
1 Các bước bắt đầu sử dụng trên phần mềm 

Sau khi cài đặt thành công ứng dụng eSign, người dùng cần thực hiện các bước sau để 

hoàn thành đăng ký và sử dụng chứng thư số 

1.1 Đăng nhập tài khoản 

Đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại hoặc email: 

1. Nhấn Đăng nhập 

2. Điền Số điện thoại/Email, mật khẩu 

3. Nhấn Đăng nhập 

Lưu ý: Đăng nhập bằng tài khoản (email/số điện thoại) 

đã đăng ký mua trên website meInvoice/eSign. 

Trường hợp, tài khoản chưa đăng ký mua hoặc chưa 

hoàn tất quá trình mua hàng, khi đăng nhập vào eSign 

sẽ hiển thị thông báo như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách cần hoàn tất thanh toán theo hướng dẫn của 

MISA qua mail để tiếp tục sử dụng dịch vụ chứng thư số. 



 

 

1.2 Quên mật khẩu 

Trường hợp bị Quên mật khẩu đăng nhập: 

1. Nhấn Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập. 

2. Nhập email hoặc số điện thoại, nhấn Tiếp tục.  

 

  



3. Nhập mã xác nhận được gửi vào email hoặc số điện để xác thực.  

 

  



4. Nhập mật khẩu mới và xác nhận. 

 

  



1.3 Cung cấp hồ sơ đăng ký chứng thư số 

Tùy theo đối tượng đăng ký khách hàng đã chọn, hệ 

thống sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp loại giấy tờ cần 

thiết để đăng ký chứng thư. 

Đối với Tổ chức/Doanh nghiệp, cần cung cấp ảnh 

giấy tờ: 

- Giấy phép ĐKKD/ Giấy phép bổ nhiệm/Giấy 

chứng nhận đầu tư 

- CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người đại 

diện pháp luật 

Đối với Cá nhân, Cần cung cấp ảnh giấy tờ: 

- CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người xin 

cấp chứng thư. 

Đối với Cá nhân thuộc Tổ chức/Doanh nghiệp, cần 

cung cấp ảnh giấy tờ: 

- CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người xin 

cấp chứng thư. 

- Giấy xác nhận chức danh của người có thẩm 

quyền của Tổ chức/Doanh nghiệp 

- Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy phép bổ nhiệm/Giấy chứng nhận đầu tư của Tổ 

chức/Doanh nghiệp 

 

Các bước khách hàng thực hiện cung cấp ảnh giấy tờ: 

Bước 1: Khách hàng chọn biểu tượng  để thực hiện chụp các loại giấy tờ được 

yêu cầu. 



Bước 2: Chụp ảnh loại giấy tờ tương ứng. yêu cầu ảnh chụp rõ nét, không mất góc. 

Bước 3: Kiểm tra lại ảnh vừa chụp. 

Bước 4: Từ ảnh khách hàng chụp, hệ thống tự động trích rút thông tin tương ứng. Khách 

hàng kiểm tra tính chính xác thông tin. Cho phép chỉnh sửa nếu thông tin chưa chính xác 

hoặc thêm thông tin còn thiếu. Sau đó, nhấn nút Xác nhận. 

 

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 

 

  



Sau khi bấm Xác nhận, hệ thống sẽ quay trở 

về màn hình lực chọn loại giấy tờ cung cấp. 

Đối với loại giấy tờ đã xác nhận sẽ được tích       

thể hiện hệ thống đã nhận được thông tin về loại giấy 

tờ đó. 

Đối với các loại giấy tờ khác khách hàng làm tương 

tự.  

 

  



1.4 Xác minh thông tin trên chứng thư số 

Sau khi gửi thông tin đăng ký chữ ký số, khách hàng cần 

chờ để nhân viên eSign tiếp nhận và xác minh hồ sơ 

- Nhân viên MISA sẽ thực hiện gọi video qua ứng 

dụng MISA eSign để thực hiện xác minh trực tiếp 

với khách hàng 

Với Tổ chức/doanh nghiệp: người cần xác minh là người 

đại diện pháp luật 

Với Cá nhân hoặc cá nhân thuộc tổ chức: người cần xác 

minh là người xin cấp hồ sơ chứng thư số. 

 

 

 

1.5 Xác nhận thông tin trên chứng thư số 

Sau khi MISA eSign hoàn tất xác minh, KH nhận được 

thông báo:  

 “Hoàn tất xác minh 

Chữ ký số của bạn đã được xác minh. Vui lòng xác nhận 

để kích hoạt chữ ký số và sử dụng”. 

Sau đó, khách hàng truy cập vào ứng dụng để kiểm tra 

thông tin 1 lấn nữa và tiến hành xác nhận. 

 

Sau khi khách hàng đã xác nhận và hoàn tất thanh toán 

cho MISA, khách hàng sẽ nhận được email thông thông 



báo cấp chứng thư số. Từ thời điểm này, khách hàng bắt đầu sử dụng được dịch vụ Chữ 

ký số điện tử eSign 

2 Gửi hồ sơ bản cứng 

Sau khi đã hoàn tất quá trình xác minh và cấp chứng thư số. Khách hàng cần gửi hồ sơ 

bản cứng về cho MISA để đảm bảo tính pháp lý cho chứng thư số được cấp. 

Thời hạn nộp hồ sơ bản cứng: Chậm nhất là 7 ngày sau khi được cấp chứng thư 

Địa chỉ chuyển phát: Bộ phận thẩm định, Văn phòng Tổng công ty, Công ty CP MISA, 

Tầng 8 tòa nhà Technosoft, ngõ 15 Duy  Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Hồ sơ cấp chứng thư bao gồm: 

 Đơn cấp chứng thư số theo mẫu của MISA, Đối với Tổ chức/Doanh nghiệp cần có 

đầy đủ dấu công ty và chữ ký người đại diện pháp luật, đối với cá nhân cần có chữ ký 

của người xin cấp chứng thư. (Đơn cấp chứng thư số được kèm theo bên dưới) 

Tùy theo đối tượng cần cung cấp các loại giấy tờ sau: 

Cá nhân: cung cấp 1 loại giấy tờ là bản sao công chứng CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu 

của người xin cấp chứng thư. 

Tổ chức/Doanh nghiệp: có 2 loại giấy tờ  bao gồm  

• 1. Bản sao công chứng Giấy phép ĐKKD/ Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận 

đầu tư   

• 2. Bản sao công chứng CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người đại diện pháp 

luật 

Cá nhân thuộc Tổ chức/DN: có 3 loại giấy tờ bao gồm: 

• 1. Bản sao công chứng Giấy phép ĐKKD/ Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận 

đầu tư   

• 2. Bản sao công chứng CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người xin cấp chứng 

thư. 

• 3. Bản sao công chứng Giấy xác nhận chức danh của người có thẩm quyền của Tổ 

chức/Doanh nghiệp 

 

  



ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG MISA  

(Mẫu dành cho tổ chức - doanh nghiệp)  

 

1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp 

Tên tổ chức/doanh nghiệp  

Mã số thuế /Mã ĐVCQHNS  

Địa chỉ   

Email  Điện thoại  

2. Thông tin người đại diện theo pháp luật 

Họ và tên   Chức vụ   

ĐT di động   Email  

3. Thông tin gói dịch vụ eSign 

Gói Thuê bao      01 năm      02 năm     03 năm 

Tiền sử dụng Dịch vụ tương ứng với Gói thuê bao đã được Chúng tôi tham khảo chi tiết tại 

https://www.esign.vn/bao-gia/ 

Chúng tôi cam kết các thông tin khai trong bản đăng ký này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với 

các thông tin này./. 

Bộ hồ sơ gồm có: 

 01 phiếu đăng ký này (điền thông tin, ký và đóng dấu) 

 01 bản sao Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành 

lập  

  01 bản sao Giấy đăng ký thuế (trường hợp Đăng ký 

kinh doanh và Đăng ký thuế là một thì chỉ cần một loại) 

Ngày: ______/ ______/ ______ 

Đại diện tổ chức, doanh nghiệp 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Mẫu: 1-ĐK      

https://www.esign.vn/bao-gia/

