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A. CHỮ KÝ SỐ DOANH NGHIỆP

Chữ ký số dành cho các tổ chức, doanh nghiệp là chữ ký trên môi trường điện tử, có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức, doanh nghiệp. 
Hiện nay, chữ ký số doanh nghiệp được coi như một công nghệ xác thực, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động giao dịch qua Internet. 
Bên cạnh đó, trong Luật doanh nghiệp năm 2020 ghi nhận con dấu của doanh nghiệp được tồn tại dưới 2 hình thức. 
Cụ thể: Con dấu của doanh nghiệp được làm ở cơ sở khắc dấu và dấu của doanh nghiệp dưới hình thức của chữ ký số theo quy định của pháp 
luật về giao dịch điện tử. 
Quy định đã chính thức công nhận chữ ký số là con dấu của doanh nghiệp.

❏ Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin
❏ Đảm bảo tính pháp lý trong giao dịch điện tử
❏ Đảm bảo tính “thật” của văn bản điện tử
❏ Tiết kiệm thời gian xử lý văn bản hành chính

Những thông tin bắt buộc cần có trong chữ ký số cho doanh nghiệp
Một số thông tin cần có nếu muốn sử dụng chữ ký số dành cho doanh nghiệp như sau:

● Tên của tổ chức, doanh nghiệp
● Số hiệu chứng thư số (Serial number)
● Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số
● Khóa công khai của chứng thư số
● Tên của Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho doanh nghiệp
● Chứng thư số của Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

I. CHỮ KÝ SỐ
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B. CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN

Chữ ký số cá nhân là một dạng chữ ký điện tử, được tạo ra bởi người ký đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với doanh 
nghiệp và có giá trị pháp lý. Đây là giải pháp hiệu quả nhất cho mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường Internet và còn được ứng dụng vào 
nhiều lĩnh vực bảo mật cao khác.

Việc sử dụng chữ ký số cá nhân đã và đang đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng, đặc biệt là trong bối 
cảnh chuyển đổi số trong những năm trở lại đây. 

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ: Việc ký số trên thiết bị điện tử sẽ tiết kiệm được phần lớn thời gian xử lý hồ sơ khi 
chỉ cần một thao tác đơn giản là văn bản đã được ký duyệt.

● Không cần chuẩn bị hồ sơ bản cứng: Nếu như chữ ký tay cần phải in hồ sơ bản cứng ra mới có thể ký được thì 
chữ ký số sẽ giúp người dùng thuận tiện xem tài liệu và ký số trực tiếp trên các thiết bị, phần mềm.

● Ký duyệt mọi lúc mọi nơi: Thay vì chỉ có thể ký văn bản trực tiếp tại văn phòng trong giờ hành chính thì 
người dùng chữ ký số cá nhân hoàn toàn có thể ký số bất kỳ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu.

● An toàn, bảo mật: Chữ ký số cá nhân đảm bảo được tính bảo mật của các thông tin trao đổi, đảm bảo an toàn 
cho các giao dịch trực tuyến diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Giá trị pháp lý
Dựa theo quy định tại Quyết định số 1984/2015/QĐ-TCT ngày 19/10/2015:

● Các văn bản, tài liệu điện tử nếu được ký bởi chữ ký số cá nhân cấp bởi đơn vị cung cấp đã được cấp phép theo 
quy định của pháp luật thì sẽ có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy được ký tay bởi cá nhân đó.

● Các văn bản điện tử được ký bởi chữ ký số của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và 
sử dụng con dấu sẽ có giá trị như văn bản giấy được ký tay bởi người có thẩm quyền đó và được đóng dấu.

I. CHỮ KÝ SỐ
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C. Chữ ký số máy chủ - HSM

HSM (Hardware Security Module) là thiết bị mã hóa bảo mật chuyên dùng có chức năng quản lý, bảo vệ cặp khóa chứng thư số và mã hóa dữ liệu. HSM thường được thiết kế dưới 
dạng card PCI/PCIe nối vào máy chủ hoặc một thiết bị độc lập có kết nối mạng (HSM Network). Thiết bị HSM đáp ứng các yêu cầu về mức độ tin cậy và bảo mật dữ liệu cao đồng 
thời duy trì tốc độ cung cấp dịch vụ tối ưu, hiệu năng vượt trội.

I. CHỮ KÝ SỐ

So với USB Token, Chữ ký số HSM sở hữu những ưu điểm vượt trội như:

● Đây là loại thiết bị phần cứng có thể sinh ra cặp khoá công khai/ khoá bí mật và đồng thời, bảo vệ cặp khoá đó.
● Chữ ký số HSM có thể xử lý các tác vụ với tốc độ cao – khoảng 1200 tác vụ/giây.
● Hơn hết, chữ ký số HSM còn phù hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu cao về việc ký số hoặc là hỗ trợ ký tự động.

Tuỳ vào đơn vị cung cấp chữ ký số HSM khác nhau mà về nền tảng công nghệ, cũng như về hệ thống của mỗi đơn vị khác nhau mà chữ ký số sẽ có những tính năng, ứng dụng ưu 
việt khác nhau trong giao dịch. Tuy nhiên, có một số đặc điểm mà mọi chữ ký số HSM đều phải đáp ứng được như sau:

● Thứ nhất, chữ ký số HSM phải có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký số doanh nghiệp dạng.
● Thứ hai, thiết bị HSM cần đáp ứng việc ký số tự động.
● Thứ ba, với chữ ký số HSM, việc phân quyền và thực hiện linh động việc ký số cũng cần được đảm bảo chặt chẽ.

Chữ ký số HSM có ứng dụng có thể nói là tương tự chữ ký số doanh nghiệp, với một tốc độ lớn và nhiều hơn. Chữ ký số HSM đáp ứng nhu cầu chữ ký số trực tuyến thay thế 
USB token cho tất cả các loại hình và quy mô doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật; có tốc độ ký số cao, xác thực an toàn; tiện lợi cho người dùng có thể 
ký số trên các thiết bị di động; giá cả phải chăng, đặc biệt khi áp dụng cho số lượng lớn chứng thư số cá nhân; ký số tập trung thay vì phân tán; phân quyền được nhiều người 
dùng chung 1 chứng thư số (CTS) của tổ chức, doanh nghiệp. 
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Phần mềm Hóa đơn điện tử Việt- Invoice là sản phẩm được xây 
dựng và thiết kế tuân thủ theo quy định Thông tư 
32/2011/TT-BTC và Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài 
Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn 
điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 
119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi 
bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

● Đáp ứng được tất cả tình huống phát hành hóa đơn như hóa 
đơn giấy, hỗ trợ trong việc quản lý doanh thu, hạch toán điện 
tử, báo cáo, kê khai thuế,...

● Giao diện đơn giản, gần gũi giúp kế toán khởi tạo, phát hành, 
gửi và lưu trữ hóa đơn dễ dàng.

● Tích hợp với mọi phần mềm quản lý có sẵn, lưu trữ hóa đơn 
trong 10 năm bảo mật, an toàn tuyệt đối.

● Đăng ký triển khai nhanh chóng, hỗ trợ mọi thủ tục phát 
hành hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế, xử lý khó khăn trong 
quá trình sử dụng phần mềm cực nhanh 24/7.

II. HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM:
    - Không giới hạn số máy và địa điểm truy cập.
    - Khởi tạo và trả hồ sơ khách hàng nhanh chóng.
    - Sử dụng miễn phí mẫu hoá đơn trong kho hóa đơn mẫu của Việt Invoice.
    - Tư vấn, hỗ trợ thủ tục phát hành hóa đơn (bản mềm).
    - Miễn phí trang tra cứu hóa đơn cho doanh nghiệp.
    - Lưu trữ hóa đơn đã phát hành 10 năm trên hệ thống và trên điện toán đám mây, 
an toàn tuyệt đối.
    - Cam kết bảo mật thông tin và dữ liệu khách hàng.
    - Hỗ trợ trực tiếp qua tổng đài hỗ trợ: 1900 0099 ( Hỗ trợ 24/24).
   

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM:
    - Phí thiết kế mẫu hoá đơn theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp (phí 
thiết kế 500.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ/ 1 mẫu)
    - Phí tích hợp,phí nâng cấp theo yêu cầu, hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị.         
   

● Bảng giá gói cước trên áp dụng cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng 
trên hạ tầng Viet-Invoice.

● Phí khởi tạo hệ thống chỉ tính 1 lần duy nhất / 1 mã số thuế.
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III. HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ
ICORP eContract tiên phong cung cấp giải pháp ký hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp. Giải pháp hợp đồng điện tử ICorp eContract 
Ký kết hợp đồng điện tử online chỉ trong 30s với điện thoại hoặc máy tính - Dễ dàng triển khai.

● Đáp ứng tiêu chuẩn về pháp lý và kỹ thuật chữ ký số tại Việt Nam.
● Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật: Được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn 

về chữ ký số theo thông tư 06/2015/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn 
bắt buộc áp dụng về chữ ký số.

● Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về giao dịch 
điện tử trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác.

● Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử.
● Bộ luật dân sự 2015 điều chỉnh tất cả các loại giao dịch và hợp đồng.
● Đáp ứng mọi thiết bị USB Token & chữ ký số HSM.
● Hệ thống ký số và lưu trữ an toàn: Hệ thống đảm bảo chất lượng và an ninh thông 

tin được chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn. ICORP cũng đáp ứng đầy đủ quy 
định pháp luật theo nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính Phủ.

● Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số đã có Quyết định 
số 27/QĐ-UBQGCĐS về Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022, trong đó có 
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng 
điện tử đạt 50%.

● Bộ Công Thương đã kịp thời ban hành Thông tư 01/2022/TT-BCT hướng dẫn 
Nghị định 85/2021/NĐ-CP, hành lang pháp lý sẵn sàng, trong Quý I-II/2022, Bộ 
Công Thương đã làm việc với các doanh nghiệp gửi đề nghị cấp Đăng ký cung 
cấp dịch vụ Chứng thực hợp đồng điện tử và sẵn sàng cung cấp dịch vụ trong 
tháng 6/2022, hướng đến đạt kế hoạch của UB chuyển đổi số quốc gia xây dựng. 
Bộ Công Thương đã phát triển hệ thống Trục phát triển hợp đồng điện tử quốc gia 
(CeCA.gov.vn)
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IV. PHẦN MỀM BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử IBH là phần mềm được xây nhằm mục đích giúp các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân,... sử dụng lao động thuận tiện trong công tác khai báo BHXH điện tử, đơn giản hóa, 
giảm bớt các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm cũng như giúp các doanh nghiệp, 
người lao động tiết kiệm được thời gian, công sức, tài chính.

Mục đích

● Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử IBH là phần mềm được 
xây nhằm mục đích giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,... sử 
dụng lao động thuận tiện trong công tác khai báo BHXH điện tử, đơn 
giản hóa, giảm bớt các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, cơ 
quan bảo hiểm cũng như giúp các doanh nghiệp, người lao động tiết 
kiệm được thời gian, công sức, tài chính.

● IBH với vai trò là một nhà cung cấp dịch vụ I-VAN (Insurance Value 
Added Network) cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử 
trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội hay còn được hiểu là dịch vụ nhận, 
truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong 
lĩnh vực bảo hiểm xã hội giữa đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN 
với cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua tổ chức I-VAN.

Đối tượng sử dụng dịch vụ:

● Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động trên lãnh thổ Việt Nam.
● UBND xã/phường thực hiện thủ tục BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 

BHYT tự nguyện cho người dân.
● Trường học thực hiện BHYT cho học sinh sinh viên,...
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IV. XÁC THỰC ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ EKYC
EKYC viết tắt của cụm từ Electronic Know Your Customer, mang ý nghĩa định danh khách hàng điện tử. 
Giải pháp công nghệ eKYC trợ giúp hệ thống khách hàng trong việc xác thực giấy tờ cá nhân và các 
mẫu đăng ký một cách nhanh chóng và hoàn toàn tự động. 
Ưu điểm của eKYC: 
▪ Tự động hóa quá trình đăng ký và xác thực thông tin khách hàng. 
▪ Hỗ trợ nhận diện người dùng chính xác

Với khách hàng: 

●  Giảm bớt hoặc loại bỏ việc phải đến điểm giao dịch, xếp hàng chờ, giúp tiết 
kiệm rất nhiều thời gian cho khách hàng. 

● Không cần phải nhập các thông tin cá nhân thủ công, giảm sai sót và mất 
thời gian.  

● Giảm bớt thời gian xác minh thông tin. 
● Một số biểu mẫu giấy tờ phải nhập cùng một thông tin nhiều lần, eKYC sẽ 

rút gọn được quy trình này.

Với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: 

● Giảm thiểu thời gian, nhân lực cần để số hoá dữ liệu của khách hàng 
vào hệ thống

● Loại bỏ yếu tố cảm tính, con người trong việc xác thực khách hàng. 
● Nâng cao năng lực xử lý, có thể đáp ứng lượng lớn khách hàng cùng 

một lúc
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IV. XÁC THỰC ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ EKYC

Giải pháp eKYC của ICORP được nghiên cứu và làm chủ hoàn toàn tại VN, sử 
dụng 06 mô hình mạng thần kinh nhân tạo (AI) khác nhau để trích xuất và xử lý 
thông tin bao gồm: 
● Mô hình tách biên và dò tìm loại thẻ định danh. 
●  Mô hình xác định tư thế khuôn mặt trong thời gian thực 
● Mô hình dò tìm các từ trong thẻ định danh 
● Mô hình OCR các từ trong thẻ định danh. 
● Mô hình dò tìm và chuẩn hoá khuôn mặt trong thẻ định danh. 
● Mô hình so khớp khuôn mặt trong thẻ định danh và khuôn mặt từ camera.

Ưu điểm của hệ thống ICORP eKYC so với các giải pháp khác trên thị trường: 
Khi trích xuất thông tin trên giấy tờ: 
● Tự động phát hiện loại giấy tờ, cảnh báo nếu khách hàng chọn không đúng loại 
● Tự động từ chối giấy tờ bị mờ, bị mất góc. 
● Tự động căn chỉnh và chụp giấy tờ mà không cần phải thực hiện thao tác chụp thủ công. 
Khi xác minh khuôn mặt 
● Hỗ trợ 7 tư thế khuôn mặt: Nhìn thẳng, quay trái, quay phải, cười, chớp mắt, nghiêng trái, nghiêng 

phải. 
● Tự động sinh ra các trình tự ngẫu nhiên với mỗi lần xác thực, không thể vượt qua bằng ảnh hoặc 

video.
● Tự động từ chối nếu có hơn một khuôn mặt, hoặc khuôn mặt bị đánh tráo trong quá trình xác minh. 
● Tốc độ xác minh cực nhanh, có thể tìm kiếm trong hàng trăm triệu khuôn mặt trong thời gian dưới 1 

giây. 
● Độ chính xác rất cao, ngay cả khi khuôn mặt trong thẻ định danh được chụp cách xa khoảng thời 

gian hiện tại


