
 

 

HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI KÝ HỢP ĐỒNG 

CHỨNG THƯ SỐ CỦA BKAV 

Tài liệu này hướng dẫn tổ chức, cá nhân hiểu rõ nội dung cần phải thực hiện trước khi 

ký kết Hợp đồng, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các thuê bao khi sử dụng 

dịch vụ chứng thư số của Bkav (Dịch vụ BkavCA).  

Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: 

1. Phạm vi, giới hạn sử dụng, mức độ bảo mật, phí, lệ phí cho việc cấp và sử dụng 

của loại chứng thư số mà người đó xin cấp và những thông tin khác có khả năng 
ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số 

- Phạm vi sử dụng: Sử dụng chứng thư số đúng theo quy định của pháp luật về 

chứng thư số, không được sử dụng, sao chép chứng thư số bất hợp pháp. 

- Giới hạn sử dụng: Sử dụng chứng thư số đúng mục đích, không sử dụng sai 

mục đích trước khi ký kết Hợp đồng. 

- Bảo mật: Lưu trữ và sử dụng khóa bí mật của mình một cách an toàn, bảo mật. 

- Cam kế về phí, lệ phí: Đồng ý với cước phí sử dụng của dịch vụ và thanh toán 

đúng, đầy đủ như nội dung Hợp đồng ký kết. 

2. Những yêu cầu để đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng khoá bí mật 

- Hoàn toàn chịu mọi thiệt hại xảy ra do lỗi của mình trong việc sử dụng/quản lý 

khóa bí mật. 

- Thông báo và gửi ngay yêu cầu thu hồi chứng thư số cho Bkav nếu nghi ngờ 

hay biết rằng khóa bí mật đã bị mất/lộ. 

3. Thủ tục khiếu nại và giải quyết tranh chấp 

- Thủ tục khiếu nại: Bkav đã ban hành và công bố quy trình giải quyết khiếu nại 

liên quan đến dịch vụ cung cấp chứng thư số tại địa chỉ 
http://www.bkav.com.vn/quy-trinh-xu-ly-khieu-nai. 

- Giải quyết tranh chấp:  

o Giải quyết tranh chấp trên tinh thần hợp tác. 

o Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa 
ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết, nơi Bkav đặt trụ sở giao dịch chính. 

http://www.bkav.com.vn/quy-trinh-xu-ly-khieu-nai


 

 

Quyết định của Tòa án sẽ có hiệu lực thi hành và hai bên phải tuân thủ 

quyết định đó. Mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu. 

o Khi có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh và/hoặc khi tranh chấp đang 
được phân xử, hai bên (Tổ chức/cá nhân và Bkav) vẫn phải tiếp tục thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng, trừ vấn đề đang tranh 
chấp. 

4. Những nội dung khác do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chứng thư số công 

cộng 

- Cam kết thực hiện đúng nội dung của Hợp đồng: Cam kết thực hiện nghiêm 

chỉnh và đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đã quy định trong Hợp đồng giữa hai 

bên (Tổ chức/cá nhân và Bkav) và theo quy định của Pháp luật liên quan. Tất 

cả các sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng giữa hai bên phải được lập thành văn bản 

và có chữ ký của người đại diện hợp pháp của hai bên. 
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