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Thông tư quy định về quản l{ website thương mại điện tử
Thông tư số 47/2014/TT-BCT
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương

www.vecita.gov.vn - www.online.gov.vn

Văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp
điều chỉnh hoạt động thương mại điện tử
• Luật Giao dịch điện tử
• Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử
• Nghị định 185/2013/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.
• Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định quản lý website
thương mại điện tử
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THỰC TIỄN
• Các mô hình kinh doanh TMĐT liên tục phát triển
– Mobile e-commerce, social e-commerce, mô hình website
khuyến mại trực tuyến mới...

• Hoạt động của các website chuyên ngành
– Website tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, trò chơi trực tuyến ...

• Xu hướng dịch chuyển từ offline sang online
– Hàng cấm, hàng hạn chế kinh doanh, hàng kinh doanh có điều
kiện...

• Số lượng cực kz lớn
– Website bán hàng, sàn giao dịch TMĐT ...

• Các vấn đề phát sinh khác
– Cấp logo xác nhận thông báo, đối tượng và phạm vi đăng k{
hoạt động đánh giá tín nhiệm website,…

MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI NỞ RỘ
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HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, HÀNG CẤM…

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Kế thừa các quy định của Thông tƣ 12/2013/TT-BCT
1. Quy định thủ tục thông báo, đăng ký
liên quan website thương mại điện tử

2. Quy định về việc công bố thông tin liên
quan đến website thương mại điện tử

Bổ sung một số quy định mới

1. Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên
các website thương mại điện tử, mạng xã hội,
website khuyến mại trực tuyến
2. Phân định phạm vi quản lý các website chuyên
ngành

3. Quy định về kinh doanh
hàng hóa, dịch vụ hạn chế
kinh doanh, kinh doanh có
điều kiện trên website thương
mại điện tử
4. Một số quy định khác
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NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

•
•
•
•
•

Thông tư bao gồm 5 Chương, 34 Điều
Chương I. Những quy định chung
Chương II. Thủ tục thông báo, đăng ký website
Chương III. Thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá tín
nhiệm websiste thương mại điện tử
Chương IV. Công bố thông tin trên Cổng thông tin
quản lý hoạt động thương mại điện tử
Chương V. Điều khoản thi hành

CÁC QUY ĐỊNH KẾ THỪA THÔNG TƯ 12/2013/TT-BCT
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA THÔNG TƯ (1)
Đối tƣợng

Website TMĐT bán
hàng

Website cung cấp dịch vụ TMĐT

KINH DOANH HÀNG HÓA HẠN CHẾ KINH DOANH
Thương nhân, tổ chức, cá nhân

Không được phép

Không được phép

KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
Cá nhân

Không được phép

Không được phép

Thương nhân, tổ
chức

Được phép thiết lập website TMĐT
bán hàng để kinh doanh hàng hóa, dịch
vụ kinh doanh có điều kiện và phải
công bố trên website của mình số, ngày
cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch
vụ đó trong trường hợp pháp luật quy
định phải có Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh.

- Được phép sử dụng website cung cấp dịch vụ TMĐT
để bán hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.
- Phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ đó theo quy định của pháp luật.

Chủ sở hữu website cung cấp dịch vụ TMĐT trong
trường hợp này phải có trách nhiệm:
- Yêu cầu người bán cung cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh (trong trường hợp pháp luật quy
định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh);
- Loại bỏ khỏi website thông tin bán hàng hóa, dịch
vụ vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được
phản ánh có căn cứ xác thực. (…)

Website chuyên ngành???
Website hoạt động trong lĩnh
vực tài chính, ngân hàng, tín
dụng, bảo hiểm

Website cung cấp dịch vụ trò chơi
trực tuyến, đặt cược hoặc trò chơi có
thưởng

Website mua bán, trao đổi tiền, vàng,
ngoại hối và các phương tiện thanh
toán khác

Thông tƣ số 47/2014/TT-BCT không áp dụng đối với các website này. Những website này chịu sự
điều chỉnh của pháp luật quản lý chuyên ngành tƣơng ứng.
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Websites: thủ tục tương ứng

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA THÔNG TƯ 47 (2)
Mạng xã hội hoạt động kinh doanh dưới hình thức sàn giao dịch
TMĐT phải đăng k{ với Bộ Công Thương
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Website mạng xã hội
Chủ sở hữu mạng xã hội cho phép người
tham gia được lập các website nhánh để trưng
bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ

Chủ sở hữu mạng xã hội cho phép người
tham gia mở gian hàng trên đó để trưng bày,
giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ

Chủ sở hữu mạng xã hội có chuyên mục mua
bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin
mua bán hàng hóa và dịch vụ

ĐĂNG KÝ SÀN GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA THÔNG TƯ (3)
Các website hoạt động trong lĩnh vực:
- Ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm;
- Mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối và các phương
tiện thanh toán khác;
- Cung cấp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ tài chính;
- Cung cấp dịch vụ đặt cược hoặc trò chơi có thưởng.
Chịu sự điều chỉnh của pháp luật quản l{
chuyên ngành tương ứng
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QUY ĐỊNH MỚI CỦA THÔNG TƯ (4)

Bổ sung các quy định đối với quy trình thông báo
Trong quá trình
thông báo
Thời hạn

Sau khi xác nhận
thông báo

- Yêu cầu bổ sung hồ sơ thông - Cập nhật thông tin thông
báo khi được yêu cầu trong vòng báo mỗi năm một lần kể từ
10 ngày.
thời điểm được xác nhân.
- Bị chấm dứt và phải tiến hành - Bị hủy bỏ thông báo nếu
thông báo lại nếu không phản hồi không cập nhật sau 15 ngày
theo yêu cầu.
nhắc nhở.

Biểu
tượng xác
nhận
thông báo

- Được gửi một đoạn mã điện
tử để gắn lên website TMĐT
bán hàng, thể hiện thành biểu
tượng đã thông báo.

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