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CHƯƠNG 14
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Điều 14.1. Định nghĩa:
Trong phạm vi của Chương này:

Hệ thống máy chủ là các máy chủ và các thiết bị lưu trữ dùng để xử lý và lưu trữ thôn
mại;
Pháp nhân được bảo hộ1 là:
(a) một hoạt động đầu tư được bảo hộ như định nghĩa tại Chương II (Đầu tư)

(b) một nhà đầu tư của một Bên như định nghĩa tại Chương II (Đầu tư), nhưng không bao
tài chính; hoặc

(c) Nhà cung cấp dịch vụ của một Bên như định nghĩa tại Chương JJ (Thương mại dịch v

nhưng không bao gồm một tổ chức tài chính hoặc một nhà cung cấp dịch vụ tài chính q
nghĩa tại Chương KK (Dịch vụ tài chính)

Sản phẩm số là một chương trình máy tính, văn bản, video, hình ảnh, ghi âm hoặc sản
thuật số, sản xuất vì mục tiêu kinh doanh hay phân phối thương mại, và có thể được truyề

Chứng thực điện tử là quy trình hoặc hành động xác minh danh tính của một bên đối vớ
tử và đảm bảo tính toàn vẹn của một giao tiếp điện tử;

Truyền đưa điện tử hoặc truyền được bằng điện tử là một hoạt động truyền tin được t
từ trường, kể cả bằng các phương tiện quang tử;

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin, bao gồm cả dữ liệu, về một thể nhân/tự nhiên nhâ
định;

Văn bản quản lý về thương mại là các mẫu được ban hành hoặc kiểm soát bởi một Bên
cho một nhà xuất khẩu hoặc nhập khẩu có liên quan đến việc xuất hay nhập khẩu hàng hó

Tin nhắn điện tử thương mại không mong muốn là một tin nhắn điện tử được g
marketing đến một địa chỉ điện tử thông qua một nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet
phạm vi quy định của luật và các quy định của mỗi Bên, mà không có sự đồng ý của ngư
rõ ràng của người nhận.
Điều 14. 2: Phạm vi và Các quy định chung:

1. Các Bên ghi nhận các giá trị tăng trưởng kinh tế cũng như cơ hội mà Thương mại đi

biên giới) và chương KK (Dịch vụ tài chính), bao gồm cả các ngoại trừ hoặc các biện phá
trong Hiệp định này được áp dụng cho các nghĩa vụ đó.

5. Để rõ ràng hơn, các nghĩa vụ nêu trong các Điều 14.4 (Không phân biệt đối xử với các
chuyển thông tin xuyên biên giới bằng phương tiện điện tử), Điều 14.13 (Đặt hệ thống má
sẽ:

(a) Tùy thuộc vào các điều khoản liên quan, các ngoại lệ và các biện pháp không tương
Chương JJ (Thương mại dịch vụ qua biên giới) và Chương KK (Dịch vụ Tài chính
(b) Được hiểu đồng thời với các điều khoản liên quan khác trong Hiệp định này.

6. Các nghĩa vụ nêu trong các Điều 14.4 (Không phân biệt đối xử với các sản phẩm số), Đ
xuyên biên giới bằng phương tiện điện tử), Điều 14.13 (Đặt hệ thống máy chủ) sẽ không
yếu tố không tương thích được áp dụng và duy trì theo như các Điều II.11 (Các biện pháp
Đầu tư), Điều JJ.7 (Các biện pháp không tương thích của Chương Thương mại dịch vụ qu
biện pháp không tương thích của Chương Dịch vụ tài chính).
Điều 14.3: Thuế hải quan:

1. Không Bên nào được áp các loại thuế hải quan đối với các giao dịch điện tử, bao gồm
phương thức điện tử, giữa một pháp nhân của một Bên với một pháp nhân của một Bên k

2. Để rõ ràng hơn, khoản 1 sẽ không ngăn cản một Bên áp các thuế nội địa, lệ phí hoặc cá
được truyền đưa bằng phương thức điện tử, miễn là các loại thuế, lệ phí hoặc khoản thu đ
với Hiệp định này.
Điều 14.4: Không phân biệt đối xử các sản phẩm số:

1. Không Bên nào được đối xử kém thuận lợi hơn đối với sản phẩm số được tạo ra, sản x
hàng hoặc xuất hiện trên cở sở các nguyên tắc thương mại tại lãnh thổ của một Bên khác,
giả, người biểu diễn, nhà sản xuất, nhà phát triển hoặc chủ sở hữu là pháp nhân của một B
tương tự khác. 4

2. Khoản 1 sẽ áp dụng trong trường hợp có mâu thuẫn với các quyền và nghĩa vụ trong C

3. Các Bên hiểu rằng Điều này sẽ không áp dụng cho các khoản trợ cấp hay tài trợ bởi mộ
vay, bảo lãnh và bảo hiểm do Chính phủ hỗ trợ.
4. Điều này sẽ không áp dụng đối với phát thanh truyền hình.
Điều 14.5: Khung quy định trong nước về giao dịch điện tử

2. Không bên nào được áp dụng hoặc duy trì các biện pháp đối với chứng thực điện tử mà

(a) ngăn cấm các Bên tham gia vào một giao dịch điện tử được cùng nhau quyết định các
với giao dịch đó; hoặc

(b) ngăn cấm các Bên tham gia vào một giao dịch điện tử có cơ hội được chứng minh trướ
pháp rằng giao dịch của họ tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý về chứng thực.

3. Không phụ thuộc vào các quy định tại khoản 2, một Bên có thể quy định đối với một
pháp chứng thực phải đáp ứng những tiêu chuẩn về hiệu suất nhất định hoặc phải được cô
quyền theo quy định pháp luật.
4. Các Bên sẽ khuyến khích việc sử dụng chứng thực điện tử tương thích.
Điều 14.7: Bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến

1. Các Bên thừa nhận tầm quan trọng của việc áp dụng và duy trì các biện pháp minh bạc
dùng khỏi các hành vi gian lận và lừa đảo thương mại như được đề cập ở Điều PP.7.2 (Bả
gia vào thương mại điện tử.

2. Mỗi Bên sẽ áp dụng hoặc duy trì các quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng để n
lừa đảo thương mại gây tổn hại hoặc có nguy cơ gây tổn hại cho người tiêu dùng tham gia
trực tuyến.

3. Các Bên thừa nhận tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các cơ quan bảo vệ người tiêu
liên quan khác đối với các hoạt động thương mại điện tử qua biên giới nhằm nâng cao lợi
hiện điều này, các Bên khẳng định nội dung hợp tác trong Điều PP.7.5 và Điều PP.7.6 (B
hợp tác đối với các hoạt động thương mại trực tuyến.
Điều 14.8: Bảo vệ thông tin cá nhân5

1. Các Bên thừa nhận các lợi ích về kinh tế và xã hội của việc bảo vệ thông tin cá nhân củ
và đóng góp của điều này vào việc nâng cao sự tín nhiệm của người tiều dùng đối với thư

2. Để thực hiện điều này, các Bên sẽ áp dụng hoặc duy trì khung pháp lý quy định việc bả
dùng thương mại điện tử. Trong quá trình xây dựng khung pháp lý về bảo vệ thông tin cá
nguyên tắc và hướng dẫn của các tổ chức quốc tế liên quan6.

3. Mỗi Bên sẽ nỗ lực, trong phạm vi thẩm quyền của mình, sẽ áp dụng các thông lệ về kh
bảo vệ người dùng thương mại điện tử khỏi các hành vi xâm phạm thông tin cá nhân.

4. Mỗi Bên nên công bố các thông tin về các biện pháp bảo vệ thông tin tin cá nhân đối v
bao gồm các cách thức để:

Điều 14.9: Thương mại không qua giấy tờ
Mỗi Bên sẽ nỗ lực để:
(a) công bố rộng tãi các văn bản quản lý về thương mại ở dạng điện tử; và

(b) chấp nhận các văn bản quản lý về thương mại được nộp bằng phương thức điện tử với
các văn bản bằng giấy.

Điều 14.10: Các nguyên tắc về truy cập và sử dụng Internet cho Thương mại điện tử
Tùy thuộc vào các chính sách, luật pháp và quy định được áp dụng, các Bên ghi nhận lợi
các quyền như sau trên lãnh thổ của mình:

(a) truy cập và sử dụng các dịch vụ và ứng dụng trên Internet theo chọn lựa của người tiêu
được quản trị một cách hợp lý7;

(b) kết nối các thiết bị của người dùng cuối với Internet theo chọn lựa của người tiêu dùng
tổn hại cho mạng lưới; và

(b) truy cập các thông tin về các biện pháp quản trị mạng lưới từ nhà cung cấp kết nối Int
Điều 14.11: Lưu chuyển thông tin xuyên biên giới bằng phương tiện điện tử

1. Các Bên thừa nhận rằng mỗi Bên có thể có nhưng yêu cầu quản lý riêng đối với việc lư
phương tiện điện tử.

2. Mỗi Bên sẽ cho phép việc lưu chuyển thông tin xuyên biên giới bằng các phương tiện đ
nhân, nếu việc lưu chuyển này phục vụ cho hoạt động kinh doanh của một pháp nhân đượ

3. Không có gì trong Điều này ngăn cản một Bên áp dụng hoặc duy trì các biện pháp khô
hiện mục tiêu chính sách công cộng chính đáng, miễn là biện pháp đó:

(a) không được áp dụng để nhằm mục đích tạo ra sự phân biệt đối xử tùy tiện hoặc vô lý,
trá hình.

(b) không áp đặt các hạn chế hơn mức cần thiết đối với các hoạt động lưu chuyển thông ti
công cộng chính đáng.
Điều 14.12: Chia sẻ cước kết nối Internet

Các Bên ghi nhận rằng một nhà cung cấp có nhu cầu kết nối Internet quốc tế nên được ph
của một Bên khác trên cơ sở thương mại. Các hoạt động đàm phán này có thể bao gồm đà
thiếp lập kết nối, vận hành và bảo trì các thiết bị của các nhà cung cấp.

(b) không áp đặt các hạn chế hơn mức cần thiết đối với việc sử dụng và đặt hệ thống máy
sách công cộng chính đáng.
Điều 14.14: Tin nhắn điện tử thương mại không mong muốn8

1. Mỗi Bên sẽ áp dụng hoặc duy trì các biện pháp liên quan đến tin nhắn điện tử thương m

(a) yêu cầu các nhà cung cấp các tin nhắn điện tử thương mại không mong muốn phải tạo
năng ngăn việc tiếp tục phải nhận những tin nhắn đó.

(b) yêu cầu phải có sự chấp thuận của người nhận, được quy định cụ thể trong luật pháp v
nhận các tin nhắn điện tử thương mại; hoặc

(c) nếu không thì phải quy định việc giảm thiểu tối đa các tin nhắn điện tử thương mại kh

2. Các Bên sẽ quy định việc đòi bồi thường đối với các nhà cung cấp tin nhắn điện tử thư
tuân thủ theo các biện pháp được áp dụng hoặc duy trì như ở khoản 1.

3. Các Bên sẽ nỗ lực hợp tác trong các vụ việc thích hợp có liên quan đến quy định về tin
mong muốn mà cả 2 Bên đều có chung mối quan tâm.
Điều 14.15: Hợp tác
Ghi nhận tính chất toàn cầu của thương mại điện tử, các Bên sẽ nỗ lực để:

(a) cùng nhau hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua các trở ngại trong việc ứng d

(b) trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệp về quy định, chính sách, việc thực thi và tuân
tử, bao gồm:
(i) bảo vệ thông tin cá nhân;

(ii) bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến bao gồm cả những biện pháp khôi phục và nâng cao
(iii) tin nhắn điện tử thương mại không mong muốn
(iv) vấn đề an ninh trong các liên lạc điện tử;
(v) chứng thực; và
(vi) chính phủ điện tử

(c) trao đổi thông tin và chia sẻ quan điểm về việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ trực t
Bên;

Điều 14.17. Mã nguồn:

1. Không Bên nào được yều cầu việc chuyển giao hoặc truy cập đến mã nguồn của phần m
nhân của một Bên khác như là một điều kiện để phần mềm hoặc các sản phẩm sử dụng ph
phối, bán hoặc sử dụng trong lãnh thổ của Bên đó.

2. Trong phạm vi của Điều này, phần mềm được nói đến khoản 1 sẽ chỉ giới hạn trong cá
dùng các phần mềm đó trên thị trường đại chúng, và không bao gồm các phần mềm được
3. Không có gì trong Điều này sẽ ngăn cản:

(a) việc cam kết hoặc thực thi các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc cung cấp m
đàm phán trên cơ sở thương mại; hoặc

(b) một Bên yêu cầu sửa đổi mã nguồn của phần mềm cần thiết để phần mềm đó tuân thủ
phù hợp với Hiệp định này.

4. Điều này sẽ không được hiểu là có tác động đến các yêu cầu liên quan đến các đăng ký
đã được cấp, bao gồm cả các lệnh do cơ quan tư pháp ban hành liên quan đến tranh chấp
quy định pháp luật và thông lệ của một Bên về các biện pháp chống lại hành vi tiết lộ trái
Điều 14.18: Giải quyết tranh chấp

1. Đối với các biện pháp hiện hành, Malaysia sẽ không áp dụng cơ chế giải quyết tranh ch
quyết tranh chấp) đối với các nghĩa vụ của Điều 14.4 (Không phân biệt đối xử với các sản
chuyển thông tin xuyên biên giới bằng phương tiện điện tử) trong khoảng thời gian 3 năm
lực đối với Malaysia.

2. Đối với các biện pháp hiện hành, Việt Nam sẽ không áp dụng cơ chế giải quyết tranh c
quyết tranh chấp) đối với các nghĩa vụ của Điều 14.4 (Không phân biệt đối xử với các sản
chuyển thông tin xuyên biên giới bằng phương tiện điện tử) và Điều 14.13 (Đặt hệ thống
năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực đối với Việt Nam.

