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THÔNG T ư

Quy định về quản lý website thương mại điện tử

Căn cứ Nghị định số 95/20Ỉ2/NĐ-CP ngày 12 thảng 11 năm 20ỉ 2 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ
Công Thương;
Căn cứ Nghị định so 52/20ỉS/NĐ-CP ngày 16 thảng 5 năm 20ỉ 3 của
Chính phủ về thương mại điện tử;
Căn cứ Nghị định so 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của
Chỉnh phủ quy định chi tiết Luật Thương mại vể hàng hóa, dịch vụ cấm kinh
doanh, hạn chế lành doanh và kinh doanh có điều kiện;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về quản ỉỷ
website thương mại điện tử.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều tại
Nghị định số 5 2/2 0 13/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về
thương mại điện tử (sau đẩy gọi là Nghị định số 52/20Ỉ3/N Đ -C P) quy định
vềhoạt động kinh doanh trên website thương mại điện tử, trình tự, thủ tục thông
báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm
website thương mạí điện tử và công bố thông tín trên cổ n g thông tin Quản lý
hoạt động thương mại điện tử.
2. Thông tư này không áp dụng đối với các website hoạt động trong lĩnh
vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm; website mua bán, trao đổi tiền,
vàng, ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác; website cung cấp dịch vụ

trò chơi trực tuyến, dịch vụ đặt cược hoặc trò chơi có thưởng. Những website
này chịu sự điều chỉnh của pháp luật quản lý chuyên ngành tương ứng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:
1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán
hàng.
2. Thương nhân, tồ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại
điện tử.
3. Người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
4. Thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương
mại điện tử.
5. Tổ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên cổ n g thông
tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.
Điều 3. Hoạt động kình doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử đụng website thương
mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh sau:
a) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
b) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
c) Rượu các loại;
đ) Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ
phận của chúng đã được chế biến;
đ) Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
2. Thương nhân thiết lập website để bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh
mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh phải công bố trên website của mình số, ngày cấp và nơi cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.
Điều 4. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ
thương mại điện tử

1. Tuân thủ các quy định tại Điều 36 Nghị định số 5 2 /2 0 13/NĐ-CP.
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2. Yêu cầu thương nhân, tồ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dich
thương mại điện tử cung cấp các thông tin theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2
'
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3. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch
vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp
luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư
này.
4. Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng
nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm
pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về
những thông tin này.
5. Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa,
dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung 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).
Điều 5. T rách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký của
thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán
hàng phải thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Mục 1 Chương II
Thông tư này.
2. Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại
điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Mục 2 Chương II
Thông tư này.
3. Thương nhân, tồ chức thiết lập website thương mạí điện tử vừa là
website thương mại điện tử bán hàng vừa là website cung cấp dịch vụ thương
mại điện tử phải thông báo và đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại
Chương II Thông tư nay.
Điều 6. Quản lý hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội

1. Các mạng xã hội có một trong những hình thức hoạt động quy định tại
điểm a, điểm b, điểm c Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 5 2 /2 0 13/NĐ-CP phải tiến
hành đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch thương mại
điện tử.
2. Thương nhân, tổ chức thiết lập mạng xã hội quy định tạí Khoản 1 Điều
này phải thực hiện các trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ
sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.
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3.
Người bán trên các mạng xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này phải
tuân thủ những quy định tại Điều 37 Nghị định số 5 2 /2 0 13/NĐ-CP.
Điều 7. Các hình thức của website khuyến mại trực tuyến

Website khuyến mại trực tuyến theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị
định số 52/2013/NĐ-CP bao gồm:
1. Website hoạt động theo hình thức quy định tại điểm a và b Khoản 2
Điều 39 Nghị định sổ 5 2 /2 0 13/NĐ-CP.
2. Website thực hiện khuyến mạí cho hàng hóa của thương nhân, tổ chức,
cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại dưới những
hình thức sau:
a) Tặng hàng hóa hoặc đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử không phải
trả tiền;
b) Bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong
một thời gian nhất định hoặc với một số lượng khách hàng nhất định;
c) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật về khuyến mại.

Chương II
THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐÃNG K Ý W E B S IT E THƯƠNG MAI ĐIỆN T Ử
•
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Muc 1
THÔNG BÁO W E B S IT E THƯƠNG M Ạ I Đ IỆN TỦ BÁN HÀNG
Điều 8. Đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng bao gồm:
1. Thương nhân.
2. Tổ chức mà trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc tổ chức hoạt
động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại
điện tử.
3. Cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân và không thuộc đối tương
phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh.
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Điều 9. Quy trình thông báo

1. V iệc tiến nhận xử K7 thônơ báo website thươnơ roạị điệp tử hập
hàngđược Bộ Cổng Thương thực hiện trực tuyến tại cổ n g thông tin Quản lý
hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.
2. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán
hàng truy cập vào cổ n g thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và thực
hiện các bước sau:
Bước 1: Thương nhân, íổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đầng nhập hệ
thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:
- Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;
- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập
của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá
nhân;
- Các thông tin liên hệ.
Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhần
nhận kết quả từ B ộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một
trong các nội dung sau:
- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đù, thương nhân, tổ chức, cá nhân
được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhẫn, tổ
chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ
chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương
mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.
Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân
nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký
vê một trong các nội dung sau:
- X ác nhận thông tín khai báo đầy đủ, hợp lệ;
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Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi dó,
thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 đế khai báo lại hoặc bồ sung
các thông tin theo yêu cầu.
3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý
hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành
cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
4. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu
bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu thương
nhân, tồ chức, cá nhân không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và
phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.
Điều 10. X ác nhận thông báo

1. Thời gian xác nhận thông báo: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
hồ sơ thông báo đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân.
2. Khi xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ
chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên
website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo.
Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo
tương ứng của thương nhân, tổ chức, cá nhân tại cổ n g thông tín Quản lý hoạt
động thưomg mại điện tử.
Điều 11. Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo

1. Trong trường hợp có sự thay đổi một trong những thông tin quy định tạì
Khoản 2 Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP hoặc ngừng hoạt động website
thương mại điện tử bán hàng đã thông báo, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải
thông báo về B ộ Công Thương trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi có sự
thay đồi thông tin hoặc ngừng hoạt động.
2. Việc thay đồi, chấm dứt thông tin thông báo về website thương mại
điện tử bán hàng được thực hiện trực tuyên thông qua tài khoản truy cập hệ
thống đã được cấp khi thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo theo
quy định tại Điều 9 Thông tư này.
3.Thời gian xác nhận việc thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo: 3 ngày
làm việc kế từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác do thương nhân, tổ
chức, cá nhân gửi về B ộ Công Thương theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
Điều 12. Cập nhật thông tin thông báo định kỳ

1.
Mồi năm một lần kể từ thời điểm được xác nhận thông báo, thương
nhân, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ cập nhật thông tin thông báo bằng cách truy
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cập vào tài khoản trên cổ n g thông tin Ọuản lý hoạt động thương mại điện tử và
khai báo thông tin theo mẫu.
2.
Trong vòng 10 ngày kể íừ ngày phải thực hiện nghĩa vụ cập nhật thông
tin, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không tiến hành cập nhật, Bộ Công
Thương sẽ gửi thông báo nhắc nhở thông qua tài khoản của thương nhân, tổ
chức, cá nhân trên cổ n g thông tin Quản lý hoạt động thưong mại điện tử. Trong
vòng 15ngày kể từ khi gửi thông báo nhắc nhở, nếu thương nhân, tổ chức, cá
nhân vẫn không có phản hồi thì Bộ Công Thương hủy bỏ thông tin thông báo
trên Cổng thông tín Quản lý hoạt động thương mại đỉện tử.
Mục 2
ĐÃNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH v ụ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
•

•

*

•

Điều 13. Đối tượng đăng ký

Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực
xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử
trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:
1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
2. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.
3. Dịch vụ đấu giá trực tuyến.
Điều 14. Hồ sơ đăng ký

1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mầu
TMĐT-1 tại Phụ lụcban hành kèm theo Thông tư này).
2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đối với tồ chức), Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương
nhân).
3. Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Nghị định
số 52/2013/NĐ-CP.
4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại
điện tử bao gồm các nội dung sau:
a) Các nội dung quy định tại Điều 38 Nghị định số 5 2 /2 0 13/NĐ-CP;
b) Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh
doanh vi phạm pháp luật trên website cung câp dịch vụ thương mại điện tử.
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5. Mầu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ
chức sở hữu website cung câp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tô
chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.
6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng
hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).
Điều 15. Quy trình đăng ký

1. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương
mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại cổ n g thông tin Quản
lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.
2. Đe khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập vào cổ n g thông tin
Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành các bước sau:
Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống
bằng việc cung cấp những thông tin sau:
- Tên thương nhân, tổ chức;
- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ
chức;
- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;
- Các thông tin liên hệ.
Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết
quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội
dung sau:
- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp
một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương
nhân, tồ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ
chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ
thương mại điện tử, tiên hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ
đăng ký quy định tại Điều 14 Thông tư này.
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Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, thương nhân, tồ chức nhận thông
tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một
trong các nội dung sau:
- X ác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức
thực hiện tiếp Bước 5;
- Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp ]ệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin.
Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các
thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đẩy đủ và hợp lệ,
thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và
Công nghệ thông tin) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định tại
Điều 14 Thông tư này.
3. Thương nhân, tồ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ
qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được câp đê tiên hành cập
nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
4. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu
cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu thương
nhân, tô chức không có phản hôi thì hô sơ đăng ký trên hệ thông sẽ bị châm dứt
và thương nhân, tồ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.
Điều 16. X ác nhận đăng ký

1. Thời gian xác nhận đăng ký: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ
sơđăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ do thương nhân, tổ chức gửi trực tiếp hoặc
qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công
nghệ thông tin) khi hoàn thành quy trình đăng ký quy định tại Khoản 2 Điều 15
Thông tư này. Trường hợp hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu,
thông tin đã khai báo trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống, Bộ Công
Thương thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà thương nhân, tổ chức đã đăng ký
để thương nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.
2. Khi xác nhận đăng ký, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ
chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung
cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký. Khi chọn
biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin đăng ký tương ứng
của thương nhân, tô chức tại Công thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện
tử.
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Điều 17. Sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký

1. Trường hợp có sự thay đổi một trong những thông tin liên quan tới
website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã được đăng ký quy định tại
Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 5 2 /2 0 13/NĐ-CP, thương nhân, tô chức phải
thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có sự
thay đổi thông tin.
2. Việc thông báo được thực hiện trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ
thống đã được cấp hoặc bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về
Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin), kèm theo
bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự thay đổi (nếu có).
3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy
đủ, chính xác của thương nhân, tồ chức theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Bộ
Công Thương tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin
sửa đổi, bổ sung và phản hồi lại cho thương nhân, tổ chức qua tài khoản truy cập
hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.
Điều 18. Huỷ bỏ, chấm dứt đăng ký

1. Bộ Công Thương chấm dứt đăng ký đối với website cung cấp dịch vụ
thương mại điện tử theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Nghị định số
52/2013/ND-CP.
2. Thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử khi ngừng
hoạt động hoặc chuyển nhượng website phải thông báo cho Bộ Công Thương
trước 7 ngày làm việc để chấm dứt đăng ký. V iệc thông báo này được thực hiện
trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi tiến hành đăng ký
hoặc băng văn bản gửi trực tiêp hoặc qua đường bưu điện vê B ộ Công Thương
(Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin).
3. Thương nhân, tổ chức bị hủy bỏ đăng ký website cung cấp dịch vụ
thương mại điện tử trong các trường họp sau:
a) Thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử theo
quy định tại Điều 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;
b) Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Điều 57 Nghị định
số 52/2013/NĐ-CP và tiếp tục tái phạm sau khi đã được nhắc nhở;
c) Bị đình chỉ hoạt động thương mại điện tử theo quyết định xử lý vi
phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d) Không thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và
tái phạm sau khi đã được nhẳc nhở.
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4.
Thông tin về các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị huỷ
bỏ đăng ký sẽ được công bố trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại
điện lử.
Điều 19. Đăng ký lại đối vói website cung cấp dịch vụ thương mại
điên tử

1. Thương nhân, tổ chức khi nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch
vụ thương mại điện tử phải tiến hành đăng ký lại theo quy trình quy định tại
Điều 15 Thông tư này.
2. Thời gian thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại không vượt
quá 30 ngày kê từ ngày nhận chuyên nhượng website cung câp dịch vụ thương
mại điện tử.
3. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện íử bị hủy bỏ đăng ký thuộc
các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c, điểm d Khoản 3 Điều 18 Thông tư
này được làm thủ tục đăng ký lại khi đáp ứng các điêu kiện sau đây:
a) Đã khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị hủy bỏ đăng ký hoặc đã
hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động thương mại điện tử theo quyết định xử lý vi
phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Đáp ứng các điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại
điện tử theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 52/20Ỉ3/N Đ -C P.
Điều 20. Nghĩa vụ báo cáo định kỳ của thương nhân, tổ chức đâ đăng
ký website cung cấp địch vụ thương mại điện tử

1. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, thương nhân, tổ chức thiết lập
website cung cấp dịch vụ thương mạỉ điện tử phải báo cáo Bộ Công Thương số
liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó.
2. Việc báo cáo được thực hiện trực tuyến thông qua tải khoản của
thương nhân, tô chức tại Công thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử
hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện.
3. Để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước
hoặc làm rõ thông tin phản ánh của tồ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 32
Thông tư này, thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương
mại điện tử có nghĩa vụ giải trình và cung cấp thông tin về các hoạt động trên
website của mình khi được B ộ Công Thương yêu cầu.
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Chương i n

THỦ TỤC ĐĂNG K Ý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM
W E B S IT E THƯỜNG M AI Đ IÊN T Ử
•

•

Điều 21. Đối tượng đăng ký

Đối tượng đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện
tử là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật V iệt Nam và thuộc một
trong các đối tượng sau:
1. Là tổ chức xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp.
2. Là cơ quan truyền thông, hiệp hội ngành hàng hoặc tổ chức bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng.
3. Là thương nhân có đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ thương
mại điện tử và đã triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ này.
Điều 22. Hồ sơ đăng ký

1. Đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử
(theo Mau TM Đ T-2 tại Phụ lụcban hành kèm theo Thông tư này).
2. Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập (đổi với tổ chức), Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giây chứng nhận đâu tư (đôi với thương
nhân).
3. Đe án hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử bao
gồm các nội dung tối thiểu sau:
a) Tên chính thức của chương trình đánh giá tín nhiệm website thương
mại điện tử;
b) Mục đích hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;
c) Giải trình kinh nghiệm, năng lực phù hợp với hoạt động đánh giá tín
nhiệm;
d) Phạm vi đánh giá tín nhiệm phù hợp với phạm vi hoạt động của thương
nhân, tổ chức;
đ) Thời gian và tần suất tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm;
e) Đối tượng hoặc loại hình website thương mại điện tử sẽ được đánh giá
tín nhiệm;
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g) Các tiêu chí được áp dụng để đánh giá một website thương mại điện tử,
trong đó phải bao gồm tiêu chí website thương mại điện tử đã hoàn thành việc
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52/2013/NĐ-CP;
h) Quy trình, cách thức tiến hành đánh giá một website thương mại điện tử;
i) Cách thức tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm và lựa chọn nhân sự
thực hiện việc đánh giá;
k) Thiết kế biểu tượng tín nhiệm sẽ gắn lên các website thương mại điện
tử được đánh giá;
1) Phương án giám sát hoạt động của các wesbite thương mại điện tử đã
dược gắn biểu tượng tín nhiệm;
m) Quyền, nghĩa vụ của bên đảnh giá tín nhiệm và bên có website được
đánh giá tín nhiệm.
Điều 23. Quy trình đăng ký

1. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm
website thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến qua
Cồng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ
www.online.gov.vn.
2. Để khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập vào cổng thông tin
Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành các bước sau:
Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống
bằng việc cung cấp những thông tin sau:
- Tên thương nhân, tồ chức;
- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập
của tổ chức;
- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tồ chức;
- Các thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.
Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tồ chức nhận kết
quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội
dung sau:
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- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầỵ đủ, thương nhân, tồ chức được cấp
một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bồ sung thông tin, thương
nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Thương nhân, tổ chức đăng nhập vào tài khoản của mình trên
thống, chọn chức năng Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương
mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký
quy định tại Điều 22 Thông tư này.
Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận
thông tin phản hồi của B ộ Công Thương qua thư điện tử về một trong các nội
dung sau:
- X ác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức
thực hiện tiếp Bước 5;
- Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thồng tin.
Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các
thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ,
thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và
Công nghệ thông tin) bộ hồ sơ đăng kỷ hoàn chỉnh (bản giây) theo quy định tại
Điều 22 Thông tư này.
3. Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ
qua thư điện tử hoặc tàì khoản truy cập hệ thông đã được câp đê tiên hành cập
nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
4. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu
cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại Khoản 2 Điêu này, nêu thương
nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thông sẽ bị châm dứt
và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.
Điều 24. X ác nhận đăng ký

1.
Thời gian xác nhận đăng ký: 7 ngày làm việc kề từ ngày nhận được hồ
sơđăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ do thương nhân, tô chức gửi trực tiếp hoặc
qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công
nghệ thông tin) khi hoàn thành quy trình đăng ký quy định tại Khoản 2 Điêu 23
Thông tư này.Trường hợp hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu,
thông tin mà thương nhân, tổ chức đã khai báo trực tuyến, Bộ Công Thương
thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà thương nhân, tổ chức đã đăng ký để thương
nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.
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2. Khi xác nhận đăng ký, Bộ Công Thương sẽ gửi thông báo về việc xác
nhận đăng ký cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký, đồng
thời uuâ tên íhuũĩìg nhân, tô chức vào dâĩuì sách các íhuơng nhân, tu chức Cuilg
cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm đã đăng ký trên cổ n g thông tin Quản lý hoạt
động thương mại điện tử.
3. Sau khi được xác nhận đăng ký, biểu tượng tín nhiệm của thương nhân,
tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử cùng với danh sách các
website được gắn biểu tượng này sẽ được công bố trên cổ n g thông tin Quản lý
hoạt động thương mại điện tử.
Điều 25. Sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký

1. Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử
phải thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký trong thời hạn 7 ngày làm
việc kể từ ngày có một trong những thay đoi sau:
a) Thay đồi tên thương nhân, tổ chức;
b) Thay đổi người đại diện của thương nhân, tổ chức; thay đổi người chịu
trách nhiệm về hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;
c) Thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch hoặc thông tin liên hệ;
d) Thay đổi tiêu chí và quy trình đánh giá tín nhiệm website thương mại
điện tử hoặc các nội dung khác của Đe án hoạt động đánh giá tín nhiệm website
thương mại điện tử được quy định tại Khoản 3 Điều 22 Thông tư này.
2. Việc thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký được thực hiện trực
tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi tiến hành đãng ký hoặc
bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục
Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin), kèm theo bản sao các giấy tờ, tài
liệu chứng minh sự thay đổi (nếu có).
3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy
đủ, chính xác của thương nhân, tổ chức theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Bộ
Công Thương tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin
sửa đổi, bổ sung và phản hồi lại cho thương nhân, tổ chức qua tài khoản truy cập
hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.
Điều 26. Hủy bỏ, chẩm dứt đăng ký

1.
Bộ Công Thương chấm dứt đăng ký đối với thương nhân, tổ chức đánh
giả tín nhiệm website thương mại điện tử trong các trường hợp sau:
a) Theo đề nghị của thương nhân, tổ chức đó;
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b) Thương nhân, tổ chức ngừng hoạt động đánh giá tín nhiệm website
thương mại điện tử;
c) Thương nhân, tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm với tẩn
suất đánh giá thường xuyên, liên tục nhưng quá 1 năm mà không tiến hành hoạt
động này.
d) Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử
không thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 61 Nghị định số
52/2013/NĐ-CP và tiếp tục tái phạm sau khi đã bị nhắc nhở;
đ) Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử
bị hủy bỏ đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 52/2013/NĐCP.
2. Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử
khi ngừng hoạt động phải thông báo cho Bộ Công Thương trước 15 ngày làm
việc đề chấm dứt đăng ký. V iệc thông báo này được thực hiện trực tuyến qua tài
khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi tiến hành đăng ký hoặc bằng văn bản
gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về B ộ Công Thương (Cục Thương mại
điện tử và Công nghệ thông tin).
3. Khi chấm dứt hoặc hủy bỏ đăng ký, Bộ Công Thương sẽ rút tên thương
nhân, tồ chức khỏi danh sách các thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm
website thương mại điện tử đã đăng ký, đồng thời xóa biểu tượng tín nhiệm của
thương nhân, tổ chức đó cùng với danh sách các website được gắn biểu tượng
này trên cổ n g thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.
Điều 27. Nghĩa vụ bảo cảo định kỳ của thương nhân, tồ chức đánh
giá tín nhiệm website thương mại điện tử

1. Trước ngày 05 hàng tháng, thương nhân, tổ chức phải cập nhật trên
Cồng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử danh sách các website
thương mại điện tử được mình gắn biểu tượng tín nhiệm tính đến cuối tháng
trước đó.
2. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, thương nhân, tổ chức đánh giá tín
nhiệm website thương mại điện tử phải báo cáo kết quả hoạt động đánh giá tín
nhiệm của năm trước đó với Bộ Công Thương bằng phương thức trực tuyến
thông qua tài khoản của thương nhân, tồ chức tại cổ n g thông tin Quản lý hoạt
động thương mại điện tử.
3. Để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước
hoặc làm rõ thông tin phản ánh của tô chức, cá nhân theo quy định tại Điều
31 Thông tư này, thương nhân, tô chức đánh giá tín nhiệm website thương mại

điện tử có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin về các website do mình gắn biểu
tượng tín nhiệm khi được Bộ Công Thương yêu cầu.

Chương IV
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN QUẢN L Ý HOẠT
ĐỘNG THƯƠNG MẠĨ ĐIỆN T Ử
•

I

•

Điều 28. Công bố danh sách các website thương mại điện tử đã thực
hiện thủ tục thông báo và đẩng ký

1. Ngay sau khi website thương mại điện tử hoàn thành thủ tục thông báo
hoặc đăng ký theo các quy định tại Thông tư này và nhận được xác nhận của Bộ
Công Thương, thông tin về website sẽ được đưa vào danh sách website thương
mại điện tử đã thông báo hoặc đăng ký để công bố công khai trên cổ n g thông
tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.
2. Thông tin công bố bao gồm các thông tin quy định tại Khoản 2 Điều 65
Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
3. Khi một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị chấm dút hoặc
hủy bỏ đăng ký, thông tin về website sẽ bị rút khỏi danh sách này và chuyển
sang chế độ website đã chấm dứt đăng ký hoặc chuyển vào danh sách website vi
phạm quy định của pháp luật theo quy định tại Điêu 30 Thông tư này.
Điều 29. Công bố danh sách các thương nhân, tổ chức đánh giá tín
nhiệm website thương mại điện tử đã thực hiện thủ tục đăng ký

1. Ngay sau khi thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm
website thương mại điện tử hoàn thành thủ tục đăng ký theo các quy định tại
Thông tư này và nhận được xác nhận của B ộ Công Thương, thông tin về thương
nhân, tổ chức sẽ được đưa vào danh sách các thương nhân, tổ chức đánh giá tín
nhiệm website thương mại điện tử đã đăng ký đề công bố công khai trên cổn g
thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.
2. Thông tin công bố bao gồm các thông tin quy định tại Khoản 2 Điều 66
Nghị định số 5 2/2 0 13/NĐ-CP.
3. Khi bị chấm dứt hoặc hủy bỏ đăng ký, thông tin về thương nhân, tổ
chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử sẽ bị rút khỏi danh sách này
và chuyển sang chế độ đã chấm dứt đăng ký hoặc chuyển vào danh sách các
thương nhân, tồ chức vi phạm quỵ định của pháp luật.
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Điều 30. Công bố danh sách các website thương mại điện tử vi phạm
quy định của pháp luật

1. B ộ Công Thương công bố trên cổ n g thông tin Quản lý hoạt động
thương mại điện tử danh sách các website thương mại điện tử vi phạm pháp luật
theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 5 2/2 0 13/NĐ-CP và các quy định về xử lý
vi phạm hành chính trong thương mại điện tử.
2. Thông tin công bố bao gồm:
a) Tên website thương mại điện tử;
b) Tên và thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website;
c) Hành vi vi phạm của thương nhân, tồ chức, cá nhân.
Điều 31. Tiếp nhận thông tin phản ánh và công bố danh sách
vvebsitethương mại điện tử bị phản ảnh về việc có dấu hiệu vì phạm pháp
luật

1. Bộ Công Thương tiếp nhận phản ánh của tồ chức, cá nhân về các hành
vi sau trên website thương mại điện tử:
a) Vi phạm các quy định về thông báo và đăng ký website thương mại
điện tử;
b) Vi phạm các quy định về giao kết hợp đồng trong thương mại diện tử
tại Nghị định số 5 2 /2 0 13/NĐ-CP;
c) Vi phạm các quy định về trách nhiệm của người sở hữu website
thương mại điện tử bán hàng hoặc người cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại
Nghị định’ số 5 2 /2 0 13/NĐ-CP;
d) Vi phạm các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn thanh
toán trong thương mại điện tử tại Nghị định số 5 2 /2 0 13/NĐ-CP;
đ) Các vi phạm khác quy định tại Điều 4 Nghị định số 5 2 /2 0 13/NĐ-CP.
2. Tồ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên cổ n g thông
tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn. Khi
thực hiện phản ánh, tồ chức, cá nhân phải cung cấp các thông tin tối thiếu sau:
a) Họ tên, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ cư trú, số điện thoại và địa
chỉ thư điện tử của người phản ánh;
b) Địa chỉ website thương mại điện tử nơi diễn ra hành vi bị phản ánh;
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c) Hành vi bị phản ánh;
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đ) Các tài liệu, bằng chứng chửng minh hành vi vi phạm (nếu có).
3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân thực hiện phản ánh
nhận trả lời của B ộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp về một
trong các nội dung sau:
- X ác nhận thông tin phản ánh đầy đủ, hợp lệ và được tính vào số lượng
phản ánh quy định tại điềm a Khoản 4 Điều này;
- Thông báo thông tin phản ánh không họp lệ hoặc yêu cầu bồ sung thông
tin.
4. Việc công bố thông tin phản ánh đối với một website thương mại điện
tử trên Cồng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử được thực hiện
như sau:
a) W ebsite thương mại điện tử có trên 5 (năm) ý kiến phản ánh từ các tồ
chức, cá nhân khác nhau về một hoặc nhiều hành vi nêu tại Khoản 1 Điều này sẽ
nhận được thông báo của Bộ Công Thương yêu cầu giải trình về những ý kiến
phản ánh nói trên.
b) Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải trình
của Bộ Công Thương, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương
mại điện tử không phản hồi hoặc không giải trình được về các ý kiến phản ánh,
thì website đó sẽ bị đưa vào danh sách website thương mại điện tử bị phản ánh
về việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và có thề bị xừ lý vi phạm hành chinh
theo quy định của pháp luật.

Chương V
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Điều 32. Trách nhiệm thi hành

1.
B ộ trưởng Bộ Công Thương giao Cục Thương mạì điện tử và Công
nghệ thông tin thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện
tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử và công bố
thông tin trên cổ n g thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử theo các
quy định tại Thông tư này.
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2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương có trách
nhiệm phối họp tham eia công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương
mại điện tử theo thẩm quyền.
3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm
vi chức năng, quyền hạn của mình phối họp với Cục Thương mại điện tử và
Công nghệ thông tin trong việc thẩm tra, xác minh các thông tin thông báo, đăng
ký; theo dõi, cập nhật và công bô thông tin trên Công thông tin Quản lý hoạt
động thương mại điện tử.
Điều 33. Hiêu lưc thi hành
•

•

1. Thông íư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2015.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2013/T T -B C T ngày 20 tháng 6
năm 2013 của Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố
thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.
3. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân đã tiến hành thông báo, đăng ký
theo quỵ định tại Thông íư số 12/2013/TT-BC T phải tiến hành bổ sung thông tin
hồ sơ để tuân thủ các quy định tại Thông tư này trong vòng 90 ngày kể từ ngày
Thông tư có hiệu lực.
4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh vướng mắc,
thương nhân hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ
Công Thương để xem xét, xử lý./.

Nơi nhận:
- V ă n ph òn g T ổ n g B í th ư ;
- V ăn ph òn g T ru n g ư ơ n g Đ ả n g ;
- T h ù tư ớ n g , c á c P h ó T h ù tư ở n g C h ín h phù ;
- C á c B ộ , c ơ q p n n g a n g B ộ , c ơ q u an th u ộ c
C hính phủ;
- V ã n p h ò n g C h ù tịc h n ư ớ c;
- V ă n p h èn g Chíĩ\h p h ù ;
- V ăn p h òn g Q u ố c h ộ i;
- V iện K iêm sá t nhân dân tối c a o ;
- T ò a á n nhân dân tố i c a o ;
- C ụ c K iể m tra V B Q P P L ( B ộ T ư p h áp );
- C ụ c K iê m so á t thù tụ c h àn h ch ín h ( B ộ T ư p h áp );
- B ộ trư ớ n g , c á c T h ứ trư ở n g , c á c đ ơ n v ị th u ộ c B ộ C ò n g
Thương;
- U B N D c á c tỉnh , th àn h phố trự c th u ộ c T W ;
- S ờ C ô n g T h ư ơ n g c á c tinh , th àn h p h ố trự c th u ộ c T W ;
- W eb site C h ín h phù ; W e b site B ộ C ô n g T h ư ơ n g ;
- C ông báo;
- Lưu; VT, TM Đ T.

K T . BỘ TRƯỞNG

T rần T u ấn A nh
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/ĩgòy Ớ5 thảng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Mầu
TM Đ T-1).
2. Đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử
(Mầu TM Đ T-2).

21

MẢU TMĐT-1
TÊN THƯƠNG NHÂN,

CỘNG HÒA X Ả HỘ I C H Ủ NGHĨA V I Ệ T NAM

TỐ C H Ứ C

Độc l ậ p - T ự d o - H ạ n h phúc

.......... ngậy .... tháng.... năm .........

Số:...........

ĐƠN ĐÃNG KÝ W EBSITE CUNG CÁP DỊCH v ụ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

K ín h gử i: Cục Thương m ại điện tử vả C ông nghệ thông tin - B ộ C ôn g Thương
1. Tên thương nhân, tồ chức sỡ hữu w ebsite cung cấp dịch vụ thương m ại điện tử:
- Tên đăng ký:
- Tên giao dịch:
2. Số, ngày cấp, nơi cấp G iấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc G iấych ứ n g nhận đầu tư (đối với thương
nhân) hoặc Quyết đfnh thành lập (đối với tổ ch ứ c):
Loại G iấy chứng nhận/Q uyết định thành lập:
Số:

N gày cấp:

N ơi cấp:

3. Tên vả chức danh người đại diện thương nhân/tổ c h ứ c :...................................................................................
4 . Tên vả chức danh người chịu trách nhiệm đối với w ebsite cung cấp dịch thương m ại điện tử:
5. Tên miền Internet củ a vvebsiĩe cung cấp dịch vụ thương m ại điện r ử :..............................................................
6. Loại hình dịch vại cung cấp ữèn w ebsite:
□ Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tủ
□ Dịch vụ khuyến mại trực tuyến
□ D ịch vụ đấu giá trực tuyến
□ Dịch vụ khác (dề nghị nêu r õ : .......................................................................................................... )
7. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chù yểu được giao dịch trên w ebsite:
□ Hàng điện tử, gia dụng

□

Sách, văn phòng phẩm

□ M áy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng

□

H oa, quà tăng, đồ chơi

□ ô tô, xe m áy, x e đạp

□

T h ự c phẩm , đồ uống

□ Thời trang, m ỹ phẩm, chăm sóc sức khòe

□ D ịch vụ lưu trá và du lịch

□ C ông nghiệp, xây dựng

□

D ịch vụ v iệc làn)

□ Thiết bị nội thất, ngoại thất

□

D ịch vụ khác

□ Bất động sản

□

H àng hóa khác

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ H o stin g :....................................................................................................................
9. S ố nhân viên quàn )ý, giám sá? cảc hoạt động cùa w ebsife:
10. Địa chi trụ s ở : ...............................................................................................................................................
Điện thoại:

Nơi nhận;

- Như trên;
- Cơ quan chù quản (nếu có);
- Lưu:

Fax:

Em ail:

C H Ữ K Ý NGƯỜI ĐẠI D IỆN T H E O PHÁP LUẬT

(K ý tên, đóng dấu)
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MẢU TMĐT-2
/^ Ã M r« ị t A ấ v ĩ
M Â Ị /"»ỊỊỊỊ S i r 'l l ! A \ ; i r T
\T 4
t y r i v i i i v>Ã A A i i y i L ì i U i i u n i n T Í L Í IÍ A. »I

Độc l ậ p - T ự d o - H ạ n h phúc

, ngày .......tháng ......... năm

Số:

ĐƠN ĐẢNG K Ý H O ẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM W E B S IT E TH ƯƠN G MẠI ĐIỆN T Ử

K ín h g ử i: Cục Thương mại điện từ và Công nghệ thông tin - B ộ C ông Thương

1. Tên thương nhàn, tổ chức đánh giá tín nhiệm w ebsite thương mại điện tử:
- Tên đăng ký:
- Tên giao dịch:
2. Số, ngày cấp, nơi cấp G iấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc G iấychứng nhận đầu tư (đối với thương
nhân) hoặc Quyết định thành lập (đối với tồ chức):
Loại Giấy chứng nhậnyỌuyát định ¡hành lập:
Số:

N gày cấp:

N ơi cấp:

3. Lĩnh vực hoạt động chính cùa thương nhâa/tồ c h ú c :........................................................................................
4. Tên và chức danh người dại diện thương nhẫn/tồ c h ứ c :.................................................................................
5. Tên c ơ quan chủ quản (nếu c ó ) : ......................................................................................................................
6. Tên , chức danh người chịu trách nhiệm chính về hoạt động đánh giá tín nhiệm w ebsite thương mại điện từ:
7. Tên chính thức cùa chương trình đánh giá tín nhiệm :........................................................................................
8. Đối tượng hoặc loại hình w ebsite thưcmg mại điện tử sẽ tiến hành đánh g i á :...................................................
9. Thời gian và tần suất tiến hành hoạt động đánh giả tín nhiệm w ebsite thương mại điện tử:
0 M ột lần (nêu cụ thể thời gian tiến hành:............................................................................................)
0 Định kỳ trong m ột giai đoạn (nêu cụ th ề:........................................................................................... )
o Liên tục, có thời hạn (nêu cụ thể thời hạn:.......................................................................................... )
o Liên tục, không thời hạn
10. C ơ chế giám sát cá c w ebsite thương m ại điện nì đã đuợc gắn biểu tượng tín nhiệm :
□ Thường xuyên rà soát hoạt động của các w ebsite (tần suất rà s o á t :................................................... )
□ Y êu cầu cá c w ebsite có báo cáo định kỳ (tần suất báo c á o :............................................................... )
□ C ơ chế khác (nêu cụ th ề:................................................................................................................. )
11. Tên m iền Internet của w ebsite phục vụ hoạt động đánh giá tín nhiệm w ebsite thương mại điện tử:
12. Đ ịa chi trụ s ở : ...............................................................................................................................................
Điện thoại:
Noi uliận:

- Như trên;
- C ơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu:

Fax:

Em ail:
C H Ử KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN T H E O PHÁP LUẬT

(K ý tén, dóng đấu)
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