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Hiệu lực
• 01/03/2013

Các nước ký kết
• 18
• Không có ảnh hưởng lớn về kinh tế, thương mại
• Ngoại trừ: Trung Quốc, Liên bang Nga, Hàn Quốc và Singapore

1. Tình hình tham gia Công ước ECC trên thế giới



> Nhiều nước đã và đang sửa đổi luật pháp trong nước

>> Đánh giá các tác động khi ký kết và tham gia ECC

>>> Khó khăn: những nước có các vùng tài phán riêng!

2. Tình hình sửa đổi pháp luật cho phù hợp với
Công ước ECC trên thế giới



Lĩnh vực Gửi Nhận
Đại diện doanh nghiệp 6 4
Luật sư (công ty luật)                           2             1
Nhà nghiên cứu/Giảng viên 5 4
Ngành nghề khác 1                      0 

Tổng 14 9

> Hiểu sơ sài
>> Nội dung tốt hơn của VN

>>> Nên gia nhập ECC

3. Khảo sát về Công ước ECC  tại Việt Nam



> Thông điệp: hội nhập kinh tế quốc tế sâu sắc

>> Quy mô giao dịch trực tuyến: tăng rất nhanh

>>> Thuận lợi hơn trong kinh doanh: rõ ràng, dễ dự đoán

>>>> Đơn giản, thuận tiện khi giao kết hợp đồng, giảm rủi ro
khi có tranh chấp

4. Tác động tiềm năng khi gia nhập Công ước ECC 



> Sửa đổi pháp luật thương mại điện tử phù hợp với ECC

>> Phổ biến, tuyên truyền, đào tạo về ECC cho doanh nghiệp

>>> Nâng cao năng lực cán bộ tòa án, luật sư, trọng tài kinh tế…

>>>> Nghiên cứu sâu pháp luật TMĐT của các đối tác thương
mại lớn

5. Hành động?



Xin cảm ơn

www.vecom.vn
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