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NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
 

 

 

Trong 02 ngày 10/12/2018 đến ngày 11/12/2018, các luật sư của Văn phòng Luật sư 

NHQuang&Cộng sự đã tham gia Khóa tập huấn “Cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và 

nhà đầu tư ở Việt Nam: Hòa giải trong bối cảnh thực thi Hiệp định Thương mại EU-Việt 

Nam” được tổ chức bởi Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế 

Việt Nam (VIAC). Khóa tập huấn có sự tham gia của Đại sứ Roberto Echandi - Chuyên gia 

chính về khu vực tư nhân, Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group); Giáo sư Mariana 

H. Gonstead - Giám đốc điều hành Mạng lưới nghiên cứu về giải quyết tranh chấp quốc tế, 

Trường Luật Đại học St. Thomas; và các luật sư, trọng tài viên, thẩm phán và các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực đầu tư - thương mại. Khóa tập huấn hướng tới việc cung cấp một 

cách nhìn tổng quan và có hệ thống về hoạt động hòa giải tranh chấp đầu tư giữa cơ quan 

nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời cũng giúp nâng cao kỹ năng hòa giải đầu tư 

thông qua việc thực hành các tình huống giả định để phục vụ cho hoạt động kinh doanh 

thương mại cũng như hoạt động nghề nghiệp của các thẩm phán, trọng tài viên và luật sư. 
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Một số bình luận về Luật Phòng, chống tham nhũng 2018  

Tên văn bản: Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 (Luật PCTN 2018) 

Ngày có hiệu lực: 01/07/2019 

 

 Một số nội dung cơ bản: 

Ngày 20/11/2018 vừa qua, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật PCTN 2018 thay thế Luật 

PCTN năm 2005 và Luật PCTN sửa đổi năm 2007, Luật PCTN sửa đổi năm 2012 (các văn bản 

Luật PCTN cũ). Văn bản Luật mới này bao gồm một số nội dung đáng chú ý như sau: 

 

 Sửa đổi về phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN 2018 

Trước đây, các văn bản Luật PCTN cũ chỉ quy định theo hướng liệt kê các hành vi tham nhũng và 

chủ yếu tập trung vào hoạt động tham nhũng trong lĩnh vực nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn hiện 

nay cho thấy, tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước diễn ra khá nghiêm trọng, phức tạp, 

tuy nhiên lại chưa được Luật PCTN điều chỉnh1. Do đó, Luật PCTN 2018 đã mở rộng phạm vi điều 

chỉnh đối với khu vực ngoài nhà nước2. Cụ thể, hành vi tham ô tài sản, nhận hối lộ, đưa hối lộ, 

môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp tổ chức thuộc khu vực ngoài nhà nước 

cũng được coi là hành vi tham nhũng3. Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh trong Luật PCTN 2018 

nhằm mục đích đảm bảo sự phù hợp của pháp luật trong nước với Công ước Liên hợp quốc về 

Chống tham nhũng và các hiệp định thương mại thế hệ mới, hiệp định hợp tác song phương và 

đa phương trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà Việt Nam tham gia – những văn bản mà trong đó 

đề cập đến yêu cầu phòng chống tham nhũng trong khu vực tư4. 

Quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN 2018 là một nội dung mới và lần đầu tiên 

được ghi nhận trong hệ thống luật về PCTN. Dưới góc độ kinh tế, nếu việc PCTN được thực hiện 

tốt sẽ cắt giảm đáng kể chi phí không chính thức mà các doanh nghiệp phải chi trả trong quá 

trình hoạt động kinh doanh, hạn chế kinh tế ngầm5, chống thất thuế cho nhà nước. Dưới góc độ 

pháp luật, quy định này sẽ  giúp đảm bảo tính minh bạch và thúc đẩy môi trường kinh doanh 

công bằng. 

 

 Điều chỉnh quy định về kiểm soát tài sản và thu nhập 

Luật PCTN 2018 đã có sự cải cách rất lớn trong việc kiểm soát tài sản được kê khai thông qua 

việc phân nhóm đối tượng phải kê khai dựa trên chức vụ và khả năng xảy ra hành vi tham 

nhũng nhằm phân loại mức độ kiểm soát tài sản và thu nhập. Thay vì mọi đối tượng đều thực 

hiện chế độ kê khai hàng năm như trước đây thì với quy định mới này sẽ có 04 hình thức kê khai 

chính: (i) kê khai lần đầu, (ii) kê khai bổ sung, (iii) kê khai hằng năm và (iv) kê khai phục vụ 

 



© Văn phòng Luật sư 

 
 

4 

công tác cán bộ. Mỗi hình thức kê khai sẽ áp dụng cho một/một số nhóm đối tượng và áp dụng 

trong những bối cảnh cụ thể6. Ví dụ, phương thức kê khai bổ sung chỉ thực hiện khi có sự biến 

động về tài sản có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên và không áp dụng với những người đã kê 

khai tài sản, thu nhập hằng năm7. Quy định mới về chế độ kê khai sẽ giúp khắc phục những 

nhược điểm của quy định kê khai hằng năm áp dụng cho tất cả các đối tượng như: thủ tục rườm 

rà, mang nặng tính hình thức; chi phí tuân thủ cao đối với đối tượng kê khai khi vẫn phải thực 

hiện thủ tục kê khai mặc dù không phát sinh biến động tài sản8.  

 

 Bổ sung quy định về kiểm soát xung đột lợi ích 

Các văn bản Luật PCTN cũ chưa quy định một cách đầy đủ, toàn diện về các biện pháp kiểm 

soát xung đột lợi ích đối với cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ,  

làm giảm hiệu quả phòng ngừa và phát hiện tham nhũng9. Do đó, để đảm bảo sự minh bạch cho 

môi trường kinh doanh và hoạt động quản lý của nhà nước, Luật PCTN 2018 bổ sung quy định 

về vấn đề kiểm soát xung đột lợi ích. Quy định này đưa ra các phương án giải quyết khi phát 

hiện có sự xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người được giao thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ10. Quy định này cũng không ngoại lệ đối với các doanh nghiệp, tổ chức ngoài 

khu vực nhà nước. Một số biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích quy định trong Luật PCTN 2018 

bao gồm: (i) Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích; 

(ii) Đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi 

ích; (iii) Tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác. 

Nhận định một cách tổng quát, quy định về kiểm soát xung đột lợi ích cũng là một quy định mới 

được đưa vào Luật PCTN 2018. Việc bổ sung quy định về vấn đề này nhằm đưa ra một khung 

pháp lý đầy đủ và toàn diện dành cho các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích; loại bỏ các điều 

kiện và hoàn cảnh có thể xảy ra hành vi tham nhũng, giúp tăng hiệu quả phòng ngừa và phát 

hiện tham nhũng. 

 

 Một số khuyến nghị: 

Với sự mở rộng về phạm vi điều chỉnh và bổ sung các nội dung về kiểm soát xung đột lợi ích, 

Luật PCTN 2018 dự kiến sẽ tác động đáng kể tới hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng như 

của các doanh nghiệp/tổ chức thuộc khu vực ngoài nhà nước. Trước những quy định mới này, 

các doanh nghiệp và tổ chức nên thiết lập cơ chế kiểm soát hoạt động nội bộ, đồng thời xây 

dựng các bộ quy tắc về PCTN để tránh những rủi ro pháp lý không đáng có trong lĩnh vực này. 
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Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quy hoạch trong năm 2018 

Tên văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 

số 35/2018/QH14 (Luật Quy hoạch sửa đổi 2018) 

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019 

 

 Một số nội dung cơ bản:  

Ngày 20/11/2018, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 (Luật Quy hoạch sửa đổi 2018) để đảm bảo 

đồng bộ với Luật Quy hoạch 2017 và góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu 

tư, kinh doanh. Luật Quy hoạch sửa đổi 2018 có một số thay đổi đáng chú ý như sau: 

- Thứ nhất, Luật Quy hoạch sửa đổi 2018 đã đưa ra một số sửa đổi bổ sung đối với các luật 

chuyên ngành, bao gồm những điều chỉnh về (i) tên quy hoạch; (ii) nguyên tắc, căn cứ lập 

quy hoạch và (iii) thẩm quyền lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia, quy 

hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành. Đơn cử như, định nghĩa về “Khu chức năng đặc 

thù” được thay thế bẳng “Khu chức năng” bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao11. Hoặc 

nếu trước đây phân loại quy hoạch bao gồm: (i) Quy hoạch vùng, (ii) Quy hoạch đô thị, (iii) 

Quy hoạch khu chức năng đặc thù và (iv) Quy hoạch nông thôn12, thì nay Luật Quy hoạch 

sửa đổi 2018 điều chỉnh thành (i) Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng 

vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên 

ngành; (ii) Quy hoạch đô thị và (iii) Quy hoạch nông thôn13. 

- Thứ hai, Luật Quy hoạch sửa đổi 2018 đã điều chỉnh các nội dung quy hoạch mang tính chất 

chuyên ngành mà có phạm vi/cấp độ hoặc nội dung trùng với các quy hoạch có liên quan 

thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia14, đặc biệt là các quy hoạch chưa được quy định rõ về 

phạm vi/cấp độ của việc lập quy hoạch, ví dụ như quy hoạch thủy lợi, quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đê điều,… Ngoài ra, một số quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã 

được bãi bỏ, ví dụ như lược bỏ khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa khỏi danh mục các 

khu chức năng đặc thù để tránh chồng chéo giữa quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc 

thù theo quy định của Luật Xây dựng với các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành 

khác. 

- Thứ ba, Luật Quy hoạch sửa đổi 2018 đã sửa đổi các luật có quy định liên quan đến quy 

hoạch sản phẩm và điều kiện đầu tư, kinh doanh có liên quan đến quy hoạch nhằm đảm bảo 

đồng bộ với Luật Quy hoạch 201. Ví dụ, trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trước đây, theo 

Luật Giao thông đường bộ 2008, hoạt động vận tải đường bộ phải phù hợp với quy hoạch 

giao thông vận tải đường bộ và mạng lưới tuyến vận tải15. Tuy nhiên, yêu cầu này đã được 

bãi bỏ theo Khoản 6, Điều 1, Luật Quy hoạch sửa đổi 2018. Trong lĩnh vực xây dựng, quy 

định về Giấy phép quy hoạch xây dựng cũng được gỡ bỏ khi chủ đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng trong khu chức năng chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được 

phê duyệt16. Đối với lĩnh vực quy hoạch đô thị, Luật Quy hoạch sửa đổi 2018 đã bãi bỏ quy 

định về Chứng chỉ quy hoạch và Giấy phép quy hoạch được quy định trong Luật Quy hoạch 

đô thị 200917. 
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 Một số bình luận: 

- Thời gian qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành bởi các cơ quan khác nhau 

cùng quy định về một nội dung quy hoạch tương tự nhưng lại có sự khác biệt về tên gọi quy 

hoạch, nguyên tắc, căn cứ lập, thẩm quyền lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Điều này 

đã khiến một số loại quy hoạch trong văn bản này có sự mâu thuẫn với các quy hoạch trong 

văn bản khác. Chính vì thế, Luật Quy hoạch sửa đổi 2018 đã sửa đổi các quy định trong nhiều 

luật chuyên ngành để đảm bảo sự đồng bộ với Luật Quy hoạch 2017 và thống nhất trong quá 

trình áp dụng của tất cả các văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch.  

- Hiện nay, sự chồng chéo, mâu thuẫn về phạm vi, cấp độ và nội dung của một số quy hoạch 

chuyên ngành so với hệ thống quy hoạch quốc gia cũng như giữa các quy hoạch có tính chất 

kỹ thuật, chuyên ngành với nhau đã khiến cho cơ quan nhà nước gặp nhiều khó khăn trong 

hoạt động quản lý phát triển. Thực trạng này cũng tạo ra những rào cản vô hình hạn chế nhà 

đầu tư tiếp cận và thực hiện các thủ tục xin cấp phép để thực hiện các dự án đầu tư, xây 

dựng18. Chính vì vậy, những thay đổi của Luật Quy hoạch sửa đổi 2018 giúp giảm thiểu sự 

chồng lấn nói trên. Những thay đổi tích cực này cũng giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư thuận 

lợi hơn trong việc xin cấp phép đầu tư, giảm thiểu rủi ro phát sinh từ những mâu thuẫn, 

chồng chéo giữa các quy hoạch do cơ quan quản lý nhà nước khác nhau phụ trách.  

- Hiện nay một số quy hoạch đang là điều kiện cho việc cấp phép đầu tư, kinh doanh, do đó, 

nếu nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư, kinh doanh một loại hình dịch vụ, sản phẩm nhất định 

phải thực hiện các thủ tục để xin vào quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch. Điều này đã khiến 

quy hoạch trở thành rào cản đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu 

tư, kinh doanh tại Việt Nam. Nhìn nhận được bất cập đó, Luật Quy hoạch sửa đổi 2018 đã bãi 

bỏ những quy hoạch sản phẩm và điều kiện về đầu tư, kinh doanh có liên quan đến quy 

hoạch không phù hợp. Những thay đổi này góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp 

nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, nguồn lực trong việc thực hiện các thủ tục cấp phép đăng ký 

hoạt động đầu tư và kinh doanh. Đồng thời, điều này sẽ gia tăng khả năng cạnh tranh giữa 

các doanh nghiệp thông qua việc xây dựng khung chính sách và môi trường đầu tư, kinh 

doanh minh bạch; xóa bỏ cơ chế xin – cho trong việc thông qua, lập và điều chỉnh quy hoạch 

ngành/lĩnh vực.  

 

 Khuyến nghị:  

- Các doanh nghiệp/nhà đầu tư cần lưu ý rằng trong giai đoạn chuyển tiếp, các quy hoạch xây 

dựng đã được phê duyệt theo pháp luật về xây dựng vẫn được thực hiện cho đến khi quy 

hoạch tỉnh được phê duyệt theo pháp luật về quy hoạch19. 

- Các doanh nghiệp/nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các nội dung của Luật Quy hoạch sửa đổi để có 

phương án điều chỉnh chiến lược và hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp, tránh những 

ảnh hưởng tiêu cực và rủi ro không đáng có trong giai đoạn chuyển tiếp thi hành của Luật 

này. Các doanh nghiệp/nhà đầu tư có thể tìm đọc bản Thuyết minh của Dự thảo Luật sửa đổi, 

bổ sung các luật có quy định có quy định liên quan đến quy hoạch trong bộ hồ sơ dự án Luật 

trên trang Duthaoonline để có thêm thông tin chi tiết về văn bản Luật mới này. 
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Những quy định mới trong Luật Tố cáo 2018  

Tên văn bản: Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 (Luật Tố cáo 2018) 

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019 

 

Xét một cách tổng quát, Luật Tố cáo 2018 mở rộng phạm vi đối tượng bị tố cáo, quy định chi 

tiết về thẩm quyền, thủ tục giải quyết tố cáo và mở rộng thêm một số quyền, phạm vi bảo vệ 

người tố cáo, cụ thể như sau:  

 

 Phạm vi điều chỉnh 

Luật Tố cáo 2018 đã lược bỏ cụm từ “cán bộ, công chức, viên chức” trong phạm vi điều chỉnh 

của Luật Tố cáo 2011. Đây là điểm tiến bộ của Luật Tố cáo 2018 khi đã mở rộng phạm vi đối 

tượng bị tố cáo20. Theo đó, đối tượng bị tố cáo không chỉ bao gồm “cán bộ, công chức, viên chức 

trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ” mà còn bao gồm các đối tượng khác – ví dụ như người đã 

không còn là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong 

thời gian là cán bộ, công chức, viên chức; người không còn được giao thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian được giao thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ. 

 

 Thẩm quyền giải quyết tố cáo 

Luật Tố cáo 2011 không quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết đối với một số 

trường hợp ví dụ như: (i) hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của 

cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ 

quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức; hay (ii) trường hợp tố cáo 

cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách….21. Sự 

thiếu hụt nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo trong những trường hợp này đã dẫn 

đến nhiều khó khăn, lúng túng cho các cơ quan tiếp nhận đơn tố cáo, ảnh hưởng lớn đến việc xử 

lý và giải quyết tố cáo. Khắc phục những hạn chế đó, Luật Tố cáo 2018 bổ sung quy định về 

thẩm quyền giải quyết tố cáo của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (khoản 6 Điều 13) và 

thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của 

người có chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước (Điều 16)22. Đồng thời, Luật Tố cáo 

2018 cũng tách thẩm quyền giải quyết tố cáo của Tòa án, Viện kiểm sát, Kiểm toán nhà nước 

thành các điều khoản riêng biệt (Điều 14, 15 và 16) nhằm đảm bảo sự rõ ràng về thẩm quyền 

giải quyết tố cáo của từng cấp.  

 

 Quy trình giải quyết tố cáo 

Đối với thời hạn giải quyết tố cáo, Luật Tố cáo 2018 đã có những quy định nhằm rút ngắn thời 

hạn này như sau: 

- Thời hạn giải quyết tố cáo tối đa 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo23 (quy định trước đây là 60 

ngày, có thể gia hạn một lần nhưng không quá 30 ngày). 

https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/lap-phap/13-han-che-bat-cap-trong-luat-to-cao-nam-2011/
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- Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 

ngày24 (theo quy định trước đây, thời hạn giải quyết là 90 ngày, có thể gia hạn một lần 

nhưng không quá 60 ngày). 

- Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không 

quá 30 ngày25. 

Ngoài ra, Luật Tố cáo 2018 cũng quy định cụ thể về thời hạn giải quyết cho các bước trong quy 

trình giải quyết tố cáo; bổ sung quy định về thời hạn và phương thức “Công khai kết luận nội 

dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo”26. 

 

 Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo 

Liên quan đến quy định về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, Luật Tố cáo 2018 đưa ra 02 nội 

dung chính về (i) Bổ sung quyền được rút tố cáo và (ii) Sửa đổi nội dung về bảo vệ người tố cáo 

như sau: 

Thứ nhất, trước đây Luật Tố cáo 2011 không quy định về việc rút tố cáo. Do đó, trong thời gian 

Luật Tố cáo 2011 có hiệu lực, nhiều trường hợp người tố cáo mong muốn rút đơn tố cáo do nhận 

thức được hành vi tố cáo của mình không đúng nhưng cơ quan có thẩm quyền vẫn thụ lý giải 

quyết tố cáo. Điều này làm mất nhiều thời gian, chi phí cho các cơ quan có thẩm quyền. Để hạn 

chế vấn đề này, Luật Tố cáo 2018 đã bổ sung quyền được rút tố cáo27. 

Thứ hai, liên quan đến việc sửa đổi quy định về bảo vệ người tố cáo, Luật Tố cáo 2018 đã lược 

bỏ biện pháp bảo vệ người tố cáo tại nơi cư trú so với Luật Tố cáo 2011. Theo đó, hiện tại chỉ 

còn các biện pháp bảo vệ quy định tại khoản 1, Điều 4728, Luật Tố cáo 2018 được áp dụng. Luật 

Tố cáo 2018 cũng đã khắc phục hạn chế của Luật Tố cáo 2011 bằng cách làm rõ những đối 

tượng cụ thể được gọi là “người thân thích của người tố cáo”29. Quy định mới này vừa kế thừa 

quy định trong Luật Tố cáo 2011, vừa bảo đảm tính cụ thể, chặt chẽ của điều luật, đồng thời tập 

trung nguồn lực cho công tác bảo vệ, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu giải quyết tố cáo30. 

Trên cơ sở kế thừa Luật Tố cáo 2011, Luật Tố cáo 2018 đã có những cải thiện nổi bật trong việc 

đảm bảo quyền tố cáo của công dân và đảm bảo tính công bằng, linh hoạt trong quá trình giải 

quyết tố cáo. Luật Tố cáo 2018 được hy vọng sẽ nâng cao nhận thức của người dân trong hoạt 

động tố cáo, tăng cường hiệu quả giải quyết tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền, giảm số vụ 

việc tố cáo tồn đọng; hạn chế được các hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý nhà nước và 

các hành vi tố cáo tràn lan, thiếu căn cứ đang diễn ra hiện nay. Tuy nhiên, các nhà làm luật 

cũng như những người tham gia hoạt động tố cáo cần tiếp tục theo dõi thực tiễn áp dụng Luật 

Tố cáo 2018 để tiếp tục nhìn ra những điểm hạn chế trong công tác giải quyết tố cáo để có thể 

tiếp tục kiến nghị để khắc phục được những hạn chế này.  
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Một số bình luận về Luật An ninh mạng năm 2018 

Tên văn bản: Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 (Luật An ninh mạng 2018) 

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019 

 

 Một số nội dung cơ bản: 

Với mục đích giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đảm bảo và hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an 

ninh mạng, ngày 12/06/2018, Luật An ninh mạng 2018 đã được Quốc hội thông qua với một số 

nội dung cơ bản như sau: 

- Yêu cầu đối với doanh nghiệp trong và ngoài nu  ớc lu  u trữ dữ liệu tại Việt Nam: Luật An ninh 

mạng 2018 quy định rằng doanh nghiệp trong và nu  ớc ngoài cung cấp dịch vụ trên mạng 

viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải 

lu u trữ dữ liệu này tại Việt Nam. Cụ thể, các hoạt động được coi là cung cấp dịch vụ của 

nhóm doanh nghiệp nói trên sẽ bao gồm: thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về 

thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của ngu  ời sử dụng dịch vụ, dữ liệu do ngu  ời sử 

dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra. Đặc biệt, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động cung cấp các 

dịch vụ kể trên phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở Việt Nam31. 

- Quy định về nghĩa vụ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ an ninh mạng 

của chủ thể sử dụng không gian mạng: theo đó, các chủ thể sử dụng không gian mạng nói 

chung và các doanh nghiệp nói riêng có nghĩa vụ kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến 

bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng. Ngoài 

ra, các chủ thể này cũng phải thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền để tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh 

mạng32. 

 

 Một số bình luận và khuyến nghị: 

- Về quy định yêu cầu doanh nghiệp trong và ngoài nu  ớc lu  u trữ dữ liệu tại Việt Nam: quy định 

này vấp phải nhiều sự phản đối của các doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp. Bởi lẽ, 

trên thực tế, khi quy định này được thực hiện thì sẽ làm tăng chi phí, tăng gánh nặng cho các 

doanh nghiệp. Đặc biệt, nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là những đối tượng chịu tác động 

lớn hơn nhóm doanh nghiệp lớn do những doanh nghiệp này có ít nguồn lực hơn trong việc 

đảm bảo việc tuân thủ về yêu cầu lưu trữ dữ liệu, cũng như những yêu cầu nghiêm ngặt về 

kiểm toán và các yêu cầu tuân thủ khác33. Thêm vào đó, mặc dù Bộ Công an đã xây dựng Dự 

thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 2018 với mục đích cụ thể 

hóa việc lưu trữ dữ liệu ở Việt Nam tuy nhiên phạm vi, tiêu chí lựa chọn dữ liệu được lưu trữ 

quá rộng34. Dự thảo Nghị định này cũng chưa đưa ra được quy trình lưu trữ dữ liệu cụ thể để 

doanh nghiệp có thể áp dụng, thông tin sẽ chỉ được lưu trữ duy nhất tại Việt Nam hay chỉ cần 

lưu trữ bản copy35. 

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc yêu cầu lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam là cần thiết. 

Lưu trữ dữ liệu sẽ không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp xử lý sự cố gián đoạn nhanh chóng và 

thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng trong việc quản lý hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực có liên quan đến thông tin mạng. Lưu trữ dữ liệu cũng sẽ là 
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phương thức hỗ trợ tích cực cho việc phối hợp xử lý thông tin và hành vi vi phạm an ninh 

mạng.36 

- Về nghĩa vụ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ an ninh mạng của doanh 

nghiệp, đây cũng là một trong những quy định gây nhiều tranh cãi. Bởi lẽ, Luật An ninh mạng 

2018 chưa có quy định rõ về trình tự, thủ tục khi cơ quan nhà nước làm việc với doanh 

nghiệp mà chỉ quy định theo hướng doanh nghiệp phải thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn 

của cơ quan có thẩm quyền, giúp đỡ và tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành 

các biện pháp bảo vệ an ninh mạng37. Nhiều ý kiến cho rằng việc không có quy định cụ thể 

sẽ dẫn tới tình trạng thiếu minh bạch, rõ ràng trong quá trình áp dụng pháp luật cũng như lo 

ngại rằng thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin của khách hàng sẽ có nguy cơ bị tiết lộ 

trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên quan38. 

Tổng kết lại, để đảm bảo việc thực thi đúng quy định về an ninh mạng, các doanh nghiệp cần 

chủ động cập nhật các quy định của Luật An ninh mạng 2018 và các văn bản hướng dẫn luật 

sẽ được ban hành trong thời gian tới. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp phải thực hiện việc 

lưu trữ thông tin tại Việt Nam, cần có kế hoạch và phương án lưu trữ thông tin kịp thời và 

phù hợp với quy định của luật để đảm bảo hoàn thành việc lưu trữ thông tin trong vòng 12 

tháng kể từ ngày luật có hiệu lực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Tất cả các phân tích và nhận định trong bài viết chỉ mang tính tham khảo nên không 

được coi là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp cụ thể. Do vậy, để có 

được ý kiến tư vấn cho các trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với 

chúng tôi. 
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1 Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật PCTN (sửa đổi), trang 3  

2 Luật PCTN 2018, Điều 2, khoản 2 

3 Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là doanh nghiệp, tổ chức không thuộc quy định tại khoản 9, 

Điều 3 Luật PCTN 2018. 

4 Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), trang 5 

5 Những hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng bị giấu diếm có chủ ý, nhằm tránh phải nộp thuế (thuế thu nhập, 

thuế GTGT), tránh đóng bảo hiểm xã hội, tránh thực hiện các quy định của Nhà nước, ví dụ như về mức lương 

tối thiểu, số giờ làm việc tối đa, điều kiện sức khỏe cho người lao động… tránh thực hiện các thủ tục pháp lý, 

hành chính cũng như thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo thống kê. 
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