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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

                   Số:           /BQL-DN  

V/v triển khai Thông tư số 01/2022/TT-

BCT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng 02  năm 2022 

                                 Kính gửi: Các Doanh nghiệp Khu công nghiệp 

Ban Quản lý các KCN nhận được công văn số 246/SCT-QLTM ngày 

27/01/2022 của Sở Công thương về việc triển khai thực hiện Thông tư số 

01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 

05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử 

và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định 

về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động; có hiệu 

lực kể từ ngày 08/03/2022. Ban Quản lý các KCN triển khai đến các doanh nghiệp 

KCN được biết. Cụ thể một số nội dung chính, như sau: 

1. Thông tư số 47/2014/TT-BCT (Thông tư số 47) ngày 05/12/2014 của Bộ 

Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử: 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: “Điều 5. Nguyên tắc thông báo, đăng ký 

website thương mại điện tử. Thương nhân, chức sở hữu website thương mại điện tử 

có cả chức năng bán hàng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử chỉ thực hiện thủ tục 

đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Chương II Thông tư này.”  

- Sửa đổi, bổ sung tên của Chương II như sau: “Thủ tục thông báo, đăng ký 

website thương mại điện tử và đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp 

đồng điện tử.” 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 20, như sau: “ Điều 20. Phương thức báo cáo của 

thương nhân, tổ chức đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. 

Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử báo 

cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó 

bằng phương thức trực tuyến thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương 

mại điện tử hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện. 

- Bổ sung Điều 20a dưới Điều 20 tại Chương II, như sau: “Điều 20a. Hoạt 

đông cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, gồm: “Quy chế hoạt động 

cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải công bố công khai trên trang 

chủ của website và bao gồm các nội dung: Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ 

chức cung cấp dịch vụ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ; Mô tả 

phương thức và quy trình thực hiện hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử; Giới 

hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng 

điện tử; Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trong hoạt động cung 

cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp 

giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện 
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tử; Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt 

động. Khi có thay đổi về một trong các nội dung nêu tại khoản 1 Điều này, thương 

nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải thông bảo cho tất 

cả các đối tượng sử dụng dịch vụ ít nhất 05 ngày trước khi áp dụng những thay đổi 

đó." 

- Thông tư cũng bổ sung Điều 28a sau Điều 28: “Điều 28a. công bố danh 

sách doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử.” 

- Bổ sung Điều 29a sau Điều 29, như sau: “Điều 29a. công bố danh sách các 

thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã thực hiện 

thủ tục đăng ký.” 

2. Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương 

quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị 

di động. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 như sau: “2. Thương nhân, tổ chức, cá 

nhân quy định tại khoản 1 Điều này là thương nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cá 

nhân nước ngoải cư trú tại Việt Nam; thương nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt 

động thương mại điện tử tại Việt Nam”. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 5 như sau: “1. Thông báo với Bộ Công 

Thương theo quy định tại Mục 1, Chương II Thông tư này nếu ứng dụng có chức 

năng đặt hàng trực tuyến”. 

 Đồng thời, Thông tư số 01/2022/TT-BCT đã bãi bỏ, thay thế một số khoản, 

điều khác của Thông tư số 47/2014/TT-BCT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT (quy 

định chi tiết tại điều 3 của Thông tư số 01/2022/TT-BCT). 

Thông tư số 01/2022/TT-BCT được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ 

Công Thương và Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý các KCN. 

 (Đính kèm công văn này nội dung Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 

18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).  

Ban Quản lý các KCN triển khai Thông tư 01/2022/TT-BCT của Bộ Công 

Thương đến các doanh nghiệp để biết, thực hiện khi có nhu cầu./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                                  
- Như trên;  

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng Ban (để đăng tải Website Biza) 

- Lưu: VT, DN.                                               

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Trần Hữu Thông  
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