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Tóm tắt
• Chữ ký số được Luật Giao dịch điện tử công nhận từ tháng 11 năm

2005, nhưng đến nay vẫn rất ít được áp dụng trong thực tế

• Bộ Tài chính là bộ duy nhất đã áp dụng rộng rãi CKS trong lĩnh vực
thuế và Bảo hiểm xã hội, mang lại rất nhiều lợi ích cho khối doanh
nghiệp toàn quốc.

• Tuy nhiên, chữ ký số Việt nam hiện nay không đáp ứng được nhiều
yêu cầu cơ bản. Việc áp dụng CKS vẫn còn rườm rà và hoàn toàn
khác với thông lệ quốc tế. 

• Cần sửa đổi, bổ sung nhiều qui định trong ND 130/2018/NĐ-CP để
chữ ký số có thể áp dụng rộng rãi trong đời sống, góp phần cải cách
mạnh thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp.



Khái niệm cơ bản
• Chữ ký số: là chữ ký điện tử, bao gồm 1 cặp khóa: khóa công khai

và khóa bí mật. Người dùng sẽ thuê bao có thời hạn chữ ký số từ
các nhà cung cấp chữ ký số (CA), giống như thuê bao điện thoại.

• Chứng thư số: thông tin thuê bao cho chữ ký số (giống như tên và
thông tin cá nhân chủ thuê bao điện thoại). Chứng thư dùng để xác
định chủ của chữ ký số.

• Ký số là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để 
tự động tạo và gắn chữ ký số vào file dữ liệu cần ký.

• Chương trình ký điện tử là chương trình máy tính dung để ký số.
• Định dạng tài liệu để ký số: có thể ký file Word, Excel, nhưng chủ

yếu dùng trong thực tế là file PDF.
• Hash (hoặc hash result) của 1 file điện tử là chữ ký điện tử của file 

đó. Hash được tạo ra bằng một thuật toán hash như MD5 hoặc
SHA. Mỗi file, theo một thuật toán, chỉ có 1 hash duy nhất – nếu nội
dung file thay đổi thì hash cũng thay đổi theo. Hash dùng để kiểm
tra tính toàn vẹn của nội dung file.

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0m_b%C4%83m_m%E1%BA%ADt_m%C3%A3_h%E1%BB%8Dc


Yêu cầu đối với Chữ ký số
Trên thế giới có nhiều loại chữ ký số hoặc chữ ký điện tử. Trong bài
này, chúng tôi chỉ đề cập đến chữ ký số sử dụng hệ thống mật mã
không đối xứng qui định trong luật Giao dịch điện tử.

Chữ ký số (CKS) được luật Giao dịch điện tử cho phép ký tài liệu điện
tử, giống như chữ ký trên giấy để ký văn bản giấy. Như vậy:

a) Khi một hóa đơn điện tử được ký bởi ông A (giám đốc công ty) thì 
người nhận hóa đơn có thể biết chắc (xác thực) là ông A ký;

b) nội dung hóa đơn không thay đổi được sau khi ký; 
c) thời gian ký (time stamp) được thể hiện trong hóa đơn; và
d) Khi ông A không làm giám đốc công ty nữa thì hóa đơn điện tử do 

ông ký vẫn còn giá trị (vd. 3 năm sau, khi cơ quan Thuế kiểm tra).

Nếu CKS đạt được các yêu cầu trên đây thì các công ty VN (hầu hết
đã có CKS để nộp thuế) hoàn toàn có thể giao dịch điện tử với các cơ
quan nhà nước khác, giúp cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính.



Thực tế (I)
Trên thực tế, CKS tại Việt nam không đáp ứng được phần lớn các yêu
cầu trên trong rất nhiều trường hợp, cụ thể là:

a) Ở nước ngoài, việc xác thực ông A ký được thực hiện bằng cách
click chuột lên CKS của ông A trong file điện tử PDF. Adobe 
Acrobat sẽ kết nối với trang web của nhà cung cấp CKS và hiển thị
nội dung chứng thư số, thể hiện chữ ký số đúng là của ông A, và
tên công ty của ông A. Các hóa đơn điện tử hiện nay của Việt nam
không đáp ứng được yêu cầu này (xem Phụ lục);

b) File hóa đơn điện tử là một file PDF không đi kèm chữ ký của file 
(hash result) mà kèm 1-2 file text khác. Nội dung file PDF (và các
file text) có thể dễ dàng thay đổi được sau khi ký; 

c) Dấu thời gian của file (time stamp) không có. Phần text ngày tháng
trong file dễ dàng thay đổi được; và



Thực tế (II)
d) Luật không rõ ràng về yêu cầu nhà cung cấp CKS lưu thông tin của

các chữ ký số đã hết hạn. Như vậy hóa đơn điện tử do ông A ký có
rủi ro không thể được xác thực nếu đổi hoặc chấm dứt thuê bao 
chữ ký số và nhà cung cấp không tự nguyện lưu các chữ ký số đã
hết hạn.

Do không đáp ứng được về yêu cầu xác thực (điểm a) trên đây, để sử
dụng được CKS, người dùng phải đăng ký CKS với cơ quan Thuế/Hải
quan. Đây là việc làm rất khác với thông lệ quốc tế, vì về logic, nhà
cung cấp CKS mới là người phải xác thực và thông báo cho các cơ
quan nhà nước.

Ngoài việc xác thực người ký và nội dung được ký, CKS có có ứng
dụng mã hóa email: người gửi dùng public key của người nhận để mã
hóa nội dung email. Chỉ người nhận có private key tương ứng mới mở
ra để đọc được nội dung, còn người khác không có private key không 
thể đọc được (ví dụ PGP cho Thunderbird). Việc này các chữ ký số
Việt nam cũng chưa làm được.



Thực tế (III)
Việc hợp tác giữa các đơn vị cung cấp chữ ký số không được qui định
rõ ràng trong Luật. Năm 2015 đã xảy ra trường hợp công ty TS24 bị tố
cáo là chặn chữ ký số của các đơn vị khác trong ứng dụng phần mềm
kê khai BHXH điện tử tại các tỉnh để bắt các doanh nghiệp sử dụng
chữ ký số của mình.

http://cafef.vn/doanh-nghiep/cong-ty-ts24-bi-to-chan-chu-ky-so-cua-doanh-nghiep-khac-20150402120842938.chn


Áp dụng CKS tại ASEAN (I)
• Chữ ký số được giao dịch trên thế giới khoảng từ đầu những năm

2000.
• Trong ASEAN, Thái lan thành lập Thailand National Root 

Certification Authority (tương đương với Trung tâm Chứng thực điện
tử quốc gia) vào tháng 7/2005

• Thái lan có 3 CA tư nhân, và 6 CA thuộc nhà nước (mô hình gần
giống VN)

• Trước năm 2010, ASEAN đã có chương trình kết nối các CA trong
khối với nhau, tiên phong là Brunei, Indonesia, Singapore, Malaysia, 
Thái lan. Thái lan đã kết nối thành công với Singapore.

• Năm 2013, Thái lan đã kiểm tra tính tương thích giữa các CA với
nhau, và với CA nước ngoài (Hong Kong Post CA)

• Trong khối ASEAN-4, nhờ áp dụng chữ ký số, việc phát triển chính
phủ điện tử đã đi được những bước khá dài: ASEAN Single 
Window, hộ chiếu điện tử, hải quan điện tử, thanh toán và bù trừ
séc …



Áp dụng CKS tại ASEAN (II)
• Dưới góc độ luật pháp, Luật Giao dịch điện tử và Nghị định 130 của

Việt nam bám rất sát nhiều nội dung của Luật Giao dịch điện tử
Singapore.

• Một khác biệt quan trọng giữa luật Việt nam và Luật Singapore là về
định nghĩa của chữ ký số. Luật Singapore định nghĩa như sau:

“digital signature” means an electronic signature consisting of a transformation of 
an electronic record using an asymmetric cryptosystem and a hash function such 
that a person having the initial untransformed electronic record and the signer’s 
public key can accurately determine —
(a) whether the transformation was created using the private key that corresponds 
to the signer’s public key; and
(b) whether the initial electronic record has been altered since the transformation 

was made;

• Trong định nghĩa của Việt nam không có “and a hash function” 
(“hàm băm”), vì vậy việc ký số một file không đi kèm với chữ ký điện
tử (hash result) của file đó

https://sso.agc.gov.sg/Act/ETA2010#P1II-


Đề xuất sửa đổi qui định pháp lý (I)
Trên cơ sở thực tế tại ASEAN và Việt nam, chúng tôi đề nghị sửa nghị
định về chữ ký số (Nghị định 130/2018/NĐ-CP) theo hướng như sau:

1. Bổ sung định nghi định nghĩa về Chữ ký số (Điều 3 DN 130):

• "Chữ ký số" là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp 
dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng và một hàm băm mật mã học
(cryptographic hash function), theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu 
và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với 
khóa công khai trong cùng một cặp khóa;
b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến 
đổi nêu trên.

Việc thêm hàm băm mật mã học để định nghĩa chữ ký điện tử của file 
(hash result), bảo đảm sự toàn vẹn nội dung file.



Đề xuất sửa đổi qui định pháp lý (II)
2. Bổ sung định nghĩa về Hàm băm mật mã học:

Luật Singapore định nghĩa hash function như sau:

“hash function” means an algorithm mapping or translating one sequence of bits into 
another, generally smaller, set (the hash result) such that —
(a) a record yields the same hash result every time the algorithm is executed using 
the same record as input;
(b) it is computationally infeasible that a record can be derived or reconstituted 
from the hash result produced by the algorithm; and
(c) it is computationally infeasible that 2 records can be found that produce the 
same hash result using the algorithm;



Đề xuất sửa đổi qui định pháp lý (III)
Đề nghị thêm định nghĩa về Hàm băm mật mã học giống như định
nghiã của Singapore, cụ thể là:

• “hàm băm mật mã học” (cryptographic hash function) là một thuật toán biến đổi hoặc
chuyển đổi một thông điệp dữ liệu thành một kết quả băm (hash result), thường là có
dung lượng nhỏ hơn, sao cho:
a) mỗi khi áp dụng cùng một thuật toán trên thông điệp dữ liệu ban đầu thì kết quả
băm thu được là giống nhau;
b) biết kết quả băm và thuật toán, không thể tính ngược lại được thông điệp dữ liệu
ban đầu; và
c) không thể dùng phương pháp tính toán nào để tìm được 2 thông điệp dữ liệu khác
nhau nhưng có cùng kết quả băm khi dùng cùng một thuật toán.

Chữ ký điện tử (digital imprint) của thông điệp dữ liệu theo một thuật toán chính là
kết quả băm theo thuật toán đó.



Đề xuất sửa đổi qui định pháp lý (IV)
3. Thêm định nghĩa về Tài liệu đã được ký số (Điều 3 DN 130):

“Tài liệu đã được ký số” (hoặc “thông điệp dữ liệu đã được ký số” theo cách dùng từ của
ND 130)  là tài liệu dạng điện tử đã được ký số bằng chương trình ký điện tử. Tài liệu đã
được ký số phải thể hiện chữ ký số của người ký, đi kèm với dấu thời gian, chữ ký điện tử
của tài liệu đó và hàm băm mật mã học.

Qui định này bảo đảm là tài liệu đã được ký số có nội dung không thay
đổi được, và có kèm theo thời gian ký.



Đề xuất sửa đổi qui định pháp lý (V)
4. Thêm yêu cầu về qui trình xác thực chữ ký số (Điều 25 DN 130):

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải bảo đảm việc xác thực
người ký số trên tài liệu đã được ký số (hiển thị nội dung chứng thư số của người ký khi
nhấp chuột vào chữ ký số) phải được thực hiện tức thời (trong vòng không quá 5 phút) 
khi có kết nối internet.

Qui định này giúp giải quyết vấn đề xác thực người ký. Các nhà cung
cấp (CA) sẽ phải sửa phần mềm ký điện tử để tài liệu gửi yêu cầu xác
thực đến cổng xác thực của mình, hoặc của Tổ chức cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký số quốc gia.

5. Thêm yêu cầu về lưu thông tin chữ ký số đã hết hạn (Điều 25 DN 
130):

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải lưu và xác thực tất cả
các thông tin về tất cả các chữ ký và chứng thư số đã cấp, kể cả các chữ ký và chứng
thư đang tạm dừng và đã hết hạn.



Đề xuất sửa đổi qui định pháp lý (VI)
6. Thêm yêu cầu về chuyển giao cơ sở dữ liệu cho Tổ chức cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia (Điều 25 DN 130):

“Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải bảo đảm chuyển giao
toàn bộ cơ sở dữ liệu về chữ ký và chứng thư số cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký số quốc gia theo thời gian thực.”

Qui định này bảo đảm việc cung cấp dịch vụ được thông suốt trong
trường hợp Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
ngừng hoạt động (vd. phá sản). Bên cạnh đó, trách nhiệm xác thực
CKS trong tương lai nên chuyển qua cho Tổ chức cung cấp dịch
vụ chứng thực chữ ký số quốc gia để bảo đảm CKS Việt nam sau
này có thể sử dụng được ở nước ngoài.



Đề xuất sửa đổi qui định pháp lý (VII)
7. Thêm yêu cầu về nội dung chứng thư số (Điều 5 DN 130):

Đề nghị thêm thông tin về địa chỉ email, mã định danh cá nhân (số
CMND/CCCD) và tổ chức (công ty) của chủ thuê bao chữ ký số vào nội
dung của chứng thư số hiện nay để tránh nhầm lẫn giữa những người
trùng tên. (nếu dùng cho mục đích cá nhân thì chỉ cần mã định danh, 
nếu ký với danh nghĩa tổ chức thì chỉ cần tổ chức, không cần đồng thời
cả hai thông tin).

8. Về lâu dài, đề nghị mỗi cá nhân có nhu cầu được cấp luôn 1 chữ ký
số kèm với căn cước công dân, và tồn tại suốt đời. Đây chính là thành
phần cơ bản của hộ chiếu điện tử của công dân. Như vậy, mỗi người
dân đều được bình đẳng khi tham gia giao dịch điện tử với nhà nước
và các cá nhân khác. Việc này đã được thực hiện ở nhiều nước. 



Phụ lục
1. File Hoadon_vienthong.pdf

Hóa đơn điện tử do Viettel cung cấp. Trong hóa đơn này không có chữ
ký số của Viettel. Nội dung thay đổi được, các nội dung đã thay đổi
được tô màu vàng.

2. File Hoadon_tiennuoc.pdf

Hóa đơn điện tử của Công ty cổ phần cấp nước Gia định. Trong hóa
đơn này có chữ ký số của công ty, nhưng khi click vào thì không thể
xác thực được chữ ký điên tử (nội dung chứng thư số không được hiển
thị). Các nội dung đã thay đổi cũng được tô màu vàng.

(Cần nói thêm là các nhà cung cấp hóa đơn cho phép tải hóa đơn gốc
về từ trang web của họ để đối chiếu nhưng việc này chỉ làm được cho
từng hóa đơn, rất mất công trong khi chữ ký hash có thể được kiểm tra
hàng loạt.)

http://getmd5checker.com/


THANK YOU!



Nguồn tham khảo
1. Thailand

https://www.signable.co.uk/electronic-signature-legality/asia/thailand/
https://www.siam-legal.com/thailand-law/legality-of-e-signatures-in-
thailand/
3 private, 6 state-owned Cas.

2. Singapore

https://www.signable.co.uk/electronic-signature-legality/asia/singapore/

https://www.signable.co.uk/electronic-signature-legality/asia/thailand/
https://www.siam-legal.com/thailand-law/legality-of-e-signatures-in-thailand/
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