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TRẦN ANH TUẤN * 

Tóm tắt: Bài viết phân tích, luận giải về chính sách của Đảng đối với pháp luật tố tụng dân sự 

Việt Nam trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xác định những thành 

tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tác động tới lĩnh vực tư pháp dân sự và khả năng 

ứng dụng những thành tựu này trong việc hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. Trên cơ sở 

các kết quả nghiên cứu này, bài viết phân tích triết lí, kinh nghiệm của Pháp, Đức, Liên minh châu Âu 

trong việc pháp lí hoá các vấn đề kĩ thuật, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật tố 

tụng dân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

Từ khoá: Pháp luật tố tụng dân sự; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Cách mạng 4.0; giao dịch 

điện tử; dữ liệu điện tử; xét xử trực tuyến 
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VIETNAM'S CIVIL PROCEDURE LAW IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL 

REVOLUTION 

Abstract: The article analyzes and interprets the Party's policies towards Vietnam's civil law in 

the context of the impact of the Fourth Industrial Revolution as well as identifying the achievements of 

the Fourth Industrial Revolution that have an impact on the civil justice field and the applicability of 

these achievements in refining Vietnam's civil procedure law. On the basis of these research results, 

the article analyzes the philosophy and experiences of France, Germany and the European Union in 

the legalization of technical issues, thereby proposing solutions to improve the legal system. Vietnam's 

civil procedure law meets the requirements of the Fourth Industrial Revolution. 
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1. Chủ trương, chính sách của Đảng về 

pháp luật tố tụng dân sự trong bối cảnh 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

đặt ra nhiệm vụ “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển 

giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành 

tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia… 

hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp 

luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết 

các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm 

nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước”.  
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