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CHƯƠNG 1: 
THIẾT LẬP SỰ HIỆN DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP 
TRÊN INTERNET

1. Giới thiệu

Trong những năm gần đây, xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu trong bối cảnh nền kinh tế 
số được thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, khi thế giới đang phải chống chọi với đại 
dịch COVID-19 về mặt sức khỏe thì nền kinh tế cũng phải gánh chịu tổn thất nghiêm trọng, 
điển hình là chuỗi cung ứng hàng hóa bị đóng băng, kết nối giữa doanh nghiệp và khách 
hàng bị ngưng trệ. Những thay đổi này đã tạo nên động lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp 
trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đặt ưu tiên hàng đầu trong hoạt động thiết lập 
hiện diện của doanh nghiệp trên Internet. 

Thiết lập sự hiện diện doanh nghiệp trên Internet là gì?

Thiết lập hiện diện doanh nghiệp trên Internet là bước mở đầu trong hoạt động kinh doanh 
điện tử (E-business). Doanh nghiệp điện tử thiết lập sự hiện diện của mình trên nền tảng Inter-
net thay vì hiện diện vật lý như mô hình truyền thống. Hay có thể nói là toàn bộ quá trình 
thành lập, tổ chức kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và hợp tác kinh doanh với doanh 
nghiệp khác (Business to Business - B2B) hay thực hiện thương mại điện tử (Business to Cos-
tumer - B2C) nói chung được thực hiện hoàn toàn bằng thông điệp dữ liệu và tương tác điện 
tử. Khái niệm này cần được phân biệt với thương mại điện tử (E-commerce), bản chất chỉ 
tập trung vào mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng trên nền tảng số, nói cách 
khác kinh doanh điện tử có phạm vi rộng hơn hơn thương mại điện tử. 

Tiềm năng của doanh nghiệp điện tử

Hiệu quả mà loại hình kinh doanh này đem lại về mặt kinh tế là vô cùng lớn, có thể kể đến 
việc nâng cao mức độ tiếp xúc với lượng khách hàng tiềm năng và tiết kiệm chi phí mặt 
bằng, đầu tư vào những tài sản cố định của doanh nghiệp. Không những vậy còn có thể tối 
đa hóa sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực cũng 
như giảm thiểu tổn thất khi người lao động không thể đến nơi làm việc trong hoàn cảnh bất 
khả kháng như đại dịch COVID-19 hiện nay. 

2. Khởi nghiệp doanh nghiệp trên Internet

Khởi nghiệp kinh doanh trên môi trường điện tử là việc hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh 
trên nền tảng công nghệ thông tin. Doanh nghiệp này trên thực tế tồn tại và hoạt động dưới 
dạng cơ sở dữ liệu điện tử và tương tác kỹ thuật số.  Tuy nhiên, quy định pháp luật hiện hành 
chưa cho phép hình thành doanh nghiệp số, không hiện diện bằng thực thể vật chất. Như 
vậy, việc khởi nghiệp doanh nghiệp trên Internet đang gặp phải những giới hạn về mặt 
pháp lý như thế nào? Cùng tìm hiểu một số khía cạnh dưới đây:
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Đăng ký kinh doanh trực tuyến

Những năm gần đây, việc vận hành Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 
(dangkykinhdoanh.gov.vn) đã phần nào tạo điều kiện cho các chủ thể kinh doanh hội nhập 
vào kỷ nguyên kinh tế số. Việc đăng ký doanh nghiệp bây giờ có thể dễ dàng thao tác và 
chuẩn bị tại nhà theo nguyên tắc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử 
có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.  Cụ thể là người thành lập 
doanh nghiệp thực hiện đăng ký, đóng phí, thực hiện nộp, chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ trực 
tuyến mà không cần phải trực tiếp đi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có thể sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao 
dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua 
mạng thông tin điện tử.

Văn phòng, trụ sở ảo

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp khi thành lập bắt buộc phải có trụ sở 
chính giao dịch. Trụ sở phải được đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh 
nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện 
tử.  Nghĩa là, pháp luật Việt Nam hiện tại chỉ cho phép thành lập doanh nghiệp nếu doanh 
nghiệp đó có trụ sở tồn tại trên thực tế, không thể là một trang mạng điện tử, tài khoản 
mạng xã hội hay hộp thư bưu điện. Quy định này cho đến thời điểm hiện tại là hợp lý với cơ 
chế kiểm soát của Việt Nam nhằm giảm thiểu rủi ro của những “công ty ma”. 

Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như phù hợp với mô hình doanh nghiệp số chủ 
yếu thực hiện trên nền tảng điện tử thì chủ thể kinh doanh có thể thuê văn phòng ảo (virtual 
office). Văn phòng ảo được bên cung cấp dịch vụ cho thuê, có địa chỉ cụ thể để đăng ký 
kinh doanh, thực hiện đầy đủ yêu cầu theo quy định pháp luật về doanh nghiệp. 

Điều đáng nói là bởi vì pháp luật không cấm sử dụng văn phòng ảo nên loại hình này trên 
thực tế đã được nhiều doanh nghiệp sử dụng và phát triển rất đa dạng. Tuy nhiên, rủi ro 
pháp lý của việc thuê văn phỏng ảo là công ty cung cấp dịch vụ này có thể gặp “doanh 
nghiệp ma” lừa đảo, lợi dụng để thực hiện những giao dịch trái phép. Vì vậy, khoảng trống 
pháp lý về văn phòng ảo cần được hoàn thiện sớm trong tương lai để phù hợp với bối cảnh 
hội nhập kinh tế số hiện nay. 
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Vốn ảo và vốn điện tử 

Vốn theo cách hiểu thông thường là toàn bộ giá trị vật chất được doanh nghiệp đầu tư để 
tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phạm vi bài viết này chỉ đề cập việc đầu tư vốn 
bằng tiền, bao gồm 02 loại là tiền ảo và tiền điện tử.

Trước tiên cần phân biệt giữa tiền ảo (virtual currency) và tiền điện tử (digital money). Tiền 
ảo được hiểu là một đại diện kỹ thuật số không được phát hành bởi Ngân hàng trung ương 
hoặc cơ quan công quyền mà do nhà phát triển tư nhân phát hành và có đơn vị tính toán 
riêng. Dù không có tư cách pháp lý như tiền pháp định nhưng có thể được sử dụng để giao 
dịch, chuyển giao, lưu trữ theo pháp luật của một số quốc gia trên thế giới.  Đối với tiền điện 
tử, dù chưa được định nghĩa cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật nhưng về bản chất 
có giá trị như tiền pháp định nhưng tồn tại dưới dạng thẻ trả trước ngân hàng, ví điện tử hay 
Mobile Money. 

Điều đáng nói là tại Việt Nam, tiền ảo không phải là tài sản hay phương tiện thanh toán hợp 
pháp.  Trong Quyết định 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử 
hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước chủ 
trì nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối 
(block-chain) giai đoạn 2021-2023.

Khác với tiền điện tử đã được đề cập trong Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 và một số văn 
bản hướng dẫn thi hành khác là được phép lưu hành. Nếu xét về bản chất và căn cứ Bộ luật 
Dân sự và Luật Doanh nghiệp thì tiền điện tử có thể được xem là tài sản góp vốn dưới dạng 
các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Tóm lại, theo pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp không thể sử dụng vốn ảo nhưng có thể 
sử dụng vốn điện tử. Tuy nhiên, khung pháp lý cho việc đầu tư vốn dù ở dạng vốn ảo hay vốn 
điện tử vẫn còn rất nhiều khoảng trống và cần thiết phải hoàn thiện trong tương lai gần để 
đáp ứng xu hướng hội nhập kinh tế số. 

3. Quản lý và vận hành doanh nghiệp trên Internet

3.1 Chuyển đổi số hoạt động quản trị 

Chính phủ đã đặt ra mục tiêu phát triển mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ 
số, Internet và không gian mạng. Trước hết là chấp nhận thử nghiệm giải pháp, mô hình kinh 
doanh số trong khi quy định pháp lý chưa đầy đủ, rõ ràng, song song với việc hoàn thiện 
hành lang pháp lý. Từ đó, cơ chế quản lý sẽ được xây dựng phù hợp, tạo ưu đãi thuận lợi 
cho quá trình đổi mới sáng tạo, đồng thời ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực cả về 
kinh tế và xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia và an toàn xã hội trên không gian mạng. 

Về nhân sự quản trị doanh nghiệp

Dù doanh nghiệp chỉ hiện diện trên Internet, thành lập và vận hành bởi thuật toán điện tử 
nhưng trên thực tế vẫn tồn tại địa vị pháp lý và thực hiện trách nhiệm trước pháp luật như 
một doanh nghiệp truyền thống. Nghĩa là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
phải là một cá nhân tồn tại trên thực tế và đáp ứng các quy định của pháp luật về người 
đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.  Bộ máy quản trị công ty như hội đồng quản trị, 
Đại hội đồng cổ đông, ban kiểm soát, v.v.. cũng phải là những thể nhân chứ không phải là
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trí tuệ nhân tạo (AI) hay robot. Người đại diện theo pháp luật và bộ máy quản trị của công 
ty hoàn toàn có thể số hóa các hoạt động, thực hiện giao dịch đúng thẩm quyền của mình 
thông qua tương tác điện tử trên không gian mạng và chịu trách nhiệm trước pháp luật cho 
những hoạt động của mình.

Về chữ ký, hóa đơn và hoạt động quản trị khác của doanh nghiệp

Hiện nay, việc dùng chữ ký, hóa đơn điện tử rất phổ biến và an toàn khi thực hiện giao dịch 
trên không gian mạng. Bởi giá trị pháp lý của chữ ký số, hóa đơn số cũng giống như chữ ký 
tay thông thường, hóa đơn truyền thống,  do đó giá trị của một thông điệp điện tử cũng sẽ 
có giá trị như một văn bản có yêu cầu chữ ký sống.  Cơ chế chuyển đổi số này vừa giúp 
doanh nghiệp không chỉ hiện đại hóa công tác văn thư, kế toán của mình mà còn hội nhập 
với hải quan điện tử, thuế điện tử và ngân hàng điện tử, Chính phủ điện tử đang được Nhà 
nước kỳ vọng và tiến hành phát triển. 

Khi doanh nghiệp hiện diện trên Internet cũng đồng nghĩa không gian làm việc chính là môi 
trường mạng (cyber). Ví dụ, Luật Doanh nghiệp đã cởi mở cho việc chuyển đổi số hoạt 
động quản trị của doanh nghiệp như quy định về Đại hội đồng cổ đồng có thể ghi và lưu 
trữ biên bản dưới hình thức điện tử theo nguyên tắc thông tin trong thông điệp dữ liệu không 
bị phủ nhận giá trị pháp lý.  Hay các cổ đông có thể tham dự và biểu quyết thông qua hội 
nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.  Hiện nay, Uber và Grab cũng 
đang tiến đến hoạt động một mô hình kinh doanh như vậy.

Về mặt rủi ro trong việc chuyển đổi số hoạt động quản trị doanh nghiệp

Nhìn nhận rằng chuyển đổi số hoạt động quản trị của doanh nghiệp đem lại nguồn lợi về 
kinh tế như tiết kiệm chi phí đầu tư địa điểm, hậu cần, tận dụng thời gian cũng như nguồn 
lực về con người. Đặt tình huống như khách hàng khi mua hàng hóa qua mạng điện tử thì 
cũng sẽ nghi ngờ, e dè để quyết định đặt mua món hàng đó. Cũng tương tự, các nhà đầu 
tư hay thành viên khi làm việc với nhau trên không gian mạng có đủ tin tưởng nhau và đặt 
niềm tin nơi doanh nghiệp. Thêm nữa, phải chấp nhận thực tế rằng nếu như xảy ra tranh 
chấp thì nguồn chứng cứ là chứng cứ điện tử như bản ghi âm, ghi hình cuộc họp sẽ không 
đạt mức đáng tin cậy cao của Tòa án cũng như phải thỏa mãn những yêu cầu thẩm định 
khó khăn hơn chứng cứ thông thường. 

Tóm lại, dù là doanh nghiệp hiện diện trên Internet nhưng vẫn đảm bảo có địa vị pháp lý 
như mô hình doanh nghiệp truyền thống và được sở hữu, vận hành bởi con người. Bộ máy 
quản trị của công ty phải tuân thủ các trách nhiệm nghĩa vụ đối với Nhà nước như nghĩa vụ 
thuế, truy cứu trách nhiệm dân sự, v.v Song song với những điểm thuận lợi mà mô hình này 
đem lại trong bối cảnh hội nhập số thì doanh nghiệp cần cân nhắc những rủi ro có thể gặp 
phải với hành lang pháp lý còn nhiều điểm thiếu vắng và hạn chế với kinh doanh điện tử 
mới mẻ này. 

3.2 Bảo mật

Dữ liệu thông tin nói chung trong bối cảnh hội nhập kinh tế số hiện nay được xem như một 
loại tài sản quý giá, nhất là đối với các doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng mạng. Việc 
bảo mật thông tin là nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp cũng như là nghĩa vụ quan 
trọng để đảm bảo doanh nghiệp vận hành đúng đắn.
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Hiện nay, pháp luật Việt Nam cũng đã có quy định tương đối cụ thể và rõ ràng về vấn đề 
bảo vệ thông tin cá nhân qua các Bộ luật và Luật ở các góc độ khác nhau. 

Quy định pháp luật hiện hành 

Theo Luật An toàn thông tin 2015, trách nhiệm của doanh nghiệp khi xử lý thông tin cá nhân 
là xây dựng và công khai biện pháp xử lý, bảo vệ thông tin của doanh nghiệp. Để đảm bảo 
an toàn thông tin trên mạng, doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật phù 
hợp để bảo vệ thông tin cá nhân do mình thu thập, lưu trữ. Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy 
ra sự cố an toàn thông tin mạng, phải xử lý thông tin cá nhân cần áp dụng biện pháp khắc 
phục, ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. 

Doanh nghiệp không được tự ý thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên môi 
trường mạng mà chưa được sự đồng ý của họ. Khi khai thác thông tin, cần thông báo về 
hình thức, phạm vi và mục đích của hoạt động này. Trong quá trinh sử dụng, doanh nghiệp 
phải đảm bảo đúng mục đích khai thác ban đầu và cần tiến hành các biện pháp cần thiết 
để bảo mật thông tin không bị đánh cắp, tiết lộ, thay đổi hay phá hủy. Mọi hành vi tác động 
đến thông tin đã khai thác đều cần sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin hoặc theo quy định 
của pháp luật. Doanh nghiệp thực hiện xử lý thông tin đến khi hết thời hạn lưu trữ theo thỏa 
thuận hoặc quy định pháp luật. 

Tương tự khi tiến hành giao dịch điện tử, doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn những thông 
tin mà mình tiếp cận và khai thác thông qua việc lựa chọn biện pháp bảo mật thông tin phù 
hợp và cần thiết. Trường hợp hệ thống thông tin có lỗi kỹ thuật gây ra thiệt hại thì bị xử lý theo 
quy định pháp luật.  

Doanh nghiệp với bên cung cấp dịch vụ Internet

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng để vận hành một mô hình kinh doanh 
trên Internet mà phải ký hợp đồng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ Internet. Ví dụ, bên 
cung cấp dịch vụ sẽ quản lý trang chủ (website), hệ thống bảo mật thông tin hoặc với các 
nhà cung cấp nền tảng mạng khác. 
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Lưu ý cho doanh nghiệp trong trường hợp này là những điều khoản về bảo mật thông tin 
phải nêu cụ thể phạm vi trách nhiệm của các bên trong hợp đồng dịch vụ, như là bên cung 
cấp dịch vụ trong quá trình quản lý website hoặc lưu trữ đảm bảo thông tin phải chịu trách 
nhiệm pháp lý nếu để rò rỉ dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng, doanh nghiệp. Hoặc 
khi bên cung cấp dịch vụ cần truy cập và sử dụng thông tin, dữ liệu cần thông báo cho 
doanh nghiệp mục đích sử dụng, lúc này doanh nghiệp cũng cần phải thông báo cho chủ 
sở hữu thông tin để được cấp quyền truy cập. 

Thêm nữa, doanh nghiệp cần chú trọng trình tự, thủ tục cho trường hợp hợp đồng dịch vụ 
chấm dứt hoặc được chuyển giao cho bên khác. Lúc này, bên cung cấp dịch vụ ban đầu 
phải được yêu cầu chấm dứt hoạt động của mình đối với nguồn thông tin của doanh 
nghiệp, không được tẩu tán, xâm phạm vào cơ sở dữ liệu. 

Một số kiến nghị cho doanh nghiệp 

Hiện nay, tình trạng đánh cắp, rò rì thông tin cá nhân đang trở nên phức tạp và khó lường, 
điều này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn xâm phạm đến quyền riêng tư, 
sự an toàn của các chủ sở hữu thông tin như bản thân doanh nghiệp, nhân viên và khách 
hàng. Đặc biệt đối với doanh nghiệp hiện diện trên Internet thì nguy cơ, mức độ bị xâm 
phạm an toàn thông tin rất đáng kể. 

Do đó, doanh nghiệp điện tử nên xây dựng, triển khai chính sách bảo vệ thông tin cá nhân 
trên trang thông tin chính của doanh nghiệp, thông qua đó nêu mục đích thu thập cũng như 
các cam kết về việc bảo mật và chính sách bồi thường nếu thông tin bị rò rỉ hoặc bị xâm 
phạm. Có như vậy, người lao động của doanh nghiệp hay khách hàng mới có thể đặt niềm 
tin nơi doanh nghiệp. 

Ngoài ra, doanh nghiệp nên tránh đưa các thông tin cá nhân có tính chất riêng tư như số 
điện thoại, số tài khoản ngân hàng, email cá nhân công khai trên giao diện thông tin của 
mình. Doanh nghiệp nên đặt ưu tiên cho việc xây dựng hệ thống bảo mật cho cơ sở dữ liệu 
(hồ sơ, tài liệu, thông tin nhân viên, khách hàng, đối tác) và có cơ chế bảo hành, kiểm tra 
hệ thống này định kỳ để đảm bảo không có lỗ hổng kỹ thuật ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu. 

3.3 Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đối 
với doanh nghiệp điện tử sẽ cần phải đặc biệt chú trọng về vấn đề sở hữu trí tuệ bởi vì sản 
phẩm, thông tin liên quan đều được hiển thị trên không gian mạng khiến khả năng bị xâm 
phạm sẽ càng cao hơn. 

Nội dung phân tích các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ đối với mô hình kinh doanh trên 
Internet sẽ được trình bày cụ thể tại Chương II. Quyền Sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet.

4. Chấm dứt, giải thể 

Xét về địa vị pháp lý như đã phân tích thì doanh nghiệp hiện diện trên Internet không khác 
biệt so với doanh nghiệp truyền thống. Do đó về thủ tục khi chấm dứt, giải thể doanh nghiệp 
điện tử cũng tương đối giống với doanh nghiệp thông thường. Tuy nhiên, tính chất “ảo” của 
loại hình doanh nghiệp điện tử nên khi tiến hành chấm dứt, giải thể doanh nghiệp cũng sẽ 
tiến hành trên không gian mạng như: nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế qua hệ thống 
dịch vụ thuế điện tử (e-tax service),  hay nộp hồ sơ giải thể thông qua mạng điện tử.
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Không những vậy, doanh nghiệp cũng cần lưu ý thêm về một số vấn đề như tuyên bố hủy 
bỏ, chấm dứt giao diện hoạt động trên không gian mạng của doanh nghiệp; thông báo 
chấm dứt khai thác, xử lý thông tin của nhân viên, khách hàng và đối tác; tiến hành biện 
pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin, không để kẻ xấu lợi dụng, xâm phạm, v.v… 

5. Kết luận

Doanh nghiệp hiện diện trên Internet mặc dù có tính chất đặc thù nhưng vẫn mang địa vị 
pháp lý tương đương với doanh nghiệp truyền thống. Hiện này hành lang pháp lý cho việc 
thiết lập hiện diện doanh nghiệp trên Internet vẫn còn nhiều khoảng trống và còn nằm rải 
rác ở các văn bản pháp luật khác nhau. Điều này được xem là những rào cản gia nhập thị 
trường cho những cá nhân, tổ chức có mong muốn khởi nghiệp kinh doanh doanh nghiệp 
điện tử trong thời kỳ hội nhập kinh tế số. Định hướng của Chính phủ về việc xây dựng hành 
lang pháp lý cho kinh doanh điện tử, doanh nghiệp số là tín hiệu đáng mừng và kỳ vọng sẽ 
tạo nhiều thuận lợi cho mô hình tiềm năng này trong tương lai gần./. 
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