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Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo chuyên
môn, không phát hành hoặc bán trên thị trường

Yêu cầu bắt buộc lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam
Doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh 
doanh thuộc một trong những lĩnh vực sau tại 
Việt Nam phải lưu trữ một số dữ liệu nhất 
định tại Việt Nam:

• Dịch vụ viễn thông; lưu trữ, chia sẻ dữ liệu 
trên không gian mạng; 

• Cung cấp tên miền quốc gia hoặc quốc tế 
cho người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; 

• Thương mại điện tử; 
• Thanh toán trực tuyến; trung gian thanh 

toán; dịch vụ kết nối vận chuyển qua không 
gian mạng; 

• Mạng xã hội và truyền thông xã hội; 
• Trò chơi điện tử trên mạng; 
• Dịch vụ cung cấp, quản lý hoặc vận hành 

thông tin khác trên không gian mạng dưới 
dạng tin nhắn, cuộc gọi thoại, cuộc gọi 
video, thư điện tử, trò chuyện trực tuyến.

Nội dung đáng chú ý của Nghị định số 53/2022/NĐ-CP về Luật An ninh mạng

Nghị định mới của Chính phủ
quy định về lưu trữ dữ liệu bắt buộc
tại Việt Nam 

Ngày 25/08/2022

BẢN TIN NHANH NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 53/2022/ND-CP VỀ AN 
NINH MẠNG

Ngày 15/08/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP (“Nghị định 53”) gồm 6 chương và 30 điều, quy định chi tiết một 
số điều của Luật An ninh mạng. Nghị định 53 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Trong bản tin này, chúng tôi muốn đề cập một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 53, theo đó dự kiến sẽ có những tác động (trong một 
số trường hợp nhất định sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng) đối với các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và kỹ thuật số nước ngoài 

khi thực hiện các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam.

Dữ liệu được lưu trữ tại Việt Nam bao 
gồm dữ liệu về thông tin cá nhân của người 

sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng 
dịch vụ tại Việt Nam tạo ra (tên tài khoản, 

thời gian sử dụng dịch vụ, thông tin thẻ tín 
dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ mạng (IP), 

số điện thoại đăng ký,…) và dữ liệu về mối 
quan hệ của người sử dụng dịch vụ (bạn bè, 

nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc 
tương tác,…). 

Thời gian tối thiểu lưu trữ dữ liệu tại Việt 
Nam là 24 tháng.

Ngoài các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu, các 
nhà cung cấp dịch vụ số ở nước ngoài có 

thể phải thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện tại Việt Nam trong một số 

trường hợp nhất định khi nhận được yêu 
cầu của Bộ trưởng Bộ Công an (ví dụ: trong 

trường hợp dịch vụ được sử dụng vi phạm 
quy định về an ninh mạng và các nhà cung 

cấp không thể cung cấp đầy đủ các biện 
pháp phòng ngừa hoặc bảo vệ khi có thông 

báo và yêu cầu của các cơ quan chức năng).

Nghị định cũng tạo ra những tác động tiềm tàng đến việc thực hiện Thông tư số 80/2021/TT-BTC về quản lý thuế, đặc biệt là các quy định
về nhà cung cấp dịch vụ số ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ có những phân tích chi tiết hơn trong các bản tin tiếp theo. Do ngày có hiệu lực

đang đến gần, các công ty nên xem xét kỹ lưỡng Nghị định này và chuẩn bị các phương án để giải quyết các ảnh hưởng liên quan.
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