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Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin & Truyền thông về
việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là dự thảo
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18
tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý
và sử dụng tài nguyên Internet. Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (Công
ty VINADES) có các ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư như sau:

1. Loại bỏ điều 19b mới bổ sung trong dự thảo

Dự thảo mới bổ sung Điều 19a và Điều 19b sau Điều 19 của Thông tư số
24/2015/TT-BTTTT, cụ thể:

“Điều 19b. Tạm ngừng, thu hồi tên miền quốc tế khi có vi phạm

1. Các căn cứ tạm ngừng hoạt động tên miền quốc tế khi có vi phạm:

a) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra khi tiến hành các hoạt
động nghiệp vụ để ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an ninh thông tin trong
hoạt động bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp
luật;

b) Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về thông tin và
truyền thông khi tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoặc khi
cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tiến hành các hoạt động phối
hợp với thanh tra các Bộ, ngành khác có thẩm quyền để ngăn chặn kịp thời các hành
vi vi phạm các quy định về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;

2. Trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều này:

a) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu
của các cơ quan có thẩm quyền, các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam thực
hiện việc tạm ngừng hoạt động tên miền được yêu cầu đồng thời gửi văn bản thông
báo về việc tạm ngừng tên miền đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;



b) Thời gian tạm ngừng hoạt động tên miền phải được nêu cụ thể trong văn bản
yêu cầu tạm ngừng tên miền đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, thời gian tạm ngừng tên
miền thực hiện theo quy định về xử lý vi phạm hành chính tại Luật xử lý vi phạm hành
chính và phải được nêu cụ thể trong quyết định tạm ngừng tên miền của cơ quan có
thẩm quyền. Sau thời gian tạm ngừng, Nhà đăng ký đưa tên miền vào hoạt động trở
lại nếu tên miền không thuộc các trường hợp phải thực hiện việc thu hồi theo quy định
tại khoản 3 Điều này.

3. Các căn cứ thu hồi tên miền quốc tế có vi phạm:

a) Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành
thông tin và truyền thông có biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi tên miền hoặc áp
dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện vi phạm khi việc sử dụng tên
miền vi phạm các quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc cơ quan nhà nước có
thẩm quyền theo quy định của pháp luật phụ trách về an ninh thông tin, tội phạm công
nghệ cao khi việc sử dụng tên miền xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội
theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này:các Nhà đăng ký tên
miền quốc tế tại Việt Nam phối hợp với tổ chức quản lý đuôi tên miền cấp cao quốc tế
thực hiện việc thu hồi tên miền trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết
định, văn bản yêu cầu thu hồi tên miền và thông báo về việc thu hồi tên miền đến cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”.

Công ty VINADES nhận thấy Điều 19b được bổ sung mà có nhiều vấn đề liên
quan chắc chắn sẽ phát sinh sau này, nếu không được đề cập và làm rõ chính xác. Điển
hình, vừa qua Công ty VINADES đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm số
40/QĐ-XPVPHC ngày 05/03/2021 của Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội liên quan đến
tên miền dauthau.info (đang được sử dụng cho phần mềm phân tích thông tin thầu -
DauThau.info, và trang tin điện tử chuyên ngành đấu thầu). Đây là lần đầu vi phạm
với lỗi rất nhỏ khi mà trang dauthau.info chỉ đăng lại 1 bài báo về đấu thầu, trích dẫn
một số câu từ 1 bài báo liên quan đến thông tin thầu, đăng lại hai bài viết (trả lời của
cơ quan nhà nước cho doanh nghiệp, liên quan đến lĩnh vực đấu thầu) từ Cổng thông
tin điện tử Chính phủ chinhphu.vn vậy mà đã bị “khép tội” là “Thiết lập trang tin điện
tử tổng hợp không phép”, bị xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng và thu hồi tên
miền dauthau.info (trong khi tên miền này ngoài việc vận hành trang tin điện tử
chuyên ngành thì đồng thời cũng đang được sử dụng để cung cấp dịch vụ phần mềm
cho hơn 50.000 người với hơn 28.000 nhà thầu). Khi quyết định xử phạt được đưa ra
với biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi tên miền dauthau.info, trong các văn bản
quy định tại Việt Nam chưa có quy định nào liên quan đến việc thu hồi tên miền quốc
tế (như tên miền .info).

https://drive.google.com/file/d/1LwIi10VF8QK8qf-9GzLmHCaW0uu3dUzF/view
https://drive.google.com/file/d/1LwIi10VF8QK8qf-9GzLmHCaW0uu3dUzF/view


Chính vì vậy, việc thực hiện quyết định xử phạt kéo dài tới hơn 4 tháng do
không có cơ sở pháp lý để thực hiện, gây tổn thất lớn cho các bên liên quan. Công ty
VINADES là chủ sở hữu tên miền và Công ty P.A Việt Nam là nhà đăng ký tên miền
không biết cách để thu hồi tên miền quốc tế làm sao cho đúng quy định pháp luật.
Công ty P.A Việt Nam đã hai lần gửi công văn đề nghị Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội
hướng dẫn thủ tục thu hồi tên miền quốc tế, cụ thể là tên miền dauthau.info (công văn
số 28-21/PAVIETNAM/DVKH-CV và công văn số 50-21/PAVIETNAM/DVKH-CV).
Sau đó, Thanh tra Sở lại gửi công văn trả lời Công ty P.A Việt Nam rằng Thanh tra Sở
là cơ quan thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, việc thực hiện quy trình
thu hồi tên miền cần liên hệ Bộ Thông tin & Truyền thông hướng dẫn (công văn số
292/TTR của Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội gửi Công ty P.A Việt Nam ngày
15/07/2021). Nhận thấy quyết định xử phạt, thu hồi tên miền quốc tế thiếu hợp lý và
hợp luật do không có cơ sở pháp luật cụ thể để thực hiện thu hồi, cả Công ty P.A Việt
Nam và Công ty VINADES đã gửi các kiến nghị khác nhau lên Bộ TT&TT. Riêng
công ty VINADES có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông đề nghị
xem xét và thu hồi lại quyết định xử phạt (công văn số 14072021/VINADES-CV) sau
đó Thanh tra Bộ Thông tin & Truyền thông phản hồi rằng đây là trách nhiệm của
Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông và đề nghị Công ty VINADES liên hệ với
Thanh tra Sở để giải quyết (công văn số 695/TTra). Vì những quy định thiếu khả năng
thực thi nên vụ việc cho đến nay vẫn đi lòng vòng qua nhiều cấp và chưa đến hồi kết.

Trong bản dự thảo Thông tư sửa đổi này đã bổ sung thêm quy định và hướng
dẫn cụ thể về việc thu hồi tên miền quốc tế, tuy nhiên lại có nhiều câu hỏi về vấn đề
này mà bản thân công ty VINADES đang thấy bất hợp lý và ngay cả các nhà đăng ký
tên miền quốc tế cũng chưa thể giải đáp như:

1. Theo pháp luật hiện hành quy định tên miền Việt Nam là tài nguyên quốc
gia, nhưng tên miền quốc tế vốn được thế giới coi là tài sản số của cá nhân và doanh
nghiệp. Theo dự thảo Thông tư mới thì tên miền quốc tế sẽ do nhà đăng ký tên miền
quốc tế (như công ty P.A Việt Nam) thu hồi chứ không để chủ thể tự thu hồi như quy
định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính). Như vậy thì: Tên miền Việt Nam được luật
Việt Nam quy định là tài nguyên quốc gia, khi thu hồi thì quyền quản lý tên miền
thuộc về Chính phủ. Nhưng tên miền quốc tế không giống tên miền Việt Nam vì nó là
tài sản của chủ sở hữu, vậy khi bị thu hồi thì ai sẽ có trách nhiệm bảo quản tài sản thu
hồi?

2. Sau khi thu hồi thì Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam, Nhà nước
hay chủ thể cũ của tên miền sẽ trả tiền gia hạn tên miền để bảo quản tài sản số này?

3. Nếu tài sản thu hồi bị mất thì cơ quan ra quyết định thu hồi (trường hợp của
tên miền dauthau.info là Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội) hay Nhà đăng ký tên miền

https://dichvucong.gov.vn/pfiles/2021/07/15/2021-07-15_17-00-30_3fdd6a8de0937082_60441_1.PDF
https://dichvucong.gov.vn/pfiles/2021/08/11/2021-08-11_16-23-48_3fe4911a47b391fe_ck_60441_0.PDF


quốc tế tại Việt Nam (như trong trường hợp tên miền dauthau.info bị thu hồi thì là nhà
đăng ký tên miền P.A Việt Nam) sẽ chịu trách nhiệm?

4. Tên miền sau khi bị thu hồi có được cấp phát lại không? Nếu không thì có
cách nào để ngăn cấm việc cấp phát lại (vì theo quy định quốc tế là tên miền đã thu
hồi có thể cấp phát lại).

5. Nếu tên miền đã thu hồi, sau đó được cấp phát lại thì xảy ra 2 trường hợp:

5.1. Chủ thể mới sau khi đăng ký được thì có quyền sử dụng tên miền đã bị thu
hồi không?

5.2. Chủ thể cũ nếu đăng ký lại được thì có quyền sử dụng lại tên miền đó
không?

Trên đây là những vấn đề rắc rối sẽ phát sinh sẽ làm khó cả cơ quan quản lý, cá
nhân/ doanh nghiệp và nhà đăng ký tên miền quốc tế nếu Điều 19b được chính thức
bổ sung vào Thông tư mới. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và tài sản số
của doanh nghiệp khi đăng ký tên miền quốc tế. Chính vì vậy, công ty VINADES đề
nghị bỏ điều 19b trong dự thảo để tránh các rắc rối và tranh chấp có thể phát sinh mà
không có cách giải quyết.

Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan!

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam

Email: contact@vinades.vn

Địa chỉ: Phòng 1706 - Tòa nhà CT2 Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Người phụ trách: Mr. Phạm Đức Tiến (CMO) - Điện thoại: 0981.826.394

Lưu ý: Kể từ tháng 1/2020, để đáp ứng với yêu cầu giãn cách xã hội chống
dịch COVID-19, công ty chúng tôi làm việc từ xa/ online. Mọi trao đổi đề nghị quý vị
liên lạc qua số điện thoại và email ở trên. Thư từ gửi tới văn phòng qua đường bưu
điện hiện không có người tiếp nhận!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng (lưu trữ)

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
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