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Giới thiệu
Ký kết hàng nghìn hồ sơ cùng lúc không phụ thuộc chuyển vận hồ sơ giấy tờ,

luồng ký tự động, theo dõi tiến trình ký thời gian thực, đảm bảo pháp lý theo đúng
quy định của Luật Lao động… đó là những gì mà FPT, Tiki, 30Shine, Be, KFC,
Sonion đang triển khai khi ký kết hợp đồng lao động điện tử. Một thực tế khác, là
một phần không nhỏ doanh nghiệp vẫn cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng cho
’trend’ rút ngắn quy trình, chi phí ký và hội nhập nhân sự số cho tổ chức như trên.

Từ hội thảo “Hợp đồng lao động điện tử giữa doanh nghiệp và người lao
động: từ pháp lý đến thực thi”, FPT IS đã ghi nhận hơn 150 câu hỏi gửi đến về
các vấn đề pháp lý, cách thức ký hay xác thực sau ký của hợp đồng lao động điện
tử. Các câu hỏi được các chuyên gia hàng đầu về Luật, Chính sách và công nghệ
tư vấn trực tiếp tại hội thảo cũng như sau đó đã được Ban tổ chức tập hợp tại
chuỗi ebook sẽ lần lượt gửi đến các tổ chức và cá nhân quan tâm.

Đây sẽ là nguồn tham khảo cho những ai đang tìm hiểu về loại hình ký kết mới
này, và những ai chuẩn bị cho cuộc chuyển đổi sang phương thức điện tử để ký
kết hợp đồng lao động thực tế tại chính nơi làm việc của mình hoặc với đối tác.



PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐIỆN TỬ
01. Khi xuất trình hợp đồng lao động với cơ quan nhà nước, nếu nội dung của hợp đồng điện 
tử được in ra giấy thì có hợp pháp không? Sau khi in bản mềm tôi có phải công chứng để có 
giá trị pháp lý không?
02. Hợp đồng lao động điện tử có được chấp nhận trong trường hợp sử dụng cho bộ hồ sơ 
vay vốn ngân hàng?
03. Việc sử dụng hợp đồng lao động điện tử để làm chứng cứ ở tòa/trọng tài sẽ được thực 
hiện bằng cách nào?
04. Triển khai ký kết Hợp đồng lao động điện tử như thế nào là đúng luật, đảm bảo tính bảo 
mật? 
05. Công ty có cần phải lấy Xác nhận đồng ý/chấp nhận sử dụng chữ ký điện tử của nhân 
viên để áp dụng Hợp đồng lao động điện tử?

CÁC HÌNH THỨC KÝ KẾT ĐIỆN TỬ 
06. Người lao động sẽ ký bằng cách nào?
07. Trường hợp công ty có chữ ký số Token, thì cá nhân có phải đăng ký chữ ký điện tử riêng 
không?
08. Trường hợp một bên ký số của công ty, một bên ký sống trên giấy: Vậy cần công nhận 
hình thức ký kết điện tử hay giấy? Và tính pháp lý của nó ra sao? 

BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ
09. Thông tin người lao động có được bảo mật không khi ký kết thông qua FPT.eContract và 
tính bảo mật của nó hiển thị như thế nào?
10. Cần xử lý thế nào nếu hợp đồng điện tử bị mất do việc lưu trữ gặp sự cố?

ỨNG DỤNG THỰC TẾ
11. Ứng dụng ký kết hợp đồng lao động điện tử tại TIKI
12. Ứng dụng ký kết hợp đồng lao động điện tử tại 30SHINE

13. Thông tin người lao động có được bảo mật không khi ký kết thông qua FPT.econtract và 
tính bảo mật của nó hiển thị như thế nào?
14. Phải xử lý thế nào nếu hợp đồng điện tử bị mất do việc lưu trữ gặp sự cố?

Mục lục



Hợp đồng lao động điện tử



Pháp lý
Hợp đồng lao động điện tử

Khi xuất trình hợp đồng lao động với cơ quan nhà nước, nếu nội dung
của hợp đồng điện tử được in ra giấy thì có hợp pháp không? Sau khi
in bản mềm tôi có phải công chứng để có giá trị pháp lý không?

Hợp đồng lao động điện tử có được chấp nhận trong trường hợp sử
dụng cho bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng?
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Các tài liệu điện tử nói chung, bao gồm hợp đồng lao động điện tử, có ba tính chất cần lưu ý:
1. Tính định danh; 2. Tính chống chối bỏ; 3. Tính toàn vẹn dữ liêu.

Tất cả yếu tố trên của một bản tài liệu điện tử đều được thể hiện ở dạng file tài liệu điện tử.
Do vậy nếu là file điện tử rồi thì file đó là duy nhất không cần công chứng.

Doanh nghiệp có thể hỗ trợ người lao động theo các cách sau:
▪ In bản hợp đồng điện tử ra giấy và đóng dấu treo xác nhận của công ty về tính xác thực

của bản hợp đồng đó, một số ngân hàng vẫn chấp nhận.
▪ Trong một số trường hợp khác, doanh nghiệp có thể gửi link truy cập vào hợp đồng lao
động điện tử cho ngân hàng kèm với xác nhận công tác của người lao động.

Việc sử dụng hợp đồng lao động điện tử để làm chứng cứ ở tòa/trọng
tài sẽ được thực hiện bằng cách nào?03

▪ Khi xảy ra tranh chấp thì các cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ giống như hợp đồng
truyền thống.

▪ Tài liệu sẽ được kiểm tra trên các thiết bị điện tử và mở trên phần mềm PDF kiểm tra
và xác minh tính pháp lý của tài liệu đó.



Triển khai ký kết Hợp đồng lao động điện tử như thế nào là đúng
luật, đảm bảo tính bảo mật? 04

Người sử dụng lao động vào người lao động cần lưu ý khi sử dụng hợp đồng lao động điện
tử phải đáp ứng đầy đủ điều kiện của văn bản điện tử và chữ ký số sử dụng theo Luật giao
dịch điện tử 2005.

▪ Nội dung của hợp đồng điện tử được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu
tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh và được hai hoặc nhiều bên ký số.

▪ Nội dung của hợp đồng điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh
khi cần thiết.

▪ Người sử dụng lao động khi dùng chữ ký số để giao kết hợp đồng với người lao động cần
lưu ý về giá trị pháp lý của chữ ký số, có các biện pháp để tránh việc sử dụng không hợp
pháp dữ liệu tạo chữ ký điện tử của mình

▪ Trước khi chấp nhận chữ ký số của người ký, người nhận phải kiểm tra các thông tin sau:
Trạng thái chứng thư số, phạm vi sử dụng, giới hạn trách nhiệm và các thông tin trên
chứng thư số của người ký v.v…

Công ty có cần phải lấy Xác nhận đồng ý/chấp nhận sử dụng chữ ký
điện tử của nhân viên để áp dụng Hợp đồng lao động điện tử?

Doanh nghiệp nên thông báo trước cho người lao động về việc ký kết hợp đồng lao động
dưới hình thức điện tử giữa 2 bên. Trên FPT.eContract trước khi Người lao động ký sẽ có
bước xác nhận hình thức ký kết trước khi ký ''Tôi đồng ý sử dụng phương thức điện tử để
thực hiện giao dịch.’”
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Pháp lý 
Hợp đồng lao động điện tử



Trường hợp công ty có chữ ký số Token, thì cá nhân có phải
đăng ký chữ ký điện tử riêng không?

Các hình thức ký kết
Hợp đồng lao động điện tử
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▪ Cá nhân có thể đăng ký sử dụng chữ ký số cá nhân (USB Token) để ký hợp đồng lao
động điện tử với doanh nghiệp.

▪ Một giải pháp khác giúp tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể có thể đăng ký sử dụng
hình thức chữ ký số ngắn hạn (24 tiếng) cho người lao động, gọi là chữ ký số cá nhân.
Chữ ký số này mang tính pháp lý đầy đủ như Chữ ký số USB Token của doanh nghiệp
đang sử dụng để người lao động tiến hành ký kết.

Người lao động sẽ ký Hợp đồng lao động điện tử như thế nào?06
Người lao động có thể ký hợp đồng lao động điện tử bằng nhiều hình thức :
▪ Ký điện tử (image signing)
▪ Ký chữ ký số 1 lần dành riêng cho cá nhân
▪ USB token (nếu người lao đông có chữ ký số cá nhân riêng và đăng ký với 1 trong
những nhà cung cấp CA được Bộ TT-TT cấp phép)



Trường hợp một bên ký số của công ty, một bên ký sống trên giấy: 
Vậy cần công nhận hình thức ký kết điện tử hay giấy? Và tính pháp
lý của nó ra sao? 

Hướng tới việc sử dụng hợp đồng dưới hình thức điện tử, với điều kiện các phương tiện về
chữ ký số, về Internet, CNTT, về lưu trữ, bảo mật cũng như cái hành lang pháp lý hỗ trợ cho
việc ký kết các loại hợp đồng mà Nhà nước đã ban hành, ở góc độ là đơn vị giải pháp triển
khai, chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giao kết điện tử toàn diện. Bởi vì
một hợp đồng hay một tài liệu thực hiện giao kết, ký kết trên môi trường điện tử thì nó thể
hiện tính định danh, tính bảo toàn dữ liệu và tính pháp lý theo quy định của một văn bản điện
tử được ký bởi chữ ký điện tử.

Trên thực tế, có thể thấy rằng, việc một văn bản được ký sống trên giấy theo cách thông
thường, nếu xác thực người ký sau ký, hay quá trình truy vết một văn bản như vậy thậm chí
còn khó khăn hơn so với khi áp dụng chữ ký điện tử trên tài liệu điện tử. Phương thức ký
điện tử phải trải qua nhiều bước xác thực và thể hiện rõ ý chủ quan của người ký. Người lao
động khi thực hiện ký hợp đồng lao động điện tử phải truy cập qua một số bước xác thực,
người chủ ý tham gia giao kết hợp đồng điện tử phải tự mình thực hiện điều đó.

Các hình thức ký kết
Hợp đồng lao động điện tử
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Một hợp đồng lao động điện tử đã ký

Từ ngày 01/01/2021, người sử dụng lao động và NLĐ được giao kết hợp đồng lao động
điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu. Việc giao kết hợp đồng lao động điện tử được
thực hiện theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử 2005. Hợp đồng lao động được giao kết
bằng văn bản hay thông qua phương tiện điện tử đều có giá trị pháp lý như nhau.

Người sử dụng lao động vào người lao động cần lưu ý khi sử dụng hợp đồng lao động điện
tử phải đáp ứng đầy đủ điều kiện của văn bản điện tử và chữ ký số sử dụng theo Luật giao
dịch điện tử 2005.



Thông tin người lao động có được bảo mật không khi ký kết thông
qua FPT.eContract và tính bảo mật của nó hiển thị như thế nào?

▪ Quá trình ký kết: Đối với dữ liệu của người lao động, dữ liệu về hợp đồng lao động,
hợp đồng kinh tế hay dữ liệu về các tài liệu khác của doanh nghiệp, cá nhân giao dịch
qua hệ thống FPT.eContract đều được mã hóa theo chuẩn AES-256 trước khi lưu trữ
và được giải mã ngược khi có yêu cầu xử lý của chủ tài liệu. Chỉ có tài khoản của
chính người khách hàng đó truy cập vào thì mới lấy tài liệu ra được. Vì thế, dữ liệu
hoàn toàn đủ tính bảo mật cho người sử dụng.

▪ Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện chứng thực hợp đồng điện tử,
thì quá trình trao đổi dữ liệu giữa hệ thống FPT.eContract với Trục phát triển hợp đồng
điện tử Việt Nam CeCA là trao đổi dữ liệu dưới dạng hash đã mã hóa theo tiêu chuẩn
kỹ thuật của Bộ Công thương, đảm bảo tính bảo mật khi trao đổi dữ liệu giữa các hệ
thống.

Cần xử lý thế nào nếu hợp đồng điện tử bị mất do việc lưu trữ gặp
sự cố?

Với trường hợp khách hàng sử dụng hệ thống FPT.eContract, việc lưu trữ hoàn toàn được
đảm bảo trên hệ thống Smart Cloud với cơ chế backup đầy đủ theo tần suất hàng ngày,
đảm bảo không xảy ra việc thất lạc, mất dữ liệu hợp đồng. FPT sở hữu 2 trung tâm dữ liệu
Data center ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, sao lưu back up dữ liệu liên tục. Data Center của
FPT được xây dựng theo tiêu chuẩn Tier 3 Quốc tế, hoạt động theo tiêu chuẩn vận hành,
quản lý chất lượng ITIL và ISO 9001:2015, tiêu chuẩn bảo mật thông tin ISO 27001:2013
và tiêu chuẩn quản trị năng lượng ISO 50001:2011.

Bảo mật & Lưu trữ
Hợp đồng lao động điện tử
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Ứng dụng ký kết hợp đồng lao động điện tử tại TIKI

Hiện tại bên Tiki đang ứng dụng hợp đồng điện tử để ký kết với người lao động.
▪ Quá trình triển khai, bước đầu chúng tôi thông tin về tính pháp lý của loại hình hợp
đồng điện tử này để người lao động yên tâm chấp nhận áp dụng.

▪ Các tình huống phát sinh: Những tình huống như hỗ trợ nhân viên vay vốn ngân hàng
thì có trường hợp một số phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng không chấp nhận hình
thức hợp đồng lao động điện tử. Họ yêu cầu người lao động về công ty và in ra và đóng
dầu lên bản hợp đồng điện tử in ra rồi mới chấp nhận. Có những đơn vị khó khăn hơn,
thì người lao động sẽ quay lại xin ở Công ty cho ký lại một hợp đồng truyền thống giống
như cũ, thì Tiki vẫn hỗ trợ người lao động về các vấn đề như vậy. Nhưng nếu xét chung
với tổng thể 4000 người lao động trong công ty, thì số lượng phát sinh nhân viên cần đi
vay vốn không nhiều. Tức là phần việc phát sinh về in ra đóng dấu hay ký lại hợp đồng
lao động bằng cách truyền thống chiếm phần trăm ít so với những lợi ích của việc công
ty thực hiện ký điện tử cho toàn bộ số lượng lớn như vậy...

Ứng dụng ký kết hợp đồng lao động điện tử tại 30SHINE

Tại 30Shine thì các bạn nhân viên giao hàng chiếm số lượng rất lớn nhưng hầu hết đã có
thói quen sử dụng smartphone và app. Các bước từ lúc nhận thông báo về ký hợp đồng
cũng như các bước ký kết hợp đồng không quá phức tạp. Việc hỗ trợ chỉ phát sinh trong
một vài trường hợp như không đăng nhập được, chưa biết cách ký... Tại 30Shine, với đội
ngũ nhân viên là từ những bạn nhân viên trẻ tuổi làm stylist, support thì việc sử dụng
smartphone để ký là rất thành thạo. Tuy nhiên là đối với đối tượng là những bảo vệ lớn
tuổi thì đa số họ gặp khó khăn trong việc ký hợp đồng điện tử, khi đó tại mỗi salon của
30Shine sẽ có một bạn trưởng salon hỗ trợ trực tiếp.

Ứng dụng thực tế
Hợp đồng lao động điện tử
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Thông tin người lao động có được bảo mật không khi ký kết thông
qua FPT.econtract và tính bảo mật của nó hiển thị như thế nào?

▪ Quá trình ký kết: Đối với dữ liệu của người lao động, dữ liệu về hợp đồng lao động,
hợp đồng kinh tế hay các dữ liệu về các tài liệu khác, doanh nghiệp, cá nhân giao dịch
qua hệ thống FPT khi được Upload lên hệ thống FPT.econtract đều được mã hóa theo
chuẩn AES-256 trước khi lưu trữ và được giải mã ngược khi có yêu cầu xử lý của chủ
tài liệu. Chỉ có tài khoản của chính người khách hàng đó truy cập vào thì mới lấy tài liệu
ra được. Vì thế, dữ liệu hoàn toàn đủ tính bảo mật cho người sử dụng.

▪ Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện xác thực hợp đồng điện tử nói
chung hay là các tài liệu khác, thì quá trình trao đổi dữ liệu giữa FPT.eContract với
CeCACA là trao đổi dữ liệu dưới dạng hash đã mã hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ
Công thương, không lấy nguyên dữ liệu của các tài liệu, hợp đồng hay hợp đồng lao
động hay tài liệu điện tử để trao đổi giữa các hệ thống..

Phải xử lý thế nào nếu hợp đồng điện tử bị mất do việc lưu trữ gặp
sự cố?

• Hợp đồng điện tử được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ chủ động của khách hàng và trên hệ
thống FPT.eContract để dễ dàng tra cứu tìm kiếm.

• Với trường hợp khách hàng sử dụng hệ thống FPT.eContract, việc lưu trữ hoàn toàn
được đảm bảo, không xảy ra việc thất lạc, mất hợp đồng. FPT sở hữu 2 trung tâm dữ liệu
data center ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, sao lưu back up dữ liệu liên tục. Data Center của
FPT được xây dựng theo tiêu chuẩn Tier 3 Quốc tế, hoạt động theo tiêu chuẩn vận hành,
quản lý chất lượng ITIL và ISO 9001:2015, tiêu chuẩn bảo mật thông tin ISO 27001:2013
và tiêu chuẩn quản trị năng lượng ISO 50001:2011.

• Hợp đồng điện tử được kí trên FPT.eContract được lưu trữ 10 năm trên hệ thống. Sau 10
năm, khách hàng có thể chủ động mua sắm dịch vụ gia hạn gói lưu trữ.

Bảo mật & Lưu trữ
Hợp đồng lao động điện tử
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Hệ sinh thái ký kết Hợp đồng lao động điện tử FPT

XÁC THỰC CHỮ KÝ VÀ NỘI DUNG SAU KÝ
Xác thực tính toàn vẹn nội dung và đối tác ký với xác thực của Bộ Công thương

CHỮ KÝ SỐ
USB token, Chữ ký số trên di động

NỀN TẢNG KÝ
Thiết lập, theo dõi luồng ký
Lưu trữ Hợp đồng điện tử



Lời kết

Từ doanh nghiệp truyền thống hay start-up năng động, mọi tổ chức, doanh
nghiệp mọi quy mô đều có thể ứng dụng hợp đồng điện tử dễ dàng, bảo
mật và hợp pháp.

Vẫn còn nhiều băn khoăn về hợp đồng lao động điện tử sẽ được Ban tổ
chức FPT IS – đơn vị đã và đang cung cấp hệ sinh thái ký kết hợp đồng điện
tử đến gần 2000 doanh nghiệp từ 2020 đến nay tập hợp và gửi đến độc giả
trong ebook tiếp theo.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các diễn giả đã đồng hành chia sẻ thông
tin quý giá đến các bạn đọc và những tổ chức, cá nhân quan tâm đến việc
ứng dụng hợp đồng lao động điện tử trong hoạt động vận hành trong thời
gian tới.

Không chỉ từ quá trình hỗ trợ khách hàng, hay các hội thảo do FPT IS tổ
chức, chúng tôi vẫn luôn đón nhận những câu hỏi từ các doanh nghiệp, tổ
chức và cá nhân quan tâm để mang đến các bạn những câu trả lời từ đội
ngũ chuyên gia cộng tác. Mọi thông tin xin gửi về:

Trung tâm Dịch vụ điện tử FPT
1900 636 191
econtract.fpt.com.vn

Hoặc gửi thông tin tư vấn trực tiếp cùng chúng tôi tại đây: 
https://econtract.fpt.com.vn/

https://econtract.fpt.com.vn/

