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Lộ trình và tiến độ xây dựng
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LỘ TRÌNH XÂY DỰNG
• Năm 2020: Tổng kết thi hành Luật GDĐT 2005

• Tháng 7-8/2021: Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Luật GDĐT sửa đổi

• Tháng 9-12/2021: Trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật GD ĐT sửa đổi

• Tháng 01-02/2022: Chính phủ gửi hồ sơ Dự án Luật GDĐT sửa đổi vào Chương trình xây dựng Luật của Quốc
hội 2022

• Tháng 3/2022: Thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Luật GDĐT sửa đổi và tổ chức họp lần 1

• Tháng 4/2022: Gửi xin ý kiến dự thảo Luật GDĐT rộng rãi Tháng 6/2022: Họp Ban soạn thảo lần 2

• Tháng 6/2022: Gửi Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi

• Tháng 7/2022: Trình Chính phủ Dự thảo Luật GDĐT sửa đổi

• Tháng 9/2022: Chính phủ trình Quốc hội Luật GDĐT sửa đổi

• Tháng 10/2022: Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với Luật GDĐT sửa đổi tại Kỳ họp thứ 4

• Tháng 5/2023: Quốc hội thông qua Luật GDĐT sửa đổi tại Kỳ họp thứ 5 4



Kinh nghiệm quốc tế
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KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
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Luật mẫu về Thương mại điện tử (1996) 

• Do Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế ban hành

• Là khuôn khổ chính cho việc xây dựng quy định về giao dịch điện tử

• Có 83 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng.

Luật mẫu về Chứng thư điện tử (2017) 



KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
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Xu hướng về hoàn thiện hành lang pháp lý giao dịch điện tử
• Có 158/193 quốc gia có pháp luật về giao dịch điện tử (Chiếm 81%), trong đó:

• Châu Âu: 44/45 (98%)

• Châu Á – TBD: 50/60 (83%)

• Châu Mỹ: 31/35 (89%)

• Châu Phi: 33/53 (61%)

• Các pháp luật liên quan bao gồm: Giao dịch điện tử, thương mại điện tử, chữ 
ký điện tử, văn bản điện tử…



KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

TT Luật quốc tế

1 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 (+1998)

2 UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records 2018

3 Thailand Electronic Transaction Act 2001

4 Malaysia  Electronic Commerce Act 2006

5 Indonesia Law Concerning Electronic Information and Transactions 2008

6 Singapore Electronic Transaction Act 2010

7 EU Regulation on Electronic identification and trust services for electronics transactions in the  internal market 2014

8 Korea Framework Act on Electronic Documents and Transactions 2016

9 EU Regulation on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) 2020 - Proposal
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Thực tiễn Việt Nam

9



THỰC TIỄN VIỆT NAM
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Luật Giao dịch điện tử 2005
• Được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
• Xây dựng trên cơ sở Luật mẫu về Thương mại điện tử
• Là luật khung, quy định vấn đề kỹ thuật, đặc thù phát sinh trên môi trường 

điện tử
• Là cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động giao dịch điện tử trong hoạt động 

giao dịch dân sự và giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước
• Bước chuẩn bị để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (2006)



THỰC TIỄN VIỆT NAM
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Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao dịch điện tử 2005
• 32 Nghị định
• 52 Thông tư
• 01 Quyết định của thủ tướng
• Nhiều Quyết định khác của các bộ, cơ quan ngang bộ



THỰC TIỄN VIỆT NAM
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Một số nghị định hướng dẫn quan trọng 

• Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 19/11/2021 về thương mại điện tử

• Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

• Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

• Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

• Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

• Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy định về hóa đơn điện tử

• Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

• Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

• Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

• Và nhiều văn bản khác



Các chính sách của Luật Giao dịch điện tử sửa đổi
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CÁC CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU 
CỦA LUẬT GDĐT SỬA ĐỔI

(trong hồ sơ đề nghị)

Quy định về mở rộng phạm vi điều
chỉnh của Luật Giao dịch điện tử: bao
gồm tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội.

Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của
thông điệp dữ liệu: Bảo đảm tính toàn vẹn,
bí mật, sẵn sàng, chống chối bỏ; xác định thời gian,
địa điểm gửi, nhận; Việc ký và thời điểm ký; Giá trị
pháp lý theo cấp độ an toàn và tin cậy; giá trị pháp
lý của tài liệu số hoá.

Quy định bảo đảm giá trị pháp lý của
chữ ký điện tử, quản lý dịch vụ chứng
thực chữ ký điện tử: Các cấp độ an toàn của
chữ ký điện tử; tiêu chuẩn bảo đảm; giá trị pháp lý
theo cấp độ an toàn; sử dụng chữ ký điện tử; dịch vụ
chứng thực chữ ký điện tử.

Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của
tài khoản giao dịch và dịch vụ tạo lập
tài khoản, xác thực điện tử: Tài khoản
giao dịch và các cấp độ an toàn; Hoạt động xác
minh thông tin, tạo lập tài khoản và xác thực điện
tử; Dịch vụ xác thực điện tử và nhà cung cấp dịch
vụ.

Luật GDĐT sửa đổi sẽ được
xây dựng trên cơ sở kế thừa
có chọn lọc, đồng thời sửa đổi,
bổ sung các nội dung mới phù
hợp với các chuẩn mực chung
của thế giới, đáp ứng các yêu
cầu phát triển của công
nghiệp 4.0 và chuyển đổi số,
kinh tế số
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03

04

Quy định đảm bảo giá trị pháp
lý của hợp đồng điện tử, về giao
kết và thực hiện hợp đồng điện
tử: Các giai đoạn giao kết hợp đồng; hiệu
lực, vô hiệu hợp đồng; hợp đồng điện tử
mẫu; chứng thực hợp đồng điện tử.
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Quy định về dịch vụ tin cậy và hỗ
trợ giao dịch điện tử: Dịch vụ chứng
thực (cấp dấu) thời gian; Dịch vụ chứng thực
thông điệp dữ liệu; Dịch vụ chứng thực hợp
đồng điện tử; Dịch vụ trung gian trong
GDĐT; Dịch vụ thông tin xếp hạng tín nhiệm
số.
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Quy định về giao dịch điện tử
của cơ quan nhà nước và chính
sách hỗ trợ giao dịch điện tử,
thúc đẩy chuyển đổi số: giao dịch
điện tử trong cơ quan nhà nước; quyền lựa
chọn phương tiện giao dịch điện tử; việc
cung cấp dữ liệu một lần; chính sách phát
triển giao dịch điện tử; các ưu đãi, hỗ trợ
thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số,
phát triển và sử dụng các nền tảng số

Quy định về an toàn, an ninh,
bảo vệ, bảo mật trong giao dịch
điện tử: Dẫn chiếu đồng bộ với Luật An
toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh
mạng 2018; An toàn dữ liệu trong giao dịch
điện tử.

Quy định về dữ liệu số, nền tảng số,
dịch vụ số và giao dịch trực tuyến.
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Quy định về nền tảng số, dịch vụ
số và giao dịch trực tuyến: Khái niệm
nền tảng số, dịch vụ số; Nghĩa vụ chung của các
nền tảng số; Nghĩa vụ riêng của các nền tảng số
đặc thù; Nghĩa vụ bổ sung đối với các nền tảng
số lớn; Cơ quan có thẩm quyền quản lý, giám
sát hoạt động nền tảng số, dịch vụ số.

Quy định về dữ liệu số và dịch vụ
dữ liệu: phân loại dữ liệu, lưu trữ, quản lý,
chia sẻ, sử dụng, khai thác dữ liệu; dữ liệu mở,
dữ liệu tự do chia sẻ; nghĩa vụ của nền tảng số
trong khai thác dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ
liệu của cơ quan nhà nước; giám sát, kiểm tra,
thanh tra trực tuyến.

9.1

9.2



Kết quả tiếp thu hoàn thiện góp ý
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KẾT QUẢ TIẾP THU Ý KIẾN

ü Gửi xin ý kiến từ ngày 29/4/2022

ü Nhận được 90 văn bản ý kiến góp ý

ü Hơn 850 ý kiến góp ý cụ thể
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KẾT QUẢ TIẾP THU Ý KIẾN (1)

17

DỰ THẢO GỬI XIN Ý KIẾN DỰ THẢO TIẾP THU 
HOÀN THIỆN

ü 11 Chương 
ü 104 Điều
ü 38.066 từ

ü 8 Chương 
ü 60 Điều
ü 14.701 từ

LUẬT GDĐT 2005

ü 8 Chương 
ü 54 Điều
ü 7.855 từ



CÁC CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU 
CỦA LUẬT GDĐT SỬA ĐỔI

(sau tiếp thu ý kiến)
Quy định về mở rộng phạm vi điều
chỉnh của Luật Giao dịch điện tử: bao
gồm tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh
tế, xã hội.

Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của
thông điệp dữ liệu: Sửa đổi, chi tiết hoá
cách thức xác định giá trị pháp lý của thông
điệp dữ liệu; Bổ sung quy định điều kiện
đảm bảo giá trị pháp lý khi chuyển đổi giữa
bản giấy và thông điệp dữ liệu và ngược lại;
quy định về chứng thư điện tử, đưa một giao
dịch lên trực tuyến toàn trình (end-2-end).

Quy định bảo đảm giá trị pháp lý của
chữ ký điện tử: Sửa đổi, đưa ra 3 cấp độ
của chữ ký điện tử ; Bổ sung quy định về chữ
ký điện tử chuyên dùng trong cơ quan nhà
nước; quy định về kết nối kỹ thuật để đảm
bảo cho việc kiểm tra hiệu lực chữ ký điện tử.

Quy định đảm bảo giá trị pháp lý của
tài khoản giao dịch: Bổ sung mới quy
định về tài khoản giao dịch; Đưa ra 3 cấp độ
tin cậy của tài khoản giao dịch.
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03

04

Quy định đảm bảo giá trị pháp
lý của hợp đồng điện tử: Sửa đổi,
chi tiết hoá giao kết hợp đồng trên môi
trường điện tử; Các nội dung khác cơ
bản giữ nguyên như Luật 2005.
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Quy định về dịch vụ tin cậy: Dịch
vụ chứng thực chữ ký điện tử; Dịch vụ
chứng thực (cấp dấu) thời gian; Dịch
vụ chứng thực thông điệp dữ liệu
(thông điệp, hợp đồng, chứng thư)
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Quy định về giao dịch điện tử của
cơ quan nhà nước và chính sách
hỗ trợ giao dịch điện tử: giao dịch
điện tử trong cơ quan nhà nước; quy
định cơ quan nhà nước phải sẵn sàng
toàn bộ hoạt động trên môi trường số;
quy định chính sách thực hiện giao dịch
điện tử có thời gian xử lý nhanh hơn, chi
phí thấp hơn (phí, lệ phí) giao dịch theo
cách truyền thống.

Quy định về an toàn, an ninh,
bảo vệ, bảo mật trong giao dịch
điện tử: Dẫn chiếu đồng bộ với Luật
An toàn thông tin mạng 2015 và Luật
An ninh mạng 2018; An toàn dữ liệu
trong giao dịch điện tử.

Quy định về HTTT phục vụ GDĐT,
nền tảng số, dữ lieu số.

06

08

07

Quy định về HTTT phục vụ GDĐT
và nền tảng số: bổ sung khái niệm
THTT phục vụ GDĐT và nền tảng số;
quy định trách nhiệm của: chủ quản nền
tảng số; doanh nghiệp viễn thông,
Internet, DC điện toán đám mây; giám
sát của CQNN; bảo vệ giao dịch điện tử.

Quy định về dữ liệu số: Bổ sung quy
định về dữ liệu; kết nối, chia sẻ dữ liệu
của cơ quan nhà nước;

9.1

9.2

Luật GDĐT sửa đổi sẽ được
xây dựng trên cơ sở kế thừa
có chọn lọc, đồng thời sửa đổi,
bổ sung các nội dung mới phù
hợp với các chuẩn mực chung
của thế giới, đáp ứng các yêu
cầu phát triển của công
nghiệp 4.0 và chuyển đổi số,
kinh tế số



KẾT QUẢ TIẾP THU Ý KIẾN (2)
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Chính sách hiện tạiCác chính sách đề xuất

ü Chính sách 1: Mở rộng phạm vi điều chỉnh

ü Chính sách 2: Đảm bảo giá trị pháp lý của 
thông điệp dữ liệu

ü Chính sách 3: Bảo đảm giá trị pháp lý của chữ 
ký điện tử, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký 
điện tử

ü Chính sách 4: Bảo đảm giá trị pháp lý của tài 
khoản giao dịch và dịch vụ tạo lập, xác thực tài 
khoản giao dịch

ü Chính sách 5: Bảo đảm giá trị pháp lý của hợp 
đồng điện tử, quy định về giao kết và thực 

hiện hợp đồng điện tử

ü Chính sách 1: Đã cụ thể hóa

ü Chính sách 2: Đã cụ thể hóa
ü Chính sách 3: Đã cụ thể hóa
ü Chính sách 4: Rút lại nội dung về Dịch vụ 

tạo lập, xác thực tài khoản giao dịch và 
nhà cung cấp dịch vụ.

ü Chính sách 5: Rút lại nội dung toàn bộ 
chính sách



KẾT QUẢ TIẾP THU Ý KIẾN (2)

20

Chính sách hiện tạiCác chính sách đề xuất

ü Chính sách 6: Dịch vụ tin cậy và dịch vụ hỗ trợ 

giao dịch điện tử
ü Chính sách 7:. Giao dịch điện tử của CQNN và 

chính sách hỗ trợ giao dịch điện tử
ü Chính sách 8: An toàn, an ninh, bảo vệ, bảo 

mật trong GDĐT

ü Chính sách 6: Rút lại 03/05 dịch vụ

- Dịch vụ Chứng thực giao dịch và hợp đồng 
điện tử (ghép vào chứng thực thông điệp dữ
liệu)
- Dịch vụ trung gian trong giao dịch điện tử
- Dịch vụ thông tin xếp hạng tín nhiệm số

üChính sách 7: Rút lại một phần nội dung về 
Cho phép doanh nghiệp sử dụng quy nghiên 
cứu phát triển của doanh nghiệp để chuyển đổi 
số 
ü Chính sách 8: Đã cụ thể hóa



KẾT QUẢ TIẾP THU Ý KIẾN (2)
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Chính sách hiện tạiCác chính sách đề xuất

ü 9. Dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ số và giao 

dịch trực tuyến

ü Chính sách 9: Rút lại một phần nội dung

- Quy định về phân loại dữ liệu, xử lý và khai 
thác dữ liệu
- Quy định về dữ liệu mở, dữ liệu tự do chia sẻ, 
dữ liệu chia sẻ hạn chế
- Quy định về nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân 

vận hành cung cấp nền tảng số, dịch vụ số 
trong thu thập, quản lý, lưu trữ, chia sẻ, giao 
dịch dữ liệu số.



Trân trọng cảm ơn!
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