
 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 11/2021 55 

  

 

 

 

 

LỮ THỊ NGỌC DIỆP * 

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về nghĩa vụ cung cấp thông tin của các bên trong quá trình đàm 

phán hợp đồng thương mại với mục tiêu: 1) xác định nhu cầu và mức độ điều chỉnh của pháp luật đối 

với nghĩa vụ cung cấp thông tin; 2) tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về nghĩa 

vụ cung cấp thông tin trong quá trình đàm phán hợp đồng thương mại; 3) khẳng định rằng bên nào có 

hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin đều có khả năng phải gánh chịu những chế tài nhất định. 

Bài viết cũng chỉ ra rằng, hệ thống pháp luật Việt Nam bước đầu đã có quy định về nghĩa vụ cung cấp 

thông tin trong quá trình đàm phán và hậu quả pháp lí của việc vi phạm nghĩa vụ, tuy nhiên vẫn tồn 

tại một số hạn chế, bất cập trong các quy định này, từ đó đặt ra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu thực tiễn 

và hoàn thiện pháp luật.  
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LEGAL PROVISIONS ON DUTY TO DISCLOSE INFORMATION DURING COMMERCIAL 

CONTRACT NEGOTIATIONS 

Abstract: The article researches the obligation to provide information of the parties during the 

negotiation of a commercial contract with the following objectives: 1) determining the need and the 

extent of the law's adjustment to the obligation to provide information; 2) analyzing the provisions of 

current Vietnamese law on the obligation to disclose information during the negotiation of a 

commercial contract; 3) asserting that any party that violates the obligation to disclose information is 

likely to be subjected to certain sanctions. The article also points out that Vietnamese legal system 

initially has provisions on the obligation to provide information during the negotiation process and 

the legal consequences of breach of the obligation. However, there are still some limitations and 

inadequacies in these regulations, thereby posing a requirement for further practical research and 

improvement of the law. 
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1.  Khái quát về nghĩa vụ cung cấp thông 

tin trong giai đoạn đàm phán hợp đồng 

Đàm phán là một cuộc nói chuyện có 

chủ đích, diễn ra hàng ngày, hàng giờ, giữa 

mọi người về mọi vấn đề của đời sống và thể 

hiện rõ nét nhất trong lĩnh vực kinh doanh 

thương mại. Tác giả Hoàng Đức Thân đưa ra 

định nghĩa: “Đàm phán kinh doanh thương 

mại là sự bàn bạc, thoả thuận giữa hai hay 

nhiều bên để cùng nhau nhất trí hay thoả 

hiệp giải quyết những vấn đề về lợi ích có  
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