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Nghị định hƣớng dẫn Luật 

 Thời gian  Nghị định hướng dẫn Luật  VB căn cứ  

15/02/2007  
Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và Dịch vụ chứng 
thực chữ ký số  

Luật GDĐT  

23/02/2007  Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính  Luật GDĐT  

8/3/2007 Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng  Luật GDĐT  

13/08/2008  Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác  Luật GDĐT  

6/4/2011 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông  Luật Viễn thông  

13/06/2011  
Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 
điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước  

Luật CNTT  

23/11/2011  
Nghị định số 106/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 26/2007/NĐ-CP về Chữ ký số và Dịch vụ chứng 
thực chữ ký số  

Luật GDĐT  

5/10/2012 Nghị định số 77/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về Chống thư rác  Luật GDĐT  

22/11/2012  
Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về Thanh toán không dùng tiền mặt (thay thế Nghị định số 64/2001/NĐ-CP về 
hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán)  

Luật CNTT  

16/5/2013  Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử  Luật GDĐT  

15/7/2013  
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên 
mạng  

Luật CNTT   
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Nghị định xử phạt VPHC 

 Thời gian  Nghị định hướng dẫn Luật  VB căn cứ  

10/4/2007 
Nghị định số 63/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin  

Luật CNTT  

20/03/2009  
Nghị định số 28/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên 
Internet  

Luật CNTT   

20/09/2011 
Nghị định số 83/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực viễn thông  

Luật Viễn thông 

13/11/2013  

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện   Luật CNTT  

15/11/2013 
Nghị định số 185/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 
động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng   

Luật Thương 
mại  

www.vecita.gov.vn 

Thông tƣ hƣớng dẫn 

  Thời gian Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung của các Nghị định  Văn bản bên trên  

15/09/2008  
Thông tư số 78/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 
27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính  

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP   

30/12/2008  
Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 
90/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác  

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP   

2/3/2009 
Thông tư số 03/2009/TT-BTTTT quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã 
số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn; nhà cung 
cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet  

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP  

16/03/2009  
Thông tư số 50/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường 
chứng khoán  

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP  

31/07/2009  
Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả 
năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước  

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP  

14/12/2009  
Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, 
đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số  

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP   
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Thông tƣ hƣớng dẫn (tiếp) 

  Thời gian Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung của các Nghị định  VB bên trên  

9/11/2010 
Thông tư số 23/2010/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ 
thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng   Nghị định số 35/2007/NĐ-CP   

10/11/2010 Thông tư số 180/2010/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế  Nghị định số 27/2007/NĐ-CP  

15/11/2010  
Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an 
toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin 
điện tử của cơ quan nhà nước  

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP  

20/12/2010  
Thông tư số 209/2010/TT-BTC quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ 
kho bạc nhà nước  

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP  

14/3/2011  Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn 
điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ  

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP  

10/9/2012 Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC hướng 
dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin và truyền thông  

Bộ Luật hình sự   

20/6/2013  Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông 
tin liên quan đến website thương mại điện tử  

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP  
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Ngƣời tiêu dùng cho rằng... 
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Ngƣời bán cần gì? 

• Bán được sản phẩm (doanh thu/lợi nhuận) 

• Tăng niềm tin của người mua vào website 

và người bán 

• Tránh rủi ro về mặt pháp lý (Không bị xử 

phạt,…) 

www.vecita.gov.vn 

Các hình thức hiện diện  

phổ biến trên Internet 

1. Tạo trang thông tin điện tử cá nhân trên các diễn 
đàn, mạng xã hội: Facebook, Webtretho ..., hoặc 

2. Thuê gian hàng trên các sàn giao dịch TMĐT: 
5giay, Tiki, Lazada... 

 Tuân thủ các quy định đối với Người bán 

3. Thiết lập website RIÊNG 

 Phải Thông báo hoặc Đăng ký với Bộ Công 
Thương 

 Tuân thủ các quy định đối với Người bán 

4. ... 
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Doanh nghiệp/người bán  

cần chuẩn bị những gì? 
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Thể hiện cho mọi ngƣời tin 

1. Cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin về DN, 

người bán 

2. Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, 

giá cả 

3. Cung cấp đầy đủ thông tin điều khoản 

giao dịch chung 

4. Cung cấp thêm bằng chứng xác nhận của 

bên thứ 3 về hoạt động của DN, website 
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Cung cấp nhƣ thế nào? 

2 loại: 

- Tham gia trên các website khác: diễn đàn, 

mạng xã hội, sàn giao dịch TMĐT 

- Tạo website riêng để kinh doanh: 

- Website bán hàng: thông báo 

- Website cung cấp dịch vụ: đăng ký 

www.vecita.gov.vn 

Loại 1: ngƣời bán 

• Khai báo thông tin đầy đủ, chính xác khi 

đăng ký tài khoản 

• Cung cấp thêm địa chỉ kinh doanh, sđt, tài 

khoản,… 

• Thông tin hàng hóa trung thực, chính xác 

• Tuân thủ các quy định về thanh toán, thuế, 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, … 

(điều 37, nghị định 52) 
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Loại 2: website riêng 

- Thông tin đầy đủ trên trang chủ: 

- Giấy ĐKKD 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại 

- Thông tin để liên hệ 

- Các thông tin khác  

(Điều 29, NĐ 52) 

 

 

www.vecita.gov.vn 

Thông tin DN 
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Thông tin về ngƣời bán 
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Thông tin về ngƣời bán 

www.vecita.gov.vn 
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Thông tin về sản phẩm 

• Mô tả càng chi tiết càng tốt: chất liệu, kích cỡ, 

màu sắc, hình ảnh, thông số kỹ thuật, bảo hành, 

nơi sản xuất, ngày sản xuất, hết hạn, … 

• “có thể xác định chính xác các đặc tính của 

hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm 

khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng” 

(Điều 30, NĐ 52) 

• Giá, phương thức thanh toán càng rõ ràng càng 

tốt 

 (Điều 31, 34 NĐ 52) 
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Điều khoản và chính sách chung 

• Quy trình mua hàng 

• Chính sách bảo hành, đổi trả 

• Vận chuyển: thời gian, chi phí 

• Chính sách bảo mật, bảo vệ thông tin cá 

nhân trong giao dịch và thanh toán 

(Điều 32, 33 NĐ 52) 
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Điều 32. Thông tin về điều kiện giao dịch chung 

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố: 

a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, 
như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có; 

b) Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi 
hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này; 

c) Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có; 

d) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều 
khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện 
và hạn chế nếu có; 

đ) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch. 

2. Các điều kiện giao dịch chung phải có màu chữ tƣơng phản với màu nền 
website và ngôn ngữ thể hiện phải bao gồm tiếng Việt. 

3. Trong trường hợp website có chức năng đặt hàng trực tuyến, người bán 
phải có cơ chế để khách hàng đọc và bày tỏ sự đồng ý riêng với các điều kiện 
giao dịch chung trước khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng. 

Trách nhiệm của NGƢỜI BÁN 
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Điều 33. Thông tin về vận chuyển và giao nhận 

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố: 

a) Các phƣơng thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ; 

b) Thời hạn ƣớc tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có 

tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng; 

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch 

vụ, nếu có. 

2. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung 

ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời 

cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng 

nếu muốn. 

Trách nhiệm thông tin của NGƢỜI BÁN 

SỞ CÔNG THƢƠNG TP.HCM 38 
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Điều 34. Thông tin về các phƣơng thức thanh toán 

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố toàn bộ các phƣơng 

thức thanh toán áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên 

website, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có 

thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. 

2. Nếu website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực 

tuyến, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thiết lập cơ chế để 

khách hàng sử dụng chức năng này được rà soát và xác nhận 

thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện 

việc thanh toán. 

Trách nhiệm thông tin của NGƢỜI BÁN 

www.vecita.gov.vn 



6/19/2015 

21 

www.vecita.gov.vn 

4. Chứng nhận của bên thứ 3 

Thông báo / Đăng ký với  

Bộ Công Thương 

online.gov.vn 
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Xin cảm ơn 

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương 

 

 


