
Remote Signing PKI

Make your company more competitive



Lợi ích đem 
lại từ chữ 

ký số

Giảm bình quân 450 giờ làm việc/năm/ 
khi thực hiện các thủ tục hành chính 

Tiết kiệm bình quân: 77 triệu đồng/năm 
cho các chi phí in ấn, chuyển phát văn 
bản.

Tiết kiệm khoảng 200-300 giờ làm việc 
cho việc ký và chờ ký tài liệu so với 
phương pháp truyền thống tùy theo 
quy mô doanh nghiệp và khối lượng 
công việc.



Các điểm 
cần cải 
thiện

70% các giao dịch
điện tử ngày nay 
được thực hiện trên
nền tảng mobile

100% chữ ký số tại
Việt Nam chỉ thực
hiện trên PC bằng
USB

X



Giải pháp
REMOTE SIGNING – KÝ SỐ TỪ XA



Các ưu điểm 
của loại hình 

Remote 
Signing

Ký sử dụng thiết bị di động

Khoá ký lưu tại server của 
nhà cung cấp

Người ký kiểm soát 100% 
khoá ký

Nhà cung cấp có thể tác 
động 0% vào khoá ký



Các tiện ích cộng thêm

Là một hình thức SSO – single sign on RẤT AN TOÀN

Được tích hợp vào các cổng dịch vụ công

Được đánh giá thẩm định và cấp phép bởi Bộ Thông tin 
và Truyền thông

Chi phí rẻ hơn 10 – 100 lần so với USB



For a digital Viet Nam



Tại Việt Nam

• Đối với các cơ quan cung cấp dịch vụ công ứng
dụng chữ ký số (Ví dụ: Thuế, Hải quan, BHXH,)
– Giảm bình quân 450 giờ làm việc/năm/ khi thực

hiện các thủ tục hành chính

• Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: 
• Tiết kiệm bình quân: 77 triệu đồng/năm cho các chi phí in 

ấn, chuyển phát văn bản.

• Tiết kiệm khoảng 200-300 giờ làm việc cho việc ký và chờ
ký tài liệu so với phương pháp truyền thống tùy theo quy
mô doanh nghiệp và khối lượng công việc.



Quốc tế

• Theo khảo sát của nhóm chuyên gia SIGNiX, 
chữ ký số góp phần:

– Giảm chi phí lưu trữ và quản lý hồ sơ từ 50-70 lần

– Giảm ít nhất 75% chi phí xử lý tài liệu, chi phí vận
chuyển.

– Giảm chi phí scan tài liệu từ bản giấy sang bản
điện tử từ 2000$ -20.000$ mỗi năm cho doanh
nghiệp tùy quy mô và số lượng tài liệu cần sao
chụp.


