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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Hiện nay trên thế giới, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học - kỹ 

thuật nói chung và công nghệ thông tin nói riêng, thì thương mại điện tử đang 

nắm giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, chính nó đã góp 

phần quan trọng thúc đẩy tăng tỷ trọng GDP của những quốc gia có nền kinh tế 

phát triển. Thương mại điện tử là sự phát triển của thương mại truyền thống, 

được cấu thành bởi nhiều thành tố, trong đó có sự áp dụng các thành quả của 

khoa học - kỹ thuật phục vụ đời sống con người cũng như việc thỏa mãn các 

nhu cầu khác. Đây là xu hướng tất yếu của sự phát triển trên mọi phương diện 

về kinh tế - xã hội ở mọi quốc gia trong thời kỳ toàn cầu hóa. Vì vậy, để điều 

chỉnh các quan hệ xã hội mới vận hành trên nền tảng của công nghệ điện tử và 

công nghệ viễn thông, đòi hỏi phải có cơ chế điều chỉnh pháp luật phù hợp, 

tương thích nhằm đảm bảo để các quan hệ về thương mại điện tử phát triển 

hiệu quả, khả thi, có tính định hướng đúng đắn, lành mạnh và bền vững. Pháp 

luật về thương mại điện tử ở nhiều quốc gia tiên tiến đã và đang nắm giữ vai trò 

quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ thương mại điện tử.  

 Từ những phân tích khái quát ở trên cho thấy, việc đặt vấn đề nghiên cứu 

toàn diện và sâu sắc về pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay là có 

ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh các quan 

hệ thương mại điện tử ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Việc nghiên cứu có 

hệ thống, toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật thương mại 

điện tử sẽ làm rõ những khái niệm pháp lý gắn với những thuật ngữ có nội hàm 

kỹ thuật cao, tiên lượng những phát sinh có thể xảy ra trong thực tế và trong 

tương lai, đóng góp những tri thức quý báu đối với khoa học pháp lý nói chung 

và hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các hoạt động thương mại điện tử 

nói riêng, thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển. Đây cũng là lý do mà nghiên 



2 
 

cứu sinh lựa chọn đề tài “Pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay” 

để nghiên cứu và làm Luận án Tiến sĩ luật học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận, đặc điểm, nội dung của 

pháp luật thương mại điện tử nhằm đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện 

pháp luật thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu hoàn thiện pháp luật  thương mại 

điện tử ở Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để đạt được mục đích của đề tài, thì nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra là: 

- Nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận của pháp luật về thương mại 

điện tử, làm rõ các đặc trưng cơ bản, cơ chế bảo đảm thực hiện pháp luật về 

thương mại điện tử .  

- Nghiên cứu đánh giá về thực trạng pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật 

về thương mại điện tử, chỉ ra các hạn chế, bất cập và nguyên nhân là cơ sở thực 

tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam. 

- Đưa ra các kiến nghị về định hướng và giải pháp cụ thể để hoàn thiện 

pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả cơ chế thực thi pháp luật về thương mại 

điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là pháp luật thương mại điện tử ở Việt 

Nam và thực trạng thực hiện pháp luật. 

Phạm vi nghiên cứu của luận án tập trung nghiên cứu làm rõ các đặc trưng 

và những nội dung cơ bản về pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam, cơ chế 

bảo đảm thực hiện pháp luật và các biện pháp xử lý vi phạm, giải quyết tranh 

chấp, không dàn trải theo nền tảng của pháp luật thương mại truyền thống. 
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Nội dung nghiên cứu liên quan đến vi phạm và giải quyết tranh chấp, 

Luận án chú trọng đến giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể giao dịch thương 

mại điện tử mà không đi sâu vào các biện pháp giải quyết khác. 

Việc nghiên cứu pháp luật của các quốc gia khác trên thế giới chỉ mang 

tính chất tham khảo, so sánh nhằm tiếp thu có chọn lọc những quan điểm, kinh 

nghiệm phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội ở Việt Nam.  

Về mặt thời gian, với đặc thù của hoạt động thương mại điện tử ở Việt 

Nam, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu pháp luật thương mại điện tử từ thời điểm 

Luật Thương mại 2005, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và Luật Công nghệ 

thông tin năm 2006 cùng hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành về vấn đề 

này được ban hành cho đến nay. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để làm rõ các vấn đề nghiên cứu, Luận án sử dụng các phương pháp 

mang tính truyền thống như phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch 

sử. Ngoài ra, trên cơ sở tìm ra quy luật phát triển của thương mại điện tử và sự 

phù hợp giữa phát triển thương mại điện tử với chính sách, pháp luật về thương 

mại điện tử, các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống, liên ngành, luật 

học so sánh và dự báo trên cơ sở các tài liệu thu thập được từ các công trình 

khoa học của các nhà khoa học trong và ngoài nước để trả lời các câu hỏi 

nghiên cứu trong phạm vi đề tài một cách thấu đáo.  

5. Những đóng góp mới của luận án 

- Trên cơ sở phân tích một cách khoa học, toàn diện các vấn đề lý luận 

của pháp luật về thương mại điện tử; đúc rút các bài học kinh nghiệm điều 

chỉnh pháp luật đối với thương mại điện tử ở một số quốc gia trên thế giới, luận 

án đã làm rõ nhu cầu điều chỉnh pháp luật trên cơ sở nhận diện các nguyên tắc 

cũng như nội dung, đặc trưng cơ bản của pháp luật về thương mại điện tử ở 

Việt Nam. 
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- Luận án đã đánh giá tổng thể về thực trạng pháp luật và cơ chế thực hiện 

pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam, làm rõ các yêu cầu cấp thiết của 

việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thương 

mại điện tử với những đặc thù về nội dung cũng như phương thức thực hiện ở 

Việt Nam hiện nay. 

- Từ các nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đưa ra các định hướng và 

giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về 

thương mại điện tử ở Việt Nam.    

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Về mặt khoa học, luận án là công trình khoa học được nghiên cứu khá 

chuyên sâu về các vấn đề pháp lý nhằm đảm bảo tính an toàn, hợp pháp cho các 

quan hệ thương mại điện tử, từ đó, góp phần làm rõ đặc trưng của pháp luật về 

thương mại điện tử ở Việt Nam. 

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài luận án sẽ là công trình 

khoa học có giá trị tham khảo cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như 

nâng cao hiệu quả cơ chế thực thi pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam 

trong thời gian tới. 

7. Kết cấu của luận án  

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, Luận án 

được kết cấu làm 4 chương (có kết luận cho từng chương) với những nội dung 

cơ bản như sau: 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc liên quan đến pháp 

luật về thƣơng mại điện tử 

Tác giả đã nghiên cứu một số đề tài liên quan đến TMĐT của các tác giả 

nước ngoài cũng như các tác giả ở trong nước có liên quan đến Luận án. Trên 

cơ sở nghiên cứu, đánh giá đã xây dựng được mục đích, nhiệm vụ cũng như kế 

thừa những kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước. 

Các công trình được tác giả quan tâm nghiên cứu gồm: “Thương mại điện 

tử” (Electronic Commerce) Đề tài Luận án Tiến sĩ của tác giả Mihaela-

Roxanafercală – Romani - Trường Đại học Babes - Bolyai năm 2011. Cuốn 

“Cẩm nang pháp lý về hợp đồng điện tử” do GS. TS. Nguyễn Thị Mơ chủ biên 

đã làm rõ các vấn đề nội hàm khái niệm của hợp đồng điện tử; những vấn đề 

pháp lý cần nắm bắt khi giao kết hợp đồng điện tử; khung pháp lý về giao kết 

hợp đồng điện tử trên cơ sở làm rõ các đặc điểm của hợp đồng thương mại điện 

tử, thời điểm phát sinh hiệu lực và giá trị pháp lý, hậu quả pháp lý đối với việc 

giải quyết các tranh chấp. Luận án Tiến sĩ kinh tế của tác giả Nguyễn Văn 

Thoan về “Ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong điều kiện Việt Nam hội 

nhập kinh tế quốc tế” tại Đại học Ngoại Thương năm 2010 Luận án Tiến sĩ 

kinh tế của Đào Anh Tuấn về “Quản lý nhà nước về thương mại điện tử” tại 

Trường Đại học kinh tế Quốc dân 2014. Công trình nghiên cứu của TS Luật 

học Trần Văn Biên về “Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam”. Luận án 

Tiến sĩ luật học của tác giả Lại Kiên Cường về “Phòng ngừa tội phạm trong 

lĩnh vực thương mại điện tử của lực lượng Cảnh sát nhân dân”. Tác giả Lê Hà 

Vũ với đề tài “Xây dựng khung pháp lý nhằm phát triển thương mại điện tử ở 

Việt Nam” 

Việc nghiên cứu, tìm hiểu các công trình khoa học liên quan đến đề tài 

luận án có ý nghĩa quan trọng, bởi lẽ, những công trình này là cơ sở cho việc 

nghiên cứu đề tài, mặt khác còn gợi mở những vấn đề tiếp theo cần phải giải 

quyết, đồng thời, đây cũng là những tài liệu tham khảo có ý nghĩa trong quá 

trình triển khai nghiên cứu đề tài.  

Qua nghiên cứu tổng quan, các công trình này có thể sắp xếp thành các 

nhóm như sau: 



6 
 

a) Những nghiên cứu lý luận về pháp luật thương mại điện tử  

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu ở trên đã bước đầu tiếp cận ở 

những mức độ khác nhau về lý luận của pháp luật thương mại điện tử nhưng 

chưa xây dựng được các khái niệm hay chỉ ra các đặc điểm, các nguyên tắc, nội 

dung chủ yếu, cơ chế điều chỉnh v.v... của pháp luật thương mại điện tử. Kết 

quả nghiên cứu của các tác giả không đề cập đầy đủ các nguyên tắc cũng như 

những nội dung chủ yếu của pháp luật TMĐT mà chỉ nghiên cứu một phần 

trong các nguyên tắc hay nội dung phù hợp với đề tài nghiên cứu. 

b) Những nghiên cứu về thực trạng pháp luật thương mại điện tử 

Các công trình nghiên cứu về thương mại điện tử đều nghiên cứu về thực 

trạng pháp luật thương mại điện tử đặt trong mối quan hệ giữa thương mại điện 

tử với các quy định hiện hành và đặt ra các yêu cầu chung về hoàn  thiện hệ 

thống pháp luật có liên quan.  

Khi nghiên cứu thực trạng pháp luật TMĐT, các tác giả đã nghiên cứu về 

cơ chế điều chỉnh pháp luật thương mại điện tử trên phương diện quản lý nhà 

nước và đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực này, kết quả nghiên 

cứu chưa được toàn diện và đầy đủ về cơ chế điều chỉnh pháp luật cũng như vai 

trò của cơ chế điều chỉnh pháp luật TMĐT trên thực tiễn.  

c) Về những kiến nghị hoàn thiện pháp luật thương mại điện tử 

Như vậy, các đề xuất và giải pháp hoàn thiện pháp luật đều có điểm chung 

là đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, kinh tế và phù hợp với 

điều kiện Việt Nam đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới; đảm 

bảo lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia hoạt 

động thương mại điện tử, qua đó thúc đẩy thương mại điện tử phát triển tương 

xứng với lợi thế và tiềm năng. 

1.1.2. Nhận xét về tình hình nghiên cứu và các vấn đề luận án kế thừa 

Qua nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố có liên 

quan đến pháp luật về thương mại điện tử ở ngoài nước cũng như ở trong nước 

thời gian qua, có thể đưa ra các nhận xét như sau: 

Thứ nhất, các tác giả trong và ngoài nước khi nghiên cứu về thương mại 

điện tử và pháp luật về thương mại điện tử đều xây dựng khái niệm thương mại 

điện tử, các đặc trưng cơ bản của thương mại điện tử với tư cách nhằm phân 

biệt với thương mại truyền thống, mục đích điều chỉnh pháp luật đối với 

thương mại điện tử v.v... Trong nội dung nghiên cứu, các tác giả nhấn mạnh 

đến những tác động của thương mại điện tử đối với sự phát triển kinh tế, đặc 

https://vi.wiktionary.org/wiki/v.v.
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biệt là những vấn đề phát sinh liên quan đến thuế, chống rửa tiền, các yếu tố 

bảo mật và việc bảo đảm an toàn cho các giao dịch thương mại điện tử.  

Thứ hai, kể từ khi thương mại điện tử hình thành và phát triển tại Việt 

Nam, đã có nhiều công trình nghiên cứu về thương mại điện tử dưới nhiều góc 

độ khác nhau, nhưng chủ yếu là nghiên cứu góc độ kinh tế xã hội của thương 

mại điện tử, vị trí, vai trò của thương mại điện tử đối với đời sống xã hội cũng 

như xu hướng phát triển của thương mại điện tử trong giai đoạn trước mắt cũng 

như về lâu dài.  

Thứ ba, trên cơ sở dữ liệu của Thư viện Quốc gia và các công cụ tìm 

kiếm trên internet, thì trong các công trình nghiên cứu đã công bố, nhu cầu xây 

dựng hành lang pháp lý để đảm bảo tính an toàn cho các giao dịch điện tử, nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công tác này cũng đã được đề 

cập nhưng chỉ mang tính khái quát, chưa có tác giả nào nghiên cứu một cách 

tổng quát, toàn diện về pháp luật thương mại điện tử kể từ khi thương mại điện 

tử và pháp luật thương mại điện tử hình thành và phát triển ở Việt Nam. 

1.1.3. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 

Để đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật 

thương mại điện tử thì cần phải nghiên cứu đầy đủ các tri thức lý luận về 

thương mại điện tử và pháp luật thương mại điện tử. Có như vậy mới có cơ sở 

lý luận vững chắc, sát với thực tiễn để đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, khả 

thi của các ngành luật, văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động 

thương mại của các cá nhân, tổ chức được thực hiện bằng phương tiện điện tử.  

Trên cơ sở khái niệm về thương mại điện tử, cần xây dựng khái niệm về 

pháp luật thương mại điện tử, chỉ ra các nguyên tắc cơ bản của pháp luật 

thương mại điện tử, yêu cầu điều chỉnh pháp luật và những nội dung chủ yếu 

của pháp luật thương mại điện tử. Nghiên cứu cơ chế điều chỉnh pháp luật, cơ 

chế thực thi pháp luật và cơ chế giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử 

cũng như cơ chế phối hợp giữa các chủ thể quản lý nhà nước trong việc tổ chức 

thực hiện, thực thi pháp luật thương mại điện tử. Hệ thống hóa và làm sâu sắc 

thêm những vấn đề lý luận về pháp luật thương mại điện tử. 

1.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

Các quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng thể chế kinh tế thị 

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế với những 

cam kết “phù hợp hóa” pháp luật quốc gia với các điều ước quốc tế về thương 

mại, dịch vụ theo cơ chế thị trường. Đặc biệt là các quan điểm của Đảng và 
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Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật với tầm nhìn đến năm 

2020. 

- Các quan điểm của Đảng, Nhà nước về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 

trong đó có yêu cầu về tập trung phát triển các dịch vụ điện tử trong các lĩnh 

vực dịch vụ và thương mại. 

1.2.1. M t số l  thuyết nghiên cứu đƣợc sử dụng trong luận án  

1.2.2. Hƣớng tiếp cận nghiên cứu đề tài  

1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu  

 

Kết luận Chƣơng 1 

 

Các quốc gia phát triển đã xuất hiện hoạt động thương mại điện tử từ rất 

sớm và đều có quá trình nghiên cứu sâu sắc để xây dựng khung pháp luật cho 

riêng mình nhằm điều chỉnh kịp thời các quan hệ xã hội mới phát sinh trong 

thương mại điện tử. Qua một số công trình nghiên cứu của các tác giả về 

thương mại điện tử và một số khía cạnh của pháp luật thương mại điện tử, quản 

lý nhà nước về thương mại điện tử đã công bố cho thấy, các tác giả đã phân tích 

và hệ thống một cách tương đối toàn diện, đầy đủ những vấn đề lý luận về 

thương mại điện tử cũng như xây dựng, làm rõ khái niệm, đặc điểm cũng như 

vai trò của thương mại điện tử đối với nước đang phát triển như Việt Nam. Các 

nghiên cứu về pháp luật thương mại điện tử cũng đã làm rõ khái niệm, đặc 

điểm và các nguyên tắc của pháp luật thương mại điện tử trên phương diện lý 

luận, thực trạng cũng như đề xuất các kiến nghị giải pháp trong việc hoàn thiện 

pháp luật thương mại điện tử.  

Từ việc nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu, cho phép tác giả chỉ 

ra được các vấn đề về lý luận và thực tiễn cần kế thừa, từ đó làm rõ những nội 

dung cần phải triển khai nghiên cứu trong nội dung luận án của mình. Cũng từ 

việc nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu, trong Chương 1, tác giả đã dự 

kiến được cơ sở lý thuyết nghiên cứu, đặt ra các câu hỏi và giả thuyết nghiên 

cứu nhằm hình thành các luận điểm nghiên cứu chính trong nội dung luận án. 
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Chƣơng 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THƢƠNG MẠI 

 ĐIỆN TỬ VÀ PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

2.1.1. Khái niệm thƣơng mại điện tử  

Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, thương mại điện tử là lĩnh vực khá 

mới mẻ phát triển dựa trên việc ứng dụng các thành quả của khoa học kỹ thuật 

và mạng Internet và các mạng mở khác, khái niệm thương mại điện tử cũng 

được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đưa ra, theo đó: 

“ Thương mại điện tử là việc thực hiện một ph n ho c toàn  ộ các quy 

tr nh của hoạt động thương mại  ằng phương tiện điện tử được kết nối với 

mạng  nternet  mạng vi n th ng di động ho c các mạng mở khác”  

 2.1.2. Đặc điểm của thƣơng mại điện tử 

So với các hoạt động thương mại truyền thống, thương mại điện tử có một 

số đặc điểm cơ bản như sau: 

Thứ nhất, các bên trong giao dịch thương mại điện tử không tiếp xúc trực 

tiếp với nhau và không đòi hỏi phải có quan hệ quen biết từ trước.  

Thứ hai, thương mại điện tử được thực hiện trong một thị trường không 

có biên giới hay nói cách khác, thương mại điện tử được thực hiện trên một thị 

trường thống nhất trên toàn cầu.  

Thứ ba, ngoài các chủ thể tham gia quan hệ giao dịch thương mại truyền 

thông, trong giao dịch thương mại điện tử xuất hiện thêm một bên thứ ba là các 

nhà cung cấp dịch vụ qua mạng, các cơ quan chứng thực và quản lý v.v... 

Thứ tƣ, đối với thương mại truyền thống thì mạng lưới thông tin chỉ là 

phương tiện để trao đổi dữ liệu, còn đối với thương mại điện tử thì mạng lưới 

thông tin chính là thị trường.  

Thứ n m, các loại hình giao dịch trong thương mại điện tử là rất phong 

phú với nhiều mô hình khác nhau.  

Thứ sáu, hoạt động thương mại điện tử có tính rủi ro cao do lệ thuộc vào 

các yếu tố kỹ thuật. 

2.2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG CỦA PHÁP LUẬT 

THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CƠ CHẾ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN  PHÁP 

LUẬT THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
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2.2.1. Khái niệm pháp luật thƣơng mại điện tử 

Trên cơ sở nghiên cứu một cách tương đối đầy đủ, có thể đưa ra khái 

niệm về pháp luật thương mại điện tử như sau:  

“Pháp luật thương mại điện tử là tổng hợp các nguyên tắc  quy phạm 

pháp luật do Nhà nước  an hành điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong 

quá tr nh các chủ thể là các cá nhân  tổ chức thực hiện các hoạt động thương 

mại được thực hiện một ph n hay toàn  ộ quy tr nh thương mại  ằng các 

phương tiện điện tử có kết nối với mạng internet  mạng vi n th ng di động hay 

các mạng mở khác ”  

2.2.2. Đặc điểm của pháp luật thƣơng mại điện tử 

Với những đặc thù của thương mại điện tử, cho nên, pháp luật về thương 

mại điện tử cũng thể hiện những đặc trưng cơ bản như sau: 

Thứ nhất, pháp luật thương mại điện tử được ra đời do sự hình thành và 

phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng Internet trên toàn thế giới, 

trong đó có Việt Nam 

Thứ hai, pháp luật thương mại điện tử của các quốc gia có sự tiếp thu từ 

pháp luật thương mại điện tử thế giới và có sự vận dụng để điều chỉnh phù hợp 

với điều kiện, hoàn cảnh phát triển ở từng quốc gia 

Thứ ba, quan hệ pháp luật thương mại điện tử là một bộ phận của quan 

hệ pháp luật dân sự và quan hệ pháp luật thương mại truyền thống.  

Thứ tƣ, quan hệ pháp luật thương mại điện tử có sự tham gia của người 

thứ ba – chủ thể cung cấp dịch vụ thông tin, kỹ thuật, dịch vụ chứng thực nội 

dung số, thanh toán trung gian hay các đơn vị cung cấp dịch vụ logictis 

Thứ n m, các nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật thương mại điện tử 

được xây dựng trên cở sở khuyến cáo bởi Luật mẫu của ULCITRAL. 

Nhằm tạo khung pháp lý cho phát triển thương mại điện tử, năm 1996, Uỷ 

ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc (UNCITRAL) đã soạn thảo 

Luật mẫu về thương mại điện tử, hình thành những quy định mẫu về thừa nhận 

giá trị pháp lý của các thông điệp dữ liệu. 

Thứ sáu, nội dung của pháp luật thương mại điện tử quy định chặt chẽ về 

an ninh, an toàn trong hoạt động thương mại điện tử. 

Do việc tiến hành một phần hay toàn bộ quy trình thương mại dựa trên 

mạng internet, mạng viễn thông di động hay các mạng mở bằng thiết bị điện tử 

nên việc đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, viễn thông, bảo mật thông tin cá 

nhân là vấn đề được quan tâm đặc biệt khi xây dựng pháp luật điều chỉnh các 

quan hệ thương mại điện tử. 
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2.2.3. Các n i dung cơ bản của pháp luật thƣơng mại điện tử 

Một là: Chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử 

Hai là:Quy định về các h nh thức hoạt động thương mại điện tử 

Ba là: Các nguyên tắc hoạt động của thương mại điện tử 

Bốn là: Các hành vi  ị cấm trong thương mại điện tử  

Năm là: Vấn đề an ninh  an toàn trong thương mại điện tử 

Sáu là: Các vấn đề liên quan đến việc giao kết hợp đồng thương mại điện 

tử  

Bảy là: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử 

Tám là: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử 

Chín là, Cơ chế giải quyết tranh chấp  xử lý vi phạm trong thương mại 

điện tử 

2.3.  CƠ CHẾ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THƢƠNG 

MẠI ĐIỆN TỬ 

Cơ chế thực hiện pháp luật là việc các chủ thể áp dụng pháp luật đưa các 

quy đinh của pháp luật đi vào cuộc sống bằng các biện pháp phù hợp. Đảm bảo 

tính khả thi và hiệu quả của các văn bản pháp luật. 

2.3.1.Vai trò của cơ chế bảo đảm thực hiện pháp luật thƣơng mại điện 

tử 

Pháp luật TMĐT chỉ có thể đi vào cuộc sống khi có cơ chế thực hiện phù 

hợp, theo đó các chủ thể áp dụng pháp luật cũng như những chủ thể tham gia 

các quan hệ pháp luật TMĐT chịu sự điều chỉnh của pháp luật phải thực hiện 

đầy đủ các nghĩa vụ của mình. 

2.3.2. Các chủ thể bảo đảm thực hiện pháp luật thƣơng mại điện tử 

Thứ nhất, Nhóm các chủ thể quản lý nhà nước về thương mại điện tử 

Thứ hai, Nhóm các chủ thể tham gia giao dịch thương mại điện tử 

Thứ ba, Tổ chức xã hội trong hoạt động thương mại điện tử  

Thứ tư, Các cơ quan giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm 

2.4. NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC 

TẾ VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA -  KINH NGHIỆM  ĐỐI VỚI VIỆT NAM  

2.4.1. Pháp luật quốc tế về thƣơng mại điện tử 

Việt Nam đã ký kết một số điều ước quốc tế như TPP, đang xem xét tham 

gia Công ước quốc tế về giao dịch điện tử (2005). Trong quá trình xây dựng 

pháp luật TMĐT của mình, Việt Nam cũng tiếp thu những nguyên tắc, nội 

dung cơ bản của Luật Mẫu về TMĐT năm 1996 của UNCITRAL cũng như 
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Luật Mẫu về chữ ký điện tử. Cả hai Luật Mẫu này do Ủy ban Liên hợp quốc về 

thương mại quốc tế soạn thảo và ban hành.  

a) Hiệp định đối tác xuyên Thái B nh Dương (Trans – Pacific Strategic 

Economic Partnership Agreement - TPP) 

 ) C ng ước Liên hợp quốc về sử dụng truyền th ng điện tử trong hợp 

đồng quốc tế  

c) Luật Mẫu về thương mại điện tử 

d) Luật Mẫu về chữ ký điện tử 

2.4.2. Pháp luật về thƣơng mại điện tử ở m t số quốc gia 

 Những quốc gia phát triển đã xây dựng pháp luật TMĐT từ khá sớm như: 

Hoa Kỳ, Canada, Hàn quốc, Singapore v.v... 

2.4.3. Kinh nghiệm pháp luật về thƣơng mại điện tử quốc tế và m t số 

quốc gia trên thế giới đối với Việt Nam 

Thương mại điện tử là phương thức mới trong hoạt động thương mại toàn 

cầu, áp dụng thương mại điện tử đã và đang là sự lựa chọn tất yếu của nhiều 

quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bởi vậy, trong điều kiện hội nhập 

kinh tế toàn cầu, để thương mại điện tử của chúng ta phát triển mạnh mẽ và bền 

vững, cần thiết phải tham khảo kinh nghiệm pháp luật quốc tế và pháp luật của 

một số quốc gia về vấn đề này, từ đó, đưa ra các yêu cầu và định hướng hoàn 

thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam. 

 

Kết luận Chƣơng 2 

 

Việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về thương mại điện tử đã tìm ra 

những đặc điểm, khái niệm cơ bản có ý nghĩa khi nghiên cứu về pháp luật 

thương mại điện tử. Trên cơ sở các đặc điểm, khái niệm của thương mại điện tử 

sẽ xác định được đối tượng điều chỉnh, cơ chế điều chỉnh, khái niệm, đặc điểm, 

của pháp luật thương mại điện tử. Việc nghiên cứu các nguyên tắc, nội dung 

của, cơ chế thực hiện pháp luật thương mại điện tử , các chủ thể tham gia quan 

hệ pháp luật thương mại điện tử và cơ chế giải quyết tranh chấp đã xây dựng 

được những luận điểm để đánh giá thực trạng pháp luật thương mại điện tử 

nhằm đưa ra các kiến nghị phù hợp trong vệc hoàn thiện pháp luật thương mại 

điện tử. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tế của các nước trên thế giới cho thấy, để 

thúc đẩy thương mại điện tử phát triển, bên cạnh việc cung ứng hiệu quả các 

dịch vụ điện tử, thì Nhà nước phải xây dựng một hệ thống pháp luật đầy đủ, 

thống nhất và cụ thể để điều chỉnh các quan hệ thương mại điện tử. Kinh 
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nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong việc xậy dựng pháp luật thương 

mại điện tử có ý nghĩ rất quan trọng đối với Việt Nam.  

Pháp luật thương mại điện tử được ra đời do nhu cầu điều chỉnh pháp 

luật đối với các quan hệ xã hội phát sinh trong các quan hệ pháp luật thương 

mại được thực hiện bằng các phương tiện điện tử có kết nối Internet, mạng viễn 

thông và các mạng mở khác. Pháp luật của nhiều quốc gia về thương mại điện 

tử đều có sự tiếp thu từ các điều ước quốc tế và tài liệu tham khảo như Luật 

Mẫu của tổ chức quốc tế và có sự vận dụng để điều chỉnh phù hợp với điều 

kiện, hoàn cảnh phát triển ở từng quốc gia. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh 

của pháp luật thương mại điện tử là các quan hệ thương mại trên các phương 

tiện điện tử, các vấn đề liên quan mà pháp luật thương mại truyền thống không 

đề cập, bởi vậy, cơ chế điều chỉnh và nội dung pháp luật về thương mại điện tử 

có những đặc trưng riêng. Điều này thể hiện pháp luật phải bảo đảm tính an 

toàn, hợp pháp và minh bạch trong hoạt động thương mại điện tử; thừa nhận 

các thông điệp nội dung giao dịch thương mại qua các phương tiện điện tử; 

thừa nhận chữ ký điện tử nhằm bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn, bảo mật của 

thông tin được trao đổi; quy định cụ thể các vấn đề có liên quan đến việc giao 

kết hợp đồng thương mại điện tử; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ người 

tiêu dùng trong thương mại điện tử; quy định cơ chế giải quyết tranh chấp và 

việc xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.. 

 

 

Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN 

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 

 

3.1. KHUNG PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 

 

3.2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA PHÁP 

LUẬT VỀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM  

3.2.1 Thực trạng thực hiện các nguyên tắc của pháp luật thƣơng mại 

điện tử 
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Để đảm bảo sự hài hòa và thống nhất khi xây dựng pháp luật của các quốc 

gia thành viên trong hoạt động thương mại điện tử, Ủy ban Liên Hợp quốc về 

thương mại quốc tế đã ban hành Luật Mẫu về thương mại điện tử năm 1996 

(Sửa đổi năm 1998) và Luật Mẫu về chữ ký điện tử năm 2001 với các nguyên 

tắc và những nội dung cơ bản làm nền tảng để các thành viên tham khảo khi 

xây dựng khung pháp luật điều chỉnh hoạt động TMĐT của quốc gia mình, 

gồm những nguyên tắc cơ bản sau: 

a) Nguyên tắc tự do  tự nguyện thỏa thuận 

 ) Nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động kinh doanh trong thương mại 

điện tử 

c) Nguyên tắc xác định nghĩa vụ  ảo vệ người tiêu dùng trong thương mại 

điện tử 

d) Nguyên tắc tương đương thuộc tính 

e) T n trọng việc sử dụng tự nguyện phương thức thương mại điện tử 

f) Tự nguyện thỏa thuận về việc lựa chọn loại c ng nghệ để thực hiện giao 

dịch điện tử 

g) Bảo đảm sự   nh đẳng và an toàn trong giao dịch điện tử 

3.2.2. Thực trạng giao kết hợp đồng thƣơng mại điện tử 

Thương mại điện tử, với tư cách là một phương thức thương mại phái sinh 

của thương mại truyền thống, do vậy khi giao kết hợp đồng TMĐT thì hợp 

đồng này vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự cũng 

như những nguyên tắc có tính đặc thù của TMĐT. Hiện nay, BLDS chưa có 

quy định cụ thể về hình thức của hợp đồng thương mại điện tử. 

3.2.3. Thực trạng bảo h  quyền sở hữu trí tuệ trong thƣơng mại điện 

tử 

Thương mại điện tử là hình thức dễ bị các hành vi xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ nhất bởi một số đặc điểm như: Việc giao dịch chủ yếu trên mạng 

thông tin như viễn thông, internet giữa các bên tham gia giao dịch, mọi thông 

điệp dữ liệu được số hóa hay công nghệ tương tự nên rất khó nhận biết, việc 

giao dịch được bảo mật nên rất khó để các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm 

tra để xử lý.  

3.2.4. Thực trạng bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng trong thƣơng mại 

điện tử 

Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử là nhiệm vụ 

quan trọng của các cơ quan quản lý nhà nước vì đặc điểm của thương mại điện 
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tử cho thấy mức độ ảnh hưởng, sự tác động, tính phổ biến của phương thức 

thương mại điện tử đối với người tiêu dùng là rất lớn 

3.3. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 

THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

3.3.1. Tuân thủ, sử dụng pháp luật của các chủ thể tham gia quan hệ 

thƣơng mại điện tử. 

Những đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi các quy phạm pháp luật 

TMĐT gồm những chủ thể sau: 

a) Đối với người sở hữu Website thương mại điện tử bán hàng 

b) Đối với người kinh doanh  án hàng qua các phương tiện điện tử 

c) Đối với người mua hàng hóa dịch vụ trong hoạt động thương mại điện 

tử 

d) Hiệp hội Thương mại điện tử 

3.3.2. Thực trạng cơ chế bảo đảm thực hiện pháp luật trong lĩnh vực 

thƣơng mại điện tử 

Để đảm bảo vai trò quản lý nhà nước, các cơ quan được giao trách nhiệm 

quản lý trong lĩnh vực TMĐT gồm: 

Bộ Công thương là cơ quan có trách nhiệm chính trong việc cấp phép, 

thanh tra, kiểm tra và thu hồi giấy phép, xử lý các vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực này. Ngoài ra còn có Ủy ban nhân dân các cấp, Bộ Công an, Bộ Thông 

tin truyền thông, Hội bảo vệ người tiêu dùng là những chủ thể áp dụng pháp 

luật nhằm đảm bảo sự vận hành đúng pháp luật của hoạt đông thương mại điện 

tử. 

3.4. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ 

LÝ VI PHẠM TRONG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

3.4.1 Những tranh chấp phổ biến và biện pháp giải quyết tranh chấp 

trong thƣơng mại điện tử thời gian vừa qua. 

3.4.2 Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp dân sự 

a) Thƣơng lƣợng, hòa giải thông qua công cụ trực tuyến 

Là cách thức giải quyết các tranh chấp bằng những công cụ có sẵn trên 

các giao diện của đơn vị bán hàng hóa dịch vụ như Chat, Email hay bằng các 

phương tiện điện tử tương ứng được sử dụng như điện thoại, tin nhắn v.v... giữa 

các chủ thể tham gia quan hệ thương mại điện tử. 

b) Giải quyết tranh chấp trong thƣơng mại điện tử bằng trọng tài 

Trên thực tế, việc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài không phổ biến, 

chỉ một số mô hành TMĐT như B2B sử dụng phương thức giải quyết này. Hiện 
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nay tranh chấp phổ biến trong quan hệ TMĐT theo mô hình B2C, C2C đang 

diễn ra phổ biến nhưng pháp luật chưa có các quy định bắt buộc các chủ thể là 

bên bán, cung cấp hàng hóa khi xây dựng các Website bán hàng hay các hình 

thức khác để bán hàng hóa, dịch vụ phải xây dựng điều khoản giải quyết tranh 

chấp bằng Trọng tài để người tiêu dùng lựa chọn. 

c) Giải quyết tranh chấp trong thƣơng mại điện tử tại Tòa án. 

Do giải quyết tranh chấp trong TMĐT bằng Trọng tài không phổ biến nên 

các bên tham gia giao dịch điện tử thường lựa chọn giải quyết bằng thủ tục tố 

tụng tại Tòa án.  

3.5.  XỬ LÝ VI PHẠM BẰNG CÁC BIỆN PHÁP KHÁC 

a) Biện pháp hành chính 

Với những vi phạm trong lĩnh vực vi phạm hành chính gây thiệt hại 

không lớn, không có dấu hiệu hình sự sẽ bị xử lý bằng biện pháp hành chính. 

b) Biện pháp hình sự 

Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quan hệ xã hội 

phát sinh trong lĩnh vực TMĐT, thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị 

xử lý bằng biện pháp hình sự. 

 

Kết luận Chƣơng 3 

 

Pháp luật Việt Nam trong những năm qua đã ghi nhận các hoạt động 

kinh doanh, thương mại trên các phương tiện điện tử, quy định kinh doanh dịch 

vụ thương mại điện tử là một ngành, nghề kinh doanh;thừa nhận giá trị pháp lý 

của chứng từ điện tử; các quy định về thuế như hướng dẫn giao dịch điện tử 

trong lĩnh vực thuế, công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao 

dịch điện tử trong hoạt động hải quan; quy định về vấn đề bảo vệ người tiêu 

dùng khi tham gia giao dịch thương mại điện tử như trong giao dịch thương 

mại truyền thống.v.v...Có thể nói, các khung  pháp luật điều chỉnh hoạt động 

thương mại điện tử mà Nhà nước ta đã ban hành đang dần đáp ứng được yêu 

cầu bảo đảm về mặt pháp lý cho việc phát triển thương mại điện tử. Tuy nhiên, 

việc ban hành các quy định pháp luật tự thân nó không thể giải quyết được mọi 

vấn đề. Các quy định pháp luật được xây dựng nhằm đưa ra những chuẩn mực 

chung về cách hành xử cho những chủ thể tham gia một lĩnh vực cụ thể của đời 

sống xã hội. Do vậy, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, quy định pháp luật cũng chỉ có 

thể được xây dựng sau một quá trình quan sát và đúc kết từ thực tiễn đời sống 

xã hội.  
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Việc nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật 

thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gian vừa qua sẽ đánh giá sự phù hợp 

của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, về thẩm quyền của các chủ thể 

áp dụng pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật thương mại điện tử của các chủ 

thể có nghĩa vụ tuân thủ, cơ chế thực hiện pháp luật và giải quyết tranh chấp 

trong lĩnh vực này. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá sẽ tìm ra những bất cập, 

những lỗ hổng pháp lý cũng như đánh giá tổng thể các tiêu chí đối với một 

ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt nam như: Tính thống nhất, tính đồng 

bộ, tính khả thi, tính kinh tế, tính minh bạch.v.v. Trên cơ sở đó đề xuất những 

giải pháp mang tính định hướng cũng như cụ thể để hoàn thiện pháp luật 

thương mại điện tử nhằm đáp ứng các tiêu chí cơ bản đối với các văn bản quy 

phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại điện tử. 

 

Chƣơng 4 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP  

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

 

4.1. ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ  

4.1.1. Yêu cầu điều chỉnh pháp luật đối với thƣơng mại điện tử  

Một là  điều chỉnh pháp luật đối với thương mại điện tử phải xuất phát từ 

quan điểm và các nguyên tắc nền tảng của pháp luật thương mại truyền thống 

Hai là, điều chỉnh pháp luật đối với thương mại điện tử phải xuất phát từ 

các yếu tố đ c thù của hoạt động thương mại điện tử 

Pháp luật về thương mại điện tử cần phải đảm bảo cho một giao dịch kinh 

doanh, thương mại thành công, an toàn trên mạng theo các yêu cầu sau đây:  

Thứ nhất, đảm  ảo tính an toàn trong thương mại điện tử 

Thứ hai, đảm  ảo tính hợp pháp trong thương mại điện tử 

Thứ ba, đảm  ảo tính minh  ạch trong thương mại điện tử 

Thứ tư,  ảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử 

Thứ năm, phát triển h nh thức giao kết hợp đồng 

Thứ sáu, quy định các yêu c u về tính xác thực và các th ng tin khác 

trong thương mại điện tử 
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4.1.2. Hoàn thiện pháp luật nhằm t ng cƣờng ứng dụng thƣơng mại 

điện tử vào đời sống kinh tế - xã h i 

Việc xây dựng pháp luật phải đáp ứng được vai trò quản lý của nhà nước 

và đảm bảo được quyền lợi người tiêu dùng trong TMĐT, đảm bảo an toàn, 

bình đẳng và phát huy các lợi thế của các giao dịch điện tử sẽ thúc đẩy TMĐT 

phát triển. 

4.1.3. Hoàn thiện pháp luật để nâng cao khả n ng cạnh tranh và h i 

nhập của doanh nghiệp Việt Nam thông qua giao dịch điện tử 

Kể từ khi đổi mới kinh tế và thực hiện chính sách ngoại giao đa phương, 

Việt Nam đã gia nhập và trở thành thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như: 

Thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác 

Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation, viết 

tắt là APEC) Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) v.v...Và cho đến nay, Việt 

Nam đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP -Trans-

Pacific Strategic Economic Partnership Agreement). Ngoài ra, Việt Nam đã ký 

kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các quốc gia như Nhật Bản (đối 

tác kinh tế toàn diện), Chi Lê, vùng lãnh thổ (Liên minh kinh tế Á ÂU) và khu 

vực như với EU, đang đàm phán ký các Hiệp định thương mại tự do khác trong 

thời gian tới đây. Các thỏa thuận thương mại của Việt Nam với các bên tạo ra 

sự tương đồng về luật chơi trên các thị trường khác nhau. Việc hoàn thiện pháp 

luật thương mại điện tử của Việt Nam sẽ tạo cơ hội thúc đẩy phương thức giao 

dịch thương mại tiên tiến, vận dụng công nghệ cao đối với giao dịch hàng hóa 

và dịch vụ. 

    4.1.4. Đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của pháp luật thƣơng mại 

điện tử cũng nhƣ tính đặc thù của pháp luật thƣơng mại điện tử ở Việt 

Nam. 

  Việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh 

quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động TMĐT cần đảm bảo các nguyên tắc 

cơ bản sau: 

Thứ nhất  nguyên tắc tương đương thuộc tính 

Đây là nguyên tắc quan trọng vì là căn cứ để xử lý các tranh chấp hay xử 

lý vi phạm.Việc xây dựng pháp luật phải chú trọng và quy định rõ, kể cả các 

biện pháp để đảm bảo thực hiện trên thực tế. 

Thứ hai, nguyên tắc tự do thỏa thuận hợp đồng 
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Việc đảm bảo nguyên tắc tự do thỏa thuận trong các giao dịch thương mại 

điện tử sẽ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các ngành luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam đang điều chỉnh quan hệ pháp luật thương mại điện tử. 

Thứ ba  nguyên tắc t n trọng việc sử dụng tự nguyện phương thức truyền 

th ng điện tử  

Đây là những quyền cơ bản của công dân cũng như quyền của các thương 

nhân, tổ chức tham gia vào các giao dịch TMĐT. Như vậy, việc xây dựng, ban 

hành, thực hiện pháp luật TMĐT phải tôn trọng nguyên tắc này để các cá nhân, 

tổ chức thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản của mình. 

Thứ tư  nguyên tắc tự nguyện lựa chọn phương tiện điện tử để thực hiện 

giao dịch  

Pháp luật phải tôn trọng sự tự nguyện lựa chọn một loại hay nhiều loại 

phương tiện điện tử để thực hiện các giao dịch thương mại nhằm đáp ứng các 

nhu cầu của các cá nhân tổ chức tham gia các hoạt động thương mại điện tử 

Thứ năm,  ảo đảm sự   nh đẳng và an toàn giao dịch điện tử 

Để tạo thế bình đẳng về thân phận pháp lý trong các quan hệ pháp luật thì 

đương nhiên chỉ có thể thực hiện bằng biện pháp pháp lý.  

Thứ sáu, nguyên tắc  ảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử   

 Những rủi ro trong hoạt động thương mại điện tử là rất lớn nên ngay 

trong Luật Mẫu về thương mại điện tử cũng khuyến nghị các quốc gia thành 

viên về vấn đề: Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng phải đi trước, coi đây là 

nguyên tắc chủ đạo trong hoạt động thương mại điện tử. 

4.1.5. Đảm bảo tính thống nhất, đồng b  với pháp luật thƣơng mại 

Việt Nam và tƣơng thích với các cam kết quốc tế 

 Do đặc điểm thương mại điện tử là việc sử dụng các phương tiện điện tử 

để thực hiện việc mua bán hàng hóa dịch vụ, tức nó mang bản chất của thương 

mại truyền thống nhưng có nhiều chủ thể, phương tiện tham gia vào chuỗi các 

giao dịch đó như hoạt động thương mại, quảng cáo, thanh toán, dịch vụ thông 
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tin viễn thông, hạ tầng thông tin viễn thông, nguồn nhân lực công nghệ thông 

tin v.v... Như vậy, các quan hệ xã hội phát sinh trong mỗi lĩnh vực lại chịu sự 

điều chỉnh của một ngành luật khác nhau dẫn đến yêu cầu phải đảm bảo tính 

thống nhất, đồng bộ giữa các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

4.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 

4.2.1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về n i dung của pháp luật 

thƣơng mại điện tử                  

 Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thương mại điện tử, tìm động lực 

mới cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người 

dân, đồng thời hướng tới sự phù hợp với pháp luật quốc tế và các cam kết quốc 

tế của Việt Nam, trong thời gian tới, chúng ta cần rà soát, bổ sung và hoàn 

thiện pháp luật thương mại điện tử nhằm điều chỉnh hiệu quả các quan hệ trong 

những lĩnh vực sau đây: 

Thứ nhất,  ổ sung thêm các hành vi  ị cấm 

Thứ hai,  ổ sung thêm các nguyên tắc trong hoạt động thương mại điện 

tử 

Ba là  các quy định giao kết hợp đồng thương mại điện tử 

Bốn là   ảo đảm an toàn th ng tin trong giao dịch thương mại điện tử  

Năm là   ảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử 

Sáu là,  ảo vệ người tiêu dùng khi tham gia giao dịch thương mại điện tử 

theo chuẩn mực quốc tế như trong giao dịch thương mại truyền thống 

Bảy là  xây dựng   an hành Luật Thương mại điện tử  

4.2.2. Hoàn thiện cơ chế thực hiện pháp luật thƣơng mại điện tử 

Thực hiện pháp luật nói chung và pháp luật TMĐT nói riêng, yếu tố con 

người vẫn là yếu tố then chốt bởi vì dù là chủ thể áp dụng (thi hành) pháp luật 

hay tuân thủ, sử dụng pháp luật đều là con người và thông qua con người cụ 

thể. 



21 
 

4.2.3. Nâng cao n ng lực cơ chế giải quyết tranh chấp và sửa đổi, bổ 

sung chế tài xử l  vi phạm trong thƣơng mại điện tử 

 Pháp luật cần quy định phương thức giải quyết tranh chấp bằng các biện 

pháp đơn giản, trực tiếp giữa người tiêu dùng và người bán hàng qua mạng 

internet, chủ các website bán hàng bằng các công cụ trực tuyến để giải quyết 

các tranh chấp phát sinh như: Quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ, thanh 

toán điện tử, cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ tin học, viễn thông bằng các 

quy định chặt chẽ có nội dung quy phạm dựa trên các biện pháp kỹ thuật để các 

bên có tranh chấp giải quyết nhanh gọn, kịp thời nhằm đảm bảo quyền và lợi 

ích hợp pháp của họ, không gây khiếu kiện kéo dài cũng như mất an ninh trật 

tự an toàn xã hội.  

 

Kết luận Chƣơng 4 

 

Mục đích của việc nghiên cứu các vấn đề lý luận về pháp luật thương mại 

điện tử, nghiên cứu đánh giá thực trạng pháp luật thương mại điện tử chính 

cũng chính là nhằm đưa ra các giải pháp để hoàn thiện pháp luật thương mại 

điện tử nhằm thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu 

của xã hội cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong 

bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế. Bởi vậy, nhiệm vụ nghiên cứu và đưa ra 

quan điểm và định hướng hoàn thiện pháp luật để từ đó có những giải pháp 

hoàn thiện hành lang pháp lý rõ ràng, đầy đủ, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ 

chức nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các 

hoạt động thương mại điện tử có ý nghĩa quan trọng và quyết định. 
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KẾT LUẬN 

Sau khi thực hiện nghiên cứu đề tài “Pháp luật thương mại điện tử ở 

Việt Nam hiện nay” trong khuân khổ Luận án, cho phép rút ra một số kết luận 

chủ yếu sau đây: 

1. Theo Tổ chức Thương mại thế giới, thương mại điện tử bao gồm việc 

sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh 

toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình, cả các sản 

phẩm giao nhận cũng như những thông tin số hoá thông qua mạng Internet. 

Thương mại điện tử đang là mô hình kinh doanh có mức tăng trưởng chóng 

mặt, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế hiện đại nhờ phát huy khả năng 

tiện lợi, cắt giảm chi phí và thích hợp với những người làm việc bận rộn. Việc 

áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh hiện là một xu thế tất 

yếu trên thế giới và ở Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển 

chung đó. Kinh doanh trực tuyến giờ đây không còn xa lạ với người tiêu dùng 

Việt Nam. Cùng với tốc độ phát triển internet, việc ứng dụng internet để mở 

rộng sản xuất, kinh doanh đang được nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm.  

Pháp luật thương mại điện tử được ra đời do sự hình thành và phát triển 

mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng Internet trên thế giới và ở Việt 

Nam, đồng thời, pháp luật của nhiều quốc gia về thương mại điện tử đều có sự 

tiếp thu từ pháp luật thương mại điện tử thế giới và có sự vận dụng để điều 

chỉnh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh phát triển ở từng quốc gia. Đối tượng 

và phạm vi điều chỉnh của pháp luật thương mại điện tử là các quan hệ thương 

mại trên các phương tiện điện tử, các vấn đề liên quan mà pháp luật thương mại 

truyền thống không đề cập, bởi vậy, cơ chế điều chỉnh và nội dung pháp luật về 

thương mại điện tử có những đặc trưng riêng. Điều này thể hiện pháp luật phải 

bảo đảm tính an toàn, hợp pháp và minh bạch trong hoạt động thương mại điện 

tử; thừa nhận các thông điệp nội dung giao dịch thương mại qua các phương 
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tiện điện tử; thừa nhận chữ ký điện tử nhằm bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn, 

bảo mật của thông tin được trao đổi; quy định cụ thể các vấn đề có liên quan 

đến việc giao kết hợp đồng thương mại điện tử; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và 

bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử; quy định cơ chế giải quyết 

tranh chấp và việc xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện 

tử v.v... 

2. Pháp luật Việt Nam trong những năm qua đã ghi nhận các hoạt động 

kinh doanh, thương mại trên các phương tiện điện tử, quy định kinh doanh dịch 

vụ thương mại điện tử là một ngành, nghề kinh doanh; thừa nhận giá trị pháp lý 

của chứng từ điện tử; các quy định về thuế như hướng dẫn giao dịch điện tử 

trong lĩnh vực thuế, công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao 

dịch điện tử trong hoạt động hải quan; quy định về vấn đề bảo vệ người tiêu 

dùng khi tham gia giao dịch thương mại điện tử như trong giao dịch thương 

mại truyền thống v.v... Có thể nói, các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động 

thương mại điện tử mà Nhà nước ta đã ban hành đang dần đáp ứng được yêu 

cầu bảo đảm về mặt pháp lý cho việc phát triển thương mại điện tử. Tuy nhiên, 

để những quy định pháp luật có thể được triển khai hiệu quả cần có sự hợp tác 

của cả doanh nghiệp và người dân. Doanh nghiệp cần phải làm nhiều hơn mức 

chuẩn mực chung mà pháp luật quy định để xây dựng lòng tin của người tiêu 

dùng vào một mô hình kinh doanh hay một đơn vị kinh doanh cụ thể. Điều này 

đòi hỏi nỗ lực liên tục và lâu dài từ phía doanh nghiệp nhằm xây dựng uy tín, 

thương hiệu. Và bản thân người tiêu dùng cũng là một lực lượng đáng kể giúp 

xây dựng môi trường giao dịch lành mạnh, thông qua việc theo dõi, giám sát và 

phản hồi nhằm loại bỏ những doanh nghiệp làm ăn không nghiêm túc. 

3. Xét cho cùng, mục đích của việc nghiên cứu các vấn đề lý luận về pháp 

luật thương mại điện tử, nghiên cứu đánh giá thực trạng pháp luật thương mại 

điện tử chính cũng chính là nhằm đưa ra các giải pháp để hoàn thiện pháp luật 

thương mại điện tử nhằm thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, đáp 
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ứng nhu cầu của xã hội cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh 

nghiệp trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế. Bởi vậy, nhiệm vụ nghiên 

cứu và đưa ra quan điểm và định hướng hoàn thiện pháp luật để từ đó có những 

giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý rõ ràng, đầy đủ, tạo điều kiện cho các cá 

nhân, tổ chức nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia 

vào các hoạt động thương mại điện tử có ý nghĩa quan trọng và quyết định. 

Việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về thương mại điện tử ở 

nước ta cần tiếp cận và hài hòa hóa với các quy định của pháp luật các nước 

đồng thời cần tiếp cận với các chuẩn mực của quốc tế. Tuy nhiên, quá trình 

hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử cũng cần phải tính đến những đặc 

điểm văn hóa, thói quen của người Việt Nam và trình độ phát triển khoa học, 

công nghệ của nước ta. Ngoài ra, việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật 

về thương mại điện tử đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ, 

có lộ trình hợp lý, có sự quyết liệt cần thiết và thiết lập được sự ưu tiên cho 

hoạt động lập pháp và lập quy. 
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