
B ộ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-----------  Độc l ậ p - T ự  d o -H ạ n h  phúc

Số: 59/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 3ỉ tháng 12 năm 2015

THÔNG T ư

Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng
trên thiết bị dỉ động

Càn cứ Nghị định số 95/20Ỉ2/NĐ-CP ngày ì2 tháng ỉ 1 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức cùa Bộ 
Công Thươỉĩg;

Căn cứ Nghị định so 52/2013/NĐ-CP ngày 16 thảng 5 năm 20]3 của 
Chỉnh phủ về thương mại điện tử;

Theo đề nghị của Cục trường Cục Thương mại điện tử và Công nghệ 
thông tin,

Bộ ừưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về quản ỉỷ hoạt 
động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiêt bị di động.

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
*

1. Thông tư  này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về 
quản lý hoạt động thương mại điện từ  qua ứng dụng trên thiết bị di động (sau 
đây gọi là ứng dụng di động) quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (sau đây gọi là Nghị 
định số 52/2013/NĐ-CP).

2. Thông tư  này không áp dụng đối với các ứng dụng di động trong lĩnh 
vực ngân hàng, tín đụng, bảo hiểm, các ứng dụng mua bán, trao đổi tiền, vàng, 
ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác, các ứng dụng thanh toán, dịch vụ 
trung gian thanh toán và dịch vụ tài chính, ứng đụng trò chơi trực tuyến, ứng 
dụng đặt cược hoặc trò chơi có thường. Các ứng dụng này chịu sự điêu chỉnh 
của pháp luật quản lý chuyên ngành tương ứng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư  này áp dụng đốỉ với thương nhân, tồ chức, cá nhân tham gia 
hoạt động thương mại điện tử  trên lãnh thồ Việt Nam thông qua các ứng dụng di 
động, bao gồm:



a) Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu úng dụng bán hàng;

b) Thương nhân, to chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại 
điện tử;

c) Thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng ứng dụng cung cấp dịch vụ 
thương mại điện tử  để bán hàng hóa, dịch vụ;

d) Tồ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên cồ n g  thông 
tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2. Thương nhân, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này là 
thương nhân, tồ chức, cá nhẳn Việt Nam; cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt 
Nam; thương nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại V iệt Nam thông qua 
hoạt động đầu tư, lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. ứ n g  dụng di động là ứng dụng cài dặt trên thiết bị di động có nối mạng 
cho phép người đùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá 
nhân khác để m ua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, bao gôm úng 
dụng bán hàng và ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

2. ứ n g  dụng bán hàng là ứng dụng thương mại điện tử  trên thiết bị di 
động do thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết ỉập để phục vụ hoạt động xúc tiến 
thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

3. ứ n g  dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử  là ứng dụng thương 
mại điện tử trên thiết bị đi động do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp 
môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiên hành hoạt động 
thương mại, bao gồm ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng đấu 
giá trực tuyến và úng dụng khuyến mại trực tuyến.

4. ứ n g  dụng sàn giao địch thương mại điện tử  là ứng dụng di động cho 
phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu ứng dụng có thể 
tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ ừên đó.

5. ứ n g  dụng khuyến mại trực tuyến là ứng dụng di động do thương nhân, 
tồ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, 
tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

6. ứ n g  dụng đấu giá trực tuyến ]à ứng dụng di động cung cấp giải pháp 
cho phép thương nhân, tô chức, cá nhân không phải chủ sở hữu ứng dụng có thê 
tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

7. Chức năng đặt hàng trực tuyến là chức năng của ứng dụng di động cho 
phép khách hàng khởi đâu quá ữình giao kết hợp đồng theo những điều khoản 
được công bô trên ứng dụng đó, bao gôm cả việc giao kêt hợp đông với hệ thông 
thông tin tự động.
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8. Sản phẩm nội dung số là các văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh được 
thê hiện dưới dạng sô, được lưu giữ, truyên đưa trên môi trường mạng.

Điều 4. Nguyên tắc thông báo, đăng ký ứng dụng di động

1. Thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng di động có cả chức năng bán 
hàng và chức năng cung câp dịch vụ thương mại điện tử  chỉ thực hiện thủ tục 
đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP và quy định tại M ục 2 Chương II Thông tư này.

2. Với một ứng dụng di động, thương nhân, tồ chức, cá nhân chỉ thực hiện 
thủ tục thông báo hoặc đăng ký một lần cho các phiên bản ứng đụng khác nhau.

Điều 5. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chúc, cả nhân sở hữu ứng 
dụng bán hàng

]. Thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại M ục 1 Chương lĩ  
Thông tư  này.

2. Cung cấp đầy đủ các thông tin sau trên ứng dụng:

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tồ chức hoặc tên và địa chỉ 
thường trú của cả nhân;

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực 
tuyến khác.

3. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử 
trên ứng dụng đi động:

a) Tuân thủ các nghĩa vụ về bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng 
quy định tại M ục 1 Chương V Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;

b) Thông báo cho người tiêu dùng về việc úng dụng của mình sẽ thu thập 
những thông tin gì trên thiết bị di động khi được cài đặt và sử dụng;

c) Không được phép mặc định buộc người tiêu dùng phải sử dụng các
dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử đụng ứng dụng của mình.

4. Thực hiện các quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư  này nếu ứng
dụng bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến.

5. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu
của cơ quan nhà nước có thâm quyên đê phục vụ hoạt động thông kê thương mại 
điện tử, hoạt động thanh tra, kiềm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.

6. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, 
bào vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định 
của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

7. Trong trường hợp sử dụng ửng dụng bán hàng đề kinh doanh các hàng 
hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, thì phải
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đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ đó; đồng thời công bố trên úng dụng số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp pháp 
luật quy định phải có giấy chúng nhận đủ điểu kiện kinh doanh.

Điều 6. Trách nhiệm của thương nhân, tẳ chóc sở hữu ứng dụng cung 
cấp địch vụ thương mại điện tử

1. Đăng-ký-với Bộ Công Thương ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại 
điện tử theo quy định tại M ục 2 Chương II Thông tư này.

2. Xây dụng và công bố trên ứng dụng những thông tin sau:

a) Phạm ví trảch nhiệm  của thương nhân, tồ chức sở hữu ứng dụng trong 
những giao dịch được thực hiện qua ứng dụng này;

b) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện qua 
ứng dụng;

c) Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao 
dịch được thực hiện qua ứng dụng;

d) Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng ứng dụng theo 
quy định tại Điều 69 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;

đ) Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm  quyền lợi người tiêu dùng 
trong giao dịch thực hiện qua ứng dụng.

3. Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người sử dụng ứng dụng dịch 
vụ thương mại điện tử  đe bán hàng hóa, dịch vụ cung cấp các thông tin theo quy 
định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52 /2013/NĐ-CP khi 
đăng ký sử dụng dịch vụ.

4. Lưu trữ  thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử 
dụng ứng dụng và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bồ sung có 
liên quan.

5. Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng ứng 
dụng thực hiện được quy trình giao kết hợp đầng theo quy định tại Điều 8 và 
Điều 9 Thông tư này nếu ứng dụng có chức năng đặt hàng trực tuyến.

6. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 41 Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP nêu ứng dụng có chức năng tương tự  như website khuyến mại 
trực tuyến.

7. Thực hiện các quy định tại M ục 4 Chương III Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP nếu ứng dụng có chức năng đấu giá trực tuyển.

8. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan 
đên bí mật kinh doanh của thương nhân, tô chức, cá nhân và thông tin cá nhân 
của người tiêu dùng.
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9. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi ứng dụng các thông tin bán hàng hóa, dịch vụ 
thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

10. Loại bỏ khỏi ứng dụng những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng 
nhập lậu, hàng vi phạm quyên sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm 
pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có cản cứ xác thực về 
những thông tin này.

11. Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên ứng dụng của mình phải cung cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường 
hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

12. Cung cấp thông tin, hồ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành 
vi kinh doanh vi phạm pháp luật sử dụng ứng dụng của mình.

13. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu 
của cơ quan nhà nước có thầm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại 
điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 7. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng ứng 
dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ

1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại khoản 1, 
khoản 2 và khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP cho thương nhân, tổ 
chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng 
ứng dụng.

2. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 
30 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP nếu cho phép khách hàng thực hiện việc đặt 
hàng trực tuyến.

3. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ 
cung cấp trên ứng dụng.

4. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của m ình khi có yêu cầu 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại 
điện tử.<

Điều 8. Giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyén 
qua ứng dụng di động

1. Việc giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến qua ứng 
dụng dí động thực hiện theo các quy định tại M ục 2 Chương II Nghị định sô 
52/2013/NĐ-CP, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điêu này.

2. Trường hợp đối tượng của hợp dồng là sản phẩm  nội dung số hoặc dịch 
vụ trực tuyến và việc trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng được thể hiện 
bằng việc giao sản phâm hoặc cung ứng dịch vụ thì cơ chê rà soát và xác nhận 
phải đáp ứng các quy định sau:
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a) Hiển thị tên sản phẩm hoặc dịch vụ, tổng số tiền khách hàng phải trả 
cho hàng hóa, dịch vụ đó và phương thức thanh toán sẽ được áp dụng;

b) Cho phép khách hàng sau khi rà soái những thông tin trên được lựa 
chọn hủy hoặc xác nhận đê nghị giao kêt hợp đông.

Điều 9. Tbanh toán trực tuyến qua ứng dụng di động

1. Neu ứng dụng di động cỏ chức năng thanh toán trực tuyến, thương 
nhân, tổ chức, cá nhân phải thiết lập cơ chế để khách hàng rà soát và xác nhận 
thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

2. Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng đi động có chức năng 
thanh toán trực tuyến phải thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điêu 74 Nghị 
định số 52 /2013/MĐ-CP.

Chinmg n

THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Mục 1

THÔNG BÁO ỨNG DỤNG BÁN HÀNG

Điều 10. Đối tượng thông báo ứng dụng bán hàng

Đổi tượng thông báo là chủ sở hữu ứng dụng bán hàng, bao gồm:

ỉ . Thương nhân.

2. Tổ chức m à trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc tồ chức hoạt 
động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại 
điện tử.

3, Cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân và không thuộc đối tượng 
phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh.

Điều 11. Thông tín thông báo và quy trình thông báo ứng dụng bán hàng

1. Thông tin thông báo ứng dụng bán hàng bao gồm:

a) Tên ứng dụng;

b) Địa chỉ lưu trữ  hoặc địa chi tải ứng dụng;

c) Các thông tin quỵ định tại điểm b5 điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e 
khoản 2 Điều 53 N ghị định số 52/2013/NĐ-CP.

2. Quy trình thông báo ứng dụng bán hàng được thực hiện theo quy trình 
thông báo website thương mại điện tử  bán hàng quy định tại Điều 9, Điều 10 
Thông tư số 47 /2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử  (sau đây gọi là Thồng 
tư  số 47/2014/TT-BCT).



Điều 12. Cập nhật, thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo

1. Thương nhân, tồ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng bán hàng có nghĩa vụ cập 
nhật thông tin thông báo theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

2. Trong trường hợp có sự thay đồi một trong các thông tin quy định tại 
khoản 1 Điêu 1 ỉ Thông tư  này hoặc ngừng hoạt động của ứng đụng bán hàng đã 
thông báo, thương nhân, tô chức, cá nhân phải thông báo về Bộ Công Thương 
trong thời hạn 7 ngày làm việc kê từ khi có sự thay đổi thông tin hoặc ngừng 
hoạt động.

3. Quy trình thay đồi, chấm dứt thông tin đã thông báo về ứng dụng bán 
hàng được thực hiện theo quy trình áp dụng với website thương mại điện tử bán 
hàng quy định tại Điều ỉ 1 Thông tư số 47 /2014/TT-BCT.

Mục 2

ĐẢNG KÝ ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH v ụ  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ• ■ 1 ft m

Điều 13. Đối tượng đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại
điện tửỉ

Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực 
xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, sở hữu ứng dụng cung cấp dịch 
vụ thương mại điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 3 T hông tư này.

Điều 14. Hồ sơ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1. Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại diện tử  (theo Mầu 
tại Phụ ỉục ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Bản sao được chứng thực quyết định thành lập (đối với tồ chức), giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư  hoặc giấy phép đầu tư 
(đối với thương nhân).

3. Đe án cung cấp địch vụ thương mại điện tử  bao gồm  các nội dung quy 
định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

4. Quy ché quản lý hoạt động của ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại 
điện tử bao gồm các nội dung sau:

a) Các nội dung quy định tại Điều 38 Nghị định số 52 /2013/NĐ-CP;

b) Quy trình xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh 
doanh vi phạm pháp luật trên ửng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện từ.

5. Mầu hợp đồng địch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ 
chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử  với thương nhân, tổ 
chức, cá nhân tham gia mua bán hoặc tổ chức đấu giá, khuyến mại cho hàng 
hóa, dịch vụ trên ứng dụng đỏ.
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6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hoặc tổ 
chức đấu giá, khuyến mại hàng hóa, dịch vụ trên ứng đụng (nêu có).

Điều 15. Quy trình đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại 
điện tử  «

Quy trinh đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được 
thực hiẹn theo quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 
quy định tại Điều 15 và Đ iều 16 Thông tư số 47 /2014/TT-BCT.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký

1. Trường hợp có sự thay đồi một trong các thông tin liên quan tới ứng 
đụng đã được đăng ký dưới đây, thương nhân, tổ chức phải thông báo về Bộ Công 
Thương trong thời hạn 7 ngày làm việc kê từ ngày có sự thay đôi thông tin:

a) Thay đổi tên, địa chỉ lưu trữ ứng dụng hoặc địa chỉ để tải ứng dụng;

b) Các thay đổi khác quy định tại điểm a, điểm b, điểm  c, điểm đ, điềm e, 
điểm g, điềm h khoản 1 Điều 56 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

2. Việc sửa đổi, bổ sung thông tin được thực hiện theo quy trình sửa đồi, 
bồ sung thông tin đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy 
định tại Điều 17 Thông tư số 47 /2014/TT-BCT.

Điều 17. Hủy bỏ, chấm dứt đăng ký

1. Bộ Công Thương chấm dứt đăng ký đối với ứng dụng cung cấp dịch vụ 
thương mại điện tử  trong các trường hợp sau:

a) Theo đề nghị của thương nhân, tổ chức thiết lập úng dụng;

b) Thương nhân, tổ chức ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng ứng dụng 
cho íhưong nhân, tồ chức khác;

c) Quá 30 ngày kể từ ngày được xác nhận đăng ký m à ứng dụng không có 
hoạt động hoặc thương nhân, tổ chức không phản hồi thông tin khi được cơ quan 
quản lý nhả nước có thẩm quyền yêu cầu trong thời hạn do cơ quan đó ấn định.

2. Thương nhẳn, tồ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại 
điện tử khi ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng ứng dụng phải thông báo cho 
Bộ Công Thương trước 7 ngày làm  việc để chấm dứt đăng ký. Việc thông báo 
này được thực hiện trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi 
tiên hành đãng ký hoặc bằng vãn bản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện vê Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử  và Công nghệ thông tin).

3. Thương nhân, tố chức bị hủy bỏ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ 
thương mại điện tử  trong các trường hợp sau:

â) Thực hiện các hành vi bị cẩm trong hoạt động thương mại điện tử theo 
quy định tại Điều 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;
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b) Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Điều 57 Nghi đinh 
số 52/2013/NĐ-CP và tiếp tục tái phạm sau khi đã được Bộ Công Thương (Cục 
Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) nhắc nhở;

c) Bị đỉnh chỉ hoạt động thương mại điện tử theo quyết định xử lý vi 
phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 6 Thông tư 
này và tái phạm sau khi đã được Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và 
Công nghệ thông tin) nhắc nhở.

4. Thông tin về các ứng dụng bị hủy bỏ đăng ký sẽ được công bố trên 
Cổng íhông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Điều 18. Đăng ký lại ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhặn chuyền nhượng ứng dụng cung 
cấp dịch vụ thương mại điện tử, thương nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng ứng 
dụng phải tiến hành đăng ký lại ứng dụng. Việc đăng ký lại ứng dụng thực hiện 
theo Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này.

2. ứ n g  dụng bị hủy bỏ đăng ký thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, 
điểm d khoản 3 Điều 17 Thông tư này được làm thủ tục đăng ký lại sau khi thương 
nhân, tổ chức đã khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị hủy bỏ đăng ký.

Điều 19. Nghĩa vụ báo cáo định kỳ của thương nhân, tổ chức đã đăng 
ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại đỉện tử

Thương nhân, tồ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện 
tử có nghĩa vụ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 20 Thông tư  số 
47/2014/TT-BCT.

Chương III

CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CỎNG THỐNG TIN QUẢN LÝ HOẠT 
ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

m ề  9

Điều 20. Cồng bẳ danh sách các ứng dụng dỉ động đã thực hiện thủ 
tục thông báo và đăng ký

1. Ngay sau khi ứng dụng di động hoàn thành thủ tục thông báo hoặc đăng 
ký theo các quy định tại Thông tư này và nhận được xác nhận của Bộ Công 
Thương, thông tin về ứng dụng sẽ được đưa vào danh sách ứng dụng đã thông 
báo hoặc đăng ký để công bố công khai trên c ổ n g  thông tin Quản lý hoạt động 
thương mại điện tử.

2. Thông tin công bố bao gồm:

a) Tên ứng dụng và loại hình ứng dụng theo thông báo hoặc đăng ký với 
Bộ Công Thương;
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b) Địa chỉ lưu trữ  ứng dụng hoặc địa chỉ để tải ứng dụng;

c) Tên và thông tin liên hệ của thương nhân, tồ chức, cá nhân sở hữu ứng
dụng;

d) Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập cùa tồ 
chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân sờ hữu ứng dụng.

3. Khi một ứng dụng di động bị chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký, thông tin 
về ứng dụng sẽ bị rút khỏi danh sách quy định tại khoản 1 Điều này và chuyến 
sang chế độ ứng dụng đã châm dứt đăng ký hoặc chuyên vào danh sách ứng dụng 
vi phạm quy định của pháp luật theo quy định tại Điêu 21 Thông tư này.

Điều 21. Công bố danh sách các ứng dụng di động vi phạm quy định 
của pháp luât

1. Bộ Công Thương công bố trên c ổ n g  thông tin Quản lý hoạt động 
thương mại điện tử  đanh sách các ứng dụng di động vi phạm  pháp luật theo quy 
định tại Điều 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và các quy định về xử lý vi phạm 
hành chính trong thương mại điện tử.

2. Thông tin công bố bao gồm:

a) Tên ứng dụng, địa chỉ lưu trữ ứng dụng hoặc địa chỉ đề tải ứng dụng;

b) Tên và thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng di
động;

c) Hánh vi vi phạm cửa thương nhân, tồ chức, cá nhân và hình thức xử 
phạt, mức độ xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 22. Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về ửng dụng di động 
có dấu hiệu vi pbạm pháp luật

1. Bộ Công Thương tiếp nhận phản ánh của tồ chức, cá nhân về các hành 
vi sau trên ứng dạng di động:

a) Vi phạm  các quy định về thông báo và đăng ký ứng dụng đi động;

b) Vi phạm các quy định về giao kết hợp đồng và thanh toán trực tuyển 
qua ứng dụng di động tại Đ iều 8 và Điều 9 Thông tư  này;

c) Vi phạm các quy định về trách nhiệm của người sở hữu ứng dụng bán 
hàng hoặc ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử  tại Điều 5, Điều 6 
Thông tư này;

d) Vi phạm các quy định về trách nhiệm  của người sử dụng ứng dụng di 
dộng để bán hàng hóa, dịch vụ tại Điều 7 Thông tư  này;

đ) Các vi phạm  khác quy định tại Điều 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP 
và pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính.
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2. Việc tiếp nhận vả xử lý thông tin phản ánh được thực hiện theo quy 
định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 31 Thông tư số 47/20Ỉ 4/TT-BCT.

Chưoìig IV 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Trách nhiêm thi hành

1, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tiếp nhận và giải quyết 
các thủ tục thông báo, đăng ký ứng dụng di động và công bố thông tin trên cồng  
thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử theo các quy định tại Thông tư này.

2, Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương có trách 
nhiệm phoi họp tham gia công tác quản ỉý nhà nước đối với ứng dụng di động 
theo thẳm quyền.

3, Sở Công Thương các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương trong phạm 
vi chức năng, quyền hạn của minh phối hợp với Cục Thương mại điện tử  và 
Công nghệ thông tin trong việc thẩm tra, xác minh các thông tin thông báo, đăng 
ký; theo dõi, cập nhật và công bô thông tin trên Công thông tin Quản lý hoạt 
động thương mại điện tử.

Điều 24. Hiêu lưc thỉ hành • ■

ỉ . Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2016.

2. Các ứng dụng di động được thành ỉập và hoạt động trước ngày Thông 
tư này có hiệu lực phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký theo quy định tại 
Thông tư này trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thông tư  này có hiệu lực.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư  này, nếu có phát sinh vướng mắc, 
thương nhân hoặc các tẳ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ 
Công Thương để xem xét, xử lý./.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
Bộ trường, các Thứ traủng, các đon vị thuộc Bộ Cống Thương; 
LÍBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Sở Công Thương các tinh, íhành phố trực thuộc TW; 
Website Chính phủ; Website Bộ Công Thương;
Công báo;

Nơi nhận:
Vãn phòng Tồng Bí thư;
Vãn phòng Trung ương Đảng;
Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phù;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
Vàn phòng Chù tịch nước;
Vàn phòng Chính phủ;
Văn phòng Quốc hội;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Tòa án nhân dân tối cao;
Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); Trần Tuấn Anh

- Lưu: VT, TMĐT.
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PHỤ LỤC« I

Mau đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vu tbương mai điên tử
(Ban hành kèm theo Thông tư so 59/20Ỉ5/TT-BCT ngày 3ỉ thảng 12 năm 20ỉ 5

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHẨN, 
T ỏ  CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ô : .........  .. . . . . . . . . . ngày ... thảng ... năm ....

ĐƠN ĐẢNG KỶ ỨNG DỤNG CUNG CÁP DỊCH v ụ  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ* • I » •

K ính gủi: Cục Thương mại điện tử  và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

1. Thông tin về thương nhân, tổ chức
- Tên thương nhân, tổ chức:
- Tên giao địch (nếu có):
- Ten và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức:
- Địa chỉ:
-Đ iện  thoại: Fax: Email:
- Số giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép dầu tư:
Ngày cấp: Nơi cấp:

2. Thông tin về ứng dụng:

STT Tên ứng dụng' Địa chỉ lưu trữ hoặc tài ứng dụng2 Logo

1
2
3

□ Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử
□ Dịch vụ khuyến mại trực tuyến
□ Dịch vụ đấu giá írực tuyến
□ Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ:... . . . . . . . . . . . . . .

c. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chù yếu được giao dịch trên ứng dụng:
□ Hàng điện tử, gia dụng □ Sách, vãn phòng phẩm
□ Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng □ Hoa, quà tặng, đồ chơi
□ 0  tô, xe máy, xe đạp
□ Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe
□ Công nghiệp, xây dựng
□ Thiết bị nội thất, ngoại thất
□ Bất động sản

□ Thực phấm, đô uống
□ Dịch vụ lưu trú và du lịch
□ Dịch vụ việc làm
□ Dịch vụ khác
□ Hàng hóa khác (đề nghị nêu ....)

A’ơi nhận:
- Như trên-;
- Cơ quan chù quàn (nếu có);
- Lưu:

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT » • •
(Ký tên, đóng dấu)

1 V í dụ: Tên ứng dụng: Sàn giao dịch ABC
2 V i dụ: Địa chi ỉưư trữ: https://pIay.google.com /store/apps/details?id=com .sangiaodicliabc
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