Công nghệ do căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của 
hai cơ quan này sẽ rất dễ xảy ra tình trạng chồng 
chéo quản lý trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ 
số. 

tiếp theo của công nghiệp công nghệ thông tin và 

truyền thông - đây là lĩnh vực Chính phủ đã giao cho 

Bộ TTTT “chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong 

việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về công 

nghiệp công nghệ thông tin”2. Trong khi đó, Bộ 

KHCN quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, 

trong đó có việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu 

phát triển các công nghệ mới, trong đó có công nghệ 

số. Do vậy, không có sự chồng chéo trong quản lý 

nhà nước về công nghiệp công nghệ số. 
99.  VNPT Hoạt động công nghiệp công nghệ số gồm các hoạt 

động: công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần 

mềm, công nghiệp nội dung thông tin số, công 

nghiệp công nghệ số mới, dịch vụ công nghệ số. 

Trong đó, các hoạt động công nghiệp phần cứng, 

phần mềm, công nghiệp nội dung thông tin số, dịch 

vụ công nghệ số cơ bản kế thừa, hoàn chỉnh thêm 

từ các hoạt động công nghiệp CNTT trong Luật 

CNTT và các văn bản hướng dẫn. Nội dung chương 

II của dự thảo đề cương Luật chủ yếu tập trung quy 

định một phần của hoạt động công nghiệp công 
nghệ số mới.  
Để có cái nhìn tổng thể và tạo hành lang pháp lý rõ 

ràng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

công nghiệp công nghệ số, VNPT đề xuất xây dựng 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã tiếp thu, bổ sung các nội dung về công 

nghiệp phần cứng, phần mềm, nội dung số, dịch vụ 

vào Chương II trên cơ sở kế thừa có bổ sung các quy 

định về công nghiệp CNTT tại Luật CNTT và Nghị 

định 71 

 
2 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP 
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bổ sung các nội dung quy định chi tiết về từng hoạt 

động công nghiệp công nghệ số như Tờ trình đã đề 

cập. 
100.  Mobifone Đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến bản 

quyền 
Tiếp thu. 
Bộ TTTT bổ sung thêm Điều về bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ trong công nghiệp công nghệ số. 
101.  Cục ATTT Hiện nay các cuộc tấn công mạng đã trở nên phổ 

biến, tinh vi và không thể dự đoán trước. Do vậy, 

đề nghị xem xét lồng ghép các nội dung đảm bảo an 

toàn phát triển công nghiệp công nghệ số trong dự 

thảo Luật, gồm một số nội dung: 
- Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng công nghiệp công 

nghệ số của các tổ chức, cá nhân 
- Bảo đảm hoạt động công nghiệp công nghệ số 

không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội 

khác 
- Cung cấp hạ tầng kỹ thuật của doanh nghiệp công 

nghiệp công nghệ số để thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát và bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình 

huống khẩn cấp 
- Ngăn chặn khẩn cấp và ngừng cung cấp dịch vụ 

của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số đối với 

tình huống đặc biệt để bảo vệ an ninh quốc gia… 

Bộ TTTT tiếp thu và giải trình như sau: 
Dự thảo Đề cương luật đã có một số nội dung liên 

quan đến bảo đảm an ninh, an toàn; huy động nguồn 

lực ngành công nghiệp công nghệ số trong tình 

huống đặc biệt (Chương I). Trong quá trình xây dựng 

Luật, Bộ TTTT sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các 

quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong các hoạt 

động công nghiệp công nghệ số. 

Góp ý cho Báo cáo đánh giá tác động chính sách 
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 
102.  Thái Bình Tại Mục I, nội dung 1.1. Chủ trương, định hướng 

của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

đề nghị đơn vị soạn thảo sắp xếp các Nghị quyết 

của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương 

Bộ TTTT tiếp thu và giải trình như sau: 
Trong báo cáo đánh giá tác động, các nghị quyết, văn 

bản của Đảng và Nhà nước được sắp xếp theo mức 

độ quan trọng và mức độ liên quan đến lĩnh vực công 



41 

TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc theo 

thời gian; bổ sung đánh giá các nội dung có liên 

quan của Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 
năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ 

Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư. 

nghiệp công nghệ số. 
Nội dung liên quan đến công nghiệp công nghệ số 

trong Nghị quyết số 50/NQ-CP chủ yếu tập trung vào 

phát triển ngành công nghiệp ưu tiên là công nghiệp 

CNTT, điện tử - viễn thông, đã được đánh giá chi tiết 

về kết quả thực hiện tại mục 1.3 của Báo cáo đánh 

giá tác động. 
 

103.  ĐHQG Hà 

Nội 
Nên tập trung vào các nội dung trọng điểm là tạo ra 

chính sách hỗ trợ theo định hướng của Đảng và 

Nhà nước để phát triển ngành công nghiệp số như 

chính sách kiến tạo cơ hội, chính sách hỗ trợ vốn, 

thuế, chính sách duy trì và tạo nguồn cho phát triển 

bền vững lâu dài 

Tiếp thu. 
Bổ sung vào mục 1.3 của Báo cáo đánh giá tác động. 

104.  ĐHQG Hà 

Nội 
Khái niệm Sandbox nên được giải thích thêm về ý 

đồ/ý nghĩa của mô hình và tên gọi. Áp dụng mô 

hình ưu đãi Sandbox của Hàn Quốc cần xem xét 

những giới hạn của mô hình này để có các điều 

chỉnh phù hợp với thể chế của Việt Nam 

Bộ TTTT tiếp thu và giải trình như sau: 
Về ý nghĩa của mô hình: Bộ TTTT bổ sung nội dung 

vào mục II.2 của Báo cáo đánh giá tác động. 
Về giới hạn của mô hình: Không phải tất cả các 

trường hợp đề xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản 

phẩm, dịch vụ mới đều được chấp nhận. Chính phủ 

căn cứ vào các quy định liên quan (ví dụ an ninh, 

quốc phòng, an toàn xã hội,…) để xem xét cho phép 

thử nghiệm. Bộ TTTT sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao 

đổi với Bộ Khoa học và công nghệ thông tin truyền 

thông Hàn Quốc (đơn vị xây dựng mô hình này) 

trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Luật. 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách 
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II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
Chính sách 1: Hoàn thiện các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng quản lý trong các hoạt động công nghiệp công 

nghệ số 
105.  ĐHQG Hà 

Nội 
Nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng quản lý trong các hoạt động công nghiệp 

công nghệ số, do đó, cần đặt nó trong bối cảnh các 

Luật liên quan, xem xét để không bị chồng chéo với 

các luật đã có. Trong đó, tại Nội dung 1.3, nên tập 

trung vào việc đưa ra phương án cụ thể để xây 

dựng, thực hiện, triển khai các nội dung mong 

muốn của chính sách. Một số nội dung của mục 1.3 

bị lẫn vào 1.2, đồng thời, nên mô tả cụ thể về 

Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số 

Bộ TTTT tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện 

lại nội dung về đánh giá bất cập tổng quan theo 

hướng để đề xuất các nhóm chính sách cụ thể trong 

Luật. 

Chính sách 2: Thúc đẩy phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới 
106.  Viettel Bộ TTTT hiện đang đề xuất áp dụng phương án 

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước, đồng thời 

quy định một số điều kiện, nguyên tắc quản lý đối 

với sản phẩm mới. Do vậy, đề nghị bổ sung phân 

tích đánh giá được tác động với doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số khi 

thực hiện các thủ tục hành chính trong trường hợp 

các quy định đặt ra một số điều kiện đặc thù hoặc 

các giấy phép chuyên ngành. 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT bổ sung chi tiết về tác động kinh tế, xã hội, 

hệ thống pháp luật, thủ tục hành chính và về giới đối 

với nhóm chính sách này. 

107.  ĐHQG Hà 

Nội 
Cần tập trung vào các ưu đãi để khích lệ các thực 

thể kinh tế có nhu cầu tìm kiếm và sử dụng sản 

phẩm mới, khích lệ phát triển sản phẩm mới phù 

hợp với nhu cầu thị trường, với các sản phẩm sử 

dụng nguồn vốn nhà nước, nên tập trung vào việc 

hỗ trợ định giá, chuyển giao sản phẩm, chính sách 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT bổ sung nội dung này vào Điều về quản lý 

nhà nước về sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới. 
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thuế, hạch toán tài chính 
Chính sách 3: Biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ số 
108.  ĐHQG Hà 

Nội 
Quy định về phát triển nguồn nhân lực công nghệ 

số (khung kỹ năng công nghệ số, đào tạo thực tế tại 

doanh nghiệp trong các chương trình đào tạo về 

công nghệ số, thu hút nhân tài, nhân lực công nghệ 

số xuất sắc): nội dung phát triển nguồn nhân lực, cơ 

chế đào tạo và công nhận tương đương kết quả thực 

tập vào tín chỉ đào tạo của các trường, nên để các 

trường tự cân nhắc và công nhận tùy theo yêu cầu 

về đào tạo và yêu cầu chất lượng. Để phát triển 

nguồn nhân lực công nghệ số, nên liên kết với Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tập trung vào việc đào tạo 

Toán, Vật lý, Công nghệ thông tin thật tốt ở cấp cơ 

sở 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Đề xuất tạo hành lang pháp lý để các cơ sở đào tạo 

CNTT chủ động công nhận thời gian thực tập tại 

doanh nghiệp tương đương với kết quả thực tập và 
tín chỉ đào tạo 

109.  ĐHQG Hà 

Nội 
Xây dựng khung năng lực: nên có một chứng chỉ có 

chất lượng thực được các công ty phần mềm, công 

nghệ số nói chung chấp nhận và đưa vào làm một 

trong các phương pháp tuyển dụng nhân lực 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Dự thảo đã đề xuất xây dựng Khung kỹ năng công 

nghệ số đây là khung tiêu chuẩn kỹ năng cơ bản 

nhằm: 
- Giúp đánh giá chất lượng nguồn nhân lực công 

nghệ số 
- Được cập nhật thường xuyên những kỹ năng công 

nghệ số mới theo từng thời kỳ. 
- Hội nhập quốc tế đảm bảo nhân lực đáp ứng kỹ 

năng công nghệ số có thể làm việc tại nước ngoài và 

lao động nước ngoài có thể làm việc tại VN. 
- Công nhận tương đương các chương trình đào tạo, 

chứng chỉ trong nước và quốc tế. 
Như vậy, chương trình đào tạo, chứng chỉ về công 
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TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

nghệ số được công nhận đáp ứng khung kỹ năng 

công nghệ số sẽ đảm bảo chất lượng cho nguồn nhân 

lực công nghệ số. 
Chính sách 4: Kết cấu hạ tầng công nghiệp công nghệ số 
110.  Bộ 

VHTT&DL 
Đề nghị rà soát lại giải pháp 3 vì có sự trùng lặp 

giải pháp 2, theo đó, giải pháp 2 không quy định 

nội dung về hệ thống máy tính hiệu năng cao nhưng 

trong giải pháp 3 lại loại trừ nội dung này. 

Tiếp thu. 
Thay thế cụm từ “Máy tính hiệu năng cao” thành 

“Trung tâm tính toán hiệu năng cao”. Đồng thời thay 

thế tên mục trong Đề cương Luật để thống nhất. 
111.  ĐHQG Hà 

Nội 
Nên chú trọng việc phát triển hạ tầng Internet, 4G, 

5G và thiết bị đầu cuối phủ rộng cả nước, đảm bảo 

mọi người dùng đều có thể kết nối Internet, đưa sản 

phẩm số phù hợp tới mọi người dân trên đất nước 

Nội dung về phát triển hạ tầng internet, 4G, 5G thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật Viễn thông (dự kiến sửa 

đổi bằng Luật hạ tầng số) 

Các ý kiến khác (không thuộc các nội dung trên) 
112.  ĐHQG Hà 

Nội 
Báo cáo đánh giá tác động nên tập trung vào vấn đề 

“nếu thực hiện chính sách đó thì hiệu quả hay tác 

động sẽ như thế nào?”. Các thông tin cần được đưa 

ra có tính định lượng để đảm bảo sự tường minh. 

Bên cạnh đó, mạng xã hội, các nền tảng video trực 

tuyến, các nền tảng thương mại điện tử, các dịch vụ 

dùng chung trong nước và xuyên quốc gia cũng là 

các sản phẩm quan trọng của công nghệ số, cần có 

chính sách để thúc đẩy phát triển và quản lý các 

dạng dịch vụ này 

Tiếp thu. 
Bộ TTTT đã bổ sung đánh giá chi tiết về tác động 

tích cực và tiêu cực liên quan đến kinh tế, xã hội, hệ 

thống pháp luật, thủ tục hành chính và giới bảo đảm 

đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

Góp ý cho Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật 
Phần I. Tổng quan hệ thống pháp luật về phát triển CNTT, công nghiệp CNTT 
113.  Thái Bình Tại nội dung I.2. Một số văn bản QPPL về phát 

triển CNTT, công nghiệp CNTT và I.3. Một số văn 

bản chỉ đạo, điều hành quan trọng về phát triển 

CNTT, công nghiệp CNTT: Đề nghị cơ quan soạn 

Bộ TTTT tiếp thu và sắp xếp các văn bản theo đúng 

trình tự thời gian. 
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TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

thảo sắp xếp các văn bản QPPL theo trình tự về 

thời gian cho mỗi loại hình văn bản QPPL; văn bản 

chỉ đạo, điều hành. 
114.  VNNIC Xem xét bổ sung phân tích rõ hơn cơ sở lý luận, các 

nội dung bất cập, hạn chế thi hành pháp luật về 

CNTT, công nghiệp CNTT, để từ đó thấy rõ sự cần 

thiết của Luật công nghiệp công nghệ số 

Bộ TTTT tiếp thu và làm rõ các cơ sở thực tiễn và cơ 

sở lý luận của các hạn chế, bất cập trong thi hành 

pháp luật về công nghiệp CNTT. 

115.  VNNIC Các số liệu báo cáo xem xét đồng bộ cùng một mốc 

thời gian báo cáo (hiện tại một số số liệu báo cáo 

đến hết năm 2020, một số đến tháng 7/2021) 

Bộ TTTT tiếp thu và thống nhất các mốc thời gian 

trong báo cáo là năm 2020.  

116.  VNNIC Xem xét thực hiện, bổ sung thêm một số kết quả 

điều tra, khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp tại 

Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp CNTT về các 

vấn đề bất cập trong triển khai thực thi pháp luật về 

phát triển CNTT, công nghiệp CNTT và các đề 

xuất của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất sửa 

đổi, chuẩn bị các nội dung sửa đổi bám sát, đồng bộ 

hơn giữa cơ sở lý luận và thực tiễn 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Hồ sơ lập đề nghị đã được gửi lấy ý kiến các doanh 

nghiệp, hiệp hội. Trên cơ sở đó, hoàn thiện để phù 

hợp với thực tiễn. 

117.  VNNIC Luật Công nghiệp công nghệ số xây dựng thay thế 

nội dung phát triển CNTT trong Luật CNTT số 

67/2006/QH11, do đó cần nêu rõ phạm vi sẽ thay 

thế những Điều, Khoản cụ thể nào trong Luật 

CNTT để việc áp dụng sau này tránh chồng chéo 

Tiếp thu. 
Trong Tờ trình Chính phủ, Bộ TTTT đã làm rõ phạm 

vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật và phương 

hướng hoàn thiện, thay thế các quy định hiện có 

trong Luật CNTT bởi các luật chuyên ngành. 
Phần II. Kết quả triển khai pháp luật về phát triển CNTT, công nghiệp CNTT 
118.  Thanh Hóa Báo cáo đánh giá được một phần nội dung về công 

nghiệp công nghệ thông tin chưa đánh giá được 

toàn bộ các nội dung được nêu trong Luật Công 

nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006. 

Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung 

Bộ TTTT giải trình như sau: 
Bộ đã đánh giá tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT, 

trên cơ sở đó, từ đó hình thành đề xuất xây dựng 

Luật công nghiệp công nghệ số. 
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TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

các nội dung đánh giá về “Tổng kết thi hành pháp 

luật về phát triển công nghệ thông tin”. 
II.1 Về phát triển ngành công nghiệp CNTT 
II.2 Về phát triển nguồn nhân lực CNTT 
II.3 Về nghiên cứu – phát triển CNTT 
II.4 Về kết cấu hạ tầng cho phát triển CNTT 
II.5 Về đầu tư cho phát triển CNTT 
II.6 Về hợp tác quốc tế để phát triển CNTT 
Phần III. Những bất cập, khó khăn trong áp dụng pháp luật về phát triển CNTT, công nghiệp CNTT 
III.1 Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng quản lý 
III.2 Về thúc đẩy phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới 
III.3 Về biện pháp bảo đảm phát triển CNTT, công nghệ số 
III.4 Về kết cấu hạ tầng cho phát triển CNTT, công nghệ số 
Các ý kiến khác (không thuộc các nội dung trên) 
Các ý kiến khác không thuộc nhóm nào trong các nhóm trên 
119.  Bắc Ninh Dự thảo được xây dựng cần khắc phục những hạn 

chế, bất cập trong thi hành Luật Công nghệ thông 

tin như: Phân loại các loại hình công nghiệp CNTT 

đã bộc lộ một số vướng mắc, thiếu đồng bộ trong 

hệ thống các văn bản QPPL; Hoạt động công 

nghiệp phần mềm gặp một số vướng mắc trong áp 

dụng pháp luật do khái niệm và phạm vi các hoạt 

động công nghiệp phần mềm chưa phù hợp, chưa 

theo kịp xu thế phát triển; Công nghệ số xuất hiện 

là bước phát triển tiếp theo của CNTT, đặt ra những 

yêu cầu quản lý mới, nhưng chưa được quy định, 

định nghĩa trong hệ thống văn bản QPPL nên khó 

khăn trong việc áp dụng chế tài và cơ chế, chính 

Bộ TTTT tiếp thu ý kiến này và đã đưa vào dự thảo 

Đề cương một số quy định để khắc phục được các 

bất cập và sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trong quá 

trình xây dựng Luật. 
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TT Cơ quan Ý kiến góp ý Giải trình, tiếp thu 

sách thúc đẩy phát triển. 
120.  Thanh Hóa Trong phần chú thích tiêu đề của dự thảo Tờ trình 

và Đề cương thể hiện việc ban hành Luật Công 

nghiệp công nghệ số nhằm thay thế một số nội 

dung không còn phù hợp về phát triển công nghiệp 

công nghệ thông tin đã được ban hành trong Luật 

Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 

29/6/2006.  
Tuy nhiên, tại các chương, điều khoản thi hành của 

Đề cương chi tiết đang dự thảo thể hiện nội dung: 

“Luật này sẽ thay thế các luật của Quốc hội sẽ hết 

hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực (nếu có)” 

và một số nội dung chuyển tiếp là chưa phù hợp; 

bởi vì Luật Công nghệ thông tin 
số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 bao gồm 02 cấu 

phần chính là “Ứng dụng công nghệ thông tin” và 

“Phát triển công nghệ thông tin”, do đó việc ban 

hành Luật Công nghiệp công nghệ số chỉ thay thế 

một số nội dung trong Luật Công nghệ thông tin 

chưa mang tính tổng thể để thay thế toàn bộ nội 

dung trong Luật Công nghệ thông tin. Do đó, đề 

nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh lại các 

nội dung cho phù hợp. 

Tiếp thu. 
Điều chỉnh lại nội dung chuyển tiếp theo tinh thần 

thay thế các nội dung về phát triển CNTT trong Luật 

CNTT 

121.  Phú Yên Đề xuất nghiên cứu mở rộng về các vấn đề liên 

quan: sở hữu trí tuệ, robot,... 
Tiếp thu. 
Bổ sung quy định liên quan đến Sở hữu trí tuệ. 
Đề cương Luật đã có Chương quy định về phát triển 

sản phẩm mới, dịch vụ mới. Các sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ số liên quan đến robot (nếu có) sẽ được 

quản lý theo quy định này. 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2222 /BKHCN-CNC Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021
V/v xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề 

nghị xây dựng Luật công nghiệp công 
nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Phúc đáp công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông (TT&TT) về việc xin ý kiến báo cáo lập đề nghị xây dựng 
Luật công nghiệp công nghệ số; thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN có ý kiến như sau:

Về cơ bản, Bộ KH&CN thống nhất với sự cần thiết xây dựng Luật công 
nghiệp công nghệ số, cơ bản đồng ý với với một số nội dung của dự thảo Tờ trình 
và Đề cương Luật công nghiệp công nghệ số do Bộ TT&TT soạn thảo. Tuy nhiên, 
để góp phần hoàn thiện Hồ sơ đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện trong 
quá trình xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số, gồm:

1. Tại dự thảo đề cương Luật Công nghệ số:

- Đề nghị xem xét lại sự phù hợp, chính xác của phần giải nghĩa "Công nghệ 
số là công nghệ thông tin" ở khoản 1 Điều giải thích từ ngữ. Ngoài ra, đề nghị Bộ 
TT&TT tiếp tục nghiên cứu làm rõ khái niệm, nội hàm của công nghệ số để làm 
cơ sở cho việc đề xuất các quy định của dự thảo Luật.

- Đề nghị xem xét bổ sung một Điều về nghiên cứu phát triển, ứng dụng và 
đổi mới công nghệ số, trong Điều này tập trung quy định các cơ chế, chính sách 
để thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ số (hiện 
dự thảo mới chỉ có điều về nghiên cứu phát triển công nghiệp công nghệ số).

2. Tại dự thảo Báo cáo và Tờ trình:

- Đề nghị xem xét, bổ sung những cơ sở pháp lý và thực tiễn về kinh nghiệm 
thế giới, trong đó cần phân tích các nước đã xây dựng và quản lý đối tượng này 
như thế nào. Trước xu thế phát triển của ngành công nghiệp số thì các nước đó 
xây dựng một Luật riêng hay bằng hình thức văn bản khác. Vì vậy, về vấn đề này, 
đề nghị ban soạn thảo cần bổ sung thông tin và phân tích cụ thể để tăng tính thuyết 
phục, cho thấy việc điều chỉnh này là phù hợp và hòa nhập với xu thể phát triển 
chung của thế giới.
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- Trên cơ sở ý kiến ở trên, đề nghị nghiên cứu, xây dựng theo hướng xem 
xét bổ sung sửa đổi Luật công nghệ thông tin đang có để hài hòa với xu hướng 
phát triển của công nghệ và có sự thống nhất trong các văn bản luật, góp phần 
thuận lợi trong việc theo dõi, thực thi pháp luật.

- Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng cần xem xét về chức năng quản lý với các 
Bộ, ngành liên quan để có sự thống nhất quản lý tập trung một đầu mối và tránh 
chồng chéo trong công tác quản lý.

Ngoài ra, Bộ KH&CN cũng đã ban hành Luật công nghệ cao, Luật chuyển 
giao công nghệ, trong đó có những quy định cụ thể và chi tiết về việc phát triển 
công nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, đề nghị ban soạn thảo rà soát, cập nhật để có 
những chính sách đồng bộ, thống nhất.

Trên đây là ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Thông tin và 
Truyền thông để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CNC.

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VẢ XẢ HỘI

SỐ:3KZ/LĐTBXH-PC  
V/v góp ý đối với Hồ sơ lập đề nghị 

xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

_ __ \
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyên thông

Trả lời Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông về việc xin ý kiến đối với Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công 
nghiệp công nghệ số, sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 
ý kiến như sau:

Việc xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số nhằm mục đích thể chế hóa chủ 
trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp công nghệ số; kiến tạo 
được không gian tăng trưởng và phát triển kinh tế số dựa trên các hoạt động nghiên 
cứu, sáng tạo, sản xuất, cung cấp, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ của ngành công 

nghiệp công nghệ số Việt nam; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập 
phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật về phát triển công nghệ thông tin. Do 
đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhất trí việc xây dựng Luật Công nghiệp 
công nghệ số.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính gửi Quý Bộ nghiên cứu, tổng 
hợp./.

Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC.



Bộ NGOẠI GIAO

SỐ:ĨW/BNG-TTTT

V/v cho ý kiến đối với Hồ sơ lập đề nghị 
xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàyẨÍo tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Phúc công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Quý Bộ về 
việc cho ý kiến đối với Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ 
số, Bộ Ngoại giao xin có ý kiến như sau:

1. Bộ Ngoại giao cơ bán nhất trí với Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật 
Công nghiệp công nghệ số do Quý Bộ chuẩn bị. Hồ sơ đề xuất phù hợp với xu 
hướng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ số, coi công nghệ số 
là chìa khóa hỗ trợ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo động lực mới cho phát 
triển kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững và toàn diện trong thời gian tới.

2. về dự thảo Tờ trình Chính phủ:
- Tại mục I, điếm 2. Cơ sở thực tiễn, đề nghị cân nhắc: bổ sunẹ đánh giá 

ngành công nghiệp công nghệ số của các quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực như 
Hoa Kỳ và một số nước trong khu vực ASEAN để có thêm lập luận, cơ sở 
nghiên cứu xây dựng Luật; bố sung thêm bất cập về chuỗi cung ứng công nghiệp 
công nghệ số còn thiếu hoàn chỉnh, đặc biệt trong khâu nghiên cứu / phát triến 
phần cứng công nghệ số (bán dẫn,vi m ạ c h . s ả n  phẩm công nghệ số chưa thâm 
nhập sâu chuỗi cung ứng công nghệ số toàn cầu. Bổ sung thêm luận điểm về việc 
ban hành Luật sẽ giúp: (i) góp phần cụ thế hóa Nghị quyết số 52-NQ-TW ngày 
27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; (ii) bắt kịp với xu thế phát triển của thế 
giới, góp phần thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030, cụ thề là “xây dựng nền khoa học, hệ thống giáo dục và y tế quốc 
gia ngày càng tiên tiến, hiện đại, tiến tới thu hẹp khoảng cách phát triển với khu 
vực và thế giới trong các ngành, lĩnh vực này”; (iii) thu hẹp khoảng cách số 
(digital divide) giữa ta và nhóm các nước phát triển.

- Tại mục II, điểm /, kiến nghị thay từ cụm từ “Kiến tạo được không gian 
tăng trưởng... " bằng cụm từ "Xây dựng và bảo vệ được không gian tăng 
trưởng...

3. về dự thảo Đe cưưng chi tiết Luật Công nghiệp công nghệ số:
- Tại Chươne, I. Những quy định chung, cần bồ sung thêm điều khoản về 

“Thanh tra các hoạt động công nghiệp công nghệ so ” và “Trách nhiệm của to 
chức, cá nhân tham gia các hoạt động công nghiệp công nghệ số ”. Trong điều 
khoản về “Giải thích từ ngữ”, nên bổ sung thêm một số từ ngữ được sử dụng 
trong văn bản như sản phẩm trí tuệ nhân tạo, khung kỹ năng công nghệ số quốc 
gia, chứng chỉ công nghệ số, doanh nghiệp kỳ lân, trung tâm tính toán hiệu năng 
cao, máy tính hiệu năng cao...



- Tại Chương III. Bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ số, mục 2, 
điêu vê “Thu hút nhản ỉực công nghệ so xuất sắc trong nước và nước ngoài”, đề 
nghị bô sung những chính sách ưu đãi đối với các nhân lực / thành tựu công nghệ số 
xuât săc; tại mục 6, điêu về uHợp tác quốc tế và thâm nhập thị trường nước 
ngoài ”, nên cân nhẳc lồng ghép nội dung "tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần 
mở rộng và làm sâu sắc hơn họp tác, học tập kinh nghiệm về chuyên giao khoa 
học công nghệ, kinh tế so, chuyến đoi so, đoi mới sáng tạo với các nước đối tác 
lớn, quan trọng có trình độ khoa học tiên tiến, đang đi đầu về công nghệ so, kinh 
tế sô, đỏi mới sáng tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0".

- Tại Chương IV. Kết cấu hạ tâng công nghiệp công nghệ số, mục 1, đề 
nghị gộp 2 điều “Chính sách uv đãi đoi với khu công nghệ thông tin tập trung" 
và “Quản lý đất đai và quy hoạch xây dụng" thành “Các chính sách quản lý, quy 
hoạch và xây dựng đôi với khu công nghệ thông tin tập trung”, đông thời bỏ 
phần liên quan đến Chính sách đất đai đối với khu CNTT tập trung.

4. v ề  dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách:

- Chính sách 2 đang đề xuất theo hướng cho phép các tổ chức, cá nhân thử 
nghiệm sản phấm mới trong trường hợp pháp luật hiện hành có quy định cấm 
hoặc không rõ ràng, không họp lý đối với việc triển khai các sản phẩm dựa trên 
kinh nghiệm của Hàn Quôc. Đây là một vấn đề tương đối mới tại thị trường Việt 
Nam, việc quy định mở như vậy sẽ tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh 
chóng đưa các sản phâm mới ra thử nghiệm trên thị trường. Tuy nhiên, đề nghị 
cơ quan chủ trì soạn tháo có đánh giá kỹ về tính khả thi của chính sách này vì 
nước áp dụng quy định này đều là các nước phát triển trong lĩnh vực công nghệ.

- Đê nghị tham khảo thêm Chiến lược về đấy mạnh nghiên cứu, phát triển 
và đoi mới sáng tạo ngành Công nghiệp Công nghệ thông tin (ICT) từ 2009 đến 
nay và một số Chiến lược chuyển đối số của Châu Âu đến 2030 như: “Thập kỷ 
kỹ thuật so của Châu Âu ”, “Định hình tương lai công nghệ so của Châu Ấ u ”; 
“Phát triển thương mại điện tử, các hình thức trực tuyến là trọng tâm ".

Ngoài ra, đê nghị Quý Bộ nghiên cứu kỹ các điều ước quốc tế có liên quan 
mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là đối với những nội dung liên quan đến các 
dịch vụ xuyên biên giới cũng như xem xét bố sung nội dung tham khảo, tiếp thu 
các ý kiến của tố chức, doanh nghiệp quốc tế trong quá trình xây dựng Luật, bảo 
đảm phu hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./. lyry/

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- Như trên;
- VPB, DBA, ĐNA, C N V , CM, CAU 

LPQT, TCQ T, U B N V , HVNG, TH K T;
- Lưu: HC, TTTT.

Phạm Quang Hiệu



BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4 4 1 1 /BNV - PC Hà Nội, ngày09 tháng 9 năm 2021
V/v tham gia ý kiến Hồ sơ đề nghị xây 
dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trả lời Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc đề nghị tham gia ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật 
Công nghiệp công nghệ số, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Thống nhất Hồ sơ nêu trên do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền 
thông tổng hợp, trình Chính phủ theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
G VỤ PHÁP CHẾ

Phan Trung Tuấn



B ộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số^^i/BTC-TH TK  Hà Nội, ngày /i 5 tháng /to  năm 2021
V/v tham gia ý kiến báo cáo nghiên 
cứu lập đề nghị xây dựng Luật công 
nghiệp công nghệ số (lần 2)

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Phúc đáp công văn số 3295/BTTTT-THH ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông (Bộ TTTT) về việc xin ý kiến báo cáo lập đề nghị xây dựng 
Luật công nghiệp, công nghệ số, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ý kiến chung:

Trên cơ sở đề nghị của Bộ TTTT tại công văn số 2234/BTTTT-THH ngày 
24/6/2021, Bộ Tài chinh đã có công văn số 6383/BTC-THTK ngày 28/7/2021 
tham gia ý kiến lần 1 về Báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật công 
nghiệp, công nghệ số. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ xin ý kiến lần 2, nhiều ý kiến 
của Bộ Tài chính đã tham gia chưa được Bộ TTTT tổng họp, tiếp thu. Do vậy, 
đề nghị Bộ TTTT bổ sung báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu hoặc không tiếp 
thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, trong đó có ý kiến của Bộ Tài chính tại 
công văn số 8363/BTC-THTK ngày 28/7/2021 (hồ sơ xin ý kiến của Bộ TTTT 
không có bảng tống hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị).

2. Ý kiến cụ thể đối với nội dung tạỉ dự thảo tò* trình, dự thảo Đề 
cưong Luật, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, dự thảo báo cáo tổng kết 
thi hành pháp luật:

2.1. v ề  sư cần thiết ban hành văn bản:

Liên quan đến nội dung về thuế giá trị gia tăng (GTGT) được nêu tại 
gạch đầu dòng thứ 3, tiết 2 điểm a khoản 2 mục I phần I -  v ề  sự cần thiết ban 
hành văn bản của dự thảo tờ trình Chính phủ (trang 4-5) thì tại Luật thuế GTỌT 
và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hiện hành đã quy định sản phấm 
phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng 
không chịu thuế GTGT. Đe đảm bảo cơ sở pháp lý khi xác định nghĩa vụ thuế 
đối với sản phẩm và dịch vụ phần mềm, đề nghị Bộ TTTT sửa đổi, bổ sung Luật 
Công nghiệp, công nghệ thông tin và các văn bản quy phạm pháp luật hướng 
dẫn thi hành Luật theo hướng quy định rõ các loại hình sản phẩm, dịch vụ phần 
mềm.

2.2. về mục tiêu, nội dung của chính sách, giải pháp thực hiên chính 
sách trong đề nghị xây dựng văn bản:
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-T ạ i điểm 3.3 phần IV- Dự thảo tờ trình Chính phủ (trang 13) gạch đầu 
dòng thứ 4 có nêu: “Ve chính sách phát trỉên sản phâm, dịch vụ Make in Viet 
Nam: quy định một số chính sách ưu tiên, ưu đãi như ưu tiên trong mua săm của 
cơ quan nhà nước; Chính phủ hô trợ, đặt hàng nghiên cứu phát triến, làm chủ 
các sản phấm, công nghệ lõi, then chốt, lưỡng dụng; chứng nhận về chất lượng, 
ho trợ tạo điều kiện thương mại hóa kêt quả nghiên cứu, phát triên sản phâm, 
dịch vụ công nghệ số, kết nối thị trường tiềm năng trong và ngoài nước, giảm 
thuế,... ”

Đối với nội dung này, về thuế liên quan đến hàng hóa mua bán, trao đổi 
nội địa, thuế GTGT là thuế gián thu thu theo hàng hóa, dịch vụ và theo pháp luật 
thuế GTGT hiện hành, không có quy định miễn, giảm thuế. Do vậy, đề nghị thực 
hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế GTGT.

- về các nội dung ưu đãi thuế tại dự thảo tờ trình Chính phủ và các tài liệu 
liên quan gửi kèm hồ sơ xin ý kiến:

Bộ Tài chính đã có ý kiến tham gia về vấn đề này, trước đây đã nêu rõ 
pháp luật thuế hiện hành áp dụng thống nhất đối với tất cả các thành phần kinh 
tế, không phân biệt loại hình doanh nghiệp (đầu tư trong nước, đầu tư nước 
ngoài). Các ưu đãi thuế đã được quy định tại các Luật thuế theo lĩnh vực, địa bàn 
ưu đãi đầu tư, trong đó quy định ưu đãi đối với doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực khoa học, công nghệ, công nghệ cao nói chung và đôi mới công nghệ, 
chuyển giao công nghệ, công nghệ thông tin nói riêng ở mức cao nhất trong 
khung ưu đãi của pháp luật thuế. Vì vậy, đê đảm bảo tính thông nhât của hệ 
thống pháp luật, đề nghị Bộ TTTT không đưa nội dung về thuế tại Luật công 
nghiệp, công nghệ số như ý kiến của Bộ Tài chính đã nêu tại công văn số 
8363/BTC-THTK ngày 28/7/2021.

- về đề xuất xác định ngành công nghiệp công nghệ số là một ngành kinh 
tế trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (được nêu tại trang 10-11 của dự thảo 
tờ trình): Đe nghị Bộ TTTT lấy ý kiến Bộ Ke hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống 
kê). Tuy nhiên, cần phân định cụ thể: (ỉ) các hoạt động nghiên cứu, sản xuất 
ngành công nghiệp so; (ii) các hoạt động ứng dụng công nghệ sô trong đó hoạt 
động ứng dụng công nghệ số diên ra ở mọi ngành, nghề, lĩnh vực kinh tê xã hội.

2.3. v ề  dự kiến các nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành 
văn bản sau khi được thông qua được nêu tại phần V (trang 15) dự thảo tờ 
trình:

- Theo khoản 4, điều 9 Luật NSNN năm 2015 quy định: “Nhiệm vụ chi 
thuộc ngân sách cấp nào do cấp đó bảo đảm; việc ban hành và thực hiện chính 
sách, chế độ mới ỉàm tăng chỉ ngân sách phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài 
chính, phù hợp với khả năng cân đoi ngân sách từng cấp; việc quyết định đầu tư 
các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách phải bảo đảm trong phạm vỉ 
ngân sách theo phân câp
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Tuy nhiên, tại gạch đầu dòng thứ nhất phần V (trang 15) của dự thảo tờ 
trình của Bộ TTTT đánh giá nội dung này còn rất chung chung: “Sau khi Luật 
công nghiệp công nghệ số được ban hành, Nhà nước cân đầu tư một khoản kỉnh 
phí cho việc tô chức thực hiện cụ thê là: (i) Cân đoi, bo trí nguồn ngân sách đê 
triền khai các chương trình đầu tư, phát trỉên công nghiệp, công nghệ so, xây 
dựng hạ tầng cho phát triến công nghiệp, công nghệ số; (ii) tuyên truyền, pho 
biến đào tạo nội dung của Luật (chỉ phí ỉn ấn, hợp đông với phương tiện thông 
tin đại c h ủ n g ( i i i )  Chi phí triền khai thi hành Luật khỉ có hiệu ỉực thi hành 
và chỉ phí phục vụ việc theo dõi; sơ kêt, tỏng kêt, đảnh giả tình hình thực thỉ 
Luật theo thời gian định kỳ hoặc đột xuât; (ỉv) Đê tô chức trỉên khai Luật công 
nghiệp, công nghệ số sau khỉ được ban hành, cân thiết bo trí các nguồn lực đê 
xây dựng các văn bản hướng dan thi hành Vì vậy, đề nghị Bộ TTTT trong quá 
trình xây dựng Luật Công nghiệp, công nghệ số xác định rõ những nội dung 
triển khai từ ngân sách nhà nước, nội dung do các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp, Quỹ ngoài ngân sách thực hiện; tiếp tục hoàn thiện nội dung đánh giá 
tác động đối với các nội dung có sự thay đổi trong đó có tác động tới NSNN và 
dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thỉ hành văn bản sau khi được 
thông qua, gửi lại các Bộ, ngành địa phương có liên quan có ý kiến cụ thể.

Mặt khác, tại công văn số 8363/BTC-THTK ngày 28/7/2021 của Bộ Tài 
chính tham gia ý kiến về báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật Công 
nghiệp, công nghệ số theo đề nghị của Bộ TTTT tại công văn số 2234/BTTTT- 
THH ngày 24/6/2021, Bộ Tài chính đã có ý kiến về báo cáo đánh giá tác động 
của Bộ TTTT về chính sách vốn, ưu đãi cho công nghiệp, công nghệ số, trong 
đó đề nghị bỏ đề xuất: Xác định rõ mức chi cụ thê cho công nghiệp, công nghệ 
thông tin (CNTT), công nghệ so trong tông chỉ ngân sách nhà nước do việc quản 
lý kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách 
Nhà nước và các văn bản hướng dẫn; trong đó đối với việc thực hiện chi thường 
xuyên ngân sách nhà nước cho CNTT nói chung và công nghiệp CNTT, công 
nghệ số nói riêng được thực hiện ở nhiều ngành/lĩnh vực (sự nghiệp kinh tế, sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo,...). Tại dự thảo kèm theo công văn số 3295/BTTTT- 
CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ TTTT (tờ trình, đề cương xây dựng Luật, Báo 
cáo đánh giá tác động): Bộ TTTT tiếp tục đề xuất chính sách về vốn đầu tư, ưu 
đãi cho công nghiệp, công nghệ số, trong đó bao gồm: Bảo đảm chi công nghiệp 
số trong tổng số chi ngân sách nhà nước hàng năm. Đồng thời, Bộ TTTT không 
báo cáo cơ sở tiếp tục đề xuất chính sách nêu trên. Do vậy, đề nghị Bộ TTTT 
tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8363/BTC- 
THTK ngày 28/7/2021. Theo đó đề nghị bỏ đề xuất: “Bảo đảm chỉ cho công 
nghiệp công nghệ so trong tong chi ngân sách nhà nước hàng năm”.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài chính có trách nhiệm gửi báo cáo đánh 
giá về nguồn tài chính đối với đề nghị xây dựtig Luật. Tuy nhiên, Bộ TTTT 
không có đánh giá cụ thể về nguồn tài chính đối với các giải pháp tại dự thảo
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báo cáo đánh giá tác động chính sách của đề nghị xây dựng Luật (trang 20-24) 
cụ thể: đối với Chính sách 3 (Biện pháp bảo đảm phát tri en công nghiệp, công 
nghệ số), Chính sách 4 (Kết cấu hạ tầng công nghiệp công nghệ số), Bộ TTTT 
đều lựa chọn giải pháp 2 và có nêu cần bố trí ngân sách đế hỗ trợ doanh nghiệp 
(gián tiếp bằng ưu đãi thuế), triên khai một số hoạt động như đầu tư, đặt hàng 
phát triển một số công nghệ, sản phẩm công nghệ số trọng yếu, xây dựng thương 
hiệu ngành (trang 23); Nhà nước phải đâu tư kinh phí đê xây dựng, quản lý, vận 
hành một số trung tâm dữ liệu quy mô quốc gia, trung tâm tính toán hiệu năng 
cao, khu công nghệ thông tin tập trung (trang 25),... Do đó, có phát sinh kinh phí 
ngân sách nhà nước cho các hoạt động này. Vì vậy, đề nghị Bộ TTTT bổ sung 
đánh giá cụ thể về nguồn tài chính để Bộ Tài chính có cơ sở tham gia ý kiến 
theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015.

2.4. v ề  chính sách vốn, ưu đãi cho công nghiệp công nghệ số: Mục 
chi riêng trong mục lục NSNN:

a. v ề  quy định hiện hành về mục lục ngân sách (MLNS):

Theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của 
Bộ Tài chính quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước:

- về danh mục mã loại khoản: Các khoản chi ngân sách nhà nước 
(NSNN) trực tiếp cho lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) được chi tiết theo 
Khoản 314 “Công nghệ thông tin” (thuộc lĩnh vực “Các hoạt động kinh tế” -  
Loại 280).

Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách được giao dự toán theo các lĩnh vực 
khác để mua các sản phẩm CNTT, đào tạo, tập huấn, hội thảo về CNTT nhằm 
phục vụ hoạt động của mình theo nhiệm vụ được giao thì phản ánh vào các tiểu 
mục tương ứng. Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi theo dự toán đã 
được giao theo quy định của Luật NSNN.

- v ề  danh mục mã mục, tiêu mục: Các khoản chi liên quan đến CNTT 
được chi tiết tại các tiếu mục như sau:

+ Tiểu mục 6912 “Các thiết bị công nghệ thông tin”;
+ Tiểu mục 6956 “Mua sắm các thiết bị công nghệ thông tin”;
+ Tiểu mục 7053 “Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin”;
+ Tiểu mục 7054 “Xây dựng phần mềm công nghệ thông tin”;
+ Tiểu mục 9356 “Các chi phí mua thiết bị, phần mềm, lắp đặt, hiệu 

chỉnh, đào tạo, chuyển giao, vận chuyển, bảo hành, thuế, phí liên quan công 
nghệ thông tin*

b. v ề  nội dung liên quan đến mục chi riêng trong mục lục NSNN để 
quản lý chính sách vốn, đầu tư, ưu đãi cho công nghiệp công nghệ sé.

- Loại trong MLNS dùng đế phân loại lĩnh vực chi theo quy định tại Điều 
36 và Điều 38 của Luật NSNNĨ

- Khoản là phân loại chi tiết của Loại, dùng để phân loại các khoản chi 
NSNN theo ngành kinh tế quốc dân được cấp có thấm quyền phê duyệt.
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- Mục, Tiểu mục dùng để phân loại các khoản thu, chi NSNN căn cứ nội 
dung kinh tế theo các chính sách, chế độ thu, chi NSNN.

Hiện nay công nghiệp, công nghệ số chưa được quy định trong hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Vì vậy cần làm rõ về nội hàm, phạm vi 
và loại hình của công nghiệp, công nghệ số để từ đó xây dựng cơ chế chính sách 
phù hợp. Đe có cơ sở bố sung, sửa đổi MLNS đối với các khoản chi từ nguồn 
NSNN cho công nghiệp, công nghệ số cần bố sung, sửa đối các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan. Việc bo sung, sửa đối MLNS sẽ được thực hiện để
phù hợp với quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật.

2.5. v ề  quỹ đầu tư cho công nghệ số:

Tại dự thảo Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp, công nghệ số - trang 6 có 
nêu về Quỹ Phát triển công nghệ số của doanh nghiệp, tuy nhiên, theo dự thảo 
về “Chiến lược quốc gia về phát triến doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến 
năm 2030”, Bộ TTTT đề xuất thành lập “Quỹ Phát triển công nghệ số Việt 
Nam”. Đen nay, tại dự thảo đề xuất xây dựng Luật Công nghiệp, công nghệ số, 
Bộ TTTT tiếp tục đề xuất về Quỹ Đầu tư cho công nghệ số. Việc thành lập 
nhiều Quỹ sẽ tác động đến tình hình tài chính của doanh nghiệp và tác động đến 
số thu của NSNN.

Trên thực tế, phát triển khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đã được 
trích lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 
95/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, trong bối cảnh nguồn lực kinh tế có hạn, 
đề nghị Bộ TTTT nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách theo hướng nâng cao 
hiệu quả sử dụng của các nguồn lực hiện có (Quỹ Phát triến khoa học và công
nghiệp) và không đề xuất việc thành lập thêm các Quỹ.

Kính chuyển Bộ TTTT tổng hợp./.
» /

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- LĐ Bộ (để báo cáo);
- Lưu VT, T H T K .X O É tó > .

h/
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Đức Chi
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B ộ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 3 é Ỡ5/BTP-PLDSKT — :— :-------:-----------  ------------
V/v góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng H à  Nội, ngàytóháng 10 năm 2021

Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả lời Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông đề nghị có ý kiến về hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công 
nghiệp công nghệ số (sau đây gọi là đề nghị xây dựng Luật), trên cơ sở thông tin 
được cung cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp có ý kiến như 
sau:

I. v ề  sự cần thiết xây dựng Luật

Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 
03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin, Nghị định số 
154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ 
thông tin tập trung đã quy định một số nội dung cơ bản liên quan đến công 
nghiệp công nghệ thông tin. Tuy nhiên, các văn bản trên đã được ban hành nhiều 
năm, không còn phù họp với thực trạng phát triến công nghiệp công nghệ thông 
tin, chuyến đối số hiện nay, cũng như các quy định pháp luật liên quan được ban 
hành gần đây. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác 
định một trong các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là “đấy 
mạnh chuyến đổi số quốc gia, phát triển kỉnh tế sổ trên nền tảng khoa học và 
công nghệ, đôi mới sáng tạo”; “Phát triên mạnh khoa học, công nghệ, đôi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số là động ỉực chính của tăng trưởng kinh tế... Đẩy 
nhanh chuyên đổi số đoi với một sổ ngành, lĩnh vực đã có điều kỉện, đặc biệt là 
khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, úng dụng và phát trỉến công nghệ mới, ưu 
tiên công nghệ số” ... Liên quan đến định hướng phát triển công nghệ thông tin, 
chuyển đổi số, ngày 27/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
sô 392/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triến ngành công nghiệp 
công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, Quyết 
định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi 
số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục A.6 Phụ lục phân 
công thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ) đã giao 
Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, nghiên cửu xây dựng Luật Công nghiệp
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Ngày 09/7/2021, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2245/BTP-PLDSKT góp ý 
đối với báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ 
số. Bộ Tư pháp nhận thấy một số vấn đề đã góp ý tại Công văn số 2245/BTP- 
PLDSKT chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu và giải trình, ví dụ: 
vấn đề tạo thị trường cho công nghiệp công nghệ số, phát triến doanh nghiệp số 
đầu đàn... Vì vậy, đề nghị Quý Bộ tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp thu các ý 
kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn trên.

II. v ề  nội dung chính sách

1. Chính sách 1. Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tưọng quản lý 
trong các hoạt động công nghiệp công nghệ số (Mục IV. 1 dụ thảo Tờ trình, 
Mục II. 1 dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách):

- Nội dung giải pháp của chính sách đã quy định làm rõ khái niệm “Công 
nghệ số là công nghệ thông tin - tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ 
và công cụ kỹ thuật số hiện đại Như vậy, khái niệm công nghệ số và công 
nghệ thông tin không khác nhau. Đe nghị giải trình rõ việc phải thay thế khái 
niệm này, cũng như thay đối tên của dự án Luật so với trước đây.

- Mục tiêu của chính sách đặt ra là “Bảo đảm sự phù họp với thực tiễn phát 
triển, không có khoảng trổng, không chồng chéo với các ngành công nghiệp 
k h á c đồng thời, chính sách cũng đặt ra giải pháp “Quản lý Nhà nước về ngành 
công nghiệp công nghệ so (chính sách phát triển ngành; nội dung quản ỉỷ nhà 
nước; quản lý thông tin về công nghiệp công nghệ so; nghiên cứu, phát triển 
công nghiệp công nghệ so; hành vỉ bị nghiêm cấm;...)”. Tuy nhiên, với khái 
niệm công nghệ số như giải pháp của chính sách, có thể thấy có sự trùng lặp 
trong phạm vi điều chỉnh của dự án Luật với các Luật hiện hành như Luật Viễn 
thông1, Luật công nghệ cao2. Đe nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, 
chỉnh lý cho phù họp.

2. Chính sách 2. Thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ mói (Mục 
IV.2 dự thảo Tờ trình, Mục II.2 dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính 
sách):

- Mục tiêu của chính sách đặt ra bao gồm việc “Giảm thiêu các rủi ro, tác 
động tiêu cực khỉ triển khai, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới vào các lĩnh vực 
của đời song”. Tuy nhiên, nội dung giải pháp của chính sách tập trung vào vấn

công nghệ số. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dụng các quy định pháp luật mói về
công nghiệp công nghệ số là đúng nhiệm vụ được giao.

1 V í dụ: vấn đề phát triển  m ạng  băng  rộng  (4G , 5G , sau 5G ).
2 V í dụ: vấn đề về phát tr iển  trí tuệ  nhân tạo.
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đề “tiền kiếm” mà chưa có các giải pháp “hậu kiếm”, chưa có giải pháp xử lý rủi 
ro, hậu quả pháp lý (nếu có). Đe nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên 
cứu bổ sung cho phù hợp.

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát toàn diện các giải pháp 
thúc đấy sản phẩm, dịch vụ mới bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành, ví 
dụ: Luật Chất lượng sản phấm, hàng hóa; Luật Công nghệ cao đã có một số quy 
định liên quan đến việc thử nghiệm sản phẩm mới. Đồng thời, nghiên cứu, rà 
soát, cân nhắc bổ sung giải pháp liên quan đến vấn đề bảo hộ bản quyền đối với 
sản phấm công nghệ số.

3. Chính sách 3. Biện pháp bảo đảm phát triến công nghiệp công nghệ
số (Mục IV.3 dự thảo Tờ trình, Mục II.3 dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của 
chính sách):

- Đe nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các nội dung của giải pháp đề 
ra, bảo đảm thống nhất, tránh trùng lặp với các quy định của pháp luật hiện hành 
và phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, ví dụ: Luật Đầu 
tư, Luật Công nghệ cao, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... đã quy định 
một số chính sách ưu đãi liên quan đến phát triến các sản phấm công nghệ.

- Cân nhắc không quy định các giải pháp như chính sách ưu tiên trong mua 
sắm của cơ quan nhà nước, do nội dung này có thế dẫn đến việc vi phạm cam 
kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Đe nghị giải trình, làm rõ thêm việc đưa ra giải pháp về phát triển doanh 
nghiệp công nghệ số đầu đàn trong mối tương quan với vấn đề thống lĩnh thị 
trường, độc quyền theo pháp luật về cạnh tranh và vấn đề đáp ứng các cam kết 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Chính sách 4. Kết cấu hạ tầng công nghiệp công nghệ số (Mục IV.3 
dự thảo Tờ trình, Mục II.3 dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách):

Đe nghị rà soát nội dung giải pháp với các cơ chế, chính sách liên quan hệ 
sinh thái đổi mới sáng tạo hiện có để tận dụng hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, 
tránh trùng lặp, ví dụ như hoạt động của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, 
các khu công nghệ cao...

5. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động (trang 31) có nội dung: Ngoài các 
chính sách trên, còn có một số chính sách cụ thế đế triến khai sau khi Luật được 
thông qua sẽ giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoặc Bộ trưởng, Thủ 
trưởng các cơ quan ngang bộ (ví dụ như điều kiện kinh doanh dịch vụ trung tâm 
dữ liệu). Tuy nhiên, để thể hiện toàn diện, đầy đủ các chính sách, giải pháp xây



dựng Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, thể hiện rõ các nội dung dự 
kiến giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ 
quan ngang bộ.

III. v ề  trình tự, thủ tục, hồ SO' lập đề nghị xây dựng Luật

1. Đe nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định tại Chương III Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bố sung một số điều năm 
2020), Chương II Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 
31/12/2020 của Chính phủ). Trong đó, lưu ý tố chức lấy ý kiến của Bộ Tài 
chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành, cơ quan, tố chức liên quan, 
nhất là đối tượng chịu sự tác động của văn bản; trên cơ sở đó, giải trình, tiếp thu 
đầy đủ ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, gửi Bộ Tư pháp thấm 
định trước khi trình Chính phủ.

2. Đôi với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 
tiêp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung, thành phần hồ sơ theo quy 
định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đối, 
bố sung một số điều năm 2020) và văn bản hướng dẫn, trong đó lưu ý một số 
vấn đề sau:

- Vê Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng 
Luật, đề nghị đánh giá cụ thế, khách quan, toàn diện, đầy đủ tác động của chính 
sách trên cơ sở các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Điều 6 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
(được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), lưu ý: 
(i) thống nhất nội dung giải pháp chính sách tại Báo cáo đánh giá tác động với 
Tờ trình3; (ii) đánh giá đầy đủ mặt tích cực, tiêu cực trên mỗi phương diện (kinh 
tê, xã hội . . (iii) so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp.

- Xây dựng đề cương chi tiết của dự thảo Luật (đề cương dự thảo Luật 
trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật hiện nay chưa thế hiện chi tiết giải pháp của 
các chính sách).

- Bô sung bản tống họp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội 
vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan, tố chức khác; bản 
chụp ý kiến góp ý.

4

3 Ví dụ, chính sách 1 chư a bảo đảm  sự th ống  nhất về giải pháp của chính sách g iữa B áo cáo đánh giá tác động 
chính sách và T ờ  trình .
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3. v ề  thời gian dự kiến trình thông qua văn bản

Mục A.6 Phụ lục phân công thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 
của Chính phủ) đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, nghiên cứu xây 
dựng Luật Công nghiệp công nghệ số, thời gian thực hiện từ 2022-2025. Tuy 
nhiên, hiện nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 
27/7/2021 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và điều chỉnh 
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (không có nội dung Luật Công 
nghiệp Công nghệ số). Vì vậy, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, cân nhắc thời gian 
dự kiến trình thông qua dự án Luật cho phù hợp.

Trên đây là ý lciến của Bộ Tư pháp về hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công 
nghiệp công nghệ số, xin gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đế tham k h ả o ^ c

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- N h ư  trên;
- Bộ trư ở ng  (để b /c);
- Lưu: V T , V ụ P L D S K T
(PLKTTH, Phượng)



BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38 88 /BVHTTDL-PC • • • •

V/v góp ý dự thảo hồ sơ lập đề nghị H à Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2021
xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3295/BTTTT- 
CNTT của Bộ Thông tin truyền thông về việc góp ý kiến hồ sơ lập đề nghị xây 
dựng Luật Công nghiệp công nghệ số. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch có một số góp, cụ thể như sau:

1. Góp ý chung

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản nhất trí với hồ sơ lập đề nghị xây 
dựng Luật Công nghiệp công nghệ số và 4 chính sách được nêu trong báo cáo 
đánh giá tác động chính sách.

Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số đã thực hiện 
theo đúng yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn 
bản hướng dẫn. Tuy nhiên, đối với nội dung xác định vấn đề bất cập trong chính 
sách 2, 3 và 4 đề nghị cần làm rõ hơn và bổ sung các số liệu cụ thể để chứng minh.

2. Về một số chính sách dự kiến quy định trong Luật

2.1. Chính sách l:  Hoàn thiện các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối 
tượng quản lý trong các hoạt động công nghiệp công nghệ số.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 :

“1. Chính sách là định hướng, giải pháp của nhà nước để giải quyết vấn đề 
của thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu nhất định”

Do vậy, cần nghiên cứu thể hiện rõ nội dung chính sách này vì “hoàn thiện 
các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng quản lý ” chưa phải là chính sách 
theo quy định nêu trên.

2.2. Chính sách 2: Thúc đay phát triển sản pham mới, dịch vụ mới.

Đề nghị cần làm rõ các bất cập liên quan đến “Sản phẩm công nghệ số”, 
“dịch vụ công nghệ số”, “Sản phẩm mới, dịch vụ mới” để xác định được mục tiêu 
và các giải pháp khắc phục cho các bất cập này.
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2.3. Chính sách 4: Kết cấu hạ tầng công nghiệp công nghệ số.

Đề nghị rà soát lại giải pháp 3 vì có sự trùng lặp giải pháp 2, theo đó, giải 
pháp 2 không quy định nội dung về hệ thống máy tính hiệu năng cao nhưng trong 
giải pháp 3 lại loại trừ nội dung này.

3. Về đề cương Luật

3.1. Tại Chương II

- Mục 4. Hình thành, quản lý, thúc đẩy dữ liệu số: Đề nghị bổ sung cơ chế 
bảo đảm an toàn dữ liệu và trách nhiệm của cơ quan quản lý có liên quan trong 
việc cấp và sử dụng dữ liệu số.

- Mục 6. Một số biện pháp bảo đảm khác: Đề nghị bổ sung khung tiêu chuẩn 
về kiểm thử phần mềm.

3.2. Chương IV. Mục 2. Điều “Tiêu chuẩn, quy chuẩn trung tâm dữ liệu”: 
Đề nghị bổ sung các tiêu chuẩn về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu.

Trên đây là ý kiến góp ý về hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp 
công nghệ số, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Thông tin và Truyền thông 
nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC, H.9.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨTRƯỞNG

Đạo Cương



VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

■BỘTHC

'ĐẾN

• L ư u  h'

sổ: ^ỉ+9/TTĐT-DLĐT
V/v Góp ý du thảo văn bản quy
{UYỂN Ttrtércspháp luật.

Hà Nội, ngày 29 tháng J năm 2021

ỒVÌ0ỊIO21 Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 
trong đó có quy định về việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với 
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ,

Sau lchi nhận được hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ 
số, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã đăng toàn văn nội dung hồ sơ trên để 
lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả 
trong và ngoài nước trong 30 ngày theo quy định.

Sau 30 ngày đăng tải, cổng Thông tin điện tử Chính phủ không nhận 
được ý kiến góp ý nào của công dân, tổ chức đối với hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật do quý cơ quan chủ trì soạn thảo./. ̂

Nơi nhận:
-  N h ư  trên ;
- V P C P : V ụ  K G V X , P L ;
- T G Đ ;
- L ưu: V T , D L Đ T . P H

TÔNG GIÁM ĐỐC

ống Sâm



UBND TỈNH a n  g ia n g  c ộ n g  HOÀ x ã  h ộ i c h ủ  n g h ĩa  v iệ t  n a m
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1019/STTTT-KHTC
V/v ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây 

dựng Luật công nghiệp công nghệ số

An Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Văn bản số 4621/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh An 
Giang về việc xin ý  kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp 
công nghệ số.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang có ý kiến :

- Đề nghị bổ sung trong Điều . Hoạt động công nghiệp công nghệ số nội dung 
“e) Hoạt động nghiên cứu, sở hữu trí tuệ trong công nghiệp công nghệ số”;

- Đề nghị hiệu chỉnh Mục 1 vKHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG 
thành “KHU CÔNG NGHỆ SỐ TẬP TRUNG”.

Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

Trân trọng!

Nơi nhận: KT.GIÁM  ĐỐC
- Như trên;
- STTTT: BGĐ, KHTC, CNTT-BCVT;
- Lưu: VT.

PHÓ GIÁM  ĐỐC
Người ký: Sờ Thông tin 
và Truyền thông

sottttMỉangiang.gov.vn 
Cơ quan: Tỉnh An Giang 
Chức vụ: Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Hải



UBND TỈNH BẮC GIANG 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

Số: 13 34 /STTTT-CNTT
V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ lập 
đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp 

công nghệ số

Bắc Giang, ngày 0 8 tháng 0 0 năm 2021

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật 
công nghiệp công nghệ số;

Thực hiện Công văn số 4388/UBND-KGVX ngày 27/8/2021 về việc tham 
gia ý kiến đối với hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số;

Sau khi nghiên cứu dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp 
công nghệ số; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang nhất trí với các nội 
dung của dự thảo.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang kính gửi Bộ Thông tin và 
Truyền thông tổng hợp theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT.GIÁM  ĐỐC
- Như kính gửi; -  -  '  -  -

- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Nguyễn Gia Phong;
- Phòng CNTT;
- Lưu VT.

Nguyễn Gia Phong



UBND TỈNH BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc’

Số: 1 3 88 /STTTT-CNTT Bắc Kạn, ngày 08 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị 

xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông và Công văn số 5707/UBND-VXNV ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về 
việc góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công 
nghệ số do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo. Sở Thông tin và Truyền thông Bắc 
Kạn nhất trí với nội dung dự thảo văn bản.

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn kính gửi Vụ Công nghệ thông tin - Bộ 
Thông tin và Truyền thông xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c).
- GĐ, PGĐ (ô. Tuyến)
- Phòng CNTT.
Gửi bản giấy:
- Luu: VT.

KT. GIÁM  ĐỐC 
PHÓ GIÁM  ĐỐC



UBND TỈNH BẮC NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc’

Số: 773 /STTTT-CNTT Bắc Ninh, ngày 10 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công 

nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 
3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021, của UBND tỉnh tại Công văn số 
2790/UBND-VX ngày 31/8/2021 về việc góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công 
nghiệp công nghệ số,

Sau khi nghiên cứu Công văn số 3295/BTTTT-CNTT và tài liệu kèm theo,
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh nhất trí với việc xây dựng Dự thảo 
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số đầy đủ và phù hợp để thúc 
đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số, lĩnh vực quan trọng đối với nền 
kinh tế. Đây cũng là một nhu cầu rất lớn từ thực tiễn phát triển. Tuy nhiên, Dự thảo 
được xây dựng cần khắc phục những hạn chế, bất cập trong thi hành Luật Công 
nghệ thông tin như: Phân loại các loại hình công nghiệp CNTT đã bộc lộ một số 
vướng mắc, thiếu đồng bộ trong hệ thống các văn bản QPPL; Hoạt động công 
nghiệp phần mềm gặp một số vướng mắc trong áp dụng pháp luật do khái niệm và 
phạm vi các hoạt động công nghiệp phần mềm chưa phù hợp, chưa theo kịp xu thế 
phát triển; Công nghệ số xuất hiện là bước phát triển tiếp theo của CNTT, đặt ra 
những yêu cầu quản lý mới, nhưng chưa được quy định, định nghĩa trong hệ thống 
văn bản QPPL nên khó khăn trong việc áp dụng chế tài và cơ chế, chính sách thúc 
đẩy phát triển.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh trân trọng đề nghị Vụ Công 
nghệ thông tin tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, CNTT, dctien.

I

Nguyễn M inh Vũ

Số 11A đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
Số điện thoại: 0222.3875558; Email: stttt@bacninh.gov.vn; Website: http://stttt.bacninh.gov.vn/

mailto:stttt@bacninh.gov.vn
http://stttt.bacninh.gov.vn/


SAO Y;Văn phòng UBND tinh Bà Rịa - Vũng Tàu 
;28.09.2021 16:55

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/UBND-VP Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày £ 8 thảng 9 năm 2021
V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật 

công nghiệp công nghệ số.

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

ủ y  ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được Công văn số 
3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc góp 
ý báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số.

Qua nghiên cứu, ủ y  ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất với nội 
dung các Dự thảo kèm theo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ 
sổ của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản sổ 3295/BTTTT-CNTT nêu trên.

ủ y  ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính gửi Bộ Thông tin và Truyền 
thông biết, tổng hợp./.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
X H , , ,- Nhu trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, STTTT.

Trần Văn Tuấn



UBND TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ’

Số: 1780 /STTTT-CNTT&BCVT Bến Tre, ngày 7 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre có nhận Công văn số 
3295/BTTTT-CNTT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên c ứu lập đề nghị xây dựng Luật Công 
nghiệp công nghệ số,

Qua nghiên cứu các văn bản dự thảo và trên cơ sở lấy ý kiến góp ý của 
các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông 
Bến Tre thống nhất với các nội dung dự thảo và không có ý kiến góp ý gì thêm.

Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre kính chuyển Bộ Thông tin và 
Truyền thông tổng hợp chung./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc (thay b/c);
- TT.CNTT&TT;
- Lưu: VT, CNTT&BCVT.



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYEN THÔNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc '

Số: 992 /STTTT-BCVT&CNTT Bình Định, ngày 1 0 tháng 0 0 năm 2021
V/v góp ý kiến đối với báo cáo nghiên cứu 
lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp 
công nghệ số.

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Văn bản số 5387/UBND-VX ngày 30/08/2021 của UBND tỉnh 
Bình Định về việc đóng góp ý kiến đối với báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây 
dựng Luật công nghiệp công nghệ số tại Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 
26/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Qua nghiên cứu nội dung dự thảo 
Báo cáo nghiên cứu nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định thống 
nhất với nội dung dự thảo.

Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợ '

Nơi nhận .
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Vụ CNTT - BTTTT (để t/h);
- Giám đốc Sở TTTT (để b/cáo);
- Lưu: VT, BCVT&CNTT.

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn M inh Thảo



 ̂ UBND TỈNH BÌNH THUẬN ̂  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG IM  VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 901 /STTTT-BCVT&CNTT Bình Thuận, ngày 13 tháng 9 năm 2021
V/v ý kiến góp ý báo cáo nghiên cứu 

lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp 
công nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Công văn số 3872/VP-TTTT ngày 01/9/2021 của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chuyển Công văn số 3295/BTTTT-CNTT 
ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận đã phối hợp với các sở, ngành có 
liên quan nghiên cứu và thống nhất toàn bộ các dự thảo báo cáo lập đề nghị xây 
dựng Luật công nghiệp công nghệ số để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển 
của công nghiệp công nghệ số trong giai đoạn hiện nay.

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận kính gửi Bộ Thông tin và Truyền 
thông tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, BCVT&CNTT.BH.



UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 3 5 3 /STTTT-CNTTBCVT Cà Mau, ngày 09 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông; Công văn số 3909/VP-KGVX ngày 27/8/2021 của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số.

Qua nghiên cứu nội dung hồ sơ của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau thống nhất với dự thảo Tờ trình đề nghị 
xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp 
công nghệ số; Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về phát triển công nghệ thông 
tin, công nghiệp công nghệ thông tin; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách 
đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau góp ý như trên để Bộ Thông tin 
và Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận: GIÁM  ĐỐC
- Như trên;
- Vụ CNTT;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP.

T rần Quôc Chính



UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Số: 1 7 68 /STTTT-CNTT 
V/v góp ý báo cáo nghiên cứu lập đề nghị 
xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Cần Thơ, ngày 06 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26 tháng 8 năm 2021 
của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề 
nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số, Công văn số 3187/VPUB- 
KGVX ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 
về việc góp ý về Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Qua nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất báo cáo nghiên 
cứu lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số kính gửi Bộ Thông tin 
và Truyền thông tổng hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT.GIÁM  ĐỐC
- Như trên;
- UBND TP (để b/c);
- Lưu VT.



UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 085 /STTTT-TTrPC 
V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật Công nghiệp công nghệ số

Cao Bằng, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Bộ Thông tin Truyền thông

Thực hiện Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây 
dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Thực hiện Công văn số 1818/VP-VX ngày 31/8/2021 của Văn phòng UBND 
tỉnh Cao Bằng về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ 
số, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và 
các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các cơ 
quan, đơn vị liên quan nhất trí với nội dung hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công 
nghiệp công nghệ số.

Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận: GIÁM  ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT,TTrPC.

Ký bỡL SỞ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG

Hoàng Ngọc Sơn



ỦY BAN NHÂN DÂN

Đắk Lắk, ngày 33 tháng 8 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúcTỈNH ĐẮK LẮK

Số: 823 2 /UBND-KGVX
V/v góp ý Hồ sơ lập đề nghị 
xây dựng Luật Công nghiệp

Công nghệ số

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 
của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề 
nghị xây dựng Luật Công nghiệp Công nghệ số (văn bản gửi kèm) và có ý kiến 
như sau:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớ các cơ quan, đơn 
vị liên quan góp ý Hồ sơ lập đề nghị Luật Công nghiệp Công nghệ số theo đề 
nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3295/BTTTT-CNTT 
nêu trên. Văn bản góp ý gửi về Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và 
Truyền thông, UBND tỉnh trước 10/9/2021.

Nhận được Công văn này, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
A T U , - . _______ _______________ 7_____ *.__________- Như trên;

- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, HCTC (QC 45a);
- Lưu: VT, KGVX (N h -02b ) .

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Hà



Số: 1 0 1 0 /STTTT-CNTT Đắk Nông, ngày 1 6 tháng ọ năm 2021
V/v góp ý hồ sơ lập đê nghị xây dựng

Luật Công nghiệp công nghệ số

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG ■ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc '

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyên thông

Thực hiện Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyên thông vê việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đê nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối 
với các Dự thảo văn bản liên quan Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Đắk Nông 
thống nhất với các nội dung do Bộ Thông tin và Truyên thông chủ trì xây dựng.

Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Đắk Nông kính đê nghị Bộ Thông tin 
và Truyên thông xem xét, tổng hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám Sở;
- Lưu: VT, CNTT.

Pham Đức Lôc •  •



SAO Y , _
ủ y  ban nliân dân thànli phố Đà Nang 
Thời gian ký: 06/10/2021 16:32:58 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập m Tự do - Hạnh phúc

Đà Nang, ngày oí thángso năm 2021s / U B N D - S T T T T
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ lập đề nghị 

xây dựng Luật Công nghiệp cong nghệ' số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

UBND thành phố Đà Nang nhận được Công văn sổ 3295/BTTTT-CNTT 
ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc góp ý dự thảo Hồ sơ 
lập đê nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số. Sau khi nghiên cứu 
ƯBND thành phô Đà Nang có các ý kiến góp ý như sau:

1. Tại Chương I, về nội dung quản lý nhà nước về hoạt động công nghiệp 
công nghệ số: Đề nghị bổ sung nội dung về xây dựng, cập nhật Hẹ thống ngành 
kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thu tương 
Chính phủ và các quy định liên quan thổng kê chỉ tiêu công nghiệp công nghệ số 
nhăm bảo đảm xác định đầy đủ phạm vi, quy mô các lĩnh vực phát triển cồng 
nghiệp công nghệ số làm cơ sở để thống kê, tính toán, xác định tốc độ tăng trưởng 
của ngành và đóng góp trong GDP.

2. Tại Chương III, Mục 3, về quy định về chính sách ưu đãi công nghiệp 
công nghệ sô (trang 7): Đề nghị bổ sung các giải pháp về chính sách ưu đãi thiie 
thuộc thâm quyên của Quốc Hội theo tinh thần Mục II của Nghị quyết số 
41/NQ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về Chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy 
việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam, cụ the 
như sau:

a) Bổ sung thêm đối tượng được hưởng chỉnh sách ưu đãi như dịch vụ 
phan mem, dịch vụ khac phục sự co an toàn thông tin, bảo vệ an toàn thông tin

b) Bổ sung quy định “Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với 
thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm 
việc trong lĩnh vực CNTT, là đội ngũ những người có trình độ và kỳ năng đáp 
ứng được yêu câu của hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao 
trong lĩnh vực CNTT; dịch vụ công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT, quản lý hoạt 
động công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; vận hành các thiết bị, day chuyen sản 
xuat san pham cong nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; quản lý an toàn hệ thống 
thông tin”.

3. Tại Chương III, Mục 3, đôi với nội dung về ngân sách nhà nước đầu tư 
cho công nghiệp công nghệ số: Đề nghị làm rõ về quy định định mức chi ngân 
sách nhà nước chiếm tỷ lệ bao nhiêu % trong tổng chi ngân sách hằng năm để 
thuận lợi cho địa phương trong việc cân đổi, bo trí kính phí.



UBND thanh phô Đà Nằng kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông được 
biết, tổng hợp

Nơi nhận:
-  Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- VP UBND TP;
- Lưu: VT, STTTT.

Ấ*uC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Tràn Phước Sơn



Số: 1 295 /STTTT-CNTT Điện Biên, ngày 08 tháng 9 năm 2021
V/v tham gia ý kiến vào Hồ sơ lập đề nghị xây 

dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Văn bản số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông Về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số.

Thực hiện Văn bản số 2875/UBND-KTN ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh 
Về việc tham gia ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật công 
nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu dự thảo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên 
nhất trí với nội dung của Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công 
nghệ số và không có ý kiến tham gia thêm.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên kính gửi Bộ Thông tin và 
Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. GIÁM  ĐỐC 
[Ó GIÁM  ĐỐC

ạm Thanh Nam



UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Số: 2659 /STTTT-CNTTVT Đồng Nai, ngày 10 tháng 9 năm 2021
V/v ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị 
xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin)

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 
3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 
xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ 
số.

Sau khi nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai thống nhất 
với Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số.

Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để tổng
hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNTTVT, Huệ

KT. GIÁM ĐÒC 
PHÓ GIÁM  ĐỐC

Võ Hoàng Khai

Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
ĐT: (0251) 3810269



UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ THÔNG TIN Độc lập -  Tự do -  H ạnh phúc

VÀ TRUYỀN THÔNG . . .  .

Số: 923  ̂ /STTTT-CNTT Đồng Tháp, ngày 33 tháng 09 năm 2021
Về việc góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng 

Luật công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn 
tại Công văn số 1286/VPUBND-THVX ngày 30 tháng 8 năm 2021 về việc góp ý 
Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số, qua nghiên cứu các 
tài liệu trong Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số do Bộ 
Thông tin và Truyền thông dự thảo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng 
Tháp có ý kiến như sau:

- Tại trang 10 của dự thảo Tờ trình, đề nghị điều chỉnh phạm vi áp dụng 
thành "Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tham gia hoạt động công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam."

- Tại trang 10, 11 của dự thảo Tờ trình, Đề nghị sửa cụm từ "Hoạt động 
công nghiệp công nghệ số mới" bằng cụm từ khác phù hợp hơn vì hiện nay chỉ 
mới có khái niệm về "hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin", chưa có khái 
niệm về "Hoạt động công nghiệp công nghệ số".

Trên đây là góp ý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp đối 
với Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số, kính gửi Vụ Công 
nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (báo cáo);
- GĐ và PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CNTT.

GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Bình



UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ■ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc '

Số: 1587/STTTT-CNTT G a  Lrn, ngày 08 tháng 9 năm 2021
V/v tham gia ý kiến báo cáo 

nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 
3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập 
đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Gia Lai tại Công văn số 3856/VP-KGVX ngày 31/8/2021 về việc lấy ý kiến 
báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số;

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công 
nghệ số do Bộ thông tin và Truyền thông soạn thảo (sau đây gọi tắt là Hồ sơ),
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thống nhất với các nội dung của Hồ 
sơ.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai kính gửi Vụ Công nghệ thông 
tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, P. CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Quang Khanh



UBND TỈNH HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ TRUYỀN THÔNG “  : : :

Số: 899 /STTTT-CNTT Hà Giang, ngày 08 tháng 9 năm 2021
V/v tham gia ý kiến Hồ sơ lập đề 
nghị xây dựng Luật Công nghiệp 

công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Thực hiện Văn bản số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông và Văn bản số 1775-VP-KTTH ngày 27/8/2021 của Văn 
phòng UBND tỉnh về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu nội dung Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp 
công nghệ số, bao gồm: Tờ trình Chính phủ; Đề cương chi tiết; Báo cáo Tổng kết; 
Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; Sở Thông tin và Truyền thông nhất trí 
với nội dung của Hồ sơ không có ý kiến tham gia bổ sung.

Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi Vụ Công nghệ thông tin tổng hợp.'

- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTT.

Ký bởi: Tạ Văn Khương

Nơi nhận:
- Như trên;

KT. GIÁM ĐỐC 
r H ố  GIÁM  ĐỐC

Email: tvkhuong. stttt@hagiang .gov.vn 
Cơ quan: SỞ THÔNG TIN VA TRỤYỀN 
THONG, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
HÀ GIANG
Ngày ký: 08-09-2021 17:00:16+07:00

Lã Đình Điền



UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Số: ọ 0 g /STTTT-BCVTCNTT Hà Nam, ngày J Q tháng ọ năm 2021
V/v góp ý báo cáo nghiên cứu lập đề nghị 
xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2003/VPUB- 

KGVX ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc góp ý báo 

cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số;

Căn cứ Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26 tháng 8 năm 2021của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây 

dựng Luật Công nghiệp công nghệ số;

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công 

nghệ số, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam nhất trí với nội dung của hồ 

sơ nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam, đề nghị 

Vụ Công nghệ thông tin tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Tuấn



Số:l 1 4 1 /STTTT-CNTT Hà Tĩnh, ngày 00 tháng 0 năm 2021
V/v góp ý dự thảo hồ sơ xây dựng Luật

Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Thực hiện Văn bản số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc lấy ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công 
nghiệp công nghệ số; sau khi nghiên cứu dự thảo đề cương chi tiết Luật Công 
nghiệp công nghệ số và hồ sơ kèm theo, Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý, 
không có ý kiến khác.

Kính gửi Vụ Công nghệ thông tin tổng hợp./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CNTT4 .

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Công Thành



UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 1 3 3 8 /STTTT-CNTT 
V/v đóng góp ý kiến vào Hồ sơ lập đề nghị 
xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số

Hòa Bình, ngày 09 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc xin ý kiến về Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công 
nghiệp công nghệ số;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Nguyễn Văn Chương tại Công văn số 7077/VPUBND-NVK ngày 
30/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình về việc góp ý đối với Hồ sơ lập 
đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số,

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công 
nghệ số do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, Sở Thông tin và Truyền 
thông nhất trí với nội dung của các tài liệu trong Hồ sơ nêu trên và không có ý 
kiến bổ sung.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình đóng góp ý kiến để Bộ 
Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTT (Lo.05b).

Bùi Đức Nam



Người ký: úy ban Nhân dân tỉnh 
Email: ubndtth@thuathienhue. g ov.vn 
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Hue 
Thời gian ký: 14.09.2021 16:03:52 
+07:00

ỦY ỈỈAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỦA THIÊN HUÉ Độc lập - Tụ-do - Hạnh phúc

số:8451/UBND-CN Thừa Thiên Huế, ngàyH  tháng 9 năm 2021
V/v Iham gia ý kiến IIỒ sơ lập dề nghị 

xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi:
- I3Ộ Thông tin và Truyền thông;
- Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền ihông.

ủy  ban nhân dân lỉnh Thừa Thiên Huế nhận dược Công văn số 
3295/IÌTT ! T-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 
xin ý kiến Mồ sơ lập dồ nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghicn cứu các nội dung của Hồ sơ gồm: Tờ trình dề nghị xây dựng 
Luậl Công nghiệp công nghệ số; Đe cương chi tiết Luậl Công nghiệp công nghệ 
số; Báo cáo đánh giá lác động của chính sách dề nghị xây dựng Luật Công 
nghiệp công nghệ số; Báo cáo tổng kết, thi hành pháp luật về phát triển công 
nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ thõng tin, Uy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thicn Huế thống nhấl với IIỒ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công 
nghệ số do Bộ Thông tin và Truyền thông nghicn cứu, xây dựng.

ủy  ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kính gửi Bộ Thông tin và Truyền 
thông đổ biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trcn;
-  Chủ tịch, các PC I’ U B N D  tinh;
- Sờ TT& ÍT;
- VP: CVP, PCVP - H.V.Cường;
- Lưu: VT.CN.

Nguyễn Thanh Bình



Số: 883/STTTT-BCVTCNTT Hưng Yên, ngày 07 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý dự thảo lập Hồ sơ đề nghị xây 

dựng Luật công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin.

Thực hiện Công văn số 2055/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của UBND 
tỉnh Hưng Yên về việc góp ý dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công 
nghiệp công nghệ số, sau khi nghiên cứu nội dụng các dự thảo của Hồ sơ đề 
nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số (Đề cương Luật; Báo cáo đánh 
giá tác động; Tổng kết thi hành Luật; ...) do Vụ Công nghệ thông tin - Bộ 
Thông tin và Truyền thông dự thảo, Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên cơ 
bản nhất trí với báo cáo đánh giá tác động và bố cục đề cương của dự thảo Luật.

Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên gửi Vụ Công nghệ thông tin 
tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định ./.

Nơi nhận: KT.GIÁM  ĐỐC
- Như kính gửi; PHÓ GIÁM ĐỐC

UBND TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (để BC);
- Giám đốc, Phó Giám đốc (đc Quang);
- Lưu: VT, BCVTCNTT.

ĐÔ Đình Quang



SAO Y
Sơ Thông tin và Truyền thông
Thời gian ký: 06/10/2021 11:08:19 +07:00

U B N D  TỈN H  K H Á N H  H Ò A  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: 2549/S T T T T -C N T T B C V T  Khảnh Hòa, ngày 05 thảng 10 năm 2021
V/v góp ý báo cáo nghiên cún lập đề nghị xây 

dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin.
(Bộ Thông tin và Truyền thông)

Thực hiện Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 

Luật Công nghiệp công nghệ số và Công văn số 8595/ƯBND-KGVX ngày 
06/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc góp ý báo cáo nghiên cứu lập đề 
nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa 
thống nhất với nội dung dự thảo đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ 
số do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa kính gửi Vụ Công nghệ 
thông tin tổng hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
-  Như tren (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT, đề b/c);
- Lưu: VT, CNTTBCVT (K, 02).

KT. GIÁM ĐỐC 
IÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiền



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH KIÊN GIANG

CỘNGHÒAXẪHỘICHỦNC3BậAVIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: 4̂ ̂ ¿/UBND-KGVX Kiên Giang, ngày 46 tháng 9 năm 202ỉ
V/v góp ý dự thảo hồ sơ lập đề nghị 

xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công 
nghiệp công nghệ số đính kèm tại văn bản nêu trên, ủ y  ban nhân dân tỉnh Kiên 
Gỉang thống nhất nội dung dự thảo (gồm Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số; Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp công nghệ 
số; Báo cáo tổng kết thi hành phát luật; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách 
đề nghị xây dựng Luật); gửi Bộ Thông tin và Truyền thông biết, tổng hợp.T^k

Nơi nhặn:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
-SỞTTTT;
-LĐVP, P.KGVX;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
“ Lưu: VT, lttram.

^ H Ủ ,T IC H

Nguyễn Lưu Trung

Người ký: ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang 
Email: ubnd@kiengiang.gov.vn 
Cơ quan: Tỉnh Kiên Giang 
Thờieiankv: 16.09.2021 18:58:33 +07:00

mailto:ubnd@kiengiang.gov.vn


UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 3 3 6 /STTTT -BCVTCNTT Lai Châu, ngày 09 tháng9 năm 2021
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Hồ sơ đề nghị 

xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 2672/UBND-VX ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh 
Lai Châu về việc giao nhiệm vụ góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật 
Công nghiệp công nghệ số.

Căn cứ Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu các dự thảo: Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số; Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp công 
nghệ số; Báo cáo Tổng kết thi hành pháp luật; Báo cáo đánh giá tác động của 
chính sách đề nghị xây dựng Luật; Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu cơ 
bản nhất trí với nội dung của các Dự thảo. Ngoài ra, có ý kiến tham gia vào dự 
thảo Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp công nghệ số" như sau:

- Tại Chương I “Điều . Hoạt động công nghiệp số” (trang 2): đề nghị 
cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung “e) Hoạt động kinh doanh 
công nghệ s ố ”.

Trên đây là ý kiến góp ý vào dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công 
nghiệp công nghệ số, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu gửi Vụ Công nghệ 
thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận: GIÁM  ĐÔC
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT.

Ký bởi: Sở Thông tin  và Truyền thông

Nguyễn M inh Hiệu



Số: 850/ STTTT-CNTT
V/v góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng 

Luật Công nghiệp công nghệ số

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG
Lâm Đồng, ngày 10 tháng 9 năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin)

Căn cứ văn bản số 3295/BTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công 
nghiệp công nghệ số;

Thực hiện Văn bản số 6206/UBND-VX1 ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng về việc giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở, 
ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo nêu trên, thừa ủy 
quyền UBND tỉnh báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định; Qua 
nghiên cứu nội dung dự thảo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng thống 
nhất với dự thảo.

Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông 
tin và Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh: b/c;
- Giám đốc Sở: b/c;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. GIÁM  ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Người ký: Sở Thông tin và 
truyền tliông tinh Lam Đồng 
Email:
stttt i@lamdong.gov .vn 
Cơ quan: ủ ỵ  ban Nhân dân 
tinh Lâm Đồng 
Thời gian ký: 10.09.2021 
08:01:10 +07:00

Lê Thanh Liêm

mailto:i@lamdong.gov


ỦYBAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1282 /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý báo cáo nghiên cứu 

lập đề nghị xây dựng Luật 
Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị 
xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng 
Sơn cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung các dự thảo và có một số góp ý cụ thể 
như sau:

- Đối với Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp công nghệ số: tại Điều. Giải 
thích từ ngữ (trang 1) xem xét điều chỉnh, bổ sung và xác định rõ “Doanh nghiệp 
ứng dụng công nghệ số” và “Doanh nghiệp phát triển công nghệ số”.

- Chương II: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ DỊCH VỤ MỚI (trang 
4), xem xét điều chỉnh như sau: “Chương II: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG 
NGHỆ SỐ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ”.

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông 
xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- C, PCVPUBND tỉnh,
các Phòng: KGVX, THNC, TH-CB;

- Lưu: VT, KGVX(NNK).

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

ig Xuân Huyên



UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1839/STTTT-CNTT Long An, ngày 09 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng 

Luật công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng 
Luật công nghiệp công nghệ số; được sự ủy quyền của UBND tỉnh tại Công văn 
số 8785/UBND-VHXH ngày 06/09/2021 của UBND tỉnh về việc góp ý Hồ sơ 
lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền thông Long An thống nhất 
với nội dung Hồ sơ, kính chuyển Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ 
thông tin) tổng hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- nd_toan@mic.gov.vn
- Giám đốc, PgĐ Sở TTTT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở
- Lưu: VT, CNTT. TB.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Luân

Số 38 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP. Tân An, Long An
Điện thoại: (0272) 3523888, Fax: (0272) 3523567, Email: stt@longan.gov.vn

mailto:nd_toan@mic.gov.vn
mailto:stt@longan.gov.vn


UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 884 /STTTT-CNTT Nam Định, ngày 08 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây 

dựng Luật công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện công văn số 3295/BTTTT-THH ngày 26/8/2021 của Cục Tin học 
hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn số 546/UBND-VP5 ngày 
31/8/2021 của UBND tỉnh về việc góp ý kiến bộ, ngành, địa phương, tổ chức, 
doanh nghiệp về Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số. Sau 
khi nghiên cứu bản dự thảo đã được Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền 
thông dự thảo. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định hoàn toàn nhất trí 
với các nội dung đã nêu trong dự thảo.

Trên đây là ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CNTT (thuongtv).

Vũ Trọng Quế



UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 255 /TT&TT-CNTT
V/v góp ý báo cáo nghiên cứu lập Đề nghị 

xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số
Nghệ An, ngày 00 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26 tháng 8 năm 2021 
của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc góp ý Báo cáo nghiên cứu lập Đề 
nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An 
đồng ý với nội dung báo cáo do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo.

Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An Kính gửi Bộ Thông tin và 
Truyền thông để tổng hợp./.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên; " " q q

- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu VT, CNTT.

Phan Nguyên Hào



UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 026/STTTT - CNBCVT 
V/v góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng 

Luật công nghiệp công nghệ số

Ninh Bình, ngày 08 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số; Công văn số 550/UBND-VP6 ngày 30/8/2021 của 
UBND tỉnh góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; Sở 
Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu 
hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan 
đều nhất trí hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, P.CNBCVT.



UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM
SỜTHỎNGTINVẢ TRUYỀN THÔNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc '

Số: 2379 /STTTT-CNTT&TT Ninh Thuận, ngày 06 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây 

dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin - Bộ thông tin và Truyền thông.

Căn cứ công văn số 3295/BTTTT- CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số.

Tiếp nhận công văn số 3502/VPUB-KTTH ngày 30/8/2021 của Văn 
phòng ủ y  ban nhân dân tỉnh về việc góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật 
Công nghiệp công nghệ số, bao gồm các tài liệu:

(ỉ) Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ 
sổ; (2) Đẻ cương chi tiết Luật Công nghiệp công nghệ sổ; (3) Báo cáo Tông kết 
thi hành pháp luật về phát triển công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ 
thông tin; (4) Báo cáo đánh giá tác động của chỉnh sách đề nghị xây dựng Luật.

Sau khi cứu các nội dung dự thảo theo đề nghị của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất với các nội dung dự 
thảo nêu trên.

Vậy Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi Vụ Công nghệ thông 
tin - Bộ thông tin và Truyền thông biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu: VT TTCNTT&TT.

GIÁM  ĐỐC

Đào Xuân Kỳ



UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 772 /STTTT-CNTT Phú Thọ, ngày 09 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý đối với nội dung Hồ sơ đề 

nghị xây dựng Luật Công nghiệp 
công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Văn bản số 2395/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông; Văn bản số 3839/UBND-KGVX ngày 27/8/2021 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc góp ý đối với nội dung Hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu nội dung Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp 
công nghệ số, Sở Thông tin và Truyền thông cơ bản nhất trí với các nội dung Hồ 
sơ và có ý kiến góp ý sau:

- Nội dung hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số phù hợp 
với khoản 1, khoản 2, Điều 37 của Luật Ban hành văn bản quy phạp pháp luật số 
80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội.

- Đề nghị bổ sung: Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài 
chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan, tổ 
chức khác.

- Đề nghị nêu rõ các nội dung Đề cương dự thảo luật.
Trên đây là góp ý của Sở Thông tin và Truyền thông. Đề nghị Vụ Công 

nghệ thông tin tổng hợp./.

Nơi nhận: KT.GIÁM  ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, PGĐ (0. Thắng);
- Lưu: VT, P.CNTT (ĐC).



UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SốỊ 029 /STTTT-CNTT Phú Yên, ngày11 tháng 9 năm 2021
V/v ý kiến báo cáo nghiên cứu 

lập đề nghị xây dựng 
Luật công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Thực hiện Công văn số 4007/UBND-KGVX ngày 30/8/2021 của UBND 
Tỉnh Phú Yên về việc triển khai các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông; 
Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật công 
nghiệp công nghệ số; qua tham gia của các sở ngành và nghiên cứu dự thảo, Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên có một số ý kiến:

1. Thống nhất việc lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số .

2. Về Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp Công nghệ số: đề nghị nghiên cứu 
bổ sung thêm những vấn đề trong quản lý và phát triển công nghệ số.

3. Đề xuất nghiên cứu mở rộng về các vấn đề liên quan: sở hữu trí tuệ, robot,...

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên gửi Vụ Công nghệ thông tin 
nghiên cứu tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông(b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CNTT(TP).

KT. GIÁM ĐỐC 
GIÁM ĐỐC

ê Tỷ Khánh



Cơ quan: UBND tỉnh Quảng Bình 
Giờ kỷ: 10/09/2021 17:20:31

u ỷ  BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/ƯBND-NCVX Quảng Bình, ngày yỊO  thảng 9 năm 2021
V/v góp ý Báo cáo nghiên cứu lập đề 

nghị xây dựng Luật Công nghiệp 
công nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

UBND tỉnh Quảng Bình đã nhận được Công văn số 3295/BTTTT-CNTT 
ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc góp ý Báo cáo 
nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu, ƯBND tỉnh Quảng Bình nhất trí với nội dung 04 bản 
dự thảo trong Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số của 
Bộ Thông tin và Truyền thông.

ƯBND tỉnh Quảng Bình gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng họp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT ƯBND tỉnh;
- Sở TT&TT;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
■

v ỉ  ữ  2 Cư -■> '
9, ff

HỒ Ạiị^hoiig



UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  ̂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1 1 9 7 /STTTT Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 9 năm 2021
V/v thống nhất nội dung hồ sơ đề nghị xây 

dựng Luật công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4400/UBND- 
KGVX ngày 30/8/2021 về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp 
công nghệ số; sau khi triển khai lấy ý kiến các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố và nghiên cứu nội dung các Dự thảo về xây dựng 
Luật Công nghiệp Công nghệ số kèm theo ̂ Công văn số 3295/BTTTT-CNTT 
ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền 
thông Quảng Ngãi thống nhất nội dung hồ sơ đề xuất.

Kính gửi Quý cơ quan tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở TT&TT: Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BC-VT&CNTT nvn51

KT. GIÁM ĐỐC 
[Ó GIÁM ĐỐC

ỗ Quang Nghĩa



UBND TỈNH QUẢNG NINH  ̂ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1892/STTTT-CNTT Quảng Ninh, ngày 16 tháng 9 năm 2021
V/v tham gia ý kiến vào báo cáo nghiên cứu lập đề 

nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 
5882/UBND-XD6 ngày 27/8/2021 về việc tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Luật 
công nghiệp công nghệ số, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu Hồ sơ đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số.

Ngày 08/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 
1814/STTTT-CNTT xin ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố. Đến ngày 16/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã 
nhận được ý kiến tham gia của 22 đơn vị (trong đó có 19 ý kiến nhất trí với dự 
thảo). Sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổng hợp ý kiến tham gia hồ sơ xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số như sau:

1. Luật Công nghệ thông tin được xây dựng, ban hành từ năm 2006, đến 
nay đã có những bất cập, hạn chế, chưa theo kịp thực tiễn và xu hướng phát triển 
nhanh, mạnh của khoa học, công nghệ, nhất là cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra 
ngày nay, vì vậy việc xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số là hết sức cần 
thiết, cấp bách trong thời điểm hiện nay để đó góp phần hiện thực hoá, thể chế 
hoá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp công 
nghệ số, tạo môi trường pháp lý để phát triển, thúc đẩy chuyển đổi số trong cả 
nước, gỡ bỏ rào cản cho sự phát triển công nghiệp công nghệ số, tạo môi trường 
mới có tính sáng tạo, đột phá và phát triển cho công nghiệp công nghệ số. Do đó, 
việc xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số là cần thiết.

2. Cơ bản nhất trí với nội dung với nội dung hồ sơ đề nghị xây dựng Luật 
Công nghiệp công nghệ số do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng.

3. Các ý kiến tham gia:

- Để việc xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số đảm bảo chất lượng, 
hiệu quả, bảo đảm tính hợp lý và khả thi, đề nghị cơ quan xây dựng Luật lấy ý 
kiến và khảo sát của các đối tượng chịu tác động, ảnh hưởng bởi Luật, trong đó 
đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phần mềm, phần cứng và dịch 
vụ nội dung số.
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- Tại dự thảo Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp công nghệ số đề nghị xem 
xét, nghiên cứu bổ sung:

+ Đối tượng áp dụng của Luật: Cần đưa cụ thể là các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân Việt Nam; Tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoặc có liên quan đến hoạt 
động công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam.

+ Giải thích từ ngữ: Giải thích thêm các từ ngữ như: Sản phẩm trí tuệ nhân 
tạo; Trung tân tính toán hiệu năng cao; Trung tâm dữ liệu...

+ Phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới: Bổ sung quy định sandbox (thử 
nghiệm) để hỗ trợ cho các tổ chức, đơn vị phát triển công nghệ mới, mô hình mới 
đồng thời sẽ giải quyết các rủi ro khi phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ mới có 
sử dụng trí tuệ nhân tạo.

+ Bổ sung thêm nguyên tắc xác định quản lý khấu hao sản phẩm công nghệ 
số, dịch vụ công nghệ số.

- Tại Báo cáo đánh giá tác động của chính sách: Phần 4 kinh nghiệm quốc 
tế về phát triển công nghiệp ICT, trên cơ sở đánh giá tổng hợp kinh nghiệm quốc 
tế về phát triển công nghiệp ICT, đề nghị bổ sung đánh giá tính khả thi đối với 
việc học tập, áp dụng những giải pháp của các quốc gia đã thành công tại Việt 
Nam.

Trên đây là ý kiến tham gia vào hồ sơ xây dựng Luật Công nghiệp công 
nghệ số, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh kính gửi Vụ Công nghệ 
thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, hoàn thiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CNTT.
Ký bời: Nguyễn 
TÍen Sỹ

GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Hân



UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ' Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 1 1 44 /STTTT-CNTT Sơn La, ngày 01 tháng 9 năm 2021
V/v tham gia ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề 
nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị 
xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số; Công văn số 2782/UBND-KGVX 
ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc tham gia ý kiến về Hồ sơ lập đề 
nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số.

Sau khi nghiên c ứu, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La nhất trí 
với các dự thảo (1) Tờ trình đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số, 
(2) Đề cương chi tiết Luật công nghiệp công nghệ số, (3) Báo cáo đánh giá tác 
động của chính sách đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số do Bộ 
Thông tin và Truyền thông xây dựng. Kính gửi Vụ công nghệ thông tin, Bộ 
Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Giám đốc sở;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. GIÁM ĐÒC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Chinh



UBND TỈNH THÁI BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88 8 /STTTT- CNTT Thái Bình, ngày 06 tháng 9 năm 2021
V/v đóng góp ý kiến vào dự thảo: Báo cáo 

nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi:Vụ Công nghê thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số;

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3823/UBND-KGVX 
ngày 27/8/2021 về việc góp ý dự thảo văn bản của Bộ Thông tin và Truyền 
thông.

Sau khi nghiên cứu dự thảo: Báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình cơ 
bản nhất trí với Báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp 
công nghệ số và có một số ý kiến đóng góp như sau:

1. Đối với dự thảo Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp công nghệ số:

- Trong Chương I, Điều. Nguyên tắc chung trong hoạt động công nghiệp 
công nghệ số đề nghị cơ quan soạn thảo chuyển lên trên, sau Điều. Hoạt động 
công nghiệp công nghệ số; Điều. Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch phát triển 
công nghiệp công nghệ số nên chuyển lên trên sau Điều. Nguyên tắc chung 
trong hoạt động công nghiệp công nghệ số cho liền mạch các quy định chung.

- Trong Chương II. Phát triển sản phẩm mới và dịch vụ mới. mục 2 đề nghị 
cơ quan soạn thảo sửa tên tiêu đề là sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới, bổ 
sung các sản phẩm mới khác cho đủ theo định nghĩa: “Công nghệ số” là công 
nghệ thông tin - tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ 
thuật số hiện đại (trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối 
(blockchain), in 3D, internet kết nối vạn vật (IoT), kết nối mạng băng rộng (5G, 
sau 5G), dữ liệu lớn (Bigdata), thực tại ảo (VR), thực tại tăng cường (AR), thực 
tại trộn (MR) và các công nghệ đột phá khác) để sản xuất, truyền đưa, thu thập, 
xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số”.

2. Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây 
dựng Luật Công nghiệp công nghệ số:

- Tại Mục I, nội dung 1.1. Chủ trương, định hướng của Đảng và chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, đề nghị đơn vị soạn thảo sắp xếp các Nghị quyết 
của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc theo thời gian; bổ sung đánh giá các nội dung có liên quan của 
Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW



ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách 
chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3. Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về phát triển công 
nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ thông tin:

- Tại nội dung I.2. Một số văn bản QPPL về phát triển CNTT, công nghiệp 
CNTT và I.3. Một số văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng về phát triển 
CNTT, công nghiệp CNTT: Đề nghị cơ quan soạn thảo sắp xếp các văn bản 
QPPL theo trình tự về thời gian cho mỗi loại hình văn bản QPPL; văn bản chỉ 
đạo, điều hành.

4. Đối với dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công 
nghệ số: Nhất trí với nội dung.

Trân trọng đề nghị Vụ Công nghệ thông tin tổng hợp báo cáo Bộ Thông 
tin và Truyền thông./.

Nơi nhận: KT. GIÁM  ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, CNTT.

Đỗ Như Lâm



Số: 1 3 99 /STTTT-CNTT Thái Nguyên, ngày 14 tháng 09 năm 2021

V/v tham gia ý kiến đối với Hồ sơ lập đề nghị 
xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin -  Bộ TT&TT

Thực hiện Công văn số 4154/UBND-KGVX ngày 30/8/2021 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc tham gia ý kiến đối với Hồ sơ lập đề nghị xây dựng 

Luật Công nghiệp công nghệ số, sau khi nghiên cứu dự thảo và tổng hợp ý kiến 

góp ý của các Sở ngành liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái 

Nguyên nhất trí với các nội dung, bố cục dự thảo, gồm:

- Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số;

- Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp công nghệ số;

- Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật;

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật.

Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên kính đề nghị Vụ 

Công nghệ thông tin tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Nơinhận: KT.GIÁM  ĐỐC

- WU' ^  PHÓ g i á m  đ ố c- UBND tỉnh (báo cáo);

Phạm Quang Hiếu



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13878 /UBND-CNTT Thanh Hoá, ngày 08 tháng 9 năm 2021

V/v góp ý dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây 
dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 3295/BTTTT-THH ngày 
26/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý về Hồ sơ 
lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; sau khi nghiên cứu, 
UBND tỉnh Thanh Hóa có một số ý kiến góp ý như sau:

1. về dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số 
và Đề cương xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số:

Trong phần chú thích tiêu đề của dự thảo Tờ trình và Đề cương thể hiện 
việc ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm thay thế một số nội dung 
không còn phù hợp về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đã được ban 
hành trong Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006. Tuy 
nhiên, tại các chương, điều khoản thi hành của Đề cương chi tiết đang dự thảo 
thể hiện nội dung: “ỈAiật này sẽ thay thế các luật của Quốc hội sẽ hết hiệu lực kể 
từ ngày luật này có hiệu lực (nếu c ỏ y  và một số nội dung chuyển tiếp là chưa 
phù hợp; bởi vì Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 bao 
gồm 02 cấu phần chính là “ửng dụng công nghệ thông tin” và “Phát triển cồng 
nghệ thông tirì\ do đó việc ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số chỉ thay 
thế một số nội dung trong Luật Công nghệ thông tin chưa mang tính tổng thể để 
thay thế toàn bộ nội dung trong Luật Công nghệ thông tin. Do đó, đề nghị Ban 
soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh lại các nội dung cho phù hợp.

2. Đối với Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về phát triển công nghệ 
thông tin và công nghiệp công nghệ thông tin:

Báo cáo đánh giá được một phần nội dung về công nghiệp công nghệ 
thông tin chưa đánh giá được toàn bộ các nội dung được nêu trong Luật Công 
nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo 
nghiên cứu, bổ sung các nội dung đánh giá về “Tổng kết thi hành pháp luật về 
phát triến cồng nghệ thông tin”.



2

3. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật công 
nghiệp công nghệ số: Thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo.

Trên đây là ý  kiến góp ý  của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với dự thảo Hồ 
sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; đề nghị Bộ Thông tin 
và Truyền thông xem xét tổng hợp, hoàn thiện./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: Vt7 CNTT. '

KT. CHỦ TỊC1 
PHÓ CHỦ TJ H

M ai Xuân Liêm



UBND TỈNH t iề n  g ia n g  cộ n g  h ò a  xã  h ộ i ch ủ  n g h ĩa  việt nam
SỞTHÔNGTTNVÀTRUYÊN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phuc

Số: 1450/STTTT-VP Tiền Giang, ngày 13 tháng9 năm 2021

V/v góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây 
dựng Luật công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 5001/UBND-KT ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp 
công nghệ số.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang đã gửi văn bản lấy ý kiến các 
đơn vị có liên quan, có danh sách ý kiến kèm theo. Qua nghiên cứu và tổng hợp ý 
kiến từ các đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang, thống nhất với 
Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số.

Sở Thông tin và Truyền thông kính chuyển Bộ Thông tin và Truyền thông 
tổng hợp./.

Nơi nhận: GIÁM ĐÔC
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c)
- BGĐ sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc sở;
- Lưu: VT, VP (Huân).



DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN HỒ SƠ LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG l u ậ t  c ô n g  n g h i ệ p  c ô n g  n g h ệ  s ố
(Kèm theo Công văn số:1450/STTTT-VP ngày 13/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT Tên đơn vị Ý kiến

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thống nhất

2 Sở Tư pháp Thống nhất

3 Sở Tài chính Thống nhất

4 Sở Khoa học và Công nghệ



Số: 1 749 /STTTT-BCVTCNTT 
V/v thực hiện Công văn số 3295/BTTTT- 

CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ TTTT

UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trà Vinh, ngày 13 tháng 9 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 26/8/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành Công văn số 
3295/BTTTT-CNTT về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 
3731/UBND-CNXD ngày 27/8/2021 về việc thực hiện Công văn số 
3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông, sau khi nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất Hồ sơ lập đề 
nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số của Bộ thông tin và Truyền thông 
xây dựng.

Sở Thông tin và Truyền thông gửi Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin 
và Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, BCVTCNTT.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Chuẩn



UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 795 /STTTT-CNTT Tuyên Quang, ngày 00 tháng 000 năm 2021
V/v tham gia ý kiến đối với báo cáo 

nghiên cứu lập đề nghị xây dựng 
Luật công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện văn bản số 2234/BTTTT-CNT ngày 24/6/2021 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên c ứu lập đề nghị xây dựng Luật 
công nghiệp, công nghệ số;

Thực hiện văn bản số 2094/UBND-THCB ngày 30/6/2021 c ủa UBND tỉ nh 
về việc tham gia vào báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp 
công nghệ số.

Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật 
công nghiệp công nghệ số do Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo, Sở Thông tin 
và Truyền thông tỉ nh Tuyên Quang hoàn toàn nhất trí và không có có ý kiến tham 
gia thêm.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng gửi Vụ Công nghệ thông tin, Bộ 
Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận:
■ Như trên;- Như trên;
- UBND tỉnh (để biết);
- Ban Giám đốc Sở (để biết);
- Lưu: VT, CNTT.

KT GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiến



UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-CNTT Vĩnh Phúc, ngày tháng 9 năm 2021
V/v góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi 

lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp 
công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7572/UBND-VX3 ngày 
31/8/2021 về việc góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi lập đề nghị xây dựng Luật 
công nghiệp công nghệ số theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại 
Văn bản số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021. Sau khi nghiên cứu, Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc nhất trí nội dung của dự thảo.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, trân trọng đề nghị Vụ Công nghệ thông tin, 
Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;

KT. GIÁM  ĐỐC 
PHÓ GIÁM  ĐỐC

- UBND tỉnh (B/c);
- GĐ, PGĐ Toàn;
- Lưu: VT, CNTT.

Vũ M ạnh Toàn



UBND TỈNH YÊN BÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:l3 46 /STTTT-CNTT Yên Bái, ngày 07 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý vào hồ sơ lập đề nghị xây dựng

Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Công văn số 785/VP-VX ngày 30/8/2021 của Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tham gia góp ý vào một số dự thảo văn bản của 
Bộ Thông tin và Truyền thông theo nội dung Công văn số 3295/BTTTT-CNTT 
ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sau khi nghiên cứu toàn bộ Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp 
công nghệ số, bao gồm: Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp 
công nghệ số; Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp công nghệ số; Báo cáo tổng 
kết thi hành pháp luật; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây 
dựng Luật. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tham gia ý kiến như sau:

Nhất trí với Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số 
do Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng.

Trên đây là ý kiến tham gia vào Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công 
nghiệp công nghệ số của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, kính gửi 
Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, CNTT.



TỎNG CÔNG TY VIẺN THÔNG CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MOBIFONE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô- 4976MOBIPONE-CNQLM Hà Nội, ngày 16 tháng 9 nám 2021
V/v ý kiến góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây 
dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin -  Bộ Thông tin và Truyên thông

Cãn cứ Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/08/2021 của Bộ Thông tin và 
truyền thông về việc Xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp 
công nghệ số,

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ sô, 
Tổng công ty Viễn thông MobiFone kính gửi các nội dung góp ý tại Phụ lục đính kèm.

o Trân trọng./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- A. Cường -  TGĐ (b/c);
- A. Bảo — PTGĐ;
- Trung tâm NCPT (p/h);
- Lưu: VT, CNQLM.

o



Phụ lục

NỘI DUNG GÓP Ý HÒ S ơ  LẶP ĐỀ NGHỊ XẢỴ DỤ NG LUẬT CÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ SỐ

(Kèm theo công văn sâ: /MOBIFỌNE-CNQLM ngày tháng năm 2021 của
Tổng công ty Viễn thông MobiFone)

STT Mục
Nội dung trong 

dự thảo
Nội dung gỏp ý

1 Chương II

Chưa có quy định 

liên quan đên bản 

quyền

Xem xét bồ sung thêm:

- Các quy định liên quan đến bản quyền

2

Chương

III

Mục 6

Đảo bảo hoạt động 

cung cấp dịch vụ 

công nghệ số

Xem xét bổ sung làm rõ thêm:
- Các quy định liên quan đến quyền lợi 

khách hàng: Đảm bảo chất lượng sản 

phẩm/dịch vụ, bảo vệ thòng tin cá nhân, 

các vấn đề liên quan đèn tài sàn công 

nehệ số (crypt0 currency,..)

3

Chương

IV
Mục 2

Chưa có quy định 
liên quan đến an toàn 

thông tin và bảo mật 

dừ liệu

Xcm xét bổ sung thêm:
- Các quy định liên quan đên an toàn 

thông tin và bảo mật dữ liệu



ỦY BAN TRUNG ƯƠNG 
MẶT TRẬN TỒ QUỐC VIỆT NAM 

BAN THƯỜNG TRỨC 
Số:c*WVMTTW-BTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phức

Hà Nội, ngàyyío tháng 9 năm 202ỉ
[— --------------- V/v-gứp
BỘTHONCTlNVATÌSai

5$ lập đề nghị xây dựng 
;hiệp công nghệ số

ĐẾN
SỐ:

Ch uy ổn:..

Lưu hổ sơ số:... Ban TỊ

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

ường trực ủ y  ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận được công văn 
sô 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý 
đối với Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số. Sau khi nghiên 
cứu bộ hồ sơ, Ban Thường trực ủy  ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ý kiến cụ 
thể như sau:

Thống nhất về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, mục tiêu đặt ra đối với việc cần 
xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo 
môi trường thuận lợi cho sự phát triển của công nghiệp công nghệ số cũng như nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công nghệ số. Hồ sơ lập đề nghị xây 
dựng Luật Công nghiệp công nghệ số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn 
bị khá đầy đủ đảm bảo theo đúng quy định về trình tự, thủ tục và các điều kiện bắt 
buộc khi lập hồ sơ xây dựng và trình đối với dự án luật.

Ban Thường trực ủ y  ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng gửi tới Bộ 
Thông tin và Truyền thông để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây 
dựng Luật Công nghiệp công nghệ số.

Trân trọng./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Đỗ Văn Chiến (để b/c);
- PCT-TTK Lê Tiến Châu (để b/c);
- Vụ Công nghệ thông tin, Bộ TT&TT;
- Lưu VP, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG TRựC 
CHỦ TỊCH

Phùng Khánh Tài



PHÒNG THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 1702 /PT M -PC  Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021
V/v góp ý Dự thảo Đê nghị xây dựng 

Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả lời Công văn số 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/08/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc đề nghị góp ý Dự thảo Đe xuất xây dựng Luật Công 
nghiệp công nghệ số (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu 
như sau:

1. Nhận xét chung

Ngành công nghệ thông tin, và tương lai là ngành công nghệ số, sẽ là một 
trong các động lực phát triển kinh tế quan trọng. Vì vậy, VCCI hoàn toàn ủng hộ 
việc xây dựng một khung khổ pháp lý hoàn chỉnh, phù hợp về ưu đãi, hỗ trợ nhằm 
thúc đấy ngành công nghiệp này.

Mặt khác, cũng cần nhìn nhận rằng, một số các chính sách ưu đãi cho ngành 
công nghệ thông tin đã được xây dựng, tuy nhiên, như đã nêu trong Dự thảo Báo 
cáo đánh giá tác động, nhiều quy định chính sách còn thiếu các chế định cụ thể để 
áp dụng trực tiếp, thiết kế chính sách nhưng không bố trí và dự kiến nguồn lực 
thực hiện phù hợp dẫn đến tình trạng chính sách không khả thi, không được thực 
hiện trên thực tế ... Do vậy, đề nghị cơ quan nghiên cứu bổ sung một số nội dung 
sau đế hoàn thiện Dự thảo Báo cáo và Tờ trình:

- Rà soát toàn diện về khung khổ pháp lý các chính sách cho ngành công 
nghệ thông tin, không chỉ các chính sách nằm trong Luật Công nghệ 

thông tin mà nằm trong các văn bản khác như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, Luật Công nghệ cao. . và các Dự thảo đang được soạn thảo 
như Dự thảo về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ 
tài chính trong lĩnh vực ngân hàng. . từ đó chỉ ra các khó khăn vướng 
mắc và đề xuất nhóm giải pháp tổng thể gắn với quá trình xây dựng luật;

- Những điều tra, đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là các 
doanh nghiệp tư nhân trong nước, về ưu đãi, hỗ trợ cũng như các nhu 
cầu khác như đất đai, nhân lực, tiếp cận vốn, tài chính...
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- Khung khổ cam kết của việt Nam trong các hiệp định thương mại đế 
đánh giá không gian ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển cho ngành 
công nghệ thông tin.

2. Đối tượng điều chỉnh

Ngành' công nghệ thông tin gồm ba phân ngành nhỏ: công nghiệp phần 
cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số. Tuy nhiên, Dự thảo chưa 
làm rõ các quy định sẽ đối tượng điều chỉnh của Luật sẽ bao gồm cả ba phân 
ngành (tức bao trùm tất cả ngành công nghệ thông tin) hay chỉ một số phân ngành 
cụ thể. Việc xem xét phạm vi điều chỉnh cần lưu ý ở một số điểm sau đây:

- về mặt nội dung, Dự thảo dự kiến sẽ thay thế cho nội dung về ưu đãi, 
hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trong Luật Công nghệ thông tin 
2006, tức là thay thể toàn bộ nội dung ưu đãi, hỗ trợ cho cả ba phân 
ngành công nghệ thông tin;

- về mặt thực tiễn, như trình bày tại Dự thảo Tờ trình, ngành công nghiệp 
phần cứng hiện cũng đang đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh 
tế, với tăng trưởng trung bình hàng năm đạt khoảng 15,7%, doanh thu 
xuất khẩu đạt trên 95,8 tỷ USD (năm 2020),

Trong khi đó, nhiều chính sách trong Dự thảo lại thiên về việc hỗ trợ cho 
ngành công nghiệp phần mềm và ngành công nghệ số như chính sách số 2 về 
sandbox, chính sách số 3 về các biện pháp đảm bảo đầu tư (vốn, nhân sự,...), 
chính sách số 4 về hạ tầng kỹ thuật (trung tâm tính toán hiệu năng cao, trung tâm 
dữ liệu). Việc các chính sách chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp phần mềm 
và công nghệ số như vậy dường như chưa thực sự họp lý.

Do vậy, đề nghi cơ quan soan thảo làm rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh 
của Dự Luật này.

3. Các chính sách ưu đãi với từng phân ngành công nghiệp

Như đã trình bày ở trên, ngành công nghệ thông tin gồm 03 phân ngành 
nhỏ. Tương ứng với đó, mỗi phân ngành công nghiệp lại có những khó khăn, bất 
cập khác nhau, và do đó cần các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tháo gỡ khác nhau. 
Chẳng hạn, đối với phân ngành công nghiệp phần cứng, khó khăn lớn nhất nằm ở 
năng lực của các doanh nghiệp trong nước trong việc tham gia sản xuất các sản 
phẩm điện tử và khả năng tham gia vào chuồi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia. 
Với ngành công nghiệp phần mềm và công nghiệp công nghệ số, điếm yếu lại
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nằm ở cơ sở kết cấu hạ tầng, cơ sở dữ liệu và quy định pháp lý cho ngành. Trong 
khi đó, ngành công nghiệp nội dung lại gặp vấn đề với các biện pháp quản lý có 
nhiều ảnh hưởng hạn chế đến sự phát triển của ngành, xuất hiện tình trạng “bảo 
hộ ngược” với các doanh nghiệp nội địa. Do vậy, đề nghi cơ quan soan thảo bo 
sung các đánh giá cụ thể về khó khăn, bất cập mà từng phân ngành đang gặp phải, 
từ đó đưa ra các chính sách ưu đãi, hồ trợ phù họp cho từng phân ngành công nghệ 
thông tin.

4. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ vói các nhóm đối tượng doanh nghiệp

Chính sách 3 Dự thảo đưa ra các biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp 
công nghệ số. Phân theo nhóm đối tượng doanh nghiệp, các chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ cần được xem xét gồm:

t
Một, chính sách dành cho các doanh nghiệp ìớn, có tiềm lực tốt nhằm hỗ 

trợ các doanh nghiệp này phát triến và nắm giữ các công nghệ trọng yếu. Hiện, 
Dự thảo đã đề xuất chính sách này ở nhóm chính sách số 3. VCCI đồng tình với 
đề xuất có các chính sách như vậy. Tuy nhiên, Dự thảo chưa làm rõ các chính sách 
cụ thể với nhóm doanh nghiệp này (quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm tương 
ứng). Việc này có thế tạo ra những quan ngại về việc chính sách tạo ra những ưu 
đãi quá lớn cho nhóm này nhưng không có ràng buộc cụ thể, dẫn đến việc các 
doanh nghiệp tận dụng các lợi thế ưu đãi để chèn ép các doanh nghiệp khác, gây 
mất cân bằng hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ thông tin. Do vậy, đề nghi cơ 
quan soan thảo làm rõ hơn nội dung chính sách dành cho nhóm doanh nghiệp này.

Hai, chính sách dành cho các doanh nghiệp cở lớn vừa (middle-standing 
enterprises). Việc dành các ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu đàn, như trình bày ở 
trên, có thế tạo ra tình trạng các doanh nghiệp này tận dụng lợi thế để ngăn cản 
các doanh nghiệp tiềm năng khác có thể lớn lên để cạnh tranh với mình. Tình 
trạng này có thể dẫn đến khả năng độc quyền nhóm của nhóm các doanh nghiệp 
đầu đàn, từ đó kìm hãm khả năng cạnh tranh của cả ngành công nghiệp. Do vậy, 
một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ cũng nên được dành cho các doanh nghiệp cỡ lớn 
vừa nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này tiếp tục lớn lên và thách thức vị trí của 
nhóm đầu đàn. Một chính sách như vậy có thể tạo động lực thúc đẩy cạnh tranh 
trong ngành, từ đó thúc đẩy sự phát triển liên tục của ngành công nghệ thông tin. 
Do vậy, đẽ nghi cơ quan soan thảo nghiên cứu, cân nhắc bổ sung các chính sách 
dành cho nhóm doanh nghiệp này.
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5. Chính sách ưu đãi với hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ
rA

S Ô

Đối với các doanh nghiệp công nghệ số, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi 
nghiệp (startups) và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hệ sinh thái hỗ trợ là điều cần 
thiết cho quá trình phát triển của doanh nghiệp, chẳng như các quỹ đầu tư, công 
ty tư vấn, viện nghiên cứu... Tuy nhiên, Dự thảo chưa có các chính sách ưu đãi, 
hỗ trợ phù họp để hồ trợ nhóm này tham gia tích cực hơn vào quá trình trên. Do 

vậy, đề nghi cơ quan soan thảo nghiên cứu bổ sung các chính sách dành cho hệ 
sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số.

6. Cơ chế với sản phẩm, dịch vụ mới

Chính sách 2 Dự thảo đề xuất một cơ chế tưdng tự cơ chế sandbox với sản 
phẩm, dịch vụ mới nhằm cho phép triến khai sản phấm, dịch vụ mới theo hình 
thức cấp phép tạm thời, miễn trừ tạm thời để thí điểm triển khai các sản phẩm, 
dịch vụ mới. VCCI hoàn toàn hoan nghênh chính sách này. Dù vậy, trong thực tế, 
không chỉ với các sản phẩm, dịch vụ mới như trí tuệ nhân tạo, tài sản số), doanh 
nghiệp còn gặp phải một số tình huống sau:

- Nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số 
trong các lĩnh vực truyền thống cũng gặp không ít khó khăn trong việc 
thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đế triến khai hoạt động kinh 
doanh trong thực tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại không tìm được sự trợ 
giúp, giải đáp phù hợp và thích đáng từ phía cơ quan nhà nước, và xuất 
hiện tình trạng không cơ quan nhà nước nào nhận trách nhiệm xử lý vấn 
đề đó;

- Một số sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin mới, chưa có quy định 
pháp luật cụ thể, điều chỉnh đích danh, tuy nhiên vẫn có thế áp dụng các 
quy định pháp luật liên quan để áp dụng mà không tạo ra rủi ro lớn đến 
khách hàng và thị trường. Với trường hợp này, các doanh nghiệp sở hữu 
sản phẩm, dịch vụ này cũng có mong mỏi được công nhận tính hợp pháp 
của mô hình kinh doanh từ phía cơ quan nhà nước nhằm yên tâm kinh 
doanh, thuận lợi hơn trong quá trình gọi vốn và có cơ sở trong quá trình 
làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước khác.
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Do vậy, đề nghi cơ quan soan thảo cân nhắc, nghiên cứu một cơ chế phối 
hợp liên bộ, ngành nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề trên, chứ không chỉ áp 
dụng cho các sản phẩm, dịch vụ mới như trí tuệ nhân tạo hay tài sản số.

7. Quy định pháp lý với các tài sản số

Tài sản số được sinh ra cùng với sự phát triển của công nghệ số như các tài 
khoản trực tuyến, tài khoản email, tài khoản mạng xã hội... Tài sản số, dù cũng 
là tài sản theo pháp luật dân sự, lại có một số đặc điểm khác biệt so với các loại 
tài sản truyền thống. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống pháp luật vẫn chưa có quy định 
về các nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho các giao dịch, chuyển quyền, nghĩa vụ 
của các loại tài sản này. Do vậy, để thúc đẩy các ngành công nghệ số, tạo lập 
khung khổ cho ngành, đề nghi cơ quan soan thảo bổ sung chính sách quy định về 
những nguyên tắc cơ bản áp dụng với tài sản số (quyền, nghĩa vụ của các bên, 
trong đó có công ty công nghệ; nguyên tắc bảo vệ; nguyên tắc giám định số; 
nguyên tắc ủy thác..

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam về Dự thảo Đề xuất xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số. Rất 
mong cơ quan soạn thảo cân nhắc đế chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./^

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH
- Như trên; TRựở&CLBAN p h á p  c h é

- Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp;
- Ban Thường trực (để báo cáo);
- LưuVT, PC.

r r i  _ A _Tuân
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tin và Truyèn thông v/v xin ỷ kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật 
Công nghiệp cộng nghệ số, Tập đoàn Công nghiệp - Viền thông Quân đội (Victtcl) 
có một số ỷ kiến như sau:

1. Viettel nhất trí với sự cần thiết cùa việc xây dựng Luật Công nghiệp công 
nghệ sô thaỵ thể phần Phát triển công nghệ thông tin trong Luật Công nghệ thông 
tin 2006 nhầm tạo hành lang pháp lý rộng mở giúp thúc đây việc phát triển ngành 
công nghiệp công nghệ sô tại Việt Nam. Tuy nhiên, cân xây dựng khung luật 
chung nhất, có tầm nhìn bao quát, thích ứng với sự thay đổi và phát triền nhanh 
chóng của lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung công nghệ số nói riêng trên thế 
giới và trong khu vực.

2. Các nội dung góp ý chi tiết đối với dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựne 
Luật Công nghiệp công nghệ sô theo Phụ lục 01 đính kèm Công văn này.

Trên đây là nhừng nội dung tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo nghiên cứu lập 
đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số. Tập đoàn Công nghiệp - Viền 
thông Quân đội kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đê tông hợp. hoàn thiện.

Trân trọng./.

Nen nhộn: K T. TỎ N G  G IÁ M  Đ Ố C

ìslỉ!r wêT ,>r u  A J*H Ỏ  T ỏ n g  g i á m  đ ó c- Liru: V I , PC. H.Anh 02.
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I. TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ ĐỀ NGHỊ XÂY DựNG LUẬT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ

1. Mục IV. 1

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA 
CỦA SÁCH, GIẢI PHÁP THựC 
HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐÊ 
NGHỊ XÂY DựNG VẢN BẢN 
1. Chính sách 1: Quy định về phạm 
vi điều chinh, đối tượng quản lý 
trong các hoạt động công nghiệp 
công nghệ số.

- Tại mục 1.2, khái niệm công nghệ số chưa rõ, đề xuất xác định rố công nghệ số và phạm vi cùa 
khái niệm này. Hiện đã quy định vê các công nghệ khác nhau tại Luật Công nghệ cao 2008 cùng 
các nghị định, quyết định hướng dân, đồng thời đã có danh mục 99 công nghệ cao được ưu tiên 
đầu tư phát triển (theo Quyết định 38/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 30/12/2020) và 4 nhóm 
công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia CMCN 4.0 (theo 
Quyết định 2117/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 16/12/2020), tại đó nhóm công nghệ số gồm 12 
đơn nhóm. Bên cạnh đó, công nghệ in 3D tiên tiến, Robot tự hành được phân vào nhóm công 
nghệ vật lý, không phải nhóm công nghệ số.
- Đề xuất bổ sung khái niệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, và có phạm vi điều chình cụ thể vì 
đây là then chốt xác định phạm vi doanh nghiệp công nghệ số và công nghiệp công nghệ số. Sản 
phẩm, dịch vụ được phát triển từ công nghệ số có điểm khác so với sản phẩm, dịch vụ ứng đụng 
công nghệ số, tuy nhiên ranh giới này không rõ với từng lĩnh vực khác nhau.
-  Đề xuất định nghĩa khái niệm và phạm vi của sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới (sẽ được 
thúc đẩy phát triển trong chính sách 2) theo hướng các sản phẩm, dịch vụ mới chưa xuất hiện trên 
lãnh thổ Việt Nam nhưng đã có trên thế giới.
-  Đề xuất Quản lý Nhà nước về ngành công nghiệp công nghệ số, đề xuất bô sung quy định về 
quán lý cạnh tranh, chống độc quyền.

2.
Mục IV.2

IV. MỤC TIÊU, NỘI DƯNG CỦA 
CỦA SÁCH, GIẢI PHÁP THựC 
HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐÊ 
NGHỊ XÂY DựNG VĂN BẢN 
2. Chính sách 2: Thúc đẩy phát triển 
các sản phẩm, dịch vụ mới

- Đề xuất không yêu cầu cấp phép, cho phép thử nghiệm... với các hoạt động mà pháp luật không 
quy định cấm, trừ các hoạt động ừong lĩnh vực kinh doanh có điêu kiện hoặc nhạy cảm như y tê, 
sức khỏe, giáo dục, an ninh tiền tệ, trật tự xã hội... Tránh áp dụng như một quy chuàn chung cho 
việc phát ữiển mọi sản phẩm, dịch vụ mới.

3. Mục IV.3.3

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỬA 
CỬA SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC 
HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐẺ 
NGHỊ XÂY DựNG VĂN BẢN 
3. Chính sách 3: Biện pháp bảo đảm 
phát triển công nghiệp công nghệ số

- Đề xuất bố sung quy định thành lập và cơ chế hoạt động, cơ chế chi Quỹ đầu tư mạo hiểm của 
doanh nghiệp.
- Đề xuất có quy định cụ thể các chỉnh sách nhàm thu hút nhân lực công nghệ số xuât săc trong 
nước và nước ngoài trong nội dung Luật Công nghiệp công nghệ sô.
- Đề nghị có đánh giá đến việc bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đổi với các sản phâm, dịch vụ công 
nghiệp công nghệ số.
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... .
3.3. Giải pháp thực hiện chính sách 
đã đirợc lựa chọn và lý do lựa chọn

- về  các biện phàm bào đảm khác, đề xuất bổ sung chính sách hô trợ, tạo môi trường phát triển 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì 95% doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay vân là doanh 
nghiệp vừa và nhỏ.
- Vê doanh nghiệp công nghệ số đầu đàn, đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ nhăm giảm thiếu tác 
động của độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh.
- Vê Quy định cơ chế quản lý sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng yếu, đề xuit bô sung việc 
xác định các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số liên quan mật thiết đến an ninh phi truyền thống 
(đại dịch, thiên tai, biến đổi khí hậu, năng lượng..
- v ề  Quy định hình thành, quản lý, thúc đẩy dử liệu số: đề xuất đưa thành một nhóm chính sách 
riêng vì đây là nội dung cốt lõi, đầu vào và cả đầu ra của ngành công nghiệp công nghệ số.

4. Mục rv.4

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA 
CỦA SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC 
HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ 
NGHỊ XÂY DựNG VẢN BẢN 
4. Chính sách 4: Kết cấu hạ tầng 
công nghiệp công nghệ số

v ề  quy định khu Công nghệ thông tin tập trung, đề xuất có quy định liên thông không chồng chéo 
với khu Công nghệ cao vì đây cũng là hạ tầng phát triển công nghiệp số. Đồng thời, đề xuất phân 
tích và sử dụng các bài học phát triển các khu Công nghệ thông tin tập trung từ phía tư nhân (nàm 
ngoài 6 khu Công nghệ thông tin trong báo cáo) để xây dựng luật tạo cơ chế ưu đài phù hợp.

II. ĐẺ CƯƠNG CHI TIẾT LUẢT CÔNG NGHIÊP CÔNG NGHÊ SỐ

5.
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Chương I - 
NHŨNG 
QUY ĐỊNH 
CHUNG

Điều - Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động công 
nghiệp công nghệ số; quản lý nhà 
nước về công nghiệp công nghệ số; 
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên 
quan đến hoạt động công nghiệp 
công nghệ số.

- Đề nghi xây dựng phạm vi điều chỉnh rõ ràng hom, hạn chế việc chồng chéo giừa các văn bản 
quy phạm pháp luật đã ban hành trước đó. cần thiết phải tách bạch quản lỷ đối với các giải pháp 
ứng dụng (là cốt lõi của công nghệ, mang tính vô hình), còn các thiết bị, phương tiện phục vụ vận 
hành giải pháp sẽ được điều chỉnh một cách phù hợp theo hướng tiếp tục quản lý như các văn bản 
pháp quy hiện hành. Có thể xem xét điều chỉnh các thiết bị này như đôi với các giài pháp nèu nó 
đã được tích hợp giải pháp gắn liền.
- Đề cương hiện đang quy định chủ yếu xoay quanh các doanh nghiệp (đổi tượng hoạt động 
chuyên nghiệp) nên chưa bao quát đến các cá nhàn tự phát triên, nghiên ciru công nghệ sô. Trên 
thực tế, rất nhiều công nghệ được phát triển bởi một hoặc một nhỏm cả nhân trọng quá trình họ 
nghiên cửu, làm việc. Các cá nhân tham gia phát triên, sáng tạo công nghệ sô cân nhận được 
nguồn lực (từ nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa) hỗ trợ kip thời ngay từ bước có ý tưởng đên triên 
khai nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm. 'Á- \
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Chương I - 
Những quy 
định chung

Điều - Giải thích từ ngữ 
1. “Công nghệ số” là công nghệ 
thông tin - tập hợp các phương pháp 
khoa học, công nghệ và cône cu  kỹ

1. Tại khoản 1, Đề nghi mở rộng hơn khái niệm về Công nghệ số và bổ sung các công nghệ “mới” 
khác để thuận lợi cho việc xác định hơn là công nghệ “đột phá” khác.
2. Đề nghị làm rồ tiêu chi xác định một doanh nghiệp hoạt động công nghệ số Ịà doanh nghiệp 
thực hiện một trong các hoat đônp sàna^o. thiết kế, phát tnển, chế tạo, sản xuất, cung ứng sảa
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thuật sô hiện đại (trong đó có công 
nchệ trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối 
(blockcham). in 3D, internet kết nối 
vạn vật (loT), kết nổi mạng băng 
rộng (5G. sau 5G), dừ liệu lớn 
(Bigdata). thực tại ảo (VR), thực tại 
tảng cường (AR), thực tại trộn (MR) 
và các công nghệ đột phá khác) để 
sản xuẩt, truyền đưa. thu thập, xử lý, 
lưu trừ và trao đổi thông tin số.
2. Cône nghiệp công nghệ số: là 
ngành kinh tể sáng tạo. thiết kế, phát 
triên, chế tạo, sản xuất và cung cấp 
các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.
3. Doanh nghiệp công nghệ số: là 
doanh nghiệp thực hiện các hoạt 
động sáng tạo. thiết kế, phát triển, 
chế tạo, sản xuất và cung ứng các sản 
phẩm, dịch vụ công nghệ số.

phầm dịch vụ công nghệ 30. Cùng với đó, cân có quy đinh rỏ khái nưẽm doaah nghiẻp cõne nehệ 
so cụ thê về phạm vi, phàn biệt được gjữa doanh nghiép trong lĩnh vrrc cóng nahẽ 50 VỚI các 
doanh nghiệp khác có ứng dụng công nghệ vào hoạt đòng sán xuàt kinh doanh.

7.
Chương I - 
Những quy 
định chung

Điều - Hoạt động công nghiệp công 
nghệ số
1. Hoạt động công nghiệp công nghệ 
số bao gồm:
a) Hoạt động công nghiệp phẩn cứng
b) Hoạt động công nghiệp phần mềm
c) Hoạt động công nghiệp nội dung 
SÔ
d) Hoạt động công nghiệp công nghệ 
số mới
đ) Hoạt động dịch vụ công nghệ số

Đề nghị xem xét thống nhất với nội đung quy định Giài thích từ ngừ “Còng nghiệp còng nghệ 
số”. Khái niệm Công nghiệp công nghệ sổ là ngành kinh tế sảng tạo, thiêt kè. phát tnèn, chẻ tạo, 
sản xuất và cung cấp các sàn phẩm, dịch vụ công nghệ sỏ.

Ị

8. Chương I - 
Những quy

Điều - Chính sách phát triển ngành 
Công nghiệp công nghệ số Quốc gia

- Đề nghi có quy định thống nhất VỚI hệ thống ngành Qghe konh doanh theo Quyết đinh 
27/2018/QĐ-TTg để doanh nghiệp lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp, đáp ứng đièu kiện 
ưu đai đối VỚI hoựt đông còng nghièp công unhè sô.
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đinh chung 1. Neành Công nehiệp Công nghệ số 
là một ngành kinh tế trong Hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam.
2. Thúc đẩy sự phát triển.
3. Quản lý hạn chế rủi ro công nghệ, 
rủi ro tài chính, bảo đảm an ninh, an 
toàn.
4. Làm chù công nghệ lõi

- Đê nghị bô sung các quy đinh về chính sách phát triển ngành Cóng nghiệp công nghệ số quốc 
gia như sau:
“Ngành Công nghiệp Công nghệ số là một ngành kinh tế trong Hệ thống nganh kinh tế Việt Nam. 
Nhà nước khuyến khích, ưu tiên phát triển.
Nhà nước có nhừng chính sách về mặt tài chính, nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy sự phát tnến của 
ngành.
Nhà nước tạo nhừng điều kiện về cơ sở hạ tầng, nền tàng để thúc đẩy sự phát tnển.
Chính phù đưa ra các cơ chế chinh sách nhàm thúc đẩy việc ứng dụng ngành Công nghệ số trong 
các lĩnh vực của đời sống xã hội.”

9 Chương n CHƯƠNG n  - PHÁT TRÊN SÀN 
PHẨM M ỚỊ DỊCH v ụ  MÓI

Đe nghị có quy định tiêu chí đánh giá sản phẩm, dịch vụ nào được coi là sản phẩm, djch vụ mới. 
Phạm vi của định nghĩa “mới” thuộc lãnh thổ Việt Nam hay toàn cẩu.

10. Chương n  - 
Mục 1

CHƯƠNG n  - PHÁT TRIỂN SẢN 
PHẨM MỚI, DỊCH VỤ MỚI 
Mục 1 - TRÁCH NHIỆM QUẢN 
LÝ NHÀ NƯỚC VÈ SÀN PHẢM 
MỚI VÀ DỊCH VỤ MỚI

Đề nghị xác định rõ quy mô, phạm vi áp dụng đổi với từng loại sản phẩm địch vụ mcn chia theo 
từng mức độ để thuận tiện cho việc quản lý và phát triển của lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

Chương n - 
Mục 2

CHƯƠNG n  - PHÁT TRIỂN SẢN 
PHẨM MỚI, DỊCH v ự  MỚI 
Mục 2 - SẢN PHẦM TRÍ TUỆ 
NHÂN TẠO

- Hiện đề cương mới chi nhắc đến Tài sàn số tại phẩn định nghĩa và tại chế định “sản phẩm tri 
tuệ nhân tạo”. Tài sản số là một vấn đề rất quan trọng cần phải xây dựng một chế định riêng trong 
Luật nhầm giải quyết các vấn đề sau:
(i) Cách thức công nhận một sản phẩm công nghệ là một tài sản phù hợp với quy định của pháp 
luật dân sự;
(ii) Điều kiện để các tài sản số được tham gia vào các giao dịch dân sự;
(iii) Bảo vệ sở hừu tri tuệ tài sản số;
(iv) Quản lý các giao dịch liên quan tới tài sản số do loại tài sàn này rất đặc thù, rất dê bị lợi đụng 
để thực hiện hành vi rửa tiền (tiền ảo...), lừa đào, chiếm đoạt tài sản.
- Việc sáp xếp điều khoản quản lý hoạt động liên quan tới tài sàn số năm trong chế định Sản phàm 
trí tuệ nhân tạo là chưa hợp lý, sẽ dẫn đến hiểu lầm Tài sản số chi đơn thuản là sản phàm tri tuệ 
nhân tạo.

12.
Chưcmg m  - 
Mục 2

CHƯƠNG n - PHÁT TRIỂN SẢN 
PHÁM M Ớ I DỊCH v ụ  MỚI 
Mục 2 - PHÁT TRIẾN NGUỒN 
NHẢN Lực CÔNG NGHỆ SÓ

Đề nghị bổ sung các quy định về điều kiện để Doanh nghiệp Công nghệ số được thực hiện đào 
tạo boi dưỡng nguồn lực công nghệ số bao gồm việc cấp chímg chi.
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Điều - Đào tạo thực tế tại doanh 
nghiệp trong các Chương trình đào 
tạo về công nghệ số cùa các cơ sở 
đào tạo, bồi dườne

13. Chương III - 
Mục 3

CHƯƠNG III: BẢO ĐẢM PHÁT 
TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ SỐ
Mục 3 - VỐN, ĐẦU TƯ, Ư u ĐÃI 
CHO CÔNG NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ

- Do các sản phẩm công nghệ số có tính chất luôn đổi mới, không thề dự báo một cách toàn diện; 
môi nhu cầu về từng loại sản phẩm công nghệ số cần có cơ chế đặt thù (được may đo sẵn) để 
khuyên khích đâu tư, nghiên cứu phát triên. Vì vậy, cần xác đinh các ngành, lĩnh vực công nghệ 
số trọng điểm là trụ cột cho công cuộc phát triển công nghệ số quốc gia để đưa ra chính sách ưu 
đãi riêng với từng loại hình sản phẩm ngay trong văn bản Luật; giao cho Chính phủ căn cứ tình 
hình thực tế để xây dựng cơ chế đối với các loại/nhóm sản phẩm số tiềm náng trong từng thời kỳ 
đầu tư trong lĩnh vực Công nghiệp Công nghệ số.
- Dự thảo hiện chỉ đề cập đến chính sách ưu đãi về vốn, thuế, phí, lệ phi...là giai đoạn đẩu vào, 
chưa đề cập đến các ưu đãi đầu ra, như ưu tiên tiêu thụ sản phẩm mới trong nước, chính sách hỗ 
trợ đầu ra như trợ giá, thuế, phí hoặc tỷ lệ bắt buộc tiêu thụ hàng hóa trong nước.
=> Đề nghị bổ sung các ưu đãi đầu ra, như ưu tiên tiêu thụ sản phẩm mới trong nước, chinh sách 
hô trợ đầu ra như trợ giá, thuế, phi hoặc tỷ lệ bắt buộc tiêu thụ hàng hóa trong nước.
- Dự thảo đề cập đến vốn ngân sách, quỹ phát triển công nghệ số cùa doanh nghiệp, tuy nhiên các 
khái niệm về nguồn vốn hiện hành của doanh nghiệp chưa đề cập đến khái niệm này, chủ yếu ỉà 
quỹ khoa học và nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp
=> Đề xuất quy định về các loại vốn thống nhất với quy định về nguồn vốn của các văn bản pháp 
luât hiên hành.

14. Chương III - 
Mục 4

CHƯƠNG III: BẢO ĐẢM PHÁT 
TRIỀN CÔNG NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ SỐ
Mục 4 - HÌNH THÀNH, QUÀN LÝ, 
THÚC ĐÁY D ữ  LIỆU s ò

Lĩnh vực công nghệ số tạo ra các sản phẩm cho phép thu thập, xử lý, sử dụng một khối ỉượng lớn 
dữ liệu cá nhân nhằm mục đích quản lý của nhà nước hoặc mục đích thương mại do đó việc thu 
thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân như nào để đảm bảo tôn trọng quyền rièng tu cá nhân mà 
vẫn đạt được mục tiêu kinh tế, quản lý là vấn đề pháp luật công nghệ số cần chú trọng đến. Do 
vậy, để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ dữ liệu, đề cương dự thảo Luật cần bổ sung 
chính sách rổ ràng về bảo vệ dừ liệu cá nhân trong công nghiệp công nghệ sô, phù hợp với quy 
định các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

15. Chương III - 
Mục 6

CHƯƠNG ni: BẢO ĐẢM PHÁT 
TRIÊN CÔNG NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ SỐ
Mục 6 - MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO 
ĐẢM KHÁC

Đề cương dự thảo Luật hiện đã quy định chính sách về vốn, đầu tư, ưu đài cho còng nghiệp công 
nghệ số như một trong những biện pháp đê bảo đảm phát triên lĩnh vực này tuy nhiên các chính 
sách này mới chi đề cập đến các doanh nghiệp Việt Nam về việc đầu tư ra nước ngoài, hợp tác 
quốc tế trong khi Việt Nam có năng l\rc và tiềm năng thu hút vôn đầu tư nước ngoài từ các doanh
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nghiệp nước ngoài đầu tư. Do vậy, đẻ nghị dự thảo Luật quy định rõ ràng các điêu kiện vê đâu tư 
và chính sách quản lý liên quan trong lĩnh vực này.

16.

------------------

Chương IV - 
Mục 1

CHƯƠNG IV - KẾT CÁU HẠ 
TÀNG CÔNG NGHIỆP CÔNG 
NGHE SỔ
Mục 1 - KHU CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN TẬP TRUNG

Căn cứ Nghi định 99/2003/NĐ-CP, Khu công nghệ cao được định nghĩa là “khu kinh tê - kĩ thuật 
đa chức năng, cỏ ranh giới xác định, do Thủ tướng Chinh phủ quyét định thành lập, nhảm nghiên 
cứu - phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. đào tạo nhân 
lực công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao”. Quy định này đang được 
hiểu rất rộng và bao gồm cả các đặc tính cùa Khu công nghệ thông tin tập trung như Đê cương 
dự kiến ghi nhận. Do vậy dự thảo cần phân tách phạm vi, nội hàm của hai loại hình hạ tâng này 
do liên quan tới các chế độ ưu đãi, quyền, nghĩa vụ cùa các đối tương năm trong hai khu vực đặc 
thù này.

17. Chưa quy định

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xây dựng tách bạch trách nhiệm của hai cơ quan chù quân 
là Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Khoa học và Công nghệ do căn cứ vào chức năng, nhiệm 
vụ cùa hai cơ quan này sẽ rất dễ xảy ra tình trạng chồng chéo quản lý troag lĩnh vực công nghiệp 
công nghệ số.

r a .  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÂY DựNG LUẬT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SÓ

18. Mục n.2.3

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA 
CHÍNH SÁCH
2. Chinh sách 2: Thúc đẩy phát triển
sản phẩm mới, dịch vụ mới
2.3. Các giái pháp giải quyết vấn đề
Giải pháp 2: Quy định trách nhiệm 
quản lý nhà nước của các bộ, ngành, 
địa phương đối với các sản phẩm, 
dịch vụ mới; quy trình phối hợp xử 
lý khi có đề xuất về nghiên cứu phát 
triển, triển khai sản phẩm, dịch vụ 
mới; đồng thời quy định một số điều 
kiện, nguyên tác quản lý đối với sản 
phẩm mới (như Trí tuệ nhân tạo, tài 
sản số).

Bộ TTTT hiện đang đề xuất áp dụng phương án quy định trách nhiệm quản lý nhà nước, đồng 
thời quy định một số điều kiện, nguyên tác quản lý đối với sản phẩm mới. Do vậy, đề nghị bổ 
sung phân tích đánh giá được tác động với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp 
công nghệ so khi thực hiện các thủ tục hành chính trong trường hợp các quy định đặt ra một số 
điều kiện đặc thù hoặc các giấy phép chuyên ngành.
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Sổ: 5823 /VNPT-KTPCTT 
V/v Góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng

IRÔ THỐNG HNVA ĨRUYEN 1HUỈNUỊ

Kinh gửi: Bộ Thông tin và Troyền thông

Phúc đáp văn bản sổ 3295/BTTTT-CNTT ngày 26/8/2021 của Bộ Thông tín và 
Trayền thông về việc xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật công 
nghiệp công nghệ sổ, Tập đoàn Bưu chính Viễn tlìông Việt Nam (VNPT) có ý kiểu như sau: 

Việc xây dựng khung pháp lý cho hoạt động công nghiệp công nghệ sổ, tạo môi 
trường tlmận lợi cho sự phát triển của công nghiệp công nghệ sổ là cần ứiiét. VNPT nhất 
tri với các nội dung nêu tại: Tờ trình CMnh phủ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công 
nghệ sổ; Báo cáo tổng két thi hành pháp luật; Báo cáo đánh giả tác động của chính sách 
đề nghị xây đựng Luật.

Đối với Đồ cương chi tiết Luật công nghiệp công nghệ số (Sau đây gọi tắt là “dự 
thảo đề cương Luật”), VNPT có một số ý kíển góp ý như sau:

1. Góp ý tổng thl bố cục của dự thảo
a. Theo dự thảo Tờ trình và dự thảo đề cương Luật;, hoạt động công nghiệp công 

nghệ số gồm các hoạt động: công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công 
nghiệp nội dung thông tin sổ, công nghiệp công nghệ sổ mới, dịch vụ công nghệ số, 
Trong đó, các hoạt động công nghiệp phần cứng, phần mềm, cong nghiệp nộí dung tìiông 
tin sổ, dịch vụ công nghệ số cơ bản kế thừa, hoàn chỉnh thêm từ các hoạt động công 
nghiệp CNTT trong Luật CNTT và các văn bản hướng đẫn. Nội dung chương II cửa dự 
thảo đề cương Luật chủ yểu tập trung quỵ định một phần của hoạt động công nghiệp công 
nghệ số mới.

Để có cải nhirt tổng thể và tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho doanh nghiệp hoạt 
động ữong lũứi vực công nghiệp công nghệ số, VNPT đề xuất xây dựng bổ sung các nội 
dung quy định chi tiết về từng hoạt động công nghiệp công nghệ sổ như Tờ trình đã đề cập.

b, Chương II quy định, các nội dung mang tỉnh chất tổng quát về phát triển sản 
phẩm, dịch vụ mới. Tuy nhiên, mục 2 Chương Bầy lại quy định về một sản phẩm công 
nghệ số cụ thể là sản phẩm trí tuệ nhân tạo. Bể các quỵ định về cống nghiệp công nghệ sổ 
mới mang tính ổn định lâu đài, có thể áp dụng cho các công nghệ của tưcmg lai, đề xuất 
xem xét điều chình quy định, mang tính chất tổng quát itcm.

2. Góp ý quy định chi tiết dự thảo
a. Điều. Giải thích từ ngữ
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Đề xuất bổ sung giải thích thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo, tài sản sổ, make in Viet 
Nam” làm cơ sở để các doanh nghiệp triển khai thực hiện.

b. Điểu. Chính sách phát triển Ngành cỗng nghiêp công nghệ số Quốc gia
Đê xuất chuyển nội dung các quy định tại Điều này thành một nội đung trong Điều. 

Quản lý nhà nước về hoạt đọng công nghiệp công nghệ sổ để phù họp với kết cẩu của dự thảo.
c. Điều, Nôi dung quản lý nhà nước về hoạt động cồng nghiệp công nghệ số
Đề XỊỊẩt bổ sung nội dung quản lý an toàn, an ninh thông tin ừong hoạt động công 

nghiệp công nghệ sổ vì đây là nội dung quan trọng mả nhà nước cần quản lỷ,
d. Điều. Nghiên cứu- pầẩt triền công nghiệp công nghệ sổ
Căn cử nộí dung tại Điều này, các quỵ định về khuyến khích đầu to  nghiên cửu phát 

triển công nghiệp cồng nghệ số, hoạt động đầu tư nghiên cứu phát triển công nghiệp công 
nghệ sổ cần thúc đấy nên được chuyển thành một nội dung của Chương m  về Mo đàm 
phát triển công nghiệp công nghệ số để phù hợp vói kết cấu của dự thảo.

Các nội đung hạn chế, cẩm đầu tư nghiên cứu pliát triển công nghiệp công nghệ sổ 
nên chuyển thành nội đung của Điều về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công 
nghiệp công nghệ số.

e. Điều. Các nguyên tắc chung trong quản lý sản phẩm, dịch vụ mới và Điều. 
Trách nhiệm quản lý nhà nước về sân phẩm mỗi vả dịch vụ mới

Việc quy đinh riêng nguyên tắc và trách nhiệm quản lý nhà nước cho hoạt động 
pMt triển sản phẩm, dịch vụ mới chưa đảm bảo tính xuyên suốt, thống nhất trong việc 
quàn lý nhà nước về hoạt động công nghiệp công nghệ số, do các sân, phẩm mới, địch vụ 
mới cũng là một phần của hoạt động công nghiệp, công nghệ số, do vậy cũng phải tuân 
thủ các nguyên tắc chung ừong hoạt động công nghiệp công nghệ số Tà chịu sự quản lý 
của nlià nước về hoạt động này,

g. Điều. Quy trình xử lý các đề xuất về nghiên cứu phát triển, triển khai sản 
phẩm mói» dịch vụ mói

Đề xuất điều chinh tiêu đề thành Quy định xô lý các đề xuất về nghiên cứu phát 
triển, triển khai sản phẩm, dịch vụ mới vì Quy trình nang tính chít qay định về trinh tự 
thực Mện, trong khi nội dung Điều này quy đỉnh các phương thức, nguyên tắc trong việc 
nghiên cứu phát triển, triển khai sản phẩm dịch vụ mới.

h. Điều. Quy định về chính sách ưu đãi công nghiệp công nghệ số
Bên cạnli việc quy định cMnh sách ưu đãi cho các doarừì nghiệp trong lĩnh vực công 

nghiệp công nghệ số, đề xuất đơn vị soạn tliảo bổ SUH2 làm iõ các quy định về ưu đãi đối 
với nhân sự của các doanh nghiệp hoạt động trong Enh vực công nghiệp công nghệ số.

L Mục 5. Phảt triển doanh ngỉủệp công nghê số đầu đàn, doanh nghiệp phát 
triển/sở hữu sản phẩm công ngliệ số trọng yểu, doanh nghiệp kỳ lân
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- Đồ xuất lảm rõ sự khác nhau giữa doanh nghiệp sổ đầu đàn, doanh nghiệp trọng 
yếu và doanh nghiệp kỳ lân để từ đó đưa ra được các chính sách quản iỷ, ưu đãi phù hợp 
cho mỗi loại hình doanh nghiệp.

- Điều chỉnh tên gọi “doanh nghiệp đầu đàn, doanh nghiệp kỳ lân” để phù hợp với 
văn phong của văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là ý kién đóng góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đối với 
Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số, kính chuyển Bộ Thông tín 
và Truyền thông xem xét, tổng hợp.

Trân trọng!

Nơi nhận; TỔNG GIÁM ĐÓC
- Như trên;
- Chủ tịch HĐTV (để b/c);
- P.TGĐ Nguyễn Nam Long (để biết);
- VPTĐ;Ban: KTTC,KHĐT,CLSP (đế p/h);
- Trung tâm R&D,VNPT-IT,VNPT-Media;
- Lưu: VT, KTPCTT, btm./.

ID: 2234Ổ23_1363 -  Hê thống Quản lý văn bản và áiểa hành eofSce.Ynpt.vn -
nrs-, T5—  „Uí—t, +T, X—  ÃT— D



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCỤC AN TOÀN THÔNG TIN

Số: 1 1 8 3 /CATTT-PCKT Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2021
V/v góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật

Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Phúc đáp Công văn số 432/CNTT ngày 24/8/2021 của Vụ Công nghệ thông 
tin về việc góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; 
sau khi nghiên cứu, Cục An toàn thông tin có ý kiến như sau:

1. Tại tiết (3) điểm a mục 2 Phần I Tờ trình đề nghị xây dựng Luật nêu 
"Công nghệ số xuất hiện là bước phát triển tiếp theo của CNTT", tuy nhiên nội 
dung chưa thể hiện rõ sự phát triển này như thế nào. Đề nghị làm rõ hơn sự phát 
triển, sự khác biệt giữa "công nghệ số" và "công nghệ thông tin". Trên cơ sở đó 
xác định được cụ thể đối tượng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ 
số để xây dựng chính sách phù hợp.

2. Hiện nay các cuộc tấn công mạng đã trở nên phổ biến, tinh vi và không 
thể dự đoán trước. Do vậy, đề nghị xem xét lồng ghép các nội dung đảm bảo an 
toàn phát triển công nghiệp công nghệ số trong dự thảo Luật, gồm một số nội 
dung:

- Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng công nghiệp công nghệ số của các tổ chức, 
cá nhân.

- Bảo đảm hoạt động công nghiệp công nghệ số không ảnh hưởng đến hoạt 
động kinh tế, xã hội khác.

- Cung cấp hạ tầng kỹ thuật của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số để 
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình 
huống khẩn cấp.

- Ngăn chặn khẩn cấp và ngừng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp công 
nghiệp công nghệ số đối với tình huống đặc biệt để bảo vệ an ninh quốc gia...

Trên đây là ý kiến của Cục An toàn thông tin, kính gửi Vụ Công nghệ 
thông tin tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng;
- Tổ A;
- Lưu: VT, PCKT.

CỤC TRƯỞNG



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 3 34 /CBC-TTPC 
V/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Hà Nội, ngày 00 tháng 08 năm 2021

Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Cục Báo chí nhận được văn bản số 432/CNTT ngày 24/8/2021 của Vụ 
Công nghệ thông tin về việc góp ý đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật 
Công nghiệp công nghệ số.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Cục Báo chí không có ý 
kiến gì khác đối với nội dung dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp 
công nghệ số.

Trân trọng./.

N_ơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TTpC, BTT (05).

PHÓ CỤC TRƯỞNG



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC TIN HỌC HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:l596 /THH-DVCNTT
V/v góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng 

Luật Công nghiệp công nghệ số
Hà Nội, ngàyOS tháng 09năm 2021

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Phúc đáp Văn bản số 432/CNTT ngày 24/8/2021 của Quý Vụ về việc góp ý 
hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số, sau khi nghiên cứu các 
tài liệu gửi kèm, Cục Tin học hóa có một số ý kiến như sau:

1. Đối với dự thảo Tờ trình:

- Mục đích và quan điểm xây dựng Luật đã nói lên tinh thần chung của Luật 
là để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển công 
nghiệp công nghệ số, khắc phục những vấn đề bất cập tồn tại do thiếu các quy 
định tại các văn bản hiện hành và quan trọng hơn nữa là để thúc đẩy phát triển 
công nghiệp công nghệ số. Tuy nhiên, tại nội dung phạm vi điều chỉnh của văn 
bản lại chưa toát lên được tinh thần này, chủ yếu đề cập đến khía cạnh phục vụ 
công tác quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số. Đề nghị xem xét nhất 
quán tinh thần chung của Luật là quản lý để thúc đẩy phát triển công nghiệp công 
nghệ số.

- Nếu xác định công nghệ số là công nghệ thông tin và bao gồm thêm các 
công nghệ mới của Cách mạng 4.0 thì mới chỉ đề cập đến khía cạnh kỹ thuật thuần 
túy của công nghệ số. Cần làm rõ thêm vai trò, ý nghĩa, tác động của công nghệ 
số để cho thấy rõ sự khác biệt giữa công nghệ số với công nghệ thông tin truyền 
thống trước đây.

- Tại chính sách 2 về thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đề nghị 
làm rõ hơn trong nội dung của chính sách đối với việc ”Chỉ định một cơ quan để 
điều phối, tổ chức xử lý các đề xuất về nghiên cứu phát triển, triển khai sản phẩm, 
dịch vụ mới".

- Tại chính sách 4 về kết cấu hạ tầng công nghiệp công nghệ số, đề nghị làm 
rõ cơ quan/doanh nghiệp/đơn vị chủ quản của Trung tâm tính toán hiệu năng cao 
cụ thể là ai để thấy rõ trách nhiệm đầu tư, quản lý, vận hành các Trung tâm này.

2. Đối với dự thảo Đề cương chi tiết Luật:

- Đề nghị xem xét tách nội dung "Chính sách phát triển ngành công nghiệp 
công nghệ số quốc gia" thành một Chương riêng (hiện tại đang để trong Chương



Những quy định chung).

Cục Tin học hóa trân trọng gửi thông tin để Quý Vụ tổng hợp và hoàn thiện. 

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, DVCNTT.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG

guyễn Phú Tiến
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2774 /CTS-CSQH

V/v góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Phúc đáp công văn số 432/CNTT ngày 24/08/2021 của Vụ Công nghệ 
thông tin về việc góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ 
số, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Cục Tần số vô tuyến điện đã 
nghiên cứu Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số và 
không có ý kiến góp ý bổ sung.

Trân trọng./.

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG
- Như trên;
- Lưu: VT, CSQH.03.

Nguyễn Đức Trung



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5 9 1 /TTCS-TQ 
V/v góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng 

Luật Công nghiệp công nghệ số

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Phúc đáp Công văn số 432/CNTT ngày 24/8/2021 của Vụ Công nghệ 
thông tin về việc góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công 
nghệ số, Cục Thông tin cơ sở có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ 
số, Cục Thông tin cơ sở nhất trí với nội dung Hồ sơ trên.

Cục Thông tin cơ sở gửi Vụ Công nghệ thông tin để tổng hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TQ, XT.



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 526  ̂/TTĐN-CS&HTQT Hà Nội, ngày 2 7 tháng 08 năm 2021
V/v góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng

Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Phúc đáp công văn số 432/CNTT ngày 24/8/2021 của Vụ Công nghệ 
thông tin về việc đề nghị góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp
công nghệ số, Cục Thông tin đối ngoại nghiên cứu và nhất trí với dự thảo các
văn bản gồm Tờ trình đề nghị xây dựng Luật, Đề cương Luật, Báo cáo tổng kết 
thi hành pháp luật và Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây 
dựng Luật.

Trên đây là ý kiến của Cục Thông tin đối ngoại gửi Vụ Công nghệ thông 
tin tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG
- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cs&HTQT, D.(3).



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
’ VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6 1 5 /KHCN Hà Nội, ngày 33 tháng 9 năm 2021
V/v góp ý Hồ sơ lập đê nghị xây dựng Luật 

Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin
Phúc công văn số 432/CNTT ngày 24/8/2021 vê việc lấy ý kiến góp ý cho 

Hồ sơ lập đê nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; sau khi nghiên cứu, 
Vụ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, quan điểm xây dựng Luật
- Cần bổ sung/làm rõ được các nội dung sau:

+ Trong xu thế CMCN 4.0, xác định rõ quan điểm lĩnh vực công nghệ 
số là trung tâm thúc đẩy các lĩnh vực khác như bưu chính, viễn thông, 
xuất bản, truyên thông, an toàn thông tin và một số lĩnh vực kinh tế-xã 
hội khác.
+ Xây dựng luật để phát triển ngành kinh tế công nghệ số qua điêu 
chỉnh cơ cấu công nghiệp công nghệ số (hàm lượng trí tuệ cao, ít sử 
dụng lao động sống/ít sử dụng nguyên nhiên vật liệu, bảo vệ môi trường 
tốt nhất khu vực và top cao thế giới, tạo chuỗi giá trị công nghệ số đáng 
kể, •••).
+ Có chính sách mở vê phát triển công nghiệp công nghệ số, đặc biệt 
mở hết để khối tư nhân phát triển mạnh mẽ, hướng đạt tới đẳng cấp 
quốc tế cạnh tranh với các quốc gia tiên tiến.
+ Sự đồng bộ, khả thi với chính sách, chiến lược phát triển công nghiệp 
quốc gia Việt Nam, chiến lược phát triển công nghệ quốc gia Việt Nam, 
và một số chiến lược quốc gia vê kinh tế-xã hội.

2. Ý kiến cụ thể đối với Đề cương chi tiết Luật 
Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện thêm:

+ Đối với các Điêu mới chỉ có quan điểm, định hướng mà chưa có nội 
dung: cần xem xét bổ sung để có nội dung chính cần quy định, không 
ghi quan điểm, định hướng. Trong Đê cương Luật còn rất nhiêu Điêu 
chưa nêu được nội dung chính, điêu này thể hiện những thiếu sót nhất 
định của đơn vị chủ trì soạn thảo và phần nào gây khó khăn nhất định 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.
+ Đối với Điêu...quy định “Make in Viet Nam”: đối với sản phẩm công 
nghệ số: thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nâng cao khả năng hấp 
thụ chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo thông qua đầu tư nước 
ngoài và nghiên cứu tạo ra công nghệ, giải pháp mới trong nước, làm 
chủ công nghệ, thiết kế, sáng tạo, sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ 
số bảo đảm chất lượng cho thị trường trong nước, hướng xuất khẩu thật 
nhiêu ra quốc tế.
+ Đối với Chương Trung tâm dữ liệu cho công nghiệp công nghệ số: 
chị nên tham khảo ý kiến anh Bình. Hiện nay nhu cầu và thị trường vê



trung tâm dữ liệu đang tăng mạnh cũng như có xu hướng theo chuẩn 
quốc tế rất cao, do đó để phát triển được nền kinh tế công nghiệp công 
nghệ số thì cần tăng cường cũng như đạt ra tiêu chuẩn cao.
+ Đối với Điều. Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số: 
xem xét tham khảo thêm các Luật Viễn thông, Tần số vô tuyến điện, 
Giao dịch điện tử (dự thảo Luật sửa đổi nếu có), như bổ sung thêm quy 
định quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số bằng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số 
bắt buộc phải quản lý chất lượng, ...
+ Về định nghĩa Sản phẩm công nghệ số: đây là nội dung mang tính hạt 
nhân của Luật nên cần đưa ra định nghĩa (nội hàm) ngay trong Đề 
cương Luật, trong đó phải có nội dung quy định Sản phẩm công nghệ số 
bao gồm Sản phẩm công nghệ số cốt lõi, Sản phẩm công nghệ số trọng 
yếu, Sản phẩm công nghệ số trọng điểm, Sản phẩm công nghệ số xuyên 
biên giới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu: KHCN.

VỤ TRƯỞNG

I-----------  vụ ------------- 1
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

i__ẢẩJỀjổuưẢ

Lê Xuân Công



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỆN TỬ QUỐC GIA — — :----- :----------- :-----------

Số: 400 /NEAC-TĐPC Hà Nội, ngày 09 tháng 00 năm 2021
V/v góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng 

Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin.

Phúc công văn số 432/CNTT ngày 24/8/2021 của Vụ Công nghệ thông tin 
về việc đề nghị góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số, 
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia nhất trí với nội dung và kết cấu đề cương 
chi tiết Luật và hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số, sau 
khi nghiên cứu, Trung tâm có ý kiến như sau:

- Về giải pháp thực hiện chính sách và biện pháp bảo đảm cho công nghiệp 
công nghệ số: Đề nghị bổ sung thêm chính sách hỗ trợ, triển khai, áp dụng các sản 
phẩm công nghệ số vào các dịch vụ thiết yếu như kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm, 
các giao dịch điện tử và trong dịch vụ công quốc gia. Cụ thể: Các giải pháp phát 
triển, mở rộng thị trường chữ ký số cá nhân trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân, 
quản lý thông tin bảo hiểm xã hội, thực hiện các giao dịch điện tử có giá trị cao.

Đồng thời, xem xét bổ sung các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ sản phẩm công nghệ số như chính sách về miễn giảm thuế doanh 
nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các chính sách hỗ trợ vay ưu đãi cho các doanh 
nghiệp này.

- Về dự thảo Tờ trình “Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số”: 
Đề nghị rà soát lỗi chính tả và điều chỉnh thể thức trình bày.

Trên đây là ý kiến của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về hồ sơ 
lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số gửi Quý Vụ để tổng hợp, 
báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trí ; PHÓ GIÁM ĐỐC- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TĐPC.



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH TRA BỘ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 777 /TTra-VT&CNTT Hà Nội, ngày 31 tháng 09 năm 2021

V/v góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng 
Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Phúc đáp Công văn số ̂ 432/CNTT ngày 24/8/2011 của Vụ Công nghệ 
thông tin về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; 
Thanh tra Bộ có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật;

2. Một số ý kiến góp ý đối với dự thảo "Đề cương chi tiết Luật Công 
nghiệp công nghệ số:

- Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 7 “Điều. Nội dung quản lý 
nhà nước về hoạt động công nghiệp công nghệ số"  như sau:

“7. Giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo ".

- Tại “Điều. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ 
số"  đề nghị xem xét bổ sung như sau:

“Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong 
việc chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan thực hiện quản lý 
nhà nước về công nghiệp công nghệ số. ".

Trên đây là ý kiến của Thanh tra Bộ, kính gửi Quí Vụ nghiên cứu, tổng
hợp.

Trân trọng./.
KT. CHÁNH THANH TRA 

Nơi nhận: PHÓ CHÁNH THANH TRA
- Như trên;
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu: TTra, BTHH(04).



BỘ th ô n g  t in  v à  t r u y ề n  th ô n g  cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
VIỆN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Và nội dung số việt nam  -— 1----- 1----------1------

Số: 262 /VCNPM Hà Nội, ngày00 tháng00 năm 2021
V/v góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng 

Luật Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Phúc đáp công văn số 432/CNTT ngày 24 tháng 08 năm 2021 của Quý Vụ 
về việc xin ý kiến góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ 
số, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Viện CNPM) đã 
nghiên cứu và có một số ý kiến như sau:

1. Về cơ bản nhất trí với dự thảo Hồ sơ.
2. Đối với Đề cương Luật :
- Xem xét tổ chức lại Chương II vì như vậy dễ dẫn đến cách hiểu sản phẩm 

mới chỉ có Trí tuệ nhân tạo.
- Đề nghị đưa nội dung về Tài sản số lên chương I.
- Xem xét bổ sung :
+ Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động công 

nghiệp công nghệ số
+ Nội dung về đầu tư nước ngoài
+ Nội dung nghiên cứu phát triển & ứng dụng công nghệ số phục vụ phát 

triển công nghiệp công nghệ số.
3. Về Tờ trình nên trình bày cô đọng và ngắn gọn hơn.
Trên đây là một số ý kiến của Viện CNPM gửi tới Quý Vụ để tổng hợp.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, P.KTCS.

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

hu Minh Hoan



Số:l 096 /VNNIC Hà Nội, ngày21 tháng 08 năm202]
V/v góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật 

Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Phúc đáp công văn số 432/CNTT ngày 24/8/2021 về việc góp ý hồ sơ lập đề 

nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số. Trung tâm Internet Việt Nam 

(VNNIC) có một số ý kiến góp ý như sau:

1. Nội dung tổng kết thi hành pháp luật về phát triển CNTT, công nghiệp 

CNTT:

- Xem xét bổ sung phân tích rõ hơn cơ sở lý luận, các nội dung bất cập, hạn 

chế trong thi hành phát luật về phát triển CNTT, công nghiệp CNTT, đề từ đó 

thấy rõ sự cần thiết của Luật Công nghiệp công nghệ số.

- Các số liệu báo cáo xem xét đồng bộ cùng một mốc thời gian báo cáo (hiện 

tại một số số liệu báo cáo đến hết 2020, một số số liệu báo cáo đến 7/2021).

- Xem xét thực hiện và bổ sung thêm kết quả điều tra, khảo sát ý kiến của 

các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp CNTT về các vấn đề 

bất cập trong triển khai thực thi pháp luật về phát triển CNTT, công nghiệp CNTT 

& các đề xuất của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó có thể đề xuất sửa đổi, chuẩn bị 

các nội dung sửa đổi bám sát, đồng bộ hơn giữa cơ sở lý luận và thực tiễn.

- Luật Công nghiệp công nghệ số xây dựng thay thế nội dung Phát triển 

CNTT trong Luật CNTT số 67/2006/QH11, do đó cần nêu rõ phạm vi sẽ thay thế 

những Điều, Khoản nào cụ thể trong Luật CNTT để việc áp dụng sau này tránh 

chống chéo.

2. Nội dung Đề cương chi tiết Luật Công nghiệp công nghệ số:

- Đối tượng áp dụng: cần ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và có 

bao gồm tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan tại Việt 

Nam không.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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- Nội dung “Điều. Giải thích từ nghữ” -  “Công nghệ số”: xem xét bổ sung 

thêm công nghệ Điện toán đám mây.

- Xem xét bỏ “Điều. Nguyên tắc chung . . .” : do bản thân Luật là các nguyên 

tắc chung để áp dụng đồng nhất, nội dung này nên cụ thể hóa ở các điều, khoản 

và trách nhiệm của cơ quan quản lý hay các đối tượng tham gia, cũng như các 

hành vi bị nghiêm cấm.

- Xem xét gộp nội dung “Điều. Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch phát 

triển công nghiệp công nghệ số” (Chương I) vào nội dung “Điều. Nội dung 

quản lý nhà nước về hoạt động công nghiệp công nghệ số” (Chương I) sẽ phù 

hợp hơn đồng thời giao trách nhiệm cho Bộ chuyên nghành xây dựng phù hợp với 

từng thời điểm thay vì cụ thể hóa trong Luật.

- Xem xét bổ sung thêm quy định về “Chuyển giao công nghệ số”, có thể 

tách riêng khỏi nội dung quy định tại “Điều. Quy định “Make in Viet Nam” đối 

với sản phẩm công nghệ số”.

- Xem xét bổ sung thêm quy định về “Thúc đẩy, khuyến khích phát triển các 

doanh nghiệp công nghệ số đầu đàn, trọng yếu, kỳ lân”. Hiện mới dự thảo các quy 

định tiêu chí phân loại, chưa đề cập đến các quy định nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát 

triển các doanh nghiệp này.

Trên đây là các ý kiến góp ý của VNNIC đối với hồ sơ lập đề nghị xây dựng 

Luật Công nghiệp công nghệ số. Kính gửi Quý đơn vị nghiên cứu, tham khảo.

Trân trọng./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- HĐQL VNNIC;
- PGĐ. Trần Thị Thu Hiền;
- DNS-VNIX, HT-QLTN, TCKT, KHĐT;
- CN-ĐN, CN-HCM;
- Lưu: VT, KTH.

Nguyễn Hồng Thắng



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VỤ BƯU CHÍNH ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 522 ;/BC
V/v góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng 

Luật Công nghiệp công nghệ số

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Phúc công văn số 432/CNTT ngày 24/08/2021 của Vụ Công nghệ thông 
tin về việc góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số, 
Vụ Bưu chính có ý kiến như sau:

1. Về quan điểm xây dựng Luật

Đề nghị xem xét, bổ sung quan điểm “quản lý, thúc đẩy và kiến tạo thị 
trường Công nghiệp công nghệ số”.

2. Về một số nội dung cụ thể cần xem xét, bổ sung, làm rõ, cụ thể:

- Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, quản lý công nghiệp công nghệ số.

- Quản lý dữ liệu số như nguồn tài nguyên, chia sẻ, liên thông.

- Kết cấu và cấp phép hạ tầng dữ liệu thông tin.

- Thúc đẩy phát triển các công nghệ mới 4.0.

- Thúc đẩy công nghệ chip, công nghệ tính toán hiệu năng cao.

- Chính sách thử nghiệm đổi mới, sáng tạo.

- Chuyển đổi số trong công nghiệp (Smart Factory).

- Chính sách công nghệ thông tin để phát triển thông minh và bền vững 

Vụ Bưu chính gửi Công nghệ thông tin để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu BC, CTT (03).

KT. VỤ TRƯỞNG 
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Chí Kiên



BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 649/KHTC
V/v góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2021

Công nghiệp công nghệ số

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

Phúc Công văn số 432/CNTT ngày 24/08/2021 của Quý Vụ về việc góp ý 
Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số, Vụ Kế hoạch -  Tài 
chính (KHTC) có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, Vụ Kế hoạch - Tài chính thấy rằng việc đề xuất xây 
dựng Luật Công nghiệp công nghệ số là phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Chính 
phủ trong thời gian qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghệ 
số; phù hợp với thực tiễn về nhu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định, hành lang 
pháp lý liên quan các ngành, lĩnh vực kinh tế mới.

2. Một số góp ý đối với nội dung của chính sách đề xuất:

- Về phạm vi, đối tượng áp dụng của chính sách: Lĩnh vực công nghệ số 
là một lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh, công nghệ thay đổi, cập nhật liên tục 
trong khi quy trình xây dựng, ban hành Luật mất nhiều thời gian. Vì vậy, Vụ 
KHTC đề nghị Quý Vụ nghiên cứu, rà soát để đảm bảo việc đề xuất chính sách 
có khả năng đáp ứng, thích nghi một cách tương đối với sự phát triển của công 
nghệ trong thời gian tới trên cơ sở kinh nghiệm quản lý của Luật Công nghệ 
thông tin.

- Về đề xuất bổ sung ngành “Công nghiệp công nghệ số” là một ngành 
kinh tế trong Hệ thống Ngành kinh tế Việt Nam và quy định mức chi cho công 
nghệ số trong tổng chi NSNN, xây dựng mục chi riêng trong mục lục NSNN: 
Vụ KHTC đề nghị Quý Vụ xem xét, bổ sung thêm hiện trạng chi ngân sách nhà 
nước cho lĩnh vực công nghệ thông tin trong thời gian qua, các khó khăn, vướng 
mắc do việc thiếu ngân sách gây ra; Đồng thời làm rõ nguyên nhân Bộ Tài chính 
không đồng thuận đối với đề xuất này trong giai đoạn từ 2010 đến nay để làm 
căn cứ cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Quý Vụ cân nhắc làm rõ, cụ thể các định nghĩa về sản phẩm, dịch vụ 
công nghệ số, tránh đưa ra các khái niệm chung chung, khó xác định dẫn đến 
công tác thực thi gặp nhiều vướng mắc sau này đặc biệt là khái niệm tài sản số, 
dịch vụ số mới...



- Quý Vụ cần phân tách rõ vai trò trách nhiệm trong công tác thúc đẩy 
phát triển công nghiệp công nghệ số giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh 
nghiệp, tránh chồng chéo, có không gian phù hợp để doanh nghiệp và xã hội là 
động lực chính để thúc đẩy đồng thời đảm bảo phù hợp với quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng NSNN.

Trên đây là ý kiến của Vụ KHTC để Quý Vụ tổng hợp, xử lý.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT. VỤ TRƯỞNG
- Như trên; PHÓ VỤ TRƯỞNG
- Thứ trưởng Phạm Đức Long (để b/c)
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT; k Ht C.
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