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Như vậy, với năm yếu tố chính ở trên có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của 
một doanh nghiệp vận tải biển. Từ đó có thể đề xuất các biện pháp thích hợp cho từng doanh 
nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. 
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RỦI RO TRONG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ 
RISK OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS CONTRACT 

 

ThS. NGUYỄN NGỌC HÀ 
Khoa Kinh tế Vận tải biển, Trường ĐHHH 

Tóm tắt 
Khi áp dụng một phương thức hiện đại như các phương tiện điện tử trong giao kết hợp 
đồng thì các bên cạnh các tiện ích mà giao kết hợp đồng điện tử mang lại, các bên phải 
đối mặt với một số rủi ro nhất định, cả về mặt kỹ thuật, về mặt thương mại cũng như về 
mặt pháp lý. Bài báo giới thiệu một cách khái quát các rủi ro thường gặp trong giao kết 
hợp đồng điện tử. 

Abstract 
When applied to a modern method of electronic means in the contract is the next gadget 
that electronic contracts bring the parties face a certain number of risks, bothtechnically, 
commercially and legally. This acticle introduces an overview of the risks commonly 
encountered in electronic contracting. 
 

1. Đặt vấn đề 
Sự ra đời và phát triển của thương mại điện tử đã khiến các giao dịch thương mại ngày 

càng phát triển, mở rộng và tự do. Sự tự do ở đây không phải là thiếu tính kiểm soát mà nó thể 
hiện ở sự vượt qua những rào cản về không gian, thời gian của các quy trình giao kết trong 
thương mại truyền thống, đẩy nhanh tốc độ, khối lượng giao dịch cũng như nhanh chóng nắm bắt 
các cơ hội thiết lập các mối quan hệ đa phương của thương mại quốc tế.  

Với nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đã và 
đang nhận thức được tầm quan trọng của những ứng dụng thương mại điện tử trong các lĩnh vực. 
Trên cơ sở khái niệm về giao kết hợp đồng điện tử và những rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử 
cũng như thực trạng hiện nay mà các doanh nghiệp thường gặp phải để đề xuất giải pháp phòng 
tránh rủi ro trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử. 

2. Khái niệm về Giao kết hợp đồng điện tử và Rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử 
2.1. Giao kết hợp đồng điện tử 
Giao kết hợp đồng điện tử là quá trình đàm phán, thương thảo, tạo lập và ký kết hợp đồng 

thông qua trao đổi các dữ liệu điện tử. Các hợp đồng  như vậy sẽ được lưu trữ hoàn toàn ở dạng 
dữ liệu điện tử. Luật Giao dịch điện tử Việt Nam năm 2005 định nghĩa: “Giao kết hợp đồng điện tử 
là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hay toàn bộ giao dịch trong quá trình 
giao kết hợp đồng”. Quá trình giao kết hợp đồng có thể được thực hiện qua nhiều giao dịch, từ 
việc quảng cáo hàng hóa (dịch vụ), chào bán, chào mua hàng hóa (dịch vụ) đến chấp nhận mua 
hay bán hàng hóa, dịch vụ đó. Khi một số các giao dịch này hay toàn bộ các giao dịch này được 
thực hiện thông qua việc trao đổi dữ liệu (như trao đổi dưới dạng điện tín, điện báo, fax, thư điện 
tử…) thì quá trình đó được gọi là quá trình giao kết hợp đồng điện tử. 

2.2. Rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử 
Rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử là những tổn thất, mất mát xảy ra trong quá trình thực 

hiện các giao dịch điện tử của những người sử dụng, nó có tác động xấu đến sự tồn tại và phát 
triển của doanh nghiệp, cũng như lợi ích của người sử dụng.  

Người phản biện: TS. Nguyễn Hữu Hùng 
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3. Phân loại rủi ro 
3.1. Rủi ro từ vấn đề pháp lý 
- Hệ thống pháp luật về hợp đồng điện tử chưa đầy đủ. Các quy định hướng dẫn giao kết 

hợp đồng điện tử chưa rõ ràng. 
-  Sự thiếu kiến thức về pháp lý của các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng điện tử; Sự 

thiếu chặt chẽ trong những hợp đồng được ký kết. 
3.2. Rủi ro từ thiếu thông tin 
- Thiếu thông tin về phía đối tác; Thiếu thông tin về sự thay đổi giá cả của sản phẩm trên thị 

trường. 
- Thiếu thông tin hoặc thông tin bất đối xứng về những thay đổi công nghệ sản xuất sản 

phẩm trên thị trường; Thiếu hiểu biết về thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp thâm nhập. 
3.3. Rủi ro từ mặt kỹ thuật 
- Sự tấn công của tin tặc vào hệ thống máy chủ bằng các chương trình phá hoại hay bằng 

các đoạn mã gây nguy hiểm,… 
- Gian lận thẻ tín dụng: thông qua việc bị đánh cắp hoặc bị sao chép các thông tin liên quan 

đến thẻ tín dụng,… 
3.4. Các rủi ro khác 
- Thiện trí giữa các bên khi giao kết hợp đồng: không thanh toán hợp đồng hoặc không giao 

hàng khi đã nhận thanh toán. 
- Các nguyên nhân khách quan khiến cho việc giao kết hợp đồng không thực hiện được… 
4. Thực trạng giao kết hợp đồng điện tử cũng như các rủi ro thường gặp tại Việt Nam 

thời gian qua 
4.1. Thực trạng giao kết hợp đồng điện tử tại Việt Nam 
Giao kết hợp đồng điện tử tại Việt Nam có rất nhiều vấn đề để đề cập xong những vấn đề 

chính đó là pháp lý, hạ tầng, nguồn nhân lực,… 
- Cơ sở pháp lý: 
Luật Giao dịch điện tử của Việt Nam đã được ban hành vào ngày 29/11/2005 và có hiệu lực 

từ 1/3/2006. Luật này điều chỉnh một số nội dung cơ bản liên quan đến HĐĐT, cụ thể bao gồm: 
Phương tiện điện tử sử dụng trong ký kết hợp đồng điện tử: các luật thường áp dụng nguyên 

tắc tự do lựa chọn phương tiện điện tử trong giao dịch điện tử. Theo đó, các bên có thể lựa chọn 
sử dụng hay không sử dụng phương tiện điện tử. Việc lựa chọn phương tiện điện tử hoàn toàn tùy 
thuộc vào sự thỏa thuận của các bên. 

Lĩnh vực sử dụng hợp đồng điện tử: nhìn chung các luật GDĐT được áp dụng cho mọi giao 
dịch điện tử, không hạn chế trong các giao dịch thương mại.  

Giá trị pháp lý của giao dịch điện tử: Quy định "Giao dịch không bị từ chối giá trị pháp lý chỉ 
bởi vì nó được thực hiện bằng các phương tiện điện tử". 

Thông điệp dữ liệu đáp ứng các yêu cầu về văn bản: Cho phép thông tin, lẽ ra phải ở dưới 
dạng văn bản viết, được ở dưới dạng điện tử. 

Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử: Cho phép chữ ký điện tử thay thế chữ ký truyền thống 
(bằng tay) nếu nó thỏa mãn được một số điều kiện nhất định. 

Giá trị pháp lý tương đương bản gốc của thông điệp dữ liệu: Cho phép tạo và lưu trữ bản ghi 
điện tử nếu thỏa mãn được các yêu cầu về bản gốc, tính toàn vẹn và sự hiện hữu của bản ghi điện 
tử. 

Thời gian và địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu: Quy định các quy tắc mặc định liên quan 
đến thời gian, địa điểm gửi và nhận thông điệp dữ liệu. 

Trách nhiệm của bên thứ ba liên quan: Giới hạn trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch 
vụ mạng, cơ quan chứng thực chữ ký số và các bên liên quan đến giao dịch điện tử. 

Ngoài ra luật giao dịch điện tử: đã thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử; quy định 
cụ thể nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử; quy định cụ thể về hình thức của hợp đồng điện tử; 
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quy định cụ thể hướng dẫn việc ký kết hợp đồng điện tử qua website; quy định cụ thể về chữ ký 
trong giao kết hợp đồng điện tử. 

- Nguồn nhân lực 
Để ứng dụng thương mại điện tử nói chung và sử dụng hợp đồng điện tử trong giao dịch 

của các doanh nghiệp nói riêng, vấn đề mấu chốt không chỉ nằm ở việc trang bị cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị kỹ thuật mà còn phụ thuộc trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ. Tỷ lệ nhân viên 
sử dụng máy tính thường xuyên trong công việc hàng ngày cũng là một yếu tố phản ứng mức độ 
sẵn sàng ứng dụng giao dịch điện tử và hợp đồng điện tử trong thời gian tới. Nếu lấy tỷ lệ nhân 
viên sử dụng máy tính thường xuyên trong công việc tại doanh nghiệp ở mức 50% là mốc tối thiểu 
đánh giá trình độ tiếp cận trang bị kỹ thuật và công nghệ thông tin thì có khoảng trên 75% doanh 
nghiệp đã đạt mức này. 

Số lượng cũng như tỷ lệ nhân viên có kiến thức chuyên sâu về ký kết và thực hiện hợp đồng 
điện tử chưa nhiều, mới chỉ khoảng 63% các doanh nghiệp có trên 10% cán bộ có khả năng ký kết 
hợp đồng điện tử. Trình độ về thương mại điện tử ở cấp độ cơ bản như tìm kiếm thông tin qua 
mạng, giao dịch với đối tác bằng thư điện tử, cập nhật website đã đạt mức cao từ 70% đến 90%. 
Tuy nhiên, về các hoạt động nghiệp vụ về ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử, mức độ phổ cập 
còn thấp. Cụ thể là, tham gia các sàn giao dịch điện tử (25%), ký kết hợp đồng điện tử qua email 
(38%), ký kết hợp đồng điện tử qua website (17%).  

Phần lớn các doanh nghiệp cử nhân viên đi học (48%), và đào tạo tại chỗ theo nhu cầu 
công việc (42%). Trong việc đào tạo về thương mại điện tử và hợp đồng điện tử, các doanh nghiệp 
đã chú trọng đào tạo các kỹ năng đối với sử dụng hợp đồng điện tử trong doanh nghiệp, trong đó 
chủ yếu là các kỹ năng tìm kiếm thông tin, quản trị website, quảng cáo trực tuyến và thanh toán 
điện tử. Tuy nhiên, các kỹ năng về mua sắm trực tuyến chưa được chú trọng phát triển.  

- Các phương thức ký kết hợp đồng điện tử 
Với những điều kiện cơ bản nêu trên, các doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung đã bắt đầu 

triển khai giao dịch điện tử và ký kết hợp đồng điện tử. Ngoài những giao dịch điện tử cơ bản như 
tìm kiếm thông tin, trao đổi thư điện tử, các tiện ích khác của Internet cũng được các doanh nghiệp 
ứng dụng hiệu quả. Có khoảng 46,7% doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng Internet như một kênh 
mua bán hàng hóa dịch vụ mới. Các doanh nghiệp đã sử dụng thư điện tử trong giao dịch hàng 
ngày và đã bước đầu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (G2B). 

Việc ký kết hợp đồng điện tử qua các sàn giao dịch điện tử (e-marketplace) là một giải pháp 
mang tính chiến lược và hiệu quả cao đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu. Trong số các doanh nghiệp đã tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử có 69,7% 
doanh nghiệp ký được hợp đồng từ sàn giao dịch thương mại điện tử. Điều này cho thấy việc tham 
gia sàn giao dịch thương mại điện tử đã mang lại hiệu quả thực sự đối với một số doanh nghiệp. 

4.2. Các rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử tại Việt Nam 
Chưa có quy định về hợp đồng điện tử có yếu tố nước ngoài. Luật Giao dịch điện tử chỉ có 

một điều quy định về thừa nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước 
ngoài.  

Chưa có hướng dẫn đầy đủ về chuẩn công nghệ và những vấn đề kỹ thuật về hợp đồng 
điện tử. Thiếu những quy định cụ thể hướng dẫn quy trình, thủ tục ký kết hợp đồng điện tử.Việc 
thanh toán trong các giao dịch thương mại điện tử vẫn gặp nhiều rủi ro. 

Chưa có quy định đủ chặt chẽ để ngăn chặn hiện tượng lừa đảo trong việc ký kết hợp đồng 
điện tử. 

5. Các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử 
5.1. Giải pháp từ phía Nhà nước 
- Cơ sở pháp lý 
Nhà nước tiếp tục hoàn thiện Luật giao dịch điện tử năm 2005 với việc bổ sung các quy định 

về hợp đồng có yếu tố nước ngoài; ban hành các quy định về quy trình cũng như các thủ tục ký 
kết thực hiện hợp đồng điện tử đồng bộ hoá với các quy định hiện hành về quản lý tài chính. 

- Cơ sở hạ tầng 
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Nhà nước phải xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tốt. Hệ thống 
thông tin phải đảm bảo về tốc độ truyền dẫn thông tin đủ lớn, độ ổn định và an toàn cao. Trước 
hết, Việt Nam cần tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng về mạng viễn 
thông đủ mạnh, đồng thời đảm bảo chi phí hợp lý để các doanh nghiệp có khả năng tiếp cận với 
các dịch vụ truyền thông, đặc biệt là Internet trong thời gian tới. Đặc biệt, các cơ quan quản lý cần 
đảm bảo mức giá, phí phù hợp và chất lượng dịch vụ tốt để doanh nghiệp có thể đầu tư xây dựng 
cơ sở vật chất, kỹ thuật của riêng mình nhằm phục vụ các giao dịch điện tử; cũng như đồng bộ 
vào: Nguồn nhân lực chất lượng cao; Hệ thống an ninh, bảo mật... Cũng như có chính sách đặc 
biệt khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu, …đáp ứng những hoạt động đặc thù trong giao dịch điện 
tử. 

5.2. Giải pháp từ phía Doanh nghiệp 
Các doanh nghiệp khi tham gia giao kết hợp động điện tử phải ra soát một số vấn đề: năng 

lực của doanh nghiệp về thương mại điện tử (nhân lực, cơ sở vật chất trang bị cho thương mại 
điện tử,…). Khi có đủ các yếu tố căn bản thì doanh nghiệp sẽ giảm thiểu tối thiểu các rủi ro trong 
giao kết hợp đồng điện tử. 

Các doanh nghiệp đã và đang tham gia giao kết hợp đồng điện tử thì xây dựng hệ thống 
khách hàng tin cậy, xây dựng chiến lược ứng dụng thương mại điện tử, nâng cao kiến thức và kỹ 
năng về ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử của doanh nghiệp. Doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy 
mạnh việc ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử với các đối tác trong và ngoài nước nhưng cần 
nắm vững hệ thống luật quốc tế cũng như luật nước sở tại về giao dịch điện tử kèm theo các mẫu 
hợp đồng điện tử chuẩn mực. 

5.3. Các giải pháp khác 
Các ngân hàng tiến hành phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng nên hệ thống thanh toán 

điện tử tiện dụng đảm bảo quyền lợi của các bên khi tham gia giao kết hợp đồng điện tử. 
Các cơ sở đào tạo đẩy mạnh việc xây dựng nguồn nhân lực phục vụ cho thương mại điện 

tử trong môi trường số hoá ngày càng phát triển mạnh. 
6. Kết luận 
Áp dụng giao kết hợp đồng điện tử vào thực tế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên nhưng 

bên cạnh đó với những rủi ro mang tính tiềm ẩn vẫn còn tồn tại nên các doanh nghiệp cũng như 
các bên tham gia cần thận trọng để giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại lợi ích khi tham gia.  
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Tóm tắt:  

Trong nền kinh tế biển Việt Nam, ngành hàng hải nói chung và lĩnh vực cảng biển nói 
riêng đóng một vai trò cực kì quan trọng để tận dụng lợi thế của quốc gia có biển. Để có 
chiến lược phát triển cảng biển đúng đắn, cần phải thấy được các khuynh hướng cơ bản 
của cảng biển thế hới hiện nay và đó chính là mục đích của bài báo này 

Abstract:  
Port strategy plays a very important role in development of Vietnamese sea economy. To 
be able to have right port strategy, we must realize the trends in port development in the 
world. That is the purpose of the paper 

 


