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“Hình thức hợp đồng bằng thông điệp dữ liệu hay còn gọi với cái 

tên quen thuộc là hợp đồng điện tử theo xu thế của thời đại mới đã 

dần du nhập vào nước ta, ngày càng trở nên phổ biến. Chúng ta 

không còn quá bất ngờ khi chủ thể ở một quốc gia này có thể ký kết 

hợp đồng với chủ thể của một quốc gia khác mà không phải đi đến 

tận nơi gặp nhau trực tiếp để thương thảo hợp đồng. Thông qua 

mạng Internet, các doanh nghiệp ở các địa phương khác nhau, ở 

các quốc gia khác nhau có thể nhanh chóng tìm kiếm được bạn 

hàng để thiết lập mối quan hệ làm ăn, mở rộng thị trường. Với chiếc 

máy tính nối mạng Internet, ngồi ở nhà chúng ta có thể dạo quanh thị trường một cách thoải 

mái vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Khi cần mua một món hàng nào, chúng ta chỉ cần 

lướt và liên lạc với cửa hàng qua hệ thống mạng, sẽ có người mang món hàng đó đến tận nơi 

theo yêu cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của giao dịch điện tử kéo theo sự ra đời một hình thức 

hợp đồng mới: hợp đồng điện tử - hợp đồng được giao kết thông qua phương tiện điện tử 

dưới hình thức thông điệp dữ liệu.” 

 

1. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ 

HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG THÔNG 

ĐIỆP DỮ LIỆU 

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 119 Bộ 

luật dân sự 2015 cũng đã quy định: “Giao 

dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử 

dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy 

định của pháp luật về giao dịch điện tử được 

coi là giao dịch bằng văn bản.”1 Tuy nhiên, 

giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện 

tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu chỉ 

                                              
1 Quốc hội (2015), Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, 

ngày 24/11/2015 

được coi là giao dịch bằng văn bản khi tuân 

thủ theo quy định của pháp luật về giao dịch 

điện tử. 

Theo Bộ luật dân sự 2015, Hợp đồng 

là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác 

lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ 

dân sự. Tại Điều 33 Luật giao dịch điện tử 

2005 có định nghĩa rằng: “Hợp đồng điện 

tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng 

thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật 

này.”. Tại Khoản 1 Điều 36 Luật này có quy 
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định: “Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử 

dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một 

phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình 

giao kết hợp đồng.” 2. Như vậy, có thể định 

nghĩa và ngầm hiểu rằng: hợp đồng điện tử 

là sự thỏa thuận được thiết lập giữa hai hay 

nhiều bên thông qua mạng thông tin điện tử 

dưới dạng thông điệp dữ liệu nhằm xác lập, 

thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân 

sự của một phần hoặc toàn bộ giao dịch của 

các bên. 

Nhiều quan điểm cho rằng không thể 

có một hình thức hợp đồng nào có thể thật 

sự thay thế hợp đồng truyền thống bằng văn 

bản với đầy đủ giá trị pháp lý. Nhưng sự 

phát triển của công nghệ cũng góp phần ảnh 

hưởng đến pháp luật, việc một hình thức 

hợp đồng hiện đại theo xu thế cũng có thể 

sẽ thay thế được hợp đồng truyền thống 

trong tương lai không xa. Để làm rõ hơn về 

hợp đồng điện tử, ta có thể thấy các đặc 

điểm nổi bật sau đây của hợp đồng điện tử 

có phần khác so với các loại hợp đồng 

truyền thống khác: 

- Thứ nhất, hợp đồng điện tử được 

thực hiện thông qua trung gian là phương 

tiện điện tử. Đồng thời, chữ ký có thể được 

mã hóa và sử dụng là chữ ký số. Tất cả nội 

dung và thỏa thuận đều được chuyển tải qua 

thông điệp dữ liệu, đi qua phương thức 

                                              
2 Quốc hội (2005), Luật giao dịch điện tử số 

51/2015/QH11, ngày 29/11/2005 

trung gian để cũng kết nối các bên trong hợp 

đồng. 

- Thứ hai, hợp đồng điện tử có giá trị 

pháp lý nhưng lại được thiết lập qua một thế 

giới ảo. Con người xuất hiện ở thế giới ảo 

với các thông tin dữ liệu được mã hóa. Hợp 

đồng được thiết lập và lưu giữ trong thế giới 

này, chúng ta không thể cầm trên tay, không 

thể sử dụng nó như các hợp đồng truyền 

thống từ trước đến nay. Tuy nhiên, trong thế 

giới ảo này đã tạo lập nên các ràng buộc 

pháp lý thực tế, được pháp luật công nhận. 

- Thứ ba, về phạm vi ký kết. Đối với 

hợp đồng bằng thông điệp dữ liệu, chỉ cần 

có công cụ bổ trợ kết nối, quá dễ dàng để 

các chủ thể kết nối với nhau dù có cách trở 

địa lý bao xa đi nữa.  

- Thứ tư, về chủ thể tham gia giao kết 

hợp đồng. Hợp đồng điện tử được giao kết 

bằng thông điệp dữ liệu với chữ ký được mã 

hóa. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng này, luôn 

xuất hiện một bên thứ ba là nhà cung cấp 

mạng và chữ ký số. Bên thứ ba này đóng vai 

trò xác nhận sự tin cậy của thông tin và lưu 

giữ thông tin giao dịch giữa các bên. 

Để thúc đẩy thu hút nhà đầu tư và 

hướng Việt Nam ra thế giới, thì song song 

với nền kinh tế mà chúng ta cần hiện nay 

chính là nền công nghệ thông tin tiên tiến. 

Hợp đồng điện tử là một trong những đại 

diện của trí tuệ và công nghệ số với nhiều 

đặc tính và lợi ích rất ưu việt như tốc độ 

nhanh, chi phí thực hiện rẽ, chuyển tải thông 

tin đa dạng mà không bị cản trở bởi khoảng 

cách địa lí hay ngôn ngữ giao tiếp… Đặc 

biệt, với tình hình dịch Covid-19 đang lây 

lan sang nhiều quốc gia và có diễn biến rất 
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phức tạp trên toàn thế giới, việc tận dụng 

được công nghệ thông tin trong việc giao 

kết hợp đồng phần nào đó giúp giải quyết 

được nhiều khó khăn về kinh tế, thị trường 

trong hoàn cảnh bị hạn chế việc tiếp xúc 

trực tiếp giữa các chủ thể giao kết hợp đồng.  

Ngày nay, hợp đồng điện tử được 

hình thành khi các chủ thể tham gia giao 

dịch trong môi trường sử dụng thông điệp 

dữ liệu và được thể hiện bởi nhiều hình thức 

khác nhau. Trong đó, các hình thức phổ biến 

nhất của hợp đồng điện tử có thể kể đến như 

là: hợp đồng truyền thống được đưa lên 

website, webpage; hợp đồng được hình 

thành qua giao dịch tự động; hợp đồng hình 

thành qua thư điện tử (phổ biến nhất là 

email); hợp đồng điện tử có sử dụng chữ ký 

số. 

2. GIÁ TRỊ PHÁP LÝ, GIÁ TRỊ 

CHỨNG CỨ CỦA HỢP ĐỒNG ĐIỆN 

TỬ 

Theo Điều 14 Luật giao dịch điện tử 

2005 quy định: “Thông điệp dữ liệu không 

bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ 

vì đó là một thông điệp dữ liệu”. Tại Điều 

34 Luật này cũng nêu rằng: “Giá trị pháp lý 

của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận 

chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng 

thông điệp dữ liệu”. 3  

Theo Điều 93 Bộ luật tố tụng dân sự 

2015 cho rằng: Chứng cứ trong vụ việc dân 

sự là những gì có thật được đương sự và cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất 

trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng 

hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, 

thủ tục do Bộ luật này quy định và được Tòa 

án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình 

                                              
3 Quốc hội (2005), Luật giao dịch điện tử số 

51/2015/QH11, ngày 29/11/2005 

tiết khách quan của vụ án cũng như xác định 

yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có 

căn cứ và hợp pháp. Đối với thông điệp dữ 

liệu thì “Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ 

liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của 

cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi 

thông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và 

duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; 

cách thức xác định người khởi tạo và các 

yếu tố phù hợp khác.” 4. Do đó, hợp đồng 

điện tử có đủ giá trị pháp lý và có thể được 

sử dụng như là chứng cứ khi đáp ứng được 

các điều kiện về độ tin cậy trong cách thức 

khởi tạo, lưu trữ, các yếu tố khác…  

Nguồn: Internet 

Đồng thời, theo Điều 95 Bộ Luật tố 

tụng dân sự, thông điệp dữ liệu điện tử được 

thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện 

tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, 

điện báo, fax và các hình thức tương tự khác 

theo quy định của pháp luật về giao dịch 

điện tử thì được xác định là chứng cứ. Vì 

vậy, hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý và 

giá trị làm chứng cứ nếu xảy ra tranh chấp 

trong dân sự hay các tranh chấp khác. Luật 

giao dịch điện tử và Bộ luật tố tụng dân sự 

đều có sự khẳng định về giá trị chứng cứ của 

thông điệp dữ liệu, hợp đồng điện tử. Tuy 

nhiên lại chưa có định nghĩa nào về chứng 

cứ điện tử. Với những phân tích trên, tác giả 

4 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng dân sự số 

92/2015/QH13, ngày 25/11/2015 
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mạo muội được đưa ra khái niệm về chứng 

chứ điện tử như sau: Chứng cứ điện tử là 

thông điệp dữ liệu được khởi tạo, lưu trữ, 

truyền tải, nghe, nhìn được bằng phương 

tiện điện tử và đảm bảo các yêu cầu của 

pháp luật về cách thức khởi tạo và duy trì 

tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu do các 

chủ thể tham gia quan hệ thương mại điện 

tử lưu giữ, thu thập cung cấp cho Tòa án 

hoặc do Tòa án, cơ quan có thẩm quyền thu 

thập nhằm chứng minh cho các yêu cầu của 

các chủ thể này khi giải quyết các vụ án kinh 

doanh thương mại bằng các phương thức 

khác nhau trong đó có phương thức giải 

quyết bằng các thủ tục tố tụng.5 

3. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG 

PHÁP LUẬT KHI SỬ DỤNG HỢP 

ĐỒNG ĐIỆN TỬ TRONG GIAO DỊCH 

MUA BÁN 

Có thể thấy, từ năm 2005 khi Luật 

giao dịch điện tử được ban hành, tiếp theo 

đó, Chính phủ đã ban hành khoảng 10 Nghị 

định quy định, sửa đổi và văn bản hướng 

dẫn trong các hoạt động liên quan về thương 

mại điện tử, ngân hàng và chữ ký số và dịch 

vụ chứng thực chữ ký số. Tuy nhiên, với 

mức độ phát triển của công nghệ số thời đại 

4.0 thì những văn bản này không còn phù 

hợp với hiện nay nữa. Đặc biệt, việc giao kết 

và thực hiện hợp đồng điện tử không được 

quy định rõ ràng ở một văn bản luật, văn bản 

dưới luật nào.  

Khi chúng ta chọn một phương thức 

giao kết và thực hiện hợp đồng, nếu có giá 

trị nhỏ, ta sẵn sàng lựa chọn sự mạo hiểm, 

chấp nhận rủi ro để chọn một hình thức tiện 

lợi và nhanh chóng. Nhưng đối với một phi 

                                              
5 Ls. Lê Văn Thiệp (2016), Chứng cứ điện tử trong giải 

quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, Tạp chí kiểm 

sát số 05/2016 

vụ làm ăn với giá trị lớn, đòi hỏi chủ thể các 

bên phải suy xét kỹ nhiều mặt thì sẽ không 

ai chấp nhận bỏ ra một khối tài sản lớn để 

nhận lại sự mơ hồ và khả năng dễ mất trắng. 

Đó chính là lý do tại sao Việt Nam dù được 

du nhập sử dụng mạng internet kết nối toàn 

cầu từ năm 1997, biết đến hình thức hợp 

đồng điện tử và có văn bản quy định từ năm 

2005 nhưng hầu hết việc sử dụng hình thức 

hợp đồng bằng thông điệp vẫn trở nên 

không phổ biến và chưa thực chất phát triển 

theo tầm nhìn thế giới. 

Hợp đồng điện tử phát triển từ các 

giao dịch nhỏ lẻ như mua một cái áo trên 

Shopee, một chiếc điện thoại trên Lazada, 

một cuốn sách trên tiki hay xa hơn là một 

vài món đồ nội trợ làm đẹp hàng nội địa 

Trung trên thị trường thương mại điện tử nổi 

tiếng năm châu của Jack Ma. Tuy nhiên, 

những người mua hàng thường không quan 

tâm đến pháp luật khi đặt hàng, nếu có vấn 

đề mang tính rủi ro xảy ra, phần đông sẽ 

chấp nhận hậu quả đó vì thủ tục rườm rà, 

kéo dài và có khi là bị ngó lơ bởi bên quản 

trị hệ thống. Ngoài ra, đối với những hợp 

đồng điện tử làm ăn trong thương mại, kinh 

doanh với giá trị lớn ở nước ta chỉ đạt mức 

trung bình, thua xa gấp mấy lần so với sự 

phát triển của công nghệ 4.0.  

Sau gần 15 năm triển khai thi hành, 

Luật Giao dịch điện tử đã bộc lộ những điểm 

bất cập, chưa thực sự phù hợp với thực tiễn 

phát triển như: Các quy định chi tiết đối với 

thông điệp dữ liệu về định dạng, thời gian 

gửi, nhận, lưu trữ, chuyển đổi.. chưa nhất 

quán, dẫn đến nhiều khó khăn khi liên 

thông, công nhận lẫn nhau giữa các hệ 
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thống; Thiếu quy định về xác thực danh tính 

điện tử đối với các cá nhân, tổ chức trong 

giao dịch điện tử, thiếu quy định về giao kết 

và đảm bảo tính pháp lý cho hợp đồng điện 

tử,... Ví dụ như có thể thấy rằng tại các điều 

khoản quy định về hợp đồng điện tử (từ điều 

33 đến điều 38 Luật giao dịch điện tử 2005) 

nhưng lại không quy định cụ thể về giá trị 

pháp lý của hợp đồng điện tử là như thế nào, 

trường hợp nào thì hợp đồng điện tử vô hiệu 

hay hậu quả nếu hợp đồng điện tử vô hiệu, 

ngoài ra, phương thức giải quyết tranh chấp 

liên quan đến hình thức hợp đồng này cũng 

chưa được hoàn thiện... 

Nguồn: internet 

Thực tế, có những giao kết hợp đồng 

điện tử hầu như dựa trên niềm tin, còn cơ 

chế để bảo vệ khi có tranh chấp đang là rào 

cản mà nhiều chủ thể e ngại, một khi chưa 

biết rõ chủ thể hoặc chủ thể ở các quốc gia 

khác nhau. Đơn cử, vừa qua, Công ty Luật 

F có ký các hợp đồng với một công ty LLC 

T ở thành phố Tyumen - một thành phố 

ở Vùng liên bang Ural của Nga  thông qua 

email với các chủ thể là đại diện hai bên 

công ty để cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý 

định kì hàng tháng. Với khoảng cách địa lý 

rất xa như vậy, toàn bộ các công việc liên 

quan đến thực hiện, thanh lý hợp đồng đều 

được thông qua phương tiện điện tử. Tương 

tự, với các đề nghị thanh toán cũng đều thực 

hiện qua bản scan, email. Sau khi hoàn tất 

công việc, hợp đồng sẽ tự động thanh lý. 

Tính đến nay, đã rất nhiều hợp đồng với các 

đối tác nước ngoài được công ty Luật F thực 

hiện trên nhiều quốc gia khác nhau như 

Nga, Đức, Hồng Kông,… Đối với Công ty 

Luật F trên phương diện tầm nhìn quốc tế, 

để vươn mình hội nhập với thế giới, chúng 

ta không thể mãi dừng lại ở vùng an toàn ít 

rủi ro. 

Thông thường, để tạo bằng chứng 

xác thực từ thông điệp dữ liệu khi giải quyết 

tranh chấp, người dùng phải sử dụng các 

dịch vụ thừa phát lại lập vi bằng. Vi bằng là 

văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự 

kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong 

xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác, 

nó xác thực được chứng cứ liên quan đến dữ 

liệu điện tử, hợp đồng điện tử. Tuy nhiên, 

để thực hiện lập vi bằng phải bỏ ra giá trị 

khá lớn và đôi khi là lớn hơn giá trị tranh 

chấp. 

Đối với Tòa án, việc giải quyết tranh 

chấp thì sẽ vẫn ưu tiên hơn đối với các tài 

liệu như hợp đồng bằng văn bản, có công 

chứng chứng thực, chứng cứ được thiết lập 

rõ ràng ngoài đời thực. Còn các chứng cứ 

khác liên quan thông điệp dữ liệu thường 

chỉ đóng vai trò bổ sung, hỗ trợ các chứng 

cứ khác. Nếu có tranh chấp xảy ra chỉ liên 

quan đến hợp đồng và chứng cứ điện tử, tin 

chắc rằng sẽ có nhiều khó khăn khi đánh giá 

vấn đề để giải quyết tranh chấp vì những bất 

cập và quy định chưa thật sự rõ ràng trong 

hệ thống pháp luật.  

Tòa án đã từng xét xử một số vụ án 

kinh doanh thương mại mà một phần quá 

trình chào hàng, đề nghị giao kết hợp đồng 

và các thỏa thuận phát sinh được thực hiện 

bằng phương tiện điện tử. Giữa nguyên đơn 

(công ty A trụ sở tại Việt Nam) và Bị đơn 
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(Công ty B là công ty liên doanh giữa Việt 

Nam và Hàn Quốc, trụ sở tại Hà Nội) đã ký 

hợp đồng thực hiện cung cấp hàng hóa trong 

một thời gian dài. Sau khi thông báo ngừng 

cung cấp hàng hóa dịch vụ theo hợp đồng 

đã ký kết, hai bên đã tiến hành thanh lý hợp 

đồng này và chốt công nợ, theo đó Công Ty 

B còn nợ Công ty A số tiền 8.980.000.000 

VND (Tám tỷ chín trăm tám mươi triệu 

đồng) với thời gian thực hiện thanh toán là 

01 năm. Trong thời hạn này, phía Công ty B 

đã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo 

cam kết và đưa ra lý do chưa nhận đủ hàng 

hóa, các giấy tờ giao nhận không do người 

đại diện theo pháp luật của Công ty A ký…6  

Vì hai bên không giải quyết được 

tranh chấp, Công ty A đã khởi kiện tại Tòa 

án nhân dân thành phố TH và được thụ lý 

giải quyết, trong quá trình giải quyết vụ án, 

phía Công ty A đã sao lục và cung cấp cho 

Tòa án những chứng cứ điện tử như email, 

tin nhắn, danh sách các cuộc gọi điện thoại, 

bản sao kê thanh toán qua Ngân hàng. Phía 

bị đơn thì cho rằng họ không nhận được các 

thông tin trao đổi qua hộp thư điện tử, các 

số máy điện thoại không phải của người đại 

diện theo pháp luật hay các văn bản ủy 

quyền hợp lệ, không chấp nhận các tập quán 

thương mại mà hai bên đã thực hiện vì 

không có thỏa thuận. 

Để giải quyết vụ án một cách toàn 

diện, đầy đủ, Tòa án nhân dân thành phố TH 

đã tiến hành thu thập và kiểm tra tính xác 

thực của các chứng cứ mà nguyên đơn cung 

cấp, tuy nhiên do thời gian thực hiện hợp 

đồng tương đối dài, các máy chủ không đặt 

tại Việt Nam cũng như một bên không cung 

                                              
6 Ls. Lê Văn Thiệp (2016), Chứng cứ điện tử trong giải 

quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, Tạp chí kiểm 

sát số 05/2016 

cấp nên các chứng cứ do nguyên đơn cung 

cấp đều không được chấp nhận. Vì vậy, Tòa 

án nhân dân thành phố TH đã tiến hành xét 

xử và ra bản án bác yêu cầu khởi kiện của 

Công ty A. 

Vậy, đối với việc giải quyết tranh 

chấp hợp đồng bằng thông điệp dữ liệu còn 

phát sinh nhiều bất cập. Nếu có tranh chấp 

xảy ra và được giải quyết bởi tòa án, e rằng 

vấn đề này sẽ còn rất mới, và chưa có đầy 

đủ công cụ pháp lý đầy đủ để đảm bảo làm 

cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp giữa 

các bên. 

4. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN 

THIỆN PHÁP LUẬT 

Hợp đồng điện tử là một trong những 

vấn đề sẽ tiếp tục phát triển rộng khắp và trở 

nên phổ biến trong đời sống xã hội Việt 

Nam, do vậy để hòa nhập và phát triển cùng 

xu thế của thời đại mới, chúng ta cần có 

những bước đi kịp thời để pháp luật theo kịp 

các bước đi và nhịp điệu mới của cuộc sống. 

Theo chúng tôi, chúng ta cần hoàn thiện hơn 

nữa hệ thống pháp luật liên quan đến hợp 

đồng điện tử với những vấn đề như sau: 

- Thứ nhất, cần đánh giá, rà soát các 

bất cập từ các quy định pháp luật đã không 

còn phù hợp và có phương hướng đổi mới 

theo hướng hoàn thiện hơn, quy định chi tiết 

về hình thức hợp đồng bằng thông điệp dữ 

liệu để đảm bảo được khả năng bảo vệ các 

bên trong giao dịch hợp đồng nhằm giúp 

người dân mà đặc biệt là các doanh nhân, 

chủ đầu tư thật sự tự tin khi áp dụng hợp 

đồng bằng thông điệp dữ liệu trong việc 

giao kết hợp đồng. 
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- Thứ hai, khắc phục và hoàn thiện 

thêm tính pháp lý của chữ ký số, có các tài 

liệu, hướng dẫn ký năng sử dụng chữ ký số, 

hợp đồng điện tử, từ đó khuyến khích sự 

phát triển của hình thức hợp đồng này. 

- Thứ ba, hoàn thiện hơn các quy 

định pháp luật về giải quyết tranh chấp liên 

quan đến hợp đồng bằng thông điệp dữ liệu, 

có các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, nâng 

cao nghiệp vụ trong công tác giải quyết 

tranh chấp phát sinh.  

Hy vọng, cuộc sống với những bước 

tiến mạnh mẽ và với những đòi hỏi không 

ngưng nghỉ sẽ cùng được tư duy của người 

làm luật chạm tới, từ đó có những điều chỉnh 

phù hợp nhằm đón nhận những tiện ích giá 

trị do công nghệ mang lại, ví như hợp đồng 

điện tử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

[1]. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, ngày 

24/11/2015; 

[2] Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, 

ngày 25/11/2015; 

[3]. Luật giao dịch điện tử số 

51/2015/QH11, ngày 29/11/2005; 

[4] Bài viết Chứng cứ điện tử trong giải 

quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của 

Ls. Lê Văn Thiệp, Tạp chí kiểm sát số 

05/2016. 
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I. CÓ ĐƯỢC GIAO DỊCH NGÂN 

HÀNG KHI BỊ MẤT CĂN CƯỚC 

CÔNG DÂN KHÔNG? 

Tình huống pháp lý: 

Cách đây vài hôm, tôi bị mất thẻ căn 

cước công dân đã dùng khi mở thẻ thanh 

toán. Hiện tại tôi đang ở Đà Nẵng làm việc, 

còn hộ khẩu thường trú của tôi là ở Hà Nội, 

với tình hình Covid-19 căng thẳng, tôi 

không thể về nhà làm lại thẻ căn cước công 

dân được. Vì thẻ Căn cước công dân của tôi 

làm năm 2019, còn hộ chiếu làm trước đó 2 

năm nên vẫn là số chứng minh nhân dân cũ. 

Tuy nhiên tôi còn giữ tờ xác nhận số căn 

cước công dân và số chứng minh nhân dân 

cũ được cấp khi làm căn cước công dân. 

Như vậy, tôi có thể sử dụng hộ chiếu và giấy 

xác nhận này để giao dịch ngân hàng trong 

lúc này không? Nhờ Quý công ty hỗ trợ tư 

vấn. Tôi chân thành cảm ơn! 

Trả lời: 

Theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định 

136/2007/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 94/2015/NĐ-CP quy định về xuất 

cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì 

hộ chiếu quốc gia (bao gồm hộ chiếu công 

vụ, hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu phổ 

thông) được sử dụng thay thế chứng minh 

nhân dân. 

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 15 Thông 

tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết 

một số điều của luật căn cước công dân, sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/TT-

BCA thì: 

“Khi công dân làm thủ tục cấp, đổi, 

cấp lại thẻ Căn cước công dân thì cơ quan 

quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ 

sơ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số 

Chứng minh nhân dân đối với tất cả các 

trường hợp chuyển từ Chứng minh nhân 

dân 9 số sang thẻ Căn cước công dân.” 

Như vậy, giấy xác nhận chứng minh 

nhân dân có chức năng xác nhận số chứng 

minh nhân dân cũ và số trên thẻ căn cước 

công dân là cùng một người. Có thể dùng 

giấy xác nhận này với thẻ căn cước công 

dân để xác nhận số chứng minh nhân dân 

khi thực hiện các giao dịch dân sự. 

Trường hợp bạn bị mất thẻ Căn cước 

công dân, có thể sử dụng hộ chiếu để thực 

hiện giao dịch tại ngân hàng. Khi thực hiện 

giao dịch, giấy xác nhận chứng minh nhân 

dân sẽ xác nhận số chứng minh cũ sử dụng 

trên hộ chiếu và số trên căn cước công dân 

là cùng một người. 

Vì vậy, căn cứ theo quy định trên, bạn 

vẫn có thể thực hiện giao dịch khi khi sử 

dụng passport và giấy xác nhận số chứng 

minh nhân dân. 

Theo Nguyễn Thị Thanh Thanh Trà 

Công ty Luật FDVN 

II. CÓ PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG 

ĐẤT ĐƯỢC GIAO KHÔNG ĐÚNG 

THẨM QUYỀN? 

Tình huống pháp lý: 

Năm 1984, ông A được Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh D cấp 01 lô đất theo nội dung 

giấy cho sử dụng đất số 837/SDĐ có diện 

tích 400m2, tuy nhiên diện tích thực tế là 

681,3m2. Năm 1992 ông A đã xây nhà ở 
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không sử dụng, đến năm 2003 ông mới về ở 

cho đến nay. 

Ngày 21/02/2017, ông nộp hồ sơ xin 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(GCNQSDĐ) đối với diện tích đất nói trên. 

Sau đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai thành phố X xác định hộ gia đình ông 

phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với phần 

diện tích đất ở nằm trong hạn mức là 300m2. 

Không đồng ý với Thông báo số 8498, 

ông A đã khiếu nại Chi cục Trưởng Chi cục 

Thuế thành phố X nhưng không được giải 

quyết thỏa đáng nên ông A khởi kiện yêu 

cầu Tòa án hủy thông báo số 8498 của Chi 

cục Thuế thành phố X.  

 

Có 03 quan điểm giải quyết sự việc 

này, theo bạn quan điểm nào đúng? 

Quan điểm 01: Giấy cho sử dụng đất 

số 837/SDĐ ngày 15/10/1984 mà Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh D cấp cho hộ ông A là một 

trong những giấy tờ thuộc quy định tại điểm 

g khoản 1 Điều 100 Luật đất đai năm 2013 

nên hộ ông A thuộc trường hợp sử dụng đất 

không phải nộp tiền sử dụng đất. 

Quan điểm 02: Xác định thời điểm sử 

dụng đất ổn định của ông A là từ khi làm 

nhà năm 1992 nên áp dụng quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, ông A 

nộp tiền sử dụng đất với mức 40% tiền sử 

dụng đất. 

Quan điểm 03: Xác định thời điểm sử 

dụng đất ổn định của ông A ở ổn định từ 

năm 2003 nên áp dụng điểm c khoản 1 Điều 

8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014, ông A nộp tiền sử dụng đất với 

mức 50% tiền sử dụng đất. 

Trả lời:  

1. Theo khoản 2 Mục V Nghị định số 

201-CP ngày 01/7/1980 của Hội đồng 

Chính phủ về việc thống nhất quản lý ruộng 

đất và tăng cường công tác quản lý ruộng 

đất trong cả nước thì việc Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh D cấp đất cho ông A theo Giấy cho 

sử dụng đất số 837/SDĐ ngày 15/10/1984 là 

không đúng thẩm quyền. 

Theo Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-

CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 16 và 

khoản 17 Điều 2 nghị định 01/2017/NĐ-CP 

hướng dẫn cho điểm g khoản 1 Điều 100 

Luật Đất đai năm 2013 có liêt kê các giấy tờ 

khác về quyền sử dụng đất thì thì Giấy cho 

quyền sử dụng đất của Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh D không thuộc các giấy tờ này. Do vậy 

không thể áp dụng quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 100 Luật đất đai năm 2013 

nên ông A không thuộc trường hợp được 

cấp Giấy chứng nhận mà không phải nộp 

tiền sử dụng đất. 

2. Về xác định đâu là thời điểm sử 

dụng đất ổn định của ông A để làm căn cứ 

tính tiền sử dụng đất, ở đây cần xác định 

rằng việc ông A bắt đầu xây dựng nhà ở năm 

1992 đã là hoạt động sử dụng đất ổn định 

của chủ sử dụng đất, trong thời gian từ năm 

1992 này không có sự tranh chấp đất đai, 

không bị xử phạt vi phạm hành chính đất 

đai. Do vậy thời điểm sử dụng đất ổn định 

của ông A cần được xác định từ năm 1992, 

không dựa trên việc ông A có ở đó hay 

không. Thông báo rút kinh nghiệm số 

19/TB-VC2-V3 của Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng về việc áp dụng pháp 

luật trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án 

hành chính về “Khiếu kiện thông báo thuế” 

có cũng nội dung hướng dẫn trên tinh thần 

này. 
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Do thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn 

định của ông A là từ năm 1992 nên áp dụng 

theo điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định: 

“Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định 

từ trước ngày 15/10/1993 thì thu tiền sử 

dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo 

giá đất quy định tại bảng giá đất tại thời 

điểm có quyết định công nhận quyền sử 

dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền”, ông A đóng tiền sử dụng đất chỉ với 

mức 40% tiền sử dụng đất như quy định này 

mà không phải mức 50%. 

Do vậy quan điểm 02 là phù hợp pháp 

luật. 

Theo Hoàng Thúy Quỳnh 

Công ty Luật FDVN 

III. ĐIỀU KIỆN MỞ TÀI KHOẢN VỐN 

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP 

VÀ GIÁN TIẾP 

 

Tình huống pháp lý: 

Công Ty cổ phần 100% vốn Việt Nam 

sau đó chuyển nhượng 49% cổ phần cho nhà 

đầu tư nước ngoài. Công ty không có Giấy 

chứng nhận đầu tư nhưng có Quyết định chủ 

trương đầu tư dự án. Vậy công ty có được 

mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài 

không? Hay tài khoản đầu tư gián tiếp? 

Trả lời:  

 Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư 

06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý 

ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp 

nước ngoài vào Việt Nam, đối tượng mở tài 

khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

Việt Nam gồm các doanh nghiệp sau: 

(i) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức 

đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có 

nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ 

đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định 

của pháp luật về đầu tư; 

(ii) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy 

định tại điểm a khoản này có nhà đầu tư 

nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở 

lên của doanh nghiệp, bao gồm: 

- Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp 

vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều 

kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) 

dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 

51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia 

tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư 

nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở 

lên của doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành; 

(iii) Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước 

ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo 

quy định của pháp luật về đầu tư. 

(iv) Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng 

BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực 

hiện dự án PPP trong trường hợp không 

thành lập doanh nghiệp dự án 

 Còn liên quan đến hoạt động đầu tư 

gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, nhà đầu 

tư nước ngoài thực hiện các hoạt động đầu 

tư gián tiếp tại Việt Nam được quy định tại 

Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-NHNN hướng 

dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu 

tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư 

gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam được sửa 

đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-

NHNN như sau: 
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(i) Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp 

của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp 

không thuộc trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN 

ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý 

ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp 

nước ngoài vào Việt Nam và các văn bản 

sửa đổi, bổ sung (nếu có) chưa niêm yết, 

chưa đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch 

chứng khoán. 

(ii) Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp 

của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp 

có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch 

trên Sở giao dịch chứng khoán. 

(iii) Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán 

khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

(iv) Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng 

Việt Nam do người cư trú là tổ chức được 

phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam. 

(v) Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông 

qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng 

khoán và các tổ chức được phép thực hiện 

nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo các quy định 

của pháp luật về chứng khoán; ủy thác đầu 

tư bằng đồng Việt Nam thông qua tổ chức 

tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu 

tư theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

(vi) Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp của nhà 

đầu tư nước ngoài trong các quỹ đầu tư 

chứng khoán và công ty quản lý quỹ theo 

quy định của pháp luật về chứng khoán. 

 Vậy dẫn chiếu các điều luật trên, đối 

với trường hợp của Qúy khách, Công ty 

chuyển nhượng cổ phần không thuộc trường 

hợp được mở tài khoản đầu vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Còn với đầu 

tư nước ngoài mua 49% cổ phần của doanh 

nghiệp Việt Nam sẽ được mở tài khoản đầu 

tư gián tiếp vào Việt Nam để tiến hành các 

thủ tục mua cổ phần tại Công ty Việt Nam. 

Theo Hoàng Thúy Quỳnh 

Công ty luật FDVN 

IV. CÓ LY HÔN ĐƯỢC VỚI 

NGƯỜI ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI 

KHÔNG RÕ ĐỊA CHỈ KHÔNG? 

 

Tình huống pháp lý: 

Đầu năm 2014, chị A và anh B lấy 

nhau và có đăng ký kết hôn. Hiện nay, anh 

B đã đi làm ăn ở nước ngoài. Đã 05 năm 

nay, hai vợ chồng không liên lạc với nhau 

tình trạng hôn nhân trở nên trầm trọng dẫn 

đến đời sống chung không thể kéo dài. Đến 

nay chị A dự định sẽ gửi đơn khởi kiện gửi 

Tòa án nhân dân nơi anh B cư trú cuối cùng 

tại Việt Nam yêu cầu giải quyết được ly hôn 

với anh B nhưng đến giờ chị A không biết 

rõ địa chỉ của anh B ở đâu, chỉ cung cấp 

được địa chỉ nơi cư trú cuối cùng sống ở 

Việt Nam của anh B. Tuy nhiên, khi xác 

minh tại địa chỉ người thân trong nước của 

bị đơn thì họ cho rằng bị đơn vẫn sống và 

làm việc ở nước ngoài và vẫn liên lạc 

thường xuyên với thân thích trong nước. 

Vấn đề pháp lý: trường hợp này chị 

A có thể làm thủ tục ly hôn được không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Dân 

sự 2015 và Điều 51 Luật hôn nhân và gia 

đình 2014 thì vợ, chồng hoặc cả hai người 

có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. 

Việc xác định địa chỉ của người bị 

kiện, được Điều 5 Nghị quyết 04/2017/NQ-

HĐTP có quy định như sau:  



Số 09 – 09,2020 

 

16 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |   

 

www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

 www.diendanngheluat.vn 

…. c) Nếu người bị kiện, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người nước 

ngoài, người Việt Nam đang cư trú ở nước 

ngoài thì nơi cư trú của họ được xác định 

căn cứ vào tài liệu, chứng cứ do người khởi 

kiện cung cấp hoặc theo tài liệu, chứng cứ 

do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác 

nhận;….” 

Tiếp đó, tại Công văn số 

253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của 

TAND tối cao về việc giải quyết vụ án ly 

hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước 

ngoài nhưng không rõ địa chỉ thì:  

Trường hợp người Việt Nam ở trong 

nước xin ly hôn với người Việt Nam ở nước 

ngoài và chỉ cung cấp được địa chỉ nơi cư 

trú cuối cùng ở Việt Nam của bị đơn mà 

không cung cấp được địa chỉ của bị đơn ở 

nước ngoài, nếu thông qua thân nhân của họ 

không cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn 

cho Tòa án cũng như không thực hiện yêu 

cầu của Tòa án thông báo cho bị đơn biết để 

gửi lời khai về cho Tòa án thì coi đây là 

trường hợp bị đơn cố tình giấu địa chỉ, từ 

chối khai báo, từ chối cung cấp những tài 

liệu cần thiết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu Tòa án đã yêu cầu đến lần thứ hai 

mà thân nhân của họ cũng không chịu cung 

cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Tòa án 

cũng như không chịu thực hiện yêu cầu của 

Tòa án thông báo cho bị đơn biết thì Tòa án 

đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bị đơn theo thủ 

tục chung. 

Sau khi xét xử, Tòa án cần gửi ngay 

cho thân nhân của bị đơn bản sao bản án 

hoặc quyết định để những người này chuyển 

cho bị đơn, đồng thời tiến hành niêm yết 

công khai bản sao bản án, quyết định tại trụ 

sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bị đơn cư trú 

cuối cùng và nơi  thân nhân của bị đơn cư 

trú để đương sự có thể sử dụng quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật tố tụng. 

Như vậy chị A vẫn được quyền yêu 

cầu khởi kiện ly hôn với anh B dù không 

cung cấp được địa chỉ của anh B ở nước 

ngoài. Tòa án vẫn phải tiến hành thụ lý vụ 

án và tùy theo sự hợp tác của nhân thân anh 

B tại Việt Nam để Tòa án có các cách xử lý 

phù hợp theo hướng dẫn nêu trên. 

Theo Nguyễn Thị Lan Anh 

Công ty Luật FDVN 
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