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ĐẠI DIỆN NHẬN TỐNG ĐẠT LÀ GÌ VÀ TẠI SAO QUÝ VỊ LẠI 
CẦN MỘT ĐẠI DIỆN NHẬN TỐNG ĐẠT?
Theo Colleen A. De Vries, COGENCY GLOBAL INC.

Các giao dịch quốc tế khác nhau theo từng quốc gia, nhưng có một điều khoản điển hình trong nhiều hợp 
đồng là việc bổ nhiệm một đại diện để nhận tống đạt thường được gọi là “đại diện nhận tống đạt”.

Khi nói đến các giao dịch xuyên biên giới, điều quan trọng đối với tất cả các bên liên quan là phải hiểu vai trò 
của đại diện nhận tống đạt và tại sao việc bổ nhiệm đại diện nhận tống đạt nên diễn ra trước khi kết thúc giao 
dịch.

MỤC ĐÍCH VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẠI DIỆN NHẬN TỐNG ĐẠT LÀ GÌ?

Trong một giao dịch tài chính xuyên biên giới, các bên tham gia hợp đồng phải đàm phán điều khoản khu vực 
tài phán pháp luật quy định rằng mọi tranh chấp phát sinh theo hợp đồng sẽ được xác định theo pháp luật tại 
một khu vực tài phán cụ thể. Mặc dù khu vực tài phán pháp luật có thể khác nhau, nhưng thường chọn Hồng 
Kông, New York và Hoa Kỳ do hai nơi này có luật thương mại có uy tín. 

Khi các bên thống nhất về chọn lựa luật pháp nằm trong khu vực tài phán mà họ không có mặt trực tiếp (ví dụ 
như địa chỉ) thì sẽ bổ nhiệm một đại diện nhận tống đạt từ khu vực tài phán đó. Đại diện nhận tống đạt này 
thực hiện điều gì? Vai trò của đại diện nhận tống đạt là làm người đại diện nhận các hồ sơ tòa án được gửi 
đến thay mặt cho các bên bổ nhiệm và giao các hồ sơ tòa án đó theo hướng dẫn của các bên bổ nhiệm. 

Nhiều bên có thể bổ nhiệm một đại diện nhận tống đạt trong một giao dịch tài chính, và đại diện nhận tống đạt 
đó được nêu tên trong nhiều hợp đồng. Thông thường, phí được tính dựa trên số lượng các bên bổ nhiệm 
Đại Diện Nhận Tống Đạt và số năm giao dịch. Bên cho vay thường mong muốn rằng Đại Diện Nhận Tống Đạt 
được bổ nhiệm vĩnh viễn trong thời hạn hợp đồng, cấu thành bổ nhiệm không thể hủy ngang. Việc bổ nhiệm 
không thể hủy ngang được thanh toán tiền trước cho toàn bộ thời hạn của hợp đồng.

LOẠI GIAO DỊCH CẦN ĐẠI DIỆN NHẬN TỐNG ĐẠT

Các đại diện nhận tống đạt thường được bổ nhiệm tham gia vào các giao dịch tài chính xuyên biên giới liên 
quan đến các ngân hàng thương mại, các quốc gia có chủ quyền, các cơ quan cho vay đa phương, các cơ 
quan tín dụng xuất khẩu và các tổ chức doanh nghiệp. Việc bổ nhiệm đại diện nhận tống đạt có thể được yêu 
cầu trong các loại giao dịch toàn cầu sau đây:

• Cấp Vốn Tín Dụng
• Mua, Cho Thuê và/hoặc Cấp Vốn Hàng Không
• Cấp Vốn Trước Xuất Khẩu
• Phái Sinh
• Chào Bán Thị Trường Vốn Cổ Phần/Nợ
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• Chào Bán theo Quy Tắc 144A/Quy Định S
• Phát Hành Riêng Lẻ
• Ngân Hàng Thương Mại và Hợp Đồng Hợp Vốn Vay

ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC CHỌN ĐẠI DIỆN NHẬN TỐNG ĐẠT CHUYÊN NGHIỆP 

Từ tính linh hoạt và khả năng đáp ứng cho đến sự tin cậy và bảo mật, một đại diện nhận tống đạt chuyên 
nghiệp có kiến thức về các loại thủ tục pháp lý khác nhau và hiểu được tính cấp bách và các bước phải được 
thực hiện khi nhận được các thủ tục pháp lý đó.

KINH NGHIỆM VÀ LINH HOẠT

Một đại diện nhận tống đạt chuyên nghiệp hiểu những gì cần thiết để thiết lập và chấp nhận việc bổ nhiệm đại 
diện nhận tống đạt trong các giao dịch tài chính xuyên biên giới và hiểu vai trò của họ không chỉ tại thời điểm 
bổ nhiệm mà còn trong suốt thời hạn cấp vốn. Họ có kinh nghiệm để cung cấp các dịch vụ linh hoạt và tùy 
chỉnh (ví dụ: trong một thỏa thuận bổ nhiệm hoặc hướng dẫn lập hóa đơn) để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của 
giao dịch.

KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG

Khi chọn một đại diện nhận tống đạt thì việc thuê một công ty đáp ứng yêu cầu một cách nhanh chóng là rất 
cần thiết. Đại diện nhận tống đạt chuyên nghiệp hiểu được tầm quan trọng của việc đưa ra sự chấp nhận của 
họ trước ngày kết thúc, vì có thể phải trả một khoản chi phí đáng kể cho việc không kết thúc hoặc cấp vốn 
đúng hạn. Trong thời hạn bổ nhiệm, đại diện nhận tống đạt đưa ra thông báo ngay lập tức về việc đã nhận 
bất kỳ thủ tục pháp lý nào theo các điều khoản của hợp đồng. Họ cũng giữ cơ sở dữ liệu chính xác về việc bổ 
nhiệm và thông tin liên lạc hiện tại.

TIN CẬY VÀ BẢO MẬT

Đại diện nhận tống đạt chuyên nghiệp hiểu chính xác các thủ tục pháp lý hoặc thông báo mà họ được yêu cầu 
nhận thay mặt cho công ty khách hàng của họ. Như vậy, một đại diện nhận tống đạt mang lại niềm tin tưởng 
cho tất cả các bên tham gia giao dịch rằng sẽ không có thủ tục pháp lý nào bị bỏ lỡ hoặc xử lý sai dẫn đến án 
khuyết tịch. 

Ví dụ, đại diện nhận tống đạt được yêu cầu nhận các giấy tờ pháp lý (tức giấy triệu tập và khiếu nại) thay mặt 
cho mỗi bên bổ nhiệm trong một giao dịch cho bất kỳ vụ kiện tụng nào liên quan đến giao dịch cấp vốn cụ thể 
đó. Nếu đại diện nhận tống đạt đã nhận và gửi giấy tờ pháp lý đến khách hàng của họ từ giao dịch hoặc vấn 
đề bị sai trong đó họ không phải là đại diện nhận tống đạt được bổ nhiệm, thì vấn đề có thể bị bỏ qua, điều 
này gây ra gánh nặng tốn kém cho khách hàng.

Đại diện nhận tống đạt sẽ giữ bí mật và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc bổ nhiệm hoặc 
giao dịch cơ sở mà không có sự cho phép rõ ràng của bên bổ nhiệm.
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Chắc hẳn giờ quý vị đã nhận thức được vai trò của một đại diện nhận tống đạt và cách một đại diện nhận tống 
đạt chuyên nghiệp có thể hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới của quý vị, vậy đã đến lúc tìm một đối tác đáng 
tin cậy sẽ giúp quý vị từng bước trong suốt quá trình. 

Colleen A. De Vries hiện đang là Phó Chủ Tịch Cấp Cao của COGENCY GLOBAL. Bà chịu trách nhiệm 
nghiên cứu, phát triển và đào tạo nhân viên về các dịch vụ đại diện đã đăng ký trong nước và quốc tế. Bà De 
Vries đã làm việc với COGENCY GLOBAL từ năm 2002. Mọi thắc mắc liên quan đến bài viết này, vui lòng liên 
hệ với bà De Vries bằng cách gọi 800.221.0102 hoặc gửi e-mail đến: 
COLLEEND@COGENCYGLOBAL.COM.

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là hoặc phụ thuộc vào như lời tư vấn pháp lý.
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