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DƯƠNG QUỲNH HOA * 

Tóm tắt: Bài viết xem xét khái niệm giải quyết tranh chấp trực tuyến và phân tích để thấy giải 

quyết tranh chấp trực tuyến là lựa chọn tốt để giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp với người tiêu 

dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử. Bài viết cũng chỉ ra những thuận lợi và khó khăn chính khi sử 

dụng phương thức trực tuyến giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng; đánh giá 

thực trạng pháp luật, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp 

trực tuyến giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử  ở Việt Nam. 
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ONLINE DISPUTES RESOLUTION BETWEEN BUSINESSES TO CONSUMERS IN 

E-COMMERCE IN VIETNAM 

Abstract: This article examines the concept of online dispute resolution and proposes that online 

dispute resolution is a good choice to resolve disputes between businesses to consumers in the field of 

e-commerce. The article also points out the main advantages and disadvantages when using online 

methods to resolve disputes between businesses to consumers; assess the legal status, thereby 

proposing some solutions to improve the law on online disputes resolution between businesses to 

consumers in the field of e-commerce in Vietnam. 
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ự phát triển mạnh mẽ của Internet đã làm 

thay đổi phương thức kinh doanh của 

các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ và ứng 

dụng thương mại điện tử (TMĐT), góp phần 

đẩy mạnh sự phát triển của thương mại trực 

tuyến giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng 

(Business to Consumer - B2C) trong thời 

gian qua. Internet đã thu hút sự tham gia 

toàn cầu vào TMĐT ngay cả đối với những 

người không đủ khả năng tham gia trực tiếp 

vào các thị trường ngoại tuyến. Người tiêu 

dùng và doanh nghiệp từ các quốc gia khác 

nhau có thể dễ dàng tham gia các giao dịch 

xuyên biên giới. Đặc biệt trong bối cảnh đại 

dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, cùng với 

các biện pháp ứng phó như giãn cách xã hội, 

phong toả, đóng cửa biên giới, tạm dừng 

hoạt động nhà máy, cửa hàng…, các hoạt 

động thương mại đã chuyển dần theo hướng 

dựa nhiều hơn vào nền tảng trực tuyến. Nền 

thương mại toàn cầu mới này đang tạo ra 

một cú hích đối với số lượng các tranh chấp 

thương mại quốc tế
1
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