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3Cẩm nang doanh nghiệp EVFTA và Ngành Viễn thông Việt Nam

Ngày 30/6/2019, Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Bảo hộ Đầu tư
(EVIPA) giữa Việt Nam và EU đã được ký kết. Dự kiến, hai Hiệp định này sẽ
sớm được phê chuẩn theo thủ tục nội bộ tại EU và Việt Nam để chính thức có
hiệu lực. Là các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, tiêu chuẩn cao
và có quy mô lớn nhất mà Việt Nam từng đàm phán ký kết cho tới thời điểm
hiện tại, EVFTA-EVIPA được kỳ vọng sẽ tạo ra những cơ hội phát triển đặc biệt
có ý nghĩa cho nhiều ngành và cả nền kinh tế Việt Nam. 

Các dịch vụ viễn thông là nhóm dịch vụ có sự phát triển mạnh mẽ cả về thị
trường và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế, các
dịch vụ viễn thông được xem là một trong những ngành kinh tế - kỹ thuật
mũi nhọn. Đồng thời, với tính chất là ngành hạ tầng thông tin, viễn thông
đóng góp đáng kể vào hoạt động của tất cả các ngành, lĩnh vực chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội. Với đặc thù gắn với hạ tầng thông tin, an ninh thông tin
mạng – không gian mạng, các dịch vụ viễn thông được xếp vào nhóm dịch
vụ nhạy cảm. Vì vậy, các cam kết mở cửa thị trường đối với dịch vụ này luôn
ở mức dè dặt và thận trọng. 

Giữa EVFTA và EVIPA, các cam kết mở cửa có liên quan trực tiếp nhất tới các
dịch vụ viễn thông tập trung toàn bộ tại EVFTA. Nhìn chung, trong EVFTA, so
với nhiều lĩnh vực dịch vụ khác, dịch vụ viễn thông có mức mở cửa thị trường
hạn chế hơn cả về phạm vi hoạt động lẫn mức độ tham gia của nhà đầu tư
nước ngoài. Tuy nhiên so với cam kết của Việt Nam trong WTO, EVFTA đã có
mức mở cửa mạnh hơn (đặc biệt là đối với các dịch vụ viễn thông giá trị gia
tăng không sở hữu hạ tầng mạng). Thêm vào đó, EU là đối tác có thế mạnh
về các dịch vụ viễn thông trên thế giới. Vì vậy, EVFTA được dự báo sẽ có tác
động đáng kể đến tương lai của thị trường viễn thông nói riêng và nền kinh
tế Việt Nam nói chung.

Một mặt, EVFTA mở ra các cơ hội kinh doanh và bảo hộ có ý nghĩa cho các
nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư EU trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông ở thị
trường đầy tiềm năng của Việt Nam. Từ góc độ ngược lại, Hiệp định này cũng
đặt các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam trước một tương lai cạnh tranh
gay gắt và phức tạp hơn từ các đối thủ đến từ EU. Đây là thách thức trực diện
nhưng đồng thời cũng có thể là sức ép hợp lý để ngành và doanh nghiệp
viễn thông Việt Nam tiếp tục cải cách, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh
và hiệu quả kinh doanh. 

Lời mở đầu
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4 Cẩm nang doanh nghiệp EVFTA và Ngành Viễn thông Việt Nam

Trong tổng thể, cạnh tranh trên thị trường dịch vụ viễn thông sẽ giúp người
tiêu dùng, các doanh nghiệp và cả nền kinh tế được hưởng lợi, với khả năng
tiếp cận các dịch vụ viễn thông đa dạng hơn và với chi phí hợp lý hơn. 

Cẩm nang doanh nghiệp "EVFTA và Ngành Viễn thông Việt Nam" này được
Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) thực hiện nhằm giúp các doanh nghiệp có cái nhìn đầy đủ, chính
xác và bao quát về (i) nội dung các cam kết EVFTA về dịch vụ viễn thông, (ii)
các tác động khác nhau của các cam kết này tới thị trường và ngành viễn
thông Việt Nam, và (iii) đưa ra các khuyến nghị cốt lõi cho các chủ thể này
nhằm tận dụng hiệu quả các cơ hội và vượt qua các thách thức, nếu có, từ
các cam kết này.

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ về chuyên
môn của các chuyên gia Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ
Chính sách Thương mại Đa biên - Bộ Công Thương; và sự hỗ trợ về tài chính
và kỹ thuật của Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom (CHLB Đức)
cho việc nghiên cứu, biên soạn và phổ biến Cẩm nang này.

Trung tâm WTO và Hội nhập
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
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      PHầN THứ NHấT
      Cam kết của Việt Nam trong EVFTA liên quan tới các dịch vụ viễn thông

Việt Nam có cam kết đối với các dịch vụ viễn thông nào trong EVFTA?1

Các cam kết về dịch vụ viễn thông nêu ở đâu trong EVFTA?2

Mục 1 – Các cam kết chung về dịch vụ viễn thông

Việt Nam có cam kết gì về nghĩa vụ ứng xử chung với nhà đầu tư, 3
cung cấp dịch vụ EU?

Việt Nam có cam kết gì về cơ chế quản lý của Nhà nước với thị trường4
dịch vụ viễn thông?

Việt Nam có cam kết gì về các dịch vụ và mạng viễn thông công cộng?5

Việt Nam có cam kết gì để bảo đảm cạnh tranh trên thị trường viễn6
thông liên quan tới các nhà cung cấp dịch vụ chủ đạo?

Mục 2 – Các cam kết cụ thể về mở cửa thị trường viễn thông

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông EU có thể chuyển nhân sự của mình7
sang làm việc tại các hiện diện thương mại của mình ở Việt Nam không?

Cá nhân đại diện cho nhà cung cấp dịch vụ EU có thể nhập cảnh vào 8
Việt Nam chào bán hoặc cung cấp dịch vụ viễn thông theo hợp đồng không?

Nhà đầu tư EU có thể thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, hộ9
kinh doanh cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam không?

Việt Nam có cho phép nhà cung cấp dịch vụ viễn thông EU thành lập10
văn phòng đại diện, chi nhánh ở Việt Nam không?

Nhà đầu tư EU có thể mua cổ phần của các doanh nghiệp dịch vụ viễn11
thông Việt Nam không?

Các khách hàng Việt Nam có thể giao kết hợp đồng và sử dụng dịch vụ12
viễn thông của nhà cung cấp dịch vụ EU tại EU không?

Việt Nam có cho phép nhà cung cấp dịch vụ viễn thông EU cung cấp dịch13
vụ qua biên giới cho khách hàng tại Việt Nam không?

Nhà đầu tư EU có thể kinh doanh dịch vụ viễn thông cơ bản tại Việt14
Nam dưới những hình thức nào?

Nhà đầu tư EU có thể kinh doanh dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng tại15
Việt Nam dưới những hình thức nào?
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      PHầN THứ HAI
      Hiện trạng ngành viễn thông Việt Nam

Hiện trạng thị trường viễn thông Việt Nam?16

Tình hình xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực viễn17
thông của Việt Nam?

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về cơ chế với đầu tư kinh18
doanh trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông?

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc cấp phép viễn thông?19

Các yêu cầu đáng chú ý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn20
thông theo pháp luật Việt Nam?

Triển vọng thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam?21

      PHầN THứ BA
      Cơ hội, thách thức và khuyến nghị đối với ngành viễn thông trong 
      bối cảnh EVFTA

Các cơ hội từ EVFTA cho ngành viễn thông Việt Nam?22

Các thách thức từ EVFTA đối với ngành viễn thông Việt Nam?23

Từ góc độ chính sách, doanh nghiệp viễn thông Việt Nam cần 24
chuẩn bị gì trước EVFTA?

Từ góc độ cạnh tranh, doanh nghiệp viễn thông Việt Nam cần chú ý gì25
trước EVFTA?

      PHỤ LỤC 
      Tóm tắt các cam kết liên quan tới dịch vụ viễn thông trong EVFTA 
      của Việt Nam

Phụ lục 1 – Tóm tắt các cam kết của Việt Nam trong EVFTA về nghĩa vụ ứng
xử chung với nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ EU

Phụ lục 2 - Tóm tắt các cam kết của Việt Nam trong EVFTA về mở cửa thị
trường viễn thông
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Danh mục từ viết tắt

CPC Bảng phân loại hệ thống sản phẩm trung tâm của Liên hợp quốc 

EU Liên minh châu Âu

EVFTA Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU

EVIPA Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU

FTA Hiệp định Thương mại Tự do

MFN Đối xử tối huệ quốc

NT Đối xử quốc gia

WTO Tổ chức Thương mại Thế giới
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Cam kết của Việt Nam
trong EVFTA liên quan tới
các dịch vụ viễn thông

PHầN THứ NHấT
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Việt Nam có cam kết đối với các dịch vụ viễn thông
nào trong EVFTA?

Phạm vi các dịch vụ viễn thông mà Việt Nam có cam kết mở cửa trong EVFTA
tương tự như trong WTO, bao gồm các dịch vụ viễn thông cụ thể thuộc 02
nhóm gồm các dịch vụ viễn thông cơ bản và các dịch vụ giá trị gia tăng. Trong
mỗi nhóm này có liệt kê cụ thể từng loại dịch vụ viễn thông có cam kết.

So với Bảng hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm tạm thời của Liên Hợp
Quốc (CPC) (Bảng mã ngành dịch vụ) thì Việt Nam đã có cam kết mở cửa thị
trường phần lớn các ngành, phân ngành dịch vụ viễn thông. Hiện chỉ còn một
số phân ngành dịch vụ viễn thông Việt Nam chưa có cam kết (trong cả WTO và
EVFTA) như các dịch vụ truyền phát vô tuyến, phát thanh (CPC 75241-75242)…

Nếu chỉ xét về phạm vi các dịch vụ viễn thông có cam kết thì EVFTA không
cam kết thêm dịch vụ viễn thông nào mới so với cam kết WTO. Tuy nhiên,
đối với các dịch vụ viễn thông đã có cam kết trong WTO, mức cam kết mở
cửa trong EVFTA có rộng hơn ở một số dịch vụ.

01
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Bảng

Các dịch vụ viễn thông mà Việt Nam có cam kết mở cửa trong WTO và EVFTA

Nhóm dịch vụ

Các dịch vụ viễn
thông cơ bản 

Dịch vụ cụ thể đã có cam kết

(a) Các dịch vụ thoại (CPC 7521) 
(b) Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói (CPC 7523**) 
(c) Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch kênh (CPC 7523**) 
(d) Dịch vụ Telex (CPC 7523**) 
(e) Dịch vụ Telegraph (CPC 7523**) 
(f) Dịch vụ Facsimile (CPC 7521** + 7529**) 
(g) Dịch vụ thuê kênh riêng (CPC 7522** + 7523**) 
(o*) Các dịch vụ khác: 

Dịch vụ hội nghị truyền hình (CPC 75292) •
Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu video trừ truyền quảng bá•
Các dịch vụ thông tin vô tuyến, bao gồm: •

Dịch vụ thoại di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh) •
Dịch vụ số liệu di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh)•
Dịch vụ nhắn tin •
Dịch vụ PCS •
Dịch vụ trung kế vô tuyến •

Dịch vụ kết nối Internet (IXP)•

Các dịch vụ 
giá trị gia tăng 

(h) Thư điện tử (CPC 7523**) 
(i) Thư thoại (CPC 7523**) 
(j) Thông tin trực tuyến và truy cập lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu
(CPC 7523**) 
(k) Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) (CPC 7523**) 
(l) Các dịch vụ facsimile gia tăng giá trị, bao gồm lưu trữ và
chuyển, lưu trữ và khôi phục (CPC 7523**) 
(m) Chuyển đổi mã và giao thức 
(n) Thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu (bao gồm xử lý giao dịch)
(CPC 843**) 

(o*) Các dịch vụ viễn thông khác 
Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN)•

(o*) Dịch vụ khác 
Dịch vụ Truy nhập Internet IAS•
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Các cam kết về dịch vụ viễn thông nêu ở đâu 
trong EVFTA?

Các cam kết về viễn thông trong EVFTA được nêu tập trung tại Phần Lời văn
của Chương 8, các Phụ lục 8-B và 8-C của Chương 8. Cụ thể:

Phần Lời văn Chương 8 - Tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và
thương mại điện tử

Phần này chứa đựng các nghĩa vụ chung về mở cửa thị trường và ứng xử mà
một Bên phải dành cho với nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ của Bên kia, gồm:

Các nghĩa vụ áp dụng chung cho tất cả các hoạt động đầu tư (áp dụng cho
giai đoạn sau thành lập và không áp dụng cho hoat động đầu tư gián tiếp)
và cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, trong đó có dịch vụ viễn thông

Các nghĩa vụ áp dụng riêng cho các hoạt động đầu tư (áp dụng cho giai
đoạn sau thành lập và không áp dụng cho hoat động đầu tư gián tiếp) và
cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông (Tiểu
phần 5, thuộc Phần E - Khung quản lý, Chương 8)

Các Phụ lục 8-B và 8-C Chương 8

Phần này bao gồm các cam kết cụ thể với từng ngành, phân ngành dịch vụ,
đầu tư mà Việt Nam có cam kết trong EVFTA, trong đó có các dịch vụ viễn
thông. Cụ thể:

Tiểu phụ lục 8-B-1: Biểu cam kết cụ thể về Cung cấp dịch vụ qua biên giới
và Tự do hóa đầu tư
Mục này bao gồm các cam kết cụ thể về mở cửa thị trường của Việt Nam
trong từng ngành, phân ngành dịch vụ, đầu tư (trong đó có dịch vụ viễn
thông) ở 03 phương thức sau: 

Phương thức 1 – Cung cấp dịch vụ qua biên giới: Nhà cung cấp dịch vụ
EU tại EU cung cấp dịch vụ qua biên giới cho khách hàng tại Việt Nam;

Phương thức 2 – Tiêu dùng ở nước ngoài: Khách hàng Việt Nam tới
EU và tiêu dùng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ EU tại EU;

Phương thức 3 – Hiện diện thương mại: Nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ
EU đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào Việt Nam dưới các hình thức
thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, liên doanh, doanh nghiệp
100% vốn nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua vốn góp/cổ
phần của doanh nghiệp Việt Nam (lưu ý không bao gồm hoạt động
mua cổ phần dưới hình thức đầu tư gián tiếp - portfolio).

i

ii

02
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Tiểu phụ lục 8-B-2: Biểu cam kết cụ thể về Hiện diện tạm thời của các thể
nhân vì mục đích kinh doanh
Mục này bao gồm các cam kết cụ thể về mở cửa thị trường của Việt Nam
trong từng ngành, phân ngành dịch vụ, đầu tư (trong đó có dịch vụ viễn
thông) ở phương thức 4 – Hiện diện thể nhân (Cá nhân EU tới Việt Nam
cung cấp dịch vụ hoặc tham gia hoạt động kinh doanh)

Phụ lục 8C - Ngoại lệ của Việt Nam về Đối xử quốc gia
Mục này bao gồm các cam kết về các quyền mà Việt Nam bảo lưu trong
đối xử với các nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ EU (đối xử khác biệt và
bất lợi hơn đối với nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ EU so với nhà đầu tư,
cung cấp dịch vụ Việt Nam trong hoàn cảnh tương tự)

Ngoài ra, cả WTO và EVFTA còn dẫn chiếu tới “Thông báo về việc đưa ra các
cam kết về dịch vụ viễn thông cơ bản” (S/GBT/W/2/REV.1) và “Thông báo về
Hạn chế tiếp cận thị trường liên quan đến độ khả dụng của phổ tần”
(S/GBT/W/3)” của Nhóm (công tác) về các dịch vụ viễn thông cơ bản của WTO. 

Cam
 kết

1

Hiện trạng

2

Cơ
 hội - Thách thứ

c

3
EU có mở cửa dịch vụ viễn thông của mình cho Việt Nam không?

Trong EVFTA, EU đã cam kết mở cửa về dịch vụ viễn thông cho Việt
Nam với 02 nhóm nội dung:

Nhóm các cam kết chung (cam kết về nghĩa vụ chung đối với cả
Việt Nam và EU) nêu tại Lời văn của Chương 8

Nhóm các cam kết mở cửa riêng (cam kết của EU dành cho Việt Nam)
nêu tại các Phụ lục 8-A- Biểu cam kết cụ thể của EU tại Chương 8

Trong khuôn khổ của Cẩm nang này, với mục tiêu giới thiệu cam kết
và tác động của cam kết với thị trường các dịch vụ viễn thông tại Việt
Nam, chỉ các cam kết liên quan tới thị trường Việt Nam mới được giới
thiệu ở đây. Các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ viễn thông EU cho
Việt Nam sẽ chỉ được đề cập khi cần thiết.
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Ý nghĩa của cam kết mở cửa thị trường dịch vụ

Cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ trong EVFTA được hiểu là các
hạn chế, rào cản, điều kiện tối đa mà Việt Nam có thể áp dụng đối với
các nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ EU khi tiếp cận thị trường Việt Nam. 

Đối với tất cả các trường hợp ngành, phân ngành dịch vụ có cam kết
cụ thể tại Biểu cam kết, khi EVFTA có hiệu lực, Việt Nam sẽ không thể
đặt ra các hạn chế, rào cản, điều kiện đối với nhà đầu tư, cung cấp
dịch vụ EU cao hơn, khắt khe hơn hoặc khó khăn hơn các mức đã cam
kết này. Tất nhiên, Việt Nam có thể đơn phương giảm bớt các hạn
chế, rào cản, điều kiện thấp hơn mức cam kết.

Đối với các ngành, phân ngành dịch vụ “chưa có cam kết”, tùy nhu
cầu quản lý, Việt Nam có thể không mở cửa cho các nhà đầu tư hoặc
nhà cung cấp dịch vụ EU hoặc là khi cần thiết có thể mở cửa cho họ ở
mức Việt Nam mong muốn. Tuy nhiên, một khi đã mở cửa, Việt Nam
sẽ phải bảo đảm nguyên tắc MFN được quy định trong các Hiệp định
Việt Nam đã ký kết để bảo đảm các nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch
vụ của những nước có Hiệp định với Việt Nam không bị đối xử kém
hơn nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ EU.



15Cẩm nang doanh nghiệp EVFTA và Ngành Viễn thông Việt Nam

CAM KếT CủA VIệT NAM TRONG EVFTA
LIêN QUAN TớI CáC DịCH VỤ VIễN THôNG

Các cam kết chung 
về dịch vụ viễn thông

Mục 1

Phần thứ nhất
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Việt Nam có cam kết gì về nghĩa vụ ứng xử chung
với nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ EU?

Cam kết về nguyên tắc (hay nghĩa vụ) ứng xử chung với nhà đầu tư, cung
cấp dịch vụ nêu tại phần Lời văn Chương 8, áp dụng chung cho cả Việt Nam
và EU, cho tất cả các loại dịch vụ, trong đó có dịch vụ viễn thông.

Các nghĩa vụ này được phân làm 02 nhóm với các nội dung cơ bản như sau:

Nhóm các nghĩa vụ áp dụng cho khoản đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp của
nhà đầu tư EU vào Việt Nam (trong cả các lĩnh vực dịch vụ và phi dịch vụ)

Nhóm này bao gồm 04 nghĩa vụ chủ đạo (tiếp cận thị trường, đối xử quốc
gia, đối xử tối huệ quốc, các yêu cầu hoạt động) với nội dung chủ yếu là:

Nghĩa vụ về tiếp cận thị trường: 
Việt Nam không được áp đặt cho nhà đầu tư, khoản đầu tư từ EU các hạn
chế về số lượng doanh nghiệp được phép tham gia thị trường, trị giá giao
dịch/tổng tài sản, tổng số lượng hoạt động, vốn góp của nước ngoài, số
lượng thể nhân được tuyển dụng, hình thức pháp lý của khoản đầu tư;

Nghĩa vụ đối xử quốc gia (NT): 
Việt Nam không được phân biệt đối xử giữa các khoản đầu tư, nhà đầu
tư EU với khoản đầu tư, nhà đầu tư Việt Nam về việc thành lập và hoạt
động của doanh nghiệp của nhà đầu tư;

Nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc (MFN): 
Việt Nam không được phân biệt đối xử giữa các khoản đầu tư, nhà đầu
tư EU với khoản đầu tư, nhà đầu tư của các nước khác trong thành lập
hay hoạt động của doanh nghiệp ngoại trừ các trường hợp liệt kê (ví dụ
các Thỏa thuận có hiệu lực trước EVFTA; các Hiệp định có cam kết về xóa
bỏ rào cản với doanh nghiệp hoặc về sự tương đương về pháp luật trong
một hoặc nhiều ngành kinh tế; AEC..)

Nghĩa vụ về các yêu cầu thực hiện (Performance requirements):
Việt Nam không được đặt ra các yêu cầu bắt buộc trong việc thành lập và
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (ví dụ tỷ lệ  hoặc mức
xuất khẩu nhất định đối với hàng hoá và dịch vụ; hàm lượng nội địa hóa;
mua, sử dụng hoặc dành ưu đãi cho hàng hoá sản xuất trong lãnh thổ của
mình hoặc phải mua hàng từ các thể nhân hoặc pháp nhân trong lãnh thổ
của mình; chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất; cung cấp độc quyền
các hàng hoá dịch vụ được sản xuất hoặc cung ứng trên lãnh thổ của mình
cho một thị trường khu vực cụ thể hoặc cho thế giới, v.v..)

i

03
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Nhóm các nghĩa vụ áp dụng cho các trường hợp cung cấp dịch vụ
xuyên biên giới (mà không đầu tư vào Việt Nam)

Nhóm này bao gồm 02 nghĩa vụ chủ đạo (tiếp cận thị trường, đối xử quốc
gia) với nội dung chủ yếu là:

Nghĩa vụ về tiếp cận thị trường: 
Việt Nam không được áp đặt cho nhà cung cấp dịch vụ EU các hạn chế về
số lượng nhà cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch/tài sản, tổng số
lượng dịch vụ cung cấp;

Nghĩa vụ đối xử quốc gia (NT): 
Việt Nam không được phân biệt đối xử giữa các nhà cung cấp dịch vụ EU
và nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam.

Về phạm vi áp dụng của các nghĩa vụ này, cần chú ý là:

Mỗi nghĩa vụ trong 02 Nhóm nghĩa vụ chung nói trên đều đi kèm các giới
hạn và điều kiện nhất định (được nêu cụ thể trong cam kết)

Ngoại trừ nghĩa vụ NT đối với hoạt động của doanh nghiệp của nhà đầu
tư EU là áp dụng đối với tất cả các ngành/lĩnh vực, các nghĩa vụ còn lại
chỉ áp dụng đối với các ngành, lĩnh vực đã có cam kết

Trong mọi trường hợp, cam kết về các nghĩa vụ áp dụng chung nêu tại
Lời văn Chương 8 này cần phải được đọc và hiểu cùng với những
ngành/phân ngành liệt kê tại Biểu cam kết tại các Phụ lục 8-B và 8-C (là
các cam kết mở cửa thị trường cụ thể đối với từng ngành, phân ngành,
lĩnh vực dịch vụ cụ thể)

Cam
 kết

1

Hiện trạng

2

Cơ
 hội - Thách thứ

c

3
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Việt Nam có cam kết gì về cơ chế quản lý của 
Nhà nước với thị trường dịch vụ viễn thông?

Dịch vụ viễn thông là một trong số ít các lĩnh vực dịch vụ mà ngoài cam kết
về mở cửa thị trường cụ thể, EVFTA còn có cam kết liên quan tới việc quản
lý của cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực
dịch vụ viễn thông. Các cam kết này áp dụng chung cho cả Việt Nam và EU.

Sau đây là tóm tắt một số các cam kết chính về quản lý nhà nước về viễn thông:

Về thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về viễn thông
Phải tách bạch và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nhà cung cấp
dịch vụ hoặc mạng viễn thông công cộng nào

Các quyết định và thủ tục phải công bằng đối với tất cả chủ thể tham gia
thị trường

Các nhiệm vụ phải được công khai rõ ràng và dễ tiếp cận

Các quyền hạn phải được thực hiện minh bạch và kịp thời

Có đủ thẩm quyền để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ viễn
thông phải cung cấp tất cả các thông tin, tuy nhiên thông tin yêu cầu
không được vượt quá mức cần thiết và phải được bảo mật

Về việc cấp phép cung cấp dịch vụ và mạng viễn thông
Phải công bố công khai tất cả các tiêu chí, điều khoản, điều kiện và thủ
tục cấp phép áp dụng; thời hạn cấp phép (thời hạn này phải hợp lý)

Trường hợp từ chối cấp phép: phải trả lời người nộp đơn bằng văn bản
về lý do từ chối cấp phép nếu có yêu cầu; người nộp đơn có quyền khiếu
nại lên một cơ quan giải quyết tranh chấp phúc thẩm

Mức phí cấp phép phải hợp lý và không tạo hạn chế trong việc cung cấp
dịch vụ

04
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Về việc phân bổ nguồn tài nguyên quý hiếm trong lĩnh vực viễn thông
(tần số, kho số, các quyền đi cáp)

Thủ tục xin phân bổ và sử dụng các nguồn tài nguyên này phải được thực
hiện khách quan, kịp thời, minh bạch và không phân biệt đối xử

Hiện trạng các băng tần được phân bổ phải được công bố công khai (ngoại
trừ thông tin chi tiết về phổ tần vô tuyến được phân bổ riêng cho chính phủ)

Nhà nước giữ quyền thực hiện các chính sách quản lý phổ tần và tần số
(có thể ảnh hưởng đến số lượng các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
công cộng) phù hợp với các nghĩa vụ chung (tiếp cận thị trường, đối xử
quốc gia,…)

Nhà nước giữ quyền phân bổ băng tần, có tính đến các nhu cầu hiện tại
và tương lai

Cam
 kết
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Hiện trạng

2

Cơ
 hội - Thách thứ
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Việt Nam có cam kết gì về các dịch vụ và 
mạng viễn thông công cộng?

Liên quan tới dịch vụ và mạng viễn thông công cộng, EVFTA có các cam kết
về nghĩa vụ của mỗi Bên đối với quyền truy cập, sử dụng cũng như cam kết
về vấn đề kết nối của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Bên kia. Các cam
kết này áp dụng chung cho cả Việt Nam và EU. 

Sau đây là tóm tắt một số nội dung cơ bản:

Về quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ, mạng viễn thông công cộng
Trong EVFTA, Việt Nam cam kết cho phép tất cả các nhà cung cấp dịch vụ viễn
thông EU tham gia thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam được truy cập và
sử dụng các dịch vụ viễn thông công cộng và mạng viễn thông công cộng
theo các nguyên tắc sau:

Nhà cung cấp dịch vụ của EU được quyền truy cập và sử dụng bất kỳ dịch
vụ và mạng viễn thông công cộng (kể cả các kênh thuê riêng) cung cấp
tại Việt Nam của nhà cung cấp dịch vụ chủ đạo với các điều kiện và điều
khoản hợp lý, không phân biệt đối xử và minh bạch

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng nếu có yêu cầu truy cập vào
mạng của một nhà cung cấp chủ đạo thì phải được phép (a) mua, thuê,
và kết nối các thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị khác mà giao diện với mạng
viễn thông công cộng; (b) kết nối kênh thuê riêng hoặc kênh của mình
với các dịch vụ và mạng viễn thông công cộng tại Việt Nam, kết nối với
các kênh thuê riêng hoặc sở hữu bởi các nhà cung cấp dịch vụ khác; và
(c) sử dụng giao thức khai thác theo lựa chọn

Nhà cung cấp dịch vụ của Bên kia có thể sử dụng dịch vụ và mạng viễn
thông công cộng để (i) lưu chuyển thông tin trong lãnh thổ hoặc qua biên
giới Việt Nam; (ii) tiếp cận thông tin trong cơ sở dữ liệu hoặc dạng có thể
giải mã bằng máy khác trong lãnh thổ của Việt Nam hoặc EU

05
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Về kết nối dịch vụ, mạng viễn thông công cộng
Theo EVFTA, Việt Nam cam kết bảo đảm:

Bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng nào đều có quyền và
nghĩa vụ (khi có yêu cầu) đàm phán kết nối với mục đích cung cấp dịch
vụ và mạng viễn thông công cộng

Khả năng kết nối với nhà cung cấp chủ đạo tại bất kỳ điểm nào trên mạng
có tính khả thi về mặt kỹ thuật:

Với các điều khoản, điều kiện và cước phí không phân biệt đối xử, với
chất lượng không kém hơn so với chất lượng cung cấp cho các dịch vụ
của chính nhà cung cấp chủ đạo, hoặc cho dịch vụ tương tự của các
nhà cung cấp không liên kết, hoặc cho các công ty con hoặc các bên
liên kết khác;

Một cách kịp thời, trên cơ sở các điều khoản, điều kiện và cước phí
minh bạch, hợp lý, có tính đến tính khả thi về kinh tế, được bóc tách
một cách đầy đủ

Theo yêu cầu, tại các điểm bổ sung thêm vào các điểm kết nối cuối
mạng được cung cấp cho đa số người sử dụng, theo cước phí phản
ánh chi phí xây dựng các trang thiết bị bổ sung cần thiết.

Thủ tục để kết nối với một nhà cung cấp chủ đạo phải được công bố
công khai

Nhà cung cấp chủ đạo phải công bố công khai các thỏa thuận kết nối của
mình hoặc các thỏa thuận kết nối mẫu nếu thích hợp
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Một số khái niệm liên quan tới cam kết về dịch vụ, mạng viễn thông
công cộng trong EVFTA

"Mạng viễn thông công cộng" là mạng viễn thông mà Việt Nam
yêu cầu phải cung cấp các dịch vụ viễn thông công cộng giữa các
điểm kết nối đầu cuối mạng xác định

"Dịch vụ viễn thông công cộng" là bất kỳ dịch vụ viễn thông nào
mà Việt Nam yêu cầu phải cung cấp tới công chúng nói chung một
cách rõ ràng hoặc bắt buộc

"Nhà cung cấp dịch vụ chủ đạo" là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
công cộng có khả năng ảnh hưởng đáng kể tới các điều kiện tham
gia về giá và cung cấp tại thị trường liên quan đối với các dịch vụ
viễn thông công cộng thông qua việc kiểm soát các trang thiết bị
thiết yếu hoặc sử dụng vị thế của mình trên thị trường đó
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Việt Nam có cam kết gì để bảo đảm cạnh tranh trên
thị trường viễn thông liên quan tới các nhà cung cấp
dịch vụ chủ đạo?

“Nhà cung cấp dịch vụ chủ đạo” là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng
có khả năng ảnh hưởng đáng kể tới các điều kiện tham gia về giá và cung
cấp tại thị trường liên quan đối với các dịch vụ viễn thông công cộng thông
qua việc kiểm soát các trang thiết bị thiết yếu hoặc sử dụng vị thế của mình
trên thị trường đó. Trên thị trường Việt Nam, VNPT, Viettel… là các nhà cung
cấp dịch vụ chủ đạo.

EVFTA có các cam kết nhằm hạn chế nguy cơ phản cạnh tranh của các nhà
cung cấp dịch vụ chủ đạo cũng như bảo đảm nghĩa vụ chung của các nhà cung
cấp này. Các cam kết này áp dụng tương tự với Việt Nam và EU liên quan tới
nhà cung cấp dịch vụ chủ đạo trên lãnh thổ của mình. 

Sau đây là một số tóm tắt các cam kết cơ bản:

Cam kết hạn chế hành vi phản cạnh tranh của nhà cung cấp dịch vụ chủ đạo
Trong EVFTA, Việt Nam cam kết có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các
nhà cung cấp chủ đạo tự mình hoặc liên kết với nhau thực hiện các hành vi
phản cạnh tranh sau đây tại Việt Nam:

Tham gia vào hành vi bù chéo phản cạnh tranh; 

Sử dụng thông tin thu được từ các đối thủ cạnh tranh với mục đích phản
cạnh tranh; 

Không cung cấp kịp thời cho các nhà cung cấp dịch vụ khác các thông tin
kỹ thuật cơ bản về các trang thiết bị thiết yếu và thông tin có liên quan
về mặt thương mại cần thiết để cung cấp các dịch vụ
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Cam kết về nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ chủ đạo liên quan tới chung
điểm đặt thiết bị
Việt Nam cam kết bảo đảm rằng các nhà cung cấp chủ đạo tại Việt Nam cần
tuân thủ các nghĩa vụ sau: 

Cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc mạng viễn thông công cộng
có cơ sở hạ tầng của EU vị trí thực đặt thiết bị cần thiết phục vụ việc kết
nối; nếu việc này không khả thi về kỹ thuật hoặc bị giới hạn về không
gian, thì phải hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ hoặc mạng viễn thông
công cộng có cơ sở hạ tầng của EU để tìm ra giải pháp thay thế thực tiễn
và khả thi về thương mại

Thực hiện nghĩa vụ nói trên một cách kịp thời và theo các điều khoản,
điều kiện và cước phí hợp lý, khả thi về kinh tế, không phân biệt đối xử
và minh bạch

Cơ quan quản lý Việt Nam có quyền ấn định các địa điểm cung cấp cùng vị trí
thực đặt thiết bị hoặc giải pháp thay thế phù hợp với các quy định pháp luật
nội địa.

Một số cam kết khác liên quan tới nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ chủ đạo
Dịch vụ cho thuê kênh riêng: Phải sẵn sàng các dịch vụ cho thuê kênh
riêng thuộc các dịch vụ viễn thông công cộng cho các nhà cung cấp dịch
vụ hoặc mạng viễn thông công cộng EU một cách kịp thời, theo các điều
khoản, điều kiện và cước phí hợp lý, khả thi về kinh tế, không phân biệt
đối xử và minh bạch

Bóc tách các phần tử mạng: Theo yêu cầu của cơ quan quản lý viễn
thông có thẩm quyền, phải đáp ứng các yêu cầu hợp lý của các nhà cung
cấp dịch vụ hoặc mạng viễn thông công cộng đối với việc truy cập và sử
dụng các phần tử mạng cụ thể trên cơ sở được bóc tách, một cách kịp
thời và dựa trên các điều khoản và điều kiện hợp lý, minh bạch và không
phân biệt đối xử
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CAM KếT CủA VIệT NAM TRONG EVFTA
LIêN QUAN TớI CáC DịCH VỤ VIễN THôNG

Các cam kết cụ thể về mở cửa
thị trường viễn thông

Mục 2

Phần thứ nhất
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Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông EU có thể chuyển
nhân sự của mình sang làm việc tại các hiện diện
thương mại của mình ở Việt Nam không?

Trong EVFTA, Việt Nam có cam kết về một số loại nhân sự được phép di
chuyển nội bộ sang làm việc tại các văn phòng đại diện, liên doanh, doanh
nghiệp 100% vốn nước ngoài, chi nhánh của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt
Nam. Cam kết này áp dụng chung cho tất cả các lĩnh vực có cam kết trong
EVFTA, bao gồm cả dịch vụ viễn thông.

Cụ thể, mỗi văn phòng đại diện, chi nhánh, liên doanh, doanh nghiệp 100%
vốn nước ngoài mà nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ EU được thành lập tại Việt
Nam có thể sử dụng nhân sự di chuyển nội bộ nhưng phải bảo đảm ít nhất
20% số quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia là công dân Việt Nam.

Tuy nhiên, tỷ lệ tối thiểu 20% nói trên có thể không áp dụng trong các trường
hợp sau:

Trong mọi trường hợp, được phép có tổng cộng 03 nhân sự nước ngoài
cho các vị trí quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia

Nếu đơn vị chứng minh được rằng các vị trí liên quan không thể đảm
trách bởi người Việt Nam thì có thể sử dụng nhân sự nước ngoài di
chuyển nội bộ

Nhân sự di chuyển nội bộ phải là (i) người lao động hoặc là cộng sự của công
ty mẹ hoặc chi nhánh của công ty mẹ và (ii) đã làm việc/cộng tác tối thiểu là
01 năm ở vị trí quản lý, giám đốc, chuyên gia hoặc nhân viên tập sự. Tất
nhiên các nhân sự này phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bằng cấp chuyên
môn và thực hiện các thủ tục mà pháp luật Việt Nam yêu cầu.

Ngoài ra, việc di chuyển nội bộ của các nhân sự này sang Việt Nam cũng bị
ràng buộc về thời hạn tối đa ở Việt Nam: 

Đối với người quản lý, giám đốc, chuyên gia: có thể làm việc tại Việt Nam
tối đa 03 năm

Đối với nhân viên tập sự: có thể làm việc ở Việt Nam tối đa 01 năm

07



27Cẩm nang doanh nghiệp EVFTA và Ngành Viễn thông Việt Nam

Chú ý là các cam kết này chỉ liên quan tới nhân sự di chuyển nội bộ, còn Việt
Nam chưa có bất kỳ cam kết gì liên quan tới việc tuyển dụng nhân sự có quốc
tịch nước ngoài làm việc trong các văn phòng đại diện, chi nhánh, liên doanh,
doanh nghiệp 100% vốn mà nhà đầu tư EU thành lập ở Việt Nam. Nói cách
khác, ngoại trừ cam kết về di chuyển nội bộ nêu trên, Việt Nam có thể đặt ra
bất kỳ yêu cầu gì đối với việc tuyển dụng, sử dụng nhân sự nước ngoài trong
các đơn vị này.
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Cá nhân đại diện cho nhà cung cấp dịch vụ EU có thể
nhập cảnh vào Việt Nam chào bán hoặc cung cấp
dịch vụ viễn thông theo hợp đồng không?

Trong EVFTA, Việt Nam cam kết cho phép cá nhân đại diện cho nhà cung cấp
dịch vụ EU (trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ có cam kết, trong đó có dịch vụ
viễn thông) được phép nhập cảnh vào Việt Nam để chào bán dịch vụ trong
thời hạn không quá 90 ngày. Về hoạt động, cá nhân này chỉ được phép chào
bán dịch vụ, không được trực tiếp cung cấp dịch vụ, không làm đại lý hoa
hồng, không nhận thù lao từ nguồn tại Việt Nam.

Về việc cá nhân nhập cảnh vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ theo hợp đồng
cho khách hàng tại Việt Nam, trong EVFTA Việt Nam mới chỉ cam kết cho phép
việc này trong một số ít các dịch vụ, trong đó không có các dịch vụ viễn thông. 
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Trong EVFTA Việt Nam không cam kết việc thành lập và hoạt động của doanh
nghiệp tư nhân, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, hộ kinh doanh ở bất kỳ
lĩnh vực nào, kể cả dịch vụ viễn thông.

Vì vậy, Việt Nam có toàn quyền cho hay không cho nhà đầu tư hay nhà cung
cấp dịch vụ viễn thông EU thành lập doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã cung
cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam.

Nhà đầu tư EU có thể thành lập hợp tác xã, doanh
nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cung cấp dịch vụ
viễn thông ở Việt Nam không?
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Việt Nam có cho phép nhà cung cấp dịch vụ viễn
thông EU thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh 
ở Việt Nam không?

Về văn phòng đại diện
Không chỉ trong EVFTA mà ngay từ cam kết WTO, Việt Nam đã cam kết cho
phép các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ,
trong đó có các dịch vụ viễn thông,  được tự do thành lập văn phòng đại diện
tại Việt Nam. Điều kiện duy nhất là văn phòng đại diện đó chỉ làm nhiệm vụ
xúc tiến, không được thực hiện hoạt động kinh doanh. 

Tất nhiên Việt Nam có toàn quyền quy định về các quy trình, thủ tục và hoạt
động của văn phòng đại diện đó. 

Về chi nhánh
Tương tự như trong WTO, trong EVFTA Việt Nam chưa cam kết cho phép nhà
cung cấp dịch vụ viễn thông EU được thành lập chi nhánh tại Việt Nam. 

Tình huống giả định

Câu hỏi:

TelEU là công ty công nghệ thông tin và viễn thông có trụ sở tại Đức.
TelEU có kế hoạch mở chi nhánh tại Việt Nam để xúc tiến thương mại,
quảng bá hình ảnh TelEU đồng thời cung cấp các dịch vụ đóng gói phần
mềm, hướng dẫn sử dụng phần mềm in sẵn, cung cấp phần mềm
đóng gói sẵn của TelEU. Khách hàng mục tiêu trước hết là các công ty
con, liên doanh ở Việt Nam của các khách hàng truyền thống của TelEU;
và hy vọng sẽ nhanh chóng mở rộng thu hút khách hàng khác ở Việt
Nam. Ở giai đoạn hai của kế hoạch, sau khi đã đi vào hoạt động ổn
định và gây dựng được hình ảnh nhất định, chi nhánh này sẽ mở rộng
hoạt động ra các dịch vụ hội nghị truyền hình, truyền dẫn tín hiệu video
cho các khách hàng này, thậm chí có thể tính tới các dịch vụ khác
tương tự phục vụ nhu cầu lưu chuyển thông tin của các khách hàng.
Theo EVFTA, kế hoạch của TelEU có thể thực hiện được không?
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Trả lời:

Các dịch vụ mà Chi nhánh TelEU dự kiến thực hiện trong giai đoạn đầu
(đóng gói phần mềm, hướng dẫn sử dụng phần mềm…) thuộc nhóm
dịch vụ máy tính (CPC 841-845, CPC 849) trong khi các hoạt động dự
kiến thực hiện trong giai đoạn sau của kế hoạch (hội nghị truyền hình,
truyền dẫn tín hiệu video…) lại thuộc nhóm dịch vụ viễn thông (CPC
75292 và khác). 

Trong EVFTA, cũng tương tự như WTO, Việt Nam có cam kết khác nhau
về mở cửa với 02 ngành dịch vụ này. Cụ thể, với dịch vụ máy vi tính
Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn, bao gồm cả cho phép thành lập chi
nhánh, trong khi Việt Nam chưa cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước
ngoài mở chi nhánh với dịch vụ viễn thông. 

Do đó, trừ khi pháp luật Việt Nam cho phép thành lập chi nhánh trong
lĩnh vực viễn thông, Chi nhánh mà TelEU dự kiến mở ở Việt Nam chỉ
có thể cung cấp các dịch vụ máy tính. Tuy nhiên, TelEU có thể để Chi
nhánh này kết hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá cho
các dịch vụ viễn thông của TelEU nếu đây là các hoạt động không sinh
lời, và TelEU không nhận bất kỳ khoản thu nào trực tiếp hoặc gián tiếp
ở Việt Nam từ các hoạt động này. Ngoài ra, TelEU có thể cử nhân viên
sang Việt Nam trực tiếp chào bán các gói dịch vụ viễn thông cụ thể
theo kế hoạch riêng, độc lập (mà không gắn với hoạt động của Chi
nhánh) trong thời hạn là 90 ngày. 

Về phần cung cấp các dịch vụ viễn thông cho khách hàng tại Việt Nam
như dự kiến, TelEU có thể cân nhắc thực hiện theo phương thức cung
cấp dịch vụ qua biên giới trực tiếp từ công ty mẹ ở Đức theo các điều
kiện và cam kết cụ thể liên quan tới phương thức cung cấp dịch vụ
này trong WTO và EVFTA.
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Nhà đầu tư EU có thể mua cổ phần của các 
doanh nghiệp dịch vụ viễn thông Việt Nam không?

Cam kết về việc cho phép nhà đầu tư EU được góp vốn thông qua mua cổ
phần của doanh nghiệp viễn thông Việt Nam được thực hiện theo cam kết
chung của Việt Nam trong EVFTA về vấn đề này, cụ thể:

Đối với các dịch vụ viễn thông đã có cam kết trong EVFTA:
Trường hợp doanh nghiệp viễn thông chưa niêm yết trên thị trường
chứng khoán: Nhà đầu tư nước ngoài được quyền mua cổ phần của doanh
nghiệp Việt Nam tương ứng với hạn chế về tỷ lệ vốn nước ngoài tối đa
mà Việt Nam cam kết với dịch vụ tương ứng;

Trường hợp doanh nghiệp viễn thông đã niêm yết trên thị trường chứng
khoán (công ty đại chúng): Nhà đầu tư nước ngoài được quyền mua cổ
phần của doanh nghiệp đến 49% vốn điều lệ trừ khi pháp luật Việt Nam
có quy định về tỷ lệ sở hữu khác

Đối với các dịch vụ viễn thông mà Việt Nam chưa có cam kết trong EVFTA: 
Trường hợp doanh nghiệp viễn thông chưa niêm yết: Nhà đầu tư nước
ngoài được mua cổ phần đến 30% vốn điều lệ

Trường hợp doanh nghiệp viễn thông đã niêm yết: Nhà đầu tư nước ngoài
được mua cổ phần đến 49% vốn điều lệ trừ khi pháp luật Việt Nam có
quy định về tỷ lệ sở hữu khác

11
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Liên quan tới phương thức tiêu dùng ở nước ngoài (khách hàng Việt Nam ra
nước ngoài và sử dụng dịch vụ viễn thông ở nước ngoài), ngay từ cam kết
WTO, đối với các dịch vụ viễn thông đã có cam kết, Việt Nam đã mở cửa hoàn
toàn, không hạn chế gì đối với việc này.

Trong EVFTA, Việt Nam tiếp tục khẳng định việc mở cửa hoàn toàn này với
các dịch vụ viễn thông có trong Biểu cam kết. Điều này có nghĩa là các tổ
chức, cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam khi du lịch, công tác, làm việc tại EU
có quyền giao kết hợp đồng tại EU để sử dụng các dịch vụ viễn thông mà các
doanh nghiệp EU cung cấp tại EU. 

Các khách hàng Việt Nam có thể giao kết hợp đồng
và sử dụng dịch vụ viễn thông của nhà cung cấp 
dịch vụ EU tại EU không?
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Việt Nam có cho phép nhà cung cấp dịch vụ viễn
thông EU cung cấp dịch vụ qua biên giới cho khách
hàng tại Việt Nam không?

Tương tự WTO, trong EVFTA, đối với tất cả các lĩnh vực dịch vụ viễn thông có
cam kết, Việt Nam đều cam kết cho phép nhà cung cấp dịch vụ viễn thông EU
được cung cấp dịch vụ qua biên giới cho khách hàng tại Việt Nam không hạn
chế nhưng phải đáp ứng điều kiện nhất định. Các điều kiện này được xác
định tùy thuộc vào việc dịch vụ viễn thông đó được thực hiện hữu tuyến và
di động mặt đất hay qua vệ tinh. 

Đối với các dịch vụ hữu tuyến và di động mặt đất
Với các dịch vụ hữu tuyến và di động mặt đất, dù là dịch vụ viễn thông cơ
bản hay dịch vụ giá trị gia tăng, việc cung cấp dịch vụ qua biên giới cho khách
hàng tại Việt Nam chỉ được phép thực hiện với điều kiện sau:

Dịch vụ được cung cấp thông qua thỏa thuận thương mại với một tổ chức
(entity) được thành lập ở Việt Nam, và

Tổ chức được thành lập tại Việt Nam đó phải được Việt Nam cấp phép
cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế

Đối với các dịch vụ viễn thông vệ tinh
Với các dịch vụ viễn thông vệ tinh, dù là dịch vụ viễn thông cơ bản hay các
dịch vụ giá trị gia tăng, việc cung cấp dịch vụ qua biên giới cho khách hàng
tại Việt Nam chỉ được phép thực hiện nếu có thoả thuận thương mại với nhà
cung cấp dịch vụ vệ tinh quốc tế Việt Nam được cấp phép. 

Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ qua biên giới sẽ không bị hạn chế bởi điều
kiện này trong trường hợp dịch vụ cung cấp cho các khách hàng sau đây:

Các khách hàng kinh doanh ngoài biển

Các cơ quan chính phủ

Các nhà cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, các đài phát thanh và truyền hình

Các văn phòng đại diện chính thức của các tổ chức quốc tế, các cơ quan
đại diện ngoại giao và lãnh sự

Các khu phát triển phần mềm và khu công nghệ cao

Các công ty đa quốc gia

Tất cả các khách hàng này đều phải đáp ứng điều kiện đã được cấp phép sử
dụng trạm vệ tinh mặt đất lắp đặt trên lãnh thổ Việt Nam.

13
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Về các tuyến cáp quang biển consortiom 
Liên quan tới các tuyến cáp quang biển thuộc một liên minh (consortium) mà
Việt Nam là một thành viên sở hữu, Việt Nam có cam kết chung cho phép:

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được kiểm soát dung lượng truyền
dẫn cáp quang biển toàn chủ (nghĩa là quyền sử dụng không tách rời IRU
hay dạng sở hữu consortiom) kết cuối tại một trạm cập bờ được cấp phép
tại Việt Nam;

Các nhà khai thác dịch vụ nước ngoài được cung cấp dung lượng đề cập
ở trên cho các nhà cung cấp dịch vụ VPN và IXP quốc tế được cấp phép tại
Việt Nam. 
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Tình huống giả định

Câu hỏi:

AusTel là công ty viễn thông của áo, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ
viễn thông vệ tinh cho khách hàng là doanh nghiệp, các tổ chức chính
phủ/phi chính phủ và khách hàng cá nhân trên toàn châu Âu. Gần đây
nhiều khách hàng của AusTel mở hiện diện tại Việt Nam. AusTel đã
đàm phán thành công nhiều hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông
tương tự cho các hiện diện này ở Việt Nam. Vậy theo EVFTA, AusTel có
được thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho các khách hàng này không?

Trả lời:

Việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các khách hàng tại Việt Nam của
AusTel được xếp vào diện cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới
(phương thức 1). Theo cam kết EVFTA, AusTel được phép thực hiện
dịch vụ này nhưng theo các điều kiện nhất định tùy thuộc vào nhóm
khách hàng mà AusTel cung cấp. 

Nếu là các khách hàng là cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, các đài
phát thanh-truyền hình, các doanh nghiệp kinh doanh ngoài biển, khu
công nghệ cao/phần mềm hoặc công ty đa quốc gia đã được cấp phép
sử dụng trạm vệ tinh mặt đất đầu Việt Nam thì AusTel có thể cung cấp
dịch vụ qua biên giới trực tiếp. Tuy nhiên, trên thực tế AusTel có thể
sẽ gặp khó khăn trong việc liên hệ với khách hàng, lắp đặt trạm mặt
đất, duy tu bảo dưỡng dịch vụ...nếu không có đối tác ở đầu Việt Nam
để thực hiện những việc này.

Đối với tất cả các khách hàng còn lại, AusTel chỉ có thể cung cấp dịch
vụ viễn thông qua biên giới cho họ thông qua thỏa thuận hợp tác với
doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc
tế hoặc giấy phép cung cấp dịch vụ vệ tinh quốc tế (tùy thuộc vào loại
dịch vụ mà AusTel muốn cung cấp cho khách hàng).



37Cẩm nang doanh nghiệp EVFTA và Ngành Viễn thông Việt Nam

Trong EVFTA, Việt Nam chỉ cam kết cho phép các nhà đầu tư EU được thành
lập liên doanh để kinh doanh các dịch vụ viễn thông cơ bản có trong Biểu
cam kết với các điều kiện cụ thể, tùy thuộc vào việc dịch vụ có hạ tầng mạng
hay không có hạ tầng mạng.

So với mức cam kết trong WTO, trong EVFTA Việt Nam chỉ mở thêm với các
dịch vụ viễn thông cơ bản không có hạ tầng mạng. Cụ thể:

Đối với dịch vụ viễn thông cơ bản không có hạ tầng mạng
Đối với nhóm này, Việt Nam chỉ cam kết cho phép nhà đầu tư EU được thành
lập liên doanh với điều kiện:

Không giới hạn đối tác Việt Nam (trong WTO, đối với trường hợp này, đối
tác Việt Nam phải là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép)

Phần vốn góp của nước ngoài không được quá 70% vốn điều lệ (đối với
dịch vụ mạng riêng ảo VNP), 65% đối với các dịch vụ còn lại; sau 05 năm
kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, các tỷ lệ này được nâng lên đến 75%
(trong WTO, chỉ cho phép vốn nước ngoài tối đa đến 70%)
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Nhà đầu tư EU có thể kinh doanh dịch vụ viễn thông
cơ bản tại Việt Nam dưới những hình thức nào?

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng

Trong WTO và EVFTA, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ
tầng mạng được hiểu là nhà cung cấp không sở hữu dung lượng
truyền dẫn nhưng có hợp đồng thuê dung lượng từ nhà khai thác hoặc
sở hữu dung lượng đó (bao gồm cả dung lượng cáp quang biển), kể
cả trên cơ sở dài hạn. 

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng này được
phép sở hữu các trang thiết bị viễn thông (ví dụ các thiết bị đầu cuối
mạng) trong phạm vi trụ sở hoạt động của mình và tại các điểm cung
cấp dịch vụ công cộng được cho phép (POP).

14
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Đối với dịch vụ viễn thông cơ bản có hạ tầng mạng
Đối với nhóm này, trong EVFTA, Việt Nam giữ nguyên mức cam kết như trong
WTO, theo đó nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập liên doanh để kinh
doanh trong lĩnh vực này nếu đáp ứng điều kiện sau:

Đối tác phía Việt Nam phải là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp
phép tại Việt Nam; và

Phần vốn góp của nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ

Nhìn vào các cam kết này, có thể thấy các dịch vụ viễn thông có hạ tầng
mạng có mức mở cửa hạn chế hơn so với các dịch vụ viễn thông không có
hạ tầng mạng.
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Tình huống giả định

Câu hỏi:

PARCom, một công ty viễn thông có trụ sở tại Paris, Pháp cùng với
Công ty TNHH NamVTH có đăng ký kinh doanh dịch vụ phần mềm và
nội dung số của Việt Nam đang thảo luận kế hoạch hợp tác kinh doanh.
Theo kế hoạch này, PARCom và NamVTH sẽ góp vốn thành lập công ty
liên doanh để đầu tư hạ tầng mạng cung cấp các dịch vụ sản xuất phần
mềm tin học, dịch vụ thoại, truyền số liệu, telex, fax, hội nghị truyền
hình… trên mạng Internet. Trong giai đoạn đầu, NamVTH sẽ góp 51%
vốn liên doanh, còn lại là PARCom, sau 5 năm hoạt động, PARCom sẽ
tăng vốn góp trong liên doanh để tăng vốn điều lệ liên doanh và tăng
tỷ lệ của PARCom lên 65%. Theo EVFTA, kế hoạch này của PARCom và
NamVTH có được phép không?

Trả lời:

Lĩnh vực kinh doanh dự kiến của Liên doanh giữa PARCom và NamVTH
là dịch vụ viễn thông cơ bản có hạ tầng mạng. Theo cam kết trong cả
WTO và EVFTA, để thành lập liên doanh trong lĩnh vực này, đối tác phía
Việt Nam phải là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã được cấp phép.
Vì vậy NamVTH cần có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông mới có
thể tham gia liên doanh này. 

Về mức vốn dự kiến trong liên doanh, do hiện tại theo cam kết WTO
Việt Nam đã cho phép thành lập liên doanh vốn nước ngoài đến 49%
trong lĩnh vực này nên hai Bên có thể thành lập liên doanh ngay sau
khi NamVTH có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông mà không cần
chờ tới khi EVFTA có hiệu lực. Tuy nhiên, kế hoạch tăng tỷ lệ vốn góp
của PARCom trong Liên doanh thì không thể thực hiện được trừ khi
pháp luật Việt Nam cho phép việc này (chung cho tất cả các nhà đầu
tư nước ngoài).
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Nhà đầu tư EU có thể kinh doanh dịch vụ viễn thông 
giá trị gia tăng tại Việt Nam dưới những hình thức nào?

Trong EVFTA, Việt Nam có cam kết mở cửa đối với dịch vụ truy nhập Internet
IAS tương đối khác biệt so với cam kết đối với các dịch vụ viễn thông giá trị
gia tăng còn lại. Cụ thể:

Đối với dịch vụ truy nhập Internet (IAS)
Tương tự cam kết trong WTO, đối với dịch vụ này, Việt Nam chỉ cam kết cho
nhà đầu tư EU được thành lập liên doanh để kinh doanh dịch vụ truy nhập
Internet IAS tại Việt Nam. Liên doanh trong lĩnh vực này phải đáp ứng các
điều kiện sau:

Trường hợp dịch vụ không có hạ tầng mạng: Phần vốn nước ngoài trong
liên doanh không được vượt quá 65%, và sẽ được nâng lên đến 100%
sau 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực;

Trường hợp dịch vụ có hạ tầng mạng: Đối tác Việt Nam phải là nhà cung
cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam; phần vốn góp nước
ngoài không vượt quá 50%, sẽ được nâng lên đến 65% sau 5 năm kể từ
khi Hiệp định có hiệu lực

Đối với các dịch vụ giá trị gia tăng khác đã có cam kết
Đối với nhóm dịch vụ này Việt Nam cam kết cho nhà đầu tư EU được đầu tư
kinh doanh thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên
doanh với các điều kiện sau:

Trường hợp dịch vụ có hạ tầng mạng, đối tác Việt Nam trong hợp đồng
hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh phải là nhà cung cấp dịch vụ viễn
thông được cấp phép tại Việt Nam

Tỷ lệ vốn nước ngoài trong liên doanh phải đáp ứng các điều kiện tương
tự như điều kiện với liên doanh trong lĩnh vực dịch vụ truy nhập Internet
(IAS) nói trên

15

Tình huống giả định

Câu hỏi:

Anh Borel là chuyên gia người Séc, đã làm việc trong một liên doanh
ở Việt Nam được 3 năm trong lĩnh vực viễn thông. Anh Borel có kế
hoạch cùng với một nhóm kỹ sư Việt Nam giỏi mà Anh quen biết

15
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thành lập một công ty riêng, chuyên cung cấp dịch vụ trao đổi dữ
liệu điện tử, thư thoại, chatting qua Internet và dịch vụ truy nhập
Internet tại Việt Nam. Dự kiến Anh Borel sẽ góp 70% vốn, các kỹ sư
Việt Nam góp số còn lại. Vậy theo EVFTA, kế hoạch này có được phép
thực hiện được không?

Trả lời:

Lĩnh vực kinh doanh mà công ty của Anh Borel và các kỹ sư Việt Nam
dự kiến là dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng – lĩnh vực đã được Việt
Nam cam kết cho phép thành lập liên doanh trong cả WTO và EVFTA.
Tuy nhiên tùy thuộc vào việc các dịch vụ dự kiến là có hạ tầng mạng
hay không có hạ tầng mạng mà các điều kiện đối với liên doanh là
khác nhau.

Chiếu theo các điều kiện của WTO và EVFTA thì công ty của Anh Borel
và các kỹ sư Việt Nam chỉ có thể kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng
không có hạ tầng mạng (bởi các dịch vụ có hạ tầng mạng đòi hỏi đối
tác phía Việt Nam phải là các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đươc
cấp phép) và giảm tỷ lệ vốn của Anh Borel xuống 65%. Nếu điều chỉnh
như vậy, công ty có thể thành lập ngay mà không cần chờ EVFTA có
hiệu lực (vì cam kết của EVFTA tương tự như WTO). Sau 05 năm kể từ
khi EVFTA có hiệu lực, Anh Borel có thể nâng tỷ lệ vốn của mình trong
công ty lên mức nào tùy ý, do khi đó EVFTA đã bỏ yêu cầu về tỷ lệ vốn
tối đa trong liên doanh thuộc lĩnh vực này.

Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam (Nghị định 25/2011/NĐ-CP, sửa đổi bởi
Nghị định 81/2016/NĐ-CP) lại quy định đối tác Việt Nam trong liên
doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông
bắt buộc phải là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam (mà không
phải là các cá nhân nhà đầu tư hoặc các chủ thể kinh doanh khác như
hộ kinh doanh, hợp tác xã…). Do đó theo pháp luật Việt Nam thì dự
kiến này của Anh Borel và các kỹ sư Việt Nam chỉ có thể thực hiện
được nếu trước đó các kỹ sư Việt Nam thành lập một doanh nghiệp
(không nhất thiết phải là doanh nghiệp trong lĩnh vưc viễn thông) và
doanh nghiệp này cùng anh Borel thành lập liên doanh.





Hiện trạng 
ngành viễn thông Việt Nam

PHầN THứ HAI
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Hiện trạng thị trường viễn thông Việt Nam

Trong nền kinh tế, viễn thông vừa là một ngành kinh tế kỹ thuật độc lập, vừa
là hạ tầng cơ sở về thông tin cho tất cả các ngành sản xuất, kinh doanh khác.
Hiện tại viễn thông ở Việt Nam vẫn còn là một ngành dịch vụ có quy mô
tương đối nhỏ trong tổng thể nền kinh tế Việt Nam. 

Tuy nhiên, cùng với sự linh hoạt trong tiếp nhận thành quả phát triển của
khoa học công nghệ trong lĩnh vực thông tin và sự gia tăng mạnh về cầu của
lực lượng dân số trẻ, có thu nhập đang ngày càng được cải thiện, ngành viễn
thông Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Trong 10 năm trở lại
đây, Việt Nam là một trong những thị trường viễn thông có tốc độ tăng
trưởng nhanh nhất trong khu vực và trên thế giới. 

Doanh thu hoạt động viễn thông năm 2018 đạt 395,8 nghìn tỷ đồng, tăng
7,3% so với năm 2017. Tính đến cuối năm 2018, tổng số thuê bao điện thoại
ước tính đạt 129,9 triệu thuê bao, tăng gấp 10 lần so với năm 2005 (trong
đó số thuê bao di động đạt 125,6 triệu thuê bao); số thuê bao internet băng
rộng cố định ước tính đạt gần 13 triệu thuê bao, tăng 19,2% so với 2017, và
cao gấp 60 lần so với năm 2005.

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ viễn thông tại Việt Nam 2016-2017

Chỉ tiêu

Tỷ lệ thuê bao di động 131 thuê bao/100 dân 116 thuê bao/100 dân

Năm 2016 Năm 2017

Tỷ lệ thuê bao internet
băng rộng cố định

10,11 thuê bao/100 dân 11,90 thuê bao/100 dân

Tỷ lệ thuê bao băng rộng
di động

50 thuê bao/100 dân 52,8 thuê bao/100 dân

Tỷ lệ người sử dụng
internet

62,76% dân số 54,19% dân số

Tỷ lệ phủ sóng di động 94% 95%

Bảng
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Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã phát triển các công nghệ 2G, 3G, 4G.
Gần đây nhất, từ tháng 5/2019, mạng 5G đã được doanh nghiệp đưa vào
thử nghiệm hệ thống tại Việt Nam, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia thử
nghiệm 5G sớm nhất thế giới. 

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 20/7/2019, có tổng
cộng 63 doanh nghiệp đang có giấy phép thiết lập mạng viễn thông công
cộng và 75 doanh nghiệp đang có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông.
Như vậy, từ chỗ viễn thông được xếp vào diện dịch vụ công ích, chỉ do doanh
nghiệp Nhà nước thực hiện, tới nay ngành này đã có sự tham gia của khá
nhiều các doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường viễn
thông. Tuy nhiên, thị phần viễn thông vẫn chủ yếu thuộc về các tập đoàn lớn
như Viettel, VNPT, FPT, Mobiphone…
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Tình hình xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài
trong lĩnh vực viễn thông của Việt Nam?

Do mức độ mở cửa của Việt Nam còn rất hạn chế, thị trường viễn thông của
Việt Nam cơ bản vẫn tương đối đóng đối với các nhà cung cấp dịch vụ viễn
thông nước ngoài. Cho tới nay, Việt Nam mới chỉ cho phép các doanh nghiệp
nước ngoài cung cấp dịch vụ qua biên giới hoặc đầu tư kinh doanh trực tiêp
tại Việt Nam trong một số ít phân ngành với điều kiện khá chặt chẽ, không
mở rộng hơn so với mức cam kết mở cửa trong WTO. 

Theo chiều ngược lại, dịch vụ viễn thông ở nhiều nước cũng được xếp vào
diện nhạy cảm, chỉ tiếp nhận một cách hạn chế các dịch vụ cung cấp qua biên
giới hoặc đầu tư nước ngoài.

Đây có thể là những lý do cơ bản khiến cho kết quả xuất khẩu, nhập khẩu
dịch vụ viễn thông của Việt Nam còn khá hạn chế.

Bảng

Kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ viễn thông của Việt Nam qua các năm

Nhập khẩu

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

30 47 54 59 79 67 57 85 82 85

Xuất khẩu 120 110 80 124 137 145 138 140 145 148

Nguồn: Trademap

Đơn vị: Triệu USDĐơn vị: Triệu USD

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông
Mặc dù không có số liệu riêng cho lĩnh vực viễn thông, nhưng trong toàn bộ
lĩnh vực thông tin và truyền thông thì tổng số dự án đầu tư nước ngoài tính lũy
kế đến tháng 8/2019 là 2.031 dự án với tổng số vốn gần 3,74 tỷ USD - chiếm
6,9% tổng số dự án và 1,05% tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

Các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực viễn thông bị hạn chế
về phạm vi, cách thức cung cấp dịch vụ và hình thức pháp lý. Do đó, không ít
trường hợp doanh nghiệp viễn thông nước ngoài vào Việt Nam nhưng gặp
nhiều rào cản khác nhau đã phải thu hẹp kinh doanh hoặc rút vốn về nước
như Beeline, SK Telecom…
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Về đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài
Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông mặc dù vẫn còn
rất khiêm tốn về quy mô và số lượng nhưng được đánh giá là rất có tiềm năng. 

Hiện tại, chỉ có một số tập đoàn lớn như Viettel, FPT, Mobiphone là có đầu tư
đáng kể ra nước ngoài. Tuy nhiên, với các chiến lược đi tắt đón đầu về công
nghệ và khả năng thích nghi với các điều kiện thể chế và thị trường sơ khai,
viễn thông là một lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài tiềm năng, đặc biệt là ở các
thị trường các nước đang phát triển khu vực châu á, châu Phi, Mỹ Latinh. Ví
dụ Viettel hiện đang đầu tư trên 1 tỷ USD tại 11 quốc gia tại ba châu lục này. 
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Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về 
cơ chế với đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực 
dịch vụ viễn thông?

Ngoài yêu cầu tuân thủ pháp luật chung về đầu tư kinh doanh (Luật Đầu tư,
Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan), hoạt động đầu tư kinh doanh
dịch vụ viễn thông tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định chuyên ngành
viễn thông tại:

Luật Viễn thông và 

Nghị định 25/2011/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 81/2016/NĐ-CP) quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Các quy định pháp luật khác liên quan tới dịch vụ viễn thông

Theo các văn bản này:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Việt Nam duy trì các điều kiện đầu tư đối
với nhà đầu tư nước ngoài ở mức như trong các cam kết WTO của Việt
Nam, ngoại trừ điều kiện đối tác phía Việt Nam trong hợp đồng hợp tác
kinh doanh, liên doanh ít nhất phải là doanh nghiệp được thành lập tại
Việt Nam (theo cam kết WTO thì với trường hợp dịch vụ giá trị gia tăng
không có hạ tầng mạng ngoại trừ dịch vụ truy nhập Internet IAS thì không
hạn chế đối tác Việt Nam trong liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh)

Đối với tất cả các trường hợp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ viễn thông
(không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài): Nhà đầu tư
phải có giấy phép viễn thông và đều phải đáp ứng nhiều điều kiện nhất
định trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, hoạt động viễn thông ở Việt Nam còn phải tuân thủ tất cả các quy
định pháp luật có liên quan trong các hệ thống pháp luật khác (ví dụ pháp
luật về an toàn thông tin, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, thương
mại điện tử...).
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Doanh nghiệp viễn thông sau khi đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp
theo thủ tục tại Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (chung cho tất cả các ngành
nghề) thì phải được cấp giấy phép viễn thông (một dạng Giấy phép con)
trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Thủ tục, trình tự và điều kiện cấp phép viễn thông được tóm tắt như dưới đây:

Cơ quan cấp phép
Tùy loại dịch vụ viễn thông xin cấp phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép
có thể là:

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; hoặc 

Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông (Cục Viễn thông – Bộ Thông
tin và Truyền thông)

Điều kiện cấp phép 
Doanh nghiệp xin cấp phép phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về: 

Mức vốn pháp định tối thiểu, mức cam kết đầu tư tối thiểu (các mức này
được quy định riêng  cho loại dịch vụ viễn thông)

Bản cam kết thực hiện (đúng) nội dung Giấy phép

Kế hoạch kinh doanh 05 năm đầu (với các nội dung bắt buộc theo quy định)

Các yêu cầu về tổ chức bộ máy và nhân lực

Trình tự thủ tục cấp phép
Pháp luật có quy định cụ thể về các trình tự, thủ tục, hồ sơ xin cấp phép đối
với dịch vụ viễn thông nói chung (cấp mới, sửa đổi bổ sung, gia hạn).

Ngoài ra, đối với một số hoạt động viễn thông riêng của bất kỳ chủ thể nào
(không nhất thiết phải là chủ thể kinh doanh), các hoạt động này cần phải
được cấp Giấy phép riêng trước khi thực hiện, bao gồm:

Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển

Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc 
cấp phép viễn thông?

Cam
 kết

1

Hiện trạng

2

Cơ
 hội - Thách thứ

c

3

19



50 Cẩm nang doanh nghiệp EVFTA và Ngành Viễn thông Việt Nam

Một số vấn đề khác
Về công bố: Giấy phép viễn thông sau khi được cấp phải được công bố
trong thời hạn và theo cách thức quy định

Về bảo đảm thực hiện giấy phép viễn thông: Doanh nghiệp viễn thông
không thực hiện đúng các nội dung tại Giấy phép hoặc cam kết khi đề
nghị cấp phép phải nộp tiền phạt (quy định mức phạt tối đa đối với từng
loại giấy phép bị vi phạm)
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Viễn thông là lĩnh vực được xếp vào nhóm nhạy cảm, có thể ảnh hưởng lớn
tới các lợi ích công cộng quan trọng. Do đó, tương tự như pháp luật nhiều
nước, pháp luật Việt Nam có nhiều quy định ràng buộc mà tất cả các nhà
cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam (không phụ thuộc vào nguồn gốc
vốn đầu tư) đều phải tuân thủ.

Sau đây là tóm tắt một số điều kiện cơ bản đối với hoạt động đầu tư kinh
doanh trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông:

Điều kiện về sở hữu chéo về vốn trong doanh nghiệp viễn thông: 
Một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong
một doanh nghiệp viễn thông thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ
hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong một
thị trường dịch vụ viễn thông

Xử lý vụ việc cạnh tranh, tranh chấp trong lĩnh vực viễn thông: 
Hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực
viễn thông được xử lý bởi Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông,
theo các trình tự thủ tục riêng, khác với thủ tục xử lý vụ việc cạnh tranh
thông thường;

Tập trung kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông: Phải tuân thủ song
song 02 thủ tục ở cả cơ quan quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) và Cơ
quan quản lý chuyên ngành về viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông: Trước hết phải được xử
lý theo thủ tục tại Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, sau đó
mới được thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp thông thường

Hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông: 
Phải có hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung được đăng ký và được
chấp thuận bởi Bộ Công Thương (sau khi Bộ này thống nhất với Bộ Thông
tin và Truyền thông) trong trường hợp dịch vụ viễn thông thiết yếu thuộc
Danh mục Thủ tướng quy định; 

Phải có hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung được đăng ký và được
chấp thuận bởi Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông đối với dịch
vụ thuộc Danh mục Bộ Thông tin và Truyền thông quy định

Các yêu cầu đáng chú ý đối với hoạt động kinh doanh
dịch vụ viễn thông theo pháp luật Việt Nam?
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Các yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cụ thể trong các lĩnh vực:
Đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao; 

Điều kiện và thủ tục ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông

Phí quyền hoạt động viễn thông (nhằm thi hành chính sách của Nhà nước
về viễn thông trong từng thời kỳ và bảo đảm bù đắp chi phí cho công tác
quản lý viễn thông)

Các khung khổ quản lý chung đối với các dịch vụ viễn thông:
Với tính chất đặc thù, hoạt động viễn thông phải tuân thủ một số nguyên
tắc/yêu cầu quản lý chung bắt buộc – nhiều nguyên tắc trong số này đã được
nhắc lại trong cam kết EVFTA, ví dụ các nguyên tắc về:

Phân bổ băng tần số, số thuê bao viễn thông

Đổi số thuê bao viễn thông

Quản lý chất lượng viễn thông

Khuyến mại đối với dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng

Giá cước dịch vụ viễn thông
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Thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam được đánh giá là rất có tiềm năng
phát triển xuất phát từ nhiều yếu tố tích cực:

Thứ nhất, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các
doanh nghiệp đang có sự mở rộng liên tục, kéo theo sự gia tăng mạnh
mẽ về nhu cầu đối với các dịch vụ viễn thông phục vụ hoạt động đầu tư,
sản xuất kinh doanh
Theo Tổng cục Thống kê, tại thời điểm 31/12/2018 số doanh nghiệp đang
hoạt động trên cả nước đã đạt tới con số 714.755 doanh nghiệp, tăng
7,2% so với 2017. Trong 03 năm 2016-2018, số doanh nghiệp thành lập
mới mỗi năm đều trên 100.000 doanh nghiệp. Bình quân có 14,7 doanh
nghiệp trên 1.000 dân trong độ tuổi lao động.

Thứ hai, mức thu nhập và tiêu dùng của dân cư có sự gia tăng mạnh, từ
đó tăng khả năng mua sắm, chi trả, sử dụng các dịch vụ viễn thông
Theo Tổng cục Thống kê, GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2018
là khoảng 2.587 USD, tăng 198 USD so với 2017, 387 USD so với 2016.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 11.7%, cao hơn mức
tăng 11% năm 2017. Cơ quan này cũng ghi nhận mức tăng trưởng liên
tục về GDP bình quân đầu người và mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu
dùng qua các năm. 

Một số xu hướng mới trong tiêu dùng của dân cư cũng tạo ra thị trường
hấp dẫn cho các dịch vụ viễn thông, đặc biệt là xu hướng sử dụng di động,
mạng xã hội, thương mại điện tử, giải trí trên các thiết bị viễn thông...

Thứ ba, khả năng tiếp cận mạng viễn thông của người dân và các tổ chức,
doanh nghiệp ở Việt Nam ở mức cao, tạo điều kiện cho việc cung ứng
các dịch vụ viễn thông
Tính đến cuối 2018, hạ tầng viễn thông Việt Nam đã có tổng cộng hơn
800.000 km cáp quang, được triển khai đến tận thôn/bản/xã phường của
63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước; sóng di động đã phủ tới 99,7% dân
số (trong đó vùng phủ 3G, 4G phục vụ trên 98% dân số, hình thành xa lộ
kết nối toàn cầu). Đây là cơ sở hạ tầng quan trọng cho việc đưa dịch vụ
viễn thông vào các hoạt động đời sống kinh tế xã hội và là nền tảng cho
hoạt động viễn thông và kinh tế số (đặc biệt là mạng 4G, 5G).

Triển vọng thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam?

Cam
 kết

1

Hiện trạng

2

Cơ
 hội - Thách thứ

c

3

21





Cơ hội, Thách thức 
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Các cơ hội từ EVFTA cho ngành viễn thông Việt Nam?

Trong tổng thể, mức độ mở cửa thị trường của Việt Nam cho nhà cung cấp
dịch vụ viễn thông EU trong EVFTA gần như tương tự với mức mở cửa theo
WTO trong giai đoạn 05 năm đầu kể từ khi EVFTA có hiệu lực. Và EVFTA chỉ
mở cửa lĩnh vực viễn thông cao hơn so với cam kết WTO sau 05 năm, theo
hướng tăng hạn mức vốn nước ngoài trong liên doanh. 

Do đó, trong giai đoạn đầu, EVFTA hầu như không tạo ra tác động lớn nào về
đầu tư nước ngoài trên thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam. Và sau 05
năm, thay đổi cũng chỉ đáng kể ở mảng dịch vụ giá trị gia tăng không có hạ
tầng mạng (cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài).

Tuy nhiên, dưới tác động của việc thực thi các cam kết khác trong EVFTA, ngành
dịch vụ viễn thông Việt Nam cũng sẽ đứng trước các cơ hội đáng chú ý sau:

Nhu cầu đối với dịch vụ viễn thông gia tăng theo sự tăng trưởng của hoạt
động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu dưới tác động của EVFTA
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, EVFTA dự kiến sẽ giúp tăng GDP thêm 2.18-
3.25% trong giai đoạn 05 năm đầu có hiệu lực và khoảng 4.57-5.30% và
7.07-7.72% cho lần lượt các giai đoạn 05 năm tiếp theo. Về xuất khẩu,
dự kiến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ tăng thêm khoảng
20% trong năm đầu tiên thực hiện EVFTA, 42.7% vào năm thứ 5 và
khoảng 44.37% vào năm thứ 10.

Môi trường kinh doanh thuận lợi hơn thông qua cải cách thể chế và hoàn
thiện khung khổ pháp lý khi Việt Nam thực thi các cam kết EVFTA
Được đánh giá là sẽ tạo ra một làn sóng cải cách mới về thể chế, đặc biệt
trong các lĩnh vực có liên quan tới thủ tục hành chính và cơ chế quản lý
kinh tế, EVFTA dự kiến sẽ tạo môi trường thông thoáng hơn cho các lĩnh
vực kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực hiện đang có cơ chế quản lý phức
tạp, trong đó có dịch vụ viễn thông.
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Cơ hội đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông tại thị trường EU qua các
cam kết mở cửa thị trường viễn thông của EU cho Việt Nam
Trong EVFTA, EU có cam kết mở cửa các thị trường dịch vụ cho nhà cung
cấp dịch vụ Việt Nam ở mức cao so với các đối tác FTA khác. Cùng với đó,
dự kiến về nhu cầu và tăng trưởng của các dịch vụ viễn thông ở EU, đặc
biệt là ở các thị trường phát triển trung bình (ví dụ khối các nước Đông
Âu, Hy Lạp…) là cơ hội đáng kể cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
Việt Nam. 

Khác với nhiều lĩnh vực dịch vụ khác, với kinh nghiệm đầu tư phát triển
hệ thống viễn thông ở nhiều nước trên thế giới, cùng với mức độ mở
cửa tương đối của EU cho Việt Nam trong EVFTA, một số nhà cung cấp
dịch vụ viễn thông Việt Nam có những lợi thế nhất định trong tiếp cận và
cung cấp dịch vụ viễn thông trên thị trường tiềm năng này.

Cơ hội hợp tác với các đối tác EU, cải thiện chuyên môn, công nghệ, quản
trị, năng lực cạnh tranh
Dịch vụ viễn thông là một trong những ngành dịch vụ mà EU, đặc biệt là
các thành viên phát triển nhất trong EU, có thế mạnh.

Trong EVFTA, Việt Nam hầu như mới chỉ mở cửa dịch vụ viễn thông theo
các điều kiện ràng buộc về hợp tác, liên doanh giữa nhà cung cấp dịch vụ
tài chính EU và Việt Nam. Đây là sức ép cho các nhà cung cấp dịch vụ EU
và là cơ hội để các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam hợp tác với họ,
qua đó học hỏi các đối tác này (về kinh nghiệm quản lý, trình độ chuyên
môn, tận dụng nguồn vốn…) cũng như cùng với họ nâng cao năng lực
cạnh tranh của mình.
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Các thách thức từ EVFTA đối với ngành viễn thông
Việt Nam?

Từ góc độ tác động trực tiếp, EVFTA dự kiến sẽ không mang lại thách thức
đáng kể nào hơn cho các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông Việt Nam. Lý do
chủ yếu là:

Mức mở cửa của Việt Nam trong EVFTA đối với dịch vụ viễn thông hầu
như giữ nguyên như mức cam kết WTO (ngoại trừ một số rất ít khía cạnh
được mở thêm như mở rộng diện đối tác Việt Nam, tăng tỷ lệ vốn tối đa
được phép của phía nước ngoài trong liên doanh theo lộ trình 05 năm)

Các quy định trong nước về điều kiện cấp phép và hoạt động áp dụng
chung cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mà Việt Nam áp dụng
không bị hạn chế hay thu hẹp trong EVFTA

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập chung, đặc biệt với việc Việt Nam còn có
cam kết mở cửa thị trường dịch vụ viễn thông trong các Hiệp định thương
mại tự do khác ngoài EVFTA, ngành dịch vụ viễn thông được cho là đang phải
đối mặt với một số thách thức sau:

áp lực cạnh tranh từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nước ngoài trên
thị trường Việt Nam ngày càng lớn
áp lực này chủ yếu xuất phát từ việc Việt Nam mở cửa mạnh nền kinh tế
theo các FTA khiến thương mại – đầu tư và hoạt động xuất nhập khẩu sôi
động. Từ đó, tạo ra thị trường hấp dẫn thu hút sự tham gia của các nhà
cung cấp dịch vụ viễn thông nước ngoài tại Việt Nam, dẫn tới sức ép cạnh
tranh mạnh với các doanh nghiệp Việt Nam.

Yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông ngày càng cao, không
dừng lại ở giá mà đòi hỏi mức độ phong phú về dịch vụ, chất lượng dịch vụ
Cùng với quá trình hội nhập, sự phát triển của công nghệ thông tin và số
lượng các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên thị trường, các khách
hàng sử dụng dịch vụ thông tin ở Việt Nam cũng có đòi hỏi ngày càng cao
về chất lượng, loại và giá dịch vụ viễn thông, đồng thời cũng có nhiều
lựa chọn hơn. Cùng với đó, cơ chế quản lý của Việt Nam với dịch vụ viễn
thông cũng đang thay đổi, với một số yêu cầu mới tạo điều kiện cho khách
hàng (ví dụ các yêu cầu về đổi mạng giữ số, bảo vệ thông tin cá nhân của
khách hàng…).

Trong bối cảnh này, doanh nghiệp viễn thông Việt Nam bị đặt trong thế
buộc phải đưa ra các dịch vụ tốt hơn, đa dạng hơn, an toàn hơn, với giá
hợp lý hơn để thu hút, giữ khách hàng.
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Việc ứng dụng công nghệ trong các dịch vụ tài chính đặt ra thách thức
trong bảo mật thông tin, quản trị và bảo vệ an toàn dữ liệu thông tin
Thách thức về an toàn giao dịch và an toàn thông tin trong lĩnh vực viễn
thông vốn là thách thức thường trực đối với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ
viễn thông nào. Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh mạnh như đề cập ở
trên, thách thức này còn lớn hơn nữa. 

Với không ít các doanh nghiệp Việt Nam vốn chưa có ý thức thực sự về
công tác bảo đảm an toàn và bí mật thông tin khách hàng, hoặc chưa có
cơ chế kiểm soát an toàn thông tin chặt chẽ, nguồn lực đầu tư cho vấn
đề này lại không lớn bằng các đối thủ nước ngoài, thách thức này thực
sự không dễ vượt qua.
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Từ góc độ chính sách, doanh nghiệp viễn thông 
Việt Nam cần chuẩn bị gì trước EVFTA?

Viễn thông là ngành nhạy cảm, vì vậy các cơ chế quản lý đối với hoạt động
kinh doanh trong ngành này cũng được thiết kế với nhiều yêu cầu ràng buộc
riêng và chặt hơn so với nhiều ngành khác. Hơn nữa, ngành này cũng có
nhiều đặc thù trong cạnh tranh, do đó cơ chế quản lý cũng bao gồm nhiều
hạn chế nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận hạ tầng viễn thông và bảo đảm
cạnh tranh trên thị trường này.

Tuy nhiên, càng nhiều các cơ chế quản lý ràng buộc thì nguy cơ lạm dụng,
gây cản trở quyền tự do kinh doanh và phát triển lại càng lớn. Ngoài ra, ngay
cả đối với các biện pháp quản lý cần thiết, các bất cập, vướng mắc về thủ tục
hành chính vẫn luôn là các nguy cơ lớn.

Do đó, doanh nghiệp viễn thông cần chú ý tham gia hoạt động vận động chính
sách, cùng Nhà nước xây dựng các cơ chế quản lý phù hợp với mong muốn
của mình, đặc biệt là:

Vận động chính sách nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh
tranh và công bằng hơn nữa trong các cơ chế quản lý đối với các ngành
dịch vụ viễn thông
Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những rà soát các điều
kiện kinh doanh trong các lĩnh vực viễn thông. Hoạt động này đã mang
lại các kết quả bước đầu. Tuy nhiên theo yêu cầu của Chính phủ, hoạt
động rà soát này phải được tiến hành liên tục, qua đó tạo điều kiện tốt
nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trên thực tế, hiệu quả rà soát và cắt giảm các điều kiện kinh doanh này
phụ thuộc một phần lớn vào hành động, tiếng nói, yêu cầu từ phía các
doanh nghiệp. Đối với các lĩnh vực viễn thông, sự tham gia của các doanh
nghiệp trong ngành còn đặc biệt quan trọng bởi đây là lĩnh vực có chuyên
môn sâu mà các chuyên gia chung về môi trường kinh doanh có thể không
có đủ hiểu biết kỹ thuật để tham gia ý kiến với các cơ quan liên quan. Do
đó các doanh nghiệp cần chủ động tham gia tích cực vào quá trình này,
qua đó có được cơ chế thuận lợi, thông thoáng và an toàn cho hoạt động
kinh doanh. 
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Vận động chính sách nhằm tiếp tục thúc đẩy việc mở cửa, tự do hóa các
dịch vụ viễn thông
Mức độ mở cửa thị trường trong các lĩnh vực viễn thông của Việt Nam
trong WTO là khá khiêm tốn. EVFTA hầu như không có cải thiện gì nhiều
về mức độ mở cửa này. Vì vậy, trong tổng thể, thị trường viễn thông Việt
Nam chưa thật sự mở.

Điều này một mặt giúp cho ngành dịch vụ viễn thông nội địa tạo dựng
một vị trí nhất định trong cạnh tranh trên thị trường nội địa. Mặt khác,
các biện pháp này cũng làm giảm áp lực thay đổi, phát triển của các doanh
nghiệp. Ngoài ra, hạn chế mở cửa thị trường cũng làm giảm cơ hội hợp
tác, liên doanh với các đối tác mạnh trong cung cấp dịch vụ ở thị trường
nội địa cũng như vươn ra thị trường nước ngoài.

Do đó, vì lợi ích của chính mình, doanh nghiệp ngành viễn thông nên cân
nhắc để có chiến lược vận động Chính phủ có tiến trình mở cửa tự do hóa
một cách hợp lý các dịch vụ viễn thông một cách chủ động (ví dụ đơn
phương mở cửa mạnh hơn mức cam kết).
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Từ góc độ cạnh tranh, doanh nghiệp viễn thông 
Việt Nam cần chú ý gì trước EVFTA?

Mở cửa thị trường trong EVFTA nói riêng và hội nhập nói chung tạo ra sức ép
cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong ngành. Để vượt qua sức ép này,
đồng thời tận dụng nó như là động lực để phát triển, giải pháp nền tảng và
bền vững là nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sau đây là một số trọng tâm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành viễn thông
mà doanh nghiệp cần chú ý:

Chuyên nghiệp hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp
Các dịch vụ viễn thông có đặc thù là các sản phẩm thường là tương tự
nhau, trong khung khổ các cơ chế pháp lý nhất định, do đó khả năng đa
dạng hóa hoặc tạo khác biệt lớn về sản phẩm tương đối hạn chế so với
các ngành khác. 

Trong điều kiện như vậy, tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ và khả
năng liên kết các sản phẩm, các nhà cung cấp dịch vụ là các yếu tố có thể
tạo ra khác biệt và ưu thế trong cạnh tranh.

Thiết kế và cung cấp dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng
Cùng với sự đa dạng của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng,
nhu cầu của khách hàng đối với các dịch vụ viễn thông cũng đa dạng, thay
đổi theo từng nhóm khách hàng, từng bối cảnh và từng lĩnh vực liên quan.
Trong bối cảnh các sản phẩm dịch vụ viễn thông có thể không khác biệt quá
lớn, khả năng linh hoạt trong cách thức cung cấp dịch vụ viễn thông và các
hình thức hỗ trợ khách hàng theo nhu cầu riêng của họ là rất quan trọng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ
Dịch vụ viễn thông gắn liền với sự phát triển của công nghệ thông tin,
theo hướng càng nhiều công nghệ thông tin mới thì khả năng đa dạng
hóa, cải thiện sản phẩm dịch vụ viễn thông càng lớn. Do đó, tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu quan trọng để doanh nghiệp
viễn thông gia tăng năng lực cạnh tranh.

25
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Rà soát thường xuyên và nâng cao các kỹ thuật bảo mật, bảo đảm an
toàn thông tin 
Khác với nhiều ngành khác, trong dịch vụ viễn thông, thông tin là yếu tố
chủ đạo. Do đó, vấn đề về bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin đặt ra với
ngành viễn thông lớn hơn các ngành khác. 

Vì vậy, rà soát và bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống cũng như của
khách hàng sử dụng dịch vụ là việc doanh nghiệp viễn thông cần chú ý
thực hiện chặt chẽ, thường xuyên.
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Tóm tắt các cam kết
liên quan tới dịch vụ viễn thông
trong EVFTA của Việt Nam

PHỤ LỤC
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Phụ lục 1
Tóm tắt các cam kết của Việt Nam trong EVFTA về nghĩa vụ
ứng xử chung với nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ EU 

Nguyên tắc Đầu tư
Dịch vụ cung cấp
xuyên biên giới

Mở cửa 
thị trường (MA)

Trừ khi Biểu cam kết
có quy định khác,
đối với các lĩnh vực
có trong Biểu, Việt
Nam cam kết không
áp dụng các biện
pháp hạn chế :

số lượng nhà
cung cấp dịch vụ, 

tổng giá trị giao
dịch/tài sản

tổng số lượng
dịch vụ cung cấp

Trừ khi Biểu cam kết có quy định khác, đối
với các lĩnh vực có trong Biểu, Việt Nam
cam kết không áp dụng đối với nhà đầu tư
EU các biện pháp hạn chế về: 

số lượng doanh nghiệp

tổng giá trị giao dịch hoặc tài sản

tổng số các hoạt động dịch vụ hoặc tổng
số lượng các dịch vụ đầu ra

tỷ lệ tối đa của cổ phần/vốn góp/giá trị
đầu tư nước ngoài

loại hình cụ thể của pháp nhân hoặc liên
doanh 

tổng số thể nhân có thể được tuyển dụng

Đối xử quốc gia
(NT)

Trừ khi Biểu cam
kết có quy định
khác, đối với các
lĩnh vực có trong
Biểu, Việt Nam cam
kết đối xử với nhà
cung cấp dịch vụ EU
không kém thuận
lợi hơn đối xử dành
cho nhà cung cấp
dịch vụ trong nước
trong hoàn cảnh
tương tự.

Chú ý: Việt Nam vẫn
có thể đối xử khác
biệt giữa nhà cung
cấp dịch vụ EU và
Việt Nam, miễn là
không làm thay đổi

Việt Nam cam kết dành cho nhà đầu tư EU
đối xử không kém thuận lợi hơn nhà đầu
tư Việt Nam về:

i. Thành lập hiện diện thương mại (trong
các lĩnh vực có trong Biểu cam kết và nếu
Biểu không có điều kiện khác)

ii. Hoạt động của doanh nghiệp (trong tất cả
các lĩnh vực) ngoại trừ các biện pháp sau:

Ban hành trước ngày EVFTA có hiệu lực

Ban hành trước ngày EVFTA có hiệu lực
và được sửa đổi sau đó mà không vi
phạm NT về hoạt động

Tất cả các biện pháp khác nếu không gây
ra thiệt hại cho doanh nghiệp EU thành
lập trước khi biện pháp đó ban hành
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Nguyên tắc Đầu tư
Dịch vụ cung cấp
xuyên biên giới

điều kiện cạnh
tranh theo hướng
làm lợi hơn cho
nhà cung cấp dịch
vụ Việt Nam

Đối xử tối 
huệ quốc (MFN)

Trong tất cả các lĩnh vực, Việt Nam cam
kết dành cho nhà đầu tư EU đối xử không
kém thuận lợi hơn đối xử dành cho nhà
đầu tư các nước khác ngoại trừ cam kết
trong các trường hợp sau:

Các Thỏa thuận có hiệu lực trước khi
EVFTA có hiệu lực

Các Hiệp định có cam kết về xóa bỏ rào
cản với doanh nghiệp hoặc về sự tương
đương về pháp luật trong một hoặc
nhiều ngành kinh tế

AEC

Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Các biện pháp thừa nhận lẫn nhau theo
GATS hoặc Phụ lục Dịch vụ tài chính của
GATS

Yêu cầu hoạt
động (PR)

Đối với các lĩnh vực có trong Biểu cam kết,
Việt Nam cam kết không áp đặt đối với nhà
đầu tư EU các yêu cầu về:

i. mức độ/tỷ lệ xuất khẩu

ii. tỷ lệ hàm lượng nội địa hóa

iii. mua, sử dụng hoặc dành ưu đãi đối với
hàng hóa/dịch vụ của Việt Nam

iv. ràng buộc số lượng/giá trị nhập khẩu
với số lượng/giá trị xuất khẩu hoặc nguồn
thu ngoại tệ

v. ràng buộc việc bán hàng tại Việt Nam với
số lượng/giá trị xuất khẩu hoặc các khoản
thu ngoại tệ
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Nguyên tắc Đầu tư
Dịch vụ cung cấp
xuyên biên giới

vi. chuyển giao công nghệ, quy trình sản
xuất, kiến thức độc quyền cho phía Việt Nam

vii. cung cấp độc quyền hàng hóa đến một
khu vực cụ thể

Các yêu cầu từ (i) đến (iv) cũng không
được sử dụng làm điều kiện để doanh
nghiệp EU được hưởng ưu đãi nào đó trừ
một số trường hợp liệt kê.
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Phụ lục 2
Tóm tắt các cam kết của Việt Nam trong EVFTA về mở cửa 
thị trường viễn thông

CHú THíCH CHUNG:
Phương thức 1: Cung cấp qua biên giới (nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài
cung cấp dịch vụ qua biên giới cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam)

Phương thức 2: Tiêu dùng ở nước ngoài (tổ chức, cá nhân Việt Nam tiêu dùng
dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài cung cấp tại nước ngoài)

Phương thức 3: Hiện diện thương mại tại Việt Nam (nhà đầu tư, cung cấp dịch
vụ nước ngoài thành lập liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn tại Việt Nam)

Phương thức 
Cam kết WTO (lộ trình thực
hiện tại thời điểm 1/9/2019) Cam kết EVFTA

Phương thức 1 Tất cả các dịch vụ viễn thông có cam kết

Dịch vụ hữu tuyến và di động mặt đất: Phải thông qua thoả
thuận thương mại với tổ chức được thành lập tại Việt Nam và
được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế

Dịch vụ viễn thông vệ tinh: Phải thông qua thoả thuận thương
mại với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh quốc tế Việt
Nam được cấp phép trừ trường hợp dịch vụ viễn thông vệ tinh
cung cấp qua biên giới cho: 

Các khách hàng kinh doanh ngoài biển, các cơ quan chính
phủ, các nhà cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, các đài phát
thanh và truyền hình, các văn phòng đại diện chính thức của
các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh
sự, các khu phát triển phần mềm và khu công nghệ cao đã
được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất. 

Các công ty đa quốc gia đã được cấp phép sử dụng trạm vệ
tinh mặt đất. 

Phương thức 2 Tất cả các dịch vụ viễn thông có cam kết

Mở hoàn toàn

Phương thức 3 Các dịch vụ viễn thông cơ bản 

(a) Các dịch vụ thoại (CPC 7521) 
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Phương thức 

Trường hợp dịch vụ không có hạ tầng mạng

Trường hợp dịch vụ có hạ tầng mạng

Cam kết WTO (lộ trình thực
hiện tại thời điểm 1/9/2019) Cam kết EVFTA

(b) Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói (CPC 7523**) 
(c) Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch kênh (CPC 7523**) 
(d) Dịch vụ Telex (CPC 7523**) 
(e) Dịch vụ Telegraph (CPC 7523**) 
(f) Dịch vụ Facsimile (CPC 7521** + 7529**) 
(g) Dịch vụ thuê kênh riêng (CPC 7522** + 7523**) 
(o*) Các dịch vụ khác: 

Dịch vụ hội nghị truyền hình (CPC 75292) 

Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu video trừ truyền quảng bá

Các dịch vụ thông tin vô tuyến, bao gồm: 

Dịch vụ thoại di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh) 

Dịch vụ số liệu di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh) 

Dịch vụ nhắn tin 

Dịch vụ PCS 

Dịch vụ trung kế vô tuyến 

Dịch vụ kết nối Internet (IXP)

Chỉ cho phép liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
được cấp phép tại Việt Nam, vốn nước ngoài đến 49%

Dịch vụ viễn thông cơ bản: 

(o*) Các dịch vụ viễn thông khác 

Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN)

Chỉ cho phép liên doanh với
các nhà cung cấp dịch vụ viễn
thông được cấp phép tại Việt
Nam, trong đó vốn nước
ngoài đến 65% 

Tương tự WTO nhưng:

Không hạn chế đối tác 
Việt Nam

5 năm kể từ khi EVFTA có
hiệu lực, vốn nước ngoài
được phép đến 75%.
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Phương thức 

Trường hợp dịch vụ không có hạ tầng mạng

Cam kết WTO (lộ trình thực
hiện tại thời điểm 1/9/2019) Cam kết EVFTA

Trường hợp dịch vụ có hạ tầng mạng

Chỉ cho phép liên doanh với
các nhà cung cấp dịch vụ viễn
thông được cấp phép tại Việt
Nam, trong đó vốn nước
ngoài đến 70% 

Chỉ cho phép liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
được cấp phép tại Việt Nam. Phần vốn góp của phía nước
ngoài trong liên doanh không vượt quá 49% vốn pháp định

Các dịch vụ giá trị gia tăng 

(h) Thư điện tử (CPC 7523 **) 
(i) Thư thoại (CPC 7523 **) 
(j) Thông tin trực tuyến và truy cập lấy thông tin từ cơ sở dữ
liệu (CPC 7523**) 
(k) Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) (CPC 7523**) 
(l) Các dịch vụ facsimile gia tăng giá trị, bao gồm lưu trữ và
chuyển, lưu trữ và khôi phục (CPC 7523**) 
(m) Chuyển đổi mã và giao thức 

(n) Thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu (bao gồm xử lý 
giao dịch) (CPC 843**) 

Tương tự WTO nhưng:

Không hạn chế đối tác 

Việt Nam

5 năm kể từ khi EVFTA có
hiệu lực, vốn nước ngoài
được phép đến 75%.

Trường hợp dịch vụ không có hạ tầng mạng

Chỉ cho phép hợp đồng hợp
tác kinh doanh hoặc liên
doanh; vốn nước ngoài trong
liên doanh đến 65% 

Tương tự WTO và

5 năm kể từ khi EVFTA có
hiệu lực, vốn nước ngoài
được phép đến 100%

Trường hợp dịch vụ có hạ tầng mạng

Chỉ cho phép hợp đồng hợp
tác kinh doanh hoặc liên
doanh với nhà cung cấp dịch
vụ viễn thông được cấp phép
tại Việt Nam. 

Tương tự WTO và

5 năm kể từ khi EVFTA có
hiệu lực, vốn nước ngoài
được phép đến 65%
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Phương thức 
Cam kết WTO (lộ trình thực
hiện tại thời điểm 1/9/2019) Cam kết EVFTA

Vốn nước ngoài trong liên
doanh đến 50%

Các dịch vụ giá trị gia tăng 

(o) Dịch vụ khác 

Dịch vụ Truy nhập Internet (IAS)

Trường hợp dịch vụ không có hạ tầng mạng

Chỉ cho phép liên doanh,
trong đó vốn nước ngoài 
đến 65% 

Tương tự WTO và

5 năm kể từ khi EVFTA có
hiệu lực, vốn nước ngoài
được phép đến 100%.

Trường hợp dịch vụ có hạ tầng mạng

Chỉ cho phép liên doanh với
nhà cung cấp dịch vụ viễn
thông được cấp phép tại 
Việt Nam

Vốn nước ngoài trong liên
doanh đến 50%

Tương tự WTO và

5 năm kể từ khi EVFTA có
hiệu lực, vốn nước ngoài
được phép đến 65%
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