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CHƯƠNG 1: INTERNET VÀ CÁC DỊCH VỤ
1. Tổng quan về Internet
Mục này giới thiệu sơ lược về mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, và vai
trò của mạng máy tính giúp sinh viên có một số kiến thức tổng quan về mạng máy
tính và Internet. Đồng thời sinh viên còn được trang bị kiến thức về Internet, lịch sử,
kiến trúc Internet và xu hướng phát triển của Internet trong một số năm tiếp theo.
1.1 Sơ lược về mạng máy tính
Mạng máy tính (computer network) là một tập hợp các máy tính được kết nối
với nhau bởi đường truyền vật lý theo một cấu trúc nào đó nhằm mục đích dùng
chung (chia sẻ) các nguồn tài nguyên và đáp ứng một số yêu cầu của người dùng
Vai trò của mạng máy tính
Ngày nay với một lượng lớn về thông tin, nhu cầu xử lý thông tin ngày càng
cao. Mạng máy tính hiện nay trở nên quá quen thuộc đối với chúng ta, trong mọi lĩnh
vực như khoa học, quân sự, quốc phòng, thương mại, dịch vụ, giáo dục... Hiện nay ở
nhiều nơi mạng đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được. Người ta thấy được
việc kết ối các máy tính thành mạng cho chúng ta những khả năng mới to lớn như:
 Sử dụng chung tài nguyên: những tài nguyên của mạng (như thiết bị, chương
trình, dữ liệu) khi được trở thành các tài nguyên chung thì mọi thành viên của mạng
đều có thể tiếp cận được mà không quan tâm tới những tài nguyên đó ở đâu.
 Tăng độ tin cậy của hệ thống: người ta có thể dễ dàng bảo trì máy móc và
lưu trữ (backup) các dữ liệu chung và khi có trục trặc trong hệ thống thì chúng có thể
được khôi phục nhanh chóng. Trong trường hợp có trục trặc trên một trạm làm việc
thì người ta cũng có thể sử dụng những trạm khác thay thế.
 Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác thông tin: khi thông tin có thể
được sử dụng chung thì nó mang lại cho người sử dụng khả năng tổ chức lại các công
việc với những thay đổi về chất như:
o Ðáp ứng những nhu cầu của hệ thống ứng dụng kinh doanh hiện đại.
o Cung cấp sự thống nhất giữa các dữ liệu.
o Tăng cường năng lực xử lý nhờ kết hợp các bộ phận phân tán.
o Tăng cường truy nhập tới các dịch vụ mạng khác nhau đang được cung cấp
trên thế giới.
Phân loại mạng máy tính:
* Phân loại mạng máy tính dựa trên khoảng cách địa lý:
Mạng cục bộ (Local Area Network - LAN): có phạm vi hẹp, bán kính
khoảng vài chục km

 Mạng đô thị (Metropolitan Area Network - MAN): phạm vi rộng hơn, với
bán kính nhỏ hơn 100km
Mạng diện rộng (Wide Area Network - WAN): phạm vi mạng có thể vượt
biên giới quốc gia, lục địa.
 Mạng toàn cầu(Global Area Network - GAN): phạm vi trải rộng trên toàn
thế giới
* Phân loại mạng máy tính dựa trên kiến trúc mạng
Mạng kiểu Bus (Bus Topology): Các máy tính đều được nối vào một đường
dây truyền chính (bus). Đường truyền chính này được giới hạn hai đầu bởi một loại
đầu nối đặc biệt gọi là terminator
Mạng hình Sao (Star Topology): Đây là mô hình mạng thông dụng nhất. Là
dạng đơn giản nhất. Mạng này bao gồm một thiết bị trung tâm là switch hay hub, hoạt
động giống như một tổng đài cho phép thực hiện việc nhận và truyền dữ liệu từ trạm
này tới các trạm khác.
Mạng Vòng tròn (Ring Topology): Là mô hình mạng mà một node được kết
nối chính xác với 2 node khác tạo thành một vòng tròn tín hiệu: một vòng tròn (ring).
Mỗi gói dữ liệu đều có mang địa chỉ trạm đích, mỗi trạm khi nhận được một gói dữ
liệu nó kiểm tra nếu đúng với địa chỉ của mình thì nó nhận lấy còn nếu không phải thì
nó sẽ phát lại cho trạm kế tiếp, cứ như vậy gói dữ liệu đi được đến đích
Các thành phần của một mạng máy tính
Card giao diện mạng: (NIC – Network Interface card) là một thiết bị được cắm
vào mainboard của máy tính để kết nối các máy vào mạng.
Bộ chuyển mạch mạng (hub hay switch) để các máy giao tiếp với nhau bằng
giao thức mạng.
Bộ định tuyến (router): Tương tự như một cái cầu, chỉ nối ghép những mạng
cục bộ nào cùng sử dụng các giao thức như nhau.
Cổng nối (gateway) là một thiết bị nối ghép hai mạng cục bộ không cùng họ
với nhau, hoặc mạng cục bộ với một mạng diện rộng, với một máy tính mini hay máy
tính lớn.
Với các mạng cục bộ cần phải có cáp mạng (cable) hoặc điểm truy cập (access
point) để cung cấp truy cập không dây.
Modem để kết nối một máy tính vào internet thông qua đường dây điện thoại.
Chức năng của modem la đổi tín hiệu số (digital) thành tín hiệu tương tự (analog) và
ngược lại.
1.2 Tổng quan về internet

Internet (Inter-network) là một mạng máy tính rất rộng lớn kết nối các mạng
máy tính khác nhau nằm rải rộng khắp toàn cầu. Một mạng (Network) là một nhóm
máy tính kết nối nhau, các mạng này lại liên kết với nhau bằng nhiều loại phương
tiện, tốc độ truyền tin khác nhau. Do vậy có thể nói Internet là mạng của các mạng
máy tính. Các mạng liên kết với nhau dựa trên bộ giao thức (như là ngôn ngữ giao
tiếp) TCP/IP (Transmision Control Protocol - Internet Protocol): Giao thức điều
khiển truyền dẫn- giao thức Internet. Bộ giao thức này cho phép mọi máy tính liên
kết, giao tiếp với nhau theo một ngôn ngữ máy tính thống nhất giống như một ngôn
ngữ quốc tế (ví dụ như Tiếng Anh) mà mọi người sử dụng để giao tiếp.
Mạng Internet không chỉ cho phép chuyển tải thông tin nhanh chóng mà còn
giúp cung cấp thông tin. Nó cũng là diễn đàn trao đổi và là thư viện toàn cầu đầu tiên.
Các cách thức thông thường để truy cập internet là quay số, băng rộng, không
dây, vệ tinh và qua điện thoại cầm tay.
Một số chương trình duyệt Web thông dụng là:
• Internet Explorer có sẵn trong Microsoft Windows, của Microsoft
• Mozilla và Mozilla Firefox của Tập đoàn Mozilla
• Netscape Navigator của Netscape
• Opera của Opera Software
• Safari trong Mac OS X, của Apple Computer
• Maxthon của MySoft Technology
• Avant Browser của Avant Force (Ý).
Ở Việt Nam, Internet chính thức xuất hiện năm 1997, khi đó đặt dưới sự quản
lý duy nhất của một nhà cung cấp dịch vụ là Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt
Nam: VNPT
1.2.1 Lịch sử phát triển của Internet
Internet là mạng của các mạng máy tính trên phạm vi toàn thế giới, sử dụng
giao thức có tên là TCP/IP để kết nối và truyền dữ liệu giữa các máy tính
Năm 1969, mạng ARPAnet (tiền thân của Internet) được phát minh bởi các
sinh viên các trường Đại học ở Mỹ. Mạng có tên gọi là ARPAnet vì được ARPA (the
Advanced Research Projects Agency - Bộ phận Dự án Nghiên cứu Cao cấp của Bộ
Quốc Phòng Mỹ) tài trợ kinh phí. Mạng nay ban đầu được phát triển với ý định phục
vụ việc chia sẻ tài nguyên của nhiều máy tính, sau đó nó còn được dùng để phục vụ
việc liên lạc, cụ thể nhất là thư điện tử (email).
Mạng ARPAnet được vận hành trên nguyên tắc không cần sự điều khiển trung
tâm (without centralized control), cho phép nhiều người gửi và nhận thông tin cùng

một lúc thông qua cùng một đường dẫn (dây dẫn, như dây điện thoại). Mạng
ARPAnet dùng giao thức truyền thông TCP (Transmission Control Protocol).
Sau đó, các tổ chức khác trên thế giới cũng bắt đầu triển khai các mạng nội bộ,
mạng mở rộng, mạng liên tổ chức (inter-organization network)... và nhiều chương
trình ứng dụng, giao thức, thiết bị mạng... đã xuất hiện. ARPA tận dụng phát minh IP
(Internetworking Protocol – giao thức liên mạng) để tạo thành giao thức TCP/IP hiện nay đang sử dụng cho Internet.
Ban đầu, Internet chỉ được sử dụng trong các trường đại học, viện nghiên cứu,
sau đó quân đội bắt đầu chú trọng sử dụng Internet, và cuối cùng, chính phủ (Mỹ) cho
phép sử dụng Internet vào mục đích thương mại. Ngay sau đó, việc sử dụng Internet
đã bùng nổ trên khắp các châu lục với tốc độ khác nhau..
WWW được phát minh sau Internet khá lâu. Năm 1990, Tim Berners-Lee của
CERN (the European Laboratory for Particle Physics – Phòng nghiên cứu Vật lý Hạt
nhân Châu Âu) phát minh ra WWW và một số giao thức truyền thông chính yếu cho
WWW, trong đó có HTTP
(Hyper-text Transfer Protocol – giao thức truyền siêu văn bản) và URL
(Uniform Resource Locator - địa chỉ Internet). Ngay 16 tháng 07 năm 2004 Tim
Berners-Lee được Nữ Hoàng Anh phong tước Hiệp Sĩ vì đã có công lớn trong việc
phát minh ra WWW và phát triển Internet toàn cầu.
Sau đó, các tổ chức, cá nhân khác tiếp tục phát minh ra nhiều ứng dụng, giao
thức cho WWW với các ngôn ngữ lập trình khác nhau, chương trình, trình duyệt trên
các hệ điều hành khác nhau v.v... Tất cả làm nên WWW phong phú như ngay nay.
1.2.2 Kiến trúc của một mạng internet:
Internet là một liên mạng, tức là mạng của các mạng con. Để kết nối hai mạng
con với nhau, có hai vấn đề cần giải quyết :
- Vấn đề thứ nhất: Về mặt vật lý, hai mạng con chỉ có thể kết nối với nhau khi
có một thiết bị có thể kết nối với cả hai mạng này. Việc kết nối đơn thuần về vật lý
chưa thể làm cho hai mạng con có thể trao đổi thông tin với nhau.
- Vấn đề thứ hai: Thiết bị kết nối được về mặt vật lý với hai mạng con phải
hiểu được cả hai giao thức truyền tin được sử dụng trên hai mạng con này và các gói
thông tin của hai mạng con sẽ được gửi qua nhau thông qua thiết bị đó. Thiết bị này
được gọi là cổng nối Internet (Internet Gateway) hay Bộ định tuyến (Router).

Khi kết nối mạng đã trở nên phức tạp hơn, các Router cần phải biết về sơ đồ
kiến trúc của
các mạng kết nối.
Ví dụ trong hình sau đây cho thấy nhiều mạng được kết nối bằng 2 Router.

Như vậy, Router R1 phải chuyển tất cả các gói thông tin đến một máy nằm ở
mạng Net 2 hoặc Net 3. Với kích thước lớn như mạng Internet, việc các Router quyết
định chuyển các gói thông tin cho các máy trong các mạng sẽ trở nên phức tạp hơn.
Để các Router có thể thực hiện được công việc chuyển một số lớn các gói
thông tin thuộc các mạng khác nhau, người ta đề ra quy tắc là: các Router chuyển các
gói thông tin dựa trên địa chỉ mạng nơi đến, chứ không phải dựa trên địa chỉ của máy
nhận. Như vậy, dựa trên địa chỉ mạng nên tổng số thông tin mà Router phải lưu giữ
về sơ đồ kiến trúc mạng sẽ tuân theo số mạng trên Internet chứ không phải là số máy
trên Internet.
Trên Internet, tất cả các mạng đều có quyền bình đẳng cho dù chúng có tổ chức
hay số lượng máy có sự khác nhau. Bộ giao thức TCP/IP của Internet hoạt động tuân
theo quan điểm sau: tất các các mạng con trong Internet như là Ethernet, một mạng
diện rộng như NSFNET Backbone hay một liên kết điểm-điểm giữa hai máy duy nhất
đều được coi như là một mạng. Điều này xuất phát từ quan điểm đầu tiên khi thiết kế
giao thức TCP/IP là có thể liên kết giữa các mạng có kiến trúc hoàn toàn khác nhau.
Khái niệm "mạng" đối với TCP/IP bị ẩn đi phần kiến trúc vật lý của mạng. Đây chính
là điểm giúp cho TCP/IP trở lên rất mạnh. Như vậy, người dùng trong Internet hình
dung Internet là một mạng thống nhất và bất kỳ hai máy nào trên Internet đều được
nối với nhau thông qua một mạng duy nhất.
Sau đây là kiến trúc mạng internet:

Hình 1.1 a, Dưới con mắt người sử dụng

Hình 1.1 b, Kiến trúc tổng quát

Hình 1.2
1.3 Tên miền và web:
1.3.1 Giao thức TCP/IP
Trước tiên để hiểu sự phân cấp giữa các phần tử của mạng và các chức năng
mà chúng thực hiện, ta cần một tiêu chuẩn so sánh hay một mô hình để định nghĩa
các chức năngnày. Một mô hình đã được chấp nhận chung là mô hình tham chiếu
OSI.
Mô hình tham chiếu OSI
Mô hình cơ bản để so sánh các giao thức là mô hình tham chiếu OSI (Open
Systems Interconnection). Hiện nay, tất cả các nhà sản xuất đều dựa trên mô hình này
để tạo ra các thiết lập giao thức chuẩn quốc tế, chuẩn công nghiệp hoặc giao thức độc
quyền của họ. Mô hình OSI được tổ chức ISO (International Organization of
Standards) phát triển vào năm 1978 để xác định một chuẩn dùng cho việc phát triển
các hệ thống mở và dùng như một tiêu chuẩn để so sánh sự khác biệt giữa các hệ
thống liên lạc. Các hệ thống mạng thiết kế theo dạng và kỹ thuật OSI sẽ "nói cùng
ngôn ngữ", có nghĩa là chúng sử dụng các phương thức liên lạc giống và tương thích
với nhau. Hệ thống mạng kiểu đó cho phép các sản phẩm của nhiều nhà sản xuất
tương tác được với nhau.
Các tầng của một hình OSI.

Mô hình OSI có 7 tầng, như hình vẽ 1.3 . Chức năng cụ thể của các tầng như
sau:
Tầng Vật Lý: Cung cấp các phương tiện điện, cơ, hàm và thủ tục để khởi động,
duy trì và huỷ bỏ các liên kết vật lý cho phép đường truyền các dòng dữ liệu ở dạng
bit.
Tầng Liên kết Dữ liệu: Thiết lập, duy trì và huỷ bỏ các liên kết dữ liệu. Kiểm
soát luồng dữ liệu, phát hiện và khắc phục sai sót truyền tin trên các liên kết đó.
Tầng Mạng: thực hiện chức năng chuyển tiếp, đảm bảo việc chọn đường truyền
tin trong mạng; cũng có thể thực hiện kiểm soát luồng dữ liệu, khắc phục sai sót, cắt /
hợp dữ liệu.
Tầng Giao vận: kiểm soát từ mút - đến - mút (end to end) luồng dữ liệu, khắc
phục sai sót. Tầng này cũng có thể thực hiện việc cắt / hợp dữ liệu, ghép kênh / phân
kênh (multiplexing /demultiplexing).
Tầng Phiên: thiết lập, duy trì, đồng bộ hoá và huỷ bỏ các phiên truyền thông.
Tầng Trình: Biểu diễn, mã hoá thông tin theo cú pháp dữ liệu của người sử
dụng.
Tầng ứng dụng: Là giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI. Nó định
danh các thực thể truyền thông và định danh các đối tượng được truyền.

Hình 1.3: Mô hình tham OSI
Giao thức TCP/IP
Người ta thường dùng từ TCP/IP để chỉ một số các khái niệm và ý tưởng khác
nhau. Thông dụng nhất là nó mô tả hai giao thức liên lạc dùng để truyền dữ liệu. TCP
tức là Transmission Control Protocol và IP có nghĩa là Internet Protocol. Khái niệm
TCP/IP không chỉ bị giới hạn ở hai giao thức này. Thường thì TCP/IP được dùng để
chỉ một nhóm các giao thức có liên quan đến TCP và IP như UDP (User Datagram

Protocol), FTP (File Transfer Protocol), TELNET (Terminal Emulation Protocol) và
v.v...Các mạng dùng TCP/IP gọi là các TCP/IP internet.
Về nguồn gốc, TCP/IP được thiết kế trong hạt nhân của hệ điều hành BSD
UNIX 4.2. Đây là một phiên bản mạnh của UNIX, và cũng là một lý do cho sự phổ
biến rộng rãi của TCP/IP. Hầu hết các trường đại học và nhiều tổ chức nghiên cứu
dùng BSD UNIX. Ngày nay, đa số các máy tính trên Internet chạy các phiên bản là
con cháu trực tiếp của BSD UNIX. Thêm nữa, nhiều bản thương mại của UNIX như
SunOS của SUN hay Ultrix của Digital đều phát sinh từ bản BSD UNIX 4.2. Sự thiết
lập TCP/IP trong UNIX System V cũng bị ảnh hưởng rất lớn của BSD UNIX, cũng
như thế đối với TCP/IP của Novell trên DOS (các sản phẩm LANWorkplace) và
NetWare 3.x/4.x.
Các tầng giao thức TCP/IP
TCP: Thủ tục liên lạc ở tầng giao vận của TCP/IP. TCP có nhiệm vụ đảm bảo
liên lạc thông suốt và tính đúng đắn của dữ liệu giữa 2 đầu của kết nối, dựa trên các
gói tin IP.
UDP: User Datagram Protocol - Thủ tục liên kết ở tầng giao vận của TCP/IP.
Khác với TCP, UDP không đảm bảo khả năng thông suốt của dữ liệu, cũng không có
chế độ sửa lỗi. Bù lại, UDP cho tốc độ truyền dữ liệu cao hơn TCP.

Hình 1.4: các tầng của TCP/IP so với 7 tầng tương ứng của OSI.
IP: Internet Protocol - Là giao thức ở tầng thứ 3 của TCP/IP, nó có trách nhiệm
vận chuyển các datagram qua mạng internet.

ICMP: Internet Control Message Protocol - Thủ tục truyền các thông tin điều
khiển trên mạng TCP/IP.
IGMP: Internet Group Management Protocol - Là một giao thức dùng để điều
khiển các thông tin của nhóm.
ARP: Address Resolution Protocol - Là giao thức ở tầng liên kết dữ liệu. Chức
năng của nó là tìm địa chỉ vật lý ứng với một địa chỉ IP nào đó. Muốn vậy nó thực
hiện broadcasting trên mạng, và máy trạm nào có địa chỉ IP trùng với địa chỉ IP đang
được hỏi sẽ trả lời thông tin về địa chỉ vật lý của nó.
RARP: Reverse Address Resolution Protocol - là một giao thức cho phép một
máy tính tìm ra địa chỉ IP của nó bằng cách broadcasting lời yêu cầu trên toàn mạng.
Phương pháp đánh địa chỉ trong TCP/IP
Để có thể thực hiện truyền tin giữa các máy trên mạng, mỗi máy tính trên
mạng TCP/IP cần phải có một địa chỉ xác định gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ IP được tạo
bởi một số 32 bits.
•Lớp mạng (Network Class)
Các địa chỉ IP được chi ra làm hai phần, một phần để xác định mạng (net id) và
một phần để xác định host (host id). Các lớp mạng xác định số bits được dành cho
mỗi phần mạng và phần host. Có năm lớp mạng là A, B, C, D, E, trong đó ba lớp đầu
là được dùng cho mục đích thông thường, còn hai lớp D và E được dành cho những
mục đích đặc biệt và tương lai. Hình vẽ sau cho thấy cấu trúc của một địa chỉ IP:

Cấu trúc địa chỉ IP
Bảng phân lớp địa chỉ IP:
Network
Số mạng
class
A
126
B
16.382
C
2.097.150

Số Hosts trong
mạng
16.777.214
65.534
254

Không phải tất cả các số hiệu mạng (net id) đều có thể dùng được. Một số địa
chỉ được để dành cho những mục đích đặc biệt. Ví dụ như mạng 127.0.0.0 để dùng
cho địa chỉ loopback.

Khuôn dạng địa chỉ IP lớp A

Khuôn dạng địa chỉ IP lớp B

Khuôn dạng địa chỉ IP lớp C

• Lớp A có số mạng ít nhất, nhưng mỗi mạng lại có nhiều host thích hợp với
các tổ chức lớn có nhiều máy tính.
• Lớp B có số mạng và số host vừa phải.
• Lớp C có nhiều mạng nhưng mỗi mạng chỉ có thể có 254 host, thích hợp với
tổ
chức có ít máy tính.
Để dễ cho người đọc, người ta thường biểu diễn địa chỉ IP dưới dạng chấm
thập phân. Một địa chỉ IP khi đó sẽ được biểu diễn bởi 4 số thập phân có giá trị từ 0
đến 255 và được phân cách nhau bởi dấu chấm (.). Mỗi giá trị thập phân biểu diễn 8
bits trong địa chỉ IP.
Ví dụ một địa chỉ IP của máy chủ web tại VDC là 203.162.0.8.
Trên mạng Internet, việc quản lý và phân phối địa chỉ IP là do NIC (Network
Information Center). Vừa qua Việt Nam đã được trung tâm thông tin Internet tại vùng
châu á Thái Bình Dương (APNIC) phân cho khoảng 70 class C địa chỉ IP
Với sự bùng nổ của số máy tính kết nối vào mạng Internet, địa chỉ IP đã trở
thành một tài nguyên cạn kiệt, người ta đã phải xây dựng nhiều công nghệ để khắc
phục tình hình này. Ví dụ như công nghệ cấp phát địa chỉ IP động như BOOTP hay
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Khi sử dụng công nghệ này thì

không nhất thiết mọi máy trên mạng đều phải có một địa chỉ IP định trước mà nó sẽ
được server cấp cho một địa chỉ IP khi thực hiện kết nối.
1.3.2 Tên miền Internet
Nguời sử dụng sẽ khó nhớ được địa chỉ IP dẫn đến việc sử dụng dịch vụ từ một
máy tính nào đó là rất khó khăn, vì thế hệ thống DNS (Domain Name System - DNS)
được giới thiệu ở phần tiếp theo, sẽ gán cho mỗi địa chỉ IP một cái tên tương ứng
mang một ý nghĩa nào đó, dễ nhớ cho nguời sử dụng mà thuật ngữ Internet gọi là tên
miền.
Ví dụ: Máy chủ Web Server của VNNIC có địa chỉ là 203.162.57.101, tên
miền của nó là www.vnnic.net.vn. Hay, địa chỉ IP của máy chủ Học viện Tài chính là
203.113.134.35 tương ứng với tên miền là HVTC.EDU.VN. Thực tế người sử dụng
không cần biết đến địa chỉ IP mà chỉ cần nhớ tên miền này là truy cập được.
Như vậy, tên miền là một sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng
Internet. Nói cách khác, tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên
mạng Internet. Mỗi địa chỉ dạng chữ này luôn tương ứng với một địa chỉ IP dạng số.
HỆ THỐNG QUẢN LÍ TÊN MIỀN (Domain Name System)
Mỗi máy tính khi kết nối vào mạng Internet thì được gán cho một địa chỉ IP
xác định. Ðịa chỉ IP của mỗi máy là duy nhất và giúp máy tính xác định đường đi đến
một máy tính khác một cách dễ dàng. Hệ thống DNS ra đời nhằm giúp chuyển đổi từ
địa chỉ IP khó nhớ mà máy sử dụng sang một tên dễ nhớ cho nguời sử dụng, đồng
thời giúp hệ thống Internet ngày càng phát triển.
Hệ thống DNS sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán và phân cấp hình cây.
Vì vậy, việc quản lý sẽ dễ dàng và thuận tiện cho việc chuyển đổi từ tên miền sang
địa chỉ IP và ngược lại. Hệ thống DNS giống như mô hình quản lý công dân của một
nuớc. Mỗi công dân sẽ có một tên xác định đồng thời cũng có địa chỉ chứng minh thư
để giúp quản lý con nguời một cách dễ dàng hơn. - Mỗi công dân đều có số căn cước
để quản lý, ví dụ: Ông Nguyễn Văn A có số chứng minh thư: 111200765. - Mỗi một
địa chỉ IP tương ứng với tên miền, ví dụ: trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ ISP lớn
nhất Việt Nam hiện tại là VDC có tên miền là: home.vnn.vn , tương ứng với địa chỉ
IP là: 203.162.0.12.
Tổ chức Hệ thống DNS theo sự phân cấp tên miền trên Internet được mô tả
dạng hình dưới đây:

Hình 1.5: Tổ chức của hệ thống quản lý tên miền
CẤU TẠO TÊN MIỀN (Domain Name)
Ðể quản lý các máy đặt tại những vị trí vật lý khác nhau trên hệ thống mạng
nhưng thuộc cùng một tổ chức, cùng linh vực hoạt động… người ta nhóm các máy
này vào một tên miền (Domain). Trong miền này, nếu có những tổ chức nhỏ hơn, linh
vực hoạt động hẹp hơn… thì được chia thành các miền con (Sub Domain). Tên miền
dùng dấu chấm (.) làm dấu phân cách. Cấu trúc miền và các miền con giống như một
cây phân cấp.
Ví dụ: www.home.vnn.vn là tên miền máy chủ web của VNNIC. Thành phần
thứ nhất ‘www‘ là tên của máy chủ, thành phần thứ hai ‘home‘ thuờng gọi là tên
miền cấp 3 (Third Level Domain Name), thành phần thứ ba ‘vnn‘ gọi là tên miền
mức 2 (Second Level Domain Name), thành phần cuối cùng ‘vn‘ là tên miền mức cao
nhất (ccTLD - Country Code Top Level Domain Name).

Hình 1.6 : Cấu trúc cây của tên miền
Quy tắc đặt tên miền:
Tên miền nên được đặt đơn giản và có tính chất gợi nhớ, phù hợp với mục đích
và phạm vi hoạt động của tổ chức, cá nhân sở hữu tên miền.
Mỗi tên miền cho phép chứa tối đa 63 ký tự bao gồm cả dấu “.”. Tên miền
được đặt bằng các chữ số và chữ cái (a-z, A-Z, 0-9) và ký tự “-“.
Một tên miền đầy đủ có chiều dài không vuợt quá 255 ký tự .
1.3.3 Web
World Wide Web (gọi tắt là Web hay WWW): là mạng lưới nguồn thông tin
cho phép khai thác thông qua một số công cụ, chương trình hoạt động duới các giao
thức mạng. WWW là công cụ, phương tiện, hay đúng hơn là một dịch vụ của
Internet. Một tài liệu siêu văn bản - được gọi phổ biến hơn là một trang web - là một
tập tin được mã hoá đặc biệt, sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản -HTML
(HyperText Markup Languages).
Khi đọc một trang web, có thể nhấp chuột vào một từ hay một hình ảnh được
mã hoá như một liên kết siêu văn bản và sẽ lập tức chuyển tới một vị trí khác nằm
bên trong tài liệu đó hoặc tới một trang Web khác. Trang thứ hai có thể nằm trên
cùng máy tính với trang đầu, hoặc có thể nằm bất kì nơi nào trên Internet.
Một tập hợp các trang Web có liên quan được gọi là WebSite. Mỗi WebSite
được lưu trữ trên trên một máy phục vụ Web, vốn là các máy chủ Internet lưu trữ
hàng ngàn trang Web riêng lẻ. Việc sao chép một trang lên một Web Server được gọi
là tải (hoặc nạp) lên (uploading) hay công bố ( publishing).

Web cung cấp thông tin rất đa dạng bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh,
video. Hiện nay, các trang Web sử dụng để phân phối tin tức, các dịch vụ giáo dục,
thông tin, danh mục sản phẩm, cùng nhiều thứ khác. Các trang Web tương tác cho
phép các độc giả tra cứu cơ sở dữ liệu, đặt hàng các sản phẩm và các thông tin, gửi số
tiền thanh toán bằng thẻ tín dụng …..
Web là một phần của Internet, là một loại dịch vụ đối với những nguời truy cập
tài nguyên của Internet. Dưới dây là một hình ảnh của một trang Web:

Hình 1.7: Trang web
Một Website là một dãy các trang Web liên kết với nhau và liên kết với các
site khác.
Các trang web chứa văn bản (text), đồ họa, các quảng cao (banner) và đôi khi
cả video và audio.
Trang chủ (home page) La trang đầu tiên khi nạp một URL. Trang chủ chứa
các liên kết đến vùng riêng trong website.
Trang web (web page): các trang web chứa các thông tin và được liên kết từ
trang chủ đến.
Website trong thương mại điện tử coi như một cửa hàng trực tuyến hay cửa
hàng ảo.
Website là một “Show-room” trên mạng Internet – nơi trưng bày và giới thiệu
thông tin, hình ảnh về doanh nghiệp và sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp (hay
giới thiệu bất kỳ thông tin nào khác) cho mọi người trên toàn thế giới truy cập bất kỳ
lúc nào.
Để một website hoạt động được cần phải có tên miền (domain), lưu trữ
(hosting) và nội dung (các trang web hoặc cơ sở dữ liệu thông tin).

Đặc điểm tiện lợi của website: thông tin dễ dàng cập nhật, thay đổi, khách hàng
có thể xem thông tin ngay tức khắc, ở bất kỳ nơi nào, tiết kiệm chi phí in ấn, gửi bưu
điện, fax, thông tin không giới hạn (đăng tải thông tin không hạn chế, không giới hạn
số trang, diện tích bảng in...) và không giới hạn phạm vi địa lý.
Những phần nội dung thiết yếu của một website: website thường có các phần
nội dung sau:
-Trang chủ: trang đầu tiên hiện lên khi người ta truy cập website đó. Trang chủ
là nơi liệt kê các liên kết đến các trang khác của website. Trang chủ thường dùng để
trưng bày những thông tin mới nhất mà DN muốn giới thiệu đầu tiên đến người xem.
-Trang liên hệ: trưng bày thông tin liên hệ với doanh nghiệp và thường có một
form liên hệ để người xem gõ câu hỏi ngay trên trang web này.
-Trang thông tin giới thiệu về doanh nghiệp (About us): người xem khi đã xem
website và muốn tìm hiểu về nhà cung cấp, do đo DN cần có một trang giới thiệu về
mình, nêu ra những thế mạnh của mình so với các nhà cung cấp khác.
-Trang giới thiệu về sản phẩm hay dịch vụ: giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với
các thông tin và hình ảnh minh họa.
-Trang hướng dẫn hoặc chính sách: dùng để cung cấp thông tin cho người xem
trong trường hợp họ muốn mua hay đặt hàng, dịch vụ. Thông tin trên trang này sẽ
hướng dẫn họ phải làm gì, chính sách của doanh nghiệp như thế nào v.v... Trang này
sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều công sức trả lời các câu hỏi “làm thế nào” của
người xem và tạo cho người xem ấn tượng tốt về tính chuyên nghiệp của doanh
nghiệp.
Các Website có ưu điểm:
-

Có thể cho phép hàng ngàn người truy cập nhanh chóng.

-

Thông báo về sự hiện diện của doanh nghiệp.

-

Giảm chi phí phục vụ khách hàng.

-

Vươn ra thị trường thế giới.

-

Dễ dàng phản hồi các chiến dịch khuếch trương.

-

Luôn sẵn sàng (24/7/365)

-

Là công cụ hỗ trợ thuận tiện

-

Tiết kiệm nhân lực từ sử dụng FAQ (frequent asked questions).

-

Có thể nhằm vào thị trường địa phương và thị trường quốc tế.

-

Chi phí thấp.

-

Tự động thu thập thông tin.

2. Một số dịch vụ internet (internet services)
2.1 World Wide Web – WWW
Đây là dịch vụ thông dụng nhất trên Internet. Để sử dụng dịch vụ này, người
dùng cần có một trình duyệt web thường được gọi là browser. Hai trình duyệt thông
dụng nhất hiện nay là Internet Explorer của công ty Microsoft và Netscape Navigator
của công ty Netscape.
Để truy cập vào một trang web, bạn cần phải biết địa chỉ (URL – Uniform
Resource Location) của trang web đó. Ví dụ: để truy cập vào trang web của công ty
Microsoft, bạn gõ vào: http://www.microsoft.com/
Trong mỗi trang web mà bạn truy cập vào, bạn có thể thấy được văn bản, hình
ảnh, âm thanh, … được trang trí và trình bày hết sức đẹp mắt. Ngoài ra, để có thể di
chuyển tới các trang web khác, bạn có thể sử dụng các siêu liên kết (hyperlink). Do
con trỏ chuột thường thay đổi hình dạng ngang qua một đối tượng có chứa hyperlink
nên đây là cách đơn giản để nhận diện chúng.
Sự ra đời của www thực sự là một bước ngoặt lớn của mạng Internet bởi vì nó
tạo cơ hội cho bạn truy cập đến một kho thông tin khổng lồ với hàng triệu triệu trang
web. Điều này mở ra nhiều cơ hội và thách thức lớn cho công việc của bạn trong hiện
tại và tương lai. Dịch vụ này sử dụng giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
2.2 Thư điện tử – Email
Email (Electronic mail) là dịch vụ trao đổi các thông điệp điện tử bằng mạng
viễn thông. Các thông điệp này thường được mã hóa dưới dạng văn bản ASCII. Tuy
nhiên, bạn cũng có thể gửi các tập tin hình ảnh, âm thanh cũng như các tập tin
chương trình kèm theo email. Email là một trong những dịch vụ ban đầu của Internet
và được sử dụng rất rộng rãi. Chiếm phần lớn lưu lượng trên mạng Internet là email.
Giao thức thường dùng để gửi/nhận email là SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol)/POP3 (Post Office Protocol 3).
Để sử dụng dịch vụ email, bạn cần phải có:
Địa chỉ email. Một địa chỉ email thường có dạng name@domainname.
Ví dụ, trong địa chỉ email pqtrung@gmail.com, pqtrung đóng vai trò là tên hộp thư
(name), gmail.com là tên miền (domain name).
Tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào hộp thư: Điều này đảm bảo
rằng chỉ có bạn mới có thể đọc và gửi các thư của chính mình.
Địa chỉ email được quản lý bởi 1 mail server. Tại Việt Nam, các nhà cung cấp
dịch vụ email thường là các ISP như VNPT, FPT, SaigonNet,... Do đó, tên miền
trong các địa chỉ email của bạn thường có dạng : hcm.vnn.vn, hcm.fpt.vn,

saigonnet.vn,… Tuy nhiên, có rất nhiều website trên Internet cung cấp dịch vụ email
miễn phí. Thông dụng nhất vẫn là Yahoo, Hotmail, Gmail…
2.3 Truyền, tải tập tin – FTP
Dịch vụ FTP dùng để truyền tải các file dữ liệu giữa các host trên Internet.
Công cụ để thực hiện dịch vụ truyền file là chương trình ftp, nó sử dụng một giao
thức của Internet là giao thức FTP (File Transfer Protocol). Như tên của giao thức đã
nói, công việc của giao thức này là thực hiện chuyển các file từ một máy tính này
sang một máy tính khác. Giao thức này cho phép truyền file không phụ thuộc vào vấn
đề vị trí địa lý hay môi trường hệ điều hành của hai máy. Điều duy nhất cần thiết là cả
hai máy đều có phần mềm hiểu được giao thức FTP.
Muốn sử dụng dịch vụ này trước hết bạn phải có một đăng ký người dùng ở
máy remote và phải có một password tương ứng. Việc này sẽ giảm số người được
phép truy cập và cập nhập các file trên hệ thống ở xa. Một số máy chủ trên Internet
cho phép bạn login với một account là anonymous, và password là địa chỉ e-mail của
bạn, nhưng tất nhiên, khi đó bạn chỉ có một số quyền hạn chế với hệ thông file ở máy
remote.
Để phiên làm việc FTP thực hiện được, ta cũng cần 2 phần mềm. Một là ứng
dụng FTP client chạy trên máy của người dùng, cho phép ta gửi các lệnh tới FTP
host. Hai là FTP server chạy trên máy chủ ở xa, dùng để xử lý các lệnh FTP của
người dùng và tương tác với hệ thống file trên host mà nó đang chạy.
Một số chương trình FTP client với giao diện đồ họa thân thiện hữu ích hiện
nay là:
-

WS_FTP (http://www.ipswitch.com)

-

CuteFTP (http://www.cuteftp.com)

-

FTP Explorer (http://www.winsite.com)

-

FTP Voyager (http://www.rhinosoft.com)

2.4 Tán gẫu – Chat
Dịch vụ tán gẫu cho phép người dùng có thể trao đổi trực tuyến với nhau qua
mạng Internet. Cách thông dụng nhất là trao đổi bằng văn bản. Nếu đường truyền tốt,
bạn có thể trò chuyện tương tự như nói chuyện điện thoại. Nếu máy có gắn webcam,
bạn còn có thể thấy hình của người đang nói chuyện từ bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Ngoài ra, hiện nay nhiều trang web cũng gắn chức năng diễn đàn trao đổi thảo luận,
cho phép người sử dụng tạo ra các phòng chat, và tán gẫu bằng văn bản hoặc giọng
nói.
Các chương trình hỗ trợ tán gẫu thông dụng hiện nay là:
-

MIRC : có thể tham gia chat 1 cách nặc danh.

-

Paltalk : nổi tiếng với thảo luận bằng giọng nói.

-

AOL Instant Messenger : phải đăng ký với AOL trước.

-

Yahoo Messenger : phải đăng ký với Yahoo trước.

-

MSN Messenger : phải đăng ký với MSN trước.

-

Google Messenger : phải đăng ký với Google trước.

2.5 Làm việc từ xa – Telnet
Dịch vụ telnet cho phép người sử dụng kết nối vào 1 máy tính ở xa và làm việc
trên máy đó. Nhờ dịch vụ này, người ta có thể ngồi tại máy tính ở nhà và kết nối vào
máy ở cơ quan để làm việc như đang ngồi tại cơ quan vậy.
Để sử dụng dịch vụ này, cần phải có 1 chương trình máy khách (telnet client
program). Và máy chủ để kết nối phải bật dịch vụ Telnet server. Chẳng hạn, nếu máy
khách sử dụng hệ điều hành windows, bạn có thể gọi lệnh Start/ Run và gõ dòng lệnh
sau : telnet <tên máy chủ telnet>, và nhập vào user name và password để đăng nhập.
2.6 Nhóm tin tức – Usenet, newsgroup
Đây là dịch vụ cho phép người sử dụng có thể trao đổi thông tin về một chủ đề
mà họ cùng quan tâm. Người dùng cần đăng ký (subcribed) vào một số nhóm thông
tin nào đó và sau đó có thể kết nối lên server để xem các thông tin trong nhóm và tải
(load) về trạm làm việc để xem chi tiết, người dùng cũng có thể gửi các ý kiến của
mình lên các nhóm thông tin đó.
Tổ chức đánh tên các News groups:
Các nhóm thông tin được đánh địa chỉ là một dãy các tên của các News Groups
xếp theo thứ tự cha-con. Mỗi tên một News groups được phân cách với tên của News
Group "cha" bằng một dấu chấm (.). News Group qui định một số tên gọi như sau:
c
Group chứa các thông tin về computer và các vấn đề liên quan.
omp News Group này bao gồm cả các thông tin về kỹ thuật máy tính, phần
mềm, các thông tin liên quan tới mạng...
ews

n
Group đề cập tới các thông tin về Network News và các phần
mềm News. Nó bao gồm một số News Groups con rất cần thiết cho
người dùng là news.newsusers.questions(cáccâuhỏicủa ngườidùng)và
news.announce.newsusers (các thông tin quan trọng cho người dùng).
Nếu bạn là một người mới tham gia vào dịch vụ News Groups, bạn hãy
đọc các thông tin này đầu tiên.
r

Group chứa các thông tin về vấn đề giải trí, các hoạt động văn hoá
nghệ thuật.

s

Group chứa các thông tin về nghiên cứu khoa học, các vấn đề mới
hay các ứng dụng khoa học (rộng hơn lĩnh vực computer trong group

ec
ci

comp). News Groups này bao gồm rất nhiều các News Group con về
từng lĩnh vực khoa học riêng.
s
oc
isc

Group chứa các thông tin về các tổ chức xã hội hay chính trị cũng
như các thông tin có liên quan.

m
Group chứa các thông tin khác, không thuộc các News Groups
bên trên. Trong News Group này có chứa News Group khá có ích là
misc.jobs (yêu cầu tìm việc và nhận việc).
Như vậy News Group về nhạc đồng quê sẽ có tên là: rec.music.folk
Tổ chức hệ thống News Groups:

Dịch vụ nhóm thông tin sử dụng một giao thức của Internet là giao thức NNTP
(Network News Transfer Protocol). Cũng giống như hai giao thức Telnet và FTP,
giao thức NNTP cũng hoạt động theo mô hình client/server. Client và Server sẽ liên
kết với nhau qua cổng TCP 119.
Hệ thống News group mà người dùng nhìn thấy (client) có một bộ phận gọi là
News Reader làm nhiệm vụ kết nối giữa chương trình trên trạm làm việc với server.
Thông qua News Reader, người dùng nhận được từ server danh sách các bài thông tin
và cũng qua đó, người dùng chuyển yêu cầu của mình lên server yêu cầu tải bài thông
tin đó về.
Người quản trị News Server có thể tự tạo ra các News Groups trên Server tuỳ
theo nhu cầu của người dùng. Đây là các News Groups cục bộ trên mỗi Server. Mặc
dù là các News Groups cục bộ xong chúng vẫn có thể được trao đổi với các server
khác nếu người quản trị cho phép. Việc cập nhập thông tin từ các News server khác
trên Internet có thể được thực hiện tự động theo một lịch do người quản trị mạng đề
ra.Người dùng chỉ biết đến một News Server duy nhất là server mà mình connect
vào. Việc thông tin giữa các server cũng như các News Groups là trong suốt đối với
người dùng. Người dùng không cần biết thông tin về News Groups hiện mình đang
đọc là News Group cục bộ của server nào.
Như vậy, với dịch vụ News Group, người dùng có thể nhận được các thông tin
mà mình quan tâm của nhiều người từ khắp nơi sau đó laị gửi thông tin của mình đi
cho những người có cùng mối quan tâm này..
2.7 Dịch vụ danh mục (Directory Services)
Dịch vụ danh mục giúp cho người ta có thể tiếp xúc và sử dụng tài nguyên trên
máy chủ ở bất cứ nơi nào trong mạng mà không cần biết vị trí vật lý của chúng. Dịch
vụ danh mục rất giống với dịch vụ hỗ trợ danh mục điện thoại cung cấp số điện thoại
khi đưa vào tên của một người. Với tên duy nhất của một người, máy chủ, hay tài
nguyên, dịch vụ danh mục sẽ trả về địa chỉ mạng và thông tin khác gắn liền với tên
đó.

Bình thường thì người ta sử dụng dịch vụ danh mục một cách gián tiếp thông
qua giao diện ứng dụng. Một ứng dụng có thể tương tác với dịch vụ danh mục thông
qua tên tài nguyên mà người sử dụng tạo ra để sau đó tham chiếu đến tài nguyên
thông qua tên này. Ví dụ sau đây giải thích vài phương pháp mà người sử dụng dùng
dịch vụ danh mục:
Người sử dụng gọi đến ứng dụng kiểm lỗi chính tả trên một tài liệu mới.
Máy khách tiếp xúc với dịch vụ danh mục về thông tin trên máy chủ kiểm lỗi chính tả
sẵn có. Dịch vụ danh mục trả về địa chỉ máy chủ (gồm giao thức nó dùng để truyền
thông và chức năng UUID trình bày giao diện). Có được thông tin trên, máy khách
thực hiện một cuộc gọi từ xa cho máy chủ và máy chủ kiểm lỗi chính tả trong tài liệu
của người sử dụng. Người sử dụng không biết rằng chức năng kiểm lỗi "liên quan"
đến cuộc gọi vào dịch vụ danh mục và tương tác với máy chủ ở xa.
Người sử dụng đưa vào tên và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.
Dịch vụ danh mục giúp chương trình đăng nhập tìm máy chủ cấp quyền và máy chủ
này kiểm tra "giấy tờ nhận dạng" của người sử dụng trong cơ sở dữ liệu cấp quyền
hợp pháp.
Người sử dụng nhập vào đặc tả tập tin. Dịch vụ danh mục cung cấp địa
chỉ của cơ sở dữ liệu chứa địa chỉ mạng của một máy chủ cho phép người sử dụng
truy xuất tập tin.
Người sử dụng nhập vào tên của một hội thảo máy tính hay bảng thông
báo điện tử và dịch vụ danh mục cung cấp một địa chỉ cho phép ứng dụng nối với
dịch vụ hội thảo.
Bằng cách nhập vào tên hay vài thông tin về các máy in được trang bị,
người sử dụng có thể biết được địa chỉ mạng của máy in. Ví dụ, người sử dụng có thể
muốn tìm địa chỉ của máy in màu gần nhất và nhanh nhất có sẵn.
Người sử dụng cần thông tin về nhân viên trong bộ phận tiếp thị, người
sử dụng nhớ tên nhân viên là Hùng, nhưng không thể nhớ được họ lót. Bằng cách
nhập vào tên nhân viên và tên bộ phận trong ứng dụng tìm kiếm nhân viên, người sử
dụng có thể kiểm tra dịch vụ danh mục về thông tin dựa trên tất cả những người tên
Hùng trong bộ phận tiếp thị và tìm ra cách tiếp xúc nhân viên.
3. Tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet
Mục này tập trung giới thiệu một số kỹ thuật tìm kiếm và khai thác thông tin
trên Internet. Sau khi hoàn thành mục này, sinh viên sẽ có được một số kỹ năng tìm
kiếm và khai thác thông tin trên Internet sao cho hiệu quả nhất.
3.1 Kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên Internet

Internet là một kho thông tin vô tận, được cung cấp từ hàng triệu Web Site trên
khắp thế giới. Do có quá nhiều thông tin nên việc tìm kiếm được đúng thông tin cần
thiết cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Trong tất cả các lĩnh vực chúng ta thường xuyên phải tìm kiếm tài liệu sử dụng
trong công việc. Thông tin trên Internet là rất đa dạng, phức tạp nên tìm kiếm thông
tin trên internet là kỹ năng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực.
Tuy nhiên với sự xuất hiện của các Web Site, các công cụ tìm kiếm đã giúp
cho người dùng Internet rất nhiều trong việc tìm kiếm thông tin.
Xác định thông tin và phạm vi cần tìm kiếm
Để tìm kiếm thông tin, trước tiên cần phải xác định từ khóa (Key Words) của
thông tin muốn tìm kiếm, đây là phần rất quan trọng, từ khóa là từ đại diện cho thông
tin cần tìm. Nếu từ khóa không rõ ràng và chính xác thì sẽ cho ra kết quả tìm kiếm rất
nhiều, rất khó phân biệt và chọn được thông tin như mong muốn, còn nếu từ khóa quá
dài kết quả tìm kiếm có thể không có.
Ví dụ: Muốn tìm thông tin về cách sử dụng máy vi tính:
Nếu nhập từ khóa vi tính thì kết quả sẽ có rất nhiều bao gồm cả thông tin
mua bán, lắp ráp, sửa chữa,... máy vi tính.
 Nếu nhập từ khóa cách sử dụng máy vi tính thì sẽ có rất ít hoặc không có kết
quả thông tin về từ khóa này.
 Trong trường hợp này dùng từ khóa sử dụng vi tính có thể sẽ cho kết quả tối
ưu hơn.
Thông thường chỉ cần nhập từ khóa muốn tìm và nhấn Tìm kiếm (Search) hoặc
nhấn phím Enter thì sẽ cho ra nhiều kết quả tìm kiếm bao gồm địa chỉ liên kết đến
trang Web có từ khóa và vài dòng mô tả bên dưới, chỉ cần nhấn trái chuột vào địa chỉ
liên kết sẽ mở được trang Web có thông tin muốn tìm.
Sử dụng các từ khóa và phép toán hỗ trợ tìm kiếm
Để mở rộng các chức năng tìm kiếm, cũng như tạo thêm nhiều tiện dụng cho
người dùng, các Search Engine cũng đã hỗ trợ thêm nhiều phép toán và từ khóa. Dĩ
nhiên mỗi Search Engine có thể sẽ hỗ trợ những phép toán và từ khóa khác nhau. Ở
đây chỉ nêu ra một số phép toán và từ khóa cơ bản được hỗ trợ bởi hầu hết các Search
Engine.
 Dùng phép + : Để tìm các trang có mặt tất cả các chữ của từ khóa mà không
theo thứ tự nào hết thì viết nối các chữ này với nhau bằng dấu +. Thí dụ: Tìm trang
nói về cách thức viết Linux scripts có thể dùng bộ từ khóa: +Linux +script +tutor
 Dùng phép - : Trong số các trang Web tìm được do quy định của từ hóa thì
Search Engine sẽ loại bỏ các trang mà nội dung của chúng có chứa chữ (hay cụm từ)

đứng ngay sau dấu trừ. Thí dụ: Khi tìm tin tức về các loại xe dùng kỹ thuật lai mới
chưa có bán trên thị trường nhưng không muốn các trang bán xe hay các trang nói về
hai kiểu xe Prius (của Toyota) và kiểu xe Insight (của Honda) lọt vào danh cách truy
tìm thì có thể thử từ khóa: +car +hibrid -sale -Prius -Insight
 Dùng dấu ngoặc kép " " : Khi muốn chỉ thị Search Engine nguyên văn của
cụm từ, có thể dùng dấu ngoặc kép. Thí dụ: Để tìm lại nguyên tác và nội dung bài thơ
có câu nước non nặng một lời thề thì có thể thử dùng từ khoá với ngoặc kép: "Nước
non nặng một lời thề"
Từ khoá mặc định
Nhiều Search Engine còn hỗ trợ thêm các từ khoá mặc định. Khi dùng các từ
khoá mặc định như một thành phần của bộ từ khoá thì các trang Web được trả về sẽ
thoả mãn các đặc tính chuyên biệt hoá theo ý nghĩa mà các từ khoá mặc định này biểu
tượng. Các hỗ trợ này cho phép kiểm soát được các loại trang nào muốn truy tìm.
Các từ khoá mặc định kết thúc bằng dấu hai chấm : và chữ (hay cụm từ trong
ngoặc kép) của bộ từ khoá nào đứng ngay sau dấu này sẽ bị chi phối bởi điều kiện
của từ khoá mặc định, còn các thành phần khác trong từ khoá sẽ không thay đổi ý
nghĩa.
Các từ khoá mặc định giới hạn Search Engine trả về các trang nằm trong một
tên miền, hay một miền con. Tuỳ theo Search Engine mà các từ khoá mặc định được
sử dụng.
- Altavistahỗtrợchứcnăngnàybằngtừkhoáhost: Thídụ: host:mars.jpl.nasa.gov
mars saturn chỉ tìm trong mars.jpl.nasa.gov tất cả các trang có chứa chữ mars và chữ
saturn.
- Excite, Google, Yahoo hỗ trợ chức năng này bằng từ khoá site:, khi kết hợp
với các lệnh khác có thể tìm theo cách chuyên biệt. Thí dụ: "carbon nanotech" site:www.technologyreview.com cho phép tìm tất cả các trang nào có chứa cụm
từcarbonnanotechngoạitrừcác trangxuấtxứ từ www.technologyreview.com
- Tất cả Search Engine hỗ trợ các từ khoá domain, url, site: cho chức năng này.
Thí dụ: để tìm các trang về deutch từ các trang trong nước Đức có thể dùng deutch
domain:.de
Các từ khoá mặc định dùng để tìm trang có tựa đề chứa một từ (hay cụm từ)
đặc biệt:
- AltaVista, AllTheWeb, Inktomi (MSN và HotBot) dùng từ khoá title: Thí dụ:
title: Mars Landing sẽ giúp truy tìm các trang có đề tựa về Mars Landing.
- Google và Teoma hỗ trợ các từ khoá intitle: và allintitle: (allintitle: sẽ ảnh
hưởng đến tất cả các chữ đứng sau dấu :).

Các từ khoá dùng để tìm các địa chỉ Web nào có chứa từ (hay cụm từ) của bộ
từ khoá:
- Google hỗ trợ từ khoá inurl: và allinurl: Muốn tìm địa chỉ các trang Web có
một chữ đặc biệt thì dùng inurl. Thí dụ, inurl:nasa sẽ giúp tìm tất cả các địa chỉ Web
nào có chứa chữ nasa.
Nếu cần truy tìm một điạ chỉ có nhiều hơn một chữ thì dùng allinurl: Thí dụ,
allinurl:vietnam thetholucbat sẽ giúp tìm tất cả các trang nào mà nội dung địa chỉ của
nó chứa chữ vietnam hay là chữ thetholucbat.
- Inktomi, AOL, GoTo, HotBot cung cấp từ khoá originurl: cho việc này.
- Yahoo thì dùng từ khoá u:
- Excite dùng url: Các từ khoá mặc định giúp tìm các trang có cài đặt các liên
kết tới địa chỉ trang được ghi trong từ khoá:
- Google, Yahoo sẽ cung cấp từ khoá link: Tuy nhiên, Yahoo yêu cầu địa chỉ
trong từ khoá phải có đủ tiếp đầu ngữ http:// thì mới hoạt động hữu hiệu. Thí dụ: bộ
từ khoá link:vi.wikipedia.org sẽ giúp truy ra tất cả các trang Web nào có liên kết tới
trang vi.wikipedia.org.
- MSN hỗ trợ chức năng này bằng từ khoá linkdomain:
Ngoài ra, để truy tìm các loại tệp có định dạng (format) đặc biệt thì có thể dùng
từ khoá filetype:đuôi của tập tin
- Google: sẽ hỗ trợ truy tìm các kiểu tập tin: PDF, Word (.doc), Excel (.xls),
PowerPoint (.ppt) và Rich Text Format (.rtf) cũng như PostScript (.ps), Text (.txt),
HTML (.htm hay .html), WordPerfect (.wpd) và các đuôi khác... Thí dụ: laser
filetype:pdf sẽ giúp tìm các trang là các tập tin dạng .pdf (.pdf là loại tập tin đưọc
dùng trong cá hồ sơ văn bản của phần mềm Adobe Arcobat).
- Yahoo cho phép tìm HTML (htm hay html), PDF, Excel (.xls), PowerPoint
(.ppt), Word (.doc), RSS/XML (.xml) và tập tin văn bản dạng (.txt).
- MSN chỉ hỗ trợ chuyên tìm các loại tập tin: HTML, PDF, PowerPoint (.pps
hay .ppt), các dạng của Word, hay Excel.
Lưu ý: Đối với các Search Engine thì các tập tin có đuôi .htm khác với các tập
tin có đuôi .html. Do đó, nếu muốn tìm một cách chắc chắc tất cả các tập tin dạng
HTML thì nên tìm làm hai lần, một riêng cho htm và một cho html.

Sử dụng các ký tự thay thế và kí tự ~ trong bộ từ khoá:
Ký tự thay thế (wildcard character) được hiểu là một ký tự có thể dùng để thay
thế, hay đại diện cho một tập hợp con của tập các ký tự chưa được xác định hoàn

toàn. Một cách đơn giản hơn, ký tự thay thế là ký tự được dùng để đại diện cho một
ký tự, hay một chuỗi ký tự trong một từ khoá, mệnh đề, câu hay dãy các ký tự. Nhiều
Search Engine hỗ trợ cho việc sử dụng hai loại ký tự thay thế. Đó là dấu sao * và dấu
chấm hỏi ?
Dấu sao * : dấu này sẽ thay thế cho một dãy bất kì các kí tự (chữ, số, hay dấu).
Thí dụ: trong từ khoá có t*ng thì chữ t*ng có thể hiểu ngầm là tướng, từng, tuồng,
ttamxng,...
Cần lưu ý sự khác biệt về ý nghĩa đối với kí tự thay thế * dùng trong các hệ
điều hành như là DOS, LINUX, Windows,... Theo cách hiểu của các hệ thống này thì
dấu * hoàn toàn không bị lệ thuộc vào biên giới của một từ. Trong khi đó, dấu * dùng
trong Search Engine sẽ được hạn chế trong biên giới của một từ.
Ví dụ: từ khoá My* dùng trong các công cụ tìm kiếm của các hệ điều hành
kiểu Windows thì nó có thể là My Downloads, My Documents, My Yahoo!,
my_magazines.ico, mysql.php, myth_psychemohop.jpg, mystere,....
Trong khi đó my* trong các Search Engine chỉ giới hạn trong các chữ lập
thành bắt đầu với my. Như vậy, trong ví dụ trên thì My Downloads, My Documents,
My Yahoo! sẽ không được Search Engine xem xét mà chỉ có my_magazines.ico,
mysql.php, myth_psychemohop.jpg, mystere là hợp lệ mà thôi. AltaVista, Inktomi
(iWon), Northern Light, Gigablast, Google, Yahoo, MSN, ... đều hỗ trợ cho cách
dùng dấu * này.
Dấu chấm hỏi ? : dùng thay cho một kí tự duy nhất nào đó. Thí dụ: ph?ng có
thể là phong, phặng, ph@ng, ph_ng, ph-ng,... nhưng không thể là phượng, ph ng,
phug, phăang. AOL Search, Inktomi (iWon) là các Search Engine có hỗ trợ dấu ?
này.
Dấu ngã ~ : Đặc biệt trong Google có một cách để tìm không những các trang
có chứa từ khoá mà còn tìm các trang có chứa chữ đồng nghĩa (synonym) Anh ngữ
với từ khoá.
Ví dụ: ~food facts sẽ giúp truy tìm các dữ liệu có chữ food facts và các chữ
tương đương như nutrition facts,... Sự truy tìm theo hỗ trợ này đặc biệt hữu dụng
trong trường hợp các tài liệu cần tìm quá hiếm hoi.

3.2 Một số ví dụ tìm kiếm thông tin trên Internet
Tìm kiếm video, audio & ảnh.
Video & Audio: Tốt nhất vào http://baamboo.com để tìm kiếm. Khả năng tìm
kiếm hiệu quả, nhất là với file tiếng Việt. Ngoài ra có thể download về dưới dạng
mp3, wma (audio) và dạng mp4, avi (video).

Tìm kiếm ảnh có thể sử dụng trang http://images.google.com
Tìm hiểu 1 thuật ngữ (Tiếng Anh) và các vấn đề liên quan
+ Sử dụng http://en.wikipedia.org - chú ý phần reference, có rất nhiều link hay
liên quan
+ sử dụng google với từ khoá là (define: “thuật ngữ”) - gõ define, rồi dấu (:)
sau đó là thuật ngữ
Tìm kiếm các thông tin đời sống hằng ngày:
+ Nên ghi nhớ những website có thông tin cần thiết.
+ Trong đó có 1 website tìm đường rất hiệu quả là http://diadiem.com.và
http://ttvnol.com là nơi có rất nhiều thông tin.
Tìm kiếm các thông tin thông thường.
+ Lựa chọn từ khoá phù hợp.Google tìm tất cả các tài liệu có chứa từng từ bạn
gõ vào một cách riêng lẻ. Muốn tìm theo cụm từ thì phải thêm dấu nháy kép (”) ở đầu
và cuối cụm từ đó.
+ Tốt nhất là chia cụm từ thành những khái niệm riêng biệt. Ví dụ tìm kiếm nội
dung “Dịch tả ở Hà Nội” => Tốt nhất từ khoá là: “dịch tả”, ở, “Hà Nội” => Gõ vào là
(”dịch tả” ở “Hà Nội”) - ko có dấu đóng mở ngoặc
+ Thêm các lựa chọn khác - (Xem ở phần tìm kiếm nâng cao với google)
Tìm sách, tài liệu
+ Tìm theo chủ đề, hoặc theo 1 quyển sách cụ thể. Có các cách hiệu quả sau:
Sử dụng từ khoá là - “tên sách” download. Có thể có thêm từ khoá là zip, rar
hoặc pdf và free
Sử dụng từ khoá là tên sách và nơi xuất hiện là trong tên trang, tên sách và kiểu
tài liệu là pdf, ps hoặc doc
Tên sách + “rapid share” (rất hiệu quả) - hiệu quả hơn nếu tìm theo tên sách cụ
thể.
Hai cách đầu có thể tìm sách theo chủ đề hoặc theo tên sách cũng được, cách
cuối tốt nếu tìm theo tên sách, phải mất thời gian một chút nhưng cực kỳ hiệu quả.
Trong trường hợp chưa biết tên sách thì có thể vào một số trang giới thiệu, bán
sách như http://amazon.com để tìm sách theo chủ đề mà mình muốn tìm. Rồi quay lại
tìm kiếm.
Tìm kiếm nâng cao với google:

Trong lúc tìm kiếm google, nhấn vào chữ tìm kiếm nâng cao hoặc “Advance
search” ta có thể có một số lựa chọn sau:
+ Số kết quả / trang: nên để số lượng nhiều, 100 kết quả / trang chẳng hạn
+ Định dạng văn bản: nếu muốn tìm slide thì để là ppt. Nếu muốn tìm sách, tài
liệu thì để là pdf hoặc ps.
+ Thời gian có thông tin trên: Nếu là tin tức thì có thể giới hạn thời gian này.
+ Nơi xuất hiện từ khoá: Nếu muốn tìm nội dung về chủ đề này thì để là “trong
tên trang”, bình thường thì nó hiển thị tất cả những nội dung có chứa từ khoá ở thân
bài viết.
+ Tên miền, chỉ ra website mình muốn tìm kiếm: ví dụ như có thể chỉ định chỉ
tìm kiếm ở ttvnol.com hoặc 360.yahoo.com hoặc website nào đó. Chú ý là nếu ko
chọn lựa chọn này. 1 website chỉ có 2 kết quả duy nhất trả về cho mỗi lần tìm kiếm.
Cho dù trong website đó có rất nhiều trang phù hợp
Các thủ thuật tìm kiếm Google
Tìm kiếm file multimedia
-inurl:htm -inurl:html -inurl:php intitle:”index of” (mpg|avi|wmv) Claudia
Schiffer”
Thay “Claudia Schiffer” bằng từ khóa cần tìm
Tìm kiếm phần mềm
-inurl:aspx-inurl:htm-inurl:html-inurl:phpintitle:”indexof” (exe|zip|rar|tar|gz|z)
“IconChanger”
Thay “IconChanger” bằng phần mềm cần tìm
Search ebook
-inurl:htm -inurl:asp -inurl:html (“index of”|"last modified"|"parent of") AND
("ebook"|"ebooks"|"book"|"books") AND (pdf|chm|doc|txt|zip|rar) AND "Oct-2005"
Thay "Oct-2005" bằng ebook cần tìm
Tìm kiếm nhạc
-inurl:htm -inurl:html -inurl:php -inurl:asp -inurl:doc -inurl:pdf -inurl:shtml inurl:txt “index of” mp3 “Fresh Fantasy Dizzy Singers”
Thay "Fresh Fantasy Dizzy Singers" bằng file nhạc cần tìm

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1. Khái niệm chung về Thương mại điện tử
1.1. Khái niệm thương mại điện tử
Thương mại điện tử được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, như “thương
mại điện tử” (Electronic commerce), “thương mại trực tuyến” (online trade), “thương
mại không giấy tờ” (paperless commerce) hoặc “kinh doanh điện tử” (e- business).
Tuy nhiên, “thương mại điện tử” vẫn là tên gọi phổ biến nhất và được dùng thống
nhất trong các văn bản hay công trình nghiên cứu của các tổ chức hay các nhà nghiên
cứu. Thương mại điện tử bắt đầu bằng việc mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua
các phương tiện điện tử và mạng viễn thông, các doanh nghiệp tiến tới ứng dụng
công nghệ thông tin vào mọi hoạt động của mình, từ bán hàng, marketing, thanh toán
đến mua sắm, sản xuất, đào tạo, phối hợp hoạt động với nhà cung cấp, đối tác, khách
hàng... khi đó thương mại điện tử phát triển thành kinh doanh điện tử, tức là doanh
nghiệp ứng dụng thương mại điện tử ở mức cao được gọi là doanh nghiệp điện tử.
Như vậy, có thể hiểu kinh doanh điện tử là mô hình phát triển của doanh nghiệp khi
tham gia thương mại điện tử ở mức độ cao và ứng dụng công nghệ thông tin chuyên
sâu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
* Khái niệm TMĐT theo nghĩa hẹp
Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử là việc mua bán hàng hoá và dịch vụ thông
qua các phương tiện điện tử và mạng viễn thông, đặc biệt là máy tính và internet.
Cách hiểu này tương tự với một số các quan điểm như:
- TMĐT là các giao dịch thương mại về hàng hoá và dịch vụ được thực hiện
thông qua các phương tiện điện tử (Diễn đàn đối thoại xuyên Đại Tây Dương,
1997)
- TMĐT là việc thực hiện các giao dịch kinh doanh có dẫn tới việc chuyển giao
giá trị thông qua các mạng viễn thông (EITO, 1997)
- TMĐT là việc hoàn thành bất kỳ một giao dịch nào thông qua một mạng máy
tính làm trung gian mà bao gồm việc chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng
hàng hoá và dịch vụ (Cục thống kê Hoa Kỳ, 2000)
Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử bắt đầu bằng việc các doanh nghiệp sử
dụng các phương tiện điện tử và mạng internet để mua bán hàng hóa, dịch vụ của
doanh nghiệp mình, các giao dịch có thể giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B)
hoặc giữa doanh nghiệp với khách hàng cá nhân (B2C), cá nhân với nhau (C2C); Ví
dụ: Alibala.com; Amazon.com, eBay.com
* Khái niệm TMĐT theo nghĩa rộng

Đã có nhiều tổ chức quốc tế đưa ra khái niệm theo nghĩa rộng về thương mại
điện tử
- EU: TMĐT bao gồm các giao dịch thương mại thông qua các mạng viễn
thông và sử dụng các phương tiện điện tử. Nó bao gồm TMĐT gián tiếp (trao đổi
hàng hoá hữu hình) và TMĐT trực tiếp (trao đổi hàng hoá vô hình).
- OECD: TMĐT gồm các giao dịch thương mại liên quan đến các tổ chức và
cá nhân dựa trên việc xử lý và truyền đi các dữ kiện đó được số hoá thông qua các
mạng mở (như Internet) hoặc các mạng đóng có cổng thông với mạng mở (như
AOL).
- Thương mại điện tử cũng được hiểu là hoạt động kinh doanh điện tử, bao
gồm: mua bán điện tử hàng hoá, dịch vụ, giao hàng trực tiếp trên mạng với các nội
dung số hoá được; chuyển tiền điện tử - EFT (electronic fund transfer); mua bán cổ
phiếu điện tử - EST (electronic share trading); vận đơn điện tử - E B/L (electronic bill
of lading); đấu giá thương mại - Commercial auction; hợp tác thiết kế và sản xuất;
tìm kiếm các nguồn lực trực tuyến; mua sắm trực tuyến - Online procurement;
marketing trực tiếp, dịch vụ khách hàng sau khi bán...
- UNCTAD:
* Thương mại điện tử bao gồm các hoạt động của doanh nghiệp. Trên góc độ
doanh nghiệp “TMĐT là việc thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh bao gồm
marketing, bán hàng, phân phối và thanh toán thông qua các phương tiện điện tử”
Khái niệm này đã đề cập đến toàn bộ hoạt động kinh doanh, chứ không chỉ giới
hạn ở riêng mua và bán, và toàn bộ các hoạt động kinh doanh này được thực hiện
thông qua các phương tiện điện tử.
Khái niệm này được viết tắt bởi bốn chữ MSDP, trong đó:
M – Marketing (có trang web, hoặc xúc tiến thương mại qua internet)
S – Sales (có trang web có hỗ trợ chức năng giao dịch, ký kết hợp đồng)
D – Distribution (Phân phối sản phẩm số hóa qua mạng)
P – Payment (Thanh toán qua mạng hoặc thông qua bên trung gian như ngân
hàng)
Như vậy, đối với doanh nghiệp, khi sử dụng các phương tiện điện tử và mạng
vào trong các hoạt động kinh doanh cơ bản như marketing, bán hàng, phân phối,
thanh toán thì được coi là tham gia thương mại điện tử.
* Dưới góc độ quản lý nhà nước, thương mại điện tử bao gồm các lĩnh vực :
I - Cơ sở hạ tầng cho sự phát triển TMĐT (I)
M - Thông điệp (M)

B - Các quy tắc cơ bản (B)
S - Các quy tắc riêng trong từng lĩnh vực (S)
A - Các ứng dụng (A)
Mô hình IMBSA này đề cập đến các lĩnh vực cần xây dựng để phát triển
TMĐT như sau:
+ I: Infrastructure: Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin và truyền thông. Một
ví dụ điển hình là dịch vụ Internet băng thông rộng ADSL. Tại nước ta, theo thống
kê năm 2008 của Cục Thương mại điện tử, có đến 99% doanh nghiệp đã kết nối
internet, trong đó 98% doanh nghiệp là sử dụng dịch vụ băng thông rộng ADSL truy
cập Internet với tốc độ đủ cao để giao dịch qua mạng. Suy cho cùng, nếu không phổ
cập dịch vụ Internet thì không thể phát triển thương mại điện tử được. Chính vì vậy,
UNCTAD đưa ra lĩnh vực đầu tiên cần phát triển chính là Cơ sở hạ tầng Công nghệ
thông tin và truyền thông, tạo lớp vỏ đầu tiên cho TMĐT.
+ M : Message: Các vấn đề liên quan đến Thông điệp dữ liệu. Thông điệp
chính là tất cả các loại thông tin được truyền tải qua mạng, qua Internet trong thương
mại điện tử. Ví dụ như hợp đồng điện tử, các chào hàng, hỏi hàng qua mạng, các
chứng từ thanh toán điện tử ... đều được coi là thông điệp, chính xác hơn là “thông
điệp dữ liệu”. Tại các nước và tại VN, những thông điệp dữ liệu khi được sử dụng
trong các giao dịch TMĐT đều được thừa nhận giá trị pháp lý. Điều này được thể
hiện trong các Luật mẫu của Liên hợp quốc về giao dịch điện tử hay Luật TMĐT của
các nước, cũng như trong Luật Giao dịch điện tử của Việt Nam.
+ B : Basic Rules: Các quy tắc cơ bản điều chỉnh chung về TMĐT: chính là
các luật điều chỉnh các lĩnh vực liên quan đến TMĐT trong một nước hoặc khu vực
và quốc tế..Ví dụ: ở Việt Nam hiện nay là Luật Giao dịch điện tử (3/2006), Luật
Công nghệ Thông tin (6/2006). Đối với khu vực có Hiệp định khung về TMĐT của
các khu vực như EU, ASEAN, … Hiệp định về Công nghệ thông tin của WTO, về
Bảo hộ sở hữu trí tuệ, và về việc thừa nhận giá trị pháp lý khi giao dịch xuyên “biên
giới” quốc gia.
+ S : Sectorial Rules/ Specific Rules: Các quy tắc riêng, điều chỉnh từng lĩnh
vực chuyên sâu của TMĐT như chứng thực điện tử, chữ ký điện tử, ngân hàng điện
tử (thanh toán điện tử). Thể hiện dưới khía cạnh pháp luật ở Việt Nam có thể là các
Nghị định chi tiết về từng lĩnh vực. Hay các tập quán thương mại quốc tế mới như
Quy tắc về xuất trình chứng từ điện tử trong thanh toán quốc tế (e-UCP), hay quy tắc
sử dụng vận đơn điện tử (của Bolero)
+ A: Applications: Được hiểu là các ứng dụng TMĐT, hay các mô hình kinh
doanh thương mại điện tử cần được điều chỉnh, cũng như đầu tư, khuyến khích để
phát triển, trên cơ sở đã giải quyết được 4 vấn đề trên. Ví dụ như: Các mô hình Cổng

TMĐT quốc gia (ECVN.gov), các sàn giao dịch TMĐT B2B (Vnemart.com) cũng
như các mô hình B2C (golmart.com.vn, Amazon.com), mô hình C2C (Ebay.com),
hay các website của các công ty XNK... đều được coi chung là các ứng dụng TMĐT.
- WTO: Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và
phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được
giao nhận có thể hữu hình hoặc giao nhận qua internet dưới dạng số hoá.
- AEC (Association for Electronic Commerce): Thương mại điện tử là làm
kinh doanh có sử dụng các công cụ điện tử, định nghĩa này rộng, coi hầu hết các hoạt
động kinh doanh từ đơn giản như một cú điện thoại giao dịch đến những trao đổi
thông tin EDI phức tạp đều là thương mại điện tử.
Luật mẫu về Thương mại điện tử của Ủy ban liên hiệp quốc về luật thương mại
quốc tế (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996) định nghĩa:
Thương mại điện tử là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện
điện tử, không cần phải in ra giấy bất cứ công đoạn nào của toàn bộ quá trình giao
dịch.
“Thông tin” được hiểu là bất cứ thứ gì có thể truyền tải bằng kỹ thuận điện tử,
bao gồm cả thư từ, các file văn bản, các cơ sở dữ liệu, các bản tính, các bản thiết kế,
hình đồ hoạ, quảng cáo, hỏi hàng, đơn hàng, hoá đơn, bảng giá, hợp đồng, hình ảnh
động, âm thanh...
“Thương mại” được hiểu theo nghĩa rộng, bao quát mọi vấn đề nảy sinh từ
mọi mối quan hệ mang tính thương mại, dù có hay không có hợp đồng. Các mối quan
hệ mang tính thương mại bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các giao dịch sau đây:
bất cứ giao dịch nào về cung cấp hoặc trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ; đại diện hoặc
đại lý thương mại; uỷ thác hoa hồng; cho thuê dài hạn; xây dựng các công trình; tư
vấn; kỹ thuật công trình; đầu tư cấp vốn; ngân hàng; bảo hiểm; thoả thuận khai thác
hoặc tô nhượng; liên doanh và các hình thức khác về hợp tác công nghiệp hoặc kinh
doanh; chuyên chở hàng hoá hay hành khách bằng đường biển, đường không, đường
sắt hoặc đường bộ.
Mặc dù môn học có tên gọi thương mại điện tử nhưng phạm vi nghiên cứu
rộng hơn bao trùm lên cả các mô hình và các vấn đề kinh doanh điện tử với mục đích
trang bị các kiến thức, kỹ năng về thương mại và kinh doanh điện tử để người học áp
dụng trong mọi lĩnh vực kinh doanh và các tổ chức liên quan.
1.2. Các phương tiện thực hiện thương mại điện tử
Các phương tiện thực hiện thương mại điện tử (hay còn gọi là phương tiện điện
tử) bao gồm: điện thoại, fax, truyền hình, điện thoại không dây, các mạng máy tính
có kết nối với nhau,... và mạng Internet. Tuy nhiên, thương mại điện tử phát triển chủ
yếu qua Internet và thực sự trở nên quan trọng khi mạng Internet được phổ cập. Mặc

dù vậy, gần đây các giao dịch thương mại thông qua các phương tiện điện tử đa dạng
hơn, các thiết bị điện tử di động cũng dần dần chiếm vị trí quan trọng, hình thức này
được biết đến với tên gọi thương mại điện tử di động (Mobile-commerce hay Mcommerce).
- Điện thoại: là một phương tiện phổ thông, dễ sử dụng, và gần như xuất hiện
sớm nhất trong các phương tiện điện tử được đề cập. Một số dịch vụ có thể cung cấp
trực tiếp qua điện thoại như dịch vụ bưu điện, ngân hàng, hỏi đáp, tư vấn, giải trí. Với
sự phát triển của điện thoại di động, liên lạc qua vệ tinh, ứng dụng của điện thoại
đang và sẽ trở nên rộng rãi hơn. Nhưng điện thoại có một hạn chế là chỉ truyền tải
được âm thanh và mọi cuộc giao dịch vẫn phải kết thúc bằng giấy tờ. Ngoài ra, chi
phí giao dịch bằng điện thoại, nhất là giao dịch điện thoại đường dài, còn khá đắt.
Thương mại điện tử vẫn sử dụng điện thoại như một công cụ quan trọng, tuy nhiên
“điện thoại” được hiểu theo nghĩa rộng, không giới hạn ở điện thoại cố định mà được
hiểu là tất cả các hình thức giao tiếp bằng giọng nói thông qua các phương tiện điện
tử: điện thoại qua Internet, “voice chat”, “voice message” qua Yahoo Messenger
(YM) hay Skype... Đây cũng chính là lợi thế nổi bật của Internet với các ứng dụng
truyền thoại qua môi trường này và các thiết bị điện tử như máy tính được sử dụng
trong giao dịch thương mại điện tử này. Ví dụ: đàm phán, ký kết hợp đồng qua YM &
thư điện tử.
- Máy fax: Có thể thay thế dịch vụ đưa thư và gửi công văn truyền thống. Tuy
nhiên hạn chế của máy fax là chỉ truyền được văn bản viết, không truyền tải được âm
thanh, hình ảnh động, hình ảnh ba chiều. Fax qua Internet là một dịch vụ mới được
ứng dụng khá rộng rãi để giảm chi phí trong giao dịch điện tử. Thiết bị điện tử cũng
không giới hạn ở máy fax truyền thống mà mở rộng ra máy vi tính và các thiết bị điện
tử khác sử dụng các phần mềm cho phép gửi và nhận văn bản fax. Hoạt động này
cũng làm mở rộng khái niệm thương mại điện tử và những quy định về văn bản gốc,
bằng chứng, văn bản do bản gốc của fax trước đây là văn bản giấy, bản gốc của fax
qua máy vi tính có thể là văn bản điện tử. Ví dụ: sử dụng winfax gửi văn bản word từ
máy vi tính đến máy fax của đối tác.
- Truyền hình: ngày nay, truyền hình trở thành một trong những công cụ điện
tử phổ thông nhất. Truyền hình đóng vai trò quan trọng trong thương mại, nhất là
trong quảng cáo hàng hóa. Song truyền hình mới chỉ là một công cụ truyền thông một
chiều, qua truyền hình, khách hàng không thể tìm kiếm được các chào hàng, không
thể đàm phán với người bán về các điều khoản mua bán cụ thể. Gần đây, khi máy thu
hình được kết nối với máy tính thì công dụng của nó được mở rộng hơn. Việc giao
dịch và đàm phán bằng “video conference” thực hiện qua Internet trở nên quan trọng
và đẩy mạnh thương mại điện tử khi tiết kiệm được thời gian và chi phí của các bên
mà vẫn có hiệu quả như đàm phán giao dịch trực tiếp truyền thống. Ví dụ: e-learning
sử dụng video-conference và net-meeting

- Máy tính và mạng Internet: thương mại điện tử chỉ thực sự có vị trí quan
trọng khi có sự bùng nổ của máy tính và internet vào những năm 90 của thế kỷ 20.
Máy tính và Internet giúp doanh nghiệp tiến hành giao dịch mua bán, hợp tác trong
sản xuất, cung cấp dịch vụ, quản lý các hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp, liên các
các doanh nghiệp trên toàn cầu, hình thành các mô hình kinh doanh mới. Không chỉ
giới hạn ở máy tính, các thiết bị điện tử và các mạng viễn thông khác cũng được ứng
dụng mạnh mẽ vào thương mại làm đa dạng các hoạt động thương mại điện tử từ việc
sử dụng thẻ thông minh trong thanh toán điện tử, mobile phone trong các giao dịch
điện tử giá trị nhỏ, hệ thống thương mại điện tử trong giao thông để xử lý vé tàu điện,
xe bus, máy bay đến giao dịch chứng khoán, tài chính, ngân hàng điện tử, hai quan
điện tử trong nước và quốc tế. Những tập đoàn toàn cầu cũng chia sẻ thông tin trong
hoạt động thương mại qua mạng riêng của mình hoặc qua internet. Ví dụ: ngân hàng
điện tử (e-banking), mua sắm điện tử (e-procurement).
1.3. Hệ thống các hoạt động cơ bản trong thương mại điện tử
Theo Micheal Porter, thương mại điện tử có thể ứng dụng vào tất cả các giai
đoạn trong chuỗi giá trị. Tất nhiên, khi ứng dụng sâu và rộng thương mại điện tử ở
đây được hiểu theo nghĩa rộng, trở thành kinh doanh điện tử.
Hình 2.1. Ứng dụng thương mại điện tử trong các giai đoạn của chuỗi giá trị

Nguồn: Marketing Management, Porter M.E. 2001
1.4. Quá trình phát triển thương mại điện tử
Thương mại điện tử phát triển qua 3 giai đoạn chủ yếu
* Giai đoạn 1: Thương mại thông tin (i-commerce)
Giai đoạn này đã có sự xuất hiện của Website. Thông tin về hàng hóa và dịch
vụ của doanh nghiệp cũng như về bản thân doanh nghiệp đã được đưa lên web. Tuy
nhiên thông tin trên chỉ mang tính giới thiệu và tham khảo. Việc trao đổi thông tin,
đàm phán về các điều khoản hợp đồng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp hay giữa
doanh nghiệp với khách hàng cá nhân chủ yếu qua email, diễn đàn, chat
room…Thông tin trong giai đoạn này phần lớn chỉ mang tính một chiều, thông tin hai
chiều giữa người bán và mua còn hạn chế không đáp ứng được nhu cầu thực tế.
Trong giai đoạn này người tiêu dùng có thể tiến hành mua hàng trực tuyến, tuy nhiên
thì thanh toán vẫn theo phương thức truyền thống.
* Giai đoạn 2: Thương mại giao dịch (t-commerce)
Nhờ có sự ra đời của thanh toán điện tử mà thương mại điện tử thông tin đã
tiến thêm một giai đoạn nữa của quá trình phát triển thương mại điện tử đó là thương
mại điện tử giao dịch. Thanh toán điện tử ra đời đã hoàn thiện hoạt động mua bán
hàng trực tuyến. Trong giai đoạn này nhiều sản phẩm mới đã được ra đời như sách
điện tử và nhiều sản phẩm số hóa.
Trong giai đoạn này các doanh nghiêp đã xây dựng mạng nội bộ nhằm chia sẻ
dữ liệu giữa các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, cũng như ứng dụng các phần mềm
quản lý Nhân sự, Kế toán, Bán hàng, Sản xuất, Logistics, tiến hành ký kết hợp đồng
điện tử
* Giai đoạn 3: Thương mại cộng tác (c-Business)
Đây là giai đoạn phát triển cao nhất của thương mại điện tử hiện nay. Giai
đoạn này đòi hỏi tính cộng tác, phối hơp cao giữa nội bộ doanh nghiệp, doanh nghiệp
với nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước. Giai đoạn này
đòi hỏi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ chu trình từ đầu vào của quá
trình sản xuất cho tới việc phân phối hàng hóa.
Giai đoạn này doanh nghiệp đã triển khai các hệ thống phần mềm Quản lý
khách hàng (CRM), Quản lý nhà cung cấp (SCM), Quản trị nguồn lực doanh nghiệp
(ERP)
Hình 2.2. Sơ đồ phát triển kinh doanh điện tử

Nguồn: UNCTAD, E-commerce development 2003
1.5. Các vấn đề chiến lược trong thương mại điện tử
Theo nghiên cứu của UNCTAD năm 2003, để phát triển thương mại điện tử có
25 hoạt động các nước cần triển khai từ thấp đến cao. Đối với các nước phát triển có
hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến thì việc triển khai thương mại điện tử sẽ dễ dàng
và nhanh chóng hơn. Theo như nghiên cứu của UNCTAD, để phát triển thương mại
điện tử các nước cần quan tâm, chú trọng nhất vào 4N trong thương mại điện tử bao
gồm: Nhận thức, Nối mạng, Nhân lực và Nội dung. Thương mại điện tử là một lĩnh
vực hoàn toàn mới nên việc nâng cao nhận thức về vai trò của thương mại là vô cùng
quan trọng. Nâng cao nhận thức về thương mại điện tử sẽ giúp cho việc triển khai và
phát triển thương mại điện tử được nhanh chóng hơn. Ngoài ra thương mại điện tử là
một lĩnh vực rất rộng đòi hỏi sự phối hợp cao nên cần phải có sự kết nối tốt giữa đẩy
nhanh hoạt động thương mại với phát triển công nghệ thông tin. Để làm được điều
này đòi hỏi phải có một đội ngũ giỏi chuyên môn.
Vấn đề khó khăn nhất hiện nay đối với thương mại điện tử gồm: thanh toán
trực tuyến, an ninh, bảo mật trong giao dịch thương mại điện tử, chứng thực điện tử
quốc tế

Hình 2.3. Các bước triển khai thương mại điện tử
2. Đặc điểm, phân loại thương mại điện tử
2.1. Đặc điểm của thương mại điện tử
- Sự phát triển của thương mại điện tử gắn liền và tác động qua lại với sự
phát triển của ICT. Thương mại điện tử là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào
trong mọi hoạt động thương mại, chính vì lẽ đó mà sự phát triển của công nghệ thông
tin sẽ thúc đẩy thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, tuy nhiên sự phát triển của
thương mại điện tử cũng thúc đẩy và gợi mở nhiều lĩnh vực của ICT như phần cứng
và phần mềm chuyển dụng cho các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ thanh toán
cho thương mại điện tử, cũng như đẩy mạnh sản xuất trong lĩnh vực ICT như máy
tính, thiết bị viễn thông, thiết bị mạng.

- Về hình thức: giao dịch thương mại điện tử là hoàn toàn qua mạng. Trong
hoạt động thương mại truyền thống các bên phải gặp gỡ nhau trực tiếp để tiến hành
đàm phán, giao dịch và đi đến ký kết hợp đồng. Còn trong hoạt động thương mại điện
tử nhờ việc sử dụng các phương tiện điện tử có kết nối với mạng toàn cầu, chủ yếu là
sử dụng mạng internet, mà giờ đây các bên tham gia vào giao dịch không phải gặp gỡ
nhau trực tiếp mà vẫn có thể đàm phán, giao dịch được với nhau dù cho các bên tham
gia giao dịch đang ở bất cứ quốc gia nào. Ví dụ như trước kia muốn mua một quyển
sách thì bạn đọc phải ra tận của hàng để tham khảo, chọn mua một cuốn sách mà
mình mong muốn. Sau khi đã chọn được cuốn sách cần mua thì người đọc phải ra
quầy thu ngân để thanh toán mua cuốn sách đó. Nhưng giờ đây với sự ra đời của
thương mại điện tử thì chỉ cần có một chiếc mày tính và mạng internet, thông qua vài
thao tác kích chuột, người đọc không cần biết mặt của người bán hàng thì họ vẫn có
thể mua một cuốn sách mình mong muốn trên các website mua bán trực tuyến như
amazon.com; vinabook.com.vn.
- Phạm vi hoạt động: trên khắp toàn cầu hay thị trường trong thương mại điện
tử là thị trường phi biên giới. Điều này thể hiện ở chỗ mọi người ở tất cả các quốc gia
trên khắp toàn cầu không phải di chuyển tới bất kì địa điểm nào mà vẫn có thể tham
gia vào cũng một giao dịch bằng cách truy cập vào các website thương mại hoặc vào
các trang mạng xã hội.
- Chủ thể tham gia: Trong hoạt động thương mại điện tử phải có tổi thiểu ba
chủ thể tham gia. Đó là các bên tham gia giao dịch và không thể thiếu được tham gia
của bên thứ ba đó là các cơ quan cung cấp dịch vụ mạng và cơ quan chứng thực, đây
là những người tạo môi trường cho các giao dịch thương mại điện tử. Nhà cung cấp
dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ mạng và cơ quan chứng thực có nhiệm vụ
chuyển đi, lưu giữ các thông tin giữa các bên tham gia giao dịch Thương mại điện tử,
đồng thời họ cũng xác nhận độ tin cậy của các thông tin trong giao dịch Thương mại
điện tử.
- Thời gian không giới hạn: Các bên tham gia vào hoạt động thương mại điện
tử đều có thể tiến hành các giao dịch suốt 24 giờ 7 ngày trong vòng 365 ngày liên tục
ở bất cứ nơi nào có mạng viễn thông và có các phương tiện điện tử kết nối với các
mạng này, đây là các phương tiện có khả năng tự động hóa cao giúp đẩy nhanh quá
trình giao dịch.
- Trong thương mại điện tử, hệ thống thông tin chính là thị trường. Trong
thương mại truyền thống các bên phải gặp gỡ nhau trực tiếp để tiến hành đàm phán,
giao dịch và ký kết hợp đồng. Còn trong thương mại điện tử các bên không phải gặp
gỡ nhau trực tiếp mà vẫn có thể tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng. Để làm được
điều này các bên phải truy cập vào hệ thống thông tin của nhau hay hệ thống thông
tin của các giải pháp tìm kiếm thông qua mạng internet, mạng extranet….để tìm hiểu
thông tin về nhau từ đó tiến hành đàm phán kí kết hợp đồng. Ví dụ giờ đây các doanh

nghiệp thương mại muốn tìm kiếm các đối tác trên khắp toàn cầu thì chỉ cần vào các
trang tìm kiếm như google, yahoo hay vào các cổng thương mại điện tử như trong
nước là ecvn.com hay của hàn quốc là ec21.com.
2. 2. Phân loại thương mại điện tử
Có nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại các hình thức/ mô hình Tmdt như:
+ Phân loại theo công nghệ kết nối mạng: Thương mại di động (không dây),
thương mại điện tử 3G.
+ Phân loại theo hình thức dịch vụ: Chính phủ điện tử, giáo dục điện tử, tài
chính điện tử, ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử.
+ Phân loại theo mức độ phối hợp, chia sẻ và sử dụng thông tin qua mạng:
Thương mại thông tin, thương mại giao dịch, thương mại cộng tác
+ Phân loại theo đối tượng tham gia: Có bốn chủ thế chính tham gia phần lớn
vào các giao dịch thương mại điện tử: Chính phủ (G), doanh nghiệp (B), khách hàng
cá nhân (C), người lao động (E). Việc kết hợp các chủ thể này lại với nhau sẽ cho
chúng ta những mô hình thương mại điên tử khác nhau. Dưới đây là một số mô hình
thương mại điện tử phố biến nhất hiện nay:
2. 2.1. Thương mại điện tử giữa Doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)
Doanh nghiệp sử dụng các phương tiện điện tử để bán hàng hóa và dịch vụ tới
người tiêu dùng; người tiêu dùng thông qua các phương tiện điện tử để lựa chọn, mặc
cả, đặt hàng, thanh toán và nhận hàng. Mô hình B2C chủ yếu là mô hình bán lẻ qua
mạng như www.Amazon.com, qua đó doanh nghiệp thường thiết lập website, hình
thành cơ sở dữ liệu về hàng hóa, dịch vụ, tiến hành các quy trình tiếp thị, quảng cáo
và phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng. Thương mại điện tử B2C đem lại lợi ích
cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng: doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí bán
hàng do không cần phòng trưng bày hay thuê người giới thiệu bán hàng, chi phí quản
lý cũng giảm hơn. Người tiêu dùng sẽ cảm thấy thuận tiện vì không phải tới tận cửa
hàng, ngồi ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cũng có khả năng lựa chọn và so sánh
nhiều mặt hàng cùng một lúc, cũng như tiến hành việc mua hàng. Hiện nay, số lượng
giao dịch theo mô hình thương mại điện tử B2C rất là lớn, tuy nhiên thì giá trị giao
dịch từ hoạt động này chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng giá trị thương mại điện tử ngày
nay, chiếm khoảng 5%. Trong tương lai thương mại điện tử theo mô hình B2C sẽ còn
phát triển nhanh hơn nữa. Mô hình thương mại điện tử B2C còn được gọi dưới cái tên
khác đó là bán hàng trực tuyến (e-tailing)
2. 2.2. Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B)
B2B là loại hình giao dịch qua các phương tiện điện tử giữa doanh nghiệp với
doanh nghiệp. Các giao dịch B2B chủ yếu được thực hiện trên các hệ thống ứng dụng
Thương mại điện tử như mạng giá trị gia tăng VAN, SCM, các sàn giao dịch Thương

mại điện tử B2B (emarketplaces)... Các doanh nghiệp có thể chào hàng, tìm kiếm bạn
hàng, đặt hàng, ký kết hợp đồng, thanh toán qua các hệ thống này. Ở mức độ cao, các
giao dịch này có thể diễn ra một cách tự động ví dụ như www.alibaba.com. Thương
mại điện tử B2B đem lại lợi ích rất thực tế cho các doanh nghiệp, đặc biệt giúp các
doanh nghiệp giảm các chi phí về thu thập thông tin tìm hiểu thị trường, quảng cáo,
tiếp thị, đàm phán, tăng cường các cơ hội kinh doanh. Ngày nay, số lượng giao dịch
thương mại điện tử B2B còn rất khiêm tốn chỉ khoảng 10%, tuy nhiên thì giá trị giao
dịch từ hoạt động này chiếm rất cao, trên 85% giá trị giao dịch thương mại điện tử
hiện nay.
2.2.3. Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước (B2G)
Trong mô hình này, Cơ quan nhà nước đóng vai trò như khách hàng và quá
trình trao đổi thông tin cũng được tiến hành qua các phương tiện điện tử. Cơ quan
nhà nước cũng có thể lập các website, tại đó đăng tải những thông tin về nhu cầu mua
hàng của cơ quan mình và tiến hành việc mua sắm hàng hóa, lựa chọn nhà cung cấp
trên website. Ví dụ như hải quan điện tử, thuế điện tử, chứng nhận xuất xứ điện tử,
đấu thầu điện tử, mua bán trái phiếu chính phủ.....
2.2.4. Thương mại điện tử giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng (C2C)
Đây là mô hình Thương mại điện tử giữa các cá nhân với nhau. Sự phát triển
của các phương tiện điện tử, đặc biệt là internet làm cho nhiều cá nhân có thể tham
gia hoạt động thương mại với tư cách người bán hoặc người mua. Một cá nhân có thể
tự thiết lập website để kinh doanh những mặt hàng do mình làm ra hoặc sử dụng một
website có sẵn để đấu giá món hàng mình có. Giá trị giao dịch từ hoạt động thương
mại điện tử C2C chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị giao dịch từ hoạt động thương
mại điện tử. Ebay.com là một ví dụ thành công nhất trên thế giới cho mô hình thuơng
mại điện tử C2C.
2. 2.5. Thương mại điện tử giữa Cơ quan nhà nước và cá nhân (G2C)
Mô hình G2C chủ yếu đề cập tới các giao dịch mang tính hành chính, tuy nhiên
cũng có thể mang những yếu tố của thương mại điện tử. Ví dụ như hoạt động đóng
thuế cá nhân qua mạng, trả phí đăng ký hồ sơ,...
3. Lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử
3.1. Lợi ích của thương mại điện tử
3.1.1. Lợi ích đối với tổ chức
- Mở rộng thị trường: Với chi phí đầu tư nhỏ hơn nhiều so với thương mại
truyền thống, các công ty có thể mở rộng thị trường, tìm kiếm, tiếp cận người cung
cấp, khách hàng và đối tác trên khắp thế giới. Việc mở rộng mạng lưới nhà cung cấp,
khách hàng cũng cho phép các tổ chức có thể mua với giá thấp hơn và bán được
nhiều sản phẩm hơn.

- Giảm chi phí sản xuất: Giảm chi phí giấy tờ, giảm chi phí chia sẻ thông tin,
chi phí in ấn, gửi văn bản truyền thống.
- Cải thiện hệ thống phân phối: Giảm lượng hàng lưu kho và độ trễ trong phân
phối hàng. Hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm được thay thế hoặc hỗ trợ bởi các
showroom trên mạng, ví dụ trong ngành sản xuất ô tô (GM, Ford Motor) tiết kiệm
được chi phí hàng tỷ USD từ giảm chi phí lưu kho.
- Vượt giới hạn về thời gian: Việc tự động hóa các giao dịch thông qua Web và
Internet giúp hoạt động kinh doanh được thực hiện 24/7/365 mà không mất thêm
nhiều chi phí biến đổi.
- Sản xuất hàng theo yêu cầu: Còn được biết đến dưới tên gọi “Chiến lược
kéo”, lôi kéo khách hàng đến với doanh nghiệp bằng khả năng đáp ứng mọi nhu cầu
của khách hàng. Một ví dụ thành công điển hình là Dell Computer Corp.
- Mô hình kinh doanh mới: Các mô hình kinh doanh mới với những lợi thế và
giá trị mới cho khách hàng. Mô hình của Amazon.com, mua hàng theo nhóm hay đấu
giá nông sản qua mạng đến các sàn giao dịch B2B là điển hình của những thành công
này.
- Tăng tốc độ tung sản phẩm ra thị trường: Với lợi thế về thông tin và khả năng
phối hợp giữa các doanh nghiệp làm tăng hiệu quả sản xuất và giảm thời gian tung
sản phẩm ra thị trường.
- Giảm chi phí thông tin liên lạc: email tiết kiệm hơn fax hay gửi thư truyền
thống
- Giảm chi phí mua sắm: Thông qua giảm các chi phí quản lý hành chính
(80%); giảm giá mua hàng (5-15%)
- Củng cố quan hệ khách hàng: Thông qua việc giao tiếp thuận tiện qua mạng,
quan hệ với trung gian và khách hàng được củng cố dễ dàng hơn. Đồng thời việc cá
biệt hóa sản phẩm và dịch vụ cũng góp phần thắt chặt quan hệ với khách hàng và
củng cố lòng trung thành.
- Thông tin cập nhật: Mọi thông tin trên web như sản phẩm, dịch vụ, giá cả...
đều có thể được cập nhật nhanh chóng và kịp thời.
- Chi phí đăng ký kinh doanh: Một số nước và khu vực khuyến khích bằng
cách giảm hoặc không thu phí đăng ký kinh doanh qua mạng.
- Các lợi ích khác: Nâng cao uy tín, hình ảnh doanh nghiệp; cải thiện chất
lượng dịch vụ khách hàng; đối tác kinh doanh mới; đơn giản hóa và chuẩn hóa các
quy trình giao dịch; tăng năng suất, giảm chi phí giấy tờ; tăng khả năng tiếp cận
thông tin và giảm chi phí vận chuyển; tăng sự linh hoạt trong giao dịch và hoạt động
kinh doanh.

3.1.2. Lợi ích đối với người tiêu dùng
- Vượt giới hạn về không gian và thời gian: Thương mại điện tử cho phép
khách hàng mua sắm mọi nơi, mọi lúc đối với các cửa hàng trên khắp thế giới
- Nhiều lựa chọn về sản phẩm và dịch vụ: Thương mại điện tử cho phép người
mua có nhiều lựa chọn hơn vì tiếp cận được nhiều nhà cung cấp hơn
- Giá thấp hơn: Do thông tin thuận tiện, dễ dàng và phong phú hơn nên khách
hàng có thể so sánh giá cả giữa các nhà cung cấp thuận tiện hơn và từ đó tìm được
mức giá phù hợp nhất
- Giao hàng nhanh hơn với các hàng hóa số hóa được: Đối với các sản phẩm
số hóa được như phim, nhạc, sách, phần mềm.... việc giao hàng được thực hiện dễ
dàng thông qua Internet
- Thông tin phong phú, thuận tiện và chất lượng cao hơn: Khách hàng có thể dễ
dàng tìm được thông tin nhanh chóng và dễ dàng thông qua các công cụ tìm kiếm
(search engines); đồng thời các thông tin đa phương tiện (âm thanh, hình ảnh) giúp
quảng bá, giới thiệu sản phẩm tốt hơn
- Đấu giá: Mô hình đấu giá trực tuyến ra đời cho phép mọi người đều có thể
tham gia mua và bán trên các sàn đấu giá và đồng thời có thể tìm, sưu tầm những
món hàng mình quan tâm tại mọi nơi trên thế giới.
- Cộng đồng thương mại điện tử: Môi trường kinh doanh TMĐT cho phép mọi
người tham gia có thể phối hợp, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hiệu quả và nhanh
chóng.
- “Đáp ứng mọi nhu cầu”: Khả năng tự động hóa cho phép chấp nhận các đơn
hàng khác nhau từ mọi khách hàng
- Thuế: Trong giai đoạn đầu của TMĐT, nhiều nước khuyến khích bằng cách
miễn thuế đối với các giao dịch trên mạng
3.1.3. Lợi ích đối với xã hội
- Hoạt động trực tuyến: Thương mại điện tử tạo ra môi trường để làm việc,
mua sắm, giao dịch... từ xa nên giảm việc đi lại, ô nhiễm, tai nạn
- Nâng cao mức sống: Có nhiều hàng hóa, nhiều nhà cung cấp sẽ tạo áp lực
giảm giá, do đó tăng khả năng mua sắm của khách hàng, nâng cao mức sống
- Lợi ích cho các nước nghèo: Những nước nghèo có thể tiếp cận với các sản
phẩm, dịch vụ từ các nước phát triển hơn thông qua Internet và TMĐT. Đồng thời
cũng có thể học tập được kinh nghiệm, kỹ năng... đào tạo qua mạng cũng nhanh
chóng giúp các nước này tiếp thu công nghệ mới

- Dịch vụ công được cung cấp thuận tiện hơn: Các dịch vụ công cộng như y tế,
giáo dục, các dịch vụ công của chính phủ... được thực hiện qua mạng với chi phí thấp
hơn, thuận tiện hơn. Cấp các loại giấy phép được cấp qua mạng, dịch vụ tư vấn y tế....
là các ví dụ thành công điển hình
3.2. Hạn chế của thương mại điện tử
Có hai loại hạn chế của Thương mại điện tử, một nhóm mang tính kỹ thuật,
một nhóm mang tính thương mại.
HẠN CHẾ CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Hạn chế về kỹ thuật

Hạn chế về thương mại

1. Chưa có tiêu chuẩn quốc tế về 1. An ninh và riêng tư là hai cản trở về
chất lượng, an toàn và độ tin cậy
tâm lý đối với người tham gia TMĐT
2. Tốc độ đường truyền Internet vẫn 2. Thiếu lòng tin và TMĐT và người bán
chưa đáp ứng được yêu cầu của người hàng trong TMĐT do không được gặp trực
dùng, nhất là trong Thương mại điện tử tiếp
3. Các công cụ xây dựng phần mềm 3. Nhiều vấn đề về luật, chính sách, thuế
vẫn trong giai đoạn đang phát triển
chưa được làm rõ
4. Khó khăn khi kết hợp các phần 4. Một số chính sách chưa thực sự hỗ trợ
mềm TMĐT với các phần mềm ứng tạo điều kiện để TMĐT phát triển
dụng và các cơ sở dữ liệu truyền thống
5. Cần có các máy chủ thương mại 5. Các phương pháp đánh giá hiệu quả
điện tử đặc biệt (công suất, an toàn) của TMĐT còn chưa đầy đủ, hoàn thiện
đòi hỏi thêm chi phí đầu tư
6. Chi phí truy cập Internet vẫn còn 6. Chuyển đổi thói quen tiêu dùng từ
cao
thực đến ảo cần thời gian
7. Thực hiện các đơn đặt hàng trong 7. Sự tin cậy đối với môi trường kinh
thương mại điện tử B2C đòi hỏi hệ doanh không giấy tờ, không tiếp xúc trực
thống kho hàng tự động lớn
tiếp, giao dịch điện tử cần thời gian
8. Số lượng người tham gia chưa đủ lớn
để đạt lợi thế về quy mô (hoà vốn và có lãi)
9. Số lượng gian lận ngày càng tăng do
đặc thù của TMĐT
10. Thu hút vốn đầu tư mạo hiểm khó
khăn hơn sau sự sụp đổ hàng loạt của các
công ty dot.com

4. Ảnh hưởng của thương mại điện tử
4. 1. Tác động đến hoạt động marketing
Thương mại điện tử là việc ứng dụng các phương tiện điện tử và mạng viễn
thông để tiến hành các hoạt động thương mại, mà ở đây chủ yếu chính là việc tiến
hành hoạt động thương mại thông qua website. Chính vì vậy mà hoạt động marketing
trong thương mại điện tử có nhiều thay đổi so với hoạt động marketing truyền thống.
Trong hoạt động thương mại truyền thống chủ yếu triển khai chiến lược marketing “
đẩy” thì trong hoạt động thương mại điện tử chủ yếu là triển khai hoạt động
marketing “ kéo”. Hàng hóa trong thương mại điện tử có tính cá biết hóa cao do
thông qua website doanh nghiệp có thể giao tiếp trực tiếp với một lượng khách hàng
lớn ở cùng một thời điểm, như vậy doanh nghiệp sẽ biết được thị hiếu của người tiêu
dùng cũng như những thay đổi về thị hiếu người tiêu dùng để từ đó tạo ra những sản
phẩm chất lượng tốt nhất đáp ứng cao nhất nhu cầu người tiêu dùng. Điều này đồng
nghĩa với việc vòng đời sản phẩm sẽ rút ngắn lại. Ngoài ra thương mại điện tử còn
giúp các doanh nghiệp giảm chi phí phân phối, chi phí bán hàng xuống tới mức thấp
nhất do loại bớt được các thành phần trung gian tham gia vào hoạt động marketing.
Đặc biệt là đối với hàng hóa số hóa thì việc mua bán, trao đổi và thanh toán diễn ra
cùng một lúc cho dù người mua và bán ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.
4. 2. Thay đổi mô hình kinh doanh
Một mặt, các mô hình kinh doanh truyền thống bị áp lực của Thương mại điện
tử phải thay đổi, mặt khác các mô hình kinh doanh thương mại điện tử hoàn toàn mới
được hình thành. Ví dụ như:
-Dell được biết tới là một trong số các nhà sản xuất thành công nhất trên thế
giới. Năm 1996, Dell bắt đầu bán máy tính qua mạng. Năm 2000, công ty đã bán
được trên 50 sản phẩm mỗi ngày qua mạng. Dell là công ty đầu tiên xây dựng một hệ
thống sản xuất theo yêu cầu của khách hàng( BTO). Với mô hình kinh doanh mới,
Dell đã đem lại cho khách hàng nhiều sự chọn lựa với những sản phẩm tốt nhất, và
sản phẩm mang tính cá biệt cao. Nhờ việc ứng dựng internert vào trong hoạt động
kinh doanh mà giờ đây công ty đã bán hàng trực tiếp tới khách hàng cuối cùng mà
không phải sủ dụng tới các nhà phân phối trung gian.
- Amazon.com: là doanh nghiệp thương mại điện tử đầu tiên trên thế giới.
Ngay từ ngày đầu thành lập công ty đã xây dựng cho mình một mô hình kinh doanh
đó là bán hàng hoàn toàn trực tuyến trên mạng ( click and motor). Thay vì xây dựng
các gian hàng ngoài đời thực thì công ty xây dựng các gian hàng ảo trên trang web
của công ty là amazon.com, nơi mà ngừoi tiêu dùng có thế vào tìm kiếm thông tin sản
phẩm, tiến hành việc mua hàng và thanh toán tại trang web công ty. Amazon.com
được đánh giá là trang web bán lẻ lớn nhất trên thế giới hiện nay và nó có một tầm
ảnh hưởng lớn tới hầu hết các cửa hàng bán lẻ.

- Cisco: là công ty sản xuất các thiết bị kết nối, router và switch hàng đâu trên
thế giới. Năm 1994, công ty đã triển khai việc bán hàng trực tuyến. Công ty cũng xây
dựng một mô hình kinh doanh gần giống Dell đó là sản xuất theo yêu cầu của khách
hàng bằng cách triển khai một hệ thống hỗ trợ trực tuyến có tên là “Cisco Connection
Online” - CCO. Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến này được rất nhiều khách hàng và đối tác
của công ty quan tâm. 85% dịch vụ khách hàng trực tuyến là được triển khai qua hệ
thống này.
4. 3. Tác động đến hoạt động sản xuất
Thương mại điện tử đã làm thay đổi hoạt động sản xuất từ sản xuất hàng loạt
thành sản xuất đúng lúc và theo nhu cầu. Trong thương mại điện tử, hê thống sản xuất
được tích hợp với hệ thống tài chính, hoạt động marketing, và các hệ thống chức
năng khác trong và ngoài tổ chức. Giờ đây nhờ ứng dụng thương mại điện tử mà
doanh nghiệp có thể hướng dẫn khách hàng đặt hàng theo nhu cầu của từng cá nhân
chỉ trong vài giây bằng cách sử dụng phần mềm ERP trên nền website. Vòng đời của
một số sản phẩm đã được rút ngắn khoảng 50% nhờ ứng dụng thương mại điện tử. Ví
dụ như:
- Li&Fung là một doanh nghiệp thương mại điện tử chủ yếu theo mô hình B2B
chuyên sản xuất quần áo, hàng dệt may, đồ thủ công, đồ chơi, đồ thể thao và các sản
phẩm cho gia đình. Thành công của Li&Fung ngày hôm nay có được là nhờ doanh
nghiệp đã biết ứng dụng thương mại điện tử vào trong chuỗi cung ứng nhằm tạo ra
được nhiều giá trị gia tăng trong môi trường sản xuất không biên giới. Công ty là
doanh nghiệp đầu tiên triển khai mạng intranet toàn cầu cho hoạt động sản xuất vào
năm 1995. Việc triển khai mạng intranet đã giúp cho doanh nghiệp mua và vận
chuyển nguyên phụ liệu đúng lúc, kiểm tra trực tuyến quá trình sản xuất thông qua
hình ảnh số hóa ghi được từ nhà máy. Ngoài ra vào năm 1997, công ty đã xây dựng
được một mạng extranet nhằm kết nối công ty với các đối tác và khách hàng. Mạng
extranet của công ty cho phép phát triển sản phẩm trực tuyến cũng như theo dõi đơn
hàng trực tuyến, xóa bỏ các công việc giấy tờ
- Ford là công ty sản xuất oto lớn thứ hai trên thế giới, hoạt động trên 40 quốc
gia với 114 nhà máy sản xuất và hơn 350.000 nhân viên. Công ty đã tiến hành thay
đổi hoạt động kinh doanh bằng cách ứng dụng công nghệ cao và internet vào trong
hoạt động sản xuất cũng như phân phối sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng một cách
nhanh nhất, tốt nhất và hiệu quả tối đa. Nhờ việc sử dụng website để liên lạc và giao
tiếp với các nhà cung cấp và nhà phân phối mà công ty đã tiết kiệm được khoảng
25% giá thành xe oto. Ford cũng cho phép khách hàng thiết kế ra các kiểu xe trên
web và từ đó sản xuất dựa trên những thiết kế này.

4. 4. Tác động đến hoạt động tài chính, kế toán
Thương mại điện tử là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong mọi hoạt
động thương mại, chính vì lẽ đó mà hoạt động tài chính và kế toán trong lĩnh vực này
có những đặc trưng riêng. Khác biệt lớn nhất giữa hoạt động tài chính, kế toán trong
lĩnh vực thương mại điện tử so với truyền thống chủ yếu là nằm ở hệ thống thanh
toán điện tử. Giờ đây hệ thống thanh toán truyền thống là không còn hiệu quả với
hoạt động thương mại điện tử, thay vào đó là việc triển khai các giải pháp thanh toán
trực tuyến. Giải pháp thanh toán trực tuyến đã giúp cho khách hàng và doanh nghiệp
tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian đồng thời đẩy nhanh tốc độ giao dịch
trong hoạt động tài chính, kế toán. Hiện này, trong lĩnh vực thương mại điện tử đã
xuất hiện nhiều thuật ngữ mới như ví điện tử, tiền điện tử….. Hay ví dụ như trong
lĩnh vực ngân hàng đã hình thành và phát triển nhiều hoạt động mới như: ngân hàng
trực tuyến, thanh toán thẻ tính dụng trực tuyến, thành toán bằng thẻ thông minh, ngân
hàng di động….
4. 5. Tác động đến hoạt động ngoại thương
Thương mại điện tử có một đặc điểm đó là thị trường toàn cầu, phi biên giới
cho nên hoạt động ngoại thương trong giai đoạn này có những điểm khác biệt so với
hoạt động ngoại thương trước đấy. Nhờ việc ứng dụng thương mại điện tử mà việc
tiến hành các hoạt động ngoại thương ngày càng trở lên dễ dàng hơn, đặc biệt là đối
với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa số hóa như sách điện tử, bản nhạc, phim,
ảnh….hay dịch vụ như dịch vụ tài chính, dịch vụ vận tải….Ngoài ra thương mại điện
tử đã giúp các doanh nghiệp giảm được rất nhiều chi phí và thời gian bao gồm chi phí
đi lại, chi phí giao dịch, chi phí cho trung gian. Hiện nay thương mại điện tử được
xem là một công cụ hữu hiệu cho việc tiến hành các hoạt động xuất nhập khẩu của
các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập. Triển khai
thương mại điện tử, hay ở đây là việc dùng internet vào trong hoạt động kinh doanh
đã giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng tới tất cả thị trường trên toàn
cầu với chi phí thấp nhất mà không phải qua bất cứ trung gian nào.
Mỹ là quốc gia đầu tiên tiến hành các hoạt động thương mại điện tử và đã thu
được nhiều lợi ích to lớn trong việc thúc đẩy hoạt động ngoại thương. Hiện nay, hoạt
động thương mại điện tử của Mỹ chiếm khoảng 4/5 tổng số giao dịch thương mại
điện tử trên toàn cầu. Trong khi đó năm 2007 tổng kim nghạch xuất nhập khẩu của
Mỹ chiếm khoảng 1/9 tổng kim nghạch xuất nhập khẩu của toàn thế giới. Qua đây
thấy rằng thương mại điện tử có tác động to lớn tới hoạt động ngoại thương của nước
Mỹ.
4. 6. Tác động của Thương mại điện tử đến các ngành nghề
4. 6.1. Tác động của Thương mại điện tử đến ngành âm nhạc, giải trí

Trong cấu trúc của ngành âm nhạc truyền thống,
công nghệ được phát triển từ bên trong ngành
công nghiệp in sang băng, hoặc từ những nhà
phân phối hoặc các bộ phận marketing. Từng bộ
phận có chức năng riêng, luồng thông tin và nội
dung hàng hóa cũng được chuyển tải theo một
hướng duy nhất (từ nghệ sỹ tới người tiêu dùng).
Do đó, các ứng dụng, công nghệ và các mô hình
kinh doanh đều mang tính tĩnh. Hơn nữa, không
cho phép hoán đổi vai trò của nghệ sỹ và người

Trong mô hình trên, cấu trúc và quy trình của ngành âm nhạc hầu như vẫn giữ
như truyền thống, hầu hết hoạt động phân phối được thực hiện thông qua bán lẻ, và
marketing của các cộng đồng người nghe nhạc thông qua các kênh truyền thông. Sự
tiến bộ rõ ràng nhất là việc phân phối bán lẻ ứng dụng thương mại điện tử với các đĩa
nhạc nén được rao bán qua mạng nhưng được giao hàng bằng phương pháp truyền
thống (qua dịch vụ bưu điện hoặc chuyển phát nhanh). Các nhà bán lẻ trực tuyến
cũng cung cấp thêm các dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm và cung cấp thông tin về các nghệ sỹ
thông qua web hoặc email cho các khách hàng.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, internet đã tác động
mạnh mẽ hơn tới ngành âm nhạc. Với internet, có 2 loại máy tính, đó là máy chủ và
máy khách. Máy chủ (các nhà phân phối, cung cấp sản phẩm âm nhạc) để lưu trữ dữ
liệu và thông tin, máy khách (người tiêu dùng) dành cho người sử dụng để tìm kiếm
và tra cứu thông tin. Tuy nhiên hiện nay, ranh giới này đã mờ đi: Thứ nhất là công
nghệ đường truyền băng thông rộng, luôn trong trạng thái kết nối. Với địa chỉ IP cố
định, máy tính đó có thể trở thành máy chủ trong những trường hợp nhất định. Thứ
hai là công nghệ chia sẻ dữ liệu ngang hàng cũng có khả năng chuyển một máy tính
cá nhân thông thường nhất thành một máy chủ. Tính tự do và tính mở này đã làm nên
cuộc cách mạng thông tin trong thời gian qua. Mô hình cấu trúc của ngành âm nhạc
thay đổi.
Thay đổi thứ nhất, đó là hướng duy nhất từ sản xuất tới việc phân phối thông
đã thay đổi, nghệ sỹ, người tiêu dùng và các bộ phận trong ngành âm nhạc đã hòa
trong một mạng với sự hỗ trợ của công nghệ internet.

Thay đổi thứ hai, đó là các chức năng của hoạt động sản xuất, phân phối và
marketing đã “trở thành” các ứng dụng, mang tính trung lập hơn và ít bị phụ thuộc
hơn vào sự không chắc chắn của mối quan hệ tương tác qua lại giữa các nghệ sĩ và
các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực âm nhạc. Công nghệ trở thành nguồn lực
chung cho tất cả những ai tham gia vào ngành và công nghệ P2P cũng được áp dụng
trên phạm vi quốc tế, việc sản xuất các sản phẩm ăn theo của các fan cũng tăng lên.
Việc sử dụng các phần mềm tải nén các tệp từ các đĩa CD và DVD cũng khuyến
khích ngành âm nhạc tìm kiếm giải pháp cho công nghệ bảo hộ quyền sở hữu số
(DRM) mà về mặt kỹ thuật.
4. 6.2. Tác động của Thương mại điện tử đến ngành giáo dục
Với sự phát triển của công nghệ điện tử và đặc biệt là sự ra đời và phát triển
của internet, ngành giáo dục đã cung cấp những hình thức đào tạo mới: ngoài đào tạo
trực tiếp trên giảng đường hay đào tạo từ xa truyền thống còn có hình thức đào tạo
điện tử (e-learning). Đào tạo điện tử có thể là đào tạo trực tuyến (online education)
hoặc hỗn hợp (blended learning).
Đào tạo điện tử là việc sử dụng các phương tiện điện tử (như đài, tivi,
CD/DVD, máy tính hay email, web) để thực hiện các hình thức đào tạo. Đào tạo trực
tuyến là một phần của đào tạo điện tử, trong đó chủ yếu sử dụng internet để cung cấp
các khóa học trực tuyến trong đó cho phép trao đổi giữa giáo viên và người học qua
mạng. Đào tạo hỗn hợp là sự kết hợp của các hình thức trên, tuy trên thực tế chủ yếu
là sự kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và hướng dẫn trực tiếp.
Hình 2.4. Mô hình đào tạo trực tuyến

Đào tạo trực tuyến đã phát triển mạnh. Nguyên nhân, đó chính là công nghệ
internet tạo ra những động lực cho việc đầu tư và phát triển hình thức đào tạo này:

- Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ đào tạo: Internet cho phép tiếp cận được
với nhiều đối tượng học hơn ở những vùng địa lý xa hơn, khó có điều kiện sử dụng
dịch vụ đào tạo truyền thống
- Nâng cao chất lượng học: Học trực tuyến cho phép tăng cường khả năng cá
biệt hóa với từng người học, mềm dẻo hơn và tăng sự lựa chọn cho người học, từ đó
nâng cao chất lượng học.
- Tăng cường khả năng tiếp cận: Đào tạo điện tử có thể cung cấp các giải pháp
hữu hiệu đối với những vấn đề về tiếp cận giáo viên
- Hiệu quả về chi phí: Đào tạo điện tử có khả năng làm tăng năng lực cung cấp
dịch vụ và tăng khả năng tiếp cận của sinh viên, do đó có khả năng tiết kiệm chi phí
(cung cấp dịch vụ cho nhiều người học hơn với chi phí thấp hơn) thông qua việc giảm
chi phí đối với từng học viên, từ đó nâng cao vị thế tài chính của tổ chức đào tạo. Tuy
nhiên, tính kinh tế quy mô của đào tạo trực tuyến trên thực tế còn chưa thể hiện rõ vì
đầu tư ban đầu vào cơ sở hạ tầng khá cao, và bước khởi đầu cần nhiều thời gian.
- Tăng cường khả năng nắm giữ các kỹ năng và cơ sở hạ tầng về công nghệ
thông tin, từ đó đẩy mạnh việc tiếp cận đến nền kinh tế tri thức.
- Chiến lược marketing và cạnh tranh: Vì đào tạo trực tuyến chính là thuộc về
tương lai, nên các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo phải đầu tư vào hạ tầng cho đào
tạo trực tuyến để có thể cạnh tranh và tồn tại được
- Hiện nay, rất nhiều trường đại học trên thế giới, cả ở những nước phát triển
và những nước đang phát triển đã cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến: University of
Monterrey (Mexico); Mauritius University; National University (Lesotho); Indira
Gandhi Open University (Ấn Độ); UK Open University; LEAD (Anh); UN
University (UNCTAD TrainForTrade); Finnish Virtual University; UK eUniversity;
Malaysia University of Science and Technology; Massachusetts Institute of
Technology (Mỹ);…
Doanh số đào tạo trực tuyến trên thế giới năm 2002 là 6.6 tỷ USD (5,6 tỷ từ
nước Mỹ) và dự kiến năm 2006 là 23.7 tỷ USD) và sẽ còn tăng cao.
Việt Nam: Chỉ số sẵn sàng cho đào tạo trực tuyến: xếp hạng 57 thế giới (3.7
điểm)
4. 6.3. Tác động của Thương mại điện tử đến Chính phủ điện tử
Chính phủ của hầu hết các quốc gia hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của
thương mại điện tử, cũng đang có những bước đi tích cực để tiến tới xây dựng một
Chính phủ điện tử, trong đó các dịch vụ công của chính phủ và các giao dịch với
chính phủ được thực hiện qua mạng, thương mại hoặc phi thương mại. Các dịch vụ
phi thương mại thường bao gồm: thông tin công cộng (xuất bản các kết quả nghiên
cứu khoa học, thông tin y tế trực tuyến, đào tạo công trực tuyến), thuận lợi hóa việc

thanh toán (nộp tờ khai thuế điện tử, nộp phạt,) hoặc các dịch vụ khác. Các dịch vụ
thương mại của chính phủ bao gồm: những hoạt động xác nhận danh tính (hộ chiếu,
chứng minh thư,…), bằng cấp (bằng lái xe, đăng ký ô tô xe máy), cũng như đăng ký
thu thuế điện tử. Tất cả các giao dịch trên đều có thể sử dụng với sự hỗ trợ của
phương tiện điện tử, đặc biệt là internet.
Thương mại điện tử cũng có tác động mạnh đến quy trình mua sắm của chính
phủ. Với sự khác biệt rõ nét trong mua sắm tư (kinh doanh thương mại) và mua sắm
công, quy trình mua sắm công cần phải đảm bảo tất cả những nhà cung cấp tiềm năng
đều phải được thông báo về cuộc đấu thầu, và không có nhà cung cấp nào có thể có
thông tin lợi thế hơn người khác, ví dụ nhờ vào “thông tin bên trong”. Ngoài ra, yếu
tố trong sạch, trong đó các quy định mời thầu phải rõ ràng và dễ hiểu để dễ chấm
thầu, và việc quyết định trúng thầu cũng phải theo những trình tự đã được thiết lập,
thống nhất và rõ ràng trên giấy tờ. Và Chính phủ điện tử cũng phải đảm bảo thực hiện
được những tiêu chuẩn trên cho việc mua sắm.
Hiện nay, chiến lược mua sắm điện tử đáp ứng các yêu cầu trên đang được các
quốc gia nghiên cứu và nhiều nước đã đưa vào áp dụng. Một chiến lược điển hình là
mô hình của Phần Lan.
4. 6.4. Tác động của Thương mại điện tử đến ngành Bảo hiểm
Cùng với sự ra đời của internet, ngành bảo hiểm cũng có hình thức kinh doanh
Bảo hiểm điện tử và cấu trúc của ngành bảo hiểm cũng thay đổi. Khi chưa có
internet, cấu trúc ngành bảo hiểm hầu như theo chiều ngang, trong đó, các khách
hàng – người được bảo hiểm (cá nhân hoặc công ty) chuỷển rủi ro sang cho người
bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm. Việc chuyển rủi ro có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông
qua trung gian là các đại lý hay môi giới bảo hiểm.
Hình 1.5. Mô hình kinh doanh bảo hiểm khi chưa có internet
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Nguồn: UNCTAD, 2002
Khi thị trường và ngành bảo hiểm hoạt động dựa trên nền internet, mô hình
trên đã thay đổi. Đường chuyển rủi ro và thông tin từ người mua bảo hiểm sang người

bảo hiểm/tái bảo hiểm đã không còn. Người mua bảo hiểm có thể có nhiều cách để có
được thông tin về các dịch vụ bảo hiểm và chính sách bảo hiểm. Nhà bảo hiểm và tái
bảo hiểm cũng như đại lý và trung gian bảo hiểm cũng mở rộng thị trường hơn thông
qua việc hiện diện trên internet. Một điểm mới, đó là việc sử dụng các tiêu chuẩn
trong ngành bảo hiểm (ACORD), tạo thuận lợi hơn trong giao dịch và thỏa thuận bảo
hiểm. Một điểm mới nữa là sự xuất hiện của phần mềm tương tác (middleware), cho
phép chia sẻ nguồn thông tin và dữ liệu giữa các nhà bảo hiểm với nền kinh tế
internet.
5. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển TMĐT
Theo nghiên cứu của CommerceNet (commerce.net), 10 cản trở lớn nhất của
TMĐT tại Mỹ nói riêng và các nước trên thế giới nói chung theo thứ tự là:
1. Dễ mất an toàn
2. Thiếu tin tưởng và rủi ro
3. Thiếu nhân lực về TMĐT
4. Khác biệt văn hóa
5. Thiếu hạ tầng về chữ ký số hóa (hoạt động của các tổ chức chứng thực còn
hạn chế)
6. Nhận thức của các tổ chức về TMĐT còn chưa cao
7. Gian lận trong TMĐT (thẻ tín dụng...)
8. Các sàn giao dịch B2B chưa thực sự thân thiện với người dùng
9. Các rào cản thương mại quốc tế truyền thống
10.

Thiếu các tiêu chuẩn quốc tế về TMĐT

Vậy để hạn chế những rào cản nói trên nhằm phát triển thương mại điện tử hơn
nữa thì cần phải quan tâm tới những vấn đề dưới đây:
5. 1. Xây dựng cơ sở pháp lý và chính sách (vĩ mô)
Để TMĐT phát triển, trước hết cần có một hệ thống pháp luật và chính sách
vững vàng, tạo môi trường thuận lợi cho các giao dịch TMĐT. Điều này sẽ khuyến
khích các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức tham gia vào TMĐT; tạo lòng tin và bảo
vệ người tiêu dùng.
TMĐT với đặc trưng có hạ tầng công nghệ phát triển rất nhanh, do đó xây
dựng cơ sở pháp lý cho TMĐT không những phải đạt được mục tiêu tạo thuận lợi cho
các hoạt động TMĐT, mà còn phải mang tính mở để tạo điều kiện ứng dụng những
công nghệ mới cho TMĐT ngày càng phát triển hơn.

Xây dựng cơ sở pháp lý và chính sách cho TMĐT phải giải quyết được những
vấn đề chính sau:
(i) Thừa nhận giá trị pháp lý cho tất cả những giao dịch được thực hiện thông
qua các phương tiện điện tử. Điều này đảm bảo cho các doanh nghiệp tham gia
TMĐT, trong khuôn khổ cho phép, tính hợp pháp khi thực hiện những hoạt động
thương mại điện tử.
(ii) Hài hóa hóa giữa các quy định có liên quan của pháp luật liên quan đến
TMĐT: Ngoài việc thừa nhận giá trị pháp lý cho các giao dịch TMĐT, các vấn đề
liên quan như: giá trị như văn bản, vấn đề bản gốc, vấn đề chữ ký và con dấu, vấn đề
giá trị làm chứng cứ, … mà trong các luật chung hoặc luật chuyên ngành yêu cầu đối
với các giao dịch truyền thống, phải được quy định cụ thể đối với giao dịch TMĐT.
(iii) Có chính sách để tạo ra môi trường cạnh tranh nhất để phát triển những
nền tảng cho TMĐT như: chính sách đầu tư và phát triển đối với thị trường ICT,
chính sách ưu tiên phát triển và ứng dụng công nghệ ICT vào trong hoạt động của các
tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân,…
(iv) Có chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ người tiêu dùng
Hiện nay, việc xây dựng cơ sở pháp lý cho Thương mại điện tử đang rất được
quan tâm ở trên cả phạm vi quốc tế và phạm vi quốc gia:
a. Các tổ chức Quốc tế (Nguồn: Ecommerce Legal kit – Volume 1)
- UNCITRAL - Ủy ban của LHQ về Luật Thương mại Quốc tế: đi đầu trong
việc đưa ra Luật mẫu về Thương mại điện tử vào năm 1996
- OECD - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế: đi đầu về các nghiên cứu,
điều tra một số lĩnh vực của Thương mại điện tử như thuế, bảo vệ người tiêu dùng và
riêng tư cá nhân, tác động của ICT đến tăng trưởng kinh tế
- WIPO - Tổ chức Bảo vệ Sở hữu trí tuệ: đi đầu về các lĩnh vực bản quyền,
nhãn hiệu thương mại và các vấn đề liên quan đến tên miền
- ICANN - giải quyết các tranh chấp về tên miền quốc tế
- WTO - giải quyết các vấn đề liên quan đến rào cản thương mại điện tử quốc
tế
- Phòng Thương mại quốc tế ICC: ra bản phụ trương của UCP (eUCP) quy
định các vấn đề liên quan đến việc xuất trình chứng từ điện tử
b. Các nước Trên thế giới và Khu vực:
- EU: Năm 2000 đưa ra hướng dẫn chung về thương mại điện tử “Directive on
electronic commerce”

- Mỹ: Luật giao dịch điện tử thống nhất UETA (Uniform Electronic
Transactions Act)
- Canada: Luật giao dịch điện tử
- Australia: Luật giao dịch điện tử các bang
- Singapore: Luật giao dịch điện tử, năm 1998
c. Việt Nam
- Về chính sách: Việt Nam cũng đã sớm nhận ra những lợi ích về thương mại
điện tử đem lại cho nền kinh tế, thể hiện sự quan tâm đinh hướng của chính phủ trong
chính sách phát triển kinh tế từ những năm 2005 trở lại đây như sau:
+ Chính sách quan trọng nhất, liên quan trực tiếp tới hoạt động thương mại
điện tử là “Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010”.
+ Chính sách liên quan đến phát triển hạ tầng chung về công nghệ thông tin
như “Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam giai đoạn
2011-2020”( gọi tắt là “ Chiến lược cất cánh”)
+ Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin như “Đề án
Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển
giai đoạn 2005 – 2010”
+ Kế hoạch tổng thể phát triển Chính phủ điện tử đến năm 2010
+ Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nghành
thương mại đến năm 2010
+ Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng
đến năm 2020 tại Việt Nam
+ ......
- Về luật pháp: Trong thời gian qua, các cơ quan nhà nước đã tích cực xây
dựng, hoàn chỉnh và bổ sung các quy định pháp luật liên quan tới thương mại điện tử.
Nhà nước đã ban hành rất nhiều luật chi tiết cùng nghị định và thông tư hướng dẫn
+ Tháng 12/2005 Việt Nam đã ban hành Luật giao dịch điện tử (có hiệu lực từ
1/3/2006)
+ Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về Thương mại điện tử
+ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện
tử về Chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số.
+ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
+ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về Giao dịch điện tử trong hoạt đọng ngân
hàng

+ Thông tư số 09/2008/TT-BCT hướng dẫn nghị định thương mại điện tử về
cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử
+......
Ngoài ra thì Việt Nam đang dự thảo thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử
trong lĩnh vực chứng khoán. Bên cạnh những luật, nghị đinh điều chỉnh chi tiết các
hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, thì thương mại điện tử tại nước ta còn
chịu sự điểu chỉnh của các nguồn luật chung như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại,
Luật Hải quan, Luật Công nghệ....
5. 2. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông
TMĐT là những giao dịch thương mại được thực hiện chủ yếu thông qua máy
tính và mạng internet. Do đó, để TMĐT có thể phát triển được, yêu cầu về hạ tầng
công nghệ thông tin và truyền thông là không thể thiếu.
Các yếu tố trong hạ tầng CNTT và truyền thông bao gồm:
- Ngành công nghiệp thiết bị ICT (máy tính, thiết bị mạng, ...). Đây là các yếu
tố thuộc về “phần cứng” trong đầu tư cho TMĐT.
- Ngành công nghiệp phần mềm
- Ngành viễn thông (các hệ thống dịch vụ viễn thông cố định, di động,...)
- Internet và các dịch vụ gia tăng dựa trên nền internet
- Bảo mật, an toàn và an ninh mạng
- Xây dựng hạ tầng CNTT và truyền thông để TMĐT phát triển phải đạt được
những mục tiêu sau:
- Cho phép người dân và các tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng các thiết bị
CNTT và truyền thông như máy tính và các thiết bị xử lý.
- Cho phép người dân và các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch
vụ viễn thông cơ bản và internet với giá rẻ. Ngoài ra, mọi doanh nghiệp, cộng đồng
và công dân đều được kết nối và tiếp cận tới cơ sở hạ tầng băng rộng và mobile
- Thiết lập được các hệ thống mạng viễn thông cố định và không dây mạnh.
Nâng cao năng lực đường tuyền với hệ thống băng thông rộng, cho phép các tổ
chức và doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ chất lượng cao vào các ứng dụng
TMĐT của mình với chi phí chấp nhận được. Ngoài việc đâu tư mới cho các thiết bị,
việc nâng cấp các hệ thống thiết bị hiện thời là điều không thể thiếu, vì các ứng dụng
TMĐT ngày càng phức tạp hơn, dung lượng dữ liệu cần truyền tải ngày càng lớn hơn,
do đó, yêu cầu về mặt thiết bị và công nghệ cũng cao hơn.

5. 3. Xây dựng hạ tầng kiến thức - chính sách về đào tạo nhân lực
TMĐT liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các giao dịch
thương mại. Do đó, để có thể triển khai được hoạt động thương mại điện tử thì đòi
hỏi nguồn nhân lực cho hoạt động này cần phải hiểu rõ những kiến thức cơ bản về
thương mại điện tử. Điều này đồng nghĩa với việc phải có chính sách về tuyên truyền
và đào tạo nguồn nhân lực cho TMĐT, phổ biến kiến thức chung cho mọi người dân
về việc sử dụng cũng như vận hành các phần mềm TMĐT. Thương mại điện tử lại là
một lĩnh vực còn rất mới nhưng lại phát triển nhanh chóng do vậy đào tạo nhân lực
nhằm phát triển thương mại điện tử hơn nữa là rất cần thiết. Ngoài ra, trong hoạt
động thương mại điện tử thị trường là toàn cầu, và chỉ có duy nhất một giá cho một
loại sản phẩm ở tất cả các thị trường khác nhau, do vậy mà con người là nhân tố
quyết định tạo sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Chính vì vậy mà đào tạo nguồn
lực thương mại điện tử là một yếu tố tối quan trọng tới sự thành công của từng doanh
nghiệp nói riêng cũng như tới sự phát triển của hoạt động thương mại nói chung.
5. 4. Xây dựng hệ thống bảo mật trong thương mại điện tử
Trong bối cảnh lượng thông tin và giao dịch trao đổi qua mạng tăng nhanh, vấn
đề an toàn, an ninh mạng nói chung và cho thương mại điện tử nói riêng đang ngày
càng được các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm.
Việc xây dựng hệ thống bảo mật trong TMĐT phải đạt được những mục tiêu
cơ bản:
- Chống lại các cuộc tấn công với mục đích lấy cắp thông tin: Thông tin trong
các giao dịch TMĐT rất nhạy cảm và cần thiết phải được bảo vệ. Có rất nhiều dạng
tấn công nhằm nắm bắt nội dung thông tin: tấn công trên đường truyền dữ liệu, ngăn
chặn các thông báo giữa máy chủ và máy khách, hoặc truy cập vào máy chủ/máy
khách, là các điểm nguồn và đích của thông báo, để đọc được nội dung của các thông
báo. Dù ở dạng nào, các hệ thống cũng cần phải có các biện pháp thích hợp để phản
ứng và ngăn chặn các cuộc tấn công trên.
- Bảo đảm tính bí mật của thông tin: chỉ những người có quyền mới được phép
xem và sửa đổi nội dung thông tin. Trên thực tế, nhiều thông tin nhạy cảm có thể bị
xâm phạm bất hợp pháp và điều này có thể gây ra những hậu quả rất lớn nếu không
được ngăn chặn. Ví dụ, các thỏa thuận hợp đồng giữa công ty A và công ty B là hoàn
toàn riêng tư và chỉ những người có trách nhiệm liên quan ở hai công ty là được biết.
Trường hợp một người của công ty đối thủ cạnh tranh với các công ty trên biết được
và muốn gây hại, họ có thể đọc và sử dụng thông tin này trong cuộc cạnh tranh trên
thương trường. Điều này có thể gây thiệt hại lớn cho cả hai công ty A và B. Những
trường hợp tương tự cần được loại bỏ trong một hệ thống TMĐT.
- Bảo đảm tính tính toàn vẹn của thông tin: Thông tin đi từ nguồn tới đích
không bị sửa đổi. Trên thực tế, nhiều thông tin nhạy cảm bị đối thủ chặn lại trên

đường đi, tìm cách sửa đổi nội dung rồi tiếp tục gửi đến địa chỉ đích mà người nhận
hoàn toàn không biết về việc sửa đổi này. Do vậy, hệ thống TMĐT cần có những giải
pháp kiểm soát thông tin, nhằm phát hiện ra sự mạo danh cũng như sự không toàn
vẹn của thông tin.
- Bảo đảm tính sẵn sàng của dữ liệu: khi người sử dụng cần đến thông tin,
chúng phải có và ở trạng thái có thể khai thác được. Trên thực tế, tin tặc có thể dùng
nhiều hình thức để làm giảm tính sẵn sàng của hệ thống, hoặc nghiêm trọng hơn, làm
tê liệt hệ thống với cách thức đơn giản nhất là tạo ra một số lượng lớn các gói tin yêu
cầu được xử lý trong cùng một thời gian, làm cho hệ thống không có khả năng đáp
ứng.
Để đạt được những mục tiêu trên, mỗi tổ chức hay cá nhân đều phải nghiên
cứu đầu tư, xây dựng một chiến lực an toàn mạng cho chính mình. Bước đầu tiên cho
chiến lược này, đó chính là xác định những ”tài sản” hay những thông tin gì cần phải
bảo mật (ví dụ số thẻ tín dụng của các khách hàng). Sau đó, xác định quyền truy cập
những thông tin đó thuộc về những ai trong công ty hay tổ chức của mình, và cuối
cùng, tìm kiếm những nguồn lực và giải pháp để bảo vệ những thông tin ấy. Những
nguồn lực ấy có thể là: tự xây dựng hoặc mua các phần mềm bảo mật, phần cứng, các
thiết bị bảo vệ,..
5. 5. Xây dựng hệ thống thanh toán điện tử
Một trong những khâu cơ bản trong quy trình thực hiện thương mại điện tử là
khâu thanh toán. Sự phát triển của hoạt động thanh toán trong thương mại điện tử đã
giúp cho hoạt động thương mại trở lên dễ dàng và là một chu trình khép kín. Thanh
toán điện tử có sử dụng đến các phương tiện điện tử kết nối mạng viễn thông cho nên
thanh toán trong thương mại điện tử cũng có những đặc thù riêng, trong đó hoạt động
thanh toán điện tử không nhất thiết phải gắn liền với một ngân hàng hay tổ chức tài
chính truyền thống mà có thể thông qua một tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ
thanh toán qua mạng. Thanh toán điện tử phát triển giúp đẩy nhanh hoạt động ngoại
thương giữa các quốc gia với nhau, không chỉ trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa
các doanh nghiệp với nhau mà còn thúc đẩy hoạt động mua bán giữa các scá nhân với
nhau. Hiện nay hoạt động thanh toán điện tử rất phát triển tại các quốc gia phát triển
như Mỹ, Canada.
5. 6. Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh phù hợp
Mọi hoạt động trong đời sống kinh tế muốn phát triển đều phải có chiến lược
cụ thể cho từng bước đi. Vậy muốn phát triển thương mại điện tử thì trước hết doanh
nghiệp thương mại điện tử cần phải xây dựng cho mình một chiến lược cụ thể. Để
xây dựng một chiến lược thương mại điện tử thành công trước hết phải xây dựng một
chiến lược cho phát triển công nghệ thông tin, mà ở đây chính là xây dựng cở sở hạ

tầng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn lực cho nghành công nghệ thông tin nhằm
hỗ trợ cho hoạt động thương mại điện tử.
Phần lớn các giao dịch thương mại điện tử chủ yếu là thực hiện qua internet
thông qua các website. Do vậy để phát triển thương mại điện tử, trước hết các doanh
nghiệp cần phải có chiến lược xây dựng và quảng bá website. Ngoài ra các doanh
nghiệp thương mại điện tử cũng cần phải xác định được mô hình kinh doanh của
doanh nghiệp để kinh doanh hiệu quả sao cho phù hợp với khả năng và nguồn lực của
doanh nghiệp. Ví dụ như xác định xem là doanh nghiệp sẽ hướng tới mô hình hoạt
động đấu giá C2C( ebay.com) hay hướng tới mô hình hoạt động bán hàng trực tuyến
B2C ( Amazon.com) , B2B( Dell.com)....
5. 7. Xây dựng nguồn nhân lực cho thương mại điện tử
So với nhiều hoạt động kinh tế thì thương mại điện tử còn rất non trẻ. Thương
mại điện tử mới chỉ hình thành trong khoảng 20 năm trở lại đây. Chính vì lẽ đó mà
xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử là rất cần thiết. Nguồn
nhân lực cho lĩnh vực thương mại điện tử đòi hỏi không chỉ nẵm vững kiến thức về
kinh tế mà còn cần phải nắm vững kiến thức về công nghệ thông tin.
5. 8. Áp dụng phù hợp các phần mềm quản lý tác nghiệp
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6. Thực trạng phát triển Thương mại điện tử tại Việt Nam và trên Thế giới
6. 1. Thực trạng phát triển thương mại điện tử trên thế giới
6. 1.1 Số lượng người sử dụng Internet trên thế giới, theo khu vực

Từ năm 2000 đến nay, số lượng người sử dụng internet trên thế giới liên lục
tăng nhanh (xem bảng). Đến cuối năm 2006, tổng số người sử dụng internet là hơn
1tỷ người, trong đó hầu hết thuộc khu vực Châu Á và Châu Âu. Mỹ vẫn là quốc gia
có số lượng người sử dụng internet lớn nhất thế giới với 185 triệu người, gấp 2 lần
nước đứng thứ 2 là Trung Quốc. Số người sử dụng internet tại các nước đang phát
triển cũng đang dần dần bắt kịp với các nước phát triển.
Xét về tốc độ tăng trưởng, trong giai đoạn 2002-2006, Châu Phi và Châu Á vẫn
duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhất, tốc độ tăng trưởng trưng bình ở mức 43.5% và
23.9%, trong khi Châu Âu đã vượt lên Bắc Mỹ với tỷ lệ tăng trưởng 20.7%.
Bảng 2.1. Số lượng người dùng internet theo khu vực và mức độ phát triển
kinh tế

Nguồn: UNCTAD trên số liệu của trung tâm quốc tế về viễn thông,2007
Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là dịch vụ internet băng thông rộng với tốc độ truy
cập khá cao – một điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng các hoạt động TMĐT, đã
được sử dụng rất rộng rãi tại tất cả các nước, kể cả các nước đang phát triển.
6. 1.2. Tỷ lệ người sử dụng Internet trên thế giới, theo khu vực
Vào cuối năm 2006, toàn thế giới đã có 17.3% dân cư sử dụng internet, tuy
nhiên có sự phân bổ không đều giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển
mặc dù số người sử dụng internet tại các nước đang phát triển đã tăng mạnh.
Bảng 2.2. Tỷ lệ người sử dụng internet theo khu vực và mức độ phát triển
kinh tế

Tỷ lệ người dùng internet ở các nước phát triển là 58.2% dân cư trong khi ở
các nước đang phát triển chỉ là 9.7 %. Mỹ là nước có tỷ lệ người sử dụng internet cao
nhất thế giới hiện nay. Tiếp theo đó là các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ.
6.1.3. Tốc độ phát triển thương mại điện tử trên thế giới
Thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên khắp toàn cầu, đặc biệt là
tại các nước đang phát triển nơi bắt nguồn của thương mại điện tử. Các nước phát
triển chiếm hơn 90% tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử toàn cầu, trong đó
riêng phần của Bắc Mỹ và châu âu đã lên tới trên 80%.Tốc độ phát triển thương mại
điện tử nhanh nhất ở khu vực Bắc Mỹ, tiếp đến là tại khu vực Châu Á- Thái Bình
Dương và Tây Âu. Tại Châu á có hai nước Singapore và Trung Quốc là có tốc độ
phát triển thương mại điện tử nhanh chóng và theo kịp với các nước Bắc Mỹ. Còn
những nước còn lại ở Châu Á, thương mại điện tử có phát triển tuy nhiên còn rất là
chậm.
Mỹ là nước có trình độ thương mại điện tử phát triển nhất trên thế giới. Hiện
này hoạt động thương mại điện tử của Mỹ chiếm khoảng trên 70% tỷ lệ thương mại
điện tử của toàn cầu. Doanh số bán lẻ của nước này từ hoạt động bán hàng trực tuyến
tăng đều hàng năm và năm sau cao hơn năm trước. Chỉ trong vòng bảy năm từ 19992006 doanh số bán lẻ trực tuyến của nước này tăng gần 10 lần. Tốc độ tăng doanh số
bán lẻ trực tuyến của Mỹ năm sau cao hơn năm trước. Trong đó năm 2006 được đánh
dấu là năm có tốc độ phát triển nhất, tăng 24.8% so với cùng kỳ năm 2005.
Bảng 2.3. Doanh số bán lẻ từ hoạt động thương mại điện tử của Mỹ năm
2000-2003

Nguồn: Cục thống kê của Mỹ, 2005
Thương mại điện tử tại các nước Châu Mỹ La tinh phát triển rất nhanh trong
những năm vừa qua. Trong năm 2005 hoạt động thương mại điện tử tại khu vực này
đã thu về 5 tỷ đô la, năm 2006 là 7.78 tỷ đô la, năm 2007 là 10.9 tỷ đô la, tăng 121%
so với năm 2005. Venezuela là nước có tốc độ phát triển thương mại điện tử nhanh
nhất trong khu vực, tăng 224% trong vòng hai năm từ 2005 – 2007. Sau Venezuela là
các nước Chile, Mexico, Brasil có tốc độ phát triển thương mại điện tử tương ứng là
183%, 143%, 116% . Chi tiêu cho hoạt động thương mại điện tử tại khu vực này
trong năm 1998 chỉ là 167 triêu đô la nhưng đến năm 2003 đã là 8 tỷ đô. Hoạt động
thương mại điện tử đã đóng góp 0.32% vào tổng thu nhập quốc dân( GDP) của toàn
khu vực. Hinh thức thanh toán trực tuyến phổ biến nhất của nước này đó là thẻ tín
dụng. Thương mại điện tử B2B chiếm 80% giá trị giao dịch thương mại điện tử tại
Châu Mỹ La tinh. Brasil là nước có tốc độ phát triển thương mại điện tử nhanh nhất
trong khu vực, tiếp theo đó là Mexico, Argentina. Hiện nay, 88% các website thương
mại điện tử B2B trong khu vực là của Brasil.
Trong những năm gần đây, tại các nước đang phát triển, tỷ lệ các doanh nghiệp
gửi và nhận đơn hàng qua internet cũng tăng. Phần Lan là nước có tỷ lệ doanh nghiệp
tiến hành các đơn hàng qua mạng internet nhiều nhất; tiếp đến là Thụy Điển, Đan
Mạch và Đức. Singapore là một trong số rất ít các nước trong khu vực Châu Á mà có
tỷ lệ doanh nghiệp triển khai thương mại điện tử cao, thể hiện qua việc các doanh
nghiệp của quốc gia này tiến hành nhận gửi đơn hàng qua mạng rất nhiều.
Hình 2.6. Doanh nghiệp tiến hành nhận gửi đơn hàng qua mạng

Nguồn: UNCTAD,2005
6. 2. Thực trạng phát triển TMĐT tại Việt Nam
6. 2.1. Tình hình ban hành các luật và văn bản pháp quy liên quan
Trong bối cảnh công tác xây dựng pháp luật năm 2005 được đẩy mạnh để đáp
ứng các yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật liên
quan đến thương mại điện tử cũng bước đầu được hình thành và bổ sung ở Việt Nam:
* Luật Giao dịch điện tử
Ngày 29/11/2005, Luật Giao dịch điện tử đã được thông qua và có hiệu lực từ
ngày 1/3/2006. Luật quy định về thông điệp dữ liệu, chữ ký điện tử và chứng thực
chữ ký điện tử, giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, giao dịch điện tử của cơ quan
nhà nước; an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong giao dịch điện tử; giải quyết tranh
chấp và xử lý vi phạm trong giao dịch điện tử.
Luật Giao dịch điện tử đã thừa nhận thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá
trị pháp lý, có giá trị như văn bản, bản gốc và làm chứng cứ. Luật cũng công nhận
hợp đồng điện tử và các loại thông báo được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.
Tuy đã tạo ra nền tảng pháp lý cho các giao dịch điện tử trong thương mại,
nhưng Luật Giao dịch điện tử vẫn không thể thể hiện hết những đặc trưng riêng của
thương mại điện tử, do vậy cần có văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết.
* Luật Thương mại
Luật Thương mại (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 và có
hiệu lực từ ngày 1/1/2006. Luật Thương mại mới đã mở rộng phạm vi điều chỉnh so
với Luật Thương mại năm 1997, không chỉ bao gồm mua bán hàng hóa mà còn điều
chỉnh cả cung ứng dịch vụ và xúc tiến thương mại. Nhiều loại hình hoạt động thương

mại mới cũng được đề cập như dịch vụ logistics, nhượng quyền thương mại, bán
hàng đa cấp, mua bán qua sở giao dịch hàng hóa, v.v...
Luật Thương mại là văn bản pháp lý nền tảng cho các hoạt động thương mại,
trong đó có thương mại điện tử. Điều 15 (Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của
thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại) của Luật ghi nhận: "Trong hoạt động
thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo
quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản."
Ngoài ra, một điều khoản khác liên quan đến thương mại điện tử là khoản 4,
Điều 120 (Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ), trong đó coi
"Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet" là một hình thức trưng bày,
giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.
* Bộ luật Dân sự
Bộ luật Dân sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày
14/6/2005 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2006 là một văn bản pháp luật quan trọng
điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ dân sự. Khoản 1,
Điều 124 "Hình thức giao dịch dân sự" đã thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản:
"Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu
được coi là giao dịch bằng văn bản."
Bên cạnh các quy định về giao dịch dân sự, tài sản và các hình thức sở hữu, Bộ
luật Dân sự dành một nội dung quan trọng cho hợp đồng dân sự. Các quy định về hợp
đồng dân sự là nền tảng cho pháp luật về hợp đồng nói chung, trong đó có hợp đồng
thương mại.
Bộ luật Dân sự đưa ra quy định cụ thể về các trường hợp giao kết, sửa đổi, thực
hiện, hủy bỏ hợp đồng. Theo đó, thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm bên đề
nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết. Đối với hợp đồng bằng văn bản thì thời
điểm giao kết là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản. Địa điểm giao kết hợp đồng
dân sự do các bên thoả thuận, nếu không có thoả thuận thì địa điểm giao kết hợp
đồng dân sự là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị
giao kết hợp đồng. Đây là những khái niệm quan trọng cần tính đến khi xây dựng các
văn bản pháp luật liên quan đến giao kết hợp đồng trong môi trường điện tử.
* Luật Hải quan
Luật Hải quan (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu
lực từ ngày 1/1/2006. So với Luật Hải quan năm 2001, luật này bổ sung một số quy
định mở đường cho áp dụng hải quan điện tử (trình tự khai hải quan điện tử, địa điểm
khai, hồ sơ hải quan điện tử). Điều 39 quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa
xuất nhập khẩu bằng thương mại điện tử.

Luật Hải quan là một văn bản pháp luật có đóng góp tích cực vào việc triển
khai chính phủ điện tử và thương mại điện tử trong giai đoạn hiện nay.
* Luật Sở hữu trí tuệ
Được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu
lực thi hành ngày 1/7/2006, Luật Sở hữu trí tuệ thể hiện một bước tiến trong việc
hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Luật Sở hữu trí tuệ có một số điều khoản liên quan đến thương mại điện tử, ví
dụ quy định về các hành vi bị xem là xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong
môi trường điện tử: cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở
hữu quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện để bảo vệ quyền của mình; cố ý xóa,
thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm; dỡ bỏ
hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được phép
của chủ sở hữu quyền liên quan. Tuy không có quy định cụ thể liên quan đến lĩnh vực
thương mại điện tử, nhưng các nguyên tắc trong Luật Sở hữu trí tuệ có thể áp dụng
đối với môi trường mới này. Ví dụ: hành vi sử dụng nhãn hiệu hàng hoá trái phép trên
Internet vẫn bị coi là hành vi vi phạm quyền độc quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá
của chủ sở hữu như hành vi vi phạm trong môi trường truyền thống.
Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử ở Việt Nam
trong thời gian tới đây, cùng với sự khác biệt về bản chất của đối tượng sở hữu trí tuệ
trong môi trường điện tử, ví dụ: bản sao (tác phẩm được bảo hộ theo luật về bản
quyền) trong môi trường điện tử không có sự khác biệt với bản gốc, việc sử dụng
meta tag là nhãn hiệu hàng hoá của người khác....) có thể khiến cho việc áp dụng luật
của các cơ quan tư pháp sẽ gặp khó khăn. Do đó, trong thời gian tới, việc ban hành
một số văn bản dưới luật điều chỉnh các quan hệ sở hữu trí tuệ trong thương mại điện
tử là rất cần thiết để tạo ra sự minh bạch, thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện
tử.
* Luật Công nghệ thông tin
Điều 23 "Thiết lập website" quy định tổ chức, cá nhân có quyền thiết lập
website và phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong khi quy định
tương tự do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành trước đây vẫn chưa được dỡ bỏ thì quy
định này (dù chỉ là "đăng ký" chứ không phải "xin phép") vẫn là một thủ tục phiền
phức không đáng có và khó có khả năng áp dụng thực tế, nhất là khi nhu cầu thiết lập
website cho hoạt động kinh doanh ngày càng tăng cao.
Đặc biệt, Luật Công nghệ thông tin dành hẳn một mục về thương mại điện tử,
bao gồm các Điều từ 32 đến 40, trong đó có những quy định về quyền và trách nhiệm
của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng
(Điều 34), website bán hàng (Điều 35), trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc giao

kết hợp đồng trên môi trường mạng (Điều 36), đặt hàng trên môi trường mạng (Điều
37), quảng cáo trên môi trường mạng (Điều 39).
Các quy định trên có nội dung đề cập trực tiếp đến hoạt động thương mại điện
tử, tuy nhiên còn chưa đầy đủ do không thể bao quát hết các vấn đề của thương mại
điện tử trong khi lại có những nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh của các văn
bản pháp luật khác, ví dụ vấn đề quảng cáo, thanh toán, hoặc bảo vệ thông tin cá nhân
(Điều 17). Về vấn đề này, tại một số cuộc họp và hội thảo, đại diện Bộ Thương mại
cũng như một số cơ quan khác cho rằng Luật Công nghệ thông tin không nên quy
định quá chi tiết về từng lĩnh vực ứng dụng như thương mại điện tử, chữa bệnh từ xa,
đào tạo trực tuyến mà chỉ nên đưa ra những quy định chung để khuyến khích các hoạt
động này phát triển.
* Các văn bản pháp quy khác
+ Nghị định về thương mại điện tử
+ Nghị định về chữ ký số và chứng thực điện tử
+ Các văn bản về thanh toán điện tử
+ Nghị đinh 101/2001/NĐ-CP ngày 31/6/2001 quy định chi tiết một số điều
của Luật hải quan
6. 2.2. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
* Kết nối Internet
Trong cuộc điều tra với hơn 500 doanh nghiệp trên toàn Việt Nam của Bộ TM,
89% doanh nghiệp được hỏi cho biết đã có kết nối Internet. Trong số những doanh
nghiệp đã kết nối Internet, tỷ lệ sử dụng dịch vụ băng thông rộng tiếp tục tăng (99%
so với 66% của năm 2004). Đặc biệt, tỷ lệ doanh nghiệp truy cập Internet bằng ADSL
chiếm đến trên 92%, tăng hơn hẳn so với mức 54% của năm 2004, cho thấy sự phát
triển của dịch vụ ADSL tiếp tục là một trong những động lực thúc đẩy ứng dụng
Internet trong doanh nghiệp. Với chi phí ngày càng giảm và chất lượng được cải thiện
hơn, ADSL đang được lựa chọn ngày càng nhiều như một phương thức hiệu quả
nhằm phục vụ nhu cầu thông tin, giao dịch của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số yếu tố gây trở ngại đối với việc triển khai
ứng dụng Internet trong doanh nghiệp như vấn đề công nghệ, chi phí, chất lượng
đường truyền, an toàn bảo mật…
* Đầu tư CNTT
Kết quả điều tra tổng quan tình hình ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp
cho thấy tỷ trọng đầu tư cho CNTT trên tổng chi phí hoạt động thường niên vẫn còn
tương đối thấp: 70% các công ty được khảo sát chi dưới 5% cho việc triển khai ứng
dụng CNTT, bao gồm cả chi phí viễn thông, đầu tư phần mềm, bảo dưỡng hệ thống,

và đào tạo ứng dụng CNTT. Chỉ có khoảng 6% số công ty cho biết đang dành trên
15% chi phí hoạt động thường niên để đầu tư cho CNTT, tuy nhiên con số này không
tăng so với năm 2004. Kết quả phỏng vấn các doanh nghiệp cho thấy xu hướng trong
vòng 1-2 năm tới vẫn chưa thay đổi, đa phần doanh nghiệp chọn phân bổ khoảng trên
dưới 5% chi phí hoạt động thường xuyên của mình cho đầu tư ứng dụng CNTT.
Phân tích sâu hơn cơ cấu đầu tư CNTT trong các doanh nghiệp được khảo sát,
có thể thấy tình hình vẫn chưa được cải thiện nhiều so với năm 2003 và 2004. Đầu tư
cho phần cứng vẫn chiếm tỷ trọng lấn át trong tổng đầu tư CNTT của doanh nghiệp,
bình quân đạt xấp xỉ 77%, so với 23% dành cho phần mềm và 12,4% dành cho đào
tạo. Đặt trong tương quan với thế giới, cơ cấu đầu tư nặng về phần cứng và coi nhẹ
phần mềm này còn nhiều điểm bất hợp lý, đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy quản lý
cũng như nhận thức về ứng dụng CNTT của doanh nghiệp.
Bảng 2.4.Cơ cấu đầu tư CNTT trong doanh nghiệp
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Nguồn: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam, Bộ Công thương
Nhìn vào kết quả khảo sát, có thể thấy một trong những lý do giải thích cho tỷ
trọng đầu tư thấp về phần mềm là doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm triển khai các
ứng dụng chuyên sâu nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị
mình. Kết quả khảo sát cho thấy số lượng phần mềm tác nghiệp được doanh nghiệp
đưa vào sử dụng hiện còn rất hạn chế. Phổ biến nhất hiện nay là phần mềm kế toán,
với gần 80% doanh nghiệp được hỏi cho biết đã triển khai ứng dụng ở các cấp độ
khác nhau. Phần mềm quản lý nhân sự, quản lý hàng hóa và quản lý khách hàng, mặc
dù đã bước đầu được các doanh nghiệp quan tâm (trên 20% số doanh nghiệp điều tra
cho biết đang nghiên cứu triển khai) nhưng trong đó các phần mềm chuyên dụng
chiếm số lượng không nhiều.
Bảng 2.5. Tỷ lệ sử dụng các phần mềm tác nghiệp
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Nguồn: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam, Bộ Công thương

Kết quả điều tra này cũng phù hợp với thực tế hiện nay của Việt Nam. Phần
mềm kế toán hiện là loại phần mềm tác nghiệp hàng đầu được các công ty dịch vụ
phần mềm và giải pháp CNTT triển khai nghiên cứu, thương mại hóa và đưa vào kinh
doanh một cách hiệu quả. Một số công ty chuyên về phần mềm kế toán như MISA,
FAST, Bravo,… đã xác lập được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, xây dựng được
mạng lưới đối tác thường xuyên và có doanh thu ổn định. Nhiều doanh nghiệp bắt
đầu mở rộng nghiên cứu để xây dựng các bộ giải pháp trọn gói về quản trị doanh
nghiệp (ERP). Từ khía cạnh cung, có thể đánh giá tương đối khả quan về triển vọng
phát triển cầu. Trong vòng 1-2 năm tới, khi lợi ích của các phần mềm tác nghiệp đối
với bài toán quản lý đã được doanh nghiệp nhận thức rõ, khi các phần mềm quản trị
doanh nghiệp trở nên thông dụng và phù hợp hơn với điều kiện Việt Nam, sẽ có ngày
càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn triển khai các sản phẩm phần mềm chuyên nghiệp
từ những nguồn chính thống. Đầu tư cho phần mềm do đó sẽ tăng, phù hợp hơn với
mặt bằng chung của thế giới.
* Phát triển nguồn nhân lực cho CNTT và thương mại điện tử
Mặc dù mặt bằng chung về mức độ đầu tư cho đào tạo CNTT của doanh
nghiệp năm 2005 chưa có nhiều thay đổi (tỷ trọng của đào tạo trong tổng đầu tư
CNTT năm 2005 bình quân là 12,4%, so với 12,3% của năm 2004), nhưng nhận thức
của doanh nghiệp về vấn đề này đã có tiến bộ đáng kể. Năm 2004, gần 30% doanh
nghiệp được hỏi cho biết không áp dụng bất cứ hình thức đào tạo CNTT nào cho đội
ngũ nhân viên của mình. Năm nay con số này đã giảm xuống còn 20%. Mặc dù hình
thức đào tạo vẫn chưa thực sự chuyên nghiệp (gần 60% số doanh nghiệp được hỏi
chọn phương thức đào tạo tại chỗ, nghĩa là nhân viên tự học hỏi và hướng dẫn lẫn
nhau khi phát sinh vấn đề trong công việc), nhưng tỷ lệ doanh nghiệp kết hợp được
một cách bài bản các phương thức đào tạo khác nhau cũng đã tăng hơn so với năm
2004. So với 30% doanh nghiệp có gửi nhân viên đi tham gia các khóa đào tạo ngắn
hạn về CNTT năm 2004, con số 40% của năm 2005 cho thấy một dấu hiệu đáng
khích lệ về sự phát triển nhu cầu đào tạo CNTT trong doanh nghiệp.
6. 2.3. Tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
Thương mại điện tử đã xuất hiện tại Việt Nam trong khoảng 10 trở lại đây kể
từ khi internet được triển khai vào năm 1997. Tuy nhiên, Ứng dụng thương mại điện
tử mới chỉ thực sự phổ biến trong khoảng gần 4 năm trở lại đây kể từ khi luật giao
dịch điện tử được ban hành vào tháng 12/2005 và có hiệu lực vào tháng 3/2006. Luật
giao dịch điện tử được ban hành được xem là một bước ngoặt cho phát triển thương
mại điện tử tại nước ta. Điều này cho thấy rằng chính phủ Việt Nam đã thực sự thấy
được vai trò của thương mại điện tử đối với phát triển kinh tế và xã hội. Bên cạnh
việc ban hành luật, chính phủ còn đưa ra “Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại
điện tử giai đoạn 2006-2010”. Mục tiêu của kế hoạch là:

- 60% DN có quy mô lớn tiến hành giao dịch TMĐT loại hình DN với DN
(B2B);
- 80% DN vừa và nhỏ biết tới tiện ích của TMĐT và tiến hành giao dịch
TMĐT loại hình DN với người tiêu dùng (B2C) hoặc DN với DN (B2B);
- 10% hộ gia đình tiến hành giao dịch TMĐT loại hình DN với người tiêu dùng
(B2C) hoặc người tiêu dùng với người tiêu dùng (C2C);
- Các chào thầu mua sắm của Chính phủ được công bố trên trang tin điện tử
của các cơ quan chính phủ và ứng dụng giao dịch TMĐT trong mua sắm chính phủ
(B2G).
Sau 4 năm ban hành luật cũng như kế hoạch tổng thể phát triển thương mại
điện tử, tại nước ta thương mại điện tử đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như
sản xuất; mua bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ tài chính, ngân hàng; dịch vụ vận tải;
dịch vụ du lịch; dịch vụ công và trong lĩnh vực đào tạo với qui mô rộng khắp cả
nước. Trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, các doanh nghiệp đã triển khai các phần
mềm thương mại điện tử vào trong quản trị doanh nghiệp như: phần mềm quản trị kế
toán, phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp, phần mềm quản trị nguồn cung
ứng, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.
Bảng 2.6. Tình hình ứng dụng các phần mềm trong doanh nghiệp

Nguồn: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam, Bộ Công thương
Nhìn vào bảng trên thấy rằng việc ứng dụng các phần mềm thương mại điện tử
trong các doanh nghiệp tăng theo năm, năm sau nhiều hơn năm trước. Công ty
Vinamilk là một trong số ít doanh nghiệp đã triển khai xây dựng một hệ thống quản
lý quan hệ khách hàng SAP CRM và quản trị nguồn cung ứng của Oracle. Việc triển
khai các ứng dụng này đã giúp cho ban quản trị của công ty có được những thông tin
chính xác và trực tuyến về tình hình hoạt động kinh doanh trên toàn quốc. Ngoài ra
các phần mềm này còn giúp cho nhân viên công ty nâng cao năng lực, tính chuyên
nghiệp và khả năng nắm bắt thông tin thị trường tốt nhất. Thêm vào đó, các phần

mềm này còn giúp công ty quản lý xuyên suốt các chính sách giá, khuyến mãi trong
hệ thống phân phối.
Còn trong lĩnh vực mua bán trực tuyến, số lượng các sàn giao dịch, hay chợ ảo
tăng lên nhanh chóng. Theo nghiên cứu của cục thương mại điện tử và công nghệ
thông tin - Bộ Công Thương, tính đến cuối năm 2007 số lượng sàn thương mại điện
tử B2B tại nước ta là 40 sàn, B2C là 100 sàn. Sàn thương mại điện tử C2C cũng phát
triển nhanh. Tốc độ phát triển sàn thương mại điện tử C2C trong những năm 20062007 chậm hơn so với năm 2003-2004. Tuy nhiên chất lượng của các sàn giao dịch
C2C được cải thiện rất là nhiều. Số lượng sàn thương mại điện tử B2B ít hơn B2C
nhưng tốc độ tăng doanh thu từ sàn giao dịch B2B lại cao hơn. Tham gia vào các sàn
giao dịch thương mại điện tử đã giúp các doanh nghiệp kí kết được nhiều hợp đồng
hơn. Năm 2008, trong số các doanh nghiệp tham gia vào sàn thương mại điện tử có
69,7% doanh nghiệp kí kết được hợp đồng từ sàn giao dịch thương mại điện tử , cao
so với tỷ lệ 63% của năm 2007. Doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử B2B
chiếm 67% tổng doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử, C2C là 33%. Nhìn vào
cơ cấu hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên các website doanh nghiệp, có thể thấy
nhóm hàng hóa phổ biến nhất hiện nay vẫn là thiết bị điện tử - viễn thông, dịch vụ du
lịch và hàng tiêu dùng. Năm 2008 được xem là năm phát triển nóng của hoạt động
bán lẻ hàng điện tử viễn thông, thể hiện ở chỗ các siêu thị điện tử viễn thông mọc lên
như nấm. Cùng theo xu thế phát triển của nghành hàng điện tử viễn thông thì số
lượng các website kinh doanh mặt hàng này cũng tăng mạnh trong năm 2008. Đây là
một kênh mua sắm mới cho người tiêu dùng bên cạnh kênh mua sắm truyền thống.
Trong năm 2006 số lượng website kinh doanh mặt hàng điện tử viễn thông chỉ chiểm
13.4% tổng số website thương mại điện tử; 2007 là 12.6% nhưng đến năm 2008 con
số này đã là 17.4%.
Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng, nước ta đã triển khai được hoạt
động ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử. Những tiện ích mà mà người tiêu dùng
hưởng lợi từ hoạt động ngân hàng điện tử như truy vấn thông tin tài khoản, thông tin
ngân hàng, in sao kê, chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, thanh toán hóa đơn.
Người tiêu dùng có thể tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua mạng
internet (internet banking) hay qua mạng di động (SMSbanking). Còn trong lĩnh vực
chứng khoán điện tử, người tiêu dùng có thể truy vấn thông tin thị trường, thông tin
tài khoản, đăng kí mở tài khoản, quản lý danh mục đầu tư, đặt lệnh giao dịch cũng
như là nhận thông tin về kết quả giao dịch. Vào tháng 9 năm 2008, lần đầu tiên hệ
thống quyết toán chứng khoán kết với với hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Điều
này đã đem lại sự tiện lợi cho các nhà đầu tư chứng khoán, thu hút được nhiều nhà
đầu tư tham gia vào hoạt động đầu tư chứng khoán.
Trong lĩnh vực vận tải hành khách, các công ty vận tải hành khách, đặc biệt là
vận tải đường sắt và hàng không, đã triển khai hoạt động bán vé trực tuyến. Việc triển

khai hoat động bán vé điện tử trong lĩnh vực hàng không là đòi hỏi tất yếu khi tham
gia vào hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA). Jestar Pacific, mà tiền thân là
Pacific Airlines, là hãng bay Việt Nam đầu tiên đã tiến hành hoạt động bán vé điện tử
vào tháng 3 năm 2006. Sau đó 2 năm vào tháng 7 năm 2008 hãng hàng không quốc
gia Việt nam(Vietnam Airline) cũng đã hoàn tất việc triển khai bán vé máy bay điện
tử. Tính đến tháng 10 năm 2008, Vietnam Airline đã kết nối được vé điện tử với 59
hãng hàng không đối tác trên thế giới.
Tính đến hết năm 2008, Việt Nam đã triển khai được một số dịch vụ công trực
tuyến như: khai báo hải quan điện tử, cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử, kê khai
thuế điện tử, mua sắm công trực tuyến, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép thành lập văn phòng đại diện điện tử, đăng ký con
dấu trực tuyến. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến giúp cho chính phủ triển khai
kế hoạch “một cửa” một cách nhanh chóng. Ngoài ra còn tạo môi trường minh bạch
và công khai cho tất cả các dịch vụ công. Đối với hoạt động cấp chứng nhận xuất xứ
điện tử, Việt nam đã triển khai hệ thống eCoSys theo quyết định số 0519/QĐ-BTM
về đề án Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử. Qui trình cấp CO điện tử đơn
giản, nhanh chóng và thuận tiện đã giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều
thời gian, chi phí và nhân lực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp. Quan trọng hơn nữa, eCoSys giúp đẩy nhanh hoạt động xuất khẩu tại nước ta.
Ngoài ra nước ta cũng đã triển khai hoạt động hải quan điện tử theo quyết định số
149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005. Theo thống kê của Tổng cục Hải
quan, tỷ trọng kim nghạch xuất khẩu hàng hóa thông qua thủ tục hải quan điện tử
tăng dần theo các năm, từ 8% năm 2006 lên trên 16% năm 2007 và 9 tháng đầu năm
2008 đã đạt 17.5% tổng kim nghạch xuất khẩu. Sau hơn 3 năm triển khai hoạt động
hải quan điện tử, nước ta đã đạt được một những kết quả khả quan trong thúc đẩy
xuất nhập khẩu, tuy nhiên thì vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Cho đến nay
thủ tục thông quan điện tử mới chỉ thực sự thuận lợi với các doanh nghiệp có hàng
hóa xuất khẩu thuộc luồng xanh. Còn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc luồng
vàng và luồng đỏ thì quy trình khai báo vẫn còn tương đối phức tạp. Hai nữa là tỷ lệ
doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử còn chưa cao. Bên cạnh việc triển
khai hai dịch vụ công trực tuyến nêu trên thì từ năm 2009 việt nam cũng đã triển khai
hoạt động mua sắm chính phủ điện tử(e-procurement)- đấu thầu qua mạng trên 3 đơn
vị lớn VNPT, EVN và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Tính tới cuối năm 2007 đa có trên 30 tỉnh phê duyệt chương trình, kế hoạch
phát triển thương mại điện tử tại địa phương giai đoạn tới năm 2010. Trên mười dự
thảo kế hoạch khác đa được các sở xây dựng xong và trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt. Nhiều kế hoạch được xây dựng với chất lượng tốt và có tính khả thi cao, chẳng
hạn như Chương trình phát triển thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh giai

đoạn 2008 – 2010 hay Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh giai
đoạn 2007 – 2010.
Bên cạnh việc phát triển thương mại điện tử về qui mô trên khắp cả nước, Việt
nam cũng rất quan tâm tới hợp tác thương mại điện tử với thế giới. Nước ta đã chủ
động tham gia vào các diễn đàn đa phương về thương mại điện tử với các tổ chức
APEC, UNCITRAL,UN/CEFACT, UNTACD…..và song phương với các quốc gia,
vùng lãnh thổ có hoạt động thương mại điện tử phát triển như Hoa Kỳ, Trung Quốc,
Hàn Quốc…Hợp tác song phương về thương mại điện tử với Trung Quốc nhằm đẩy
mạnh hoạt động giao thương giữa hai quốc gia, với Hoa Kỳ thì tập trung vào nâng
cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hiện nay nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ trong
lĩnh vực công nghệ thông tin và thương mại điện tử như Microsoft, IBM, Intel, IDG,
Yahoo, Google, Ebay….đã chính thức có mặt và hoạt động tịch cực tại thị trường tại
Việt Nam. Trong lĩnh vực mua bán trực tiếp, việc hợp tác giữa chodientu.vn với
Ebay-sàn giao dịch đấu giá trực tuyến hàng đầu trên thế giới- được xem là bước
ngoặt lớn trong việc phát triển thương mại điện tử tại nước ta.
Tóm lại hoạt động thương mại điện tử tại việt nam vẫn trong giai đoạn đầu
phát triển. Tuy nhiên chỉ trong vòng 4 năm phổ biến thương mại điện tử thì việt nam
đã triển khai được một số ứng dụng thương mại điện tử như trong mua bán hàng hóa
dịch vụ, cung cấp dịch vụ công cho dù kết quả đạt được chưa cao. Các hoạt động
thương mại điện tử đã triển khai tại việt nam chỉ mới mang tính hình thức do hạn chế
về hạ tầng kỹ thuật cũng như nhận thức của người dân.

CHƯƠNG 3: GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
1. Hợp đồng điện tử
1.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng điện tử
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phát triển với tốc độ nhanh chóng và sự
cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thế giới diễn ra ngày càng khốc liệt. Việc tìm
kiếm đối tác, khách hàng, tìm kiếm được thị trường mới, tổ chức được kênh cung ứng
linh hoạt, gọn nhẹ, nhanh chóng với chi phí giảm cũng như khả năng phản ứng nhanh
hơn với các cơ hội trong trong guồng quay của thế giới kinh doanh đó là những lợi
thế không thể thiếu đối với một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển theo kịp thị
trường thế giới. Thương mại điện tử nói chung và hợp đồng điện tử nói riêng chính là
chiếc chìa khóa dẫn các doanh nghiệp tới khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh
trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
1.1.1. Khái niệm
Theo quy định tại điều 388, Bộ luật Dân sự Việt Nam (2005): “Hợp đồng dân
sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền,
nghĩa vụ dân sự”. Điều 24, Luật Thương mại (sửa đổi, 2005) cũng quy định về hình
thức hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo đó, “Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể
hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các
loại hợp đồng mua bán hàng hóa mà pháp luật quy định phải được lập bằng văn bản
thì phải tuân theo các quy định đó”.
Về cơ bản, hợp đồng điện tử cũng giống hợp đồng truyền thống về chức năng,
nội dung và giá trị pháp lý. Điểm khác biệt nổi bật là hình thức thể hiện và phương
thức ký kết hợp đồng điện tử. Luật mẫu về Thương mại điện tử của UNCITRAL
(1996) quy định “Về hình thức hợp đồng, trừ khi các bên có quy định khác, chào
hàng và chấp nhận chào hàng có thể được thể hiện bằng thông điệp dữ liệu. Khi
thông điệp dữ liệu được sử dụng để hình thành hợp đồng, hợp đồng đó không bị phủ
nhận giá trị pháp lý chỉ vì nó được thể hiện bằng thông điệp dữ liệu” [Điều 11, mục
1].
Luật Giao dịch điện tử của Việt Nam cũng đã quy định: “Hợp đồng điện tử là
hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này”
[Điều 33]. “Thông điệp dữ liệu” cũng được quy định cụ thể là “thông tin được tạo ra,
được gửi đi và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử”, cũng theo đó, “phương tiện
điện tử” được quy định là “phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử,
kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương
tự” [, Điều 4, mục 12].
Luật Giao dịch điện tử Việt Nam và Công ước của Liên hợp quốc về sử dụng
thông điệp dữ liệu trong giao kết hợp đồng quốc tế đều không phân biệt hợp đồng
điện tử có tính thương mại và hợp đồng điện tử không có tính thương mại. Đồng thời
các nguồn luật này cũng không phân biệt công nghệ cụ thể nào được sử dụng để ký
kết hợp đồng. Điều này là phù hợp vì hợp đồng điện tử được điều chỉnh chủ yếu về

việc hình thành hợp đồng và giá trị pháp lý của hợp đồng nhằm giảm thiểu sự thay
đổi, bổ sung các nguồn luật liên quan khi áp dụng hợp đồng điện tử.
Hợp đồng điện tử được ký kết có nhiều cấp độ từ đơn giản đến phức tạp. Việc
ký kết hợp đồng điện tử có thể đơn giản như đặt mua vé máy bay, mua sách hay mua
một chiếc điện thoại di động qua mạng Internet… và thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Việc ký kết hợp đồng điện tử cũng có thể phức tạp hơn, ví dụ như việc lựa
chọn và mua một chiếc máy tính trên website bán hàng tự động, hoặc lựa chọn và đặt
mua một chiếc ô tô qua Internet. Hợp đồng điện tử còn có thể được hình thành phức
tạp hơn qua hình thức đấu giá trực tuyến giữa các cá nhân trên website của eBay hoặc
các nhà cung cấp linh kiện sản xuất ôtô trên website Covisint của General Motors.
Mức độ phức tạp này thường không chỉ do công nghệ hình thành hợp đồng mà còn
do tính phức tạp của bản thân giao dịch thương mại hay quy trình kinh doanh trong
từng lĩnh vực cụ thể.
Hợp đồng điện tử dù thương mại hay phi thương mại, dù đơn giản hay phức
tạp trước hết vẫn là một hợp đồng, có các nội dung cơ bản như hợp đồng truyền
thống. Sự khác biệt lớn nhất là ở cách thức giao kết và hình thành hợp đồng, đó là
giao kết thông qua các phương tiện điện tử và hợp đồng điện tử được truyền gửi,
nhậnj thông qua các mạng viễn thông. Chính sự khác biệt này tạo nên một số đặc
điểm riêng của hợp đồng điện tử.
* Khái niệm về giao kết hợp đồng điện tử
Giao kết hợp đồng là thuật ngữ được Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 sử
dụng để chỉ việc ký kết hợp đồng. Vì vậy, giao kết hợp đồng điện tử là quá trình đàm
phán, thương thảo, tạo lập và ký kết hợp đồng thông qua việc trao đổi các dữ liệu
điện tử. Các hợp đồng được giao kết như vậy sẽ được lưu trữ một phần hoặc hoàn
toàn ở dạng dữ liệu điện tử.
Luật Giao dịch điện tử năm 2005 của Việt Nam định nghĩa “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”.
1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng điện tử
Do hợp đồng điện tử được hình thành qua các thông điệp dữ liệu và truyền gửi
qua Internet và các mạng viễn thông nên hợp đồng điện tử có những đặc điểm chính
sau đây:
(i). Thể hiện bằng thông điệp dữ liệu: Đặc điểm nổi bật nhất của hợp đồng là
hình thức thể hiện. Hợp đồng điện tử được tạo lập bởi các thông điệp dữ liệu, để hiển
thị các nội dung của hợp đồng điện tử cần có các thiết bị điện tử ví dụ như máy tính,
điện thoại di động… Hình thức của hợp đồng điện tử hoàn toàn khác với hình thức
phổ biến nhất của hợp đồng truyền thống trên giấy. Chính đặc điểm này của hợp đồng
tạo cảm giác hợp đồng điện tử là “ảo”, không dễ dàng “cầm nắm” được một cách dễ
dàng.
(ii). Do các phương tiện điện tử tạo ra, truyền gửi và lưu trữ: Hợp đồng điện
tử được giao kết thông qua các phương tiện điện tử nhờ sự tiến bộ của các công nghệ

hiện đại như: công nghệ điện tử, công nghệ số, từ tính, quang học, mạng viễn thông
không dây, mạng Internet… Việc sử dụng các phương tiện điện tử và mạng viễn
thông giúp việc giao kết hợp đồng thuận tiện, chính xác và nhanh hơn so với truyền
thống. Đặc biệt, có những giao dịch điện tử mà hợp đồng điện tử được ký kết hoàn
toàn tự động giữa một bên là khách hàng và một bên là doanh nghiệp được đại diện
bởi website bán hàng tự động như trong các mô hình bán lẻ B2C.
(iii). Phạm vi ký kết rộng: Hợp đồng điện tử được ký kết thông qua các
phương tiện điện tử và mạng viễn thông, chính các yếu tố này mở rộng phạm vi giao
kết hợp đồng điện tử ra khắp thế giới. Đặc biệt là việc sử dụng mạng Internet trong
quá trình giao kết hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng có thể ký kết hợp đồng từ
mọi nơi trên thế giới.
(iv). Phức tạp về kỹ thuật: Bên cạnh sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí do sử
dụng phương tiện điện tử và mạng viễn thông để ký kết hợp đồng. Chính những yếu
tố này lại tạo ra một số khó khăn ban đầu cho việc sử dụng vì hợp đồng điện tử đòi
hỏi người sử dụng cần có kiến thức và kỹ năng nhất định khi sử dụng các phương tiện
điện tử.
(v). Luật điều chỉnh chưa hệ thống và chi tiết: Pháp luật truyền thống chưa đề
cập đến các vấn đề như thông điệp dữ liệu, trao đổi dữ liệu điện tử, chữ ký điện tử,
chứng thực chữ ký điện tử, phòng tránh và xử lý các hành vi gian lận, lừa đảo, giả
mạo chữ ký điện tử… Chính vì hợp đồng điện tử là một lĩnh vực mới đối với cả các
bên tham gia và các cơ quan quản lý nên chưa thể có một hệ thống hoàn chỉnh để giải
quyết triệt để những vấn đề phát sinh.
1.1.3. Phân loại hợp đồng điện tử
Hợp đồng điện tử hình thành và phát triển song song với sự hình thành và phát
triển của thương mại điện tử. Dựa trên thực tiễn quá trình phát triển và công nghệ
được sử dụng trong quá trình ký kết hợp đồng điện tử, có thể phân chia thành bốn
loại hợp đồng điện tử như sau:
1.1.3.1. Hợp đồng truyền thống được đưa lên web
Một số hợp đồng truyền thống đã được sử dụng thường xuyên và chuẩn hóa về
nội dung, do một bên soạn thảo và đưa lên website để các bên tham gia ký kết. Hợp
đồng điện tử loại này thường được sử dụng trong một số lĩnh vực như dịch vụ viễn
thông, internet, điện thoại, du lịch, vận tải, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng… Các hợp
đồng được đưa toàn bộ nội dung lên web và phía dưới thường có nút “Đồng ý” hoặc
“Không đồng ý” để các bên tham gia lựa chọn và xác nhận sự đồng ý với các điều
khoản của hợp đồng. Để ký kết hợp đồng này, người mua thường có hai lựa chọn phổ
biến
1.1.3.2. Hợp đồng điện tử hình thành qua giao dịch tự động
Đây là hình thức hợp đồng điện tử được sử dụng phổ biến trên các website
thương mại điện tử bán lẻ (B2C), điển hình như: Amazon.com, Dell.com, Ford.com,
Chodientu.vn, Thegioididong.com.vn… Trong hình thức này, người mua tiến hành
các bước đặt hàng tuần tự trên website của người bán theo quy trình đã được tự động

hóa. Quy trình này thông thường gồm các bước từ tìm kiếm sản phẩm, lựa chọn, đặt
hàng, tính giá, chọn hình thức giao hàng, thanh toán, xác nhận hợp đồng…
Đặc điểm nổi bật của loại hợp đồng điện tử này là nội dung hợp đồng không
được soạn sẵn mà được hình thành trong giao dịch tự động. Máy tính tự tổng hợp nội
dung và xử lý trong quá trình giao dịch dựa trên các thông tin do người mua nhập
vào. Một số giao dịch điện tử kết thúc bằng hợp đồng, một số khác kết thúc bằng đơn
đặt hàng điện tử (Xem Phụ lục 3: Đơn đặt hàng trực tuyến trên website của Ford
Motor). Cuối quá trình giao dịch, hợp đồng điện tử được tổng hợp và hiển thị để
người mua xác nhận sự đồng ý với các nội dung của hợp đồng. Sau đó, người bán sẽ
được thông báo về hợp đồng và gửi xác nhận đối với hợp đồng đến người mua qua
nhiều hình thức, có thể bằng email hoặc các phương thức khác như điện thoại, fax…
1.1.3.3. Hợp đồng điện tử hình thành qua thư điện tử
Đây là hình thức hợp đồng điện tử được sử dụng phổ biến trong các giao dịch
điện tử giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), đặc biệt là trong các giao
dịch thương mại điện tử quốc tế. Trong hình thức này, các bên sử dụng thư điện tử để
tiến hành các giao dịch, các bước phổ biến thường bao gồm: chào hàng, hỏi hàng,
đàm phán về các điều khoản của hợp đồng như quy cách phẩm chất, giá cả, số lượng,
điều kiện cơ sở giao hàng… Quy trình giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp
đồng tương tự quy trình giao dịch truyền thống, điểm khác biệt là phương tiện sử
dụng để thực hiện giao kết hợp đồng là máy tính, mạng Internet và email.
Hình thức giao kết hợp đồng điện tử qua email có ưu điểm nổi bật là truyền tải
được nhiều chi tiết, nhiều thông tin, tốc độ giao dịch nhanh, chi phí thấp, phạm vi
giao dịch rộng. Tuy nhiên, hình thức này có một nhược điểm là tính bảo mật cho các
giao dịch và khả năng ràng buộc trách nhiệm của các bên còn thấp. Hợp đồng này
thường được thiết lập qua nhiều email trong quá trình giao dịch, tuy nhiên, các bên
thường tập hợp thành một hợp đồng hoàn chỉnh sau quá trình giao dịch để thống nhất
lại các nội dung đã nhất trí trong quá trình đàm phán.
1.1.3.4. Hợp đồng điện tử có sử dụng chữ ký số
Đây là hình thức hợp đồng điện tử được sử dụng trên các sàn giao dịch điện tử
tiên tiến như Alibaba.com, Asite.com, Covisint.com, Bolero.net… Đặc điểm nổi bật
là các bên phải có chữ ký số để ký vào các thông điệp dữ liệu trong quá trình giao
dịch. Chính vì có sử dụng chữ ký số nên loại hợp đồng điện tử này có độ bảo mật và
ràng buộc trách nhiệm các bên cao hơn các hình thức trên. Tuy nhiên, để có thể sử
dụng chữ ký số, cần có sự tham gia của các cơ quan chứng thực chữ ký số mà trên thế
giới cũng như tại Việt Nam hiện nay, dịch vụ này còn trong giai đoạn bắt đầu triển
khai.
Quy trình cơ bản để ký kết hợp đồng điện tử có sử dụng chữ ký số bằng công
nghệ khóa công khai PKI (Public Key Infrastructure) thường gồm sáu bước cơ bản:
Bước 1. Một bên (người gửi) soạn thảo hợp đồng, sau đó rút gọn hợp đồng
bằng phần mềm. Quy trình này thường được gọi là quy trình rút gọn hợp đồng (HashFunction).

Bước 2. Bên đó tiến hành tạo chữ ký số từ bản rút gọn của hợp đồng bằng cách
sử dụng khóa bí mật của mình. Hai bước này thường được gọi là quá trình ký số.
Bước 3. Để đảm bảo bí mật nội dung hợp đồng và chữ ký số, bên này tiến hành
mã hóa cả hợp đồng và chữ ký số vừa tạo bằng khóa công khai của bên kia. Sau đó
gửi hợp đồng và chữ ký số đã được mã hóa qua Internet đến bên kia (người nhận).
Bước này được gọi là “gói phong bì số”.
Bước 4. Người nhận tiến hành “mở phong bì số” bằng cách sử dụng khóa bí
mật của mình để giải mã thông điệp nhận được. Bước này đảm bảo chỉ duy nhất
người nhận có thể nhận được thông điệp và chữ ký số của người gửi. Khi đó người
nhận sẽ có trong tay hợp đồng và chữ ký số của người gửi. Tiếp theo người nhận tiến
hành xác thực tính toàn vẹn nội dung của hợp đồng và chữ ký số.
Bước 5. Người nhận tiến hành rút gọn hợp đồng và nhận được bản rút gọn thứ
nhất; tiếp đó người nhận tiến hành giải mã chữ ký số bằng khóa công khai của người
gửi và nhận được bản rút gọn thứ hai.
Bước 6. Người nhận tiến hành so sánh hai bản rút gọn này, nếu giống nhau
chứng tỏ sự toàn vẹn của hợp đồng và chữ ký số đúng là của người gửi. Nếu có sự
khác biệt chứng tỏ đã có sự thay đổi nội dung hợp đồng hoặc chữ ký số.
Về cơ bản quy trình ký kết hợp đồng điện tử có sử dụng chữ ký số tương tự
như quy trình giao dịch thương mại điện tử B2C hoặc B2B, điểm khác biệt là trong
mỗi bước giao dịch, các bên sử dụng chữ ký số để bảo mật nội dung và xác thực
người gửi hợp đồng.
1.1.4. Lợi ích của hợp đồng điện tử
Sử dụng hợp đồng điện tử đem lại cho doanh nghiệp bốn lợi ích cơ bản. Thứ
nhất, hợp đồng điện tử giúp các bên tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch, đàm phán
và ký kết hợp đồng. Thứ hai, sử dụng hợp đồng điện tử giúp các doanh nghiệp giảm
chi phí bán hàng. Thứ ba, sử dụng hợp đồng điện tử giúp quá trình giao dịch, mua
bán nhanh và chính xác hơn. Thứ tư, sử dụng hợp đồng điện tử giúp các doanh
nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế. Hợp đồng
điện tử không chỉ đem lại lợi ích cho các nhà sản xuất mà còn đem lại nhiều lợi ích
cho các công ty thương mại.
Điển hình là Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Li-Fung tại Hồng Kông
đã sử dụng hợp đồng điện tử rất thành công. Công ty này hoạt động với tư cách là
trung gian giới thiệu các sản phẩm của Trung Quốc và Hồng Kông sang thị trường
Mỹ và châu Âu. Li-Fung đã từng bước xây dựng được hệ thống mạng giao dịch điện
tử kết nối các nhà sản xuất tại Trung Quốc, Hồng Kông với các khách hàng tại Mỹ,
châu Âu để kiểm tra hàng hóa, nguyên liệu rồi tiến tới ký kết hợp đồng. Trên cơ sở hệ
thống giao dịch điện tử này, Li-Fung có thể ký hợp đồng cung cấp hàng hóa cho các
khách hàng Mỹ, châu Âu và qua đó cũng tiến hành ký kết hợp đồng với các nhà sản
xuất tại Trung Quốc, Hồng Kông và hợp đồng mua nguyên liệu với các nhà cung cấp
Nhật Bản, Hàn Quốc. Hàng hóa được giao trực tiếp từ nhà máy của các nhà sản xuất
sang các khách hàng tại Mỹ và châu Âu. Thông qua hệ thống giao dịch điện tử, LiFung đã giảm chi phí và thời gian lưu trữ hàng, nguyên liệu, thời gian từ khi đặt hàng

đến lúc giao hàng từ 6 tuần xuống còn 16 ngày, điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh của
Li-Fung so với đối thủ cạnh tranh khác.
1.2. Ký kết hợp đồng điện tử
1.2.1. Ký kết hợp đồng điện tử B2B
B2B là chữ viết tắt của Business-To-Business để chỉ mô hình giao dịch thương
mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Giao dịch B2B thường diễn ra tại
các sàn giao dịch điện tử B2B (B2B emarketplace), trao đổi giao dịch qua thư điện tử
hoặc mạng truyền tải dữ liệu điện tử (EDI). Theo website nghiên cứu thị trường eMarketer (2003) và Công tư dữ liệu quốc tế - International Data Corporation (2004),
tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử B2B đạt 1.400 tỷ USD trong năm 2003 và
2.400 tỷ USD trong năm 2004. Cũng theo tính toán của hai công ty này, tổng giá trị
thương mại điện tử B2B toàn cầu năm 2008 đạt khoảng 10.000 tỷ USD. Tỷ lệ phần
trăm giao dịch B2B dựa trên Internet trong tổng giá trị giao dịch thương mại B2B
không qua Internet tăng từ 0,2% năm 1997 lên 2,1% năm 2000 và khoảng 10% năm
2005. Tỷ trọng các giao dịch thương mại điện tử B2B chiếm trung bình khoảng 85%
tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử.
Thương mại điện tử B2B đã trải qua 5 giai đoạn phát triển tính từ năm 1995
đến nay, bao gồm:
- Giai đoạn 1 (1995-1997): Hiện diện trên web, quảng bá và xúc tiến;
- Giai đoạn 2 (1997-2000): Đặt hàng trực tuyến B2B;
- Giai đoạn 3 (2000-2001): Sàn giao dịch điện tử B2B, B2G;
- Giai đoạn 4 (2001-2002): Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP);
- Giai đoạn 5 (2002 - nay): Bán hàng tự động, dịch vụ trực tuyến, tích hợp hệ
thống thông tin trong và ngoài doanh nghiệp, liên kết và phối hợp với đối tác thông
qua hệ thống SCM và CRM.
Thương mại điện tử B2B đang bước vào giai đoạn thứ năm, trong giai đoạn
này các doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng các hệ
thống thông tin tích hợp giữa nhà cung cấp và người mua, cải thiện dây chuyền cung
ứng, nâng cao hiệu quả sản xuất bên trong và phân phối bên ngoài doanh nghiệp, xây
dựng các hệ thống bán hàng và dịch vụ khách hàng thông minh, trực tuyến.
Thương mại điện tử B2B cũng được chia thành bốn loại hình cơ bản dựa trên
quy trình giao dịch, đối tượng xây dựng cơ sở hạ tầng cho giao dịch điện tử và số
lượng các bên tham gia sàn giao dịch điện tử . Các sàn giao dịch này bao gồm:
- Sàn của người bán: do người bán bán thành lập cho nhiều người mua.
- Sàn của người mua: do người mua thành lập cho nhiều người bán.
- Sàn của trung gian: cho nhiều người bán và nhiều người mua.
- Cổng thương mại điện tử tích hợp: do nhiều bên phối hợp nhằm chia sẻ
thông tin và giao dịch giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, các tổ chức.

Có nhiều sàn giao dịch thương mại điện tử điển hình cho tất cả các mô hình
trên như: Cisco - Sàn giao dịch của người bán; General Electric, Boeing, Marshall –
Sàn giao dịch của người mua; Alibaba – Sàn giao dịch của trung gian hay Belero.net
– Cổng thương mại điện tử. Cisco được coi là một trong những công ty đầu tiên đã
xây dựng thành công sàn giao dịch điện tử B2B trên thế giới.
1.2.1.1. Kí kết hợp đồng trên sàn giao dịch thương mại điện tử của Cisco Systems
Cisco Systems (www.cisco.com) là nhà sản xuất bộ định tuyến (router), bộ
chuyển mạch (switch), đây là nhà cung cấp dịch vụ liên kết mạng hàng đầu thế giới.
Cisco đã không ngừng mở rộng trong vài năm gần đây và đã phát triển thành sàn giao
dịch thương mại điện tử chuyên cung cấp dịch vụ bán hàng trực tiếp cho các khách
hàng là doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới. Từ năm năm 1994, Cisco đưa toàn bộ hệ
thống kinh doanh của mình lên mạng và đặt tên là Kết nối Cisco trực tuyến (Cisco
Connection Online - CCO).
Đến năm 2001, website này đã đón nhận khoảng 1.3 triệu lượt khách hàng và
các đối tác trung gian truy cập để nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật, đặt hàng và kiểm tra
tình hình thực hiện hợp đồng, hoặc download phần mềm. Dịch vụ này thu hút khoảng
85% các yêu cầu dịch vụ của khách hàng và 95% phần mềm cập nhật được thực hiện
trực tuyến. Dịch vụ trên website B2B của Cisco được cung cấp bằng 14 thứ tiếng. Mô
hình của Ciso được coi là một mô hình B2B thành công điển hình đầu tiên trên thế
giới.
Ký kết hợp đồng điện tử B2B: Cisco xây dựng tất cả các sản phẩm của mình
theo đơn đặt hàng của các khách hàng doanh nghiệp, vì thế có rất ít sản phẩm làm
sẵn. Trước khi có hệ thống kinh doanh trực tuyến CCO, đặt hàng và quản lý các đơn
đặt hàng là một công việc tốn thời gian, phức tạp và hay xảy ra lỗi, vì nó được tiến
hành bằng fax hay thư truyền thống. Cisco bắt đầu ứng dụng các công cụ thương mại
điện tử dựa trên nền tảng Web vào tháng 7 năm 1995, và trong vòng 1 năm, trung tâm
sản phẩm Internet đã có thể cho phép khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào của Cisco
trên Web. Ngày nay, một kỹ sư của khách hàng có thể ngồi tại một chiếc máy vi tính,
thiết kế một sản phẩm và có thể phát hiện ngay lập tức nếu có bất kỳ một sai sót gì
trong cấu hình đó thông qua hệ thống hỗ trợ thiết kế tự động của Cisco. Bằng việc
cung cấp giá cả và các công cụ cho phép khách hàng tự cấu hình sản phẩm theo nhu
cầu của mình, hầu hết các đơn hàng (khoảng 98% ) đều được đặt thông qua CCO, tiết
kiệm thời gian và chi phí cho cả Cisco và khách hàng. Năm 1996, trong vòng 5 tháng
đầu hoạt động đặt hàng điện tử, Cisco đã ghi nhận doanh thu bán hàng trực tuyến trên
100 triệu USD. Con số này tăng lên 4 tỷ năm 1998 và hơn 8 tỷ năm 2002.
1.2.1.2. Giao dịch trên cổng thương mại điện tử Bolero.net:
Mô hình sàn giao dịch điện tử quốc tế B2B được thành lập đầu tiên trên thế
giới là Bolero.net, với mục đích triển khai vận đơn điện tử và tất cả các chứng từ điện
tử trong quá trình giao dịch thương mại quốc tế. Đặc điểm nổi bật của mô hình này là
sử dụng chữ ký số trong tất cả các giao dịch. Tại mỗi bước giao dịch, các bên đều sử
dụng chữ ký số để mã hóa và bảo mật thông điệp dữ liệu trước khi truyền gửi. Chữ ký

số cũng có thể được sử dụng tại các sàn giao dịch điện tử, tại đó các bên có thể sử
dụng chữ ký số để ký, gửi, nhận, xác thực các bên và nội dung các chứng từ điện tử .
Toàn bộ quy trình giao nhận điện tử thông qua Bolero.net trong đó bao gồm cả
quy trình phát hành vận đơn điện tử, chuyển quyền sở hữu từ người xuất khẩu sang
người nhập khẩu, đến việc xuất trình cho đại lý người chuyên chở tại nước nhập khẩu
để nhận hàng được minh hoạ qua 14 bước cụ thể như sau :
Bước 1: Người nhập khẩu đăng nhập vào Bolero.net và đặt hàng thông qua hệ
thống xử lý thông điệp Trung tâm (BCMP - Bolero Core Messaging Platform);
Bước 2: Người xuất khẩu đăng nhập vào Bolero.net và nhận đơn đặt hàng của
người nhập khẩu;
Bước 3: Người nhập khẩu gửi cho người xuất khẩu một thông điệp yêu cầu các
chứng từ cần xuất trình sau khi giao hàng để được thanh toán;
Bước 4a : Người xuất khẩu gửi chấp nhận cho người nhập khẩu;
Bước 4b : Người nhập khẩu gửi tiếp thông điệp đến ngân hàng yêu cầu mở
L/C;
Bước 5: Ngân hàng mở L/C thông báo cho người xuất khẩu thông qua
Bolero.net và Người xuất khẩu thực hiện giao hàng như trong truyền thống;
Bước 6: Người xuất khẩu gửi các yêu cầu lấy các chứng từ cần thiết đến các cơ
quan như Chứng nhận kiểm dịch, Chứng nhận xuất xứ, Chứng nhận chất lượng, Vận
đơn đường biển, Bảo hiểm đơn…;
Bước 7: Các chứng từ điện tử được chuyển đến cho người xuất khẩu thông qua
Bolero.net;
Bước 8: Người xuất khẩu gửi bộ chứng từ điện tử cho Trung tâm xử lý thanh
toán (SURF - Settlement Utility for managing Risk and Finance) thuộc Bolero.net để
tổ chức kiểm tra và tiến hành thanh toán;
Bước 9: SURF kiểm tra các chứng từ với L/C và thông báo cho người xuất
khẩu và ngân hàng của người nhập khẩu;
Bước 10: Người nhập khẩu thanh toán cho Ngân hàng nhập khẩu, bộ chứng từ
được chuyển cho người nhập khẩu;
Bước 11: Ngân hàng nhập khẩu thanh toán cho ngân hàng của người xuất
khẩu;
Bước 12: Khi hàng đến cảng, đại lý của người chuyên chở thông báo hàng đã
đến cảng cho người nhập khẩu;
Bước 13: Người nhập khẩu xuất trình vận đơn điện tử để đổi lấy lệnh giao
hàng;
Bước 14: Người nhập khẩu dùng lệnh giao hàng để nhận hàng từ người vận
tải.

Mặc dù phương thức giao dịch điện tử trên, đặc biệt là việc ký kết hợp đồng và
sử dụng các chứng từ điện tử, đã được phát triển qua hơn 20 năm nhưng vẫn chưa
thực sự đáp ứng được nhu cầu giao dịch điện tử. Nguyên nhân là do trong thương mại
quốc tế có rất nhiều bên tham gia vào quá trình giao dịch, vận tải, giao nhận, thanh
toán, bảo hiểm...
Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin như hiện
nay, khi các tổ chức này có đủ điều kiện về công nghệ và có một môi trường pháp lý
đầy đủ đối với hợp đồng và các chứng từ điện tử; cùng tham gia một hệ thống các sàn
giao dịch điện tử B2B tiêu chuẩn như Bolero hoặc tương tự thì việc ký kết và thực
hiện hợp đồng điện tử sẽ thực sự được áp dụng rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi hơn để
phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nguồn: Tổng hợp
1.2.2. Ký kết hợp đồng điện tử B2C
Thương mại điện tử B2C hay Business-To-Consumer là mô hình giao dịch
thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với khách hàng cá nhân, điển hình là việc
doanh nghiệp thông qua website bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Mô hình
thành công nhất đến nay và cũng là một trong các mô hình thương mại điện tử đầu
tiên về bán lẻ trực tuyến là Amazon.com. Khởi đầu bằng mô hình cửa hàng bán sách
trực tuyến, đến nay đã phát triển thành cửa hàng trực tuyến lớn nhất thế giới.
Amazon.com có tên đầy đủ là Amazon.com Inc., được thành lập năm 1994, có trụ sở
tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Doanh số bán hàng của Amazon.com năm 2007 là
14,84 tỷ USD, lợi nhuận ròng là 476 triệu USD với tổng số nhân viên 17.000 người.
Mô hình ký kết hợp đồng B2C trên Amazon.com đã trở thành mô hình chuẩn để các
doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến tham khảo khi xây dựng quy trình bán lẻ của mình.
Quy trình được thực hiện giữa một bên là khách hàng thực và một bên là hệ thống
bán hàng tự động của Amazon.com thông qua Internet. Quy trình ký kết hợp đồng
điện tử B2C trên Amazon.com gồm 10 bước, cụ thể như sau:
Bước 1. Tìm kiếm sản phẩm trên website của Amazon.com. Công cụ tìm kiếm
(Search Engine) gồm nhiều chức năng tìm kiếm tinh tế để khách hàng có thể dễ dàng
tìm được sản phẩm một cách nhanh chóng;
Bước 2. Cho phép khách hàng xem chi tiết sản phẩm. Tại bước này, khách
hàng có thể xem các thông tin về nhà sản xuất, tác giả, thông tin chung về sản phẩm,
đặc biệt là xem các bình chọn, đánh giá của khách hàng đã mua sản phẩm.
Bước 3. Thêm sản phẩm vào giỏ mua hàng (Add to Shopping Cart): Tại bước
này, website tương tác của Amazon.com tự động gợi ý một số sản phẩm, đưa ra
quảng cáo, khuyến mại liên quan đến sản phẩm đang mua sắm;
Bước 4. Nhập thông tin người mua hàng (buyer login): Tại bước này, website
cho phép khách hàng tự đăng nhập hoặc đăng ký thông tin về mình để thuận tiện cho
các giao dịch sau này;
Bước 5. Nhập vào địa chỉ nhận hàng (shipping address);
Bước 6. Chọn phương thức giao hàng: Tại bước này, khách hàng có thể lựa
chọn các dịch vụ giao hàng với thời hạn khác nhau, khách hàng cũng có thể đăng ký
các yêu cầu riêng về giao hàng với Amazon.com;
Bước 7. Chọn phương thức thanh toán: Khách hàng có thể lựa chọn nhiều hình
thức thanh toán khác nhau, bao gồm thanh toán bằng thẻ tín dụng, bằng lệnh chuyển
tiền, giao hàng trả tiền;
Bước 8. Nhập vào địa chỉ người thanh toán;
Bước 9. Kiểm tra toàn bộ đơn hàng: Tại bước cuối cùng, khách hàng kiểm tra
lại toàn bộ nội dung đơn hàng do hệ thống bán hàng của người bán tự tổng hợp và sau
đó có thể xác nhận đơn hàng;

Bước 10. Hệ thống bán hàng gửi email xác nhận đơn đặt hàng đến địa chỉ
email của người mua. Nội dung hợp đồng điện tử B2C này thường gồm các nội dung
cơ bản như: Tên hàng, số lượng, đơn giá, tổng giá trị, phương thức thanh toán, địa chỉ
thanh toán, địa chỉ giao hàng, phương thức giao hàng và một số nội dung khác như
dịch vụ kèm theo, bảo hiểm…;
Về cơ bản, hợp đồng điện tử B2C được hình thành giữa một bên là khách hàng
cá nhân và một bên là hệ thống thông tin tự động của doanh nghiệp bán lẻ. Tuy
nhiên, trên thực tế hợp đồng điện tử có thể được hình thành một phần bằng giao dịch
điện tử như trên và một phần bằng giao dịch truyền thống. Trong mười bước giao
dịch trên đây, khách hàng có thể thực hiện các bước từ 1 đến 6 thông qua hệ thống
giao dịch điện tử tự động trên website sau đó việc thanh toán có thể thực hiện bằng
chuyển khoản, việc xác nhận hợp đồng có thể thực hiện qua fax, điện thoại hoặc
email.
1.2. 3. Ký kết hợp đồng điện tử C2C
Mô hình giao dịch điện tử giữa cá nhân với nhau thường gọi là C2C hay
Consumer-To-Consumer cho phép các cá nhân có thể tự chào bán các sản phẩm,
thông qua quá trình đấu giá trực tuyến để lựa chọn người trả giá cao nhất. Website
thành công điển hình của mô hình này là Ebay.com, khác với các cửa hàng bán lẻ hay
siêu thị điện tử, Ebay là một website cho phép người mua và người bán gặp nhau để
tiến hành các giao dịch đấu giá trực tuyến. Ebay.com cũng khác với Alibaba.com ở
chỗ đối tượng tham gia Ebay chủ yếu các các cá nhân trong khi Alibaba.com thu hút
đối tượng tham gia là các doanh nghiệp.
Quy trình khách hàng giao dịch và ký kết hợp đồng điện tử trên website của
Ebay.com gồm các bước cơ bản như sau:
Bước 1. Đăng ký thành viên;
Bước 2. Tìm kiếm sản phẩm;
Bước 3. Lựa chọn cách thức mua hàng: Đấu giá, đặt hàng qua Ebay hoặc mua
hàng trực tiếp từ Ebay;
Bước 4. Lựa chọn phương thức thanh toán;
Bước 5. Sử dụng My Ebay;
Bước 6. Liên hệ với các thành viên.
Ebay.com vẫn được coi là mô hình đấu giá trực tuyến C2C thành công nhất
hiện nay. Tên đầy đủ là eBay Inc., công ty này được thành lập năm 1995, có trụ sở tại
San Jose, California, Hoa Kỳ. Mô hình ban đầu là sàn đấu giá trực tuyến, sau này
được mở rộng sang thanh toán điện tử - PayPal; thông tin trực tuyến – Skype; cửa
hàng trực tuyến – Shopping.com; thuê xe trực tuyến – Rent.com; Quảng cáo trực
tuyến – Kijiji.com; Bán vé điện tử - Stubhub.com; Mạng xã hội – StumbleUpon.com.
Doanh thu của eBay năm 2007 đạt 7,67 tỷ USD. Tổng số nhân viên là 11.600 người.
Trên eBay, mọi người tham gia có thể đấu giá hầu như mọi thứ, eBay thu một
khoản phí đăng tin đấu giá và trị giá giao dịch (1,25% đến 7,25% trị giá giao dịch).

Quy trình đấu giá được bắt đầu khi người bán điền vào form thông tin về hàng hóa.
Người bán cũng phải đặt mức giá tối thiểu và thời gian hiệu lực của chào bán. Trong
thời gian này, người mua có thể trả giá tùy ý. Phiên đấu giá kết thúc khi hết thời gian
do người bán quy định. Sau đó, người bán và người mua có thể thương lượng hình
thức thanh toán, giao hàng, các điều khoản bảo hành, dịch vụ khác. Trên sàn giao
dịch này, eBay đóng vai trò trung gian qua đó người mua và người bán có thể yên
tâm hơn khi giao dịch.
1.3. Quy trình thực hiện hợp đồng điện tử
1.3.1. Thực hiện hợp đồng điện tử B2B
Việc thực hiện hợp đồng điện tử B2B được triển khai theo hai cấp độ. Cấp độ
thứ nhất, các bên tiến hành thanh toán, giao hàng và cung cấp dịch vụ như truyền
thống với sự kết hợp của một số ứng dụng công nghệ thông tin như email, website để
trao đổi thông tin và cung cấp dịch vụ. Cấp độ thứ hai, các bên sử dụng những sàn
giao dịch điện tử làm trung tâm để qua đó tiến hành các giao dịch, thanh toán, phân
phối, đặc biệt là xử lý chứng từ điện tử. Tại cấp độ này, các sàn giao dịch điện tử cho
phép các đối tác tham gia như người mua, người bán, người chuyên chở, các ngân
hàng có thể tham gia và tiến hành các giao dịch điện tử.
Một số công ty tự xây dựng các hệ thống thương mại điện tử và thiết lập các
mô hình thực hiện hợp đồng điện tử phù hợp với ngành hàng kinh doanh của mình
như Dell trong ngành máy tính, VW và General Motor trong ngành ô tô, Boeing
trong ngành sản xuất máy bay, Walmart trong mua sắm B2B để phục vụ hệ thống bán
lẻ… Hình 1.9 minh họa quy trình Dell tổ chức thực hiện các đơn đặt hàng về máy
tính.
Dell Computer là một trong số ít các công ty đầu tiên tổ chức ký kết hợp đồng
điện tử B2B thành công. Dell cũng là công ty đầu tiên triển khai thực hiện hợp đồng
điện tử thành công thông qua việc ứng dụng thương mại điện tử để kết nối các nhà
cung cấp, lắp ráp và phân phối sản phẩm máy tính trên khắp thế giới. Dell Computer
Corp được Michael Dell thành lập năm 1985 là công ty đầu tiên cung cấp PC qua thư
đặt hàng. Dell tự thiết kế các máy tính cá nhân và cho phép khách hàng tự cấu hình
và lựa chọn hệ thống tùy ý thông qua mô hình Build-to-Order và chính mô hình này
đã tạo nên thành công của Dell Computer.
Năm 1993, Dell bắt đầu triển khai hệ thống đặt hàng trực tuyến (online-ordertaking) và mở các chi nhánh tại châu Âu và châu Á. Dell bắt đầu chào bán các sản
phẩm của mình qua website Dell.com. Chính hoạt động này tạo thế mạnh cho Dell
trong cuộc cạnh tranh với các hãng máy tính lớn khác như IBM, HP và Compag.
Đến năm 2000, Dell trở thành công ty cung cấp PC hàng đầu thế giới. Vào thời
điểm đó doanh thu của Dell qua mạng đạt 50 triệu USD/ngày và ước tính khoảng 18
tỷ USD/năm. Hiện nay, doanh số kinh doanh qua mạng của Dell.com đạt khoảng 50
tỷ USD/năm.
* Thực hiện hợp đồng điện tử tại Dell Computer

Dell cung cấp cho hơn 100.000 khách hàng doanh nghiệp dịch vụ hỗ trợ khách
hàng đặc biệt với tên gọi là Premier Dell service. Khách hàng điển hình là British
Airways (BA) sử dụng Dell như đối tác chiến lược để cung cấp hệ thống thông tin.
Dell cung cấp khoảng 25.000 máy tính xách tay và để bàn cho nhân viên của BA.
Dell cũng cung cấp hai hệ thông mua sắm trực tuyến cho BA, qua đó cho phép BA
theo dõi, mua và kiểm tra các đơn hàng qua website đã được Dell customize phù hợp
với BA. Tại website của Dell, Britich Airway có thể lựa chọn và tự xây dựng cấu
hình máy tính sao cho phù hợp với từng bộ phận kinh doanh của mình. Nhân viên của
BA thông qua hệ thống Intranet được kết nối với hệ thống của Dell cũng được phép
lựa chọn và đặt mua máy tính phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
Để thực hiện các hợp đồng, các đơn đặt hàng điện tử hiệu quả, Dell đã phối
hợp với các đối tác thông qua kết nối hệ thống thông tin của mình đến các nhà cung
cấp thiết bị, linh kiện trên khắp thế giới. Đồng thời, để phân phối sản phẩm, Dell sử
dụng dịch vụ của FedEx và UPS để nhận, lưu kho và vận chuyển linh kiện, thiết bị từ
các nhà cung cấp khác nhau. Dell sử dụng lợi thế của công nghệ thông tin và web để
chia sẻ thông tin giữa các đối tác nhằm giảm thiểu hàng hóa lưu kho và thời gian thực
hiện các đơn đặt hàng.
Các nỗ lực tích hợp hệ thống thông tin với các đối tác (B2Bi – Business to
Business Integration) của Dell bắt đầu từ năm 2000, khi đó Dell sử dụng PowerEdge
servers dựa trên kiến trúc của Intel và hệ thống giải pháp phần mềm webMethods
B2B integration để kết nối các hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERPenterprise resource planning) của khách hàng, hệ thống mua hàng trực tuyến của Dell
với các đối tác sản xuất và thương mại. Dell đã xây dựng được hệ thống thông tin với
15.000 nhà cung cấp trên thế giới.
Bên cạnh phân phối sản phẩm, Dell cũng đi đầu trong ứng dụng công nghệ
thông tin để cung cấp dịch vụ khách hàng trực tuyến (e-Customer Service). Để triển
khai tốt nhất hoạt động quản trị quan hệ khách hàng (CRM-customer relationship
management), Dell cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tuyến qua mạng 24.7 cũng như dịch
vụ quay số trực tiếp cho các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật. Các dịch vụ hỗ trợ đa dạng từ
xử lý sự cố, hướng dẫn sử dụng, nâng cấp, downloads, tin tức, công nghệ mới...
FAQs, thông tin tình trạng thực hiện đơn hàng, “my account”, diễn đàn để trao đổi
thông tin, công nghệ và kinh nghiệm, bản tin và các hoạt động tương tác giữa khách
hàng và khách hàng khác. Sử dụng các phần mềm xử lý dữ liệu (data mining tools),
Dell có thể phân tích và tìm hiểu được nhiều vấn đề liên quan đến nhu cầu và hành vi
của khách hàng từ đó có kế hoạch và giải pháp phục vụ tốt hơn.
Để có khả năng phối hợp tốt với các nhà cung cấp và phân phối, điều kiện tiên
quyết là tăng cường hệ thống thông tin nội bộ doanh nghiệp. Từ đó Dell đã có thể
thực hiện các đơn đặt hàng với số lượng lớn trong thời gian ngắn nhất. Đặc biệt là để
nâng cao khả năng sản xuất theo đơn hàng (Build-To-Order), nâng cao độ chính xác
của dự đoán nhu cầu và hiệu quả trong dự trữ để sản xuất, giảm thời gian từ khi đặt
hàng đến khi giao hàng (Order-To-Delivery) và nâng cao dịch vụ khách hàng Dell
hợp tác với Accenture để xây dựng hệ thống quản trị chuỗi cung cấp (SCM- Supply
Chain Management). Hiện nay hệ thống này được sử dụng tại tất cả các nhà máy của

Dell trên khắp thế giới cho phép Dell có thể thích nghi với môi trường kinh doanh và
công nghệ biến đổi nhanh đồng thời duy trì được hiệu quả hoạt động cao nhất. Dell
cũng đã tự động hóa việc lập kế hoạch sản xuất, dự đoán nhu cầu, quản trị kho qua sử
dụng công nghệ thông tin và mô hình e-supply chain. Dell đã trở thành một trong 5
công ty được tạp chí Fortune đánh giá cao từ năm 1999. Dell đã xây dựng hơn 100
website cho từng thị trường quốc gia khác nhau và duy trì lợi nhuận ở mức khoảng 3
tỷ USD/năm.
1.3.2. Thực hiện hợp đồng điện tử B2C
Quy trình thực hiện các hợp đồng điện tử B2C được bắt đầu từ khi người bán
nhận được đơn đặt hàng qua website thương mại điện tử, về cơ bản quá trình này
gồm các bước như sau:
Bước 1. Kiểm tra thanh toán: Tùy phương thức thanh toán giữa các bên mà
quy trình xác trả và nhận thanh toán khác nhau. Trong giao dịch điện tử B2C, phương
thức thanh toán phổ biến nhất là bằng thẻ tín dụng và được thực hiện qua website của
người bán hàng trong quá trình đặt hàng. Bên cạnh đó có nhiều phương thức thanh
toán khác như: giao hàng trả tiền, sử dụng tiền điện tử, chuyển khoản trực tiếp vào tài
khoản của người bán…
Bước 2. Kiểm tra tình trạng hàng trong kho: Người bán kiểm tra hàng hoá có
sẵn để phân phối hay không. Tuỳ từng trường hợp có thể hàng đã sẵn sàng để giao
hoặc phải mua sắm nguyên liệu, tiến hành sản xuất, hoặc liên hệ với người cung cấp
để bổ sung thêm hàng.
Bước 3. Tổ chức vận tải: Sản phẩm có thể phân chia thành hai loại, hàng hóa
số hoá và hàng hóa không số hoá được. Đối với hàng số hoá được, mặt hàng này
thường luôn sẵn sàng do bản chất đặc thù của hàng số hóa, tuy nhiên việc giao ngay
hay không giao ngay còn phụ thuộc một số yếu tố khác như: bản quyền, tốc độ đường
truyền... Đối với hàng hóa hữu hình, việc phân phối có thể do người bán tự tổ chức
thực hiện hoặc thuê dịch vụ của các công ty chuyên về phân phối, giao nhận hàng
hóa.
Bước 4. Mua bảo hiểm: Trong một số trường hợp, hàng hoá cần được mua
bảo hiểm. Thông tin để mua bảo hiểm cần được trao đổi với công ty bảo hiểm và
khách hàng.
Bước 5. Sản xuất hàng: Sau khi nhận được đơn đặt hàng, hàng hoá có thể
được sản xuất, lắp ráp hoặc mua từ nhà sản xuất. Việc sản xuất có thể được tiến hành
trong doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng thuê bên ngoài sản xuất.
Bước 6. Dịch vụ: Bên cạnh việc tổ chức thu mua hay sản xuất, cần tổ chức
cung cấp các dịch vụ kèm theo như hướng dẫn sử dụng, bảo hành, nâng cấp.
Bước 7. Mua sắm và kho vận: Nếu người kinh doanh thương mại điện tử là
người bán lẻ như trường hợp của www.amazon.com hay www.walmart.com, việc tổ
chức mua lại hàng hoá từ những nhà sản xuất là cần thiết. Một số mô hình có thể
được áp dụng, hoặc là hàng hoá được lưu trong kho của chính người kinh doanh, ví
dụ như cách Amazon.com lưu kho những cuốn sách bán chạy nhất. Tuy nhiên, đối

với những quyển sách chỉ có một số đơn hàng thì tất nhiên việc phân phối sẽ được
thực hiện từ kho của trung gian hay nhà xuất bản.
Bước 8. Liên hệ với khách hàng: Tập hợp thông tin khách hàng để sử dụng
trong những lần giao dịch sau và chào bán các sản phẩm khách hàng yêu cầu.
Bước 9. Xử lý hàng trả lại: Trong một số trường hợp, khách hàng muốn đổi
hay trả lại hàng, người bán cần có hệ thống để nhận và xử lý hàng trả lại hiệu quả.
Theo số liệu thống kê của Bayles năm 2001, ở Mỹ khoảng 30% các hàng hoá mua
trên mạng có liên quan đến trả lại người bán. Cũng từ đây phát sinh một hoạt động hỗ
trợ thực hiện các HĐĐT B2C gọi là “reverse logistics” hay giao nhận và vận tải hàng
trả lại.
1.4. So sánh hợp đồng điện tử với hợp đồng truyền thống
Hợp đồng truyền thống là những hợp đồng được ký kết theo những phương
thức truyền thống như các bên trực tiếp gặp gỡ, đàm phán và giao kết hợp đồng trực
tiếp bằng lời nói, bằng văn bản, thậm chí bằng hành vi cụ thể hoặc giao kết hợp đồng
thông qua trao đổi thư từ, tài liệu giao dịch bằng đường bưu điện. Còn hợp đồng điện
tử là hợp đồng giao kết bằng phương tiện điện tử.
* Sự giống nhau:
Thương mại điện tử không làm thay đổi khái niệm thương mại truyền thống.
Thương mại điện tử là một hình thức kinh doanh mới, kinh doanh qua một cách thức
mới trên cơ sở áp dụng các công nghệ hiện đại. Vì vậy hợp đồng điện tử và hợp đồng
truyền thống có nhiều điểm giống nhau cơ bản:
- Chúng đều là hợp đồng, mà hợp đồng được hiểu “là sự thỏa thuận giữa các
bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ với nhau” – điều 308
Bộ luật dân sự Việt Nam đã khẳng định.
- Cả hợp đồng truyền thống và hợp đồng điện tử khi giao kết và thực hiện
chúng đều phải dựa trên những cơ sở pháp lý nhất định và tuân thủ những quy định
liên quan đến hình thức của hợp đồng, chủ thể của hợp đồng, điều kiện hiệu lực của
hợp đồng, quy trình giao kết hợp đồng, chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và
giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có.
* Sự khác nhau:
Bên cạnh những điểm giống nhau cơ bản nêu trên, hợp đồng điện tử và hợp
đồng truyền thống cũng có nhiều điểm khác nhau. Những điểm khác biệt đó là:
- Về các chủ thể tham gia vào việc giao kết hợp đồng điện tử:
Trong giao dịch điện tử, ngoài các chủ thể tham gia vào giao kết như đối với
thương mại truyền thống (người bán, người mua,…) đã xuất hiện các bên thứ ba có
liên quan chặt chẽ đến hợp đồng điện tử. Đó là các nhà cung cấp các dịch vụ mạng và
các cơ quan chứng thực chữ ký điện tử. Những bên thứ ba này có nhiệm vụ chuyển
đi, lữu giữ các thông tin giữa các bên tham gia giao dịch thương mại điện tử, đồng
thời họ cũng có thể đóng vai trò trong việc xác nhận độ tin cậy của các thông tin
trong giao dịch thương mại điện tử.

Với đặc thù được giao kết dưới dạng phi giấy tờ, việc giao kết hợp đồng điện
tử sẽ gặp rủi ro nếu không có các nhà cung cấp dịch vụ mạng và các cơ quan chứng
thực chữ ký điện tử. Các nhà cung cấp dịch vụ mạng có trách nhiệm duy trì hệ thống
mạng (mạng nội bộ của doanh nghiệp cũng như mạng quốc gia) luôn ở trong tình
trạng hoạt động tốt với cơ chế 24/24 giờ. Hệ thống mạng trục trặc lập tức sẽ ảnh
hưởng đến việc giao kết hợp đồng điện tử. Cơ quan chứng thực chữ ký điện tử sẽ
đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và tạo ra được một cơ chế sao cho các
hợp đồng điện tử không thể bị giả mạo và không thể bị phủ nhận khi tranh chấp phát
sinh.
Những người thứ ba này không tham gia vào quá trình đàm phán, giao kết hay
thực hiện hợp đồng điện tử. Họ tham gia với tư cách là các cơ quan hỗ trợ nhằm đảm
bảo tính hiệu quả và giá trị pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử.
- Về nội dung: hợp đồng điện tử có một số điểm khác biệt so với hợp đồng
truyền thống:
+ Địa chỉ pháp lý: ngoài địa chỉ pháp lý thông thường (địa chỉ bưu điện) hợp
đồng điện tử còn có địa chỉ email, địa chỉ website, địa chỉ xác định nơi, ngày giờ gửi
thông điệp dữ liệu,… Những địa chỉ này có ý nghĩa rất lớn để xác định tính hiện hữu,
sự tồn tại thật sự của các bên giao kết hợp đồng với tư cách là chu thể của việc giao
kết hợp đồng điện tử.
+ Các quy định về quyền truy cập, cải chính thông tin điện tử. Ví dụ như việc
thu hồi hay hủy một đề nghị giao kết hợp đồng trên mạng Internet.
+ Các quy định về chữ ký điện tử hay một cách thức khác như mật khẩu, mã
số,… để xác định được các thông tin có giá trị về các chủ thể giao kết hợp đồng.
+ Việc thanh toán trong các hợp đồng điện tử cũng thường được thực hiện
thông qua các phương tiện điện tử. Vì vậy, trong hợp đồng điện tử thường có những
quy định chi tiết về phương thức thanh toán điện tử. Ví dụ: thanh toán bằng thẻ tín
dụng, tiền điện tử, ví điện tử,…
- Về quy trình giao kết hợp đồng điện tử:
Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hợp đồng điện tử với hợp đồng truyền
thống. Một hợp đồng truyền thống, đặc biệt là hợp đồng thương mại truyền thống, sẽ
được giao kết bằng việc các bên gặp trực tiếp nhau hay trao đổi với nhau bằng các
phương tiện “giấy tờ”, “vật chất” và ký bằng chữ ký tay. Còn một hợp đồng điện tử
sẽ được giao kết bằng phương tiện tử và hợp đồng sẽ được “ký” bằng chữ ký điện tử.
Hai phương thức giao kế hoàn toàn khác nhau sẽ làm phát sinh những điểm khác biệt
lớn liên quan đến quy trình giao kết: việc xác định thời gian và địa điểm giao kết hợp
đồng điện tử sẽ trở nên khó khăn hơn so với hợp đồng truyền thống vì thời điểm
“gửi” và “nhận” một thông điệp dữ liệu (chính là một chào hàng hay một chấp nhận
chào hàng) trở nên khó xác định trong môi trường điện tử.
- Về luật điều chỉnh:
Về mặt pháp lý, ngoài các quy định chung về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự sẽ
được áp dụng cho cả hợp đồng truyền thống và hợp đồng điện tử, do tính chất đặc thù

của hợp đồng truyền thống và hợp đồng điện tử và do những vấn đề pháp lý đặc biệt
nảy sinh trong quá trình giao kết và thực hiện các hợp đồng điện tử, mà loại hợp đồng
này thường còn phải được điều chỉnh bởi một hệ thống quy phạm pháp luật đặc thù,
dành riêng cho hợp đồng điện tử. Ngày nay, ở nhiều nước, bên cạnh các đạo luật về
hợp đồng truyền thống, người ta đã phải ban hành Luật Giao dịch điện tử, Luật về
Giao kết hợp đồng điện tử, Luật về Thương mại điện tử, Luật về Chữ ký điện tử,…
1.5. Điều kiện hiệu lực của hợp đồng điện tử
* Hình thức
Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu.
Hợp đồng điện tử có thể là hợp đồng được thảo và gửi qua thư điện tử hoặc là hợp
đồng “Nhấn nút đồng ý” (Click, type and browse) qua các trang web bán hàng.
* Nội dung
Nội dung của hợp đồng điện tử bao gồm các điều khoản thỏa thuận giữa các
chủ thể. Cách hiển thị nội dung của hợp đồng điện tử
- Hiển thị không có đường dẫn: “without hyperlink”, người bán thường ghi chú
ở cuối mỗi đơn đặt hàng rằng: “Hợp đồng này tuân theo các điều khoản tiêu chuẩn
của Công ty”. Tuy nhiên, cách thức này có nhược điểm là chưa đủ mạnh để thu hút sự
chú ý của khách hàng và nếu khách hàng có để ý đi nữa thì họ cũng không biết tìm
các điều khoản của công ty ở đâu.
- Hiển thị có đường dẫn: “with hyperlink”: Ở trường hợp này, cũng có sự ghi
chú giống trường hợp trên nhưng có đường dẫn đến trang web chứa các điều khoản
tiêu chuẩn của công ty. Cách thức này được phần lớn người bán trực tuyến sử dụng.
Nhược điểm của phương pháp này là chưa chắc khách hàng đã vào trang web để đọc
các điều khoản nói trên.
- Hiển thị điều khoản ở cuối trang web: theo cách hiển thị này, thay vì đường
dẫn tới một trang web khác thì người bán trực tuyến để toàn bộ điều khoản ở cuối
trang. Khách hàng muốn xem hết trang web thì buộc phải thực hiện thao tác cuộn
trang và buộc phải đi qua các điều khoản. Tất nhiên, việc đọc hay không tùy thuộc
vào chính bản thân khách hàng nhưng nó cũng thể hiện rõ thiện chí của người bán
trong việc muốn cung cấp, chuyển tải và đưa nội dung hợp đồng đến tay khách hàng.
- Hiển thị điều khoản ở dạng hộp thoại (Dialogue box): khách hàng muốn tham
gia giao kết hợp đồng phải kéo chuột qua tất cả các điều khoản ở cuối trang rồi mới
tới được hộp thoại “tôi đồng ý” hoặc “tôi đã xem các điều khoản hợp đồng”. Khi
click chuột vào hộp thoại này thì coi như hợp đồng đã được giao kết. Phương pháp
này khắc phục được nhược điểm của hai phương pháp trên ở chỗ: khi khách hàng
click chuột vào hộp thoại có nội dung như trên, họ sẽ tự có nhu cầu và phải đọc
những điều khoản mà họ đồng ý ràng buộc bản thân. Tuy nhiên, cách thể hiện nội
dung này không phải là không có nhược điểm, đó là người truy cập sẽ cảm thấy nản
khi phải đọc những điều khoản dài ở cuối trang. Họ có thể bỏ cuộc giữa chừng, đặc
biệt là khi mua bán những mặt hàng có giá trị thấp.

Trong các cách hiển thị nói trên, hiển thị ở dạng hộp thoại được sử dụng nhiều
hơn cả. Trường hợp người mua vào kho hàng trực tuyến của người bán để đặt hàng
cũng vậy. Sau khi chọn lựa hàng hóa, họ chỉ có thể gửi được đơn đặt hàng sau khi đã
cuộn hết trang web để đọc toàn bộ điều khoản liên quan đến nội dung của hợp đồng
và click chuột vào hộp thoại “Gửi đơn đặt hàng và đồng ý với mọi điều khoản ở
trên”.
1.6. Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng hợp đồng điện tử
1.6.1. Vấn đề bản gốc và lưu trữ hợp đồng
Trong thương mại truyền thống, các hợp đồng thường được kết thúc với nội
dung sau “hợp đồng này thường được chia thành 4 bản có giá trị ngang nhau”, có
nghĩa là có 4 bản gốc hợp đồng. Bản gốc là thể hiện tính toàn vẹn của thông tin chứa
đựng trong văn bản, đảm bảo thông tin trong tài liệu không bị thay đổi, là bằng chứng
có tính quyết định về sự tồn tại hợp đồng giữa các bên.
Đối với hợp đồng điện tử, vì được thể hiện qua thông điệp dữ liệu nên có thể
sao, lưu, phát tán trên mạng, do đó mà có thể tạo ra nhiều bản gốc. Vì thế, khái niệm
“bản gốc” và “lưu trữ” trong hợp đồng điện tử trở nên khó khăn hơn. Hợp đồng điện
tử thường được lưu trữ trong hệ thống thông tin của các bên dưới dạng thông điệp số.
Nếu các thông điệp số đó bị sửa đổi thì không thể xác định được đâu là bản gốc. Để
giải quyết được các vấn đề này, thì trước tiên cần phải sử dụng một số biện pháp nhất
định để đảm bảo các thông địêp số không bị thay đổi, đảm bảo được sự nguyên vẹn
và tính chính xác. Đây là công việc phức tạp, đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ cả vấn đề
kỹ thuật công nghệ với vấn đề pháp lý mà các bên giao kết không thể bỏ qua nếu
muốn có đủ chứng cứ hợp lệ cho một vụ tranh chấp. Sau đây là một số điều luật điều
chỉnh vấn đề bản gốc và lưu trữ hợp đồng điện tử:
- Theo Luật giao dịch điện tử:
Điều 12. Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản:
“Trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản
thì thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu này nếu thông tin chứa trong
thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần
thiết”.
Điều 13. Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc:
“Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc khi đáp ứng được các điều kiện
sau đây:
1. Nội dung của thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được
khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh.
Nội dung của thông điệp dữ liệu được xem là toàn vẹn khi nội dung đó
chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi,
lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu;
2. Nội dung của thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được dưới
dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.”

-Theo nghị định về Thương mại điện tử:
Điều 9. Giá trị pháp lý như bản gốc: “1. Chứng từ điện tử có giá trị pháp lý
như bản gốc nếu thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện sau:
a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong
chứng từ điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là chứng từ điện tử
hay dạng khác.
b) Thông tin chứa trong chứng từ điện tử có thể truy cập, sử dụng được
dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.
2. Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay
đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ
hoặc hiển thị chứng từ điện tử.
3. Tiêu chuẩn về sự tin cậy được xem xét phù hợp với mục đích thông tin
được tạo ra và mọi bối cảnh liên quan.”
1.6.2. Thời điểm hình thành hợp đồng
Thời gian giao kết hợp đồng là yếu tố quan trọng để xác định thời điểm có hiệu
lực của hợp đồng khi không có một thỏa thuận nào khác của các bên. Còn địa điểm
giao kết hợp đồng là một trong những căn cứ để xác định luật điều chỉnh các giao
dịch trong hợp đồng quốc tế.
Theo luật giao dịch điện tử VN quy định:
Điều 17. Thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu
Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác
thì thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu được quy định như sau:
1. Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu
này nhập vào hệ thống thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo;
2. Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở của người khởi tạo nếu người
khởi tạo là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú của người khởi tạo nếu người khởi
tạo là cá nhân. Trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở thì địa điểm gửi
thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch.
Điều 19. Thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu
Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác
thì thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu được quy định như sau:
1. Trường hợp người nhận đã chỉ định một hệ thống thông tin để nhận
thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận là thời điểm thông điệp dữ liệu nhập vào
hệ thống thông tin được chỉ định; nếu người nhận không chỉ định một hệ thống
thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận thông điệp dữ liệu là
thời điểm thông điệp dữ liệu đó nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của
người nhận;
2. Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở của người nhận nếu người
nhận là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú thường xuyên của người nhận nếu

người nhận là cá nhân. Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở thì địa điểm
nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch.
Bên cạnh đó, việc xác định áp dụng pháp luật nước nào để ký kết, thực hiện
hợp đồng, giải quyết tranh chấp là vấn đề rất phức tạp trong tố tụng, đặc biệt là trong
thương mại điện tử. Theo Luật Thương mại Việt Nam thì hợp đồng thương mại được
ký kết, thực hiện tại Việt Nam hoặc có chủ thể tham gia là cá nhân, pháp nhân Việt
Nam thì sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
2. Thanh toán điện tử
2.1. Tổng quan về thanh toán điện tử
Thanh toán chính là khâu hoàn thiện quy trình kinh doanh và việc đẩy nhanh
quá trình quay vòng vốn là việc vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Lợi ích to
lớn mà thương mại điện tử đem lại cho doanh nghiệp đó là phương thức thanh toán
điện tử an toàn và nhanh chóng. Thanh toán điện tử là một trong những vấn đề cốt
yếu của thương mại điện tử. Thiếu hạ tầng thanh toán, chưa thể có thương mại điện tử
hoàn toàn được. Do vậy, hệ thống thanh toán điện tử hiện nay là tâm điểm phát triển
của các công ty nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn với chi phí thấp hơn. Những cải
tiến trong thanh toán hàng hóa và dịch vụ hứa hẹn đem lại những cơ hội kinh doanh
mới mẻ cho các doanh nghiệp.
2.1.1. Cuộc cách mạng về thanh toán
Theo Sapsford (xuất bản năm 2004): “một đồng tiền có thể sẽ là tất cả nếu con
người muốn như thế”. Thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, thực phẩm thường được
đem ra trao đổi với nhau. Các đồng tiền bằng kim loại đã xuất hiện tại Hy lạp và Ấn
độ khoảng giữa thế kỷ thứ 10 và 6 trước công nguyên và được dùng trong mua bán
trong 2000 năm. Vào thời Trung cổ, các thương nhân Ý đã dùng phương thức thanh
toán bằng Séc. Tại Mỹ, tiền giấy được phát hành tại bang Massachusetts vào năm
1960. Đến năm 1950, thẻ tín dụng được hãng Diners Club giới thiệu đến công chúng.
Đến tận bây giờ, tiền giấy đã được sử dụng phổ biến nhất, còn Séc thì phổ biến trong
việc thanh toán phi tiền mặt.
Ngày nay, chúng ta đang ở giữa cuộc cách mạng thanh toán, với phương thức
thanh toán bằng thẻ điện tử đang dần thay thế cho thanh toán bằng tiền mặt và Séc.
Năm 2003, việc sử dụng kết hợp giữa thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong nội bộ công ty
lần đầu tiên đã chiếm lĩnh ưu thế hơn việc thanh toán bằng tiền mặt và Séc ( theo
thống kê năm 2004 của Cục dự trữ liên bang Mỹ). Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng chiếm
khoảng 52% thanh toán nội bộ, còn lại là tiền mặt. Từ năm 1999 đến năm 2003, việc
sử dụng thẻ tín dụng trong thanh toán đã tăng lên từ 21% đến 31%, trong khi thanh
toán bằng tiền mặt giảm xuống từ 39% còn 32% (theo thống kê năm 2004 của Cục dự
trữ liên bang Mỹ).
Một số hình thức thanh toán yêu cầu cần có phần mềm và phần cứng để có thể
hoạt động. Hầu hết các hình thức đó yêu cầu người sử dụng phải cài đặt các phần
mềm chuyên dùng để có thể chấp nhận thanh toán.
2.1.2. Khái niệm về thanh toán điện tử

Khi kinh doanh trên mạng Internet doanh nghiệp và cá nhân có thể tiến hành
và quản lý mọi giao dịch thông qua một hệ thống thanh toán mà chỉ cần một chiếc
máy tính với một trình duyệt và kết nối mạng.
Theo báo cáo Quốc gia về kỹ thuật thương mại điện tử của Bộ thương mại:
Thanh toán điện tử cần được hiểu theo nghĩa rộng được định nghĩa là việc thanh toán
tiền thông qua các thông điệp điện tử thay cho việc trao tay tiền mặt. Theo nghĩa hẹp:
thanh toán điện tử có thể hiểu là việc trả tiền và nhận tiền hàng cho các hàng hóa,
dịch vụ được mua bán trên mạng Internet.
Các phương thức thanh toán trực tuyến phổ biến hiện nay bao gồm:
- Thẻ thanh toán
- Thẻ thông minh
- Ví điện tử
- Tiền điện tử
- Thanh tóan qua điện thoại di động
- Thanh toán điện tử tại các kiốt bán hàng
- Séc điện tử
- Thẻ mua hàng
- Thư tín dụng điện tử
- Chuyển tiền điện tử (EFT – Electronic Fund Transfering)
Trong các phương tiện thanh toán điện tử trên, thì thẻ thanh toán được coi là
phương tiện phổ biến nhất, đặc biệt là thẻ tín dụng do tính tiện lợi và phổ dụng của nó
(nhất là tại Mỹ và các nước phát triển). Ba loại thẻ thanh toán phổ biến gồm: thẻ tín
dụng (credit card, là thẻ cho phép chủ thẻ chi tiêu tới một hạn mức tín dụng nhất
định), thẻ ghi nợ (debit card, là thẻ chi tiêu dựa trên số dư tài khoản thẻ hay tài khoản
tiền gửi) và thẻ mua hàng (charge card, là thẻ cho phép chủ thẻ chi tiêu và tiến hành
thanh toán các khỏan chi tiêu đó định kỳ, thường vào cuối tháng). Các nhà cung cấp
thẻ nổi tiếng và được chấp nhận nhất hiện nay là Visa, MasterCard, American
Express Card và EuroPay. Trong 3 loại thẻ trên, thanh toán bằng thẻ tín dụng chiếm
khoảng 90% tổng giá trị các giao dịch qua mạng internet. Chấp nhận thanh toán qua
thẻ tín dụng giúp các doanh nghiệp xây dựng được niềm tin với khách hàng hơn,
nâng cao doanh thu bán hàng do cung cấp giải pháp thanh toán tiện lợi và tiết kiệm
cho doanh nghiệp thời gian và công sức để xử lý nghiệp vụ thanh toán.
Tại Việt Nam, hiện nay thanh toán điện tử qua mạng vẫn chưa phổ biến. Thanh
toán điện tử đang được coi là một trở ngại lớn cho sự phát triển của thương mại điện
tử ở Việt Nam. Một trong các nguyên nhân đó là chưa có hành lang pháp lý điều
chỉnh vấn đề thanh toán điện tử: các ngân hàng Việt Nam chưa liên kết được với các
Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng quốc tế để thanh toán qua mạng, hoặc các Ngân
hàng Việt Nam chưa đủ khả năng công nghệ để cung cấp tài khoản thanh toán qua
mạng cho khách hàng. Vì vậy, các doanh nghiệp thương mại điện tử phải áp dụng

nhiều phương thức thanh toán khác nhau, kể cả kết hợp với các phương thức truyền
thống như
Dưới đây là ví dụ về một doanh nghiệp bán lẻ qua mạng sử dụng một số hình
thức thanh toán điện tử điển hình tại Việt Nam:
Các phương thức thanh toán của nhà sách Sông Hương
Website của nhà sách Sông Hương (www.songhuong.com.vn) chấp nhận các
loại hình thanh toán như sau:
1) Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp: Chỉ áp dụng cho khu vực nội thành
Thành phố Hồ Chí Minh.
2) Chuyển khoản qua ngân hàng, thẻ ATM
3) Gửi tiền qua đường bưu điện
Sau khi khách hàng đã chuyển tiền vào tài khoản hoặc gửi tiền qua bưu điện,
cần thông báo cho Nhà Sách để nhà sách kiểm tra và tiến hành giao hàng.
4) Thanh toán bằng thẻ tín dụng (credit card)
Phương thức này được áp dụng cả trong và ngoài nước. Khi sử dụng dịch vụ
thanh toán bằng thẻ tín dụng, khách hàng sẽ được chuyển đến một giao diện mới, đó
là trang thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử mà nhà sách sử dụng
2 CheckOut. Tại đây, khách hàng cần nhập một số thông tin về thẻ tín dụng của
mình và những thông tin này được thực hiện thông qua giao thức bảo mật tuyệt đối
SSL. Khi nhận được thông tin thanh toán, 2 CheckOut sẽ tiến hành kiểm tra thẻ tín
dụng. Sau đó, khách hàng sẽ nhận được thông báo chấp nhận hay không chấp nhận từ
phía 2 CheckOut. Về phía Nhà Sách, khi nhận được thông báo chấp nhận thẻ tín dụng
từ 2 CheckOut, Nhà Sách sẽ gửi hàng theo địa chỉ của khách hàng yêu cầu. Tất nhiên,
nhà sách sẽ phải trả một khoản phí cho 2 CheckOut khi sử dụng dịch vụ này.
5) Thanh toán qua Western Union
Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh của Western Union
bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, cheque hoặc bằng tài khoản (nếu có) để thanh toán cho
các đơn đặt hàng ở Nhà Sách. Khách hàng đến bất kỳ dịch vụ nào của Western Union
và điền vào phiếu gửi tiền địa chỉ của Nhà Sách. Khi đó, khách hàng sẽ nhận được
biên lai với mã số chuyển tiền (gồm 10 số). Hoàn tất thủ tục chuyển tiền, khách hàng
gửi email thông báo cho Nhà sách về các thông tin như: người gửi, nước gửi, số tiền
và mã số chuyển tiền. Sau khi nhận được email, Nhà Sách sẽ gửi hàng theo yêu cầu
của khách hàng.
Nguồn: Báo cáo TMĐT Việt nam 2005 của Bộ Thương mại
Trong các hình thức thanh toán trên, hình thức thanh toán sử dụng thẻ tín dụng
là nhanh nhất do khách hàng có thể đặt hàng qua mạng và thực hiện các giao dịch
thanh toán ngay lập tức.
2.1.3. Quy trình thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến
Quy trình thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến trải qua các bước sau:

- Người mua hàng sau khi lựa chọn sản phẩm, quyết định mua hàng sẽ nhập
vào các thông tin thẻ tín dụng lên trang web của người bán.
- Các thông tin thẻ tín dụng được gửi thẳng tới Ngân hàng mở merchant
account (hoặc bên cung cấp dịch vụ thanh toán) mà không lưu tại máy chủ của Người
bán
- Ngân hàng mở merchant account gửi các thông tin thẻ tín dụng tới Ngân hàng
cấp thẻ tín dụng.
- Ngân hàng cấp thẻ tín dụng sau khi kiểm tra các thông tin sẽ phản hồi lại cho
Ngân hàng mở merchant account. Phản hồi có thể là chấp nhận thanh toán (ghi có
cho tài khoản của Người bán) hoặc từ chối.
- Dựa trên phản hồi của Ngân hàng cấp thẻ tín dụng, người bán sẽ thực hiện
đơn hàng hoặc từ chối.
Toàn bộ quá trình trên chỉ diễn ra trong vài giây và do đó, người mua sẽ bị trừ
tiền trên tài khoản đồng thời người bán cũng sẽ nhận được khoản thanh toán trong vài
giây.
Hình 3.1. Quy trình thanh toán điện tử bằng thẻ tín dụng qua mạng
thanh toán trực tiếp, thanh toán bằng chuyển tiền bưu điện, hoặc thanh toán
qua thẻ ATM hay phát hành thẻ thanh toán trả trước Tham khảo thêm các phương
thức thanh toán tại: http://vdcsieuthi.vnn.vn & www.chodientu.com

Nguồn: Turban, Ecommerce, 2004, Prentice hall
* Phân bổ chi phí trong quy trình thanh toán bằng thẻ tín dụng:
Với những giao dịch thông thường, nếu giao dịch có giá trị 100 USD thì doanh
nghiệp sẽ chỉ thu phí xử lý 0.16 USD và 2.5 USD cho Ngân hàng phát hành thẻ. Với
những giao dịch có giá trị nhỏ (khoảng dưới 20 USD, ví dụ mua bài báo điện tử, trò
chơi hay tải nhạc), các chi phí giao dịch tối thiểu có thể được áp dụng (thường là 2535 cent hoặc 2%-3% giá trị giao dịch).
* Điều kiện để có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng

Để chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, doanh nghiệp cần đảm bảo tính
bảo mật qua mạng đối với các thông tin thanh toán thông qua giao thức SSL và SET .
Tiếp theo, doanh nghiệp cần có Tài khoản chấp nhận thanh toán điện tử (Merchant
Account) mở tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng và cổng thanh toán điện tử
(Payment Gateway).
Merchant account là một tài khoản đặc biệt, cho phép chấp nhận thanh toán
bằng thẻ tín dụng. Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng chỉ có thể tiến hành thông qua
dạng tài khoản này. Payment gateway là một chuơng trình phần mềm cho phép
chuyển dữ liệu của các giao dịch từ website của người bán sang trung tâm thanh toán
thẻ tín dụng để hợp thức hoá quá trình thanh toán thẻ tín dụng. Giao thức SSL
(Secure Socket Layer) là giao thức sử dụng các chứng thực điện tử để xác thực và mã
hóa thông điệp dữ liệu nhằm đảm bảo tính riêng tư hay bí mật của các thông tin dùng
trong thanh toán điện tử
Quy trình đăng ký tài khoản người bán (merchant account) để chấp nhận thanh
toán điện tử
Doanh nghiệp có thể có chấp các khoản thanh toán điện tử bằng thẻ thông qua
tài khoản người bán (merchant account) được cấp bởi các nhà cung cấp merchant
account sau đây:
* Nhà cung cấp trực tiếp dịch vụ thanh toán điện tử
Đó là các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng. Những đơn đặt hàng đã hoàn
tất sẽ được gửi từ website của người bán đến ngân hàng thông qua Payment Gateway.
Tuy nhiên, ngân hàng thường là những nhà cung cấp rất thận trọng trong việc chứng
nhận cho bất kỳ thương nhân nào chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Vì người
bán hoàn toàn có khả năng biết các thông tin về thẻ tín dụng của người mua. Để đảm
bảo an toàn, các ngân hàng thường yêu cầu người bán khi mở tài khoản merchant
accout phải thực hiện một khoản đặt cọc lớn, thêm vào đó là phí tối thiểu hàng tháng
và các phí thu trên những giao dịch được thực hiện. Do vậy, không phải doanh
nghiệp nào cũng nên trực tiếp mở merchant account.
* Nhà cung cấp trung gian dịch vụ thanh toán điện tử
Hoạt động với tư cách là một trung gian giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp
trực tiếp. Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ này và phải trả một tỷ lệ chiết khấu từ
2% đến 3%. Tỷ lệ chiết khấu là khoản tiền mà bạn phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán đối với từng giao dịch. Ví dụ: Nếu như số tiền bạn thu được từ một giao
dịch nào đó là 100 USD, tỷ lệ chiết khấu 2%. Như vậy, nhà cung cấp dịch vụ thanh
toán trung gian sẽ thu 2 USD của giao dịch đó. Tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam, các
ngân hàng chưa cung cấp dịch vụ này do còn thiếu các định chế về pháp lý.
* Bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử
Nhà cung cấp thứ ba chuyển quá trình thanh toán thẻ tín dụng từ đơn đặt hàng
trên trang web của bạn bằng chính tài khoản của họ. Khi doanh nghiệp ký kết với
nhóm các nhà cung cấp này, việc thanh toán của khách hàng sẽ được thực hiện thông
qua tài khoản của nhà cung cấp Merchant Account. Doanh nghiệp sẽ không cần phải

quan tâm đến tính chân thực của những người sở hữu thẻ tín dụng vì các nhà cung
cấp dịch vụ sẽ là những người trực tiếp bán hàng, còn bạn với vai trò của một người
bán hàng, bây giờ bạn sẽ là đại lý cung cấp hàng.
Những dịch vụ này thường được những nhà kinh doanh trực tuyến với quy mô
nhỏ quan tâm, đặc biệt là những người mới bắt đầu tiếp cận với hình thức kinh doanh
này. Rất đơn giản bởi vì, tuy chi phí cho các giao dịch kiểu này thường cao hơn chi
phí phải trả cho những nhà cung cấp trực tiếp, nhưng doanh nghiệp sẽ không phải trả
phí dịch vụ tối thiểu hàng tháng và không phải đặt cọc bất kỳ một khoản tiền nào mà
chỉ phải trả chi phí trên những giao dịch được thực hiện.
2.1.4. Rủi ro chấp nhận thanh toán thẻ trực tuyến
Mặc dù doanh nghiệp bán hàng có thể đã sử dụng SSL để bảo mật, doanh
nghiệp vẫn có thể phải chịu các rủi ro nếu chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng
trực tuyến. Các rủi ro này không phụ thuộc vào bảo mật các thông tin trong quá trình
giao dịch mà nằm ngay ở các yếu tố thông tin đầu vào và các nghiệp vụ giao dịch
thanh toán điện tử.
- Sử dụng thẻ bất hợp pháp: Nếu thẻ thanh toán bị sử dụng trái phép, người
chủ thẻ không chấp nhận các khoản thanh toán đó. Khi đó ngân hàng phát hành thẻ sẽ
ghi có lại cho chủ thẻ và đòi lại tiền từ người bán.
- Người mua thay đổi quyết định mua hàng: Nếu khách hàng trước đó đồng
ý thanh toán nhưng sau đó từ chối, và ngân hàng phát hành thẻ đồng ý với từ chối đó,
người bán sẽ phải chịu thiệt hại. Người bán có thể tránh những trường hợp tương tự
như vậy bằng cách đưa ra bằng chứng chủ thẻ đã xác nhận thanh toán và nhận hàng.
Hoặc giao dịch được thực hiện với chữ ký số, tuy nhiên hình thức xác nhận này rất
đắt và rườm rà đối với hầu hết các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến.
- Mất trộm các thông tin của thẻ: Các trường hợp hacker đột nhập vào máy
tính của doanh nghiệp nơi chứa các dữ liệu về thông tin thẻ tín dụng. Doanh nghiệp
có thể tránh trường hợp này bằng cách lưu trữ các dữ liệu này trên một máy tính độc
lập, không thể truy cập trực tiếp được từ internet.
2.2. Một số hình thức thanh toán điện tử phổ biến
2.2.1. Thanh toán bằng dịch vụ của PayPal
Paypal là một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử tương tự như :
2checkout (www.2checkout.com), InternetSecure (www.internetsecure.com),
Clickbank (www.clickbank.com)
PayPal (www.paypal.com)
PayPal, được thành lập năm 1999, là công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực
tuyến cho các doanh nghiệp và cá nhân. Hiện nay PayPal hiện nay là công ty thành
viên của eBay nhưng vẫn cung cấp dịch vụ thanh toán dưới tên PayPal.
PayPal cho phép khách hàng chuyển tiền ngay lập tức và an toàn tới bất kỳ ai
có một địa chỉ email, có thể là một doanh nghiệp hoặc nhận tiền từ một người khác
chuyển đến. PayPal là một lựa chọn thuận tiện cho những người mua hàng, trả tiền

cho các món hàng mua bằng hình thức đấu giá, còn người bán hàng đấu giá cũng
muốn lựa chọn PayPal để giảm thiểu rủi ro do những hình thức thanh toán trực tuyến
khác có thể gây ra. Các giao dịch qua PayPal được xử lý tức thời, do đó tài khoản của
người gửi tiền bị khấu trừ và tài khoản người nhận tiền được ghi có ngay khi giao
dịch xảy ra. Một chủ tài khoản PayPal bất kỳ có thể rút tiền mặt từ tài khoản PayPal
này vào bất kỳ khi nào bằng cách yêu cầu PayPal gửi họ séc hoặc chuyển tiền trực
tiếp vào tài khoản gửi tiền của họ.
Để sử dụng PayPal, doanh nghiệp hoặc cá nhân trước hết phải đăng ký tài
khoản ở PayPal. Tài khoản này không yêu cầu số dư tối thiểu, và tiền được chuyển
vào tài khoản thông qua chuyển tiền từ tài khoản thanh toán hoặc từ thẻ tín dụng.
PayPal đã tăng trưởng nhanh chóng bằng cách phục vụ những nhu cầu của cả
người bán và người mua trên các trang web bán đấu giá như eBay, Yahoo! Auctions
và Amazon Auctions. Thành công này và tiềm năng thu lời của PayPal chính là lý do
khiến eBay mua lại PayPal.
2.2.2. Thanh toán điện tử sử dụng thẻ thông minh
Một trong những công nghệ hỗ trợ thanh toán trực tuyến khác là thẻ thông
minh. Thẻ thông minh là thẻ có gắn bộ vi xử lý trên đó (chip). Bộ vi xử lý này có thể
kết hợp thêm một thẻ nhớ, cũng có trường hợp trên thẻ thanh toán chỉ gắn thêm thẻ
nhớ mà không có phần lập trình nào kèm theo. Bộ vi xử lý có thể lưu trữ, xóa hoặc
thay đổi thông tin trên thẻ trong khi thẻ nhớ chỉ có chức năng như một giống thẻ tín
dụng. Mặc dù bộ vi xử lý có thể chạy được các chương trình giống một máy vi tính,
song nó phải được dùng kết hợp với các thiết bị khác như máy đọc thẻ, máy ATM
(Automatic Teller Machine). Thẻ thông minh hiện nay ngày càng được sử dụng rộng
rãi vì các ứng dụng phong phú của nó, trong đó có những ứng dụng điển hình liên
quan đến thanh toán điện tử như:
- Thẻ dịch vụ khách hàng: sử dụng thẻ thông minh để định ra những khách
hàng trung thành và cấp những quyền ưu tiên nhất định cho chủ thẻ. Các loại thẻ này
phổ biến trong mua vé máy bay, mua sắm, thẻ tín dụng… Ví dụ: Thẻ gold card của
Vietnam Airlines.
- Ứng dụng trong ngành tài chính: Các tổ chức tài chính, hiệp hội thanh
toán, và các nhà phát hành thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ mua chịu… đều đang sử dụng
thẻ thông minh để mở rộng các dịch vụ thanh toán bằng thẻ truyền thống. Các ứng
dụng đa chức năng như thẻ tín dụng, các chương trình ưu đãi, xác minh số và tiền
điện tử đang được cung cấp.
- Thẻ công nghệ thông tin: Hầu hết các nhà phát hành thẻ sẽ tận dụng chức
năng an toàn của thẻ thông minh để ngày càng mở rộng từ thế giới thẻ hiện vật sang
thế giới ảo. Thẻ thông minh cho phép các cá nhân có thể lưu các thông tin cá nhân và
sử dụng trong chứng thực để thực hiện các thanh toán điện tử.
- Thẻ y tế và phúc lợi xã hội: Nhiều nước với hệ thống chăm sóc y tế quốc gia
đang đánh giá và ứng dụng thẻ thông minh để giảm các chi phí liên quan tới việc thực
hiện các dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội. Do trên thẻ thông minh có bộ vi xử lý để lưu
các thông tin chứng thực người sở hữu thẻ, kết hợp với các mã số bí mật do chủ thẻ

nắm giữ, thẻ thông minh được dùng để lưu trữ các thông tin dịch vụ y tế, phúc lợi xã
hội... cho mọi công dân ơ các nước phát triển như Đức, Pháp, Anh, Ý...
2.2.3. Thanh toán điện tử bằng thẻ thông minh
- Visa Cash: Visa Cash là một thẻ trả trước, dùng để thanh toán cho những giao
dịch có giá trị nhỏ. Card gắn vi mạch này có thể sử dụng trong giao dịch thông
thường hoặc giao dịch trực tuyến. Khi thanh toán, chi phí mua hàng sẽ được trừ vào
giá trị tiền còn trên thẻ. Thẻ này chỉ sử dụng được với những điểm chấp nhận thanh
toán có lô gô Visa Cash hoặc bộ đọc thẻ Visa Cash kết nối với máy tính.
- Visa Buxx: Là thẻ trả trước được thiết kế cho thanh niên. Thẻ Visa Buxx
trông giống thẻ thông thường, nhưng an toàn hơn vì nó có bộ nhớ không lớn. Người
dùng có thể sử dụng thẻ để mua sắm và rất hiệu quả đối với thanh niên vì hạn mức
chi phí. Thẻ có thể nạp tiền tự động hàng tháng.
- Mondex: Là thẻ gắn bộ vi xử lý của MasterCard, có chức năng tương tự như
Visa Cash. Thẻ có thể được sử dụng để thanh toán tại bất cứ nơi nào có biểu tượng
Mondex. Hơn nữa, sử dụng thẻ Mondex có thể chuyển được tiền từ tài khoản này
sang tài khoản khác. Không giống thẻ Visa Cash, thẻ Mondex có thể lưu tài khoản
tiền của 5 loại tiền khác nhau.
2.2.4. Thanh toán điện tử bằng ví điện tử
Một người mua hàng trên mạng có thể tiến hành mua nhiều hàng hóa tại nhiều
website khác nhau. Để đơn giản hóa việc nhập thông tin thẻ tín dụng và thông tin cá
nhân để ghi hóa đơn hoặc gửi hàng người ta sử dụng phần mềm ‘ví điện tử’. Tuy
nhiên, với mỗi người bán khác nhau thì khách hàng cần lập một tài khoản ví điện tử
khác nhau. Ví điện tử là một phần mềm trong đó người sử dụng có thể lưu trữ số thẻ
tín dụng và các thông tin cá nhân khác. Khi mua hàng trên mạng, người mua hàng chỉ
đơn giản kích vào ví điện tử, phần mềm sẽ tự động điền các thông tin khách hàng cần
thiết để thực hiện việc mua hàng. Hiện nay, Visa, MasterCard, Yahoo, AOL,
Microsoft đều cung cấp dịch vụ ví điện tử.
Cách thức vận hành của ví điện tử như sau:
- Người mua (người sử dụng ví điện tử) đặt hàng qua mạng
- Phần xác minh/đăng ký của ví điện tử tạo ra một cặp khóa. Phần này sẽ mã
hóa một khóa với khóa công khai của người mua đi liền với ví điện tử. Ví điện tử
cũng tạo ra một thông điệp (vé) gồm khóa thứ hai và tên người mua. Vé sau đó được
mã hóa cùng với khóa công cộng của người bán. Cả hai phần mã hóa được gửi cho
người mua cùng với thông điệp.
- Người mua giải mã thứ nhất bằng cách sử dụng khóa bí mật của mình. Người
mua sau đó tạo ra một thông điệp mới, bao gồm tên người mua, và mã hóa thông điệp
này bằng khóa thứ nhất và gửi thông điệp này cùng với vé cho người bán
- Người bán giải mã vé sử dụng mã bí mật của mình, lấy được tên người mua
và khóa thứ hai. Sử dụng khóa này, người bán giải mã được thông điệp người mua

gửi và có được tên người mua. Nếu 2 tên này trùng nhau, người bán sẽ biết người
mua là chân thực
Sau lần giao dịch đầu tiên thành công, từ lần thứ hai, người mua và người bán
đó có thể thực hiện những giao dịch an toàn khác sử dụng các chìa khóa để mã hóa
các liên lạc. Toàn bộ quy trình chỉ thực hiện trong vài giây, và hoàn toàn tự động với
chi phí tối thiểu.
2.2.5. Thanh toán điện tử bằng thẻ mua hàng
Các nhà cung cấp dịch vụ thẻ hàng đầu hiện nay như Visa, MasterCard và
American Express đều đang đưa ra các loại thẻ mới sử dụng với các khoản mua hàng
thường xuyên và có giá trị nhỏ của các doanh nghiệp là thẻ mua hàng. Thẻ mua hàng
là các loại thẻ đặc biệt dùng cho nhân viên các công ty, chỉ được dùng để mua các
mặt hàng thông dụng như văn phòng phẩm, máy tính, bảo trì máy móc,…
Quy trình vận hành của thẻ mua hàng tương tự như các loại thẻ khác khi mua
hàng trực tuyến hoặc thông thường. Lợi ích chính của thẻ mua hàng là tính hiệu quả
do doanh nghiệp không phải thanh toán cho từng giao dịch nhỏ lẻ, và dễ dàng tổng
hợp các hóa đơn thanh toán để thanh toán gộp cho ngân hàng vào cuối kỳ thông qua
phương thức chuyển tiền điện tử
2.2.6. Sử dụng séc điện tử trong thanh toán điện tử
Séc điện tử là phiên bản điện tử hoặc yêu cầu xuất trình điện tử đối với séc
giấy thông thường. Séc điện tử chứa các thông tin tương tự như séc thường và có thể
sử dụng trong mọi trường hợp và séc giấy có thể sử dụng với khung pháp lý điều
chỉnh tương tự nhau. Về cơ bản, quy trình vận hành của séc điện tử tương tự như séc
giấy, nhưng thực hiện toàn bộ thông qua các phương tiện điện tử, do đó nhanh hơn, ít
chi phí hơn và có thể an toàn hơn. Séc điện tử được coi là phù hợp với thực tiễn kinh
doanh hiện nay, vừa tận dụng được năng lực của các ngân hàng, vừa giảm thiểu các
quy trình xử lý phức tạp. Với công nghệ bảo mật cao hiện nay, séc điện tử có thể
được sử dụng cho mọi doanh nghiệp có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, bao gồm
cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các hệ thống thanh toán séc điện tử phổ biến hiện
nay là eCheck Secure (của CheckFree), eCash.
2.2.7. Thanh toán trong thương mại điện tử B2B
Có nhiều lựa chọn thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Khi
phải thanh toán cho nhà cung cấp hoặc để chấp nhận thanh toán từ đối tác, hầu hết
các doanh nghiệp lớn thường chọn giải pháp Chuyển tiền điện tử hoặc các phương
thức thanh toán “phi điện tử” (như séc thông thường), hoặc thẻ mua hàng. Đối với
các giao dịch xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vẫn sử dụng hình thức thanh toán quốc tế
truyền thống như dùng thư tín dụng (L/C) hoặc điện chuyển tiền (TTR). Với các
doanh nghiệp thương mại điện tử vừa và nhỏ của Việt Nam hiện nay, điều cơ bản
phải cân nhắc trước hết là sự sẵn có của dịch vụ và những tiện ích của dịch vụ đó ở
Việt Nam.
Một câu hỏi đặt ra là liệu thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp với doanh
nghiệp cũng dùng những hình thức thanh toán qua thẻ thanh toán, thẻ thông minh và

ví điện tử như trên? Câu trả lời với đa số trường hợp là Không, vì các giao dịch B2B
thường có giá trị lớn, không thích hợp với các phương thức trên. Thông thường,
thanh toán trong các giao dịch B2B thực hiện qua: Séc điện tử, Thẻ mua hàng, Thư
tín dụng, hoặc chuyển khoản.
Sự khác biệt giữa thư tín dụng (L/C) điện tử với L/C thông thường
Thư tín dụng là một cam kết của Ngân hàng để thanh toán cho người bán một
khoản tiền nhất định trên cơ sở bộ chứng từ người bán phải xuất trình theo yêu cầu
của L/C. Như vậy, thực hiện L/C thường có 5 bước: phát hành L/C, thông báo L/C,
xác nhận L/C, chuyển L/C và chiết khấu (thanh toán) L/C. Hiện nay một số ngân
hàng đã bắt đầu cung cấp thư tín dụng điện tử với các bước trên được thực hiện trực
tuyến. Điều này có nghĩa là Ngân hàng cung cấp dịch vụ cho phép nhà nhập khẩu
soạn bản thảo L/C từ máy tính của nhà nhập khẩu, truyền bản thảo này đến ngân hàng
để kiểm tra và xử lý. L/C sẽ được phát hành chỉ trong vòng vài giờ. Dịch vụ này cũng
cho phép nhận được các L/C xuất khẩu và kiểm tra chúng từ máy tính của nhà xuất
khẩu. Và các chứng từ xuất trình có thể là chứng từ điện tử
Từ năm 2005 trở về trước, các website thương mại điện tử Việt Nam chủ yếu
chỉ cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ. Các giao dịch B2C và C2C tự phát triển
theo nhu cầu của thị trường một cách nhỏ lẻ do thiếu sự bảo hộ về pháp luật. Lúc đó,
cơ sở hạ tầng cho thanh toán điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử chưa
được xây dựng. Đến năm 2006, khung pháp lý về thương mại điện tử cơ bản đã hình
thành, thanh toán điện tử bắt đầu được nhắc đến, một số ngân hàng tiên phong triển
khai thanh toán điện tử nhưng vẫn có tính chất đơn lẻ, manh mún với dịch vụ thanh
toán hoá đơn qua ATM, dịch vụ ngân hàng trực tuyến chỉ dừng lại ở tiện ích cung cấp
thông tin. Tuy nhiên, từ đầu năm 2007, thanh toán điện tử đã có bước phát triển mạnh
với một số đặc điểm chính sau:
* Mở rộng đối tượng triển khai và ứng dụng thanh toán trực tuyến: Tháng
2/2007, Công ty Hàng không Cổ phần Pacific Airlines và Ngân hàng Ngoại thương
Việt Nam (VCB) cùng triển khai dịch vụ bán vé máy bay qua mạng Internet, áp dụng
giải pháp thanh toán điện tử qua thẻ tín dụng. Tháng 4/2007, mạng thanh toán điện tử
Công ty Mạng thanh toán Vina (PayNet) ra mắt, cung cấp các giao dịch thanh toán
hoá đơn điện nước, Internet, điện thoại, bảo hiểm, v.v... qua máy ATM, điểm chấp
nhận thẻ (POS) và ePOS. Dịch vụ Fast-Vietpay của Ngân hàng Kỹ Thương và thẻ đa
năng Ngân hàng Đông Á cho phép chủ thẻ thanh toán tiền mua hàng trực tuyến tại
một số website. Tháng 10/2007, Công ty Giải pháp thanh toán Việt Nam chính thức
cung cấp dịch vụ thanh toán VnTopUp qua điện thoại di động.
* Kết nối sâu rộng của các liên minh thẻ: 27 ngân hàng liên kết tạo nên mạng
thanh toán Smartlink cùng với việc kết nối thành công của 4 ngân hàng lớn trong
Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) đã giúp
thị trường thẻ phát triển mạnh và mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tiêu dùng.
Hai mạng thanh toán này chiếm khoảng 90% thị phần thẻ cả nước đã ký cam kết hợp
tác và đang nỗ lực cho ra mắt loại thẻ thanh toán có thể thực hiện mọi giao dịch cần
đến thanh toán điện tử.

* Đa dạng hoá các loại hình thanh toán điện tử: các kênh thanh toán điện tử
phổ biến bao gồm thanh toán thẻ qua hệ thống ATM/POS, thanh toán trực tuyến qua
Internet và thanh toán qua tin nhắn SMS. Hiện các kênh thanh toán này đã có giao
dịch thực tế, nhưng mỗi kênh đều tồn tại những nhược điểm riêng cần khắc phục.
Kênh thanh toán qua ATM/POS bước đầu ứng dụng cho thanh toán hoá đơn, trả phí
dịch vụ, mua thẻ trả trước, nhưng còn gặp trục trặc ở việc kết nối giữa các đơn vị hay
nhiều POS chỉ chấp nhận thẻ quốc tế. Điểm yếu này đòi hỏi các mạng thanh toán hay
liên minh thẻ nói trên đẩy nhanh tiến trình liên thông hệ thống giữa các ngân hàng
thành viên và với các liên minh khác. Kênh thanh toán qua SMS vẫn bị hạn chế do
quy mô giao dịch còn nhỏ và phải nhớ cú pháp khi phát lệnh.
Được kỳ vọng nhất là kênh thanh toán qua Internet. Dịch vụ ngân hàng trực
tuyến bắt đầu phát huy thế mạnh của mình khi bổ sung thêm nhóm tiện ích thanh
toán. Thanh toán trực tiếp bằng thẻ qua mạng Internet cũng là nhu cầu lớn không chỉ
của các website bán hàng mà còn của số đông người tiêu dùng nhưng cho đến nay
vẫn được cung cấp khá hạn chế.
2.3. Case study: Flylady ứng dụng thanh toán điện tử qua PayPal
Cơ hội và hiểm họa
Vài năm trước đây. Marley Cilley đã thành lập một e-mail group để hỗ trợ trực
tuyến đến từng khách hàng. Trong một thời gian ngắn, số lượng khách hàng tham gia
nhóm thư điện tử này lên đến 60,000. Đến thời điểm này, Marley quyết định đưa các
sản phẩm của mình chào bán trên mạng qua website: www.flylady.com. Ban đầu.
FlyLady sử dụng một tài khoản để chấp nhận thanh toán điện tử. Vấn đề phát sinh là
phí xử lý khá cao, 4,9% giá trị giao dịch. Tổng phí chiếm một khoản khá lớn trong
doanh thu bán hàng khiến FlyLady thực sự băn khoăn. Mặc dù chấp nhận thanh toán
bằng thẻ tín dụng là hoạt động khá phổ biến vào lúc đó đối với các cửa hàng thương
mại điện tử. Tuy nhiên, đối với một cửa hàng nhỏ như FlyLady, mức phí của dịch vụ
xử lý thanh toán điện tử trên có thể làm ranh giới giữa lãi và lỗ đối với FlyLady như
hẹp lại. Bên cạnh đó, chi phí đảm bảo an toàn cho cửa hàng thương mại điện tử B2C
càng làm cho ranh giới này nhỏ hơn. FlyLady đã nhận được tư vấn từ chính khách
hàng của mình cho vấn đề này: sử dụng dịch vụ của PayPal.
Giải pháp
PayPal từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với những người đã từng tham gia đấu
giá trên eBay. Năm 2002, eBay đã mua lại PayPal, một dịch vụ thanh toán điện tử
được 50 triệu người sử dụng trên khắp thế giới. Tài khoản của các thành viên được
kết nối với tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản thẻ tín dụng của họ và vì thế các
khoản thanh toán dễ dàng được thực hiện giữa các tài khoản của cá nhân và tổ chức.
Năm 2003, PayPal xử lý các giao dịch trị giá 12,2 tỷ USD. Trong đó 70% thanh toán
của các giao dịch đấu giá trực tuyến. Mặc dù các giao dịch thanh toán ngoài đấu giá
còn chiếm tỷ lệ nhỏ, tốc độ gia tăng của những giao dịch này khá lớn, từ tháng 4 đến
tháng 6 năm 2004 tăng 58%.
Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, PayPal là dịch vụ dễ sử dụng và tích hợp
với website thương mại điện tử. Mặc dù PalPal chấp nhận các thanh toán bằng thẻ tín

dụng, PayPal không đóng vai trò cổng thanh toán điện tử. Do đó, khi người bán muốn
sử dụng PayPal để nhận các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng từ khách hàng, họ
không phải trình hồ sơ về khả năng tín dụng, đặt cọc, lắp đặt các thiết bị đặc biệt hay
cài đặt những phần mềm chuyên dụng, hoặc ký kết các hợp đồng chặt chẽ với ngân
hàng. Thêm vào đó, người bán cũng không cần phải thu thập thông tin về thẻ tín dụng
của khách hàng hay những thông tin tài chính nhạy cảm khác. Người bán chỉ cần lập
một tài khoản với PayPal, truy cập vào tài khoản này, sử dụng PayPal Merchant
Account để tạo một công cụ thanh toán (thực chất là một trang HTML với mẫu form
để khách hàng điền thông tin thanh toán), sau đó copy toàn bộ trang web này lên
website thương mại điện tử của mình. Tất cả thời gian chỉ mất vài phút. PayPal thu
phí đối với dịch vụ này là 30 cent phí cố định và 1,9% đến 2,9% trị giá giao dịch.
Kết quả
Sau khi quyết định lựa chọn dịch vụ của PayPal, FlyLady đã tạo ra công cụ
thanh toán “Buy Now” trong vòng một giờ. Quá trình thực hiện đơn hàng của
FlyLady dựa trên báo cáo của PayPal. Mỗi ngày, nhân viên của FlyLady truy cập vào
tài khoản của mình trên PayPal và download file quản lý các giao dịch. Nội dung file
được xử lý và chuyển thành các đơn hàng và hồ sơ để giao hàng, những hồ sơ này
được chuyển cho bộ phân phân phối hàng để thực hiện. Bên cạnh đó, FlyLady còn sử
dụng thêm dịch vụ của PayPal để phân tích, theo dõi các xu hướng mua hàng hàng
ngày. Cũng giống như các website thương mại điện tử khác, FlyLady đặc biệt quan
tâm đến phòng tránh rủi ro trong thanh toán. Tuy nhiên, các thông tin này hoàn toàn
được thu nhận và xử lý trên website của PayPal. Trên thực tế, FlyLady không bao giờ
nhận được các thông tin này. Ngày nay, doanh thu của FlyLady đạt 5 triệu USD/năm.
Đồng thời, PayPal giảm phí cho FlyLady từ 2,9% xuống còn 1,9% giúp hoạt động
thương mại điện tử của FlyLady ngày càng hiệu quả hơn.
Bài học kinh nghiệm
Đa số các giao dịch thương mại điện tử được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Đối
với người bán, phí dịch vụ xử lý thanh toán điện tử vẫn khá cao. Chi phí giao dịch,
cộng với rủi ro hoàn lại tiền do gian lận thẻ tín dụng, chi phí quản lý và duy trì các
website thương mại điện tử an toàn, chi phí bảo mật các thông tin thanh toán của
khách hàng khiến tỷ suất lợi nhuận ngày càng thấp đi. Trong những năm qua, một số
dịch vụ thanh toán điện tử đã xuất hiện thay thế hoặc hỗ trợ các thanh toán điện tử
bằng thẻ tín dụng như Digital Cash, PayMe.com, Bank One’s eMoneyMail, Flooz,
Beenz, Wells Fargo’s, eBay’s Billpoint và Yahoo’s PayDirect. Vì nhiều lý do, PayPal
đã rất thành công trong cả thanh toán B2C và B2B. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng
có rất nhiều dịch vụ thanh toán điện tử được triển khai, số lượng thành công ở trên
chỉ là số rất ít trong các dịch vụ này.
Tóm lại, Các trang web bán lẻ có thể áp dụng nhiều hình thức thanh toán trực
tuyến khác nhau như thanh toán bằng thẻ thanh toán (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ vay
nợ), thẻ thông minh hay ví điện tử. Thẻ thông minh là các loại thẻ lưu trữ thông tin,
gồm giá trị tiền và thông tin chủ thẻ. Ngoài ra, thẻ thông minh có thể lưu trữ các
thông tin khác thông qua một bộ vi xử lý gắn trong thẻ. Không giống thẻ thanh toán,

thẻ thông minh yêu cầu người cung cấp dịch vụ phải lắp đặt các thiết bị đọc thẻ
chuyên biệt.
Thẻ thanh toán, một loại thẻ được sử dụng phổ biến nhất trong thanh toán điện
tử hiện nay, thực chất là tập hợp các thông tin của chủ thẻ và mã số sử dụng thẻ. Để
sử dụng thẻ thanh toán trong thanh toán điện tử, doanh nghiệp cần có tài khoản
merchant account mở tại các ngân hàng hay tổ chức tài chính hoặc cơ quan có cung
cấp dịch vụ này.
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể sử dụng hình thức séc điện tử, chuyển tiền điện
tử, L/C điện tử,... để thực hiện thanh toán tiền hàng hóa với giao dịch B2B.
2.4. Thanh toán đối với thương mại điện tử tại Việt Nam
2.4.1. Yêu cầu của thương mại điện tử đối với hệ thống thanh toán
Luật Giao dịch điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2006, cùng với các
nghị định hướng dẫn dưới Luật đã tạo hành lang pháp lý cơ bản để thương mại điện
tử đi vào cuộc sống. Trong đó, các nghị định hướng dẫn về giao dịch điện tử trong
hoạt động ngân hàng và hoạt động tài chính đã góp phần định hình một hướng phát
triển mới cho các lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và doanh
nghiệp.
Theo Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2005 và 2006, hệ thống
thanh toán điện tử yếu kém luôn được doanh nghiệp đánh giá là trở ngại lớn thứ hai
đối với phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam. Các doanh nghiệp tỏ ra khá lúng
túng khi muốn triển khai một quy trình ứng dụng thương mại điện tử trọn vẹn trong
bối cảnh hệ thống thanh toán điện tử còn yếu. Đồng thời, người tiêu dùng cũng chưa
có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về các dịch vụ thanh toán điện tử. Điều này ảnh
hưởng không nhỏ tới sự phát triển của thương mại điện tử Việt Nam trong thời gian
qua.
Thực tiễn cho thấy thanh toán điện tử là một điều kiện cần của thương mại điện
tử. Thương mại điện tử khó có thể phát huy được hết ưu điểm của mình khi chưa có
hệ thống thanh toán điện tử với năng lực đủ mạnh. Tốc độ phát triển của thương mại
điện tử Việt Nam trong những năm qua đang đặt ra nhu cầu về một hệ thống thanh
toán điện tử hiện đại để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng tận dụng tối đa lợi
ích của phương thức kinh doanh mới này.
Hơn thế nữa, thanh toán điện tử không chỉ là nhân tố thúc đẩy thương mại điện
tử mà còn đóng một vai trò quan trọng trong công tác hiện đại hoá hệ thống thanh
toán, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các dịch vụ trong ngành ngân hàng, tài
chính tại Việt Nam. Năm 2007 là năm thứ hai trong lộ trình thực hiện Dự án “Hiện
đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán” của Ngân hàng Nhà nước và cũng là năm
đầu tiên Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Do vậy, việc đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nhanh các dịch vụ ngân hàng hiện đại
càng trở nên cấp bách để các ngân hàng Việt Nam có thể đứng vững trước những thử
thách của quá trình hội nhập.
2.4.2. Thực trạng của hoạt động thanh toán

2.4.2.1. Lượng tiền mặt lưu thông còn cao
Thanh toán bằng tiền mặt còn rất phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của
người dân. Tiền mặt vẫn là phương tiện thanh toán chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực
doanh nghiệp và người tiêu dùng cá nhân. Theo khảo sát của Ngân hàng Nhà nước về
thực trạng thanh toán năm 2003 tại 750 doanh nghiệp trên cả nước (trong đó doanh
nghiệp nhà nước chiếm hơn 80%), đối với những doanh nghiệp lớn có trên 500 công
nhân, khoảng 63% số giao dịch của doanh nghiệp được tiến hành qua hệ thống ngân
hàng; doanh nghiệp có ít hơn 25 công nhân thì tỷ lệ này chỉ còn 47%. Đối với hộ kinh
doanh, 86,2% hộ chi trả hàng hoá bằng tiền mặt. Kết quả điều tra cho thấy việc sử
dụng tiền mặt trong giao dịch của doanh nghiệp, đặc biệt là giao dịch với người tiêu
dùng còn ở mức rất cao.
Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, hoạt động thanh toán trong ngân hàng
đã có những dấu hiệu khả quan với sự ra đời của nhiều phương thức thanh toán mới.
Những dịch vụ này đã phần nào giảm thiểu việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán
của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt
giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020, tỷ trọng tiền mặt so với tổng
phương tiện thanh toán có xu hướng giảm dần. Năm 1997 tỷ trọng này là 32,2%,
nhưng đến năm 2001, con số này giảm xuống còn 23,7%, năm 2004 là 20,3%, năm
2005 là 19% và đến đầu tháng 3 năm 2006 còn 18,5%.
Tuy tỷ trọng tiền mặt so với tổng phương tiện thanh toán trong các năm vừa
qua có giảm nhưng vẫn còn ở mức khá cao, trung bình chiếm khoảng 20% tổng giá
trị thanh toán trên các phương tiện nói chung. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà
nước, việc thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã có biến chuyển song Nhà
nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn cần nỗ lực hơn nữa trong việc hạn chế
lưu lượng tiền mặt trong giao dịch hàng ngày, tiến tới sử dụng hệ thống thanh toán
điện tử toàn diện.
2.4.2.2. Số tài khoản cá nhân ngày càng tăng
Trước đây chỉ doanh nghiệp và người có thu nhập cao sử dụng các dịch vụ
thanh toán qua hệ thống ngân hàng. Đại đa số người lao động làm việc tại doanh
nghiệp vừa và nhỏ hoặc khu vực chính phủ đều chưa tiếp cận với phương thức thanh
toán này. Thời gian thực hiện lâu và chi phí cao đã khiến các dịch vụ thanh toán ngân
hàng không thể phổ cập trong hoạt động giao dịch hàng ngày của người tiêu dùng.
Tuy nhiên, môi trường pháp lý trong lĩnh vực thanh toán đang được cải thiện với xu
hướng tạo điều kiện cho các phương thức thanh toán điện tử ra đời và phát triển.
Thanh toán điện tử liên ngân hàng đã đạt được những hiệu quả ban đầu. Đặc biệt, các
ngân hàng thương mại đã đầu tư thích đáng để phát triển cơ sở hạ tầng, đa dạng hoá
tiện ích nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhờ có cải tiến trong kỹ thuật, số lượng
giao dịch thanh toán được xử lý điện tử chiếm tỷ trọng ngày một cao, giúp giảm bớt
chi phí và tiết kiệm thời gian. Với nỗ lực không nhỏ từ phía ngân hàng cũng như cơ
quan quản lý nhà nước, hoạt động thanh toán đã có những bước phát triển đáng ghi
nhận. Việc gia tăng số tài khoản cá nhân là một trong những hệ quả khá rõ ràng.

Từ năm 2000 đến nay, số tài khoản cá nhân trong toàn hệ thống ngân hàng đã
có bước phát triển nhảy vọt. Tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi năm vào khoảng
150% đối với số tài khoản cá nhân và 120% đối với số dư tài khoản. Số lượng tài
khoản tăng nhanh là một dấu hiệu đáng mừng cho ngành ngân hàng trong việc phát
triển các dịch vụ thanh toán. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu để giảm lượng tiền mặt
sử dụng trong thanh toán thời gian tới. Do đó, hệ thống các ngân hàng thương mại
Việt Nam cần chú trọng hơn nữa việc nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán điện tử
trong bối cảnh lượng tài khoản cá nhân ngày càng nhiều.
2.4.2.3. Mở rộng đối tượng tham gia cung ứng dịch vụ thanh toán
Thị trường dịch vụ thanh toán đang trở nên cạnh tranh hơn khi đối tượng tham
gia cung ứng dịch vụ không chỉ giới hạn ở ngân hàng mà được mở rộng sang các tổ
chức khác như Công ty Dịch vụ tiết kiệm bưu điện, các công ty cung cấp giải pháp
thanh toán, v.v... Vì vậy, cạnh tranh không chỉ diễn ra trong ngành ngân hàng mà còn
giữa ngân hàng với các tổ chức làm thanh toán khác. Mức độ cạnh tranh ngày một
tăng khiến các đơn vị phải nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như giới thiệu thêm
nhiều dịch vụ mới, nhờ đó nhu cầu đa dạng của khách hàng sẽ ngày càng được đáp
ứng tốt hơn.
Xu hướng liên doanh, liên kết giữa các ngân hàng đã bắt đầu hình thành. Lợi
ích của xu hướng này là giúp các ngân hàng thương mại nhỏ vượt qua được những
hạn chế về vốn đầu tư cho trang thiết bị công nghệ phục vụ việc hiện đại hoá hệ
thống thanh toán, đặc biệt là hình thức thanh toán thẻ. Chính nhờ mối liên kết giữa
các ngân hàng riêng lẻ mà tính tiện ích trong thanh toán được cải thiện, tạo đà cho
thanh toán điện tử phát triển tại Việt Nam.
Như vậy, hoạt động thanh toán thời gian qua đã có những bước tiến khá rõ nét.
Việc sử dụng tiền mặt trong giao dịch vẫn cao nhưng đã có xu hướng giảm dần. Các
nhà cung cấp dịch vụ thanh toán buộc phải tự cải tiến dưới sức ép của môi trường
cạnh tranh cũng như yêu cầu của khách hàng ngày càng cao cả về chất và lượng.
Thanh toán điện tử được coi là chìa khoá của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
thanh toán nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời đại công nghệ và hội nhập
như hiện nay.
2.4.3. Tiền đề của hệ thống thanh toán điện tử tại Việt Nam
2.4.3.1. Sự phát triển của thị trường thanh toán thẻ
Thanh toán thẻ được coi là giải pháp bước đầu cho hệ thống thanh toán điện tử
tại Việt Nam. Ứng dụng công nghệ và đầu tư trang thiết bị hạ tầng cở sở phục vụ cho
thanh toán ngân hàng phát triển mạnh kể từ năm 2002. Trong đó, công nghệ cho
thanh toán thẻ là hoạt động được ưu tiên triển khai. Sau 5 năm, các ngân hàng đã hình
thành một mạng lưới máy giao dịch tự động ATM và đơn vị chấp nhận thẻ khá rộng.
Số lượng thẻ phát hành năm 2006 chỉ đạt khoảng 4 triệu thẻ thì đến năm 2007 con số
này đã tăng gấp đôi (hơn 8 triệu thẻ). Số lượng máy ATM cũng tăng mạnh từ 2.500
máy năm 2006 lên hơn 4.000 máy năm 2007.

Theo Quyết định số 32/2007/QĐ-NHNN ngày 03/7/2007 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng có thể phát hành một loại thẻ thanh
toán mới, đó là thẻ trả trước vô danh với hạn mức 5 triệu đồng. Hình thức thẻ này ra
đời với mục tiêu giảm lượng tiền mặt trong thanh toán. Hơn nữa, hai lợi ích cơ bản
bao gồm tiết kiệm thời gian và chủ động trong chi tiêu cũng là ưu điểm của loại hình
thẻ thanh toán nói trên. Thanh toán bằng thẻ trả trước vô danh đóng vai trò như một
phương thức bổ sung cho hoạt động thanh toán điện tử mà hệ thống ngân hàng đang
chú trọng đẩy mạnh.
2.4.3.2. Liên minh thẻ ngân hàng
Trong bối cảnh số lượng tài khoản cá nhân ngày một tăng, mạng lưới thanh
toán, loại hình thẻ ngày một mở rộng theo nhu cầu của người tiêu dùng, vấn đề khó
khăn chính là việc liên kết các hệ thống thanh toán của nhiều ngân hàng khác nhau
nhằm cắt giảm chi phí và tăng tính tiện dụng cho khách hàng, đồng thời nâng cao
hiệu quả hoạt động của ngành nói chung.
Hệ thống thanh toán thẻ của Việt Nam hiện đang tồn tại 4 liên minh thẻ. Đó là
liên minh thẻ Ngân hàng VCB, liên minh thẻ Việt Nam Bankcard (VNBC) của Ngân
hàng Đông Á, liên minh thẻ Banknetvn gồm 3 ngân hàng quốc doanh và một số ngân
hàng cổ phần, và liên minh thẻ ANZ/ Sacombank. Trên lý thuyết, thẻ của mỗi ngân
hàng thành viên có thể thực hiện giao dịch trên máy ATM của các ngân hàng khác
trong liên minh. Tuy nhiên, hiện nay từng ngân hàng thành viên lại phát triển các
dịch vụ khác nhau, dẫn đến việc khách hàng của ngân hàng này vẫn chưa thể thực
hiện thao tác chuyển khoản trên ATM của những ngân hàng khác trong cùng liên
minh.
Nhóm liên minh thẻ do ngân hàng VCB khởi xướng đã thực hiện thành công
việc kết nối thanh toán thẻ giữa 17 ngân hàng thành viên. Đây là nỗ lực rất lớn của
những ngân hàng nói trên trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho khách hàng thông
qua tạo lập một mạng lưới thanh toán trên máy ATM.
Ngày 21/4/2007, hệ thống thanh toán thẻ Việt Nam được đánh dấu bằng việc
kết nối thành công 3 ngân hàng bao gồm Ngân hàng Công Thương Việt Nam
(Incombank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng
TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) thông qua dịch vụ kết nối chuyển mạch
của Banknetvn. Theo Banknetvn, hệ thống kết nối của Banknetvn giúp chủ thẻ có thể
thực hiện giao dịch tại gần 25 nghìn máy ATM trong hệ thống Banknetvn, chiếm
khoảng 60% tổng số ATM trên toàn quốc. Qua hai tháng vận hành chính thức, trên
83 ngàn giao dịch với tổng giá trị trên 23 tỷ đồng đã thực hiện qua hệ thống chuyển
mạch 4 ngân hàng trên của Banknetvn và có xu hướng tăng với tốc độ khá nhanh.
Như vậy, từ khi chính thức vận hành đến hết tháng 4/2007 đã có khoảng 450 giao
dịch thực hiện qua hệ thống. Con số này tăng gần gấp 3 lần trong tháng 5/2007 và
tăng gần gấp 5 lần trong tháng 6/2007. Dự kiến cuối năm số lượng giao dịch sẽ tăng
lên khoảng 4.000 - 4.500 giao dịch/ngày, xấp xỉ gấp 10 lần so với giai đoạn đầu mới
đi vào hoạt động.

Dự kiến, trong tương lai gần, 4 ngân hàng tiếp theo là Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng
TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB) cũng
triển khai dịch vụ thanh toán thẻ liên ngân hàng thông qua hệ thống Banknetvn.
Như vậy, cả 4 ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam gồm Ngân hàng
Agribank, Ngân hàng Incombank, Ngân hàng VCB và Ngân hàng BIDV đều đã tìm
cho mình một liên minh thanh toán thẻ để liên kết. Thực tế này chắc chắn sẽ giúp hệ
thống thanh toán thẻ tại Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn với chi phí thấp, mang lại
lợi ích cho cả người tiêu dùng và ngân hàng.
2.4.4. Định hướng của Nhà nước về phát triển thanh toán điện tử
Ngày 29 tháng 12 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt Đề
án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020
tại Việt Nam. Mục tiêu của Đề án là hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong thanh
toán, đồng thời thúc đẩy phát triển các phương thức thanh toán điện tử trong thời gian
tới. Để đạt được mục tiêu này, Đề án vạch ra 6 nhóm đề án nhánh như sau:
Nhóm đề án 1: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán của
nền kinh tế theo hướng tạo lập môi trường công bằng, hạn chế thanh toán bằng tiền
mặt, ứng dụng công nghệ trong thanh toán.
Nhóm đề án 2: Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công.
Giải pháp này bao gồm quản lý chi tiêu trong khu vực Chính phủ bằng phương tiện
thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, trợ cấp ưu đãi xã hội qua tài khoản.
Nhóm đề án 3: Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực doanh
nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tập trung xây dựng và ứng dụng thanh toán điện
tử, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử.
Nhóm đề án 4: Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực dân cư
thông qua phát triển mạng lưới chấp nhận các phương tiện thanh toán không dùng
tiền mặt, tăng lượng tài khoản cá nhân, mở rộng mạng lưới máy ATM và đơn vị chấp
nhận thẻ.
Nhóm đề án 5: Phát triển hệ thống thanh toán thông qua việc hoàn thiện và
phát triển hệ thống thanh toán liên ngân hàng; xây dựng trung tâm thanh toán bù trừ
tự động và trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất.
Nhóm đề án 6: Các giải pháp hỗ trợ để phát triển thanh toán không dùng tiền
mặt. Nếu 6 đề án nhánh nêu trên được triển khai thành công, tỷ lệ tiền mặt/tổng
phương tiện thanh toán có thể giảm xuống không quá 18% vào năm 2010 và 15% vào
năm 2020. Đồng thời, số tài khoản cá nhân sử dụng cho thanh toán cũng tăng lên 20
triệu vào năm 2010 và 45 triệu vào năm 2020, số thẻ phát hành đạt mức 15 triệu đến
cuối năm 2010 và 30 triệu cho tới năm 2020.81 Ngân hàng Nhà nước hiện đang tích
cực triển khai Đề án xây dựng Trung tâm Chuyển mạch thẻ thống nhất. Trong thời
gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những chỉ đạo cụ thể để các liên minh tăng
cường hợp tác với nhau, cùng chia sẻ cơ sở hạ tầng thanh toán thẻ, qua đó chi phí sẽ
giảm và tạo thuận lợi hơn cho các chủ thẻ trong giao dịch cá nhân.

* Lợi ích của việc trả lương qua tài khoản
Đánh giá của các chuyên gia ngành tài chính, ngân hàng cho rằng việc trả
lương qua tài khoản thực sự mang lại những hiệu quả tương tác “3 trong 1” vô cùng
lớn. Đó như một bước đệm quan trọng cho công cuộc phòng, chống tham nhũng lãng
phí của Chính phủ và tiến tới triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai
đoạn 2006-2010. Quyết định phê duyệt Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt của
Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo đà cho thanh toán điện tử phát triển bền vững và trở
thành một hình thức thanh toán phổ biến đối với mọi đối tượng từ doanh nghiệp đến
cá nhân người tiêu dùng.
2.4.5. Ngân hàng với thanh toán điện tử
2.4.5.1. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking)
2.4.5.1.1. Tình hình phát triển chung
(i) Số lượng
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến là một khái niệm bắt đầu phổ biến trong vài năm
gần đây khi số lượng ngân hàng cung cấp dịch vụ này tăng mạnh từ năm 2004.
Tốc độ phát triển của dịch vụ ngân hàng trực tuyến là một minh chứng rõ ràng
cho những thay đổi trong hoạt động thanh toán từ phía ngân hàng nhằm phục vụ tốt
hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Sự chuyển biến này hoàn toàn phù hợp với tốc độ
và xu thế phát triển của thương mại điện tử Việt Nam. Khi thương mại điện tử ngày
càng phổ biến trong xã hội, thanh toán điện tử sẽ là một nhu cầu tất yếu để thúc đẩy
các bước phát triển tiếp theo.
Bảng 3.1. Danh sách các ngân hàng triển khai Internet Banking
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* Dịch vụ khác bao gồm quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán, mở, sửa
L/C, chuyển tiền ra nước ngoài, yêu cầu giải ngân hoặc trả nợ, đăng ký sử dụng các
sản phẩm của ngân hàng, thanh toán qua website.
Nguồn: Khảo sát của Vụ thương mại điện tử, Bộ Công Thương tháng 12/2007
Ngân hàng hiện được coi là một trong những lĩnh vực dịch vụ phát triển nhanh,
với sự tham gia năng động của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng với tiến bộ
của công nghệ thông tin, các ngân hàng khó có thể bỏ qua các ứng dụng công nghệ
trong việc nâng cấp dịch vụ của mình. Điều này được minh chứng rõ nét qua tốc độ
gia tăng số lượng ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong thời gian
qua.
(ii) Tính năng
Kết quả khảo sát các website cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho thấy
nhiều điểm tương đồng giữa các ngân hàng. Các website đều có cấu trúc hợp lý, đơn
giản và hướng dẫn cụ thể để khách hàng dễ dàng truy cập và thao tác thực hiện yêu
cầu của mình.
Một dịch vụ ngân hàng trực tuyến hoàn chỉnh cần có những tính năng thông tin
và tính năng thanh toán hoá đơn, cụ thể như sau:
Tra cứu số dư tài khoản;
Tra cứu thông tin ngân hàng;
Sao kê tài khoản hàng tháng;
Ngoài ra, các ngân hàng cũng có thể tận dụng kênh giao dịch trực tuyến để
cung cấp thêm một số dịch vụ chuyên ngành khác như chuyển đổi ngoại tệ, đăng ký
mở thư bảo đảm tín dụng (L/C), chuyển tiền ra nước ngoài, đăng ký sử dụng các sản
phẩm, dịch vụ ngân hàng khác, v.v…Cho tới cuối năm 2007, hầu hết các ngân hàng
vẫn chưa thể triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến toàn diện.

Tuy nhiên, những tính năng cơ bản và mang lại lợi ích ban đầu cho người tiêu
dùng đã được đưa vào hoạt động tại tất cả 18 ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng
trực tuyến. Trong đó, tra cứu số dư tài khoản cá nhân và thông tin sao kê hàng tháng
là tính năng phổ biến nhất. Tính năng này giúp khách hàng ngồi tại chỗ với máy tính
nối mạng có thể kiểm tra số dư tài khoản và nhật ký chi tiêu của mình mỗi tháng mà
không cần phải đến ngân hàng hoặc chờ nhận thông tin từ ngân hàng gửi đến qua
đường bưu điện.
Tính năng cơ bản thứ hai vẫn thuộc nhóm cung cấp thông tin. Những thông tin
có tính thay đổi thường xuyên như tỷ lệ lãi suất tiết kiệm, tỷ giá ngoại tệ, vàng, v.v...
cũng được cung cấp cho khách hàng một cách nhanh và chính xác thông qua dịch vụ
ngân hàng trực tuyến. Một tính năng khác được nhiều ngân hàng đưa vào hoạt động
là cho phép chuyển khoản trong cùng hệ thống ngân hàng. Thay bằng việc phải đến
các điểm giao dịch của ngân hàng trong một khoảng thời gian làm việc nhất định,
người tiêu dùng có thể đặt lệnh chuyển khoản vào bất cứ lúc nào từ một máy tính nối
mạng. Tính năng này giúp khách hàng tiết kiệm và chủ động được thời gian giao
dịch. Hiện mới chỉ có 4 ngân hàng là Kỹ thương, Indovina, Á Châu và chi nhánh
CitiBank Việt Nam cho phép chuyển khoản ngoài hệ thống trên tổng số 8 ngân hàng
có chức năng chuyển khoản trực tuyến.
Một trong những cản trở đối với việc cung cấp trực tuyến dịch vụ chuyển
khoản ngoài hệ thống là mối lo về mức độ an toàn, bảo mật của khách hàng cũng như
năng lực của ngân hàng lõi (core banking) chưa đảm bảo. Tuy nhiên, con số 4 ngân
hàng triển khai dịch vụ chuyển khoản ngoài hệ thống cũng cho thấy một tín hiệu khả
quan về nỗ lực của các nhà cung cấp trong việc tạo nhiều tiện ích hơn nữa cho người
sử dụng và mở rộng phạm vi của giao dịch ngân hàng trực tuyến.
(iii) Một dịch vụ gia tăng mới của ngành ngân hàng
Ngân hàng trực tuyến là một dịch vụ gia tăng mới của các ngân hàng trong hai
năm trở lại đây, mang lại nhiều lợi ích cho cả ngân hàng và người tiêu dùng. Dịch vụ
ngân hàng trực tuyến được nhận định là lợi thế cạnh tranh trong tương lai gần của các
ngân hàng tại thị trường Việt Nam. Cả ngân hàng trong nước và nước ngoài đều đang
từng bước triển khai dịch vụ này. Citibank là một ví dụ điển hình của ngân hàng nước
ngoài triển khai dịch vụ trực tuyến tại chi nhánh ở Việt Nam.
* CitiBank Việt Nam với dịch vụ ngân hàng trực tuyến
Năm 1995, Citibank là ngân hàng đầu tiên áp dụng hệ thống ngân hàng điện tử
cho phép khách hàng tự thực hiện giao dịch qua mạng. Năm 2006, Citibank tiếp tục
mở rộng dịch vụ để cung cấp cho khách hàng thông tin trực tuyến về trạng thái giao
dịch thương mại của mình. Sau đó, Citibank triển khai giao diện đầu tư trực tuyến
toàn cầu cho các quyền chọn đầu tư trong và ngoài nước.
Đến tháng 4/2007, Citibank Việt Nam đã chính thức giới thiệu sản phẩm toàn
cầu đến Việt Nam là hai kênh dịch vụ Ngân hàng trực tuyến gồm dịch vụ Đầu tư
Citibank Online và Dịch vụ thanh toán Thương mại điện tử CitiConnectSM. Với hai
dịch vụ trực tuyến nêu trên, ngân hàng trực tuyến mà Citibank cung cấp được coi là

khá hoàn hảo đối với người tiêu dùng. Dịch vụ trực tuyến cung cấp cho khách hàng
bao gồm:
Thông tin báo cáo:
Tổng kết các khoản chi tiêu của tài khoản
Thông tin các khoản giao dịch
Thông tin lãi suất
Báo cáo của ngân hàng
Các chức năng nghiệp vụ
Thanh khoản, đầu tư điện tử
Chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, chuyển khoản toàn cầu.
Các dịch vụ ngân hàng Việt Nam hiện nay tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn
còn khá nghèo nàn, trong đó các dịch vụ dựa trên nền công nghệ thông tin còn ít và
chưa đáp ứng được yêu cầu kinh doanh. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế của WTO,
các ngân hàng trong nước sẽ phải cạnh tranh bình đẳng với những ngân hàng quốc tế
có thế mạnh vượt trội cả về vốn, công nghệ, dịch vụ và năng lực quản lý. Thực tế này
đang đặt ra yêu cầu cho ngành ngân hàng nói chung và các ngân hàng thương mại nói
riêng phải nỗ lực hiện đại hoá công nghệ, nâng cấp dịch vụ cho khách hàng. Ngân
hàng trực tuyến chính là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu
đa dạng của khách hàng, đồng thời giúp các ngân hàng cung cấp dịch vụ một cách
nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Ngân hàng trực tuyến thực sự là một xu thế tất yếu, hứa hẹn mang lại nhiều lợi
ích hơn nữa cho ngân hàng và người tiêu dùng. Vì vậy, xu hướng phát triển của ngân
hàng trực tuyến được dự đoán khả quan trong bối cảnh hội nhập và bùng nổ Internet
như hiện nay.
2.4.5.2. Một số ngân hàng triển khai hiệu quả dịch vụ ngân hàng trực tuyến
(i) Thanh toán biên mậu qua hệ thống ngân hàng trực tuyến
Theo thống kê của Trung tâm Thông tin thương mại (Bộ Công Thương), kim
ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam - Trung Quốc trong năm 2006 xấp xỉ
10 tỷ USD và dự báo đến 2010 đạt 15 tỷ USD. Riêng tại cửa khẩu Móng Cái, kim
ngạch hai chiều năm 2006 vượt 2,1 tỷ USD, dự kiến năm 2007 sẽ lên tới 2,3 tỷ USD,
tăng 9% so với 2006.
Mặc dù thanh toán biên mậu đang tăng trưởng nhanh nhưng hiện nay các ngân
hàng thương mại lớn như Ngân hàng Công thương (Incombank), Ngân hàng Ngoại
thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Agribank) tại khu vực biên giới Việt – Trung chỉ áp dụng hình thức thanh toán thủ
công là giao nhận chứng từ trực tiếp. Theo đó, vào một khoảng thời gian quy ước
trong ngày, cán bộ ngân hàng hai bên sẽ “đi bộ” qua cửa khẩu để chuyển giao chứng
từ thanh toán. Tại Móng Cái, khách hàng đến chi nhánh Incombank giao dịch từ đầu
giờ làm việc buổi sáng thì phải chờ đến 3 giờ chiều (giờ Hà Nội), các giao dịch này

mới được chuyển giao cho Ngân hàng Công thương Trung Quốc và ngược lại. Đến
cuối ngày làm việc, các ngân hàng mới xử lý chứng từ và hạch toán “Có” vào tài
khoản người thụ hưởng và hôm sau, người thụ hưởng mới được sử dụng tiền trong tài
khoản của mình.
Quy trình thao tác thủ công này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc giao
thương giữa khách hàng hai nước. Doanh nghiệp phải chấp nhận rủi ro hàng xuống
cấp do giao dịch chậm trễ, gây tổn thất lớn. Sau một tháng phối hợp thử nghiệm với
Ngân hàng Công thương Trung Quốc, ngày 10/8/2007, Incombank Việt Nam đã giới
thiệu phương pháp thanh toán ngân hàng trực tuyến cho hơn 100 khách hàng của
mình tại cửa khẩu Móng Cái. Theo đó, khách hàng đến giao dịch xuất trình chứng từ,
ngân hàng chuyển tiền sẽ khởi tạo lệnh chi và truyền qua Internet cho ngân hàng
thanh toán với tổng thời gian thực hiện 30 phút/giao dịch. Ngay sau đó, người thụ
hưởng có thể nhận được tiền, khi khoản tiền đó được ghi “Có” vào tài khoản của
mình. Trường hợp khách hàng cần chuyển tiền gấp, ngân hàng chuyển tiền sẽ gọi
điện cho ngân hàng thanh toán ngay sau khi hoàn tất việc truyền lệnh chi trên
Internet, để ngân hàng thanh toán truy cập vào Internet thực hiện ngay lệnh chi. Như
vậy, phương thức thức thanh toán biên mậu này sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, an
toàn về vốn, tránh rủi ro trong quá trình chuyển chứng từ thủ công. Đồng thời, đồng
vốn được quay vòng nhanh hơn và chi phí giao dịch giảm xuống. Dịch vụ ngân hàng
trực tuyến biên mậu này cũng giúp địa phương không bị thất thu thuế do kiểm soát tốt
lượng tiền cũng như hợp đồng kinh tế giữa các bên qua hệ thống ngân hàng. Ngoài
ra, dịch vụ ngân hàng trực tuyến còn góp phần hạn chế lưu thông tiền mặt trên thị
trường, nhờ đó cải thiện tình hình tiền giả xâm nhập vào hệ thống lưu thông.
Theo Báo cáo từ Ngân hàng Incombank, tính đến tháng 11/2007, tổng giá trị
giao dịch bằng hình thức này đạt khoảng 2,5 tỷ đồng, trong đó phí thanh toán là 1,3
triệu đồng. Ước tính phương thức thanh toán này sẽ hút giao dịch từ thị trường phi
chính thức vào giao dịch chính thức qua ngân hàng và giá trị giao dịch sẽ được nâng
từ 70% lên 90% vào thời gian tới. Trước những ưu điểm mà dịch vụ ngân hàng trực
tuyến mang lại, Incombank đã mở rộng triển khai hình thức thanh toán này tại một số
cửa khẩu biên giới khác với Trung Quốc. Cùng với Incombank, ngân hàng Agribank
cũng triển khai dịch vụ này tại cửa khẩu Móng Cái vào ngày 24/8/2007. Ngân hàng
trực tuyến áp dụng trong thanh toán biên mậu sẽ có cơ hội phát triển hơn nữa trong
bối cảnh nhu cầu giao thương ngày một nhiều giữa Việt Nam và Trung Quốc.
(ii) Ngân hàng Đông Á – nhiều loại hình dịch vụ cho ngân hàng trực tuyến
Khảo sát của Vụ Thương mại điện tử, Bộ Công Thương cho thấy Ngân hàng
Đông Á là một trong số những ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ
ngân hàng trực tuyến. Ngân hàng Đông Á chính thức triển khai dịch vụ ngân hàng
trực tuyến vào ngày 15/8/2005. Quá trình phát triển và hoàn thiện của dịch vụ tính
đến nay trải qua 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, dịch vụ ngân hàng trực tuyến của
Đông Á chỉ cho phép khách hàng kiểm tra số dư tài khoản (tài khoản cá nhân và
doanh nghiệp) và xem, in sao giao dịch. Một năm sau đó, dịch vụ tiến thêm bước mới
bằng việc cung cấp tiện ích chuyển khoản trong nội bộ ngân hàng với hạn mức từ 50
nghìn đồng/lần đến 500 triệu đồng/lần. Tiện ích này giúp khách hàng cá nhân và

doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí để thực hiện các giao dịch chuyển khoản.
Thay vì phải trực tiếp xếp hàng tại các quầy giao dịch, người tiêu dùng có thể thực
hiện thao tác chuyển khoản một cách nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi. Tiện ích đánh
dấu bước phát triển mới, đưa dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Ngân hàng Đông Á
tới nhiều người sử dụng hơn.
Tháng 1/2007, chỉ có 11.000 khách hàng đăng ký sử dụng. Nhưng đến tháng
2/2007, số lượng đã tăng đột biến lên khoảng 117 nghìn người. Các tháng tiếp theo
dịch vụ vẫn duy trì được số tài khoản đăng ký tăng dần đều. So với số người đăng ký
sử dụng dịch vụ tin nhắn ngân hàng, dịch vụ ngân hàng trực tuyến tỏ ra có sức hút
lớn hơn dù tiện ích cung cấp ở cả hai loại hình này như nhau. Sự khác biệt này là do
đối tượng khách hàng của dịch vụ ngân hàng trực tuyến bao gồm cả doanh nghiệp,
trong khi đó tin nhắn ngân hàng chỉ dừng lại ở đối tượng khách hàng cá nhân. Điều
này cũng phần nào lý giải được trị giá chuyển khoản qua SMS chỉ bằng khoảng 2%
tổng giá trị giao dịch ngân hàng trực tuyến.
Trong giai đoạn ba, dịch vụ tiếp tục được bổ sung thêm chức năng thanh toán
trực tuyến khi mua hàng tại www.golmart.com.vn, www.123mua.com.vn và mua thẻ
trả trước cho các loại thẻ di động, thẻ Internet, điện thoại cố định. Ngoài ra, Ngân
hàng còn phối hợp với công ty VTC Intecom để triển khai dịch vụ nạp tiền vào tài
khoản Vcoin hoặc nạp tiền vào tài khoản di động. Số lượng và giá trị giao dịch của
hoạt động này cũng tăng bình quân 50%/tháng. Bắt đầu từ quý I/2008, việc chuyển
khoản sẽ không chỉ bó hẹp trong nội bộ Đông Á mà khách hàng có thể thực hiện
chuyển khoản tới bất kỳ ngân hàng nào. Ngoài ra, ngân hàng cũng đang xúc tiến việc
tạo liên kết chiến lược với các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm khác để đẩy mạnh tiện
ích thanh toán trực tuyến.
2.4.5.3. Dịch vụ tin nhắn ngân hàng (SMS Banking)
2.4.5.3.1. Thông tin chung
* Tiện ích của dịch vụ
Cùng với ngân hàng trực tuyến, dịch vụ tin nhắn ngân hàng ra đời như một
bước tiếp theo trong tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng
dịch vụ của các ngân hàng. Tận dụng sự phổ biến của điện thoại di động, nhiều ngân
hàng đã bổ sung thêm tiện ích mới này nhằm phục vụ khách hàng ở mức tốt hơn.
Tiện ích của dịch vụ tin nhắn ngân hàng được chia thành 2 nhóm theo nhu cầu
sử dụng là nhóm cung cấp thông tin và nhóm thanh toán. Việc phân loại nhóm tiện
ích nhằm đánh giá mức độ triển khai dịch vụ và phản ánh phần nào nhu cầu của thị
trường hiện nay. Khảo sát của Vụ Thương mại điện tử cho thấy, tất cả các ngân hàng
triển khai dịch vụ tin nhắn đều có tiện ích cung cấp thông tin. Mục đích của nhóm
tiện ích này là giúp khách hàng cập nhật những thông tin cơ bản nhất một cách tiện
lợi thông qua thiết bị di động. Ngân hàng Hàng Hải còn đưa ra tính năng cung cấp
thông tin về thư tín dụng (L/C) và chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu của doanh
nghiệp dựa trên nhu cầu thanh toán quốc tế rất lớn của khách hàng. Đây được coi là
một điểm tạo khác biệt trong dịch vụ của ngân hàng này nhằm thoả mãn tốt hơn nhu
cầu của đối tượng khách hàng doanh nghiệp.

Chưa phổ biến như các tiện ích thông tin, nhóm tiện ích thanh toán chính là
tiêu chí giúp so sánh sự phát triển của dịch vụ giữa các ngân hàng khác nhau. Trong
16 ngân hàng triển khai dịch vụ tin nhắn ngân hàng, có 6 ngân hàng đã triển khai
nhóm tiện ích thanh toán. Nhóm tiện ích này cũng có thể được chia làm 2 loại là
thanh toán các khoản chi liên quan đến hoạt động ngân hàng (như thanh toán thẻ tín
dụng, chuyển khoản) và thanh toán các loại hoá đơn hay mua hàng trực tuyến.
Các tiện ích dịch vụ tin nhắn ngân hàng đang được triển khai bao gồm:
* Nhóm cung cấp thông tin:
(1) Số dư tài khoản;
(2) Liệt kê giao dịch của tài khoản.
(3) - Lãi suất tiết kiệm;
- Tỷ giá tiền tệ;
- Địa điểm đặt máy ATM và phòng giao dịch.
(4) - Hạn mức tín dụng;
- Tình hình hoạt động tín dụng;
- Thông tin về L/C và chứng từ thanh toán XNK.
* Nhóm thanh toán:
(5) Chuyển khoản.
(6) - Thanh toán thẻ tín dụng;
- Thanh toán hoá đơn;
- Mua hàng trực tuyến.
Bảng 3.2. Danh sách các ngân hàng triển khai dịch vụ tin nhắn ngân hàng
Ngân hàng
NH Ngoại Thương VN

Tiện ích cung cấp thông tin
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x

NH Quốc tế VIBank

Tiện ích thanh toán
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x

NH Nhà Hà Nội
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NH Hàng Hải

x

x

x

NH Quân đội

x

x

x

NH Kỹ Thương

x
x
x
x

NH Sài Gòn – Hà Nội

x

x

x

NH TMCP Sài Gòn

x

x

x

NH Đông Á
NH Sài
Thương

x
Gòn

Công

x

x

x

x

x

x

NH Xuất nhập khẩu

x

x

NH ACB

x

x

NH Việt Á

x

x

NH VID Public

x

x
x
x

Nguồn: Báo cáo thương mại điện tử năm 2007, Bộ Công thương
Kết quả khảo sát cho thấy đa số các ngân hàng đồng thời triển khai hai dịch vụ
tin nhắn ngân hàng và ngân hàng trực tuyến. Hai dịch vụ này hầu hết cùng cung cấp
một số loại tiện ích cho khách hàng và được coi là hai công cụ bổ trợ đắc lực cho
nhau. Trong số các ngân hàng đã triển khai hai dịch vụ trên, chiếm phần lớn là ngân
hàng thương mại trong nước. Đây là một tín hiệu đáng mừng về tính năng động của
ngân hàng Việt Nam. Các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như ngân
hàng ANZ hay CitiBank hiện chỉ triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến.
2.4.5.3.2. Ứng dụng của dịch vụ tin nhắn trong thanh toán cho thương mại điên tử
Một nội dung được các doanh nghiệp quan tâm khi phát triển dịch vụ thanh
toán qua tin nhắn di động là tính năng thanh toán tiền điện, nước, hoặc mua hàng trực
tuyến, trò chơi trực tuyến. Điện, nước là hai khoản chi phí mà người dân phải thanh
toán hàng tháng, song các hộ gia đình ngày nay đang gặp phải những bất tiện về thời
gian đóng phí. Thanh toán qua tin nhắn có thể là một giải pháp hữu hiệu giúp người
dân giải quyết các chi phí hàng tháng của hộ gia đình một cách tiện lợi. Ngoài thanh
toán tiền điện, nước, dịch vụ này còn có thể được mở rộng sang các khoản thu khác
như phí vệ sinh, phí truyền hình cáp, v.v…
Tuy nhiên, để phát triển dịch vụ thanh toán này, đòi hỏi các doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ như điện, nước, điện thoại v.v… phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhiều
ngân hàng thương mại khác nhau để giảm chi phí thanh toán. Do yêu cầu mang tính
đặc thù đó nên phạm vi ứng dụng của dịch vụ hiện còn khá khiêm tốn bởi việc “bắt
tay” cùng một lúc với các ngân hàng có tiếng như VCB, BIDV, ACB là điều không
dễ. Vì vậy, đây sẽ là mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, khi
lượng sử dụng thiết bị di động ngày càng tăng.
Ngoài ra, thanh toán qua tin nhắn di động đang được mở rộng ứng dụng cho
một số dịch vụ khác như mua bảo hiểm xe cơ giới của Công ty bảo hiểm Bảo Minh.
Dịch vụ thanh toán được thực hiện thông qua sự hợp tác trực tiếp giữa Ngân hàng Kỹ
thương và doanh nghiệp cung cấp sản phẩm. Phương thức mới này giúp ngân hàng
bổ sung thêm giá trị gia tăng cho khách hàng hiện tại, mở rộng khách hàng tiềm năng
và giúp tăng cường thêm kênh phân phối sản phẩm cho nhà cung cấp dịch vụ bảo
hiểm. Song song với hoạt động trên, Ngân hàng Techcombank cũng triển khai dịch
vụ thu tiền cước phí Internet ADSL của công ty FPT qua tin nhắn nhằm đa dạng hoá

dịch vụ tin nhắn ngân hàng của mình đồng thời làm phong phú hơn các dịch vụ thanh
toán qua di động nói chung trên thị trường.
Thanh toán qua tin nhắn di động đang là một loại hình thanh toán điện tử rất
phổ biến và được người tiêu dùng quan tâm vì sự tiện lợi. Chỉ cần có thiết bị di động
cùng một tài khoản tại ngân hàng, người tiêu dùng có thể thực hiện được nhiều giao
dịch thanh toán khác nhau và chủ động được trong việc thực hiện các giao dịch đó.
2.4.6. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử
Trước nhu cầu của xã hội, năm 2007 đã chứng kiến những nét chuyển biến lớn
của thanh toán điện tử Việt Nam. Ngoài các ngân hàng, nhiều công ty cung cấp dịch
vụ, giải pháp cho thanh toán điện tử ra đời. Báo cáo này tập trung giới thiệu các mô
hình cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử và việc triển khai của một số doanh nghiệp
điển hình.
Bảng 3.3. Danh sách các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử
STT
1.

Công ty
CTCP dịch vụ thẻ Smartlink

Dịch vụ
Thanh toán điện tử
Thẻ trả trước
Chuyển mạch ATM và POS

2.

CTCP Dịch vụ & Thương mại trực Giải pháp thanh toán, đặc biệt trong lĩnh vực
tuyến Onepay
ngân hàng

3.

CTCP mạng thanh toán PayNet

Thanh toán qua POS, ePOS và mPOS
Thẻ trả trước
Dịch vụ top-up

4.

CTCP chuyển mạch tài chính Quốc
gia Việt Nam Banknet

Chuyển mạch ATM và POS
Dịch vụ Mr.Top-up

5.

CTVASC Payment

Thanh toán trực tuyến cho các chủ tài khoản
tại NH Ngoại Thương và Kỹ Thương tại địa chỉ
www.paygate.com.vn

6.

CTCP giải pháp thanh toán Việt
Nam VnPay

Dịch vụ top-up

7.

CTCP Công nghệ thanh toán thông
minh SmartPay

Giải pháp thanh toán thẻ

8.

CTCP Dịch vụ thương mại điện tử Vgold dùng để mua bán trực tuyến tại
VietPay
www.nhansu.com,
www.timban.com.vn,
www.vcards.vn, www.market4gamer.net

9.

CTCP phát triển công nghệ HW Ví điện tử (Sử dụng tài khoản PayViet để mua
PayViet
bán và thanh toán trực tuyến tại

Thanh toán các loại hóa đơn

ww.hwmarket.vn, www.chovieclam.com.vn,
10.

CTTNHH Là tôi

Cổng thanh toán điện tử Toipay

11.

CTdịch vụ xử lý dữ liệu Tiến Thành

Cổng thanh toán điện tử 68pay

12.

CTCP viễn thông Sài Gòn – Saigon
Tel

Ví điện tử (e-wallet)

13.

CTCP dịch vụ giá trị gia tăng trên
mạng Việt Phú – Mobivi

Cổng thanh toán điện tử Mobivi

Nguồn: Báo cáo thương mại điện tử 2007, Bộ Công thương
2.4.6.1. PayNet với thanh toán qua POS và ePOS
Công ty Cổ phần Mạng thanh toán VINA gọi tắt là PayNet tham gia thị trường
thanh toán điện tử Việt Nam vào tháng 4/2007. Mục tiêu kinh doanh của PayNet là
tạo ra cầu trung gian thanh toán giữa ngân hàng và các nhà cung cấp sản phẩm, dịch
vụ thông qua thiết bị điện thoại cố định, điện thoại di động, máy tính có kết nối
Internet hoặc trên ATM, POS được lắp đặt tại các chi nhánh ngân hàng, đại lý thanh
toán thẻ, đặc biệt là các chuỗi cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.
Chiến lược kinh doanh của PayNet được chia làm hai giai đoạn với dòng sản
phẩm và dịch vụ có tính năng khác nhau. Giai đoạn 1, PayNet triển khai dịch vụ bán
thẻ điện thoại trả trước, áp dụng cho tất cả các loại thẻ hiện đang được sử dụng với
bất kỳ mệnh giá nào. Mô hình bán thẻ được thực hiện thông qua hệ thống thiết bị
thanh toán đầu cuối POS. Sau khi thanh toán, các đại lý sẽ sử dụng thẻ đại lý của
mình cà vào POS, từ đó in ra mã số nạp thẻ, số sê-ri, thời hạn sử dụng, thời điểm mua
thẻ, địa điểm mua thẻ và hướng dẫn sử dụng. Hoặc người tiêu dùng có thể sử dụng
thẻ ATM của mình tại các ngân hàng có kết nối để thao tác giao dịch này. Mô hình
thanh toán tổng thể của PayNet được minh hoạ trong hộp dưới đây.
Sơ đồ 3.1. Quy trình mua hàng điện tử và quy trình thanh toán điện tử của
PayNet

QUY TRÌNH MUA HÀNG

1. Trả trước

Người mua

2. Giao dịch trả trước
PayNet

Người bán
4. Biên lai trả trước

Nhà kho ảo

3. Hồi đáp PIN

Bước 1: Khách hàng đến đại lý của PayNet, chọn loại thẻ điện thoại cần mua và
chọn phương pháp thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt
Bước 2: Đại lý thao tác trên thiết bị POS, cà thẻ qua máy và nhập số PIN. Yêu

cầu về mã thẻ trả trước cùng thông tin thanh toán sẽ được gửi về hệ thống chuyển
mạch thanh toán của PayNet
Bước 3: Hệ thống thanh toán kiểm tra thông tin thanh toán, kiểm tra hàng và
xuất mã thẻ trả trước và gửi tín hiệu lại cho thiết bị POS.
Bước 4: Thiết bị POS in ra phiếu mã thẻ trả trước và biên lai. Đại lý chuyển
phiếu mã thẻ trả trước cho khách hàng.
QUY TRÌNH THANH TOÁN

1. Thanh toán bằng thẻ
Người mua

2. Giao dịch bằng thẻ
PayNet

PayNet

6. Nhận hóa đơn

5. Hồi đáp

4. Hồi đáp

3. CP Routing

Tài khoản của
người bán

Bước 1: Khi thanh toán, khách hàng cào thẻ ATM, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước của
ngân hàng kết nối qua thiết bị POS và kiểm tra tổng số tiền thanh toán và nhập số
PIN.
Bước 2: Thiết bị POS kết nối về hệ thống PayNet, gửi yêu cầu xử lý giao dịch
thanh toán điện tử
Bước 3: Hệ thống PayNet kiểm tra thông tin bảo mật và cấp phép và chuyển
giao dịch sang ngân hàng tương ứng để thực hiện.
Bước 4: Ngân hàng kiểm tra thông tin giao dịch và chuyển khoản từ tài khoản
khách hàng sang tài khoản đại lý. Sau đó, kết quả giao dịch được gửi lại PayNet.
Bước 5: PayNet ghi nhận kết quả giao dịch và gửi thông tin giao dịch tới thiêt
bị POS.
Bước 6: Thiêt bị POS in biên lai. Đại lý sẽ chuyển giao biên lai cho khách hàng
để chứng nhận giao dịch thanh toán.
Tiện ích của dịch vụ này đối với người sử dụng là có thể đa dạng hoá các mệnh
giá thẻ điện thoại di động trả trước. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ để mua hoặc
tặng giá trị thẻ cho người khác. Tiện ích đối với các đại lý bán thẻ là không phải bỏ
một lượng vốn nhất định cho việc mua thẻ để tích luỹ. Đối với các nhà cung cấp dịch
vụ viễn thông, họ có thể tiết kiệm chi phí in ấn và quản lý thủ công các thẻ cào bán
ra. Quan trọng hơn cả, hình thức thanh toán này sẽ giúp người tiêu dùng nâng cao ý
thức hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch và làm quen với phương thức thanh
toán điện tử.

Mục đích của giai đoạn này là thiết lập một mạng lưới đại lý POS của PayNet,
từ đó tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn 2. Sau 1 năm triển khai, PayNet đã có mạng
lưới 1000 điểm POS tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Dự
định đến hết năm 2007, PayNet thiết lập được 6.000 điểm trên toàn quốc và bắt đầu
bước sang giai đoạn 2 của chiến lược phát triển kinh doanh. Đây là giai đoạn kết nối
thanh toán trực tuyến với các ngân hàng và các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ như
viễn thông, trò chơi trực tuyến, Internet, điện, nước, bảo hiểm, v.v...
Ở giai đoạn này, POS sẽ được ứng dụng dưới một định dạng khác có kết nối
Internet là ePOS, nhằm hỗ trợ tốt hơn việc thanh toán các hoá đơn nêu trên. ePOS là
giải pháp thanh toán được cài đặt trên máy tính kết nối Internet và hệ thống quản lý
thẻ Way4, kho hàng số đặt tại PayNet. Với giải pháp này, khách hàng có thể thực
hiện các giao dịch như thanh toán thẻ, top-up tài khoản trả trước, thanh toán hóa đơn
và các dịch vụ gia tăng khác. Ưu điểm nổi bật của giải pháp này là tính bảo mật cao
do được mã hóa nhiều lớp. Việc kết nối mạng Internet giúp giảm chi phí thiết bị cho
đại lý và nâng cao hơn nữa tiện ích cho khách hàng. Các ngân hàng thành viên của
PayNet bao gồm Ngân hàng An Bình, Ngân hàng Nam Việt, Ngân hàng Kỹ thương
và Ngân hàng VP.
Theo báo cáo của PayNet, số giao dịch trên toàn mạng lưới POS của công ty
đến cuối năm 2007 đạt bình quân 150 nghìn giao dịch/ngày, doanh thu ước tính
khoảng 2 tỷ đồng/ ngày. Trong thời gian sắp tới, PayNet tiếp tục ưu tiên mở rộng
mạng lưới đại lý ở cả ba dạng POS, ePOS và mPOS với 5000 đại lý trong đó có 1000
POS, 2000 ePOS và 2000 mPOS. Doanh thu sẽ tăng 50% so với năm 2007, dự kiến
đạt khoảng 3 tỷ đồng/ngày. Về mặt đối tác, các ngân hàng thành viên sẽ được mở
rộng, dự kiến bao gồm Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Hàng Hải, Ngân hàng Quốc
tế và Ngân hàng Xuất Nhập khẩu. Trong mảng thanh toán cước và hóa đơn trả sau,
Pay- Net sẽ triển khai kết nối thanh toán tiền điện (EVN – ABB), ADSL (FPT), điện
thoại di động trả sau cho Vinaphone, Mobiphone, Viettel và bảo hiểm Prudential.
Ngày 19/12/2007, công ty cũng giới thiệu dịch vụ iTICK, cho phép khách hàng
sử dụng thẻ nội địa của PayNet để thanh toán cho việc mua sắm trên các website bán
hàng trực tuyến, đồng thời phát hành thẻ SIVIcard là thẻ ưu đãi dành cho sinh viên và
có chức năng thanh toán trực tuyến. Chiến lược kinh doanh của PayNet được xác
định theo mức phát triển tăng dần về các tính năng ứng dụng của dịch vụ mà công ty
đưa ra. Theo lộ trình này, mục đích cuối cùng của Pay- Net cũng hướng tới xây dựng
một cổng thanh toán tích hợp đa dịch vụ.
2.4.6.2. VnPay với dịch vụ thanh toán Top-Up
Trong số các dịch vụ thanh toán qua tin nhắn di động, thanh toán cước phí điện
thoại di động bao gồm thuê bao trả trước và trả sau phát triển mạnh hơn cả. Rất nhiều
doanh nghiệp trong lĩnh vực thanh toán điện tử đang bắt đầu triển khai cung cấp dịch
vụ này. Tuy nhiên, để có thể phát triển mạnh dịch vụ, các doanh nghiệp phải thiết lập
quan hệ đối tác với nhiều ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng mở tài khoản
ở bất cứ ngân hàng nào. Mặc dù tổng giá trị giao dịch qua thiết bị di động còn thấp
nhưng sự tiện dụng của hình thức thanh toán này chính là lợi thế cạnh tranh giúp nó
duy trì vị thế trong thị trường thanh toán hiện nay. Đối tượng của dịch vụ thanh toán

này là người sử dụng đầu cuối trong giao dịch B2C, vì vậy, đòi hỏi dịch vụ phải đơn
giản, dễ thực hiện và an toàn.
Công ty Giải pháp thanh toán Việt Nam, gọi tắt là VnPay, đã đưa ra dịch vụ
thanh toán và nạp tiền qua tin nhắn như một dịch vụ gia tăng tiện ích của viễn thông
trong hoạt động thanh toán điện tử. VnPay phát triển một hệ thống kết nối với các
ngân hàng và triển khai mạng lưới đại lý nạp tiền cho các thuê bao trả trước và thanh
toán hoá đơn trả sau bằng cách gửi SMS lệnh trừ tiền tài khoản tại ngân hàng để
thanh toán.
Dịch vụ thanh toán qua tin nhắn SMS được cung cấp dưới hai hình thức là nạp
tiền trực tiếp cho các thuê bao trả trước và thanh toán hoá đơn cước trả sau. Đối với
dịch vụ nạp tiền trực tiếp cho các thuê bao trả trước, tất cả những thuê bao trả trước
có tài khoản tại ngân hàng có thể sử dụng hình thức nhắn tin để nạp tiền trực tiếp vào
số máy di động của mình với mệnh giá tuỳ ý. Ngoài việc tự nạp tiền cho chính mình,
người tiêu dùng có thể tặng tiền vào tài khoản cho người khác chỉ với một tin nhắn
tương tự. Việc thanh toán các tài khoản di động sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản
ngân hàng của chủ số điện thoại này. Đối với thuê bao trả sau, khách hàng có thể sử
dụng loại dịch vụ thanh toán hoá đơn cước trả sau để thực hiện thao tác thanh toán
hoá đơn của mình. Sau khi nhận được thông báo cước, tại bất cứ đâu vào thời gian
nào, khách hàng có thể thực hiện thanh toán hoá đơn đó thông qua tin nhắn SMS. Số
tiền cước di động sẽ được chuyển từ tài khoản của khách hàng tới công ty cung cấp
dịch vụ viễn thông.
Ngoài ra, để tăng cường thêm kênh phân phối của các công ty viễn thông, dịch
vụ mà VnPay cung cấp cho phép các đại lý bán hàng sử dụng số điện thoại đăng ký,
số tài khoản đã có tại ngân hàng và đăng ký với VnPay để tham gia phân phối thuê
bao trả trước bằng tin nhắn. Như vậy, những đại lý này không cần ứng tiền trước,
không cần kho hàng và không cần mua trước mệnh giá thẻ nạp tiền mà vẫn có thể
cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng cuối cùng. Đây sẽ là một tiện ích có ưu điểm
khá vượt trội dành cho các đại lý di động hiện nay. Dịch vụ của VnPay hướng tới
người tiêu dùng cuối cùng, do vậy những yêu cầu đặt ra để thanh toán, nạp tiền thông
qua tin nhắn cũng được đơn giản hóa. Khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng dịch vụ
tại các ngân hàng, các công ty viễn thông hoặc VnPay. Các thông tin đăng ký bao
gồm số thẻ ATM tại một ngân hàng được chỉ rõ, số di động thực hiện nhắn tin.
Những thông tin này sẽ được VnPay và ngân hàng thanh toán xác thực trước khi kích
hoạt dịch vụ nhằm đảm bảo lợi ích cho các bên tham gia.
Sơ đồ 3.2. Minh họa các bước thực hiện dịch vụ của VNPay

(1)

Thuê bao

(6)

(2)

(3)

VNPay

Ngân hàng
(4)

(5)

Telco

Khách hàng (thuê bao) gửi tin nhắn đến tổng đài số ngắn 8x49 do công ty viễn
thông (Telco) cấp cho VNPay
Tin nhắn được chuyển sang ngân hàng (nơi khách hàng mở tài khoản)
NH thực hiện thanh toán, chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng vào tài
khoản của VNPay và thông báo lại cho VNPay
VNPay gửi lệnh nạp tiền vào tài khoản cho khách hàng sang Telco
Telco nạp tiền cho khách hàng và thông báo cho VNPay (đồng thời thông báo
cho khách hàng)
VNPay thông báo cho khách hàng bằng SMS
Trong giai đoạn đầu, VnPay cung cấp dịch vụ thanh toán cho hệ thống mạng di
động Vinaphone qua hệ thống Ngân hàng Incombank. Toàn bộ thuê bao của mạng di
động Vinaphone có thể đăng ký sử dụng dịch vụ của VnPay tại ATM của Ngân hàng
Incombank. Dịch vụ thanh toán này chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2007, vì
vậy, vẫn còn quá sớm để nói về doanh thu và lợi nhuận mà hình thức này mang lại.
Tuy nhiên, việc mở rộng liên kết với các công ty viễn thông và doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau cùng mạng lưới ngân hàng đang là mục
tiêu hướng tới của nhiều doanh nghiệp thanh toán hiện nay. Điều này chứng tỏ thị
trường thanh toán điện tử tại Việt Nam rất có tiềm năng và còn nhiều chỗ cho các
doanh nghiệp khẳng định mình.
2.4. 7. Triển vọng kết nối dịch vụ thanh toán trực tuyến trong thương mại điện tử
2.4.7.1. Cổng thanh toán điện tử
Vai trò của cổng thanh toán điện tử
Cổng thanh toán điện tử là nhân tố nền tảng để tạo nên một hệ thống thanh toán
điện tử có tính liên thông cao, đáp ứng các yêu cầu phát triển của thương mại điện tử.
Trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam với hơn 80 ngân hàng đang hoạt động, việc
kết nối 100% các ngân hàng là điều khó thực hiện trong tương lai gần. Thực tế cho
thấy, việc hình thành các liên minh thẻ là một điều tất yếu để các ngân hàng cùng tồn
tại và phát triển. Cổng thanh toán điện tử là đáp án để khắc phục những khó khăn do

sự khác biệt về cơ chế hoạt động của từng ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ
thanh toán đến người tiêu dùng.
Nhìn từ góc độ ngân hàng, cổng thanh toán điện tử sẽ giúp các ngân hàng tiết
kiệm chi phí đầu tư cho nghiên cứu và phát triển hạ tầng công nghệ. Bằng việc tạo ra
một cầu nối trung gian giữa các ngân hàng, cổng thanh toán điện tử được coi như đầu
mối chung chuyển các lệnh nghiệp vụ mà không đòi hỏi các ngân hàng phải triển
khai cùng một hệ thống kỹ thuật như nhau.
Nhìn nhận dưới góc độ của doanh nghiệp, cổng thanh toán điện tử là tiền đề để
xây dựng một mạng lưới thanh toán hiện đại, giúp các doanh nghiệp triển khai giao
dịch thương mại điện tử theo một quy trình hoàn thiện. Sự phát triển của thương mại
điện tử luôn gắn chặt và đòi hỏi có sự tham gia của cổng thanh toán điện tử. Đặc biệt
đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, sự ra đời cổng thanh toán điện
tử và sự tiện lợi của các hình thức thanh toán điện tử sẽ là đòn bẩy giúp tăng lượng
khách hàng cũng như giao dịch.
Quan trọng hơn cả, lợi ích của người tiêu dùng sẽ được nâng cao thông qua
những tiện ích mà cổng thanh toán điện tử mang lại. Hiện nay, do sự khác biệt giữa
các ngân hàng và mức độ hợp tác chưa cao giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
nên người tiêu dùng phải sử dụng nhiều loại thẻ, mở tài khoản tại nhiều ngân hàng;
điều này gây bất tiện khá lớn khi tham gia vào thương mại điện tử. Với cổng thanh
toán điện tử, chỉ cần có tài khoản tại một ngân hàng, người tiêu dùng có thể chi trả
cho hàng hoá và dịch vụ của tất cả các nhà cung cấp với tài khoản nhận tiền ở nhiều
ngân hàng khác nhau. Cổng thanh toán điện tử ra đời sẽ mang lại lợi ích cho nhiều
đối tượng khác nhau và là động lực thúc đẩy thương mại điện tử phát triển ở một tầm
cao mới.
Cổng thanh toán điện tử là nền tảng cơ bản cho hoạt động thanh toán trong
thương mại điện tử, do vậy, nó đòi hỏi thị trường cần có một sự đầu tư nghiêm túc,
một mạng lưới phối hợp vững chắc để đảm bảo tính hiệu quả. Trong một thị trường
có khoảng 80 ngân hàng cùng hoạt động, việc một ngân hàng đứng ra tạo lập cổng
thanh toán dường như thiếu tính khả thi. Cổng thanh toán cần được hình thành từ mối
liên kết chặt chẽ của nhiều ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập trong cơ chế
hoạt động nhằm mang lại lợi ích cân bằng cho tất cả các đối tượng tham gia.
Do vai trò thiết yếu của cổng thanh toán điện tử cũng như xuất phát từ nhu cầu
của người tiêu dùng, các doanh nghiệp đã có những phản ứng khá tích cực bằng việc
đưa ra một số mô hình được xây dựng theo các cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng
chung một mục đích là tạo ra “cầu nối” giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và ngân
hàng. Báo cáo sẽ đưa ra phân tích tổng quát về 2 mô hình cổng thanh toán được đánh
giá là có tính khả thi cao trong hoạt động thanh toán điện tử.
(i) Công ty Cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink
Tiền thân là liên minh thẻ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) gồm 17
ngân hàng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ (Smartlink) ra đời với chức năng chính là
một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến thẻ thanh toán, quản lý và
vận hành mạng thanh toán thẻ của các ngân hàng thành viên, phát triển kênh thanh

toán điện tử với vai trò một cổng thanh toán. Smartlink ra đời khẳng định sự gắn kết
giữa các ngân hàng nhằm tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác đa chiều, liên
kết để phát triển và thúc đẩy các dịch vụ thanh toán đặc biệt là thanh toán trong
thương mại điện tử.
Cuối năm 2007, Smartlink vận hành một mạng lưới thanh toán gồm 27 ngân
hàng thành viên, trong đó 17 ngân hàng đã triển khai kết nối thành công và hoạt động
ổn định với số lượng thẻ phát hành đạt 3 triệu thẻ và được chấp nhận thanh toán tại
hơn 1.500 máy ATM và 10.000 đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc. 17 ngân hàng
này được đánh giá là năng động và có khả năng mở rộng quy mô nhanh.
Bảng 3.4. Danh sách các ngân hàng thành viên của Smartlink và
Banknetvn
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Với thế mạnh là mạng lưới các ngân hàng thành viên, Smartlink sẽ cung cấp 3
loại dịch vụ chính là dịch vụ chuyển mạch ATM và POS, thanh toán điện tử và thẻ trả
trước mang thương hiệu Smartlink. Với dịch vụ chuyển mạch ATM và POS,
Smartlink giúp người tiêu dùng có thể sử dụng một thẻ để giao dịch tại tất cả các
ngân hàng trong mạng lưới của mình. Trong đó, mảng quan trọng nhất của Smartlink
là phát triển các kênh thanh toán điện tử kết nối ngân hàng thành viên với các nhà
cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Mạng thanh toán điện tử cho phép khách hàng sử dụng
thẻ của các ngân hàng thành viên thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ, trả cước phí

điện thoại, tiền điện, nước qua các kênh giao dịch điện tử như Internet, điện thoại di
động,
ATM và POS. Thẻ mang thương hiệu Smartlink sẽ đi vào hoạt động đầu năm
2008 nhằm tăng thêm công cụ thanh toán cho người tiêu dùng. Việc mở rộng các
phương thức thanh toán điện tử sẽ giúp khách hàng dần dần chuyển từ việc sử dụng
tiền mặt sang các công cụ thanh toán phi tiền mặt, đẩy mạnh quá trình xây dựng và
phát triển hạ tầng thanh toán văn minh, hiện đại trên cơ sở ứng dụng CNTT. Mô hình
hoạt động của Smartlink được minh hoạ dưới đây.
Ngày 21/11/2007, Smartlink đã ký thoả thuận hợp tác chiến lược với
Banknetvn. Việc kết nối hệ thống thanh toán thẻ giữa hai đơn vị này giúp thẻ của các
ngân hàng thành viên của Smartlink và Banknetvn phát hành đều có thể thực hiện
giao dịch rút tiền mặt, in sao kê tài khoản và kiểm tra số dư tại mạng lưới ATM của
tất cả ngân hàng thành viên. Đây là bước tiến dài trong việc tạo lập một dịch vụ
chuyển mạch ATM và POS mà bên hưởng lợi chính là người tiêu dùng với mạng lưới
chấp nhận thẻ rộng khắp. Trên cơ sở đó, các dịch vụ thanh toán và giá trị gia tăng dựa
trên hệ thống này cũng sớm được triển khai để mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho
chủ thẻ.
Với mạng lưới ngân hàng và thẻ được mở rộng, Smartlink đã tận dụng ưu thế
này để triển khai thanh toán điện tử cho một số ngành hàng, dịch vụ đang phát triển.
Với đối tác trong nước, Smartlink đã đạt được thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ
với các công ty cung ứng dịch vụ viễn thông di động, các nhà cung ứng dịch vụ
Internet, bảo hiểm, du lịch lữ hành và bán lẻ lớn tại Việt Nam như MobiFone, Viettel,
VinaGame, Pacific Airlines, Bảo Việt, Taxi Mai Linh, VTC, v.v... Chiến lược kinh
doanh của Smartlink trong giai đoạn đầu ưu tiên tập trung vào việc mở rộng quan hệ
đối tác tại các lĩnh vực nêu trên. Với đối tác nước ngoài, Smartlink cũng đang tiến
hành các bước cần thiết để trở thành Trung tâm xử lý giao dịch cho tất cả các tổ chức
thẻ quốc tế tại Việt Nam như Visa, MasterCard, American Express, China Union Pay,
JCB, Diners Club. Theo đó, các giao dịch thẻ quốc tế của các ngân hàng thành viên
thực hiện tại Việt Nam sẽ được xử lý ngay tại hệ thống Smartlink, giải quyết triệt để
bài toán hiệu quả kinh tế trong mạng lưới thanh toán thẻ, tạo cơ sở để cổng thanh
toán điện tử mà Smartlink đang xây dựng đi vào ứng dụng ở mức cao hơn. Ngoài ra,
Smartlink cũng có kế hoạch liên kết với mạng thanh toán thẻ nội địa của các nước
trong khu vực như Singapore, Thái lan, Malaysia, v.v... để mở rộng mạng lưới chấp
nhận thẻ và gia tăng tiện ích cho khách hàng của các ngân hàng thành viên.
(ii) Hệ thống dịch vụ thanh toán điện tử Mobivi
Thị trường thanh toán điện tử Việt Nam mới bắt đầu có sự vận động rõ nét
trong năm 2007. Do vậy, việc xuất hiện cùng một lúc nhiều mô hình thanh toán với
các dịch vụ khác nhau là điều dễ hiểu. Bên cạnh Smartlink, dịch vụ thanh toán
Mobivi của Công ty Cổ phần Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Việt Phú cũng hướng
tới cải thiện môi trường thanh toán điện tử hiện nay, tạo ra một loại hình thanh toán
tổng quát, đa năng và tiện tích cho người tiêu dùng. Hệ thống Mobivi tạo dựng là một
hệ thống mạng kết nối giữa các cơ sở bán hàng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ,
hàng hoá, người tiêu dùng và các tổ chức tài chính, ngân hàng bằng những giải pháp

tích hợp hệ thống. Dịch vụ này nhằm giải quyết lỗ hổng trong quan hệ giữa người
mua - người bán – ngân hàng trong thương mại điện tử. Cụ thể, dịch vụ Mobivi bao
gồm thanh toán trực tuyến qua mạng Internet, chi trả qua mạng điện thoại, di động và
qua các loại thẻ debit card. Trong mối quan hệ giao thương, Mobivi đóng vai trò như
một chiếc ví điện tử cho người mua và người bán. Nhờ có tài khoản tại các ngân hàng
khác nhau, Mobivi sẽ là trung gian nhận tiền từ tài khoản của khách hàng và chuyển
tiền vào tài khoản của người bán. Vai trò này của Mobivi được minh hoạ theo mô
hình dưới đây.
Cũng giống như Smartlink, dịch vụ thanh toán Mobivi đảm bảo lợi ích cho cả 3
đối tượng là người tiêu dùng, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ và ngân
hàng. Đối với khách hàng, Mobivi giúp họ thuận tiện hơn trong các giao dịch mua
hàng trực tuyến khi chỉ cần một tài khoản tại ngân hàng và tại Mobivi. Đối với doanh
nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hệ thống bán lẻ hay kênh bán hàng trực tuyến sẽ
hoạt động hiệu quả hơn khi khâu thanh toán với khách hàng được giải quyết. Ngoài
ra, tiết kiệm chi phí về quản lý và lưu trữ tiền mặt cũng là ưu điểm để doanh nghiệp
xem xét. Những doanh nghiệp này có thể nâng cao năng lực quản lý thông qua việc
kết nối kênh bán hàng với hệ thống quản lý khách hàng ERP, kế toán. Cuối cùng, với
tư cách là một mắt xích trong chuỗi liên kết trên, lợi ích của ngân hàng được xem là
khá rõ ràng. Chấp nhận triển khai dịch vụ thanh toán Mobivi, các ngân hàng có cơ
hội gia tăng lượng giao dịch trên cơ sở khách hàng của Mobivi hay của các nhà cung
cấp sản phẩm, dịch vụ thành viên. Ngân hàng không phải đầu tư cho công nghệ về
thanh toán đồng thời tiết kiệm được chi phí đặc biệt đối với công tác tăng cường chức
năng bán lẻ. Hơn thế nữa, ngân hàng có thể hạn chế rủi ro kinh doanh trong giao dịch
với khách hàng thông qua hệ thống thanh toán này. Đó là những lợi ích rất lớn mà
một cổng thanh toán điện tử có thể mang lại. Hiện nay, Mobivi đang triển khai kết
nối với 6 ngân hàng lớn và một số công ty chứng khoán. Cung cấp dịch vụ thanh toán
cho hoạt động chứng khoán là bước khai thác khởi đầu mà Mobivi hướng tới. Chứng
khoán hiện đang là lĩnh vực nóng thu hút được nhiều sự quan tâm từ phía người tiêu
dùng, đồng thời cũng là phân đoạn thị trường mở đối với doanh nghiệp cung cấp dịch
vụ thanh toán.
Xét về chức năng, Mobivi và Smartlink đều cùng hướng tới một mục tiêu
chung là tạo ra cổng thanh toán cho các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, mỗi dịch vụ lại
có xuất phát điểm và lợi thế khác nhau nên cách tiếp cận thị trường cũng khác nhau.
Smartlink với lợi thế được thành lập từ mạng lưới các ngân hàng thành viên của liên
minh thẻ VCB nên dịch vụ khai thác triệt để mối quan hệ và mạng lưới khách hàng
thẻ của những ngân hàng này. Ngược lại, mô hình thanh toán Mobivi xuất phát từ
mạng lưới khách hàng của các nhà cung cấp hàng hoá, sản phẩm. Mỗi cách thức
thanh toán sẽ đem lại những lợi ích riêng biệt nhưng khi dịch vụ tiến tới một mức độ
hoàn chỉnh, thị trường sẽ có sự cạnh tranh mạnh giữa các nhà cung cấp dịch vụ nhằm
tìm ra mô hình cổng thanh toán tối ưu nhất. Do vậy, đây chính là quãng thời gian
quan trọng để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cổng thanh toán định vị thị trường
và xác định lợi thế cạnh tranh cho dịch vụ của mình.
2.4.8. Một số mô hình ứng dụng thanh toán điện tử

2.4.8.1. Pacific Airlines triển khai bán vé máy bay trực tuyến
Theo Hiệp hội Vận tải hàng không thế giới IATA, vé máy bay điện tử giúp
ngành hàng không tiết kiệm được khoảng 3 tỉ USD mỗi năm, giúp các hãng hàng
không nâng cao tính cạnh tranh. Không những thế, việc mua vé qua mạng sẽ giúp
khách hàng tiết kiệm được thời gian cũng như nhiều chi phí khác.
Đầu năm 2007, ngành hàng không Việt Nam bắt tay vào triển khai hệ thống vé
điện tử. Sau khi chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần và hàng không giá rẻ,
hãng hàng không Pacific Airlines áp dụng hình thức bán vé máy bay điện tử trực
tuyến với mục đích cắt giảm chi phí hệ thống đại lý, tăng hiệu quả công tác quản lý
lịch bay, xoá bỏ chi phí in vé v.v... Đối với người tiêu dùng, sự tiện dụng và chủ động
trong việc đặt vé là một lợi ích khó phủ nhận và đã có nhiều phản hồi khả quan từ
khách hàng đối với phương thức bán vé này.
Để thực hiện được việc bán vé máy bay điện tử, trở ngại đầu tiên và rất khó
khăn mà Pacific Airlines gặp phải là vấn đề thanh toán. Giải pháp thẻ thanh toán
được xác định là công cụ quan trọng và mang tính chiến lược trong bước đầu triển
khai dịch vụ này. Hiện Pacific Airlines đang sử dụng 2 phương thức thanh toán chính
là thanh toán trả trước bằng thẻ tín dụng quốc tế như Visa, Visa Debit, Master Card,
JCB, American Express và thanh toán tiền mặt trả sau.
Thanh toán qua thẻ tín dụng đang phát huy được thế mạnh của mình và chiếm
tỷ trọng lớn trong khối lượng thanh toán của Pacific Airlines. Tính đến ngày
15/12/2007, theo báo cáo của Công ty Hàng không Cổ phần Pacific Airlines, khoảng
65% tổng số vé bán trực tuyến được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Riêng đối với thẻ
Techcombank Debit, mỗi tháng ước tính có khoảng 700 giao dịch mua vé Pacific
Airlines và tính đến thời điểm hiện tại đã có hàng nghìn khách hàng tham gia đặt vé
qua mạng trong số 20.000 khách hàng sử dụng thẻ.
Nhằm tạo thuận lợi hơn cho khách hàng trong việc thanh toán, Pacific Airlines
đang phối hợp với Công ty Cổ phần thẻ Smartlink triển khai hỗ trợ thanh toán qua thẻ
nội địa ConneCT24 và các loại thẻ khác do ngân hàng phát hành. Bên cạnh đó,
Pacific Airlines sẽ bổ sung thêm kênh thanh toán nhờ thu qua các đơn vị có mạng
lưới phủ rộng toàn quốc như các chi nhánh ngân hàng, điểm bưu điện, đại lý bán thẻ
điện thoại.
Việc chuyển đổi sang kinh doanh hàng không giá rẻ và bán vé trực tuyến đã
giúp Pacific Airlines tiết kiệm được 50% chi phí hạ tầng bán vé. Những kết quả cụ
thể mang lại cho hãng hàng không này từ việc triển khai bán vé điện tử qua mạng có
thể thấy qua con số tăng trưởng khách hàng trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ
năm trước là 38%. Hệ số sử dụng ghế trước kia chỉ đạt hơn 70% nay đạt khoảng
85%.
Việc phát triển dịch vụ bán vé máy bay trực tuyến là một nỗ lực rất lớn của
hãng hàng không phối hợp cùng các đơn vị thanh toán nhằm gia tăng giá trị, tạo sự
tiện lợi và thoả mãn tối đa cho khách hàng. Đối với Pacific Airline, đây là bước tiến
quan trọng về mặt công nghệ, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp trong bối cảnh mở cửa thị trường. Các hình thức thanh toán điện tử

được khẳng định là cần thiết, thương mại điện tử là công cụ mang tính chiến lược cho
các hãng hàng không giá rẻ như Pacific Airlines.
2.4.8.2. 123mua! với thanh toán điện tử
123mua! được biết đến như một website B2C khá trẻ nhưng hoạt động có hiệu
quả trong thời gian qua. Số lượng đơn hàng năm 2007 tăng mạnh so với năm 2006.
Trung bình mỗi tháng năm 2006 123mua! nhận được 150 đơn hàng, nhưng đến năm
2007, con số này tăng hơn 16 lần, đạt khoảng 2500 đơn hàng/tháng. Một trong những
nguyên nhân cơ bản để 123mua! tạo được sức hút thị trường là chiến lược thanh toán
cho việc bán hàng trên website. Ban đầu, dựa trên nền tảng khách hàng có sẵn từ các
trò chơi trực tuyến đang triển khai, 123mua! xác định đối tượng mua hàng chủ yếu là
các game thủ sử dụng thẻ trả trước VinaGame để thanh toán tiền hàng. Nhưng để
phát triển website bán hàng sâu rộng hơn, phù hợp với chiến lược kinh doanh,
123mua! buộc phải bổ sung các công cụ thanh toán khác. Đến tháng 12/2007,
123mua! đưa ra 6 lựa chọn thanh toán cho khách hàng bao gồm thẻ Visa &Master,
thẻ trả trước VinaGame, thẻ đa năng Đông Á, chuyển tiền qua ngân hàng, chuyển tiền
qua bưu điện và giao hàng - thu tiền tận nơi.
Chức năng của thẻ trả trước VinaGame cũng giống như hình thức khấu trừ tiền
hàng vào tài khoản của khách. Loại hình thanh toán này hiện vẫn đang chiếm vị trí
quan trọng trong các phương tiện thanh toán được sử dụng. Đối với khách hàng
không tham gia trò chơi của VinaGame hay ở địa phương xa, họ thường sử dụng
phương thức chuyển tiền qua bưu điện và chuyển khoản qua ngân hàng. Đến tháng
8/2007, 123mua! cho phép khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Visa và
Master. Ngay sau đó, lượng sử dụng thẻ trả trước VinaGame giảm và chuyển sang sử
dụng phương thức thanh toán này. Tháng 10/2007, thẻ đa năng Đông Á chính thức
được đưa vào sử dụng tại website. Loại thẻ này cũng nhận được phản ứng tích cực
trong thời gian đầu từ phía người sử dụng.
Hiện tại, do lượng khách hàng đến với 123mua! đại đa số là game thủ nên
thanh toán bằng thẻ trả trước VinaGame vẫn chiếm đa số. Chiếm vị trí thứ hai sau thẻ
trả trước VinaGame là hình thức chuyển tiền qua bưu điện. Đây là hình thức truyền
thống và mang tính tình thế khi thanhtoán điện tử chưa phổ biến. Khi việc thanh toán
qua thẻ Visa, Master và thẻ đa năng Đông Á được đưa vào triển khai, tỷ lệ sử dụng
các công cụ thanh toán đã có một số dịch chuyển hợp lý.
Do những phương thức này được ứng dụng sau nên tỷ lệ sử dụng chưa cao khi
đặt trong mối tương quan tổng thể. Song lợi ích lâu dài mà hai phương thức này
mang lại là mở rộng được phạm vi khách hàng tiềm năng, không chỉ trong nước mà
còn hướng ra thị trường nước ngoài trong những năm tới.
Bảng 3.5. Tỷ lệ sử dụng các hình thức thanh toán theo từng giai đoạn tại
123! Mua
Hình thức

Tỷ lệ (%)
Trước
10/8/2007

Sau INT
(10/8/2007)

Sau DAB
(27/10/2007)

Thẻ trả trước VinaGame

89,5

71,5

52,2

Chuyển khoản qua ngân hàng

1,3

2,1

4,2

Chuyển tiền qua bưu điện

6,1

8,8

24,1

Giao hàng và lấy tiền

3,1

1,2

0,4

16,4

11,8

Thẻ Visa và Master Card (INT)
Thẻ đa năng Đông Á (DAB)

7,3
Nguồn: Báo cáo của 123!mua – tháng 12/2007

Điểm nhấn trong toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam năm 2007 chính là sự
phát triển nhanh của thanh toán điện tử. So với những năm trước đây, thị trường
thanh toán điện tử 2007 đã đạt được những cải tiến lớn trong việc đa dạng hoá các
phương thức thanh toán, mở rộng đối tượng cung cấp và ứng dụng dịch vụ. Nét đổi
mới này có được là nhờ nỗ lực của các đối tượng tham gia bao gồm người tiêu dùng,
ngân hàng và nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Tuy nhiên, năm 2007 mới chỉ là điểm
khởi đầu, thanh toán điện tử vẫn cần tiếp tục duy trì, đẩy mạnh đà phát triển hiện thời
đồng thời nhanh chóng khắc phục những điểm yếu còn tồn tại. Một mạng thanh toán
thống nhất sẽ là bàn đạp vững chắc cho thương mại điện tử Việt Nam cất cánh trong
những năm tiếp theo.
3. Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kỹ số
3.1. Tổng quan về chữ ký điện tử và chữ ký số
Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, các giao dịch trên giấy tờ dần
dần chuyển sang giao dịch bằng các thông điệp dữ liệu (data message). Tuy nhiên,
vấn đề sử dụng chứng từ điện tử (electronic documents) nói riêng hay thông điệp dữ
liệu nói chung còn gặp phải một số cản trở như: xác thực các bên trong giao dịch
(identification), bảo mật và phân quyền truy cập các thông điệp dữ liệu (entitlements),
đặc biệt là việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử nhằm xác định trách nhiệm
các bên trong giao dịch điện tử (digital accountability).
Chữ ký số sử dụng công nghệ khóa công khai (PKI – public key infrastructure)
ngày càng được sử dụng rộng rãi trên thế giới và được coi là một trong những công
nghệ tốt nhất có khả năng khắc phục các vấn đề trên trong giao dịch điện tử. Với
công nghệ này, chữ ký số được coi là công cụ an toàn, hiệu quả và dễ sử dụng đối với
các tổ chức và cá nhân khi tiến hành các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc sử dụng
chữ ký số đòi hỏi phải lưu ý nhiều vấn đề trong đó có việc phải nắm vững quy trình
tạo lập chữ ký số. Bài viết này đề cập các vấn đề liên quan đến chữ ký số, vai trò của
chữ ký số, quy trình tạo lập, sử dụng chữ ký số và giải pháp tăng cường sử dụng sử
dụng chữ ký số trong giao dịch thương mại điện tử ở Việt Nam.
3.1.1. Chữ ký số và vai trò của chữ ký số trong giao dịch điện tử

Chữ ký trên giấy phổ biến nhất là dạng viết tay (handwritten signatures) trên
giấy. Bên cạnh những vấn đề liên quan đến pháp luật và hợp đồng, chữ ký viết tay
được sử dụng để đảm bảo các chức năng:
- Gắn chữ ký với một cá nhân cụ thể;
- Thể hiện sự cam kết của cá nhân đó với một văn bản cụ thể;
- Đảm bảo sự toàn vẹn của văn bản sau khi đã ký.
Dù không đảm bảo các chức năng trên một cách hoàn toàn tuyệt đối, chữ ký
trên giấy đã và đang được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại và phi
thương mại. Việc này một phần do bản chất tự nhiên của việc ký tay trên giấy, một
phần do những sự kiện có thể được thực hiện để hỗ trợ việc ký bằng tay đối với các
văn bản quan trọng như sử dụng nhân chứng, mẫu giấy đặc biệt, dấu, niêm phong, lễ
ký kết công khai… nhằm đảm bảo tính xác thực của cam kết được thừa nhận phòng
khi xảy ra tranh chấp sau này.
Bản thân chữ ký trên giấy không có ý nghĩa gì về mặt ngôn từ. Thậm chí việc
giả mạo chữ ký trên giấy có thể được thực hiện khá dễ dàng, đặc biệt là trong bối
cảnh công nghệ hiện nay. Việc sử dụng và ý nghĩa của chữ ký trên giấy được quy
định tùy theo từng nền văn minh và hệ thống pháp luật của các nước.
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), các giao
dịch điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất trong các giao
dịch điện tử chính là việc ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan và đảm bảo
tính xác thực của các giao dịch. Chữ ký điện tử ra đời nhằm ký các văn bản điện tử
(thông điệp dữ liệu) để khắc phục các hạn chế trên và đẩy mạnh việc sử dụng các
giao dịch điện tử trong lĩnh vực thương mại và phi thương mại. Trong khi chữ ký
truyền thống được dùng để ký trên các văn bản bằng giấy thì chữ ký điện tử và chữ
ký số được sử dụng để ký lên các văn bản số hay thông điệp dữ liệu qua một quy
trình tương tự như quy trình ký trên giấy nhưng sử dụng các phương tiện điện tử và
phần mềm ký điện tử để tạo ra các chữ ký điện tử.
Chữ ký điện tử thường được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh,
hình ảnh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử và được gắn liền với
thông điệp dữ liệu cần ký để xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và sự chấp thuận
của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký. 1
Phần mềm dùng để tạo ra chữ ký điện tử hay còn gọi là chương trình ký điện
tử là các chương trình máy tính được thiết lập để hoạt động độc lập hoặc thông qua
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các thiết bị điện tử khác nhằm tạo ra một chữ ký điện tử đặc trưng cho người ký
thông điệp dữ liệu đó. 2
Chữ ký số về bản chất là một thông điệp dữ liệu (file text, tập hợp các ký tự
hoặc một loại thông điệp dữ liệu nhất định do phần mềm ký số sinh ra dựa trên các
thuật toán nhất định). Công thức để sinh ra chữ ký số phụ thuộc vào ba yếu tố đầu
vào: (i) bản thân văn bản điện tử cần ký (ii) khóa bí mật (private key) và (iii) phần
mềm để ký số. Khóa bí mật đơn giản có thể là một mật khẩu (password) hoặc một
thông điệp dữ liệu. Phần mềm ký số là phần mềm có chức năng tạo ra các chữ ký số
từ hai yếu tố là văn bản cần ký và khóa bí mật và gắn chữ ký số được tạo ra vào
thông điệp gốc.3
Thực tế cho thấy các dạng điện tử hóa của chữ ký truyền thống như scan chữ
ký, phô tô chữ ký, đánh máy tên và địa chỉ vào trong thông điệp dữ liệu… không đảm
bảo được độ an toàn cho chữ ký và nội dung văn bản được ký vì những lý do sau:
- Dễ giả mạo chữ ký;
- Dữ liệu tạo chữ ký không gắn duy nhất với người ký;
- Dữ liệu tạo chữ ký không thuộc sự kiểm soát của người ký;
- Khó phát hiện các thay đổi đối với nội dung thông điệp sau khi ký;
- Khó phát hiện các thay đổi đối với bản thân chữ ký sau khi đã ký 4.
Chữ ký số có thể khắc phục được những nhược điểm trên. Trong các quy trình
ký số hiện nay, quy trình phổ biến nhất là sử dụng công nghệ khóa công khai (PKI).
Theo quy trình này, chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự rút
gọn thông điệp dữ liệu đang cần ký và mã hóa bằng khóa bí mật (của hệ thống mật
mã không đối xứng), thông điệp dữ liệu được tạo ra chính là chữ ký số. Chữ ký số và
văn bản ban đầu cùng với khoá công khai của người ký cho phép người nhận thông
điệp có thể xác định được chính xác:
- Chữ ký số được tạo ra bằng đúng khoá bí mật tương ứng với khoá công khai
trong cùng một cặp khóa;
- Nội dung thông điệp được ký có đảm bảo tính toàn vẹn từ sau khi được ký
(hay sau khi chữ ký số được tạo ra hay không) hay không. 5
Chữ ký trên giấy không thể áp dụng đối với các văn bản điện tử (ví dụ trên file
word, pdf, excel…) vì trong giao dịch điện tử các bên không gặp mặt nhau trực tiếp
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để thực hiện ký kết, hơn nữa do đặc thù của các văn bản điện tử việc xác định và tìm
ra các thay đổi trong nội dung rất khó thực hiện. Chữ ký số giúp giải quyết vấn đề
trên và tăng cường tính bảo mật và toàn vẹn nội dung văn bản tốt hơn nhiều lần so
với chữ ký trên giấy.
Bên cạnh đó, chữ ký số rất khó giả mạo như trong trường hợp của chữ ký trên
giấy và con dấu. Bản chất của chữ ký trên giấy là phải giống nhau qua các lần ký,
chính vì thế việc cắt dán, sao chép hay ký giả sẽ được thực hiện và rất khó bị phát
hiện do các chữ ký trên giấy của một người phải giống nhau. Tuy nhiên, với công
nghệ ký số mỗi chữ ký gắn với văn bản được ký sẽ hoàn toàn khác nhau nếu nội dung
văn bản đó chỉ khác nhau dù một chi tiết nhỏ. Hơn nữa, việc xác thực một người có
phải là chủ của chữ ký số lại có thể được thực hiện dễ dàng và chính xác. Với công
nghệ khóa công khai, chữ ký số có một số ưu điểm hơn so với chữ ký trên giấy.
Bảng 3.6. Những ưu điểm của chữ ký số so với chữ ký trên giấy
Đặc điểm

Chữ ký trên giấy

Chữ ký số

Có thể sử dụng đối với các chứng từ & giao
dịch điện tử

Không

Có

Tự động hóa xác thực chủ thể của chữ ký

Không

Có

Không

Có

Thể hiện cam kết đối với nội dung văn bản

Có

Có

Có thể được hỗ trợ bởi các yếu tố quanh việc
ký kết

Có

Có

Được luật pháp các nước thừa nhận

Có

Có

Chữ ký giúp xác thực tính nguyên vẹn
của nội dung văn bản

Bên cạnh đó, xác thực thời gian ký điện tử cũng dễ dàng hơn và khó giả mạo
hơn đối với chữ ký bằng giấy với sự hỗ trợ của các máy chủ lưu trữ về thời gian ký
(trusted time-stamping server).
Chữ ký số giữ vai trò đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử. Đây là yếu tố
quan trọng nhất và là điều kiện tiên quyết khi chuyển các giao dịch có giá trị lớn trên
giấy tờ sang giao dịch trên mạng, đem lại lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Thay vì việc truy cập một website, điền các
mẫu (form) đặt hàng, giao dịch có sẵn, sau đó in ra giấy và ký theo phương thức
truyền thống rồi gửi đơn hàng qua bưu điện hoặc fax, việc sử dụng chữ ký số cho
phép những bước cuối cùng trong quy trình giao dịch được thực hiện tự động trên
mạng. Trong môi trường mở của mạng Internet hiện nay, khi các giao dịch đặc biệt
liên quan đến thanh toán, tài chính và ngân hàng, doanh nghiệp cần nhận thức được
tầm quan trọng và vai trò của bảo mật và an toàn cũng như quy định của các nước về
vấn đề này. Với các giao dịch thương mại điện tử B2C, giá trị các giao dịch nhỏ, các

cá nhân thường sử dụng các thông tin trên thẻ tín dụng để xác thực sự đồng ý của
mình và dùng các thông tin này tương đương với “chữ ký” khi thực hiện các giao
dịch này. Với các giao dịch thương mại điện tử B2B có giá trị lớn, việc sử dụng chữ
ký số là cần thiết vì tầm quan trọng của giao dịch và đòi hỏi về mức độ bảo mật cũng
cao hơn.
3.1.2. Sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử
3.1.2.1. Quy trình tạo lập chữ ký số
Chính quy trình tạo lập chữ ký số đem lại những lợi thế ưu việt hơn so với chữ
ký bằng tay trên giấy. Chữ ký số về bản chất là một thông điệp dữ liệu có dạng file
text, tập hợp các ký tự hoặc một loại thông điệp dữ liệu đặc thù do phần mềm ký số
sinh ra dựa trên các thuật toán nhất định. Việc tạo ra chữ ký số phụ thuộc vào ba yếu
tố: (i) bản thân văn bản điện tử cần ký (ii) khóa bí mật (private key) và (iii) phần
mềm để ký số.
- Văn bản điện tử hay thông điệp dữ liệu cần ký số là yếu tố đầu vào thứ nhất
để tạo ra chữ ký số; do đó các văn bản khác nhau sẽ có chữ ký số gắn kèm khác nhau;
- Khóa bí mật có thể là một mật khẩu (password) hoặc một thông điệp dữ liệu;
- Phần mềm ký số là phần mềm có chức năng tạo ra các chữ ký số từ hai yếu tố
là văn bản cần ký, khóa bí mật và gắn chữ ký số được tạo ra vào thông điệp gốc.6
Khóa bí mật và phần mềm để ký số được cấp cho người ký hoặc tổ chức của
người ký, gắn duy nhất với người này hay tổ chức này, do cơ quan chứng thực điện tử
cấp. Tương ứng với khóa bí mật có duy nhất một khóa công khai (cũng là một thông
điệp dữ liệu hoặc mật khẩu) do cơ quan chứng thực tạo ra cho cá nhân hay tổ chức sử
dụng khóa bí mật. Khóa công khai được công bố cho các bên liên quan hoặc mọi
người biết, giống như danh bạ điện thoại của các cá nhân và tổ chức do bưu điện
công bố để mọi người sử dụng khi cần giao dịch.
Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong việc sử dụng chữ ký số chính là các
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong đó tổ chức cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký số quốc gia (Root Certification Authority) là tổ chức cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng.
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia là duy nhất. 7 Các tổ chức
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số có nhiệm vụ tạo ra cặp khóa công khai & bí
mật và cấp chứng thư số cho các thuê bao (là tổ chức và cá nhân đăng ký sử dụng
dịch vụ). Thông thường, chứng thư số là thông điệp dữ liệu trong đó có các nội dung

6

Điều 3, mục 11, Nghị định 26/2007/NĐ-CP, ngày 15/2/2007 về Chữ ký số & Dịch vụ chứng thực chữ ký số

7

Điều 4, khoản 3, Nghị định 26/2007/NĐ-CP, ngày 15/2/2007 về Chữ ký số & Dịch vụ chứng thực chữ ký số

cơ bản như: Thông tin về cá nhân, tổ chức được cấp chứng thư số, khóa công khai,
thời hạn sử dụng, số chứng chỉ, chữ ký số và thông tin của tổ chức cấp chứng chỉ số.
Hình 3.2 . Minh hoạ nội dung của chứng chỉ số

Nguồn: www.verisign.com
Một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử là
duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số để các cá nhân và tổ chức có thể truy
cập và sử dụng trong quá trình sử dụng chữ ký số.
Hình 3.3. Minh hoạ quy trình tạo chứng thư điện tử

Nguồn: Bài giảng TS. Mai Anh, Chữ ký số, 2007 và các nguồn khác
Quy trình tạo chứng thư điện tử cho người sử dụng gồm bốn bước như sau:
Bước 1. Cơ quan chứng thực tạo ra cặp khóa công khai và bí mật cho người
sử dụng
Bước 2. Cơ quan chứng thực tạo thông điệp nội dung chứng chỉ số với đầy đủ
các thông tin cần thiết

Bước 3. Rút gọn chứng chỉ số và ký xác nhận bằng khóa bí mật của mình
Bước 4. Gắn chữ ký số vào thông điệp chứa nội dung chứng chỉ số để tạo
thành chứng chỉ số (chứng chỉ này người đăng ký biết và được lưu trữ trên website
của nhà cung cấp dịch vụ để các bên liên quan có thể sử dụng trong giao dịch).
Việc chứng thực chữ ký điện tử thực chất là xác thực các thông tin về người
gửi có đúng với các thông tin trên chứng thư điện tử hay không, việc này được thực
hiện bằng khóa công khai của chính cơ quan chứng thực đã cấp chứng thư điện tử.
Những thông tin về người gửi và khóa công khai đã được cơ quan chứng thực xác
nhận bằng cách ký bằng khóa bí mật khi cấp chứng chỉ số.
Khi người nhận muốn xác thực các thông tin về người gửi thông điệp, người
nhận sẽ sử dụng khóa công khai của Cơ quan chứng thực để giải mã chứng thư điện
tử của người nhận hoặc phần chữ ký số của cơ quan chứng thực gắn với chứng thư
điện tử để xác thực nội dung chứng thư đặc biệt là khóa công khai có gắn với người
gửi hay không.
3.1.2.2. Quy trình sử dụng chữ ký số để ký các thông điệp dữ liệu
Để ký một chứng từ điện tử, người gửi sẽ sử dụng khóa bí mật và phần mềm
ký điện tử để mã hóa chứng từ đó thành chữ ký số rồi gửi cho người nhận. Tuy nhiên,
về nguyên tắc, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nhận trong quá trình kiểm tra tính
toàn vẹn của nội dung chứng từ và xác thực chứ ký, người gửi có thể gửi kèm theo
thông điệp đã ký khóa công khai và chứng thư điện tử của mình hoặc địa chỉ để truy
cập chứng thư điện tử của mình. Với khóa công khai và chứng thư điện tử, người
nhận sẽ dễ dàng xác thực được chữ ký và nội dung thông điệp.
Hình 3.4. Minh hoạt quy trình ký số và xác thực chữ ký số

B1. Rút gọn văn bản
cần ký bằng phần

B2. Tạo chữ ký số
bằng khóa bí mật &
B3. Gửi văn bản gốc,
chữ ký số, khóa công

B4. Giải mã chữ ký
số của người gửi bằn

B5. Rút gọn văn bản
gốc nhận được để có

B6. So sánh hai văn
bản rút gọn thu được

Nguồn: Bài giảng: TS. Mai Anh, Chữ ký số, 2007 và http://en.wikipedia.org
Quy trình tạo và chứng thực chữ ký số đem lại ba lợi thế cho chữ ký số:
- Chữ ký số là duy nhất đối với từng văn bản được ký vì yếu tố đầu vào thứ
nhất là bản thân chính văn bản đó;
- Chữ ký số là duy nhất đối với chủ thể ký vì yếu tố đầu vào thứ hai là khóa bí
mật gắn với chủ thể đó;
- Trong trường hợp cần xác thực thông tin người đã ký có thể sử dụng chứng
chỉ số và khóa công khai của cơ quan chứng thực để kiểm tra
Quy trình thực hiện ký số cũng tạo điều kiện để xác thực chữ ký số dễ dàng
hơn so với chữ ký tay trên giấy. Việc xác thực chữ ký được thực hiện căn cứ vào ba
yếu tố đầu vào gồm: (i) văn bản được ký ; (ii) chữ ký số và (iii) khóa công khai. Quy
trình kiểm tra chữ ký số được phần mềm thực hiện và cho kết quả đúng và sai. Nếu

đúng có nghĩa văn bản và chữ ký số là xác thực nếu sai có nghĩa một trong hai yếu tố
xác thực đã bị thay đổi hoặc sai lệch.
Việc tạo ra chữ ký số có thể do máy tính hoặc các thiết bị điện tử cầm tay thực
hiện, các thiết bị này có thể truy cập đến khóa bí mật được lưu tại một vị trí bí mật
trong hoặc ngoài thiết bị đó. Có nhiều loại chữ ký điện tử khác được sử dụng hỗ trợ
chữ ký số như thẻ thông minh (smartcard), dấu hiệu sinh học (biometrics) và mật
khẩu (passwords). Lợi ích nổi bật nhất của chữ ký số là giải quyết được việc ràng
buộc trách nhiệm của các bên trong giao dịch điện tử. Thông thường, khi một bên xác
nhận sự đồng ý với nội dung giao dịch thông qua việc kích chuột vào nút “I agree”
hoặc “Confirrm” trên website nếu xảy ra tranh chấp sẽ rất khó để xác minh hoặc tìm
lại vị trí của các nút trên. Đồng thời cũng rất khó xác định xem đó có phải là nút “I
agrree” đã được sử dụng cho giao dịch hay không, đặc biệt khi các website luôn thay
đổi về nội dung và hình thức. Trong các giao dịch điện tử với giá trị nhỏ được thực
hiện tự động (B2C) chữ ký số được gắn vào các hóa đơn điện tử (receipt) sẽ ràng
buộc trách nhiệm của người bán và tạo được sự tin tưởng của người mua tốt hơn.
Công nghệ tạo ra cặp khóa và chứng chỉ số đóng vai trò quan trọng trong việc
sử dụng chữ ký số, hiện nay Entrust và Verisign là những nhà cung cấp giải pháp về
chữ ký số hàng đầu thế giới hiện nay với công nghệ PKI được nghiên cứu và phát
triển liên tục từ 1994 đến nay.
3.1.3. Quy định về chữ ký số và sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử
Chữ ký số lần đầu được xây dựng năm 1976, sau hơn 25 năm liên tục nghiên
cứu và phát triển về công nghệ và luật pháp, hiện nay các quốc gia phát triển đều đã
có hạ tầng về công nghệ và khung pháp lý điều chỉnh chữ ký số. Việc xây dựng cơ sở
hạ tầng về chữ ký số dựa trên công nghệ khóa công khai đến nay đã được triển khai
rộng khắp tại nhiều nước trên thế giới, tại một số nước hệ thống này được xây dựng
với quy mô rất lớn, ví dụ Bộ Quốc phòng Mỹ đã đầu tư 700 triệu USD từ năm 2000
đến 2005 cho riêng hạ tầng PKI của mình 8. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đưa ra một số quy
định về sử dụng chữ ký số như: Luật về chữ ký điện tử trong giao dịch thương mại
quốc gia và quốc tế (e-Sign, 2000), luật về giao dịch điện tử thống nhất (UETA), Luật
về dịch vụ tài chính (Gramm Leach Billey) và luật về loại bỏ các chứng từ giấy trong
giao dịch của cơ quan Nhà nước (Government Paperwork Elimination Act). Những
quy định loại này không chỉ khiến các tổ chức phải nhanh chóng đáp ứng các chuẩn
giao dịch mà còn tạo ra những cơ hội và thách thức. Việt Nam cũng đã xây dựng
xong Luật giao dịch điện tử (2006), Luật công nghệ thông tin (2006) và Nghị định
26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 về Chữ ký số & Dịch vụ chứng thực chữ ký số… để
từng bước đưa chữ ký số vào trong các giao dịch điện tử.
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Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 về Chữ ký số và Dịch vụ chứng
thực chữ ký số là Nghị định hướng dẫn chi tiết nhiều vấn đề pháp lý và công nghệ về
chữ ký điện tử, đặc biệt là chữ ký số. Nghị định này quy định chi tiết về việc thừa
nhận giá trị pháp lý của chữ ký số trong các các giao dịch điện tử (Điều 8); thừa nhận
giá trị pháp lý của các chữ ký số và chứng thư số của nước ngoài; điều kiện đảm bảo
an toàn cho chữ ký số; điều kiện cấp phép và hoạt động của các tổ chức cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký số và cả biện pháp xử lý những vi phạm pháp luật liên
quan đến chữ ký số…
Nghị định này gồm 73 điều trong 11 Chương:
Chương 1: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 7)
Chương 2: Chữ ký số và chứng thư số (từ Điều 8 đến Điều 12)
Chương 3: Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (từ
Điều 13 đến 20)
Chương 4: Hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công
cộng ( từ Điều 21 đến Điều 28)
Chương 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cung cấp dịch vụ và sử
dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số (từ Điều 29 đến Điều 44)
Chương 6: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng (từ
Điều 45 đến Điều 51)
Chương 7: Công nhận chữ ký số, chứng thư số và hoạt động cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký số nước ngoài (từ Điều 52 đến Điều 55)
Chương 8: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia (từ Điều
56 đến Điều 57)
Chương 9: Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, bồi thường (từ Điều 58 đến Điều 60)
Chương 10: Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (từ Điều 61 đến Điều 72)
Chương 11: Điều khoản thi hành (Điều 73)
Điều 1 và 2 của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP nêu rõ phạm vi áp dụng chữ ký
số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số
đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và cơ quan, tổ chức,
cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong giao dịch
điện tử trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời Nghị định cũng nhấn mạnh đến
chính sách khuyến khích sử dụng chữ ký điện tử (Điều 5): “Nhà nước khuyến khích
việc sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong các lĩnh vực kinh tế,
chính trị, xã hội để thúc đẩy việc trao đổi thông tin và các giao dịch qua mạng nhằm
nâng cao năng suất lao động; mở rộng các hoạt động thương mại; hỗ trợ cải cách
hành chính, tăng tiện ích xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo

đảm an ninh, quốc phòng”. Nghị định này cũng khẳng định chính sách của Nhà nước
thúc đẩy việc ứng dụng chữ ký số và phát triển dịch vụ chứng thực chữ ký số thông
qua những dự án trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức; phổ biến pháp luật; phát triển
ứng dụng; tổ chức đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, hợp tác và chuyển giao công
nghệ liên quan đến chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Việc ban hành Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 là cơ sở pháp lý
để các doanh nghiệp Việt Nam tiến hành triển khai dịch vụ cấp và chứng thực chữ ký
số cho các tổ chức và cá nhân để có công cụ ký kết các hợp đồng điện tử thuận tiện,
an toàn và phù hợp với trình độ quốc tế. Nghị định này góp phần tạo hành lang pháp
lý cho một trong những hoạt động quan trọng nhất thúc đẩy giao dịch điện tử, đặc
biệt là các giao dịch điện tử giữa các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam trong cả lĩnh
vực thương mại và phi thương mại.
Thực tế đã chứng minh việc chậm trễ hoặc không sử dụng chữ ký số cũng có
thể đem lại những hậu quả đáng tiếc cho các tổ chức trong thế giới công nghệ hiện
nay. Tháng 8 năm 2000, giá cổ phiếu của Emulex Corporation bị tụt giảm 60% do
một bài báo giả trên mạng. Sự cố này có thể đã không xảy ra nếu các bài báo của
công ty này đều được ký số, khi đó mọi độc giả đều có thể kiểm chứng được tính xác
thực của bài báo bằng việc sử dụng khóa công khai của công ty.
Ủy ban của Liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) đưa ra
Luật mẫu về Chữ ký số năm 2001 (UNCITRAL Model Law on Electronic) làm cơ sở
để các nước xây dựng luật và các văn bản điều chỉnh các hoạt động liên quan đến chữ
ký số. Đến nay, hầu hết các nước đã có hệ thống luật hoặc quy định điều chỉnh chữ
ký số, điển hình gồm
Châu Âu:
- Chỉ thị của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu về chữ ký điện tử năm 1999
(Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13
December 1999 on a Community framework for electronic signatures). Ngoài ra các
nước khác cũng đã xây dựng luật chữ ký điện tử như Áo (2000), Bỉ (2001), CH Séc
(2000), Anh (2000), Phần Lan (2003), Đức (2001), Ireland (2000), Italia (2005),
Thụy Điển (2000) và Tây Ban Nha (2003); Liên Bang Nga đưa ra Luật Liên bang về
Chữ ký số năm 2002 (Federal Law of Russian Federation about Electronic Digital
Signature)
Các quốc gia khác cũng đã xây dựng luật về chữ ký điện tử riêng hoặc luật
giao dịch điện tử trong đó điều chỉnh về chữ ký điện tử. Điển hình gồm có Trung
Quốc, Brazil (2002), Argentina (2006), Ấn Độ (2000), NewZealand (2002), Thụy Sĩ
(2003) và Thổ Nhĩ Kỳ (2004).
Thái Lan và Singapore là hai quốc gia Châu Á điển hình đã đưa các quy định
về chữ ký số vào trong Luật giao dịch điện tử của mình. Luật Giao dịch điện tử của

Singapore gồm 12 Chương, 64 Điều. Trong đó, 6 chương (từ Chương 6 đến Chương
11 gồm 27 điều từ Điều 19 đến Điều 47) và Điều 8, 17, tổng cộng 29 điều quy định
về Chữ ký điện tử, chữ ký số và các vấn đề liên quan đến chữ ký số. Luật Giao dịch
điện tử của Thái Lan gồm 6 chương và 46 điều, trong đó Chương 2 gồm 7 điều được
dành để điều chỉnh về chữ ký điện tử.
Chữ ký số rõ ràng là bước đột phá để chuyển các giao dịch từ giấy tờ sang phi
giấy tờ hay số hóa mà vẫn đảm bảo được các yêu cầu của giao dịch. Các hệ thống luật
pháp và quy định đóng vai trò quan trọng trong việc thừa nhận giá trị pháp lý của
những giao dịch điện tử và chữ ký số. Những quy định như E-Sign (Hòa Kỳ), Luật
giao dịch điện tử các nước, Quy định về chữ ký số tác động trực tiếp đến sự phát triển
của công nghệ này. Các Quy định đều có một điểm chung là thừa nhận giá trị pháp lý
của chữ ký số. Nghị định 26/2007 NĐ-CP, Điều 8 cũng quy định về Giá trị pháp lý
của chữ ký số như sau: “Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký
thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ
liệu đó được ký bằng chữ ký số. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần
được đóng dấu của cơ quan, tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu
được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số của người có
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và chữ ký số
đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này”. Nhìn chung, các
quốc gia đều đã bước đầu xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh giao dịch
điện tử và chữ ký điện tử. Tuy nhiên, thực trạng triển khai và ứng dụng chữ ký số
trong các giao dịch điện tử còn gặp nhiều khó khăn, có thể kể ra ba khó khăn lớn nhất
là: hạn chế về tài chính, hạn chế về trình độ và hạn chế về công nghệ.
3.2. Chứng thực chữ ký điện tử và dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
3.2.1. Sự cần thiết phải có dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
3.2.1.1. Sự cần thiết của dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
Để tiến hành các giao dịch điện tử trong cả lĩnh vực thương mại và phi thương
mại, điều quan trọng nhất là cần có những phương pháp cụ thể để xác định các bên
thực hiện những giao dịch đó. Trong các phương pháp này, chữ ký số sử dụng công
nghệ mã hóa công khai (public key cryptography) đã và đang được sử dụng rộng rãi
trong những năm gần đây. Cần lưu ý ở đây, “chữ ký điện tử” được hiểu là các dạng
dữ liệu điện tử được sử dụng để xác thực chủ thể ký thông điệp dữ liệu, trong khi đó
“chữ ký số” là một dạng chữ ký điện tử cao cấp sử dụng công nghệ mã hóa công khai
(PKI). Giao dịch điện tử phổ biến nhất hiện nay là qua thư điện tử và tại các website
bán hàng (B2C), tuy nhiên cản trở lớn nhất là các bên tham gia không thể thực hiện
các giao dịch với giá trị lớn vì không có biện pháp và công cụ thuận tiện, an toàn để
xác thực chính xác người đang giao dịch với mình là ai. Cụ thể hơn, trong các giao

dịch điện tử, người nhận thông điệp dữ liệu như đặt hàng, hợp đồng... cần có công cụ
để xác định một số vấn đề như:
- Ai là người thực sự gửi thông điệp dữ liệu đó. Bằng chứng về thời gian, địa
điểm gửi thông điệp.
- Bằng chứng ràng buộc trách nhiệm của người gửi đối với thông điệp đó.
- Nội dung của thông điệp không bị thay đổi sau khi đã ký và trong quá trình
truyền gửi qua mạng.
Từ giữa thập niên 70, chữ ký số với công nghệ khóa công khai đã được sử
dụng để mã hóa các thông điệp dữ liệu. Tuy nhiên, chỉ đến trong vài năm gần đây,
một số tổ chức và công ty mới bắt đầu cung cấp chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ
ký số một cách rộng rãi để các doanh nghiệp sử dụng. Những công ty này vẫn hoạt
động độc lập với nhau và các chữ ký số của họ không hoạt động kết hợp với nhau
được vì sử dụng những công nghệ mã hóa khác nhau. Tại một số nước phát triển, khi
các giao dịch điện tử trở nên phổ biến, nhu cầu giao dịch với các đối tác mới qua
mạng đòi hỏi phải có chữ ký số. Tuy nhiên, các chứng chỉ số thường vẫn chỉ do một
vài tổ chức cung cấp với phạm vi hẹp, giới hạn về lĩnh vực hoạt động (tài chính, ngân
hàng, thương mại hàng hóa...) hoặc giới hạn về số lượng các bên tham gia (thành viên
của hiệp hội hoặc tổ chức).
Tình huống giao dịch sau được phân tích nhằm minh họa sự cần thiết của dịch
vụ chứng thực điện tử đối với tất cả các bên tham gia giao dịch điện tử.
Trong tình huống này công ty A là một nhà phân phối đồ nội thất gia đình và
văn phòng, công ty B là nhà cung cấp sản phẩm cho A.
- Công ty B nhận được một email từ Bill (giám đốc mua sắm của công ty A)
đặt mua 1000 bộ nội thất do B sản xuất.
- Email được nhận trong bối cảnh hai công ty đã có quan hệ kinh doanh lâu nay
và đã có thỏa thuận cụ thể giữa Bill và giám đốc cung cấp của công ty B.
- Email được nhận vào ngày 23/2/2005, hai ngày sau khi B đã tăng giá bộ nội
thất 30%, nguyên nhân do tỷ giá hối đoái biến động, nội thất này được công ty B sản
xuất từ nguyên liệu ngoại nhập.
- Công ty B giao hàng kèm theo hóa đơn yêu cầu thanh toán sau 30 ngày từ
ngày nhận được hàng.
- Công ty B không nhận được thanh toán đúng hẹn và điều tra thấy A đang gặp
khó khăn về tài chính, hàng tiêu thụ chậm hơn dự kiến.
- Công ty A nếu muốn tìm cách không chịu trách nhiệm thanh toán lô hàng
(thực tế đã được giao đến kho của A), và tìm cách thoát khỏi trách nhiệm, công ty A
có thể đưa ra một số lý do như sau:

+ Email đặt hàng chưa hề được A chính thức gửi cho B, email mà B đưa ra làm
bằng chứng thực ra là do B hay bên nào đó giả lập mà có.
+ Email được gửi đi từ máy tính của Bill nhưng do ai đó truy cập trái phép vào
đó và làm như vậy.
+ Email được gửi đi từ ngày 19/2/2005, hai ngày trước ngày B tăng giá, do đó
A đòi B chấp nhận thanh toán với mức giá thấp.
+ Email đặt hàng được gửi đúng như trên, nhưng ngay sau đó Bill đã gửi một
email khác hủy đơn đặt hàng, tuy nhiên B không nhận được email sau.
+ Email thực sự được gửi nhưng số lượng đặt hàng chỉ có 100 bộ thay vì 1000
bộ. Thực tế có ai đó đã thay đổi nội dung email trong quá trình truyền gửi.
Trong bối cảnh trên, hai bên đã có quan hệ thương mại từ trước, khả năng giải
quyết tranh chấp có thể được thực hiện qua thương lượng. Tuy nhiên, với sự phát
triển mạnh mẽ của Internet và các giao dịch điện tử, người mua và người bán thường
thỏa thuận trên khả năng cung cấp của người bán và khả năng thanh toán của người
mua mà không có những liên hệ hay quan hệ từ trước. Chính những giao dịch này đòi
hỏi có chữ ký điện tử và dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.
Do tính chất kỹ thuật của bản thân chữ ký điện tử, trong khi các loại chữ ký
điện tử thông thường được sử dụng trong các mạng đóng (nội bộ doanh nghiệp, ngân
hàng với khách hàng, hải quan với cá nhân, hoặc trong nội bộ một ngành như visa
điện tử, xuất xứ điện tử...), chữ ký số được sử dụng trong môi trường mở (giữa cá
nhân với cá nhân, tổ chức với tổ chức, nhiều cá nhân với nhiều tổ chức...). Chính vì
tính chất này, việc sử dụng chữ ký số đòi hỏi phải có bên trung gian thứ ba đứng ra
xác thực chữ ký số của các bên tham gia.
Đối với việc sử dụng chữ ký điện tử như vân tay, giọng nói, mật khẩu, võng
mạc hay các thông điệp dữ liệu khác để xác thực các cá nhân hay tổ chức, việc xác
thực được thực hiện bởi chính cơ quan hay tổ chức mà các đối tác đó đang giao dịch
(ví dụ như ngân hàng kiểm tra chữ ký điện tử của khách hàng, doanh nghiệp kiểm tra
chữ ký điện tử của nhân viên, hải quan kiểm tra chữ ký điện tử của doanh nghiệp...).
Việc sử dụng chữ ký số đòi hỏi phải xác định được ai đang nắm giữ khóa bí mật
tương ứng với khóa công khai (được dùng để giải mã chữ ký số) để từ đó xác định
danh tính của người/tổ chức đã tạo ra chữ ký số đó. Mặc dù có thể dùng một số
phương pháp đế xác minh chủ sở hữu của khóa công khai, phương pháp phổ biến
nhất hiện nay là sử dụng cơ quan chứng thực (certification authority) để cung cấp các
thông tin về danh tính người nắm giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai đang
được sử dụng trong các giao dịch điện tử và có trách nhiệm tham gia giải quyết các
tranh chấp phát sinh liên quan đến chữ ký điện tử và chữ ký số.
Vai trò cụ thể của cơ quan chứng thực được thể hiện rõ trong mô hình giao
dịch điện tử sau: “Trước hết, người gửi thông điệp dữ liệu đăng ký với cơ quan chứng

thực để nhận được một chứng chỉ số (electronic certificate), thực chất là một file dữ
liệu (đặc biệt) lưu trữ các thông tin cần thiết như: thông tin về người gửi, khóa công
khai của người gửi... và chữ ký số của cơ quan chứng thực và một khóa bí mật tương
ứng với khóa công khai trên chứng chỉ. Khóa bí mật này cũng là một thông điệp dữ
liệu, được dùng kết hợp với phần mềm ký số để tạo ra chữ ký số. Người gửi sau khi
tạo ra chữ ký số sẽ gắn với thông điệp cần gửi cùng với chứng chỉ số của mình đến
cho người nhận. Người nhận sẽ kiểm tra danh tính của người gửi bằng chữ ký số và
khóa công khai kèm trong chứng chỉ số của người gửi. Bằng cách này, người nhận có
thể xác nhận được người gửi thông điệp dữ liệu có đúng là người có thông tin nêu
trong chứng chỉ số hay không. Đồng thời cũng xác thực được nội dung dữ liệu được
ký có toàn vẹn sau khi ký hay không.”
Trong các loại chữ ký điện tử hiện nay, chỉ có chữ ký số dùng công nghệ khóa
công khai kể trên có thể đảm bảo tương đương về chức năng của chữ ký và dấu. Do
đó, cần phải có khung pháp lý điều chỉnh chữ ký điện tử, đặc biệt là chữ ký số. Đồng
thời, để cung cấp và xác thực chữ ký số cần phải có cơ quan chứng thực cung cấp
dịch vụ chứng thực và cũng cần có khung pháp lý điều chỉnh quan hệ pháp lý giữa
các bên tham gia giao dịch điện tử và cơ quan chứng thực.
Đến nay, các nước như Mỹ, Đức, Nhật Bản đều đã triển khai dịch vụ chứng
thực điện tử thành công. Gần đây nhất là Nhật Bản, với sự tham gia của Bộ tài chính,
Bộ Công thương, Bộ Bưu chính Viễn thông đã triển khai thành công dịch vụ này.
(Nguồn: www.moj.go.jp, Báo cáo về hệ thống luật điều chỉnh thương mại điện tử
Nhật Bản).
Tại Việt Nam, việc nhanh chóng triển khai dịch vụ chứng thực điện tử sẽ góp
phần quan trọng vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy các giao dịch điện tử.
3.2.1.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của quốc gia
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong thương mại đang mở ra nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế toàn
cầu nói chung và Việt nam nói riêng. Hiện nay, thương mại điện tử đã phát triển
mạnh mẽ ở một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, EU, Nhật Bản, Singapore,
Hàn Quốc,… Nhiều quốc gia đã nhận thức được tầm quan trọng của thương mại điện
tử và đang nỗ lực thúc đẩy phát triển thương mại điện tử nhằm nâng cao hiệu quả
kinh doanh.
Thương mại điện tử là kết quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi
hoạt động thương mại. Đặc biệt, với sự phát triển như vũ bão của Internet đã tạo tiền
đề cho việc ứng dụng thương mại điện tử tại các nước khác nhau trên thế giới.
Thương mại điện tử không những giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường kinh doanh,
tạo ra kênh bán hàng mới để xuất khẩu hàng hóa mà còn thúc đẩy sự phát triển của

những ngành có lợi nhuận cao và đẩy nhanh sự tiếp cận của kinh tế quốc gia vào nền
kinh tế số hóa.
Trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão, theo dự báo của
nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, một nước nếu không nhanh
chóng nắm bắt công nghệ và tham gia vào nền kinh tế số thì trong khoảng một thập
kỷ nữa nước đó có thể sẽ bị bỏ cách, trở nên cô lập với nền kinh tế thế giới và không
thể hội nhập được. Để tiến hành các giao dịch thương mại điện tử, đặc biệt là giao
dịch thương mại điện tử quốc tế, việc sử dụng chữ ký điện tử và chữ ký số là điều
kiện tiên quyết. Hiện nay, một số nước Châu Âu có xu hướng hạn chế giao dịch
thương mại điện tử với các nước, các vùng lãnh thổ không có biện pháp đảm bảo an
toàn thông tin trên mạng. Ví dụ, Amazon (website bán hàng trực tuyến lớn nhất thế
giới) không chấp nhận các giao dịch mua hàng trực tuyến từ Việt nam, và một số
nước khác trên thế giới do còn nhiều rủi ro về xác thực danh tính khách hàng giao
dịch qua mạng. Để các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thể tích cực tham gia
thương mại điện tử với các đối tác trong và ngoài nước, điều cần thiết nhất hiện nay
là phải có cơ quan chứng thực chữ ký điện tử làm nhiệm vụ cung cấp công cụ và dịch
vụ hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiến hành các giao dịch điện tử.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc phát triển dịch vụ chứng
thực điện tử sẽ góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai thương mại điện tử tạo
tiền đề cho sự phát triển kinh tế Việt nam hòa nhập với nền kinh tế thế giới, rút ngắn
khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, sự tăng trưởng kinh tế của Việt nam với
các nước trên thế giới. Cụ thể hơn, việc phát triển dịch vụ chứng thực điện tử là điều
kiện để triển khai các dịch vụ điện tử trong quản lý Nhà nước như Chính phủ điện tử,
Hải quan điện tử, trong cung cấp dịch vụ y tế, đào tạo, tài chính, ngân hàng điện tử.
Nhận thức được vai trò quan trọng của dịch vụ chứng thực điện tử đối với sự
phát triển thương mại điện tử đất nước. Ngày 07/10/2004 Chính phủ có công văn số
38/CP-CN về việc triển khai dịch vụ chứng thực điện tử tại Việt Nam và Chương
trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết trung ương khóa IX tại quyết
định 51/2004/QĐ-TT ngày 31/3/2004 do Bộ Bưu chính viễn thông chủ trì, phối hợp
với các bộ ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của chính phủ về chữ ký
số và dịch vụ chứng thực điện tử.
Bộ bưu chính viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2004
cũng đã khẩn trương triển khai các hoạt động xây dựng dự thảo, phối hợp với các Bộ
Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Công An, Bộ Tư Pháp, Ban cơ yếu Chính
phủ và Văn phòng Chính phủ soạn thảo và đã tổ chức giới thiệu các chuyên gia nước
ngoài về công nghệ, ứng dụng và hạ tầng pháp lý cho chữ ký số và dịch vụ chứng
thực điện tử.
3.2.1.3. Đáp ứng yêu cầu an toàn, bảo mật trong giao dịch điện tử

Do chữ ký số và dịch vụ chứng thực điện tử là căn cứ để đảm bảo an toàn cho
việc truyền thông tin trên mạng, việc sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực điện
tử mà các giao dịch liên quan đến tài chính như ngân hàng, thuế, bảo hiểm,… và
những giao dịch yêu cầu tính pháp lý cao có thể được thực hiện qua mạng Internet
khi dịch vụ này được triển khai. Các giao dịch điện tử dù giữa cá nhân với doanh
nghiệp (B2C) hay giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) sẽ không thể thực sự
phát triển đúng với tiềm năng của nó nếu không có chữ ký điện tử hay chữ ký số,
điều này cũng dễ hiểu như trong thương mại truyền thống, không thể có các giao dịch
lớn nếu hai bên không có con dấu, chữ ký và các phương tiện đảm bảo và hỗ trợ việc
ký kết các hợp đồng có giá trị lớn.
Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ chứng thực điện tử ở Việt Nam cần phải
được tiến hành sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế, trình độ của cơ quan quản lý,
và người sử dụng hiện nay, đảm bảo tính khả thi và đem lại hiệu quả thiết thực góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Ở Việt nam, nhu cầu về dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử đã xuất hiện trong
nhiều lĩnh vực như thanh toán điện tử đối với các ngành ngân hàng, hải quan điện tử,
thuế điện tử, cấp phép điện tử cho các hoạt động đầu tư, thương mại. Có thể thấy điển
hình tại một số hoạt động như sau:
(i) Đáp ứng yêu cầu về an toàn cho các giao dịch tài chính, ngân hàng điện tử
Thanh toán điện tử tại Việt Nam đang trong giai đoạn thử nghiệm ứng dụng,
được sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới với dự án “Hiện đại hóa ngân hàng và các hệ
thống thanh toán” đã khởi động từ tháng 5/1994, bắt đầu thực hiện từ năm 1997 và
hoàn thành giai đoạn I vào cuối năm 2003. Năm 2004 dự án này tiếp tục được triển
khai tại một số ngân hàng thương mại. Đến năm 2007 một số ngân hàng đã cung cấp
dịch vụ thanh toán trực tuyến qua Internet cho một số doanh nghiệp điển hình như
Pacific Airlines, 123mua.com,... Các thử nghiệm ban đầu tạo cơ sở cho Ngân hàng
nhà nước ban hành một số văn bản thừa nhận chứng từ điện tử và chữ ký điện tử áp
dụng cho một số nghiệp vụ thanh toán nội bộ hệ thống ngân hàng.
Trước 2007, một số ngân hàng đã tự triển khai dịch vụ thanh toán điện tử cho
khách hàng như Ngân hàng ngoại thương, Ngân hàng công thương. Những ngân hàng
này tự xây dựng quy chế hoạt động cho cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, thường
có điều khoản giới hạn trách nhiệm của mình khi tranh chấp xảy ra, vì vậy chưa tạo
được niềm tin cho người sử dụng. Sau khi Chính phủ ban hành các nghị định
26/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 về Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, số
lượng giao dịch điện tử đã tăng lên nhanh chóng. Điển hình là Ngân hàng ACB cung
cấp dịch vụ Homebanking (eBanking) qua website www.acb.com.vn, người sử dụng
dịch vụ có thể thông qua website để thực hiện các tiện ích như chuyển khoản, thanh
toán hóa đơn, chuyển tiền hoặc xem số dư tài khoản. Khách hàng sử dụng dịch vụ

thanh toán trực tuyến của ACB chủ yếu do tin tưởng vào uy tín của ngân hàng và sẽ
dựa vào các thông tin hướng dẫn và cam kết bảo mật trên website.
Tuy nhiên, xét về mặt an toàn đối với các giao dịch ngân hàng điện tử, các bên
tham gia chưa thể yên tâm về tính bảo mật cũng như xác thực đối tác đang giao dịch
điện tử vì thiếu công cụ cơ bản và quan trọng đó là chữ ký điện tử. Công cụ phổ biến
nhất đang được sử dụng hiện nay vẫn là mật khẩu (PIN), một công cụ được xếp hạng
rất thấp về tính bảo mật.
Thanh toán điện tử là lĩnh vực có sự tham gia của nhiều chủ thể kinh tế bên
cạnh các tổ chức tín dụng. Thanh toán điện tử đòi hỏi sự công nhận về mặt pháp lý
của chữ ký điện tử cùng với sự phát triển của dịch vụ chứng thực điện tử. Khi sử
dụng dịch vụ chứng thực điện tử, thông tin được truyền tải sẽ đảm bảo tính toàn vẹn
và tính xác thực.
Chỉ khi sử dụng chữ ký số và công nghệ mã hóa của chữ ký số, các bên tham
gia dịch vụ thanh toán trực tuyến qua Internet mới có thể yên tâm thực hiện các giao
dịch qua Internet. Đặc biệ trong bối cảnh công nghệ hiện nay, việc sử dụng dịch vụ
chứng thực điện tử đối với thanh toán điện tử là rất cần thiết khi số tội phạm ăn cắp
thẻ tín dụng ngày một gia tăng. Với sự trợ giúp của dịch vụ chứng thực điện tử, thông
tin cá nhân của khách hàng cùng với số thẻ tín dụng sẽ được an toàn hơn do đã được
mã hóa khi gửi đi đảm bảo an toàn trong quá trình giao dịch.
(ii) Chữ ký điện tử giúp đẩy mạnh quá trình triển khai Hải quan điện tử
Luật Hải quan ban hành ngày 29/6/2001 đã có một số qui định về dịch vụ hải
quan điện tử, cụ thể khoản 3, Điều 20 quy định: “Người khai hải quan được sử dụng
hình thức khai điện tử…”; Điều 39 khuyến khích các hoạt động xuất nhập khẩu hàng
hóa bằng phương thức thương mại điện tử.
Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/6/2001 quy định chi tiết thi hành một số
điều khoản của luật Hải quan về thủ tục Hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan
cũng khuyến khích, tạo điều kiện để triển khai các dịch vụ hải quan điện tử. Cụ thể,
Điều 7.4.d quy định: “Người khai hải quan được khai hải quan bằng cách khai trên
máy tính của mình được nối mạng máy tính với cơ quan hải quan theo quy định của
pháp luật…”. Ngoài ra, Nghị định cũng cho phép chủ hàng nộp hợp đồng mua bán
hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng khi khai báo hải quan,
nhưng với điều kiện người đứng đầu doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp phải
xác nhận, ký tên đóng dấu trên các giấy tờ này. Những giấy tờ nói trên có thể là các
bản chào hàng, đặt hàng, chấp nhận hàng... được gửi qua fax, email… Điều này cho
thấy, chính phủ khuyến khích doanh nghiệp tiến hành giao dịch điện tử và sử dụng
dịch vụ hải quan điện tử.
Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 2236/TCHQ-CNTT ngày
19/5/2003 hướng dẫn chi tiết khai báo bằng phương tiện điện tử trong khâu đăng ký

hồ sơ hải quan. Công văn hướng dẫn chi tiết các cục Hải quan thực hiện khai điện tử,
lựa chọn phương án thích hợp và mở rộng khai điện tử cho các loại hình.
Từ đầu năm 2002, Tổng cục Hải quan đã áp dụng thí điểm khai hải quan điện
tử đối với loại hình gia công xuất nhập khẩu tại 5 cục Hải quan: TP. Hồ Chí Minh,
Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương với 3 hình thức: truyền số liệu qua mạng
điện thoại tới máy tính của Hải quan; chuyển dữ liệu khai báo qua đĩa mềm; khai báo
tại máy tính của cơ quan Hải quan (đối với đơn vị có điều kiện về mặt bằng và trang
thiết bị). Tính tới thời điểm tháng 10/2004, phương thức khai hải quan điện tử vẫn
chưa mở rộng và thu hút được đông đảo các doanh nghiệp tham gia, cả nước mới chỉ
có 38 doanh nghiệp đăng ký khai báo hải quan điện tử nối mạng, với số lượng tờ khai
chưa đến 50.000 tờ. Đến nay, số doanh nghiệp áp dụng hình thức khai hải quan điện
tử trên cả nước đạt khoảng 500 doanh nghiệp đã thông quan điện tử.
Trong hội thảo về khai hải quan điện tử tháng 10/2004 do Cục công nghệ thông
tin và thống kê hải quan tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng lý do dẫn tới việc kê khai hải
quan điện tử chưa thể phát triển vì chưa có một cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động
giao dịch điện tử như những quy định pháp lý về dữ liệu điện tử, chữ ký, chứng từ
điện tử… Đặc biệt chưa có chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số để đảm bảo an
toàn cho các hoạt động này.
Rõ ràng, các doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ hải quan điện tử vẫn chưa thực
sự an tâm vì không có công cụ ràng buộc trách nhiệm các bên và đảm bảo tính bí mật
của các giao dịch điện tử này. Đồng thời, hải quan cũng chưa có công cụ để xác định
chính xác và bảo mật thông tin khai báo, cũng như xác thực chủ thể đang tiến hành
khai hải quan điện tử vì không có công cụ điện tử nào tương đương về chức năng như
con dấu, chữ ký như trong thương mại truyền thống. Điều này sẽ có thể được giải
quyết triệt để với sự tham gia của cơ quan chứng thực chữ ký điện tử.
(iii) Chữ ký điện tử giúp triển khai hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ
điện tử (eCoSys)
Cùng với việc triển khai hệ thống truyền visa dệt may điện tử (ELVIS), trong
hai năm 2006-2007, Bộ thương mại (nay là Bộ Công Thương) đã tích cực triển khai
xây dựng hệ thống cấp chứng nhận xuất xứ điện tử eCoSys như một trong các dịch vụ
công điện tử đầu tiên của ngành thương mại.
Giai đoạn 1 của eCoSys chủ yếu tập trung vào công tác quản lý các số liệu C/O
do các tổ chức cấp C/O trên cả nước cấp. Các tổ chức cấp C/O khi tham gia eCoSys
không phải cài đặt phần mềm riêng mà sử dụng ngay phần mềm do Bộ thương mại
xây dựng dựa trên công nghệ web. Đối với C/O do các phòng quản lý xuất nhập khẩu
cấp, các phòng có thể cập nhật dữ liệu trực tuyến trên hệ thống eCoSys tại địa chỉ
http://ecosys.mot.gov.vn. Đến cuối năm 2007, Bộ Công Thương đã thu thập được
thông tin của khoảng 700.000 bộ C/O trên phạm vi cả nước.

Giai đoạn 2 của eCosys bắt đầu triển khai từ tháng 7/2006 và hệ thống cấp
chứng nhận xuất xứ điện tử eCoSys đã được chính thức khai trương vào ngày
27/11/2007. Để triển khai hoạt động này đến mọi doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các
doanh nghiệp phải có máy tính kết nối Internet và trang bị thiết bị đọc thẻ kết nối với
hệ thống chứng thực điện tử của Bộ thương mại (trước đây là MOT-CA nay là
MOIT-CA). Đồng thời, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu tại Quyết định số
018/2007/QĐ-BTM ngày 30/7/2007 của Bộ thương mại. (Nguồn: Báo cáo Thương
mại điện tử Việt Nam, 2007)
(iv) Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử trong các giao dịch tài chính, ngân
hàng
Tại Việt Nam hiện nay, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, chứng
từ điện tử đang trở nên khá phổ biến trong giao dịch giữa các đối tác kinh doanh đặc
biệt ở những bước tiến tới giao kết hợp đồng điện tử. Về mặt pháp lý, các giao dịch
điện tử, Nghị định TMĐT, Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
đã cung cấp đủ cơ sở để doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ điện tử trong các giao
dịch thương mại nói chung.
Tuy nhiên, cần có những biện pháp kỹ thuật để đảm bảo giá trị pháp lý của
chứng từ điện tử trong trường hợp xảy ra tranh chấp.
Theo quy định tại Điều 3, Nghị định về Giao dịch điện tử trong hoạt động tài
chính, “chứng từ điện tử là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương
tiện điện tử trong hoạt động tài chính. Chứng từ điện tử là một hình thức của thông
điệp dữ liệu, bao gồm chứng từ kế toán điện tử, chứng từ thu, chi ngân sách điện tử;
thông tin khai và thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thông tin khai và thực hiện thủ
tục thuế điện tử, chứng từ giao dịch chứng khoán điện tử, báo cáo tài chính điện tử,
báo cáo quyết toán điện tử và các loại chứng từ điện tử khác phù hợp với từng loại
giao dịch theo quy định của pháp luật.” Điều 5, khoản 3 của Nghị định này cũng quy
định điều kiện để chứng từ điện tử có giá trị pháp lý là “Chứng từ điện tử phải có đủ
chữ ký điện tử của những người có trách nhiệm ký chứng từ”. Điều này cho thấy sự
cần thiết của dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử đối với các hoạt động trong lĩnh vực
tài chính, ngân hàng điện tử.
3.2.1.4. Tạo cơ sở pháp lý khi giải quyết tranh chấp liên quan đến CKĐT
So với các nước trên thế giới, Thương mại điện tử ở Việt nam vẫn còn trong
giai đoạn sơ khai, mới bước đầu được đưa vào áp dụng ở một số lĩnh vực và ở mức
độ đơn giản như việc xây dựng các trang tin quảng bá và giới thiệu sản phẩm, giới
thiệu công ty,… Một trong những nguyên nhân khiến Thương mại điện tử chưa phát
triển được là do các doanh nghiệp, khách hàng, tổ chức và cá nhân chưa tin tưởng vào
sự an toàn của các giao dịch trực tuyến. Để có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp và
khách hàng tin tưởng vào các giao dịch điện tử, trước hết cần phải có một hành lang

pháp lý ‘tốt’, một quy trình giao dịch an toàn cho việc tổ chức và thực hiện các giao
dịch điện tử.
Do vậy, dịch vụ chứng thực điện tử là một trong những yếu tố quan trọng nhất
để xác định được danh tính của các đối tượng tham gia giao dịch điện tử, đảm bảo
tính bí mật của các giao dịch điện tử, là căn cứ hợp pháp cho việc giải quyết các tranh
chấp phát sinh trong giao dịch điện tử. Vì vậy, muốn đẩy mạnh được các giao dịch
điện tử kể cả giao dịch thương mại và giao dịch phi thương mại hay chính phủ điện tử
thì việc xây dựng và phát triển dịch vụ chứng thực điện tử là tất yếu.
3.2.2. Khái niệm, vai trò của dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử
3.2.2.1. Khái niệm dịch vụ Chứng thực chữ ký điện tử
Theo Luật giao dịch điện tử của Việt nam (2005), “chứng thực chữ ký điện
tử” là việc xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký
điện tử. (Nguồn: Điều 4, khoản 2, Luật Giao dịch điện tử, 2005). Theo đó, cơ quan
chứng thực chữ ký điện tử sẽ cấp chứng thư điện tử nhằm xác nhận hay chứng thực
chữ ký điện tử đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân. Đồng thời với việc cấp chứng
thư điện tử, cơ quan chứng thực chữ ký điện tử có nhiệm vụ cung cấp chương trình
ký điện tử cho các thuê bao để họ sử dụng khi muốn ký vào các văn bản điện tử. Tuy
nhiên, cần lưu ý ở đây là có rất nhiều loại chữ ký điện tử khác nhau, cơ quan chứng
thực thường chỉ cấp chứng thực cho các loại chữ ký điện tử an toàn và phổ biến hiện
nay.
Công cụ để ràng buộc trách nhiệm của người ký chữ ký điện tử khi có tranh
chấp phát sinh chính là “chứng thư điện tử”. Việc cấp chứng thư điện tử chính là
hoạt động cơ bản nhất của cơ quan chứng thực. Tùy thuộc vào loại chữ ký điện tử cần
xác thực và công nghệ ký điện tử, chứng thư điện tử sẽ có nhiều hình thức khác nhau.
Tuy nhiên, về cơ bản, “chứng thư điện tử” là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá
nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử. (Nguồn: Điều 4, khoản 1 & 2, Luật
Giao dịch điện tử, 2005).
Bên cạnh việc cấp chứng thư điện tử, cơ quan chứng thực cũng là đơn vị cung
cấp công cụ để người sử dụng (tổ chức hoặc cá nhân) có thể tiến hành ký điện tử khi
cần thiết. Công cụ này thường là “chương trình ký điện tử”, đây là chương trình
máy tính được thiết lập để hoạt động độc lập hoặc thông qua thiết bị, hệ thống thông
tin, chương trình máy tính khác nhằm tạo ra một chữ ký điện tử đặc trưng cho người
ký thông điệp dữ liệu. (Nguồn: Điều 4, khoản 3, Luật giao dịch điện tử, 2005).
Các loại chữ ký điện tử khác nhau sẽ do các chương trình ký điện tử khác nhau
tạo ra. Để hiểu rõ dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, cần phân biệt rõ các loại chữ
ký, vì đối với mỗi loại chữ ký điện tử khác nhau, hoạt động chứng thực chữ ký điện
tử này cũng sẽ khác nhau. Về bản chất, mọi chữ ký điện tử đều là thông điệp dữ liệu.

Tuy nhiên hình thức và cách thức tạo chữ ký điện tử sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại
công nghệ và phương tiện được sử dụng để tạo các chữ ký điện tử. Nhìn chung, “chữ
ký điện tử” được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức
khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp
dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận
của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký. (Nguồn: Điều 21, khoản 1,
Luật giao dịch điện tử 2005). Có thể phân chia thành 2 loại chữ ký điện tử cơ bản:
loại an toàn và loại không an toàn. Nhìn chung, các quốc gia định nghĩa chữ ký điện
tử tương đối giống nhau, lý do chính là các tổ chức, cá nhân sử dụng công nghệ giống
nhau để tạo ra các chữ ký điện tử.
Bộ luật ESIGN (Electronic Signature in Global and National Trade 2001- Hoa
Kỳ), Điều 106 định nghĩa: Chữ ký điện tử (electronic signature) là các tín hiệu âm
thanh, ký hiệu, quá trình gắn (vật lý hoặc logic) với hợp đồng hay văn bản và được
thực hiện bởi người muốn ký vào hợp đồng hay văn bản đó. Bộ luật UETA (Hoa Kỳ),
Điều 2 cũng quy định tương tự như trên.
Để hiểu rõ các khái niệm trên, cần xem xét một số loại chữ ký điện tử phổ
biến. Trước hết, về bản chất, các chữ ký điện tử đều được lưu trên các phương tiện
điện tử và số hóa bởi các công nghệ số (ví dụ: các ký tự 0-1 trên ổ cứng máy tính,
trong USB hoặc trên thẻ thông minh...). Điểm khác biệt là các chữ ký điện tử có
nhiều định dạng khác nhau và được tạo ra bởi nhiều phương tiện khác nhau, theo các
công nghệ khác nhau. Các chữ ký điện tử thông dụng gồm:
- Tên của người ký được đánh máy vào cuối thư điện tử
- Bản quét (scan) chữ ký truyền thống được gắn với thông điệp điện tử
Hình 3.5. Thiết bị tạo chữ ký điện tử và nhận dạng chữ ký điện tử

Nguồn: http://www.stepover.de

- Một dãy ký tự bí mật (PIN – personal identification number) để xác định
người thực hiện giao dịch điện tử (ví dụ PIN của thẻ ATM hay thẻ tín dụng)
- Một mật khẩu người tạo văn bản sử dụng để người nhận có thể xác định
chính xác người tạo là ai (ví dụ: mật khẩu để mở, chỉnh sửa file văn bản)
- Một đặc điểm sinh học cụ thể của mỗi cá nhân, được dùng để xác thực cá
nhân đó (ví dụ vân tay, võng mạc, tiếng nói đã được số hóa)
- Đặc biệt là chữ ký số sử dụng công nghệ PKI
Trong các loại trên, chỉ có chữ ký số là đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chữ
ký điện tử an toàn và có thể sử dụng thay thế cho chữ ký (và dấu) truyền thống khi
khi ký các văn bản điện tử. Các loại chữ ký điện tử khác thường chỉ được sử dụng
hạn chế trong nội bộ các doanh nghiệp (ví dụ: kiểm tra nhân viên) hoặc trong một số
giao dịch B2C (ví dụ thẻ ATM, thẻ tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng).
Có thể thấy sự khác biệt rõ ràng nhất giữa chữ ký số và các loại chữ ký điện tử
khác: chữ ký số (của một tổ chức hay cá nhân) được tạo ra trong từng lần ký văn bản
điện tử là duy nhất, gắn với nội dung của văn bản đó; mỗi văn bản khác nhau sẽ tạo
ra các chữ ký điện tử khác nhau (nhưng vẫn xác định được chủ thể ký là ai từ chữ ký
số đó). Trong khi đó, các chữ ký điện tử khác là duy nhất, giống nhau trong các giao
dịch điện tử được thực hiện.
Theo quy định của EU và UK, trong các loại chữ ký điện tử chỉ có chữ ký số
có giá trị làm bằng chứng trước tòa khi có tranh chấp phát sinh
Đối với các loại chữ ký điện tử thông thường, dù được xác thực bởi một tổ
chức chứng thực, khả năng áp dụng trong các giao dịch điện tử là rất thấp vì độ an
toàn thấp. Ví dụ, dùng bản scan vân tay là chữ ký điện tử cho hợp đồng là một
phương pháp không an toàn vì việc giả mạo rất dễ dàng với điều kiện công nghệ hiện
nay. Tương tự như vậy, dùng võng mạc, giọng nói hay các mật khẩu cũng được coi là
các phương pháp không an toàn trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, các phương
pháp này vẫn được sử dụng trong một số hoạt động an ninh nội bộ trong các tổ chức.
Hiện nay, công nghệ PKI được coi là công nghệ tốt nhất có thể tạo ra các chữ
ký điện tử đặc thù (chữ ký số) đảm bảo được các yêu cầu trong giao dịch điện tử và
được luật pháp các nước thừa nhận rộng rãi, có thể làm bằng chứng cho các giao dịch
điện tử nếu có tranh chấp phát sinh.
Như vậy, vai trò quan trọng nhất khi áp dụng chữ ký số vào các giao dịch điện
tử là của tổ chức chứng thực. Tổ chức chứng thực sử dụng các chứng chỉ số làm công
cụ ràng buộc khóa công khai của thuê bao và thông tin xác thực thuê bao đó (tên, địa
chỉ...).

Bản chất của hoạt động chứng thực chữ ký điện tử là cấp chương trình khóa bí
mật và chứng thư điện tử cho người sử dụng. Những hoạt động chính của dịch vụ
chứng thực chữ ký điện tử gồm:
- Cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, phục hồi, thu hồi chứng thư điện tử.
- Cung cấp thông tin cần thiết để giúp chứng thực chữ ký điện tử của người ký
thông điệp dữ liệu.
- Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến chữ ký điện tử và chứng thực chữ
ký điện tử theo quy định của pháp luật. (Nguồn: Điều 28, Luật giao dịch điện tử).
Để có thể có căn cứ xử lý tranh chấp phát sinh liên quan đến chữ ký điện tử,
điển hình là chứng minh người đã ký chữ ký điện tử là ai, cơ quan chứng thực phải sử
dụng chứng chỉ số hay chứng thư điện tử. Do đó, chứng thư điện tử khi cấp cho người
đăng ký phải có đầy đủ các nội dung cần thiết để sau này có thể sử dụng làm bằng
chứng. Những nội dung cơ bản trên chứng thư điện tử gồm:
- Thông tin về tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.
- Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư điện tử.
- Số hiệu của chứng thư điện tử.
- Thời hạn có hiệu lực của chứng thư điện tử.
- Dữ liệu để kiểm tra chữ ký điện tử của người được cấp chứng thư điện tử.
- Chữ ký điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.
- Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư điện tử.
- Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
chữ ký điện tử.
- Các nội dung khác theo quy định của Chính phủ.
(Nguồn: Điều 29, Nội dung của chứng thư điện tử, Luật Giao dịch điện tử)
Nội dung quan trọng nhất trong chứng chỉ số hay chứng thư điện tử là mục (5):
Dữ liệu để kiểm tra chữ ký điện tử của người được cấp chứng thư điện tử (hay khóa
công khai tương ứng với khóa bí mật đã cấp cho người đăng ký)
Dữ liệu này thông thường gồm khóa công khai của người được cấp chứng thư
điện tử. Chính khóa công khai và phần mềm rút gọn (hash function) và phần mềm ký
điện tử sẽ là công cụ để kiểm tra chữ ký điện tử của người được cấp. Khóa công khai
của người nhận cũng chính là công cụ để người gửi sử dụng trong việc mã hóa thông
điệp điện tử nhằm đảm bảo tính bí mật của thông điệp trong quá trình giao dịch. Theo
đó, người gửi sẽ dùng khóa công khai của người nhận để mã hóa thông điệp trước khi
gửi, người nhận sẽ là người duy nhất có thể giải mã thông điệp khi sử dụng khóa bí
mật tương ứng của mình.

Trên thế giới hiện nay, Verisign (một công ty của Hoa Kỳ) được coi là công ty
hàng đầu cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử và chữ ký số, bên cạnh đó có
một số công ty khác như Chambersign, Trustwise. (Nguồn: http://www.outlaw.com/page-443)
Chữ ký số sử dụng công nghệ PKI được coi là một loại chữ ký điện tử an toàn
và hiện đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hiện
tại và trong tương lai, bên cạnh công nghệ này, còn có một số loại chữ ký điện tử
khác cũng đáp ứng được các yêu cầu an toàn và có khả năng cũng sẽ được sử dụng
rộng rãi. Vì vậy, luật các quốc gia đều có xu hướng quy định rõ về các yêu cầu đối
với chữ ký điện tử an toàn và không ràng buộc cụ thể chữ ký đó được tạo ra bởi công
nghệ nào. Theo Điều 22, khoản 1 của luật giao dịch điện tử Việt Nam: “Chữ ký điện
tử được xem là bảo đảm an toàn nếu được kiểm chứng bằng một quy trình kiểm tra
an toàn do các bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được các điều kiện sau đây:
- Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ gắn duy nhất với người ký trong bối cảnh dữ
liệu đó được sử dụng;
- Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm
ký;
- Mọi thay đổi đối với chữ ký điện tử sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện;
- Mọi thay đổi đối với nội dung của thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có
thể bị phát hiện.”
Hay theo khoản 2, Điều 22, chữ ký điện tử đã được tổ chức cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký điện tử chứng thực cũng được coi là chữ ký điện tử an toàn. Như
vậy, chữ ký số là dạng đặc thù của chữ ký điện tử và theo các quy định trên cũng
được coi là chữ ký điện tử an toàn.
Dịch vụ chứng thực chữ ký số là dịch vụ cơ bản hiện nay của các cơ quan
chứng thực, rõ ràng là các loại chữ ký điện tử khác được sử dụng chủ yếu trong nội
bộ tổ chức hoặc doanh nghiệp thường không cần chứng thực. Chỉ các chữ ký điện tử
được các tổ chức, cá nhân sử dụng trong các giao dịch với đối tác bên ngoài mới cần
sự chứng thực của cơ quan chứng thực. Loại chữ ký điện tử cần sự chứng thực của
bên thứ ba phổ biến hiện nay là chữ ký số, do đó khi nói đến chứng thực chữ ký điện
tử hiện nay, chủ yếu được hiểu là chứng thực chữ ký số.
Theo quy định của Việt Nam hiện nay, “dịch vụ chứng thực chữ ký số” là một
loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
chữ ký số cấp. Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm:
- Tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao;
- Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số của thuê bao;

- Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số;
- Những dịch vụ khác có liên quan theo quy định.
(Nguồn: Điều 3, khoản 6, Nghị định 26/2007/NĐ-CP, ngày 15/2/2007).
Chữ ký số về bản chất là một loại chữ ký điện tử đặc biệt, việc chứng thực chữ
ký số khác biệt khá nhiều so với chứng thực các loại chữ ký điện tử thông thường
khác. Để làm rõ sự khác biệt, có thể so sánh với việc chứng thực chữ ký điện tử bằng
vân tay người và chứng thực chữ ký số dùng công nghệ PKI.
3.2.2.2. Vai trò của dịch vụ Chứng thực chữ ký điện tử
Việc truyền, nhận dữ liệu qua mạng Internet giúp thu ngắn được khoảng cách
vật lý đối với người gửi và người nhận dữ liệu. Tuy nhiên, ngày nay với sự gia tăng
không ngừng của thế lực tội phạm máy tính thì việc truyền, nhận dữ liệu qua mạng
tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do vậy, việc đưa ra giải pháp nhằm ngăn chặn tới mức tối đa
các mối đe dọa đến an ninh dữ liệu đang được đặt ra tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh
các giao dịch qua mạng Internet. Một trong những giải pháp hữu hiệu nhất đó chính
là chứng thực điện tử và chữ ký số.
Chứng thực điện tử là hoạt động chứng thực danh tính của những người tham
gia vào việc gửi và nhận thông tin qua mạng, đồng thời, cung cấp cho họ những công
cụ, những dịch vụ cần thiết để thực hiện việc bảo mật thông tin, chứng thực nguồn
gốc và nội dung thông tin. Hệ thống chứng thực điện tử được xây dựng dựa trên cơ sở
hạ tầng khoá công khai (PKI - Public Key Infrastructure) với nền tảng là mật mã khoá
công khai và chữ ký số.
Người sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử sẽ được các cơ quan cung cấp dịch
vụ cấp chứng chỉ số và một cặp khoá (khoá bí mật và khoá công khai) để có thể tham
gia sử dụng chứng thực điện tử trong các ứng dụng mà mình tham gia.
Nói cách khác, chứng thực điện tử có thể đem so sánh với thẻ chứng minh thư
nhân dân, hay hộ chiếu. Sự khác nhau là ở chỗ, thẻ chứng minh thư nhân dân và hộ
chiếu là bằng giấy để xác minh, nhân diện một người dùng trong cuộc sống thực.
Việc chứng thực sẽ được thông qua cơ quan chức năng có thẩm quyền, còn chứng chỉ
số không chỉ để xác minh con người, mà nó có thể xác minh rất nhiều loại thực thể
khác nhau (tổ chức, cá nhân,...) thông qua môi trưởng ảo, môi trường Internet.
Chứng thực điện tử là hoạt động không chỉ chứng thực danh tính của người
hay thực thể tham gia vào việc truyền nhận thông tin qua mạng internet, mà nó còn
thực hiện việc bảo mật thông tin, xác thực nguồn gốc xuất xứ và tính toàn vẹn của
thông tin.
Theo luật giao dịch điện tử Việt Nam Điều 4 khoản 2 thì Chứng thực chữ ký
điện tử là việc xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ
ký điện tử.

Chứng thực điện tử ra đời nhằm đảm bảo cho an toàn thông tin trong môi
trường mạng nên nó có đầy đủ các chức năng như: đảm bảo tính xác thực, đảm bảo
tính bảo mật của thông tin, đảm bảo tính toàn vẹn thông tin và tính không thể phủ
nhận. Do có những tính năng như vậy, chứng thực điện tử được ứng dụng vào rất
nhiều lĩnh vực như: ký vào tài liệu điện tử (trong cả lĩnh vực thương mại và phi
thương mại), gửi nhận thư điện tử đảm bảo, trong giao dịch thương mại điện tử, trong
bảo vệ mạng không dây WLAN (Wireless Local Area Network), bảo đảm an toàn
cho các dịch vụ web, xác thực website, xác thực máy chủ hay xác thực phần mềm,
mạng riêng ảo VPN (Virtual Private Network)…
Các chủ thể (hay các thuê bao) sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử sẽ được các
cơ quan cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử CA (Certificattion Authority) cung cấp
một chứng chỉ số kèm theo một cặp mã khóa (gồm một khóa bí mật do thuê bao giữ
và một khóa công khai) để ký cho các giao dịch điện tử.
Các quốc gia muốn triển khai dịch vụ chứng thực điện tử cần phải xây dựng
hành lang pháp lý phù hợp, xây dựng hạ tầng khóa công khai, hạ tầng kỹ thuật đồng
bộ với hạ tầng khóa công khai, xây dựng nguồn nhân lực có đủ trình độ để sử dụng
dịch vụ và xây dựng một mô hình tổ chức, một quy trình cung cấp dịch vụ chứng
thực điện tử phù hợp với quốc gia mình.
3.3. Điều kiện để đảm bảo cho sự phát triển dịch vụ chứng thực CKĐT
3.3.1. Điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông
Dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử về bản chất là một loại giao dịch điện tử, do
đó để triển khai được dịch vụ này cần có những điều kiện nhất định về trình độ công
nghệ thông tin và truyền thông của mỗi quốc gia và của các tổ chức, cá nhân tham
gia.
Chỉ số Xã hội Thông tin (Information Society Index) được Tập đoàn Dữ liệu
quốc tế IDC tập hợp và công bố hàng năm được sử dụng là một trong những căn cứ
phổ biến trên thế giới để đánh giá mức độ phát triển xã hội thông tin. Những tiêu chí
của chỉ số này có thể được sử dụng để đánh giá điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ
thông tin và truyền thông cho giao dịch điện tử nói chung và cho hoạt động chứng
thực chữ ký điện tử nói riêng. Như vậy, để đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông
tin và truyền thông cho dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, các điều kiện cần thiết
phải đáp ứng gồm:
(i) Cơ sở hạ tầng máy tính: Để đáp ứng những điều kiện này, trước hết cần có
công nghiệp phần cứng (cả hàng điện tử và linh kiện máy tính) phục vụ công nghệ
thông tin và truyền thông. Tiêu chuẩn để đánh giá điều kiện về công nghệ thông tin
và truyền thông thường bao gồm tỷ lệ máy tính trên đầu người và kim ngạch xuất
khẩu hàng năm của những mặt hàng này.

(ii) Cơ sở hạ tầng Internet & dịch vụ viễn thông: Dịch vụ Internet và viễn
thông là những điều kiện tiếp theo phải đáp ứng để có thể triển khai chứng thực chữ
ký điện tử. Điều kiện này được thể hiện ở số lượng thuê bao, tốc độ tăng và số người
sử dụng Internet. Về phía nhà cung cấp dịch vụ, điều kiện này được thể hiện ở năng
lực của các nhà cung cấp thông qua thị phần, các loại dịch vụ viễn thông và dung
lượng kết nối Internet quốc tế.
3.3.2. Điều kiện về khung pháp lý
Để dịch vụ chứng thực điện tử thực sự đi vào cuộc sống, cần phải có một cơ sở
pháp lý chặt chẽ với các quy định rõ ràng để bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của
các bên khi tham gia giao dịch điện tử. Trước hết, cần có luật và quy định cụ thể về
các vấn đề như:
- Thừa nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, quy định về nghĩa vụ của người
đăng ký cũng như bên chấp nhận chữ ký điện tử trong các giao dịch điện tử; Thừa
nhận giá trị pháp lý của các chữ ký số và chứng thư số của nước ngoài
- Quy định hướng dẫn quy trình hoạt động của các cơ quan chứng thực điện tử;
điều kiện cấp phép và hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký
số và cả biện pháp xử lý những vi phạm pháp luật liên quan đến chữ ký số… Quy
định các điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số;
Do đặc thù của chữ ký số, dù có rất nhiều lợi ích nhưng cũng rất phức tạp về
công nghệ, trong quy định của luật cũng như các chính sách cần đảm bảo nhấn mạnh
đến khuyến khích sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Đặc biệt
khuyến khích sử dụng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội để thúc đẩy việc
trao đổi thông tin và các giao dịch qua mạng nhằm nâng cao năng suất lao động; mở
rộng các hoạt động thương mại; hỗ trợ cải cách hành chính, tăng tiện ích xã hội.
Song song với xây dựng khung pháp lý cần triển khai đồng bộ về phổ biến
pháp luật; phát triển ứng dụng; tổ chức đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, hợp tác
và chuyển giao công nghệ liên quan đến chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Môi trường pháp luật đầy đủ về chữ ký điện tử và dịch vụ chứng thực chữ ký
điện tử là cơ sở để các doanh nghiệp tiến hành triển khai dịch vụ cấp và chứng thực
chữ ký số cho các tổ chức và cá nhân để có công cụ ký kết các hợp đồng điện tử
thuận tiện, an toàn và phù hợp với trình độ quốc tế.
Hoa Kỳ
- Luật Giao dịch điện tử thống nhất (Uniform Electronic Transaction Act) 1999
- Luật Chữ ký điện tử trong thương mại quốc gia và quốc tế thống nhất
(Electronic Signatures in Global and National Commerce Act) 2000
Liên minh Châu Âu (bao gồm cả Bỉ)

- Chỉ thị Thương mại Điện tử (Electronic Commerce Directive), 2000
Hàn Quốc
- Luật thương mại điện tử (The Basic Law on Electronic Commerce)
Singapore
- Luật Giao dịch Điện tử (Electronic Transactions Act) 1998
Việt Nam
- Luật Giao dịch điện tử (Electronic Transactions Act) 2005
3.3.3. Điều kiện về chính sách phát triển của Nhà nước
Để dịch vụ chứng thức có thể phát triển và đi vào cuộc sống, cần phải có sự
ủng hộ của Nhà nước thông qua các chính sách khuyến khích phát triển, khuyến
khích các doanh nghiệp tham gia dịch vụ và khuyến khích khách hàng sử dụng. Cụ
thể, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng cơ sở mạng Internet và viễn
thông, chính sách hỗ trợ xây dựng hành lang pháp lý, chính sách hỗ trợ các doanh
nghiệp đi đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy dịch
vụ chứng thực điện tử Việt Nam phát triển.
Trước hết, cần có những quy định, chính sách cụ thể để triển khai áp dụng chữ
ký điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt, cần có chính sách cụ thể,
từng bước khuyến khích triển khai sử dụng chữ ký điện tử trong các giao dịch điện tử
như:
- Giao dịch điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước.
- Giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau.
- Giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Trên thực tế, cần có những biện pháp, quy định và chính sách cụ thể để triển
khai giao dịch điện tử có sử dụng chữ ký điện tử trong nội bộ các cơ quan nhà nước
trước, tiếp đến triển khai đối với các giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với
nhau. Tiến tới, triển khai ứng dụng chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử cho
tổ chức và cá nhân khác để sử dụng trong mọi giao dịch điện tử.
Song song với xây dựng chính sách, cần có cơ quan đầu mối về chứng thực
điện tử quốc gia (CA root) để quản lý chung và đưa ra hệ thống chữ ký điện tử thống
nhất trong cả nước và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, cần có chính
sách chứng thực và tiêu chuẩn chứng thực quốc gia nhằm đảm bảo sự thống nhất và
độ tin cậy, an toàn của hệ thống cũng như thuận tiện trong triển khai. Đồng thời, cần
có những biện pháp, chính sách cụ thể để đẩy nhanh tiến độ hoạt động của Tổ chức
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
3.3.4. Điều kiện về nội lực của tổ chức sử dụng chữ ký điện tử

Để phát triển dịch vụ chứng thực điện tử, cần có một đội ngũ chuyên gia công
nghệ thông tin đủ mạnh, có khả năng bắt kịp với sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật
cũng như có khả năng thiết kế, xây dựng các ứng dụng đáp ứng yêu cầu khi triển khai
dịch vụ chứng thực điện tử. Yêu cầu về nhân lực không chỉ về chất lượng mà phải cả
về số lượng để có thể triển khai áp dụng chữ ký điện tử đồng bộ tại các tổ chức trên
cả nước trong các giao dịch phi thương mại và thương mại.
Điều này đòi hỏi phải có các chính sách khuyến khích đào tạo chuyên sâu và
rộng rãi về thương mại điện tử, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý hành chính và kinh doanh, đồng thời khuyến khích đào tạo chuyên sâu về
ứng dụng chữ ký điện tử. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở đào
tạo tổ chức triển khai đào tạo nguồn nhân lực để triển khai hoạt động này.
Kinh nghiệm các nước đã triển khai thành công dịch vụ chứng thực chữ ký
điện tử cho thấy, khó khăn khi triển khai dịch vụ chứng thực điện tử và áp dụng chữ
ký điện tử trong giao dịch điện tử chính là ở trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên trách
về hoạt động này trong các tổ chức sử dụng dịch vụ này.
3.3.5. Điều kiện về nội lực của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
Chữ ký điện tử khi được chính thức đưa vào hoạt động sẽ có số lượng tổ chức
và cá nhân tham gia sử dụng rất lớn. Do đó, nội lực của các cơ quan tổ chức cung cấp
dịch vụ phải đảm bảo được các yêu cầu rất cao về hạ tầng kỹ thuật, mạng Internet, về
nguồn nhân lực… Nhìn chung, các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ chứng thực
điện tử phải đáp ứng 5 điều kiện:
(i) Điều kiện về thủ tục, giấy phép hoạt động: Các tổ chức tham gia cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phải đáp ứng các điều kiện về thủ tục như: (1) Có
giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; (2) Có chứng thư số do tổ chức
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp.
(ii) Điều kiện về tài chính: Để được cấp phép hoạt động, tổ chức cung cấp dịch
vụ phải đáp ứng những điều kiện nhất định về tài chính như: (a) Có đủ năng lực tài
chính để thiết lập hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức và duy trì hoạt động phù
hợp với quy mô cung cấp dịch vụ; (b) Ký quỹ tại một ngân hàng hoặc cam kết mua
bảo hiểm để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình
cung cấp dịch vụ và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu của doanh
nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép.
(iii) Điều kiện về nhân lực: Các doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện về
nhân lực như: (a) Có đội ngũ nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý, điều hành, nhân
viên quản lý an ninh và nhân viên dịch vụ khách hàng đáp ứng được yêu cầu về
chuyên môn và quy mô triển khai dịch vụ; không có tiền án, tiền sự; (b) Người đại
diện theo pháp luật hiểu biết pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

(iv) Điều kiện về kỹ thuật: Do đặc thù của dịch vụ chứng thực chữ ký số, các
doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện rất chặt chẽ về kỹ thuật. Cụ thể, các
doanh nghiệp đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ này phải thiết lập hệ thống thiết bị
kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu: (a) Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của
thuê bao phục vụ cho việc cấp chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu
lực; (b) Đảm bảo tạo cặp khoá chỉ cho phép mỗi cặp khoá được tạo ra ngẫu nhiên và
đúng một lần duy nhất; có tính năng đảm bảo khoá bí mật không bị phát hiện khi có
khoá công khai tương ứng; (c) Hệ thống phân phối khóa cho thuê bao phải đảm bảo
sự toàn vẹn và bảo mật của cặp khoá. Trong trường hợp phân phối khoá thông qua
môi trường mạng máy tính thì hệ thống phân phối khoá phải sử dụng các giao thức
bảo mật đảm bảo không lộ thông tin trên đường truyền.
(v) Điều kiện về kinh doanh: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử
cũng phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh cao hơn so với
các ngành kinh doanh dịch vụ khác, cụ thể như: (a) Có phương án kỹ thuật và phương
án kinh doanh khả thi, phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp
dụng; (b) Có các phương án kiểm soát sự ra vào trụ sở, quyền truy nhập hệ thống,
quyền ra vào nơi đặt thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; (c)
Có các phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục
khi có sự cố xảy ra;
Như vậy, có thể thấy để tham gia cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, các
doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều yêu cầu rất cao về tài chính, nhân sự và kỹ thuật.
Tuy nhiên, các yêu cầu về nhân sự và kỹ thuật cần được quy định cụ thể và rõ ràng
hơn nữa đối với từng loại, từng cấp của tổ chức này. Đặc biệt là các yêu cầu cụ thể về
trang thiết bị phần cứng, phần mềm phục vụ cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP

1. Vấn đề rủi ro và phòng chống rủi ro trong TMĐT
1.1 Rủi ro chính trong TMĐT
1.1.1 Một số rủi ro chính doanh nghiệp có thể gặp phải trong TMĐT
Rủi ro trong thương mại điện tử có thể chia thành bốn nhóm cơ bản sau:
•

Nhóm rủi ro dữ liệu

•

Nhóm rủi ro về công nghệ

•

Nhóm rủi ro về thủ tục quy trình giao dịch của tổ chức

•

Nhóm rủi ro về luật pháp và các tiêu chuẩn công nghiệp

Các nhóm rủi ro này không hoàn toàn độc lập với nhau mà đôi khi chúng
đồng thời cùng xảy đến và không xác định tách bạch rõ ràng được. Nếu các rủi ro
này đồng thời xảy ra, thiệt hại đối với tổ chức có thể rất lớn cả về uy tín, thời gian
và chi phí đầu tư để khôi phục hoạt động trở lại bình thường.
1.1.2. Một số dạng tấn công chính vào các website TMĐT
Trong thương mại điện tử, ngoài những rủi ro về phần cứng do bị mất cắp hay
bị phá hủy các thiết bị (máy tính, máy chủ, thiết bị mạng...), các doanh nghiệp có thể
phải chịu những rủi ro về mặt công nghệ phổ biến như sau:
- Virus
Virus tấn công vào thương mại điện tử thường gồm 3 loại chính: virus ảnh
hưởng tới các tệp (file) chương trình (gắn liền với những file chương trình, thường
là .COM hoặc .EXE), virus ảnh hưởng tới hệ thống (đĩa cứng hoặc đĩa khởi động),
và virus macro. Virus macro là loại virus phổ biến nhất, chiếm từ 75% đến 80%
trong tổng số các virus được phát hiện. Đây là loại virus đặc biệt chỉ nhiễm vào các
tệp ứng dụng soạn thảo, chẳng hạn như các tệp ứng dụng của MS Word, Excel và
Power Point . Khi người sử dụng mở các tài liệu bị nhiễm virus trong các chương
trình ứng dụng, virus này sẽ tự tạo ra các bản sao và nhiễm vào các tệp chứa đựng
các khuôn mẫu của ứng dụng, để từ đó lây sang các tài liệu khác.
Các loại virus có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng, đe doạ tính toàn vẹn
và khả năng hoạt động liên tục, thay đổi các chức năng, thay đổi các nội dung dữ
liệu hoặc đôi khi làm ngưng trệ toàn bộ hoạt động của nhiều hệ thống trong đó có
các website thương mại điện tử. Nó được đánh giá là mối đe doạ lớn nhất đối với an
toàn của các giao dịch thương mại điện tử hiện nay.
- Tin tặc (hacker) và các chương trình phá hoại (cybervandalism)
Tin tặc hay tội phạm máy tính là thuật ngữ dùng để chỉ những người truy cập
trái phép vào một website, một cơ sở dữ liệu hay hệ thống thông tin. Thực chất mục
tiêu của các hacker rất đa dạng. Có thể là hệ thống dữ liệu của các website thương

mại điện tử, hoặc với ý đồ nguy hiểm hơn chúng có thể sử dụng các chương trình
phá hoại (cybervandalism) nhằm gây ra các sự cố, làm mất uy tín hoặc phá huỷ
website trên phạm vi toàn cầu.
Ngày 1-4-2001, tin tặc đã sử dụng chương trình phá hoại tấn công vào
các máy chủ có sử dụng phần mềm Internet Information Server (IIS) của
Microsoft nhằm làm giảm uy tín của phần mềm này và rất nhiều nạn nhân như
hãng hoạt hình Walt Disney, Nhật báo phố Wall …đã phải gánh chịu hậu quả
cả về tài chính và uy tín.
- Rủi ro về gian lận thẻ tín dụng
Trong thương mại điện tử, các hành vi gian lận thẻ tín dụng xảy ra đa dạng và
phức tạp hơn nhiều so với thương mại truyền thống. Nếu như trong thương mại
truyền thống, việc mất thẻ hoặc thẻ bị đánh cắp là mối đe doạ lớn nhất đối với khách
hàng thì trong thương mại điện tử mối đe doạ lớn nhất là bị “mất” (hay bị lộ) các
thông tin liên quan đến thẻ tín dụng hoặc các thông tin giao dịch sử dụng thẻ tín
dụng trong quá trình thực hiện các giao dịch mua sắm qua mạng và các thiết bị điện
tử. Các tệp chứa dữ liệu thẻ tín dụng của khách hàng thường là những mục tiêu hấp
dẫn đối với tin tặc khi tấn công vào website thương mại điện tử. Hơn thế, những tên
tội phạm có thể đột nhập vào các cơ sở dữ liệu của website thương mại điện tử để
lấy cắp các thông tin của khách hàng như tên, địa chỉ, điện thoại… với những thông
tin này chúng có thể mạo danh khách hàng thiết lập các khoản tín dụng mới nhằm
phục vụ những mục đích phi pháp.
- Tấn công từ chối dịch vụ
Tấn công từ chối dịch vụ (DOS - Denial Of Service attack, DDOS –
Distributed DOS hay DR DOS) là kiểu tấn công khiến một hệ thống máy tính hoặc
một mạng bị quá tải, dẫn tới không thể cung cấp dịch vụ hoặc phải dừng hoạt động.
Sơ khai nhất là hình thức DoS (Denial of Service), lợi dụng sự yếu kém của giao
thức TCP, tiếp đến là DDoS (Distributed Denial of Service) - tấn công từ chối dịch
vụ phân tán, và gần đây là DRDoS - tấn công theo phương pháp phản xạ phân tán
(Distributed Reflection Denial of Service).
Những cuộc tấn công DoS có thể là nguyên nhân khiến cho mạng máy tính
ngừng hoạt động và trong thời gian đó, người sử dụng sẽ không thể truy cập vào các
website thương mại điện tử. Những tấn công này cũng đồng nghĩa với những khoản
chi phí rất lớn vì trong thời gian website ngừng hoạt động, khách hàng không thể
thực hiện các giao dịch mua bán. Đồng thời, sự gián đoạn hoạt động này sẽ ảnh
hưởng đến uy tín và tiếng tăm của doanh nghiệp, những điều không dễ dàng gì lấy
lại được. Mặc dù những cuộc tấn công này không phá huỷ thông tin hay truy cập
vào những vùng cấm của máy chủ nhưng tạo ra phiền toái, gây trở ngại cho hoạt
động của nhiều doanh nghiệp. Vụ tấn công DOS điển hình đầu tiên xảy ra vào tháng
2-2000, các hoạt động tấn công liên tục khiến hàng loạt website trên thế giới ngừng
hoạt động trong nhiều giờ, trong đó có những website hàng đầu như: eBay ngừng
hoạt động trong 5 giờ, Amazon gần 4 giờ, CNN gần 3.5 giờ, E-Trade gần 3 giờ,
Yahoo và Buy.com và ZDNet cũng ngừng hoạt động từ 3 đến 4 giờ. Ngay cả người

khổng lồ Microsoft cũng đã từng phải gánh chịu hậu quả của những cuộc tấn công
này. Ở Việt Nam,cũng đã có rất nhiều doanh nghiệp bị tấn công dưới hình thức này.
- Kẻ trộm trên mạng (sniffer)
Kẻ trộm trên mạng (sniffer) là một dạng của chương trình theo dõi, nghe
trộm, giám sát sự di chuyển của thông tin trên mạng. Khi sử dụng vào những mục
đích hợp pháp, nó có thể giúp phát hiện ra những yếu điểm của mạng, nhưng ngược
lại, nếu sử dụng vào các mục đích phi pháp, các phần mềm ứng dụng này sẽ trở
thành các mối hiểm hoạ lớn và rất khó có thể phát hiện. Kẻ trộm sử dụng các phần
mềm này nhằm lấy cắp các thông tin có giá trị như thư điện tử, dữ liệu kinh doanh
của các doanh nghiệp, các báo cáo mật…từ bất cứ nơi nào trên mạng.
Xem lén thư điện tử là một dạng mới của hành vi trộm cắp trên mạng. Kỹ
thuật xem lén thư điện tử là sử dụng một đoạn mã (ẩn) bí mật gắn vào thông điệp
thư điện tử, cho phép người nào đó có thể giám sát toàn bộ các thông điệp chuyển
tiếp được gửi đi cùng với thông điệp ban đầu. Chẳng hạn một nhân viên phát hiện
thấy lỗi kỹ thuật trong khâu sản xuất, anh ta lập tức gửi một báo cáo thông báo cho
cấp trên về phát hiện của mình. Người này sau đó sẽ tiếp tục gửi thông báo đến tất
cả các bộ phận có liên quan trong doanh nghiệp. Một kẻ nào đó sử dụng kỹ thuật
xem lén thư điện tử có thể theo dõi và biết được toàn bộ thông tin trong bức thư điện
tử gửi tiếp sau đó bàn về vấn đề này.
- Phishing – “ kẻ giả mạo”
Phishing là một loại tội phậm công nghệ cao sử dụng email, tin nhắn pop-up
hay trang web để lừa người dùng cung cấp các thông tin cá nhân nhạy cảm như thẻ
tín dụng, mật khẩu, số tài khoản ngân hàng. Thông thường các tin tặc thường giả
mạo là các công ty nổi tiếng yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin nhạy
cảm này. Các website thường xuyên bị giả mạo đó là Paypal, Ebay, MSN, Yahoo,
BestBuy, American Online….Kẻ giả mạo thường hướng tới phishing những khách
hàng của ngân hàng và người tiêu dùng thường mua sắm trực tuyến. Những thông
tin ăn cắp đươc sẽ được kẻ giả mạo dùng để truy cập với mục đích xấu, nếu là thông
tin về tài khoản thanh toán thì sẽ dùng vào mục đích mua hàng hoặc rút tiền. Bất cứ
ai cũng có thể phishing được vì phần mềm phishing là có nhiều trên mạng với
hướng dẫn chi tiết cùng với danh sách địa chỉ email. Công nghệ phishing là đã có từ
những năm 1987, tuy nhiên nó chỉ thực sự biết đến rộng rãi vào năm 1996. AOL là
công ty đầu tiên đã bị kẻ giả mạo tấn công ăn cắp thông tin của khách hàng. Hay
Vào 17/12/2003 một số khách hàng của eBay nhận đuơc email với thông báo rằng
hiện tại tài khoản của họ tạm ngừng hoạt động cho tới khi họ kích vào đường link
được cung cấp trong email và cập nhật thông tin về thẻ tín dụng, cùng với các thông
tin cá nhân khác như ngày sinh, tên thời con gái của mẹ, số Pin của thẻ ATM.
Đường link trong địa chỉ email kết nối tới trang web của ebay nhưng đây không
phải là trang web thật của ebay mà chỉ là một trang web giả mạo có logo và hình
thức giống với trang web ebay thật. PayPal một trang web giải pháp thanh toán cũng
là đối tượng thường xuyên bị giả mạo. Kẻ giả mạo Paypal đã xây đường URL cải
trang giống URL của Paypal bằng cách sử dụng ký hiệu @
(http://paypal.com@218.36.41.188/fl/login.html). Thường thì các server bỏ qua các

ký tự trước @ và chỉ sử dụng những ký tự sau nó. Như vậy là khách hàng chỉ có thể
nhìn thấy đường link trong mail như http://paypal.com Chính vì vậy mà khách hàng
đã không nhận ra được là mình đang bị tấn công từ các tin tặc và đã cung cấp nhưng
thông tin cá nhân và tài khoản.
- Ngoài ra, tội phạm TMĐT được thực hiện dưới nhiều hình thức sau: phát
triển các mạng máy tính ma (bots network) để tấn công DOS, gửi thư rác, gửi thư
rác với quy mô lớn (dịch vu thư rác), thuê hacker phá hoại website của đối thủ cạnh
tranh, thu thập thông tin người sử dụng bằng spyware.
1.2. Xây dựng kế hoạch an ninh cho thương mại điện tử
Việc xây dựng kế hoạch an ninh thương mại điện tử cho doanh nghiệp bao
gồm 4 giai đoạn sau:
- Giai đoạn đánh giá: Giai đoạn này xác định những tài sản doanh nghiệp có,
bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình. Giá trị tài sản phải được định rõ, cả về mặt
tài chính và phi tài chính và định rõ tầm quan trọng của từng tài sản đối với doanh
nghiệp và từ đó đánh giá khả năng bị tấn công của từng tài sản. Việc đánh giá gồm
các nội dung sau:
+ Xác định các mối đe dọa: đa số những vụ xâm phạm an ninh trái phép là do
sự can thiệp trực tiếp hay gián tíếp của con người các hệ thống và những người có
quyền truy cập tới tài sản phải được định rõ như giám đốc IT, nhân viên, các nhà tư
vấn,… Khả năng mối đe dọa trở thành hiện thực cũng cần được đánh giá.
+ Xác định hình thức thiệt hại: ví dụ các thông tin quan trọng có thể bị sửa
đổi hoặc đánh cắp bởi các cá nhân, hoặc có thể bị phá hủy do bị tấn công.
- Giai đoạn lên kế hoạch: Xác định rõ ràng đe dọa nào cần phải chống đỡ và
giải pháp tương ứng cần được tiến hành, thời gian cụ thể và người chịu trách nhiệm
triển khai. Đánh giá và lựa chọn các giải pháp phù hợp.
- Giai đoạn thực thi: Các công nghệ đặc thù có thể được chọn để chống đỡ
với các nguy cơ dễ xảy ra nhất. Việc lựa chọn công nghệ dựa vào những định hướng
đã được nêu ra ở giai đoạn Lập kế hoạch. Ngoài những công nghệ đặc thù, các phần
mềm an ninh từ những nhà cung cấp khác cũng có thể được lựa chọn.
- Giai đoạn giám sát: Xác định những biện pháp nào mang lại thành công,
những biện pháp nào không hiệu quả cần thay đổi, liệu có những mối đe dọa mới
xuất hiện hay có những cải tiến hoặc thay đổi gì trong công nghệ, hoặc có những tài
sản nào khác của doanh nghiệp cần bảo đảm an ninh.
1.2.1. Những biện pháp cơ bản nào đảm bảo an toàn cho giao dịch TMĐT
Biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay trong việc đảm bảo tính xác thực là sử dụng
hạ tầng khóa công khai (PKI – Public Key Infrastructure) trong đó có sử dụng các
thiết bị kỹ thuật, hạ tầng và quy trình để ứng dụng việc mã hóa, chữ kỹ số và chứng
chỉ số. Các kỹ thuật sử dụng trong Hạ tầng khóa công khai có thể hiểu như sau:
- Sử dụng kỹ thuật mã hoá thông tin:

Mã hoá thông tin là quá trình chuyển các văn bản hay các tài liệu gốc thành
các văn bản dưới dạng mật mã bằng cách sử dụng một thuật mã hóa. Giải mã là quá
trình văn bản dạng mật mã được chuyển sang văn bản gốc dựa trên mã khóa. Mục
đích của kỹ thuật mã hoá nhằm đảm bảo an toàn cho các thông tin được lưu giữ và
đảm bảo an toàn cho thông tin khi truyền phát.
Mã hoá thông tin là một kỹ thuật được sử dụng rất sớm kể từ khi loài người
bắt đầu giao tiếp với nhau và thuật mã hóa cũng phát triển từ những thuật toán rất sơ
khai trước đây tới các công nghệ mã hóa phức tạp hiện nay. Một phần mềm mã hóa
sẽ thực hiện hai công đoạn: thứ nhất là tạo ra một chìa khóa và thứ hai là sử dụng
chìa khóa đó cùng thuật mã hóa để mã hóa văn bản hoặc giải mã.
Có hai kỹ thuật cơ bản thường được sử dụng để mã hoá thông tin là mã hoá
“khoá đơn” sử dụng một “khoá bí mật” và mã hoá kép sử dụng hai khóa gồm “khoá
công khai” và ”khóa bí mật”.
+ Kỹ thuật mã hóa đơn sử dụng một khoá khoá bí mật:
Mã hoá khoá bí mật, còn gọi là mã hoá đối xứng hay mã hoá khoá riêng, là
việc sử dụng một khoá chung, giống nhau cho cả quá trình mã hoá và quá trình giải
mã.
Hình 4.1: Phương pháp mã hoá khoá riêng

Tuy nhiên, tính bảo mật trong phương pháp mã hóa bí mật phụ thuộc rất lớn
vào chìa khóa bí mật. Ngoài ra, sử dụng phương pháp mã hoá khoá bí mật, một
doanh nghiệp rất khó có thể thực hiện việc phân phối an toàn các mã khoá bí mật
với hàng ngàn khách hàng trực tuyến của mình trên những mạng thông tin rộng lớn.
Và doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra những chi phí không nhỏ cho việc tạo một mã khoá
riêng và chuyển mã khoá đó tới một khách hàng bất kỳ trên mạng Internet khi họ có
nhu cầu giao dịch với doanh nghiệp. Ví dụ, một trong các hình thức đơn giản của
khóa bí mật là password để khóa và mở khóa các văn bản word, excel hay power
point.
+ Kỹ thuật mã hóa kép sử dụng khoá công khai và khóa bí mật
Kỹ thuật mã hoá này sử dụng hai khoá khác nhau trong quá trình mã hoá và
giải mã: một khoá dùng để mã hoá thông điệp và một khoá khác dùng để giải mã.
Hai mã khoá này có quan hệ với nhau về mặt thuật toán sao cho dữ liệu được mã
hoá bằng khoá này sẽ được giải mã bằng khoá kia. Khoá công cộng là phần mềm có
thể công khai cho nhiều người biết, còn khoá riêng được giữ bí mật và chỉ mình chủ
nhân của nó được biết và có quyền sử dụng.

Hình 4.2: Phương pháp mã hoá khoá công cộng

Như vậy, kỹ thuật mã hóa này đảm bảo tính riêng tư và bảo mật, vì chỉ có người nhận
thông điệp mã hóa được gửi đến mới có thể giải mã được. Ngoài ra kỹ thuật này cũng đảm
bảo tính toàn vẹn, vì một khi thông điệp mã hóa bị xâm phạm, quá trình giải mã sẽ không thực
hiện được.
Trong quá trình sử dụng, có một số đặc điểm cần lưu ý đối với hai kỹ thuật mã hóa trên.
Bảng 4.1: So sánh phương pháp mã hoá khóa riêng và mã hoá khoá công cộng
Đặc điểm

Mã hoá khoá riêng

Mã hoá khoá công cộng

Số khoá

Một khoá đơn

Một cặp khoá

Loại khoá

Khoá bí mật

Một khóa bí mật và một khóa
công khai

Quản lý
khoá

Đơn giản, nhưng khó quản lý

Yêu cầu các chứng nhận điện tử
và bên tin cậy thứ ba

Tốc độ giao
dịch

Nhanh

Chậm

Sử dụng

Sử dụng để mã hoá những dữ
liệu lớn (hàng loạt)

Sử dụng đối với những ứng dụng
có nhu cầu mã hoá nhỏ hơn như
mã hoá các tài liệu nhỏ hoặc để
ký các thông điệp

- Chữ ký số (Digital signature)
Về mặt công nghệ, chữ ký số là một thông điệp dữ liệu đã được mã hóa gắn kèm theo
một thông điệp dữ liệu khác nhằm xác thực người gửi thông điệp đó. Quá trình ký và xác nhận
chữ ký số như sau: Người gửi muốn gửi thông điệp cho bên khác thì sẽ dùng một phần mềm
rút gọn thông điệp dữ liệu điện tử, xử lý chuyển thông điệp dữ liệu điện tử thành một “thông
điệp tóm tắt” (Message Digest), thuật toán này được gọi là thuật toán rút gọn (hash function).
Người gửi mã hoá bản tóm tắt thông điệp bằng khóa bí mật của mình (sử dụng phần mềm bí
mật được cơ quan chứng thực cấp) để tạo thành một chữ ký điện tử. Sau đó, người gửi tiếp tục
gắn kèm chữ ký điện tử này với thông điệp dữ liệu ban đầu. Sau đó gửi thông điệp đã kèm với
chữ ký điện tử một cách an toàn qua mạng cho người nhận. Sau khi nhận được, người nhận sẽ
dùng khoá công khai của người gửi để giải mã chữ ký điện tử thành bản tóm tắt thông điệp.
Người nhận cũng dùng rút gọn thông điệp dữ liệu giống hệt như người gửi đã làm đối với
thông điệp nhận được để biến đổi thông điệp nhận được thành một bản tóm tắt thông điệp.
Người nhận so sánh hai bản tóm tắt thông điệp này. Nếu chúng giống nhau tức là chữ ký điện
tử đó là xác thực và thông điệp đã không bị thay đổi trên đường truyền đi.

Ngoài ra, chữ ký số có thể được gắn thêm một “nhãn” thời gian: sau một thời gian nhất
định quy định bởi nhãn đó, chữ ký số gốc sẽ không còn hiệu lực, đồng thời nhãn thời gian
cũng là công cụ để xác định thời điểm ký.
- Phong bì số (Digital Envelope)
Tạo lập một phong bì số là một quá trình mã hoá sử dụng khoá công khai của người
nhận (phần mềm công khai của người nhận, phần mềm này cũng do cơ quan chứng thực cấp
cho người nhận, và được người nhận thông báo cho các đối tác biết để sử dụng khi họ muốn
gửi thông điệp cho mình). Khóa bí mật này được dùng để mã hoá toàn bộ thông tin mà người
gửi muốn gửi cho người nhận, khóa này đảm bảo chỉ có duy nhất người nhận là người mở
được thông điệp để đọc. Vì duy nhất người nhận là người nắm giữ khóa tương ứng để giải mã
(phần mềm bí mật hay khóa bí mật, khóa này cũng do cơ quan chứng thực cấp cho người
nhận).
- Chứng thư số hóa (Digital Certificate):
Nếu một bên có mã khóa công khai của bên thứ 2 để có thể tiến hành mã hóa và gửi
thông điệp cho bên đó, mã khóa công khai này sẽ được lấy ở đâu và liệu bên này có thể đảm
bảo định danh chính xác của bên thứ 2 không? Chứng thư điện tử xác minh rằng người cầm
giữ mã khóa công cộng hoặc mã khóa bí mật chính là người chủ của mã khóa đó. Bên thứ ba,
Cơ quan chứng thực, sẽ phát hành chứng thư điện tử cho các bên tham gia. Nội dung Chứng
thư điện tử bao gồm: tên, mã khoá công khai, số thứ tự của chứng thực điện tử, thời hạn hiệu
lực, chữ ký của cơ quan chứng nhận (tên của cơ quan chứng nhận có thể được mã hoá bằng
mã khoá riêng của cơ quan chứng nhận) và các thông tin nhận dạng khác. Các chứng thư này
được sử dụng để xác minh tính chân thực của website (website certificate), của cá nhân
(personal certificate) và của các công ty phần mềm (software publisher certificate).
1.2.2. Các biện pháp cơ bản nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống TMĐT
Một số công nghệ được phát triển nhằm đảm bảo rằng trong nội bộ mạng của một
doanh nghiệp, các hoạt động sẽ được đảm bảo an toàn khỏi các vụ tấn công hoặc xâm phạm từ
bên ngoài, đồng thời có chức năng cảnh báo các hoạt động tấn công từ bên ngoài vào hệ thống
mạng.
- Tường lửa:
Tường lửa là một thành phần của mạng, gồm phần mềm hoặc phần cứng hoặc kết hợp
cả phần mềm và phần cứng, cho phép những người sử dụng mạng máy tính của một tổ chức
có thể truy cập tài nguyên của các mạng khác (ví dụ, mạng Internet), nhưng đồng thời ngăn
cấm những người sử dụng khác, không được phép từ bên ngoài truy cập vào mạng máy tính
của tổ chức. Một bức tường lửa có những đặc điểm sau:
- Tất cả các luồng thông tin từ bên trong mạng máy tính của tổ chức đi ra ngoài và
ngược lại đều phải đi qua thiết bị hay phần mềm này;
- Chỉ các luồng thông tin được phép và tuân thủ đúng quy định về an toàn mạng máy
tính của tổ chức, mới được phép đi qua;
Về cơ bản, tường lửa cho phép những người sử dụng mạng máy tính bên trong tường
lửa được bảo vệ nhưng vẫn có khả năng truy cập toàn bộ các dịch vụ bên ngoài mạng ; đồng
thời ngăn chặn và chỉ cho phép một số các truy cập từ bên ngoài vào mạng trên cơ sở đã kiểm
tra tên và mật khẩu của người sử dụng, địa chỉ IP hoặc tên miền (domain name) … Ví dụ, một

nhà sản xuất chỉ cho phép những người sử dụng có tên miền thuộc các công ty đối tác là
khách hàng lâu năm, truy cập vào website của họ để mua hàng. Như vậy, công việc của bức
tường lửa là thiết lập một rào chắn giữa trong và ngoài mạng máy tính của tổ chức. Tường lửa
bảo vệ mạng máy tính của tổ chức tránh khỏi những tổn thương do những tin tặc, những người
tò mò từ bên ngoài tấn công. Tất cả mọi thông điệp được gửi đến và gửi đi đều được tường lửa
kiểm tra đối chiếu với những quy định về an toàn do tổ chức xác lập. Các tường lửa phổ biến
hiện nay gồm: Windows XP Personal firewall, Microsoft ISA server (đa chức năng),
Checkpoint.
- Mạng riêng ảo (VPN)
Khi công ty muốn tạo ra một ứng dụng B2B, cung cấp cho các nhà cung cấp, đối tác và
những đối tượng khác quyền truy cập không chỉ với dữ liệu đặt trên trang web của họ, mà còn
cả quyền truy cập đối với dữ liệu chứa trong các tệp khác (như tệp Word, Excel, file đồ họa,
file âm thanh, hình ảnh...). Theo cách truyền thống, liên lạc với công ty có thể thực hiện thông
qua một đường truyền riêng hoặc thông qua một đường quay số tới modem hoặc tới một máy
chủ truy cập từ xa (RAS – Remote Access Server) mà máy chủ này cho phép kết nối trực tiếp
tới mạng LAN của công ty. Ưu điểm của việc thuê đường truyền riêng là giảm thiểu khả năng
bị hacker nghe trộm các liên lạc, tuy nhiên chi phí lại cao. Do đó, doanh nghiệp có thể tham
khảo một giải pháp kinh tế hơn đó là sử dụng mạng riêng ảo. Mạng riêng ảo sử dụng mạng
internet để truyền tải thông tin nhưng vẫn duy trì sự bí mật bằng cách sử dụng thuật mã khóa
(để mã giao dịch, xác minh tính chân thực để đảm bảo rằng thông tin không bị truy xuất trái
phép và thông tin đến từ những nguồn tin cậy) và quản lý quyền truy cập để xác định danh
tính của bất kỳ ai sử dụng mạng này. Hơn nữa, một mạng riêng ảo cũng có thể được sử dụng
để hỗ trợ những liên lạc giữa các chi nhánh và trụ sở công ty và những liên lạc giữa các công
nhân lưu động với trụ sở làm vịêc của họ. Số lượng các doanh nghiệp sử dụng hình thức này
ngày càng tăng, điều này thể hiện ở doanh số của thị trường dịch vụ mạng riêng ảo toàn thế
giới, năm 2005 đã đạt mức 23 tỷ USD vào năm 2005 và hứa hẹn sẽ tăng thêm 22% trong vòng
3 năm tới.
1.2.3. Một số biện pháp khác nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống TMĐT
- Sử dụng password đủ mạnh
Để đảm bảo bí mật cho mật khẩu, khi thiết lập nên xem xét các tiêu chí như:
+ Mật khẩu có số ký tự đủ lớn, tối thiểu 8 ký tự và có sự kết hợp giữa chữ hoa, chữ
thường, chữ số và biểu tượng. Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra và phá mật
khẩu, mà tới thời gian đó mật khẩu đã có thể đã được thay đổi. Mật khẩu cũng nên thường
xuyên thay đổi (thường từ 30-60 ngày) và không nên sử dụng lại mật khẩu cũ.
+ Kích hoạt tự động việc khóa không cho truy cập hệ thống nếu sau từ 3-5 lần nhập mật
khẩu vẫn không đúng.
+ Không sử dụng chức năng tự động điền (auto complete) của một số phần mềm ứng
dụng như Microsoft Explorer để lưu mật khẩu và số tài khoản
- Phòng chống virus
Theo thống kê, trung bình mỗi tháng có hơn 500 virus ra đời, do đó doanh nghiệp nên
sử dụng các phần mềm chống virus để kiểm tra tất cả các dữ liệu hoặc được truyền qua cổng
máy chủ ở mạng hoặc truyền giữa các cổng nội bộ. Các phần mềm chống virus cũng nên được
cập nhật thường xuyên (hàng ngày, hàng tuần). Thông thường, các công ty phần mềm virus uy

tín thường gửi email tới khách hàng thông báo về việc xuất hiện những virus mới và cung cấp
công cụ update tự động cho khách hàng.
Định dạng cổng email để khóa các tệp có đuôi dạng VBS, SHS, EXE, SCR, CHM và
BAT hoặc những tệp có hai phần mở rộng dạng như .txt.vbs hoặc .jpg.vbs vì những tệp dạng
này thường do virus tạo ra.
Phố biến kiến thức cho người sử dụng, ví dụ, không mở những email lạ có tệp đính
kèm, thậm chí từ người gửi có tên trong sổ địa chỉ; không tải về những tệp từ những nguồn
không rõ ràng; thường xuyên quét virus; cập nhật phần mềm quét virus thường xuyên; không
gửi những cảnh báo về virus hoặc các thư dây chuyền cho những người sử dụng khác.
- Giải pháp an ninh nguồn nhân lực
Các doanh nghiệp cần lưu ý mọi nhân viên trong doanh nghiệp mình ý thức về vấn đề
an ninh mạng và những nguy cơ tấn công doanh nghiệp có thể chịu trong trường hợp thiếu
kinh nghiệm hoặc thiếu sự lưu tâm đúng mức từ phía các nhân viên. Nhân viên cũng cần được
lưu ý về các giải pháp an toàn mạng nên áp dụng như việc chọn mật khẩu, thay đổi mật khẩu,
quét virus thường xuyên hay xóa bỏ những email lạ.
- Giải pháp về trang thiết bị an ninh mạng
Sử dụng các thiết bị kiểm soát việc ra vào trụ sở làm việc như : các thẻ từ, mã điện tử,
thẻ thông minh hoặc các thiết bị nhận dạng nhân trắc như kiểm tra vân tay, võng mạc hoặc
giọng nói. Các biện pháp khác có thể là sao lưu dữ liệu vào những nơi an toàn, đánh dấu nhận
dạng tia cực tím, các hệ thống phát hiện xâm phạm như camera và chuông báo động.
2. Triển khai các hoạt động của TMĐT
Theo Muogayar (1998), để có thể tối đa hoá các cơ hội thành công trong thương mại điện
tử, doanh nghiệp cần thực hiện 10 bước sau đây:
Bước 1: Tiến hành các chương trình giáo dục và đào tạo. Mọi cấp độ quản lí trong
doanh nghiệp và các đối tác trong kinh doanh đều cần phải có các kiến thức về hệ thống và các
giao dịch dựa trên các cải tiến công nghệ.
Bước 2: Xem xét lại các mô hình cung cấp và phân phối. Doanh nghiệp cần xem xét kỹ
mô hình cung cấp và phân phối của mình vì khi thực hiện thương mại điện tử cần lường trước
được những tác động lên mạng lưới cung cấp và các kênh phân phối đó.
Bước 3: Tìm hiểu các mong đợi từ phía khách hàng và các đối tác. Dựa vào trang Web,
doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu, mong muốn, thói quen, ... của khách hàng. Nếu biết được số
lượng khách hàng có khả năng và sẵn sàng thực hiện các giao dịch thông qua mạng điện tử và
phương thức mua bán trên chợ điện tử của mình, thì có thể đáp ứng kịp thời các nhu cầu từ phía
khách hàng.
Bước 4: Đánh giá lại các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Khi tiến hành kinh
doanh thương mại điện tử, các doanh nghiệp không chỉ bán các sản phẩm vật chất qua mạng
Internet, mà cần phải mạnh dạn phát triển các dòng sản phẩm và dịch vụ mới để có thể tăng
doanh số bán trên các chợ điện tử và củng cố vị thế trên một số các thị trường. Các sản phẩm
này bao gồm các sản phẩm số, các dịch vụ trực tuyến, các sản phẩm và dịch vụ thông tin.
Bước 5: Củng cố vai trò của bộ phận nhân sự. Thương mại điện tử yêu cầu phối hợp
nhịp nhàng giữa các bộ phận trên cả phương diện chiến lược kinh doanh. Do đó, vai trò của

mỗi nhân viên trong doanh nghiệp có thể thay đổi và bộ phân nhân sự sẽ có nhiệm vụ mới trong
việc phát triển môi trường thương mại điện tử. Các nhiệm vụ đó bao gồm:
• Thiết lập các chính sách hoạt động trong môi trường Internet/ Intranet
• Xây dựng hệ thống thẻ số cho các nhân viên
• Xây dựng các định nghĩa mới về công việc
Bước 6: Mở rộng hệ thống của doanh nghiệp ra ngoài. Trang Web mở ra cho công ty cơ
hội xâm nhập vào thị trường không gian. Vì do, người mua hàng là trung tâm của mọi hoạt
động và của các thị trường không gian, nên doanh nghiệp cần liên kết các sản phẩm và dịch vụ
của mình với các cataloge, các hộp thoại và các miền thương mại trên mạng cũng như các
mạng Intranet của các đối tác và các nhà cung cấp cho doanh nghiệp. Mặc dù Web là bước đầu
tiên để công ty bước vào phương thức kinh doanh điện tử, nhưng thương mại điện tử không chỉ
dừng lại ở trang Web, do đó doanh nghiệp cần phải mở rộng các hoạt động kinh doanh điện tử
khác nữa.
Bước 7: Theo dõi các đối thủ cạnh tranh và thị phần. Trong môi trường thương mại điện
tử, rất khó nhận biết đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên khi nhận định được các
đối thủ cạnh tranh trong thị trường số, doanh nghiệp cần thiết phải theo sát và định lượng các
thị phần của doanh nghiệp.
Bước 8: Phát triển chiến lược tiếp thị qua Web. Mặc dù đang có các hoạt động tiếp thị
qua trang Web, nhưng, doanh nghiệp nên xây dựng một chiến lược tiếp thị mà trong đó Web
được phát triển như một kênh tiếp thị ban đầu.
Bước 9: Tham gia xây dựng và phát triển các thị trường ảo. Khi muốn đưa các kênh
phân phối vào thị trường điện tử, doanh nghiệp cần phải tạo ra các thị trường ảo, nơi các giao
dịch và trao đổi thông tin thương mại về các sản phẩm và dịch vụ sẽ diễn ra.
Bước 10: Quản lý thương mại điện tử. Để có thể quyết định kinh doanh trên không gian
điện tử, doanh nghiệp cần phải nhận thức đây là một mảng kinh doanh hoàn toàn mới với các
nhân tố thành công và đánh giá không giống như theo phương thức kinh doanh cũ. Do đó,
phương thức quản lý cũng cần có những nét mới để phù hợp với những thay đổi của doanh
nghiệp. Hiện phần nhiều các doanh nghiệp đều phải cạnh tranh trên cả hai thị trường hữu hình
và thị trường điện tử. Vì thế, hoạt động quản lý không nên chỉ chú trọng vào phương thức kinh
doanh mới, các quyết định đưa ra nên bao trùm trên cả hai phương diện.
Bên cạnh mô hình trên, mô hình bảy bước (khả năng – cơ hội) cũng được nhiều doanh
nghiệp áp dụng. Theo Ware và các cộng sự (1998), mô hình này tập trung vào ba điểm chính:
-

Các ứng dụng có thể thực hiện từ bộ phận nào.

-

Mục tiêu tiến tới của doanh nghiệp.

-

Và làm cách nào để đạt được mục tiêu đó.

Bước 1: Tạo ra các tình huống có thể xảy ra trong giả định với các chiến lược kinh doanh
và các yếu tố Internet khác nhau
Bước 2: Xây dựng một tầm nhìn chiến lược từ bộ phận quản lý trong bối cảnh Internet là
nhân tố tiền đề
Bước 3: Xác định các cơ hội thông qua quá trình nhận định hoạt động kinh doanh chủ
yếu nào được áp dụng các công nghệ thông tin sẽ đạt hiệu quả cao nhất

Bước 4: Phát triển các điều kiện thương mại điện tử ban đầu doanh nghiệp muốn theo
đuổi
Bước 5: Phát triển các mục tiêu hàng năm và các kế hoạch lựa chọn các điều kiện ban
đầu bao gồm cả các phương thức đánh giá hiệu quả và tác động lên quá trình kinh doanh
Bước 6: Trong quá trình thực hiện dự án, các thành viên phải tuân theo các yêu cầu thay
đổi của hệ thống.
Bước 7: Theo dõi và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch để có
những điều chỉnh thích hợp.
3. Xây dựng hệ thống thương mại điện tử trong doanh nghiệp
Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ
thuật hiện đại để sản xuất và truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.
(Khoản 1 – Điều 4 – Luật Công nghệ thông tin năm 2006).
Hệ thống thông tin hiểu theo nghĩa rộng là tập hợp và kết hợp của các phần cứng, phần
mềm và các hệ mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo và tái tạo, phân
phối và chia sẻ thông tin nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức.
(http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_th%C3%B4ng_tin)
Hình 4.3: Các thành phần của HTTT

Nguồn: Foundations of Information System, D.S.Yadas
Chức năng của hệ thống thông tin
- Nhập dữ liệu: thu thập và nhận dữ liệu để xử lý
- Xử lý dữ liệu: chuyển đổi dữ liệu thành thông tin có nghĩa với người sử dụng
- Xuất thông tin: phân phối thông tin đến những người hoặc hoạt động cần sử dụng thông
tin đó
- Lưu trữ thông tin

- Cung cấp thông tin phản hồi: nhằm hỗ trợ quá trình kiểm tra, đánh giá lại và hoàn thiện
hệ thống.
3.1. Lưu trữ wesbite thương mại điện tử
3.1.1. Một số phương pháp lưu trữ website
Bản chất của website là tập hợp các trang web (webpages) dưới dạng các trang web sẵn
có (các trang tĩnh) hoặc các trang web được tạo ra từ các tài nguyên và cơ sở dữ liệu (các trang
động). Lưu trữ website là một trong các vấn đề quan trọng nhất của thương mại điện tử, tương
tự như tổng hợp các việc lưu trữ công văn, giấy tờ, sổ sách kế toán, kho hàng, cửa hàng… trong
thương mại truyền thống.s
Việc lưu trữ website thương mại điện tử bao gồm cả lưu trữ dữ liệu (thông tin về doanh
nghiệp, sản xuất, kinh doanh, khách hàng…), hệ thống phần mềm xử lý các giao dịch điện tử
(mua bán trực tuyến, quản lý hóa đơn, dịch vụ khách hàng…) và những nội dung khác trên
website (catalogue điện tử, báo cáo, tài nguyên số…). Tùy theo quy mô của hệ thống thương
mại điện tử mà số lượng, cấu hình của hệ thống máy chủ cần sử dụng để lưu trữ các website
thương mại điện tử sẽ khác nhau.
Hiện nay, có một số phương pháp cơ bản để lưu trữ các website thương mại điện tử như
sau:
- Tự đầu tư mua các máy chủ về lắp đặt tại cơ sở của doanh nghiệp, thuê chuyên gia
thiết kế và xây dựng hệ thống mạng cũng như cài đặt các phần mềm cần thiết để quản trị hệ
thống máy chủ của doanh nghiệp.
+ Nhược điểm: Chi phí đầu tư xây dựng hệ thống máy chủ của riêng doanh nghiệp rất
lớn, về cơ sở hạ tầng, về máy móc, thiết bị, chi phí thuê thiết kế hệ thống và quản trị hệ thống
sau này. Để giảm thiểu chi phí hạ tầng, doanh nghiệp có thể vẫn đầu tư máy chủ nhưng thuê
chỗ để đặt máy chủ tại các nhà cung cấp dịch vụ này. Như vậy, tránh đầu tư xây dựng các
phòng máy chủ vốn có tiêu chuẩn kỹ thuật rất cao và tránh thuê đường truyền riêng để kết nối
đến các máy chủ của mình. Cách làm này vẫn đảm bảo được bí mật thông tin của doanh nghiệp
do các máy chủ được lưu giữ tại các phòng được bảo mật cao. Hiện nay, tại Việt Nam, hệ thống
máy chủ của các ngân hàng, trường đại học, hải quan, thuế… thường được tự xây dựng và vận
hành bên trong tổ chức.
+ Ưu điểm: Mức độ an toàn của thông tin và chủ động trong vận hành hệ thống cũng như
nâng cấp, mở rộng sau này. Bên cạnh đó, khả năng tự xây dựng, quản trị hệ thống máy chủ
thương mại điện tử cũng là một năng lực cạnh tranh quan trọng của các doanh nghiệp khi tham
gia kinh doanh điện tử.
- Thuê máy chủ của các nhà cung cấp dịch vụ (thuê chỗ trên một máy chủ hoặc thuê
một số máy chủ). Theo đó, các doanh nghiệp trả phí để có thể sử dụng một phần dung lượng ổ
cứng trên máy chủ để lưu trữ website hoặc thuê một số máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ để sử
dụng. Có thể sử dụng kết hợp hình thức này với hình thức trên. Thậm chí những doanh nghiệp
hàng đầu trong thương mại điện tử như Google cũng thuê ngoài dịch vụ lưu trữ website
+ Ưu điểm: Các chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt đường truyền, duy trì và quản trị
các máy chủ do nhà cung cấp dịch vụ thực hiện. Doanh nghiệp chỉ phải trả phí thuê dịch vụ
hàng tháng. Doanh nghiệp tận dụng được đường truyền tốc độ cao của nhà cung cấp dịch vụ.

+ Nhược điểm: Mức độ bảo mật thông tin không được bảo đảm do doanh nghiệp không
kiểm soát hoàn toàn những máy chủ lưu trữ thông tin của mình. Do đó, phương pháp này
thường phù hợp với các hệ thống thương mại điện tử nhỏ, các website chỉ có chức năng giới
thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ... chưa có chức năng thanh toán trực tuyến và các chức năng
cao cấp khác như xử lý dữ liệu (data mining) hay chia sẻ thông tin giữa các đối tác (B2B
integration)
3.1.2. Đường Internet thuê riêng (leased line Internet) cho các máy chủ
Khi doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống máy chủ của riêng mình và hệ thống này đặt
tại trung tâm lưu trữ dữ liệu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ phải thuê đường truyền
Internet riêng để kết nối vào các máy chủ này. Thông qua đường kết nối này, các máy tính khác
có thể truy cập tới máy chủ của doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch điện tử như tra cứu
thông tin, thực hiện giao dịch mua bán, ký kết hợp đồng… Đường truyền Internet thuê riêng là
một dạng kết nối Internet cao cấp nhất hiện nay của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn hai
dạng phổ biến khác để kết nối Internet là Dial-up và ADSL. Trong năm 2008, tại Việt Nam
FPT bắt đầu cung cấp đường cáp quan kết nối trực tiếp đến từng tổ chức, doanh nghiệp và hộ
gia đình. Về cơ bản, các loại hình kết nối Internet này có một số đặc điểm như sau:
- Kết nối quay số (Dial-up): Với dịch vụ này, người sử dụng kết nối Internet sử dụng
đường dây điện thoại, sau đó có thể đăng ký một tài khoản quay số của nhà cung cấp dịch vụ
internet, hoặc qua một hệ thống quay số chung như vnn1269,…. Loại kết nối này đơn giản,
không phải đầu tư nhiều về mặt thiết bị chỉ cần một modem kết nối Dial-up và đường điện
thoại cố định. Tuy nhiên tốc độ của loại này rất chậm (theo lý thuyết chỉ đạt tối đa khoảng 56
kbps). Loại đường truyền này không thể sử dụng để kết nối máy chủ vào Internet do tốc độ quá
chậm và không có địa chỉ IP tĩnh (địa chỉ của máy chủ để các máy tính khác có thể truy cập vào
đó). Đến nay, loại kết nối này đã lỗi thời, hầu như rất ít người còn sử dụng loại hình này.
- ISDN - Integrated Services Digital Network (Mạng số tích hợp đa dịch vụ): ISDN
ra đời năm 1976 với mục đích thống nhất truyền dữ liệu và âm thanh. Nhược điểm của công
nghệ là chỉ truyền dịch vụ thoại và chuyển mạch gói tốc độ thấp. Nó không thích hợp cho
chuyển mạch gói tốc độ cao và thời gian chiếm giữ lâu dài. Chính điều này là đặc điểm của
mạng Internet hiện nay. Do đó, ISDN không được áp dụng rộng rãi mà chỉ áp dụng cho các gia
đình hoặc doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, với những người sử dụng ISDN tại Mỹ thì cũng khó
quên được các lợi ích mà ISDN đem lại khi mà ISDN là công nghệ mở đầu cho tất cả các loại
dịch vụ tích hợp. IDSL - ISDN digital subscriber line – được đảm bảo tốc độ 144Kbps trên cả
kênh B và D.
- ADSL - Asymmetrical DSL: ADSL chính là một nhánh của công nghệ xDSL. ADSL
cung cấp một băng thông bất đối xứng trên đường dây điện thoại có sẵn. Thuật ngữ bất đối
xứng ở đây để chỉ sự không cân bằng trong dòng dữ liệu tải xuống (download) và tải lên
(upload). Dòng dữ liệu tải xuống có băng thông lớn hơn băng thông dòng dữ liệu tải lên. ADSL
ra đời vào năm 1989. ADSL1 cung cấp 1,5 Mbps cho đường dữ liệu tải xuống và 16 kbps cho
đường đường dữ tải lên, hỗ trợ chuẩn MPEG-1. ADSL2 có thể cung cấp băng thông tới 3 Mbps
cho đường xuống và 16 kbps cho đường lên, hỗ trợ 2 dòng MPEG-1. ADSL 3 có thể cung cấp
6 Mbps cho đường xuống và ít nhất 64 kbps cho đường lên, hỗ trợ chuẩn MPEG-2. Dịch vụ
ADSL mà chúng ta hay sử dụng hiện nay theo lý thuyết có cung cấp 8 Mbps cho đường truyền
tải xuống và 2 Mbps cho đường truyền tải lên, tuy nhiên vì nhiều lý do từ phía các nhà cung
cấp dịch vụ nên chất lượng dịch vụ sử dụng ADSL tại các đầu cuối của chúng ta thường không

đạt được như lý thuyết. Phổ biến hiện nay, các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra có tốc độ tải xuống
là 2Mbps và tốc độ tải lên là 640kbps.
Doanh nghiệp nếu đăng ký và được cấp địa chỉ IP tĩnh thì có thể sử dụng kết nối ADSL
này để tự duy trì các máy chủ dịch vụ như ftp, mail, web, DNS… tương tự như sử dụng kết nối
leased-line. Tuy nhiên hiện nay, để tiết kiệm không gian địa chỉ IP, không chỉ với dạng kết nối
dial-up mà với cả dịch vụ ADSL, các nhà cung cấp cũng sử dụng phương thức cấp địa chỉ
động. Điều này khiến cho những khách hàng sử dụng dịch vụ tốc độ cao ADSL hiện nay chỉ có
thể cải thiện tốc độ truy cập Internet chứ vẫn chưa thể tự mình duy trì máy chủ dịch vụ như
mail, ftp, web như những đối tượng thuê kết nối trực tiếp leased-line.
+ Ưu điểm sử dụng ADSL: Giá thành rẻ và tốc độ cao với thời gian downtime chấp nhận
được. So với dịch vụ kênh thuê riêng, dịch vụ này có tốc độ cao và cũng tương đối ổn định.
+ Nhược điểm sử dụng ADSL: Mức độ ổn định của kết nối Internet bằng đường truyền
ADSL vẫn là cản trở lớn khi sử dụng kết nối các máy chủ vào Internet.
- Kết nối Internet bằng kênh thuê riêng (leased line)
Nhà cung cấp đồng thời sẽ cung cấp cho doanh nghiệp tối thiểu 1 dải IP gồm 8 địa chỉ.
Doanh nghiệp sẽ sử dụng 6 trong 8 địa chỉ này cho các máy chủ của mình. Hai địa chỉ không sử
dụng là địa chỉ IP đầu tiên (địa chỉ mạng con) và địa chỉ IP cuối cùng (địa chỉ quảng bá trong
mạng con). Vì đây là một đường kết nối riêng từ doanh nghiệp đến nhà cung cấp dịch vụ
Internet, tốc độ kết nối vào Internet sẽ ổn định và có thể tăng cao thấp tùy nhu cầu của doanh
nghiệp. Bên cạnh đó tốc độ upload và download là bằng nhau, ổn định liên tục 24/24. Tuy
nhiên, phí dịch vụ sử dụng loại của đường truyền này còn cao, chưa phù hợp với phần lớn các
doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay.
3.1. 3. Máy chủ web
Các máy chủ web nói chung thường có nhiều bộ nhớ, ổ cứng lớn, chạy nhanh, và bộ vi
xử lý có tốc độ cao hơn các máy tính cá nhân thông thường. Nhiều máy chủ web sử dụng nhiều
bộ vi xử lý, trong khi rất ít máy tính cá nhân có nhiều hơn một bộ vi xử lý. Yêu cầu cơ bản đối
với các máy chủ là khả năng hoạt động liên tục 24/7 và xử lý đồng thời nhiều thông tin khi
nhiều người dùng cùng truy cập đưa ra. Vì vậy, các máy chủ web sử dụng nhiều phần cứng nên
chúng thường có giá đắt hơn các máy trạm thông thường. Các máy tính cá nhân tốt hiện nay,
thông thường giá chỉ khoảng USD 1,000 – USD 3,000 trong khi đó các máy chủ web thường có
giá từ USD 6,000 đến USD 400.000. Các công ty bán máy chủ web như Dell, Gateway,
Hewlett Packard và Sun, tất cả các công ty này đều có công cụ hỗ trợ cấu hình trên trang web
của họ để khách hàng có thể xem và lựa chọn cấu hình máy chủ cho phù hợp.
3.1.4. Đánh giá năng lực của máy chủ web
Sự kết hợp giữa điểm chuẩn của phần cứng và phần mềm của máy chủ web có thể giúp
đánh giá một hệ thống website. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ thực thi của máy chủ bao
gồm: phần cứng, phần mềm hệ điều hành, phần mềm máy chủ, tốc độ kết nối, số lượng
người dùng, và loại trang web đang phân phối. Khi đánh giá hiệu năng của máy chủ web,
chúng ta cần biết chính xác những yếu tố nào đang được đo và đảm bảo rằng các yếu tố đó là
quan trọng liên quan đến việc sử dụng của máy chủ web. Một nhân tố khác ảnh hưởng đến hiệu
năng của máy chủ web đó là tốc độ kết nối. Một máy chủ được kết nối bằng một đường T3
(44,736Mbps) sẽ có khả năng phân phối các trang web tới các máy trạm nhanh hơn nếu dùng
đường T1 (1,544Mbps).

Số lượng người dùng mà máy chủ có thể quản lý được cũng là một yếu tố quan trọng.
Điều này có thể gây khó khăn cho việc đo đạc bởi vì các kết quả bị ảnh hưởng bởi tốc độ
đường truyền của máy chủ, tốc độ đường truyền của máy trạm, và kích thước của trang web
được phân phối. Hai yếu tố để đánh giá khi đo tốc độ phân phát trang web của một máy chủ
web đó là thông lượng và thời gian đáp ứng. Thông lượng ở đây được hiểu là số lượng yêu
cầu mà phần cứng và phần mềm máy chủ có thể xử lý được trong một đơn vị thời gian. Thời
gian đáp ứng là thời gian cần thiết để máy chủ xử lý một yêu cầu.
Với những hệ thống website nhỏ, số người truy nhập đồng thời ít, chúng ta có thể sử
dụng các máy chủ với bộ vi xử lý dòng Pentium tốc độ 3.0 Ghz, RAM 2Gb trở lên là chấp nhận
được. Còn với các hệ thống lớn, số lượng giao dịch lớn, nhiều người truy cập, cần sử dụng
nhiều máy chủ có cấu hình mạnh hơn và có hệ thống mạng được thiết kế hợp lý, phân chia các
giao dịch cần xử lý qua thiết bị cân bằng tải. Ví dụ, với các doanh nghiệp lớn như Amazon,
Alibaba... thì hệ thống máy chủ không phải chỉ có 1 mà có thể lên tới hàng trăm máy chủ tạo
thành một mạng phân phối, và các máy chủ này có thể không tập trung một chỗ mà được đặt rải
rác tại một số địa điểm trên thế giới nhằm tăng tốc độ xử lý lên nhanh nhất có thể được cho
khách hàng.
Để có thể lựa chọn được phần cứng tốt cho máy chủ web, chúng ta có thể sử dụng
phương pháp kiểm tra trên nhiều yếu tố kết hợp. Để có thể thực hiện được việc kiểm tra, tất
nhiên chúng ta phải cài đặt cả phần cứng lẫn phần mềm cho máy chủ. Điều này sẽ khó thực
hiện được khi chúng ta chưa trả tiền mua máy chủ đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng các
testing labs độc lập của các công ty khác ví dụ như Mindcraft để kiểm tra phần cứng, phần
mềm của hệ thống. Trang web của công ty này có nhiều báo cáo và các thống kê so sánh tổng
hợp của phần cứng và hệ điều hành và các sản phẩm phần mềm máy chủ web. ( Tham khảo
thêm www.mindcraft.com)
3.1.5. Hệ điều hành cho các máy chủ web
Hệ điều hành có nhiệm vụ thực thi chương trình và phân phối tài nguyên như bộ nhớ,
không gian lưu trữ cho chương trình. Phần mềm hệ điều hành cũng cung cấp các dịch vụ nhập
xuất tới các thiết bị kết nối với máy tính như bàn phím, màn hình và máy in. Một máy tính
muốn hoạt động được nó phải được cài đặt phần mềm hệ điều hành để điều khiển việc thực thi
các chương trình. Với các hệ thống lớn, hệ điều hành còn phải theo dõi hoạt động của nhiều
người sử dụng khác nhau khi họ cùng đăng nhập vào hệ thống và phải đảm bảo hoạt động của
những người sử dụng này không gây cản trở nhau.
Phần lớn các máy chủ web được cài đặt một trong các hệ điều hành sau: Microsoft
Windows NT Server, Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows 2008 Server,
Linux, hoặc các hệ điều hành dựa trên UNIX như Solaris hoặc FreeBSD. Nhiều công ty tin
rằng các sản phẩm của hãng Microsoft thì đơn giản, nhân viên hệ thống thông tin của họ có thể
học và sử dụng chúng hơn là các hệ điều hành dựa trên hệ thống UNIX. Các công ty khác thì
lo lắng về vấn đề yếu kém trong bảo mật do việc tích hợp giữa các phần mềm ứng dụng và hệ
điều hành của các sản phẩm của Microsoft. Máy chủ web chạy trên nền UNIX thì phổ biến hơn,
và nhiều người sử dụng tin rằng việc cài đặt máy chủ web trên UNIX sẽ bảo mật hơn.
Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở, dễ cài đặt, nhanh và hiệu quả. Phần mềm mã
nguồn mở được phát triển bởi một cộng đồng các lập trình viên, họ tạo ra các phần mềm và
cung cấp miễn phí cho những người quan tâm có thể tải xuống. Các lập trình viên khác sử dụng

các phần mềm này sửa đổi, tùy biến hoặc phát triển chúng. Các lập trình viên đó có thể cung
cấp phiên bản đã cải tiến của họ trở lại cộng đồng để mọi người sử dụng và tiếp tục phát triển.
Số lượng các công ty bán máy tính dự định làm máy chủ web đã bao gồm luôn hệ điều
hành Linux trong cấu hình ngầm định đang ngày càng tăng lên. Mặc dù hệ điều hành Linux có
thể tải miễn phí từ Internet, phần lớn các công ty vẫn mua chúng thông qua các nhà phân phối
thương mại. Các nhà phân phối thương mại sản phẩm hệ điều hành Linux đã bao gồm thêm
một số phần mềm hữu dụng như các tiện ích cài đặt và một bản hợp đồng hỗ trợ cho hệ điều
hành. Công ty phân phối Linux phiên bản thương mại bán các phiên bản của hệ điều hành với
các tiện ích cho máy chủ web bao gồm: Caldera, Mandrake, Red Hat, và SuSE. Hãng Sun,
Microsoft phần cứng máy chủ web cùng với hệ điều hành dựa trên nền UNIX như Solaris.
3.1.6. Phần mềm máy chủ web
Đó là các phần mềm mà máy chủ web phải cài đặt để các website có thể hoạt động trên
nền là các phần mềm này. Giống như muốn cài đặt và đánh máy bằng MS Word thì máy tính
phải được cài đặt MS windows. Một số phần mềm phổ biến nhất hiện nay đang được dùng làm
máy chủ web như: Apache HTTP Server, Microsoft Internet Information Server(IIS) và Sun
Java System Web Server (JSWS) (thường được gọi bằng các tên khác như Sun ONE, iPlanet
Enterprise Server, và Netscape Enterprise). Thứ hạng về mức độ phổ biến này đã được tích lũy
thông qua điều tra được thực hiện bởi NetCraft, một công ty tư vấn mạng ở Anh nổi tiếng về
máy chủ web điều tra. Netcraft tiếp tục điều tra đối với tổng số trang web đang tồn tại và đo
mức độ liên quan đến tính phổ biến của phần mềm máy chủ web.
Trang web điều tra của Netcraft chỉ ra rằng, thị trường của phần mềm máy chủ web trong
một vài năm gần đây đã đi vào ổn định. Nhìn chung Apache chiếm khoảng 65 đến 70% thị
phần, Microsoft IIS chiếm khoảng 20 đến 25% thị phần. Theo điều tra của một tạp chí máy
tính, thị phần của các phần mềm máy chủ web cũng rất khác nhau đối với máy chủ web công
cộng và máy chủ web nội bộ.
(i) Máy chủ web Apache
Apache là tên của một nhóm đang phát triển phần mềm. Rob McCool phát triển Apache
trong khi đang làm việc tại trường đại học của Illinois tại NCSA vào năm 1994. Một vài
webmaster trên thế giới đã tạo ra phần mở rộng riêng cho máy chủ sao cho họ có thể điều khiển
các thay đổi của mình cho hệ thống (được biết đến với cái tên ‘patches’ có nghĩa là các 'miếng
vá’). Hệ thống này bao gồm một hệ thống nhân gốc với rất nhiều mảnh (patches) do đó nó được
biết đến với tên gọi là ‘a patchy server’ hay gọi đơn giản là ‘apache’. Apache hiện nay có thể
download miễn phí trên internet.
Apache đã thống trị trong lĩnh vực web từ năm 1996 bởi lý do apache là miễn phí và hoạt
động rất hiệu quả. Apache mạnh đến mức mà công ty IBM cũng sử dụng trong các gói ứng
dụng cho máy chủ WebSpere. Các phần mềm máy chủ web khác như Zeus, cũng được phát
triển dựa trên mã nguồn mở của Apache. Hiện nay, có khoảng từ 65-70% máy chủ Web trên
thế giới sử dụng Apache, nghĩa là Apache được sử dụng một cách rộng rãi hơn tất cả các phần
mềm máy chủ Web khác hợp lại. Apache chạy được trên nhiều hệ điều hành như FreeBSDUNIX, HP-UX, Linux, Microsoft Windows, SCO-UNIX, và Solairis.
(ii) Máy chủ web Microsoft Internet Information Server
Một số website chỉ chạy được trên nền máy chủ web của Microsoft là IIS, ví dụ là các
website được viết bằng ngôn ngữ ASP và dot.Net. Máy chủ web IIS được gắn kèm theo trong

phiên bản hiện hành của hệ điều hành máy chủ Windows của Microsft. IIS được sử dụng nhiều
trong các mạng intranet bởi lý do có nhiều công ty đã tương thích các sản phẩm của Microsoft
với các sản phẩm chuẩn của họ.
IIS có thể phù hợp với cả các website nhỏ cũng như các hệ thống thương mại điện tử lớn.
Theo điều tra trên thế giới có khoảng 20-25 phần trăm các máy chủ web sử dụng phần mềm IIS
này. Trong một vài năm gần đây, số lượng trang web sử dụng IIS đã giảm xuống nguyên nhân
là do IIS có nhiều lỗ hổng về bảo mật và đã bị công khai. Các lỗ hổng này làm cho các máy chủ
chạy IIS dễ bị tấn công.
(iii) Máy chủ web Java System Web Server của Sun Microsystems (Sun ONE,
iPlanet, Netscape)
Sun Java System Web Server (JSWS) được phát triển dựa trên chương trình máy chủ
web NCSA và được biết đến dưới một số tên như Sun ONE, Netscape Enterprise Server, và
iPlanet Enterprise Server. Khi AOL mua Netscape năm 1999, công ty này đã cộng tác với Sun
Microsystems để hỗ trợ và tiếp tục phát triển sản phẩm Netscape. Sự cộng tác này được gọi tên
là iPlanet và hoạt động của nó kéo dài 3 năm và hết hạn vào tháng 3 năm 2002. Khi kết thúc,
iPlanet trở thành một phần của Sun bởi vì máy chủ web và các phần mềm thương mại điện tử
mà iPlanet bán đã có quan hệ chặt chẽ với hoạt động kinh doanh của Sun hơn của Time
Warner.
Sun JSWS là sản phẩm thương mại, tuy nhiên chi phí bản quyền của nó là chấp nhận
được. Mức phí của nó thay đổi tùy thuộc vào năng lực của bộ vi xử lý của máy chủ mà nó cài
đặt lên, tuy nhiên phần lớn website trả với mức phí từ USD 1400 đến USD 5000 cho việc mua
bản quyền này. Phần mềm của Sun cũng hoạt động được trên nhiều hệ điều hành như: HP_UX,
Solaris và cả Windows. Theo đánh giá mới đây, chỉ có khoảng 5% máy chủ web sử dụng Sun
JSWS. Tuy nhiên một số website nổi tiếng nhất, tấp nập nhất lại vẫn đang sử dụng phần
mềm máy chủ này của Sun, điển hình là BMW, Dilbert, E*TRADE, Excite, Lycos và
Schwab. Báo cáo từ công ty tư vấn như Gartner, Inc. chỉ ra rằng Sun JSWS được sử dụng với
mức hơn 40% đối với các website công cộng và hơn 60% của 100 website kinh doanh đứng
đầu. Cũng như phần lớn các chương tình máy chủ khác, Sun JSWS hỗ trợ phát triển các ứng
dụng động cho các ứng dụng phía máy chủ.
3.1.7. Hệ thống cân bằng tải cho các máy chủ website thương mại điện tử
Một bộ chuyển mạch cân bằng tải (load balancing switch) là một thiết bị mạng có thể
điều khiển phân phối công việc cho các máy chủ gắn vào nó và gán luồng thông tin đến vào
máy chủ có khả năng đáp ứng tốt nhất trong từng thời điểm. Trong một hệ thống cân bằng tải
đơn giản, dữ liệu đi vào website từ internet sẽ đi qua bộ định tuyến của website sau đó đến bộ
chuyển mạch cân bằng tải, bộ chuyển mạch này sẽ phân tích và hướng dữ liệu đến máy chủ
web có khả năng đáp ứng tốt nhất luồng dữ liệu này trong số các máy chủ của doanh nghiệp.
Trong một hệ thống cân bằng tải phức tạp, dữ liệu đi vào có thể gặp nhiều hơn một bộ
định tuyến trên của một website lớn, sau đó nó được hướng tới một nhóm các máy chủ có chức
năng xác định. Cả bộ chuyển mạch cân bằng tải và phần mềm điều khiển có thể có giá từ
10.000 đến 50.000 đô la Mỹ, bao gồm các sản phẩm như E-load, Loadrunner, ServerIron và
Silkperformer.
3.1. 8. Dịch vụ lưu trữ website và phương pháp đánh giá

Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet hỗ trợ dịch vụ hosting (cho thuê
không gian trên các máy chủ để cài đặt website). Vậy doanh nghiệp nên dựa vào các tiêu chí
nào để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Một số tiêu chí chúng ta có
thể tham khảo để lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ như:
- Năng lực hỗ trợ phần cứng: Cho biết cấu hình máy chủ được nhà cung cấp dịch vụ sử
dụng, tốc độ của bộ vi xử lý, dung lượng bộ nhớ RAM, hệ điều hành được cài đặt trên máy chủ.
Điều này sẽ tác động đến khả năng xử lý các giao dịch của website thương mại điện tử. Ví dụ
đồng thời máy chủ có khả năng xử lý bao nhiêu giao dịch, bao nhiêu khách hàng có thể truy
cập đồng thời vào máy chủ...
- Khả năng hỗ trợ phần mềm: Cho biết máy chủ sẽ hỗ trợ các website thương mại điện
tử nào, có phù hợp với công nghệ được sử dụng để xây dựng website của doanh nghiệp hay
không. Tuy nhiên, thường nhà cung cấp có nhiều máy chủ khác nhau và có khả năng đáp ứng
mọi công nghệ xây dựng website phổ biến. Mặc dù vậy, doanh nghiệp vẫn cần lưu ý đến các
yếu tố cơ bản như công nghệ xây dựng website của doanh nghiệp, ngôn ngữ lập trình được sử
dụng để viết mã nguồn, cơ sở dữ liệu được xây dựng trên phần mềm nào? Hiện nay có rất nhiều
ngôn ngữ cho phép các lập trình viên xây dựng một website một cách nhanh chóng như ASP,
PHP, Java, Dot.net,… với mỗi ngôn ngữ đòi hỏi một chương trình webserver khác nhau; ví dụ
với ASP thì chạy trên môi trường window với webserver là IIS, Php có thể chạy trên cả
windows, Unix, Linux và webserver có thể là Apache Server, còn với website được viết bằng
java thì cần có Tomcat Server,…Về cơ sở dữ liệu cũng có rất nhiều hệ quản trị khác nhau như
Oracle, Microsoft SQL, MySQL... Ngoài ra còn một số tiện ích khác có thể liên quan đến hệ
thống website khi xây dựng người lập trình sẽ liệt kê trong danh sách yêu cầu về hệ thống, dựa
vào đó chúng ta sẽ biết được lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ có hỗ trợ phần mềm như thế nào
cho phù hợp với yêu cầu của phần mềm website của mình.
- Tài nguyên mạng: Bên cạnh các tiêu chí về phần cứng, phần mềm đã chỉ ra, chúng ta
còn phải xem xét đến tài nguyên mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Ưu điểm lớn nhất của việc
thuê dịch vụ hosting là ở chỗ chúng ta sẽ tận dụng được đường truyền tốc độ cao có sẵn của
nhà cung cấp. Như vậy khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, chúng ta cũng phải tìm hiểu xem
nhà cung cấp dịch vụ đó có tổng dung lượng ra vào internet là bao nhiêu, có bao nhiêu khách
hàng đang sử dụng dịch vụ đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ đó, từ đó dự đoán được tốc
độ khách hàng sẽ truy cập được vào website của mình. Thông thường, khi thuê dịch vụ hosting,
doanh nghiệp sẽ phải trả giá trên dung lượng lưu trữ và thông lượng mạng (lượng thông tin
truyền qua mạng trong một đơn vị thời gian). Như vậy về cơ bản, doanh nghiệp phải tính được
kích thước website, dự báo dung lượng lưu trữ trong tương lai, tính thông lượng trung bình hiện
tại và dự báo thông lượng trong tương lai dựa vào chiến lược phát triển website để đưa ra sự
lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh đầu tư lãng phí.
- Kinh nghiệm và uy tín: Kinh nghiệm và uy tín thường thể hiện ở khả năng bảo mật, xử
lý các sự cố, thời gian cần thiết để xử lý các sự cố... các yếu tố này giúp website của doanh
nghiệp có khả năng hoạt động liên tục cao nhất.
- Đội ngũ kỹ thuật: Đội ngũ kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm về cả
duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn đối với website của doanh nghiệp và xử lý các sự cố phát
sinh. Số lượng và chất lượng của đội ngũ kỹ thuật là điều kiện cơ bản để đảm bảo về chất lượng
dịch vụ và thời gian để khắc phục các sự cố mạng có thể xảy ra.
- Giá thành dịch vụ phải trong khả năng ngân sách của công ty.

3.1.9. Dịch vụ hosting cho các website thương mại điện tử
Để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hosting, trước hết doanh nghiệp cần tính đến uy tín
của nhà cung cấp và khách hàng mà doanh nghiệp hướng tới. Ví dụ, nếu doanh nghiệp xuất
khẩu muốn quảng bá ra thị trường nước ngoài, doanh nghiệp nên tìm một nhà cung cấp dịch vụ
hosting gần với khách hàng nhất có thể được để tăng tốc độ truy nhập website của khách hàng.
Trong trường hợp doanh nghiệp muốn xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử để
giới thiệu các sản phẩm với khách hàng trong nước thì doanh nghiệp nên đăng ký dịch vụ
hosting với một nhà cung cấp dịch vụ nội địa.
Ưu điểm của việc hosting ở nước ngoài là các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thường
có cơ sở hạ tầng mạng, cũng như đội ngũ kỹ thuật tốt, điều đó sẽ có lợi trong việc duy trì hoạt
động ổn định của hệ thống. Tuy nhiên, trong trường hợp gặp sự cố (có thể do bị hacker tấn
công) thì đó là một trở ngại để thương lượng với nhà cung cấp lấy lại quyền của hệ thống, do
đó khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hosting nước ngoài chúng ta cần phải thận trọng xem xét
về uy tín của công ty đó. Trong khi đó, nếu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hosting trong nước
thì thị trường, cũng như cơ sở hạ tầng mạng không tốt bằng của các nhà cung cấp dịch vụ nước
ngoài, tuy nhiên nó có lợi thế về mặt bảo mật và tên miền khi bị tấn công. Một yếu tố khác cần
xem xét là giá thành thuê dịch vụ hosting của các nhà cung cấp dịch vụ hosting nước ngoài
thường có giá rẻ hơn rất nhiều so với các dịch vụ tương đương của nhà cung cấp dịch vụ trong
nước. Đó là các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hosting nào
cho phù hợp.
3.2. Phần mềm giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp
3.2.1. Website thương mại điện tử
(i). Đặc điểm của Website thương mại điện tử
Các website thương mại điện tử cần hoạt động liên tục 24/7 dù là mô hình nào, B2B hay
B2C. Những website đều cần được chạy trên các máy chủ đủ mạnh để xử lý khi lượng truy cập
cao nhất. Bên cạnh yêu cầu hoạt động nhanh và ổn định, các website thương mại điện tử giao
dịch cần sử dụng những phần mềm hiệu quả và dễ nâng cấp khi lượng truy cập website tăng.
Các website thông tin như tin tức, báo cáo, thông tin số hóa… cần đáp ứng nhu cầu tìm kiếm
thông tin nhanh và chính xác. Thông tin cần hiển thị nhanh nhất trên màn hình của người xem.
Nhìn chung yêu cầu hoạt động vẫn là 24/7 nhưng mức độ nhanh và ổn định có thể thấp hơn so
với các website thương mại điện tử giao dịch. Yêu cầu về phần cứng cũng có thể thấp hơn, tuy
nhiên yêu cầu về xử lý lượng truy cập đông có thể cao hơn, do các website tin tức, thông tin dễ
thu hút khách truy cập hơn.
(ii). Các chức năng cơ bản của website thương mại điện tử
Phần mềm website thương mại điện tử có thể có các nhiệm vụ khác nhau, từ việc có
catalog trưng bày sản phẩm trực tuyến đến việc xử lý đơn hàng một cách tự động. Một giải
pháp thương mại điện tử ít nhất phải có các chức năng sau:
- Catalog trưng bày sản phẩm
- Giỏ mua hàng
- Xử lý giao dịch đặt hàng, hợp đồng, thanh toán...
Các trang web thương mại điện tử lớn, phức tạp hơn cũng sử dụng những phần mềm có
các chức năng trên và có thêm những công cụ bổ trợ thương mại điện tử khác. Phần mềm trung

gian (middleware) nối kết hệ thống thương mại điện tử với các hệ thống thông tin của công ty
(quản lý hàng tồn kho, xử lý đơn hàng, kế toán). Bên cạnh đó có các gói phần mềm chuyên
thực hiện một số chức năng như: phần mềm ERP, phần mềm SCM, phần mềm CRM, phần
mềm quản trị nội dung (CMS) và phần mềm quản trị tri thức (NM).
(iii). Website catalog điện tử
Doanh nghiệp sử dụng catalog trưng bày các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Giống
như trong cửa hàng bán lẻ truyền thống, nhà kinh doanh gian hàng trực tuyến có thể nhóm hàng
hóa thành từng khu theo những tiêu chí riêng với tên gọi các gian hàng tương tự như gian hàng
truyền thống. Trong hầu hết các gian hàng truyền thống, mỗi sản phẩm chỉ để trong một vị trí
nhất định, tuy nhiên với gian hàng trực tuyến, một sản phẩm có thể được phân loại ở nhiều
chủng loại hàng khác nhau. Ví dụ: giày chạy có thể vừa được phân loại trong khu giầy hoặc
khu dụng cụ thể thao.
Một trang web thương mại nhỏ có thể có một catalog tĩnh đơn giản. Catalog tĩnh là một
danh mục đơn giản được viết bằng ngôn ngữ HTML, hiển thị trong một hoặc một số trang web.
Để thêm vào, xóa đi, hoặc thay đổi một mục hay một sản phẩm trong danh mục, công ty phải
sửa lại phần lệnh HTML của một hoặc một số trang. Các trang web thương mại lớn hơn thường
sử dụng cấu trúc catalog động. Catalog động lưu trữ thông tin về các mục hàng trong một cơ
sở dữ liệu, thường trên một máy tính riêng biệt có thể truy cập tới máy chủ. Mỗi mục hàng
trong catalog động có thể được hiển thị với nhiều hình ảnh hoặc thông tin chi tiết, và một công
cụ tìm kiếm sẽ cho phép khách hàng tìm kiếm mục hàng và xem xét liệu mục hàng đó có sẵn
bán hay không. Phầm mềm catalog động thường được gắn kèm trong một bộ phần mềm thương
mại điện tử trọn gói, tuy nhiên một số công ty viết phần mềm catalog riêng, sau đó nối với cơ
sở dữ liệu sản phẩm của công ty mình.
(iv). Vai trò của giỏ mua hàng trong thương mại điện tử
Khi thương mại điện tử mới phát triển, khách hàng chọn sản phẩm họ muốn bằng cách
điền vào một mẫu với các lựa chọn về số lượng, mã số sản phẩm, đơn giá, số giá kê hàng,…
trong những hộp nhập số liệu riêng biệt. Điều này gây khó chịu cho khách hàng trong trường
hợp khách hàng tại một thời điểm quyết định mua nhiều hơn một sản phẩm. Một vấn đề khi
mua hàng trực tuyến bằng cách điền vào mẫu mua hàng là người mua phải điền vào mã sản
phẩm, giá cả và các thông tin khác về sản phẩm trước khi họ có thể đến tới trang web đặt hàng.
Hơn nữa, khách hàng đôi khi không nhớ liệu họ đã kích vào nút gửi đơn hàng hay chưa. Kết
quả là, họ có thể vừa gửi đặt hàng 2 lần cho một đơn hàng (kích chuột hai lần vào nút đặt
hàng), hoặc nghĩ rằng họ đã gửi rồi nên không ấn vào nút đặt hàng nữa. Do đó, mua hàng theo
cách trên thường dẫn tới nhầm lẫn và mắc lỗi trong quá trình đặt hàng. Những hạn chế của hình
thức đặt hàng bằng cách điền vào form đã được khắc phục bằng phần mềm giỏ mua hàng. Ngày
nay, giỏ mua hàng là một tiêu chuẩn để thực hiện thương mại điện tử bán lẻ. Giỏ mua hàng lưu
trữ các sản phẩm mà người mua đã chọn, cho phép người mua có thể xem lại những mặt hàng
mình đã chọn đưa vào giỏ, thêm vào giỏ mặt hàng mới hoặc bỏ bớt đi sản phẩm nào đó. Để đặt
hàng, khách hàng chỉ cần đơn giản kích chuột vào sản phẩm đó, tất cả các thông tin về sản
phẩm bao gồm giá cả, mô tả, mã sản phẩm hay các thông tin khác đều được tự động lưu trữ
trong giỏ mua hàng. Khi khách hàng đã chọn hàng xong, họ chỉ cần nhấn nút thực hiện việc
mua hàng, phần mềm giỏ mua hàng sẽ tự động tính toán tổng số sản phẩm, tổng giá trị tiền
thanh toán cũng như các chi phí vận chuyển hay thuế. Phần mềm Giỏ mua hàng của một số
trang web thương mại điện tử còn cho phép khách hàng chọn sản phẩm đưa vào giỏ, để giỏ vào
một ngăn ảo, và khách hàng sau vài ngày quay trở lại mới quyết định chọn mua hoặc thanh

toán. Một số phần mềm giỏ mua hàng được bán độc lập để các công ty tự kết nối vào trang web
bán hàng của mình.
(v). Xử lý các giao dịch thương mại điện tử
Khi người mua quyết định mua hàng bằng cách nhấn vào nút checkout trên trang web,
khi đó trang web thực hiện quy trình xử lý giao dịch: phần mềm thương mại điện tử thực hiện
bất cứ một tính toán cần thiết nào, ví dụ chiết khấu dựa trên số lượng hàng mua, thuế, chi phí
vận chuyển, … Khi checkout, cả khách hàng và người bán đều chuyển sang giao diện giao dịch
an toàn. Xử lý giao dịch có thể là phần phức tạp nhất của việc bán hàng trực tuyến. Tính toán
thuế và chi phí vận chuyển là những phần quan trọng trong quá trình này, và các nhà quản trị
mạng phải thường xuyên kiểm tra mức thuế suất cũng như chi phí vận chuyển để đảm bảo mức
giá đang được áp dụng là mức giá đúng. Một số phần mềm cho phép máy chủ web tự động cập
nhật thông tin giá vận chuyển bằng cách kết nối trực tiếp tới các công ty vận chuyển. Một số
tính toán khác bao gồm: in hóa đơn, chương trình khuyến mại,…
3.2.2. Website động và các công nghệ xây dựng website động
Microsoft đã phát triển một công nghệ tạo trang web động và được sử dụng rộng rãi hiện
nay là Active Server Pages (ASP). Sun Microsystems cũng đã phát triển một công nghệ tương
tự gọi là Java Server Pages (JSP), và hiệp hội mã nguồn mở Apache Software Foundation
cũng phát triển một ngôn ngữ lập trình tương tự là PHP (Hypertext Preprocessor). Gần đây,
một công nghệ tương tự được Macromedia xây dựng với tên gọi là Cold Fusion. Đây là bốn
công nghệ phổ biến nhất được sử dụng để xây dựng các website. Trong những công nghệ này,
các câu lệnh chạy trên máy chủ được trộn lẫn với những câu lệnh HTML để tạo ra các trang
web động, tức là có nội dung khác nhau. Ví dụ, ASP cho phép người lập trình web sử dụng
những ngôn ngữ lập trình khác nhau như VBScript, Jscript, hoặc Perl. Java là ngôn ngữ lập
trình do Sun tạo ra, cũng có thể được sử dụng để tạo ra các trang web động, Những ứng dụng
đó được gọi là Java Servlets.
Nhiều nhà chuyên môn vẫn cho rằng các công nghệ tạo trang web động chưa thực sự giải
quyết được việc lập trình web. Họ cho rằng, phương pháp xây dựng các trang web như vậy chỉ
chuyển nhiệm vụ của những người viết các trang web HTML sang những người viết lệnh ASP
(hoặc JSP hay PHP).
Một số dự án đang được triển khai nhằm giải quyết vấn đề tạo các trang web động triệt
để hơn. Dự án Apache Cocoon Project là một trong những dự án điển hình. Apache Cocoon là
một cơ chế xây dựng web cho phép người lập trình truy vấn dữ liệu ngay từ các trang HTML
và tạo ra các trang web dưới nhiều định dạng khác nhau. Chính tính năng cho phép tạo ra các
trang web dưới nhiều định dạng khác nhau tạo nên thế mạnh của Cocoon. Theo phương pháp
này, các trang web được lưu trữ dưới dạng các thẻ HTML và các thẻ này sẽ hình thành nội
dung thật của các trang web. Các thông tin được yêu cầu sẽ được xử lý bởi các ứng dụng Java
servlet, các ứng dụng này sẽ đọc các thẻ HTML và lựa chọn các nội dung được yêu cầu. Thay
vì hiển thị trang web, Cocoon có thể xây dựng nội dung đúng như yêu cầu. Ví dụ, người dùng
yêu cầu một file Adobe Portable Document Format (PDF) để đọc trên thiết bị số cầm tay PDA,
một website sử dụng công nghệ Cocoon có thể tạo ra những thông tin dưới dạng PDF từ những
file HTML. Nhiều chuyên gia trong ngành công nghệ thông tin tin tưởng rằng công nghệ
Cocoon và các công nghệ tương tự của Microsoft (Microsoft.Net famework) và Oracle sẽ đem
lại những phương pháp tốt hơn để xây dựng các trang web động.
(i). Một số công cụ phát triển web phổ biến

Mặc dù các công cụ này thường được sử dụng để xây dựng các website nhỏ, tuy nhiên
chúng cũng có thể được sử dụng để xây dựng các thành phần riêng lẻ của cac website thương
mại điện tử có quy mô trung bình bằng cách tạo ra các trang web và các công cụ quản lý
website. Ví dụ, phiên bản gần đây của chương trình Macromedia Dreamweaver đã tích hợp
luôn cả môi trường phát triển. Như vậy đối với các nhà thiết kế web có kinh nghiệm họ có thể
sử dụng để tạo ra các thành phần của một trang web động dễ như tạo ra một trang web tĩnh.
Một công cụ thiết kế web khác khá phổ biến đó là Microsoft Frontpage cũng có thể được
sử dụng để xây dựng khung của các website thương mại điện tử. Các thành phần còn lại của
các trang web động như để tạo danh mục hàng hóa, dịch vụ khách hàng, xử lý các phiên giao
dịch có thể được viết bổ sung bằng các công cụ phát triển web khác chẳng hạn như Visual
Studio.NET của hãng Microsoft.
Sau khi tạo xong website với các công cụ phát triển này, người thiết kế cần mua bổ sung
thêm các thành phần phần mềm tiện ích khác như giỏ mua hàng, phần mềm quản trị nội dung.
Cuối cùng là tạo ra các phần mềm trung chuyển để kết nối website vào các phần mềm với cơ sở
dữ liệu sẵn có của công ty.
Việc mua và sử dụng các phần mềm thương mại điện tử nhìn chung là đắt hơn so với
việc sử dụng các dịch vụ thương mại của nhà cung cấp dịch vụ, với chi phí hàng năm có thể từ
2.000 đến 50.000 đô la Mỹ. Các phần mềm thương mại điện tử có giá thành trung bình chỉ cho
phép kết nối tới các cơ sở dữ liệu về danh mục sản phẩm. Sau khi đã kết nối được tới cơ sở dữ
liệu danh mục sản phẩm, nó cho phép cập nhật, thay đổi thông tin. Thậm chí, một vài hệ thống
còn cho phép kết nối tới hệ thống kiểm kê và quản trị tài nguyên (ERP) của toàn bộ doanh
nghiệp. Điều này cho phép các công ty không phải chạy đồng thời nhiều hệ thống trùng lặp
nhau và giá trị của hệ thống đang có được trải rộng ra cho một vài hệ thống phần mềm. Ba hệ
thống thương mại điện tử phổ biến hiện nay cho các doanh nghiệp vừa phải kể đến đó là
Intershop Enfinity Multisite, WebSphere Commerce Suite của IBM và Commerce Server 2002
của hãng Microsoft.
(ii). Một số phần mềm quản trị nội dung website thương mại điện tử
Phần lớn các phần mềm thương mại điện tử đều có các tính năng tự động và tiện tích để
tạo ra các trang web mẫu, như trang chủ, trang giới thiệu, trang liên hệ… Tuy nhiên phần lớn
các doanh nghiệp muốn tùy biến các trang web với đặc thù riêng của mình, phù hợp với sản
phẩm, dịch vụ và ngành nghề kinh doanh. Để mua một phần mềm quản trị nội dung website
thương mại điện tử, cần phải kiểm tra các tính năng nhằm đảm bảo nhân viên của công ty có
thể thực hiện được các thao tác thường xuyên phải xử lý đối với hệ thống như cập nhật, thay
đổi, bổ sung, xử lý các đơn đặt hàng, kế toán, thuế... Về cơ bản, phần mềm cần đáp ứng yêu cầu
đơn giản hóa các thao tác của người sử dụng đối với các công việc xử lý dữ liệu và giao dịch
hàng ngày.
Khi thương mại điện tử phát triển, các doanh nghiệp có xu hướng tìm các giải pháp mới
nhằm sử dụng web và internet để chia sẻ thông tin giữa các nhân viên, khách hàng, nhà cung
cấp và các đối tác của mình. Phần mềm quản trị nội dung hỗ trợ quản lý khối lượng lớn các
thông tin, văn bản, hình ảnh… liên quan đến công việc kinh doanh. Với sự phát triển nhanh
chóng của công nghệ không dây, và các thiết bị không dây như điện thoại di động, máy tính
cầm tay, PDA, việc quản trị nội dung sẽ giúp nhân viên chia xẻ thông tin dễ dàng hơn, giảm
thời gian, chi phí giao dịch.

Khi công ty cần có nhiều cách khác nhau để truy nhập đến tài nguyên thông tin như
thông tin các sản phẩm, quy cách, mô tả, giá cả, hướng dẫn sử dụng... có thể xem xét giải pháp
quản trị và sử dụng thông tin thông qua các phần mềm quản trị nội dung. Ba công ty đang dẫn
đầu về cung cấp giải pháp quản trị nội dung trên thế giới đó là: Documentum, Vignette và
Webmethods. Phần mềm quản trị nội dung có giá khoảng từ 200.000 đến 500.000 đô la Mỹ.
Tuy nhiên có thể trả làm 3 đến 4 lần cho các giai đoạn như tùy biến, cấu hình, cài đặt…
(iii). Một số phần mềm quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
Ngày nay số lượng các công ty sử dụng phần mềm quản trị nội dung đang ngày càng
tăng lên. Hầu hết các phần mềm quản trị nội dung được thiết kế ra để trợ giúp các công ty quản
trị tất cả các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. Mặc dù giá thành đã giảm xuống do việc thay
thế các hình thức lưu trữ thông tin truyền thống trên giấy tờ sang lưu trữ định dạng điện tử, một
vài công ty bắt đầu nhận ra rằng giá trị đích thực của những văn bản đó là thông tin chứa đựng
trong các hệ thống thông tin này. Do vậy, họ bắt đầu tìm kiếm các hệ thống có thể giúp họ quản
trị các tri thức hơn là việc chỉ biểu diễn các văn bản của tri thức. Các phần mềm thỏa mãn được
tính năng như vậy được gọi là phần mềm quản trị tri thức (Knowledge Management).
Phần mềm quản trị tri thức giúp các công ty bốn việc chính sau: thu thập và tổ chức
thông tin, chia sẻ thông tin cho người sử dụng, nâng cao năng lực của người sử dụng trong cộng
tác, lưu trữ các tri thức thu được qua việc sử dụng thông tin sao cho người sử dụng trong tương
lai có thể học hỏi kinh nghiệm của những người sử dụng hiện hành. Phần mềm quản trị tri thức
cũng bao gồm các công cụ cho phép đọc các văn bản điện tử (ví dụ dưới định dạng Microsoft
Word hoặc Adobe PDF), ảnh quét của văn bản, thông điệp điện tử, tin nhắn, hoặc các trang
web. Phần mềm quản trị tri thức cũng bao gồm các công cụ tìm kiếm mạnh cho phép sử dụng
ngữ nghĩa và các thuật toán thống kê để trợ giúp người dùng tìm kiếm các nội dung và các tài
nguyên khác để trợ giúp người dùng trong việc nghiên cứu cũng như ra quyết định.
Các phần mềm quản trị tri thức được chào bán bởi các nhà cung cấp phần mềm lớn phải
kể đến gồm IBM Lotus Discovery Server, Microsoft SharePoint Technologies. Bên cạnh đó,
cũng có 2 công ty nhỏ hơn cung cấp phần mềm quản trị tri thức khác đó là Entopia Quantum và
Miro worlds Technologies Scopeware. Tổng trị giá cho việc cài đặt phần mềm quản trị tri thức
bao gồm cả phần cứng, bản quyền phần mềm, phí tư vấn thường khoảng từ 50.000 đến
1.000.000 đô la Mỹ.
(iv) Phần mềm phân tích dữ liệu
Chương trình máy chủ web có thể thu thập được các thông tin về người sử dụng khi họ
truy nhập vào website, các thông tin như ai đang truy nhập, truy nhập trong bao lâu, bắt đầu
truy nhập vào lúc nào, lúc nào thì kết thúc, và người sử dụng đã vào những trang nào,…. Dữ
liệu thu thập được này sẽ được lưu trữ trong tệp nhật ký (log file). Tuy nhiên, tốc độ tăng
trưởng của tệp nhật ký này là rất nhanh, đặc biệt là những trang web phổ biến thì có thể có hàng
trăm nghìn người truy nhập trong một ngày. Việc phân tích tệp nhật ký này một cách cẩn thận
sẽ thu được nhiều kết quả có lợi cho hoạt động kinh doanh. Để nắm được ý nghĩa của các thông
tin trong tệp nhật ký thông thường chúng ta phải sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu của nhà
cung cấp thứ ba. Chương trình này có chức năng tổng hợp thông tin từ tệp nhật ký và đưa ra
các báo cáo cụ thể như bao nhiêu người sử dụng truy nhập trang web một ngày, giờ, phút hoặc
thời gian nào thì số người sử dụng tăng đột biến, hay trang nào trong website được nhiều người
xem nhất, mục nào được truy nhập nhiều nhất,… Các chương tình phân tích nhật ký website

phổ biến phải kể đến các sản phẩm của Analog, Keylime Software, Urchin Web Analytics,
Web Side Story và webtrends.
(v) Tiện ích Link-checking và quản trị website doanh nghiệp
Một website quản trị chuyên dụng bao gồm một tập các cơ chế chuẩn, bắt đầu với linkchecking. Link-checker kiểm tra từng trang trên website xem có trang nào bị lỗi, bị hỏng, hay
có bất kỳ sự cố nào đó. Nó cũng cung cấp được thông tin về các tệp mồ côi, tức là các tệp
không được bất kỳ trang web nào liên kết đến trong website. Một cơ chế quan trọng khác của
website quản trị là kiểm tra tính hiệu lực của các script và HTML. Một vài công cụ quản trị
khác có thể xác định được lỗi về các trang và mã nguồn, liệt kê danh sách các đường liên kết bị
lỗi, và gửi kết quả bảo trì đến người quản trị qua thư điện tử.
Đối với trang web của công ty, việc thường xuyên theo dõi kiểm tra các đường liên kết là
rất quan trọng. Một vài phần mềm máy chủ web không có tính năng kiểm tra đường liên kết.
Một liên kết chết (dead link), là liên kết khi truy nhập đến nó sẽ thông báo lỗi thay vì hiển thị
nội dung của liên kết đó.
Một vài trang web phát triển và duy trì các công cụ như Macromedia Dreamweaver, bao
gồm cả cơ chế kiểm tra đường liên kết. Hầu hết các phần mềm kiểm tra liên kết là các chương
tình, tuy nhiên chúng chạy riêng biệt. Một trong các chương trình kiểm tra liên kết đó là Elsop
LinkScan mà doanh nghiệp có thể tải miễn phí phiên bản dùng thử từ internet. Kết quả của
công việc kiểm tra liên kết có thể được đưa ra ngay trên cửa sổ của trình duyệt web hoặc được
gửi thư điện tử đến một ngươi nào đó cụ thể. Bên cạnh việc kiểm tra các liên kết chương trình
kiểm tra website còn có thể kiểm tra chính tả và các thành phần có cấu trúc khác của trang web.
(vi). Một số các nhà cung cấp dịch vụ thương mại (CSP – Commerce Service
Provider) cơ bản
Sử dụng dịch vụ lưu trữ web của một nhà cung cấp dịch vụ thay vì tự mua một máy chủ
riêng đồng nghĩa với việc gánh nặng nhân sự và công nghệ đã chuyển từ doanh nghiệp sang
nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web (web hosting providers). Các CSP có những lợi thế tương tự
như lợi thế của các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trong đó có việc phân bổ chi phí của
một website lớn cho nhiều “người thuê” website nhỏ hơn. Ngoài ra, chi phí thấp là lợi thế lớn
nhất vì nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đã mua máy chủ, định dạng máy chủ và chịu trách nhiệm
vận hành.
CSP cung cấp miễn phí hoặc với giá rẻ các phầm mềm thương mại điện tử để xây dựng
các trang web thương mại điện tử mà các trang web này sau đó lại được lưu trữ trên máy của
CSP. Các dịch vụ này thường có giá thấp hơn 20USD mỗi tháng, và phần mềm này được gắn
trực tiếp vào website của CSP, cho phép doanh nghiệp ngay lập tức xây dựng và lưu trữ được
website của mình với giao diện của phần mềm này. Các dịch vụ này được thiết kế cho các
doanh nghiệp nhỏ kinh doanh trực tuyến, chỉ bán một số ít các mặt hàng (thường không quá 50
nhóm hàng) và có lượng giao dịch tương đối nhỏ (thường ít hơn 20 giao dịch mỗi ngày).
ValueWeb, hoạt động từ năm 1996, là một ví dụ thành công điển hình của các CSP.
(vii). CSP kiểu Mall-Style (kiểu gian hàng)
Các CSP kiểu Mall-style cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ kết nối internet những công
cụ tạo trang web. Chi phí lưu trữ website hàng tháng thường cao hơn so với chi phí từ nhà
cung cấp dịch vụ website gốc. Một vài nhà cung cấp dịch vụ cũng thu phí theo phần trăm
và/hoặc phí cố định cho mỗi giao dịch với khách hàng. Những nhà cung cấp dịch vụ này cũng

cung cấp những công cụ chất lượng cao, các mẫu gian hàng, giao diện dễ sử dụng và khả năng
tạo trang web nhanh và thuận tiện.
Các CSP kiểu Mall-Style cung cấp phần mềm giỏ mua hàng hoặc cho phép sử dụng phần
mềm giỏ mua hàng từ các nhà cung cấp khác. Họ cũng thực hiện quy trình xử lý thanh toán với
khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc hình thức thanh toán khác. CSP thay mặt cho người bán
thực hiện việc chấp nhận và ủy quyền thẻ tín dụng. Mặc dù doanh nghiệp đang trả phí hàng
tháng cho CSP, trang web không phải hiển thị bất kỳ banner quảng cáo nào, điều này gia tăng
mức độ tập trung của khách hàng. Lợi ích thứ tư của CSP kiểu Mall style là họ cung cấp các
công cụ duy trì và xây dựng website có chất lượng cao hơn so với các CSP cơ sở. Trong các mô
hình thành công điển hình của các CSP kiểu Mall-style có eBay Stores và Yahoo! Store.
Dịch vụ thương mại điện tử của Yahoo!Store
Yahoo!Store là dịch vụ có chi phí cao nhất trong nhóm các CSP kiểu Mall. Yahoo!Store
hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web không chỉ cho hàng ngàn cửa hàng nhỏ,
mà cho cả những tên tuổi lớn như Kennedy Center Space Shop hay tạp chí Rolling Stone.
Những công ty này vẫn lập gian hàng trên Yahoo bên cạnh website riêng của họ, sử dụng
Yahoo!Store như một công cụ bán lẻ gia tăng hướng tới các khách hàng của Yahoo. Các công
ty khác nếu không bán những sản phẩm chính của họ trực tiếp tới khách hàng trên mạng có thể
dùng Yahoo!Store như một tờ rơi quảng cáo cho những khách hàng ghé thăm Yahoo.
Doanh nghiệp có thể tạo, thay đổi và duy trì cửa hàng trên Yahoo thông qua trình duyệt
web. Yahoo lưu trữ tất cả các trang web trên máy chủ của Yahoo. Yahoo cũng xử lý các giao
dịch thanh toán trên một máy chủ an toàn. Khi một doanh nghiệp đăng ký sử dụng gian hàng
trên Yahoo, tên trang web của doanh nghiệp sẽ là tên miền cấp 2 của Yahoo. Ví dụ
http://store.yahoo.com/BoldImpressions nếu tên công ty là BoldImpression.
Để nâng cấp và duy trì gian hàng, doanh nghiệp truy cập với tên truy cập và mật khẩu
của mình, sau đó sử dụng các công cụ trực tuyến để sửa đổi nội dung trang web, thêm vào hoặc
xóa bớt các mục hàng và thực hiện những thao tác khác. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng
Manager, một sản phẩm phần mềm do Yahoo cung cấp để kiểm tra các thông tin thống kê, thiết
lập các phương thức thanh toán, chọn hình thức gửi hàng phù hợp và thay đổi các cài đặt.
Khách viếng thăm Yahoo truy cập gian hàng thông qua đường link Yahoo! Shopping trên trang
chủ của Yahoo.

4. Ứng dụng thương mại điện tử với nopCommerce
4.1 Giới thiệu tổng quan
Hiện nay trên thế giới đã sử dụng rất nhiều giải pháp thương mại điện tử. Trong số các
phần mềm đó thì nopCommerce là giải pháp thương mại điện tử mã nguồn mở khá tốt. Đây là
giải pháp thương mại điện tử tương đối mới nhưng rất phổ biến bởi khả năng tùy chỉnh rất
mạnh. nopCommerce được xây dựng trên những công nghệ mới nhất hiện nay như ASP.net 3.5
và MS SQL 2005. Việc cài đặt và sử dụng nopCommerce rất đơn giản, bạn chỉ cần tải về và
làm theo hướng dẫn là đã có thể cài đặt một trang thương mại điện tử cho riêng mình hay cho
doanh nghiệp, công ty của bạn. Với kiến trúc mở, nopCommerce cho phép dễ dàng bổ sung các
chức năng mới.
Tính năng:
- Hỗ trợ catalog và nhà sản xuất
- Các catalog cũng có thể được lồng nhau và có thế thêm bao nhiêu catalog con tùy ý
muốn.
- Sản phẩm có thể được ánh xạ tới nhiều hơn một catalog hoặc nhà sản xuất
- Cho phép người dùng chưa đăng ký có thể mua hàng
- Hỗ trợ lựa chọn cho các sản phẩm (ví dụ: Xây dựng máy tính riêng của bạn)
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
- Hỗ trợ đa tiền tệ
- Đơn vị: Trọng lượng, kích thước
- Cập nhập thời gian thực tỷ giá trao đổi tiền tệ (ECB)
- Hỗ trợ SSL
- Xuất , nhập dữ liệu (XML, Excel)
- Tạo hóa đơn dạng PDF
- Thiết kế hoàn toàn tùy biến 100% bằng cách sử dụng mẫu
- Cho phép cấu hình danh sách các quốc gia:
o Với Đăng ký
o Đối với thanh toán
o Để vận chuyển
- Tuân thủ chuẩn W3C (XHTML)
Đặc tính sản phẩm
- Thuộc tính sản phẩm (ví dụ như màu sắc, kích thước)
- Hỗ trợ nhiều hình ảnh cho mỗi sản phẩm
- Tự động thay đổi kích thước hình ảnh
- Miễn phí hỗ trợ sản phẩm

- Hỗ trợ cho các sản phẩm đơn giản (ví dụ như một cuốn sách) hoặc sản phẩm với các
biến thể
- Hỗ trợ cho giảm giá bán
- Sản phẩm tìm kiếm
- Sản phẩm đặc trưng, các sản phẩm bán hay sản phẩm mới
- Theo dõi hàng tồn kho
- Vô hiệu hoá các nút mua các sản phẩm cụ thể
- Chi tiết kỹ thuật sản phẩm (ví dụ như bộ xử lý, bộ nhớ, card đồ họa)
- So sánh các tính năng sản phẩm (nếu bật)
Tiếp thị & Khuyến mãi
- Hỗ trợ sản phẩm liên quan
- Tiếp thị quản lý (chiến dịch)
- Các nhóm khách hàng có thể được đánh dấu là miễn phí vận chuyển
- Các nhóm khách hàng có thể được đánh dấu là miễn thuế
- Hỗ trợ giảm giá
- Hỗ trợ các phiếu giảm giá
- Bạn có thể chỉ định một ngày bắt đầu và ngày kết thúc khi phiếu giảm giá này là hợp lệ
- Giảm giá có thể được gắn cho các sản phẩm
- Giảm giá có thể được gắn cho chuyên mục
- Trang các sản phẩm vừa xem
- Tùy chọn Vận chuyển miễn phí
- Hỗ trợ bình chọn
- Hỗ trợ lưu trữ blog
- Hỗ trợ Diễn đàn
- Hỗ trợ các chương trình liên kết
* Froogle
* Google
* Thùy chỉnh email mẫu
* Các chủ đề CMS
Tính năng vận chuyển
- Tính toán vận chuyển theo lệnh tổng
- Tính toán vận chuyển theo thứ tự trọng lượng
- Tính toán vận chuyển theo quốc gia và trật tự trọng lượng tổng
- Miễn phí vận chuyển trên số tiền

- Hỗ trợ kho hàng
- Thêm chi phí vận chuyển theo sản phẩm
- Chỉ định tất cả các đơn đặt hàng như là miễn phí vận chuyển
- Admin xác định phương thức vận chuyển
- Hỗ trợ cho download sản phẩm
Tính năng thuế
- Áp dụng thuế theo quốc gia
- Áp dụng thuế của nhà nước
- Hỗ trợ VAT
…
Phương thức thanh toán
- Phương thức thanh toán bằng tiền mặt
- Hóa đơn chấp nhận mua.
- Chấp nhận tất cả tín dụng và thẻ ghi nợ
- Xử lý thẻ tín dụng trực tuyến hoặc ngoại tuyến
- Checkout
- Authorize.NET
Tính năng dịch vụ khách hàng
- Cho phép khách hàng đăng ký / đăng nhập bằng email hoặc tên người dùng
- Danh sách mong muốn
- Khách hàng có thể xem lịch sử lệnh của họ và trạng thái trật tự
- Khách hàng có sổ địa chỉ
- Hỗ trợ nhiều địa chỉ thanh toán cho mỗi khách hàng
- Quyền của khách hàng (nhóm)
- Hỗ trợ thời gian theo khu vực
- Diễn đàn xây dựng sẵn
- Khôi phục mật khẩu
- Danh sách IP đen
4.2 Cài đặt
Việc cài đặt nopCommerce hết sức đơn giản và dễ dàng, tuy nhiên trước khi cài đặt bạn
cần kiểm tra hệ thống máy tính của mình. nopCommerce đòi hỏi cấu hình và công nghệ như
sau:
Hệ điều hành:
* Windows 7
* Windows Vista

* Windows XP
* Windows Server 2003
* Windows Server 2008
Máy chủ web:
* Internet Information Service (IIS) 5.1 hoặc cao hơn
ASP.NET 3.5 SP1
Cơ sở dữ liệu:
* MS SQL Server 2005 hoặc cao hơn
Hỗ trợ các trình duyệt:
* Microsoft Internet Explorer 6 hoặc cao hơn
* Mozilla Firefox 2.0 và cao hơn
* Apple Safari 2.x
MS Visual Studio 2008 (dùng cho các nhà phát triển, những người muốn sửa mã nguồn).
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu hệ thống ta bắt đầu cài đặt nopCommerce qua 4
bước:
Bước 1: Tải về nopCommerce
Phần mềm mã nguồn mở nopCommerce được cung cấp miễn phí tại địa chỉ
http://www.nopcommerce.com/Downloads.aspx .Ở đây chúng tôi sử dụng nopCommerce phiên
bản 1.40
Bước 2: Upload lên web server
Sau khi tải về thành công bộ phần mềm ta cần giải nén và upload toàn bộ các tệp được
giải nén lên máy chủ hoặc thư mục gốc của máy mình.
Bước 3: Kiểm tra quyền với file
Ở bước này bạn phải đảm bảo rằng tài khoản của bạn trên máy chủ có quyền đọc ghi lên
thư mục nopCommerce mà bạn vừa upload lên.
Bước 4: Cài đặt
Bước 4.1: Tại trình duyệt nhập http://localhost/shop, nopCommerce sẻ tự động chuyển
tới đến trang cài đặt. Tuy nhiên, nếu máy chủ chưa cấp quyền đọc ghi tệp trong thư mục
nopCommerce thì quá trình cài đặt sẽ yêu cầu kiểm tra.

Việc cài đặt có hai lựa chọn: Cài đặt mới (Install) và nâng cấp từ một phiên bản trước đó
(Upgrade). Để cài đặt một trang thương mại điện tử mới bạn chọn Install nopCommerce và
nhấn Next.
Bước 4.2: Cấu hình SQL server

Trong bước này bạn cần điền tên hoặc Ip của máy chủ SQL server. Sau đó bạn cần điền
tên tài khoản dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu. Có hai lựa chọn là dùng tài khoản do được cung
cấp bởi host hoặc sử dụng tài khoản ASP.NET tích hợp sẵn của windows. Nhấn Next để tiếp
tục.
Bước 4.3: Tạo cơ sở dữ liệu

Ở bước này bạn cần đưa ra tên của cơ sở dữ liệu sẽ được tạo ra hoặc tên của cở sở dữ
liệu có sẵn. Nhấn vào mục Create sample data để tạo dữ liệu mẫu cho trang. Nhấn Next để tiếp
tục.
Bước 4.4: Hoàn tất quá trình cài đặt

Sau khi cài đặt thành công, bạn nhấn vào Go to site để chuyển tới trang thương mại điện
tử mình cài đặt.
Tài khoản admin mặc định : admin@yourstore.com pass: admin
4.3 Sử dụng
Giao diện chính của trang thương mại điện tử như sau:

Các mục chính:
Categories and Manufacturers
Lọc các sản phẩm
Tìm kiếm (Searching)
Trang giới thiệu các sản phẩm mới (New Product Pages)
Mục đánh giá và nhận xét (Ratings and Reviews)
Gửi Email giới thiệu (Emailing a Friend)
So sánh sản phẩm (Comparing Products)
Xem lại các sản phẩm (Recently Viewed Products)
Đăng ký một tài khoản mới (Registration)
Đăng nhập (Login)
Trang cá nhân
Giỏ hàng (Shopping Cart)
Danh sách sản phẩm mong muốn ( WishList)
Quá trình thanh toán (Purchasing Process)
Chi tiết đơn hàng
Tin tức (News)

Blog
Polls...
4.4 Quản trị hệ thống
Để quản trị hệ thống bạn đăng nhập với tài khoản admin sau đó nhấn vào liên kết
Administrator để vào mục quản trị.
1.

Quản lý Catalog

Để thêm một mục mới bạn nhấn vào nút Add new category

Điền các thông tin cần thiết:
Thông tin Category
•Name: Tên . Tên thể loại như sẽ xuất hiện
•Image: Hình ảnh. Chọn một hình ảnh bằng cách nhấn vào Browse ... và định vị các hình
ảnh trên máy tính của bạn.
•Description: Mô tả category.
•Template - Mẫu. Các bản mẫu của thể loại. Nó quản lý giao diện của trang thể loại, bao
gồm cả các đối tượng trên trang và cấu trúc của trang. Bạn có thể tùy chỉnh thiết kế của mỗi thể
loại riêng của tùy chọn này.
•Parent category - thể loại cha. Chọn thể loại cha, trong đó mục này sẽ được tạo ra.
•Price range - Giá. Xác định phạm vi giá cho bộ lọc lưu phạm vi giá. Tách với phạm vi
một dấu chấm phẩy ví dụ: '0 -199; 200-300; 301 -; '(301 - có nghĩa là 301 và hơn).
•Published . Xuất bản. Khi một thể loại được xuất bản, nó sẽ được hiển thị trong quá
trình duyệt vào cửa hàng. Nếu thể loại này không được xuất bản, nó sẽ không được hiển thị .
•Display order . Hiển thị đơn hàng.
Các thông tin bổ sung:
•Meta keywords . Từ khoá sẽ hiển thị trong thẻ của nguồn HTML của thể loại.
•Meta description . Mô tả Meta mô tả.
•Meta title . Tiêu đề meta. Tiêu đề sẽ hiển thị trong thanh tiêu đề của trình duyệt khi thể
loại này đang được xem.
•Page size . Kích thước trang. Thiết lập kích thước trang cho các sản phẩm trong thể loại
này ví dụ như các sản phẩm '4 'trên một trang.
2.

Quản lý các nhà sản xuất

Thôn tin Nhà sản xuất
•Name . Tên. Tên nhà sản xuất như nó sẽ xuất hiện ở trang chính.
•Image . Hình ảnh. Chọn một hình ảnh bằng cách nhấn vào Browse ... và định vị các
hình ảnh trên máy tính của bạn.
•Description . Mô tả nhà sản xuất
•Template . Mẫu. Bạn có thể tùy chỉnh thiết kế nhà sản xuất riêng lẻ của từng tùy chọn
này.
•Price range . Giá. Xác định phạm vi giá cho bộ lọc lưu phạm vi giá.
•Published . Xuất bản
•Display order . Hiển thị đặt hàng. This determines the sort order of the manufacturer.
Điều này sẽ xác định thứ tự sắp xếp của các nhà sản xuất.
3.

Quản lý thông tin thuộc tính

4.

Quản lý sản phẩm

Sản phẩm là những hàng hóa được bán tại cửa hàng của bạn. Tất cả các sản phẩm cần
phải được liệt kê theo một thể loại hay tiểu thể loại. nopCommerce không có giới hạn số lượng
của sản phẩm trong cửa hàng của bạn.
Các sản phẩm được kiểm soát thông qua khu vực admin. Thông tin sản phẩm, phiên bản
sản phẩm, sản phẩm liên quan, giảm giá, hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật được quản lý ở
đây.

Thông tin sản phẩm

Các tùy chọn tiếp theo và các giá trị được áp dụng cho các sản phẩm (không phải phiên
bản sản phẩm).
•Product name . Tên sản phẩm.
•Short description . Mô tả ngắn.
•Full description . Mô tả đầy đủ.
...
•Price . Giá. Chi phí mà bạn nhập ở đây sẽ được hiển thị trên tất cả các trang giá cả.
•Old price . Giá cũ.
•Availbale start date . ngày bắt đầu.
•Availbale end date . ngày kết thúc.
•Weight . Trọng lượng của sản phẩm của bạn.
•Length . Chiều dài của hàng của bạn.
•Width . Chiều rộng mặt hàng của bạn.
•Height . Chiều cao mặt hàng của bạn.

