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V/v đề nghị báo cáo, đánh giá một số nội dung 

Luật Giao dịch điện tử trong thương mại điện 

tử 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Công thương 

     

 Thực hiện Văn bản số 977/BTTTT-CATTT ngày 25/3/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai đánh giá, tổng kết thi hành Luật 

Giao dịch điện tử (có văn bản gửi kèm theo), Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị Sở Công thương báo cáo, đánh giá một số nội dung liên quan Luật Giao 

dịch điện tử trong thương mại điện tử theo Phụ lục đính kèm. 

 Báo cáo đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 15 giờ ngày 

27/4/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 

 



Phụ lục 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TỔNG KẾT  

LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Công văn số      /STTTT-CNTT ngày      /4/2020 của Sở TTTT) 

 

I. Giao dịch điện tử trong thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh 

I.1 Tình hình trển khai  

- Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về GDĐT trong thương mại 

điện tử: xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch 

và chương trình phát triển thương mại điện tử; thực hiện văn bản quy phạm pháp 

luật về hoạt động thương mại điện tử;  

- Đánh giá hiện trạng quy định hướng dẫn chi tiết về giao kết và thực 

hiện hợp đồng điện tử, chứng từ điện tử, hóa đơn điện tử; giá trị pháp lý của hợp 

đồng điện tử trong triển khai thực tiễn; sự tương thích của quy định tại Luật 

GDĐT với pháp luật chuyên ngành, ứng dụng, triển khai hợp đồng thông minh 

trong hoạt động thương mại điện tử. 

- Đánh giá về các phương thức thanh toán trong thương mại điện tử: 

COD, thanh toán qua thẻ, thanh toán điện tử (cổng thanh toán, ví điện tử, tổ 

chức thanh toán trung gian); an toàn thanh toán trong thương mại điện tử; trách 

nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho 

website thương mại điện tử. 

I.2 Vi phạm trên website thương mại điện tử 

- Đánh giá tình trạng vi phạm về hoạt động kinh doanh, thông tin, giao 

dịch và các vi phạm khác trên website thương mại điện tử; thống kê thiệt hại do 

mất cắp tiền, hàng hóa. 

- Hiện trạng giải quyết tranh chấp, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

trong thương mại điện tử. 

I.3 Vướng mắc, khó khăn, bất cập 

Tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai 

nội dung các mục I.1, I.2, I.3, I.4 về ứng dụng và phát triển giao dịch điện tử 

trong thương mại điện tử. 

II. Định hướng phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh 
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