
Hợp đồng điện tử FPT.eContract
Chuyển đổi phương thức – Tăng tốc cạnh tranh



• Ký 10 phút thay vì 3 ngày cho toàn bộ quy trình
• Ký kết không phụ thuộc thời gian và phi địa lý
• Ký kết với mọi chữ ký số
• Cập nhật ngay tiến độ ký
• Ký kết không giấy tờ, lưu trữ an toàn, tra cứu mọi nơi
• Không rủi ro thất lạc hợp đồng
• Tối ưu tới 70% chi phí & 80% thời gian
• Không cần đầu tư phần cứng, phần mềm

NỖI PHIỀN KÝ KẾT 

Tại công ty
• Đi lại, liên hệ chuyển văn bản tới người ký

nhiều thời gian

• Thời gian, chi phí in ấn, xin lại chữ ký, con dấu
khi có chỉnh sửa hợp đồng

• Rủi ro thất lạc hồ sơ

Thêm mùa giãn cách
• In ấn khó khăn

• Chuyển phát trắc trở

• Con dấu một nơi, người ký ở một nơi khác

• Rủi ro tiếp xúc giữa người gửi và người nhận

• Rủi ro thất lạc hồ sơ

CHUYỂN PHIỀN THÀNH TIỆN ÍCH

Chuyển đổi phương thức để thành công



FPT.eContract cung cấp nền tảng ký và quản lý
hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, giấy tờ điện tử
có giá trị pháp lý trên nền tảng số hóa.

FPT.eContract - Ký kết hợp đồng và mọi tài liệu điện tử

• Khởi tạo, điều chỉnh, phê duyệt và lưu trữ hợp 
đồng/hồ sơ trên một nền tảng 

• Xác minh đối tác trực tuyến dễ dàng với eKYC. 
• Ký đồng loạt hơp đồng theo lô lớn 
• Ký theo luồng ký, không giới hạn số bên tham 

gia ký 
• Ký kết đa phương thức: từ email, tin nhắn, trên 

hệ thống
• Ký trên mọi thiết bị, với mọi chữ kí số
• Cập nhật tiến độ ký tức thời
• Tích hợp với các hệ thống tác nghiệp: CRM, HR…



Cơ sở pháp lý
Hợp đồng điện tử

Luật Việt Nam trong 10 năm qua đã công nhận và cho phép sự

phát triển của ký kết điện tử, được ứng dụng trong nhiều ngành

nghê thương mại và dân sự.

• Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

• Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại 

điện tử

• Nghị định số 130/2018 về chữ ký số và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số

• Luật lao động số 45/2019/QH14 cho phép ký 

hợp đồng lao động điện tử

Tài liệu ký điện tử đủ giá trị pháp lý
từ phê duyệt nội bộ đến kí kết với đối tác

TÀI CHÍNH – NGÂN 
HÀNG - CHỨNG 
KHOÁN

Mở tài khoản tại nhà
Làm thủ tục vay từ xa
Thông báo thay đổi thỏa
thuận dịch vụ

BẢO HIỂM

Mở hợp đồng bảo hiểm
Đóng phí, thay đổi hạn
mức, làm mới
Thanh toán các dịch vụ
bảo hiểm y tế

BẤT ĐỘNG SẢN

Ký kết và thanh toán hợp đồng cho thuê
Thỏa thuận đặt cọc/Hợp đồng mua bán
Thực hiện các kỳ thanh toán bất động sản

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ký hợp đồng lao động cho các nhà máy, tổ chức số lượng
nhân công lớn
Ký hợp đồng dịch vụ nhân sự đối với các vị trí thời vụ

DỊCH VỤ KHÁM CHỮA
BỆNH
Đăng ký khám chữa bệnh
Đóng phí, ký xác nhận hóa
đơn dịch vụ
Ký kết với đối tác và nhà
cung cấp dịch vụ cho bệnh
viện

NGÀNH KHÁC

Hợp đồng mua bán

Hợp đồng lao động

Hợp đồng môi giới

Đơn đặt hàng

Biên bản nghiệm thu



Ký kết đơn giản, nhanh chóng
• Upload file hợp đồng

• Xác định luồng và thứ tự người 

xem xét/ký 

• Xác định vị trí ký

• Gửi hợp đồng

• Hệ thống tạo luồng ký tự động

Tạo luồng ký

• Hợp đồng chuyển đến đối tác qua email, 
tin nhắn tự động

• Thực hiện ký số (chữ ký số, ký hình vẽ…) 
mà không cần tài khoản vào hệ thống

Ký tài liệu điện tử

• Hệ thống gửi thông báo hợp đồng 
ký hoàn chỉnh đến các bên ký.

• Hợp đồng được lưu trữ và mã hoá

Hoàn tất và lưu trữ

1

2

3

0 tờ
Tạo hợp đồng
không giấy

1 phút
Ký số 1 phút hàng loạt
hợp đồng

0 giây
Cập nhật ngay tiến
độ ký hợp đồng

0 đồng
Phí in ấn, chuyển, lưu
trữ hợp đồng

0
Không rủi ro thất lạc
hợp đồng

Giảm

70%
Chi phí

Tiết kiệm

80%
Thời gian

0 giây
Thời gian chuyển giao, trình
ký hợp đồng



An toàn, bảo mật tối đa

Hợp đồng điện tử FPT.eContract đáp ứng các quy định về pháp lý và
an toàn an ninh thông Dn:

● Nền tảng ký được phát triển theo chuẩn quốc tế về quản lý chất 
lượng, bảo mật thông Dn ISO 9001:2008, ISO 2700 và CMMI3
● Hệ thống được bảo vệ nhiều lớp Firewall, Web-App Firewall, Mã
hóa kênh truyền, Mã hóa dữ liệu, MulD-tenancy, Pentest
● Hợp đồng được đồng bộ, mã hoá và lưu trữ Lưu trữ tại Trung tâm 
dữ liệu duy nhất tại Việt Nam đạt an toàn thông Dn ISO 27001:2013 
và 22301:2012
● Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng FPT.CA được Bộ Thông
Dn và Truyền thông cấp theo giấy phép số 563/GP-BTTTT ngày
03/12/2020
● Giải pháp đáp ứng theo thông tư 06/2015/TT-BTTTT quy định
Danh mục Dêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số
● Ngăn chặn giả mạo kịp thời với {nh năng định danh eKYC



Hàng trăm khách hàng đã chuyển đổi thành công



Hạ tầng
Khách hàng không phải đầu tư chi phí hệ thống, mà sử

dụng chung hạ tầng CNTT bảo mật của FPT.

Số lượng hợp

đồng/tài liệu
Tính theo số lượng hợp đồng (tài liệu)/năm

Chức năng
Khách hàng được sử dụng toàn bộ các chức năng có sẵn và
các chức năng bổ sung trên FPT.eContract

Thời gian triển khai Từ 2 đến 5 ngày (Chưa tính thời gian tích hợp)

Dữ liệu Lưu trữ trên hạ tầng Cloud của FPT. 

Chuyển đổi phương thức ký 
kết điện tử FPT.eContract từ
phê duyệt nội bộ đến kí kết

với đối tác. Số hóa dễ dàng, 
chuyển đổi nhanh chóng để
bứt phá!

Phương thức triển khai



ü Quản lý, theo dõi tình trạng hợp đồng/tài liệu ngay trên hệ

thống

ü Áp dụng hiệu quả cho mọi loại hợp đồng & các văn bản pháp

lý liên quan

ü Thiết kế trực quan, sinh động

ü Hỗ trợ 2 ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh

ü Dễ dàng thiết kế mẫu hợp đồng/tài liệu

ü Thuận Aện thiết lập luồng xem xét và ký

ü Ký số nhanh chóngmọi lúc, mọi nơi

ü Ký theo lô, không giới hạn số lượng hợp đồng/tài liệu

ü Tiết kiệm 70% chi phí, 80% thời gian so với ký giấy

Quy trình ký số



1. Thuận tiện thiết lập luồng ký với FPT.eContract

ü Xác định và điền thông /n của tất cả người

xem xét và người ký.

ü Xác định hình thức gửi thông báo và hình thức

ký với từng người tham gia

ü Lựa chọn thứ tự của người xem xét và người

ký

ü Đặt lịch nhắc nhở cho các bước thực hiện



ü Ngay khi nhận thông báo từ hệ thống, các bên

liên quan dễ dàng thực hiện xem xét hoặc ký

hợp đồng/tài liệu bằng đa dạng hình thức:

o Ký ảnh thường

o Ký ảnh có xác thực đa lớp

o Ký số bằng USB Token

o Ký số bằng chứng thư số HSM

ü Các bên cũng có thể từ chối ký hoặc ủy

quyền/chuyển tiếp cho bên khác

ü FPT có sẵn các giải pháp CKS đi kèm cho khách

hàng

2. Ký kết nhanh chóng bằng công nghệ ký số hiện đại



ü Tra cứu, quản lý tình trạng của hợp
đồng/tài liệuü Theo dõi tiến độ của quá trình

ký hợp đồng/tài liệu

3. Quản lý hợp đồng/tài liệu dễ dàng và hiệu quả



Đội ngũ của FPT.eContract luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ
cho bạn!
https://econtract.fpt.com.vn

Tư vấn
Tổng đài 24/7: 1900.636.191- ext 1
Miền Bắc: 0934.583.499; 0919.626.829

Miền Nam: 0934.453.466; 0932.991.468
Email: FPT.eContract@fpt.com.vn

Hỗ trợ khách hàng
Tổng đài 24/7: 1900.636.191 - ext 3
Email: customersupport@fpt.com.vn

Hợp đồng điện tử FPT.eContract
Website: econtract.fpt.com.vn
Hà Nội: Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark 72 - E6 Phạm Hùng, Hà Nội

TP. HCM: Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô L29B-31B-33B, đường số 8, KCX Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

https://econtract.fpt.com.vn/
mailto:FPT.eContract@fpt.com.vn
mailto:customersupport@fpt.com.vn
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