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II MỞ ĐẦU 

II.1 Mục đích tài liệu 

Hướng dẫn sử dụng Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công  

Quốc gia 

II.2 Phạm vi 

Dành cho đối tượng là người dùng hệ thống 

II.3 Cách sử dụng 

Xem từ trên xuống dưới theo từng mục. 

 

III TỔNG QUAN 

Hệ thống sẽ các modul chính là Đăng ký, Đăng nhập, Quản lý tài khoản 

III.1 Đăng ký: 

- Đăng ký tài khoản bằng thuê bao di động 

- Đăng ký tài khoản bằng Bảo hiểm xã hội 

- Đăng ký tài khoản bằng Sim ký số 

- Đăng ký tài khoản bằng USB ký số 

- Đăng ký tài khoản bằng Bưu điện Việt Nam 

III.2 Đăng nhập: 

- Đăng nhập tài khoản bằng Username, Pass, OTP 

- Đăng nhập tài khoản bằng Sim ký số 

- Đăng nhập tài khoản bằng USB ký số 

- Đăng nhập tài khoản cấp bởi Bưu điện Việt Nam 

III.3 Quản lý thông tin tài khoản: 

- Thông tin định danh 

- Các phương thức xác thực 

- Quản lý đăng nhập 

IV HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 

Trên giao diện trang chủ của Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn, Người dân/ Doanh nghiệp có thể Đăng ký/ Đăng nhập tại 

mục Đăng ký/ Đăng nhập trên trang chủ hoặc hệ thống sẽ yêu cầu Đăng ký/ Đăng  

nhập khi thực hiện dịch vụ công. 

https://dichvucong.gov.vn/
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Màn hình Trang chủ 

IV.1 Đăng ký tài khoản 

Công dân/ Doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản bằng Sim ký số, USB ký số hoặc 

Công dân có thể đăng ký bằng thuê bao di động, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện Việt Nam 
 

IV.1.1 Đăng ký tài khoản bằng Thuê bao di động( Chỉ dành cho công dân): 

IV.1.1.1 Đối tượng thao tác 

Công dân 
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IV.1.1.2 Điều kiện: 

Thuê bao di động dùng đăng ký tài khoản phải là thuê bao đã được đăng ký chính chủ 

IV.1.1.3 Thao tác: 

Bước 1: Tại màn hình Trang ch ủ click chọn “Đăng ký” tại vùng 1 

Bước 2: Tại màn hình “Chọn phương thức đăng ký”-> Chọn đối tượng đăng ký tài 

khoản là “Công dân” tại vùng 3( Chú ý: Đăng ký bằng thuê bao di động chỉ dành cho 

Công dân)->Công dân Chọn “Thuê bao di động” tại vùng số 4 

 

Bước 4: Tại màn hình Đăng ký bằng thuê bao di động->Công dân nhập hợp lệ các 

thông tin đăng ký( Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc)tại vùng số 6 sau đó 

nhấn “Đăng ký” tại vùng số 7. 

Chú ý: Hệ thống sẽ dùng CMT hoặc CCCD để kiểm tra tài khoản có tồn tại hay không, trường hợp đã 

tồn tại tài khoản trên hệ thống-> Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi đăng ký, người dùng có thể lấy lại 

mật khẩu bằng chức năng “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập hoặc đến quầy giao dịch lấy lại 

mật khẩu hoặc khiếu nại khi không sở hữu tài khoản. 
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Bước 6: Công dân nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng và nhấn “Xác nhận” 

tại vùng số 8. Nếu chưa nhận được mã OTP hoặc hết thời gian nhập OTP thì Công dân 

nhấn “Gửi lại OTP” để lấy lại mã OTP. 
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Bước 8: Tại màn hình nh ập mật khẩu, Công nhân nhập và xác nhận lại mật khẩu sau 

đó nhấn “Đăng ký” tại vùng số 10 để hoàn thành Đăng ký tài khoản. 
 

 

Chú ý quy tắc đặt mật khẩu: Sử dụng 8 ký tự trở lên bao gồm chữ thường, chữ in hoa, 

số và ký tự đặc biệt 

Tài khoản được đăng ký bởi Thuê bao di động sẽ có mức xác minh 2( đã được xác minh bởi nhà  

mạng) 

IV.1.2 Đăng ký tài khoản bằng Mã số BHXH( Chỉ dành cho công dân): 

IV.1.2.1 Đối tượng thao tác 

Công dân 

IV.1.2.2 Điều kiện: 

Công dân có mã số BHXH 

IV.1.2.3 Thao tác: 

Bước 1: Tại màn hình Trang ch ủ click chọn “Đăng ký” tại vùng 1 
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Bước 2: Tại màn hình “Chọn phương thức đăng ký”-> Chọn đối tượng đăng ký tài 

khoản là “Công dân” tại vùng 3-> Công dân Chọn “Bảo hiểm xã hội” tại vùng số 4 

 

Bước 3: Tại màn hình Đăng ký bằng Bảo hiểm xã hội-> Công dân nhập hợp lệ các 

thông tin đăng ký( Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc) tại vùng số 6 sau đó 

nhấn “Đăng ký” tại vùng số 7. 

Chú ý: Hệ thống sẽ kết nối với CSDL BHXH để lấy ra thông tin của Công dân và so 

sánh DL từ BHXH với dữ liệu Công dân nhập vào,nếu khớp thông tin, hệ thống sẽ 

kiểm tra tài khoản có tồn tại hay chưa dựa vào CMT/CCCD được lấy tự hệ thống 

BHXH. 

Trường hợp đã tồn tại tài khoản trên hệ thống-> Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi 

đăng ký, người dùng có thể lấy lại mật khẩu bằng chức năng “Quên mật khẩu” tại màn 

hình đăng nhập hoặc đến quầy giao dịch lấy lại mật khẩu hoặc khiếu nại khi không sở 

hữu tài khoản. Trường hợp dữ liệu nhập lên hệ thống không khớp với CSDL BHXH 

thì hệ thống sẽ đưa ra thông báo không đăng ký được tài khoản. 
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Bước 6: Công dân nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng và nhấn “Xác nhận” 

tại vùng số 8. Nếu chưa nhận được mã OTP hoặc hết thời gian nhập OTP thì Công dân 

nhấn “Gửi lại OTP” để lấy lại mã OTP. 
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Bước 8: Tại màn hình nh ập mật khẩu, Công nhân nhập và xác nhận lại mật khẩu sau 

đó nhấn “Đăng ký” tại vùng số 10 để hoàn thành Đăng ký tài khoản. 

Tài khoản được đăng ký bởi Mã số BHXH sẽ có mức xác minh 2( đã được xác minh bởi cơ quan 

BHXH) 
 

 
 

Chú ý quy tắc đặt mật khẩu: Sử dụng 8 ký tự trở lên bao gồm chữ thường, chữ in hoa, 

số và ký tự đặc biệt 

IV.1.3 Đăng ký tài khoản bằng Sim ký số 

IV.1.3.1 Đối tượng thao tác 

Công dân, Doanh nghiệp 

IV.1.3.2 Điều kiện: 

Công dân/ Doanh nghiệp sở hữu Sim ký số 

Sim ký số đang hoạt động và được gắn vào điện thoại để sẵn sàng xác nhận Đăng ký 

IV.1.3.3 Thao tác: 

Ví dụ: Chọn đối tượng thao tác là Công dân( với Doanh nghiệp sẽ thao tác tương tự) 

Bước 1: Tại vùng số 1 màn hình Trang ch ủ click chọn “Đăng ký” 
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Bước 2: Tại màn hình “Chọn phương thức đăng ký”-> Chọn đối tượng đăng ký tài 

khoản là “Công dân” tại vùng 3-> Công dân Chọn “Sim ký số” tại vùng số 4 

 

Bước 4: Tại màn hình đăng ký bằng Sim ký số, Công dân nhập Số điện thoại của Sim 

và nhấn Đăng ký tại vùng 5. Sau khi nhấn Đăng ký, hệ thống gửi xác nhận về Sim ký 

số 
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Bước 5: Công dân “Xác nhận” và nhập mã Pin tại Sim ký số( Vùng 6) 
 

Chú ý: Đối với Công dân, Hệ thống sẽ dùng CMT hoặc CCCD để kiểm tra tài khoản 

có tồn tại hay không, trường hợp đã tồn tại tài khoản trên hệ thống-> Hệ thống sẽ hiển 

thị thông báo khi đăng ký, người dùng có thể lấy lại mật khẩu bằng chức năng “Quên 

mật khẩu” tại màn hình đăng nhập hoặc đến quầy giao dịch lấy lại mật khẩu hoặc 

khiếu nại khi không sở hữu tài khoản. 

Đối với Doanh nghiệp, hệ thống sẽ kiểm tra trùng tài khoản bằng Mã số thuế của Doanh 

nghiệp 

Tài khoản được đăng ký bằng Sim ký số sẽ ở mức xác minh cao nhất là mức 3, tương 

đương với tài khoản đăng ký trực tiếp. 

Bước 6: Sau khi được xác nhận đăng ký tại Sim ký số, hệ thống hiển thị các thông tin 

của Công dân được lấy từ Sim ký số, Công dân nhấn “Đăng ký” tại vùng 7 để hoàn 

thành “Đăng ký” 
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Chú ý: Đối với Công dân không bắt buộc nhập Email, đối với Doanh nghiệp bắt buộc nhập email. 

 

 

IV.1.4 Đăng ký tài khoản bằng USB ký số 

IV.1.4.1 Đối tượng thao tác: 

Công dân, Doanh nghiệp 

IV.1.4.2 Điều kiện: 

Công dân/ Doanh nghiệp sở hữu USB ký số, chứng thư trong USB ký số còn hạn và 

đang được sử dụng. 

USB được cắm và thiết bị máy tính 

Thiết bị máy tính được cài Driver USB ký số 

IV.1.4.3 Thao tác: 

Bước 1: Tại màn hình Trang ch ủ click chọn “Đăng ký” tại vùng 1 
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Bước 2: Tại màn hình “Chọn phương thức đăng ký”-> Chọn đối tượng đăng ký tài 

khoản là “Công dân” tại vùng 3-> Công dân Chọn “USB ký số” tại vùng số 4 

 

Bước 4: Tại màn hình Đăng ký bằng USB ký số-> Công dân nhấn Đăng ký tại vùng số 

5 

Trường hợp thiết bị truy cập chưa được cài Plugin-> Công dân/ Doanh nghiệp click tải 

công cụ ký điện tử plugin tương ứng với thiết bị và cài lên máy tính. 

Trường hợp thiết bị chưa nhận USB ký số-> Công dân/ Doanh nghiệp thực hiện cài 

Driver cho USB ký số( Click vào USB-> Click Setup để thực hiện cài đặt) sau đó nhấn 

Đăng ký 
 



16 

Tài liệu tập huấn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính – Sở Tư pháp Hải Dương 
 

Sau khi đăng ký, hệ thống hiển thị thông báo của USB ký số tại vùng số 6-> Công dân click 

“OK” 

 

Hiển thị màn hình nh ập mã Pin của USB ký số, người dùng nhập mã pin và nhấn “Đăng nhập” tại 

vùng số 7 
 

Bước 6: Tại hệ thống Cổng dịch vụ công hiển thị các thông tin của Công dân được lấy 

từ USB ký số-> Công dân điền email và nhấn “Đăng ký” để hoàn thành đăng ký tài 

khoản. 

Chú ý: Trường email bắt buộc nhập đối với tài khoản Doanh nghiệp. Tài khoản được 

đăng ký bằng USB ký số sẽ ở mức xác minh cao nhất là mức 3, tương đương với tài 

khoản đăng ký trực tiếp 
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IV.1.4.4 Giao diện hiển thị thông tin đăng ký của cá nhân 

Chú ý: Đối với Công dân hệ thống sẽ dựa vào CMT/CCCD để kiểm tra tài khoản có trùng với các tài 

khoản trên hệ thống khác hay không. Đối với Doanh nghiệp kiểm tra trùng tài khoản sẽ dựa vào Mã số 

thuế của Doanh nghiệp 

IV.1.4.5 Giao diện hiển thị thông tin đăng ký của Doanh nghiệp 

IV.1.4.6 Đối tượng thao tác là Cán bộ Cơ quan nhà nước 

Bước 1: Truy cập link :http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx 

Tải công cụ hỗ trợ tương ứng với máy tính sau đó cài đặt công cụ vào thiết bị 

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx
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Bước 2: Cắm USB và truy cập hệ thống Cổng dịch vụ công-> Chọn “Cơ quan nhà nước”-> Chọn USB 

ký số sau đó nhấn “Đăng ký:-> Sau khi đăng ký, người dùng xác nhận cho phép đăng ký và nhập mã 

Pin để xác nhận-> Hệ thống load các thông tin từ USB ký số 

Người dùng nhấn “Đăng ký “ để hoàn tất đăng ký 

 

 
IV.2 Đăng nhập tài khoản 

Công dân/ Doanh nghiệp có thể đăng nhập tài khoản bằng Sim ký số, USB ký số hoặc 

Công dân có thể đăng nhậpbằng CMT/CCCD( đối với tài khoản đăng ký bằng Thuê 
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bao di động hoặc BHXH) hoặc có thể đăng nhập bằng tài khoản đăng ký bởi Bưu điện 

Việt Nam. 

IV.2.1 Đăng nhập tài khoản bằng CMT/CCCD( đối với tài khoản được đăng ký 

bằng thuê bao di động hoặc BHXH) 

IV.2.1.1 Đăng nhập tài khoản bằng CMT/CCCD( đối với tài khoản được đăng ký bằng 

thuê bao di động hoặc BHXH) 

 

IV.2.1.1.1 Điều kiện: 

Tài khoản được đăng ký bằng Thuê bao di động hoặc BHXH 

SĐT đăng ký được lắp vào thiết bị di động và sẵn sàng để nhận OTP 

IV.2.1.1.2 Thao tác: 

Bước 1: Tại màn hình Trang ch ủ click chọn “Đăng nhập” tại vùng 1 

Bước 2: Tại màn hình “Đăng nhập”-> Chọn tab “CMT/CCCD”( Hiện tại hệ thống 

đang để mặc định hiển thị tab “CMT/CCCD” khi vào trang đăng nhập) tại vùng 1-> 

Điền Tên đăng nhập là “CMT hoặc CCCD”, nhập mật khẩu sau đó nhấn “Đăng nhập” 

tại vùng 2. 

Chú ý: Trường hợp chưa có tài khoản, người dùng click “Đăng ký” tại vùng số 2; 

Trường hợp có tài khoản đã đăng ký bằng SĐT hoặc BHXH, Công dân click “Quên 

mật khẩu” tại vùng số 2 và làm theo hướng dẫn của hệ thống để lấy lại mật khẩu. 
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Bước 3: Sau khi nhấn Đăng nhập thành công, hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại 

đăng ký nhận OTP-> Công nhân nhập mã OTP tại vùng số 3 sau đó nhấn “xác nhận” 

tại vùng số 4 để hoàn tất Đăng nhập. 

Chú ý: 

- TH Công dân không nhận được OTP-> Công dân nhấn “Gửi lại OTP” tại vùng 

số 3 để hệ thống gửi lại OTP về điện thoại 

- TH Công dân muốn chọn SĐT khác nhận OTP-> Công dân nhấn “Chọn  

phương thức xác thực khác tại vùng số 5” để chọn SĐT khác nhận OTP ngoài SĐT 

mặc định. 

- SĐT đăng ký cho tài khoản này nhưng vẫn được phép đăng ký là số nhận OTP 

của tài khoản khác 

 

IV.2.1.2 Đổi số điện thoại nhận OTP 

- Đối tượng cần đổi SĐT nhận OTP là đối tượng Công  dân đăng ký tài khoản  

DVC bằng Thuê bao di động hoặc BHXH nhưng bị mất SĐT nhận OTP đăng 

nhập. 

IV.2.1.2.1 Điều kiện: 

Tài khoản được đăng ký bằng Thuê bao di động hoặc BHXH 
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SĐT đăng ký được lắp vào thiết bị di động và sẵn sàng để nhận OTP 

IV.2.1.2.2 Thao tác: 

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập bằng CMT/CCCD, Công dân nhập Tên đăng nhập, 

Mật khẩu và Mã xác thực, sau đó nhấn [Đăng nhập] để xác thực tài khoản. 
 

Bước 2: Tại màn hình “Nhập OTP”->Công dân nhấn [Mất số điện thoại nhận OTP] tại 

vùng số 1 
 

Bước 3: Công dân nhập SĐT nhận OTP mới sau đó nhấn [Đăng ký] tại vùng số 2 
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Bước 3: Hệ thống gửi OTP về SĐT mới nhập, Công dân nhập OTP và xác nhận tại vùng số 3 
 

Bước 4: Hệ thống gửi OTP về SĐT mới nhập, Công dân nhập OTP và xác nhận tại vùng số 3. Sau khi 

xác nhận, hệ thống sẽ so sánh thông tin định danh của tài khoản với thông tin của CSDL thuê bao nhà 

mạng đã nhập. TH trùng khớp thông tin, hệ thống sẽ cho đổi SĐT thành công, TH không trùng khớp 

thông tin, Công dân kiểm tra lại thông tin cá nhân của thuê bao và ra quầy giao dịch để thay đổi thông 

tin thuê bao. 
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Sau khi đổi thuê bao nhận OTP đăng nhập thành công, Công dân có thể dùng SĐT vừa đổi để nhận 

OTP đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

 

 
IV.2.2 Đăng nhập tài khoản bằng Sim ký số 

- Hình thức đăng nhập dành cho Công dân và Doanh nghiệp 

IV.2.2.1 Đối tượng thao tác 

Công dân, Doanh nghiệp 

IV.2.2.2 Điều kiện: 

Công dân/ Doanh nghiệp sở hữu Sim ký số, chứng thư trong Sim ký số còn hạn và 

đang được sử dụng. 

Sim ký số được gắn vào thiết bị để sẵn sàng xác nhận đăng nhập 

Chứng thư số đã được đăng ký tài khoản thành công 

IV.2.2.3 Thao tác: 

Bước 1: Tại màn hình Trang c hủ click chọn “Đăng Nhập” tại vùng 1 

Bước 2: Tại màn hình “Đăng nhập”, chọn tab Sim ký số tại vùng số 2-> Sau đó nhấn 

Đăng nhập tại vùng số 3 
 

Bước 3: Xác nhận đăng nhập từ Sim ký sốvà nhập mã pin của Sim ký số tại thiết bị di động vùng số 

4 để hoàn thành đăng nhập 
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IV.2.3 Đăng nhập tài khoản bằng USB ký số 

IV.2.3.1 Đối tượng thao tác 

Công dân, Doanh nghiệp 

IV.2.3.2 Điều kiện: 

Công dân/ Doanh nghiệp sở hữu USB ký số, chứng thư trong USB ký số còn hạn và 

đang được sử dụng. 

USB được cắm và thiết bị máy tính 

Chứng thư số đã được đăng ký tài khoản thành công 

IV.2.3.3 Thao tác: 

Bước 1: Tại màn hình Trang ch ủ click chọn “Đăng ký” tại vùng 1 

Bước 2: Tại màn hình “Đăng nhập”, chọn tab USB ký số tại vùng số 2-> Sau đó nhấn 

Đăng nhập tại vùng số 3 

Chú ý: 

- TH thiết bị đăng nhập chưa cài Plugin-> Công dân/ Doanh nghiệp click tải về công cụ ký điện 

tử để tải plugin tương ứng với thiết bị truy cập 

- TH công dân/ Doanh nghiệp chưa cài driver của chưng thư số-> Thực hiện truy cập vào 

Computer-> Click vào USB và setup cài driver để tiếp tục đăng ký 
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- Nhấn vào “Hướng dẫn đăng nhập” để xem hướng dẫn cụ thể 

 
 

Bước 3: Xác nhận đăng nhập từ USB tại vùng số 4( TH có nhiều chứng thư trong USB, thực hiện 

chọn chứng thư và nhấn “OK” để xác nhận” 
 

Bước 4: Nhập mã Pin của USB tại vùng số 5 để hoàn thành đăng nhập 
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IV.3 Quản lý profile( Quản lý tài khoản) 

- Hệ thống quản lý thông tin định danh của tài khoản, quản lý lịch sử truy cập và 

danh sách các phương thức xác thực. Cho phép người dùng điều chỉnh thông tin 

cá nhân và thêm các phương thức đăng nhập cho tài khoản. 

IV.3.1 Thông tin định danh 

Đường dẫn: Tại trang chủ, người dùng nhấn vào tên tài khoản và chọn “Thông tin cá 

nhân” tại vùng 1 để xem thông tin tài khoản. 
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IV.3.1.1 Xem thông tin định danh 

IV.3.1.1.1 Màn hình thông tin định danh của Công dân 

IV.3.1.1.2 Màn hình thông tin định danh của Doanh nghiệp 
 

IV.3.1.1.3 Màn hình thông tin định danh của Cơ quan nhà nước 
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IV.3.2 Các phương thức xác thực 

IV.3.2.1 Thêm mới phương thức xác thực 

Tại phần Các phương thức xác thực, người dùng nhấp [ Thêm mới] -> Hiển thị các phương thức xác 

thực. 

IV.3.2.1.1 Thêm phương thức xác thực bằng USB ký số 

Tại màn hình các phương thức xác thực, nhấn [ Xác thực bằng USB ký số], các bước thao tác tiếp theo 

giống bước “Đăng ký bằng USB ký số” 

IV.3.2.1.2 Thêm phương thức xác thực bằng Sim ký số 

Tại màn hình các phương thức xác thực, nhấn [ Xác thực bằng Sim ký số], các bước thao tác tiếp theo 

giống bước “Đăng ký bằng Sim ký số” 
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IV.3.2.1.3 Thêm phương thức xác thực bằng SĐT tin nhắn SMS 

Tại màn hình các phương thức xác thực, nhấn [ Xác thực bằng tin nhắn SMS], sau đó nhập số điện 

thoại muốn thêm 
 

Nhập OTP để hoàn thành thêm số điện thoại xác thực 
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IV.3.2.1.4 Đổi mật khẩu 

Bước 1: Tại mục “Xác thực bằng mật khẩu” của vùng “Các phương thức xác thực”, 

người dùng nhấn “Sửa”, hệ thống hiển thị màn hình nh ập mật khẩu mới, người dùng 

nhập thông tin và nhấn [Đổi mật khẩu] để hoàn tất đổi mật khẩu. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

SỞ TƯ PHÁP 
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Cách xử lý hồ sơ chứng thực điện tử 

Đối tượng: Cán bộ tư pháp, lãnh đạo, văn thư thuộc UBND cấp xã, 

phòng Tư pháp cấp huyện 
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V MỞ ĐẦU 

V.1 Mục đích tài liêụ 

Tài liệu nhằm hướng dẫn Cán bộ tư pháp, lãnh đạo, văn thư thuộc UBND cấp xã, 

phòng Tư pháp cấp huyện cách xử lý hồ sơ chứng thực điện tử. 

V.2 Phạm vi 

Đối tượng sử dụng là: Cán bộ tư pháp, lãnh đạo, văn thư thuộc UBND cấp xã, 

phòng Tư pháp cấp huyện. 

 

VI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 

Khuyến nghị: Sử dụng hệ điều hành Windowns, trình duyệt Chrome để thực hiện 

dịch vụ. 

 

VI.1 Đăng nhập hệ thống 

 
Cán bộ được phân quyền thực hiện truy cập hệ thống tại địa chỉ 

https://quantri.dichvucong.gov.vn/ và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản vnconnect 

(Lưu ý: tài khoản đã được phân quyền tương ứng với từng vai trò xử lý) 

 

VI.2 Đối tượng “Quyền tạo bản sao” (cán bộ tư pháp) 
 

Cán bộ tư pháp sau khi truy cập hệ thống thành công, sẽ hiển thị màn hình như 

sau: 
 

Căn cứ vào cách thức người dân, doanh nghiệp thực hiện đăng ký chứng thực 

điện tử bằng hình thức đặt lịch hẹn hay đến trực tiếp mà cán bộ tư pháp cũng có 2 hình 

thức xử lý cho người dân, doanh nghiệp. 

VI.2.1 Xử lý không qua lịch hẹn 

Cán bộ tư pháp chọn menu [Thêm mới bản sao từ bản chính], hệ thống hiển thị 

màn hình như sau: 

https://quantri.dichvucong.gov.vn/


34 

Tài liệu tập huấn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính – Sở Tư pháp Hải Dương 
 

 
 

Lúc này, tại cơ quan tư pháp, cán bộ tư pháp hỏi người dân, doanh nghiệp có tài khoản 

cổng DVCQG hay không, trường hợp người dân, doanh nghiệp có tài khoản cổng 

DVCQG thì yêu c ầu ND/DN cung cấp CMND/CCCD hoặc MST. 

Cán bộ tư pháp nhập CMND/CCCD hoặc MST để thực hiện tìm ki ếm tài khoản như 

sau: 
 

Trường hợp người dân không có tài khoản DVCQG thì cán bộ Tư pháp check radio 

box “Đối tượng không có tài khoản DVCQG”, sau đó nhập email của người dân như 

sau: 
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Sau đó cán bộ tư pháp đính kèm bản scan của bản gốc, file đính kèm bắt buộc định 

dạng .pdf và dung lượng <= 30mb và chọn loại giấy tờ cần chứng thực, sau đó bấm nút 

[Trình ký] để trình tới lãnh đạo đơn vị. 

VI.2.2 Xử lý lịch hẹn 

Trường hợp người dân đã đặt lịch hẹn trên cổng DVCQG, cán bộ tư pháp chọn 

menu [Lịch hẹn chờ duyệt], hệ thống hiển thị màn hình như sau: 
 

➢ Xử lý lịch hẹn 

Hệ thống hiển thị toàn bộ các lịch hẹn của đơn vị mà người dân, doanh nghiệp đã 

hẹn, cán bộ tư pháp chọn 1 lịch hẹn để xử lý, bấm nút [Xử lý], hệ thống hiển thị màn 

hình như sau: 
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Trên giao diện hiển thị thông tin của ngườ dân, doanh nghiệp đăng ký chứng thực, loại 

giấy tờ cần chứng thực, cán bộ tư pháp cần scan bản giấy của giấy tờ (người dân mang 

bản giấy tới), sau đó đính kèm lên trên hệ thống, file đính kèm bắt buộc định dạng .pdf 

và dung lượng <= 30mb. 

Sau khi đính kèm bản scan, cán bộ tư pháp bấm nút [Trình ký] để trình tới lãnh đạo 

của đơn vị mình. 

➢ Dời lịch hẹn 

Trong trường hợp lịch hẹn của người dân, doanh nghiệp trùng lịch với lịch của  

cơ quan hoặc cán bộ bận việc đột xuất, hệ thống cung cấp chức năng cho cán bộ tư 

pháp dời lịch hẹn. Để dời lịch hẹn, cán bộ bấm nút “Dời lịch hẹn” của lịch hẹn cần dời, 

hệ thống hiển thị màn hình như sau: 
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Cán bộ tư pháp chọn lại giờ hẹn, nhập lý do hẹn, bấm nút [Đặt lại lịch hẹn]. Sau khi 

đặt lại lịch hẹn thành công, hệ thống sẽ gửi sms tới số điện thoại của người dân, doanh 

nghiệp, đồng thời gửi notify tới tài khoản cổng DVCQG của người dân, doanh nghiệp. 

Chú ý: Ngày, giờ hẹn được hiển thị theo nguyên tắc giờ, ngày hẹn còn trống, 

giờ/ngày hẹn đã đầy sẽ ẩn đi không chọn được. 

VI.2.3 Xử lý hồ sơ bị từ chối 

Hồ sơ bị từ chối là các hồ sơ do lãnh đạo đơn vị trả về: 
 

Các hồ sơ bị từ chối sẽ có 2 cách xử lý: 
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- Cách 1: hủy hồ sơ, hủy bỏ hoàn toàn hồ sơ, dừng xử lý 

- Cách 2: Xử lý tiếp, cán bộ bấm nút “Xử lý tiếp” => cán bộ tư pháp có thể chỉnh 

sửa các thông tin như file scan… để trình ký l ại lãnh đạo. 

 

VI.3 Đối tượng “Quyền ký bản sao” (Lãnh đạo) 

VI.3.1 Cấu hình hình ảnh “Chữ ký” 
Lãnh đạo vào “Trang cá nhân”, để cấu hình chữ ký như sau: 

 

Lãnh đạo tải hình ảnh chữ ký lên, bấm nút [Lưu lại] 

Lưu ý: Hình ảnh chữ ký phải dưới dạng .png 

Hướng dẫn tạo hình ảnh chữ ký, con dấu: người dùng ký chữ ký ra giấy hoặc 

đóng dấu ra giấy, chụp lại hình ảnh, sau đó chuyển đổi ảnh sang dạng ảnh.png bằng 

cách chuyển đổi online tại đường link: https://onlinepngtools.com/create-transparent- 

png 
 

 

VI.3.2 Xử lý hồ sơ chờ ký 

Lãnh đạo sau khi truy cập thành công hệ thống, sẽ hiển thị màn hình danh sách 

các bản sao chờ ký như sau: 

https://onlinepngtools.com/create-transparent-png
https://onlinepngtools.com/create-transparent-png
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Lãnh đạo bấm nút [Xử lý], hệ thống hiển thị màn hình như sau: 
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Chú ý: để ký số được thì máy tính c ủa lãnh đạo phải được cài công cụ plugin ký số. 

Lãnh đạo bấm nút [Ký số], khi đó hệ thống gọi đến plugin để ký số như sau: 
 

Lãnh đạo bấm nút [Ok] trên plugin để thực hiện ký, sau khi ký plugin hiển thị file đã 

có chữ ký và lời chứng như sau: 
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Hệ thống mặc định thêm trang trắng để hiển thị chữ ký và lời chứng, tuy nhiên 

trong trường hợp lãnh đạo muốn căn chỉnh vị trí thì click vào hình ảnh chữ ký để kéo 

thả vị trí theo ý muốn. 

Lãnh đạo bấm nút [Á p dụng] trên plugin để hoàn tất việc ký, hệ thống sẽ hiển thị file 

đã ký như sau: 
 

Lãnh đạo bấm nút [Chuyển cấp số và đóng dấu] để chuyển tới văn thư đóng dấu 

 
VI.4 Đối tượng “Quyền đóng dấu bản sao” (Văn thư) 

VI.4.1 Quản lý sổ chứng thực 

Văn thư sau khi đăng nhập thành công, sẽ hiển thị màn hình như sau: 
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Văn thư chọn menu [Quản lý sổ chứng thực], hệ thống hiển thị màn hình như sau: 
 

Tại màn hình qu ản lý sổ chứng thực, văn thư có thể thực hiện các chức năng: 

- Thêm mới sổ 

- Chỉnh sửa sổ 

- Xóa sổ 

- Xem thông tin sổ 

- Xuất báo cáo dữ liệu trong sổ 

➢ Thêm mới sổ chứng thực 

Văn thư bấm nút [Thêm mới], hệ thống hiển thị màn hình như sau: 
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Văn thư nhập các thông tin: 

- Tên sổ chứng thực 

- Số bắt đầu sổ: chỉ nhập số 

- Ngày mở sổ 

- Ngày đóng sổ 

Bấm nút [Lưu] để hoàn tất việc thêm mới sổ 

➢ Chỉnh sửa sổ 

Để chỉnh sửa sổ, văn thư bấm icon [chỉnh sửa] trên danh sách, hệ thống hiển thị 

màn hình sau: 
 

Văn thư chỉnh sửa các thông tin và bấm nút [Lưu] để hoàn thành việc chỉnh sửa 

➢ Xóa sổ 

Sổ chỉ được xóa khi sổ còn trống, sổ đã được cấp sổ không thể thực hiện xóa, 

để xóa sổ người dùng bấm nút [Xóa] để thực hiện xóa sổ 
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➢ View thông tin sổ 

Văn thư bấm nút view thông tin sổ trên danh sách sổ, hệ thống hiển thị màn 

hình như sau: 
 

 

 
sổ. 

Hệ thống hiển thị thông tin sổ và danh sách hồ sơ chứng thực được cấp trong 

 

➢ Xuất báo cáo 

Văn thư bấm nút xuất báo cáo dữ liệu của sổ, hệ thống xuất báo cáo ra file excel 

như sau: 
 

VI.4.2 Cấp số và đóng dấu bản chứng thực điện tử 

Văn thư chọn menu [Bản sao chờ đóng dấu], hệ thống hiển thị danh sách các 

bản sao chờ đóng dấu như sau: 
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Văn thư bấm nút [Xử lý] của một hồ sơ trên danh sách, hệ thống hiển thị như sau: 
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Văn thư chọn sổ chứng thực, hệ thống tự động sinh số theo sổ chứng thực. 

Sau đó, văn thư bấm nút [Đóng dấu] để thực hiện đóng dấu cho bản sao, hệ 

thống gọi tới plugin để đóng dấu. Chú ý: để đóng dấu được thì máy tính c ủa văn thư 

phải được cài công cụ plugin ký số. 
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Văn thư chọn chứng thư số để đóng dấu, hệ thống hiển thị màn hình như sau: 
 

Văn thư bấm nút [Á p dụng] trên plugin để hoàn thành việc đóng dấu, khi đó hệ thống 

hiển thị bản đã đóng dấu như sau: 
 

Văn thư bấm nút [Hoàn thành và chuyển bản CTĐT tới người dân/doanh nghiệp], khi 

đó bản CTĐT sẽ được chuyển tới tài khoản DVCQG của ND/DN hoặc chuyển tới 

email trong trường hợp ND/DN không có tài khoản DVCQG. 

VI.4.3 Cấu hình hình ảnh “con dấu” 

Văn thư chọn menu [Quản lý con dấu], hệ thống hiển thị màn hình như sau: 
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Văn thu tải hình ảnh con dấu lên, bấm nút [Lưu lại] 

Lưu ý: Hình ảnh con dấu phải dưới dạng .png 

Hướng dẫn tạo hình ảnh chữ ký, con dấu: người dùng ký chữ ký ra giấy hoặc 

đóng dấu ra giấy, chụp lại hình ảnh, sau đó chuyển đổi ảnh sang dạng ảnh.png bằng 

cách chuyển đổi online tại đường link: https://onlinepngtools.com/create-transparent- 

png 

https://onlinepngtools.com/create-transparent-png
https://onlinepngtools.com/create-transparent-png
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Tạo tài khoản và phân quyền cán bộ quản trị, cán bộ xử lý 

sử dụng dịch vụ Chứng thực điện tử 

Đối tượng: Cán bộ quản trị đơn vị (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) 
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VII MỞ ĐẦU 

VII.1 Mục đích tài liêụ 

Tài liệu nhằm hướng dẫn cán bộ quản trị hệ thống thực hiện chức năng tạo đơn vị sử 

dụng dịch vụ chứng thực điện tử, đồng thời tạo tài khoản và phân quyền tài khoản sử dụng 

chức năng chứng thực điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

VII.2 Phạm vi 

Đối tượng sử dụng là cán bộ quản trị cấp một (cấp tỉnh), cán bộ quản trị cấp đơn vị 

(huyện, xã). 

VIII HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

VIII.1 Tạo đơn vị sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử 

 

Đối với dịch vụ chứng thực điện tử thì có 4 lo ại cơ quan tham gia vào dịch vụ, đó là: 

❖ UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) 

❖ Phòng tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là phòng tư pháp) 

❖ Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền 

thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài (gọi chung là cơ quan đại 

diện) 

❖ Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực, ký chứng thực và đóng dấu 

của Phòng công chứng (gọi chung là tổ chức hàng nghề công chứng) 

- Với loại cơ quan UBND cấp xã và Phòng tư pháp thì đã có sẵn đơn vị được khai báo trên 

hệ thống Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính. 

- Với loại cơ quan là Cơ quan đại diện và tổ chức hành nghề công chứng, được triển khai ở 

giai đoạn sau nên sẽ hướng dẫn cấu hình trong giai đoạn tiếp theo. 

Tuy nhiên đối với đơn vị là Phòng Tư pháp, cần phải gán thêm loại đơn vị là “Phòng Tư 

pháp cấp huyện”, do đó admin cấp Tỉnh truy cập vào hệ thống CSDL TTHC đã được cấp 

quyền quản trị của đơn vị mình, chỉnh sửa lại loại đơn vị của phòng Tư pháp cấp huyện như 

sau: 

Admin cấp tỉnh chọn menu [Quản trị danh mục], chọn submenu [Cơ quan], hệ thống hiển 

thị cây đơn vị của Tỉnh, Admin tìm ki ếm tất cả các huyện trực thuộc tỉnh để gán cho tất cả các 

phòng Tư pháp cấp huyện, ví dụ như sau: 
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Bấm nút [Xem cấp con] của UBND huyện Ba Vì, hệ thống hiển thị các cấp con của 

huyện như sau: 
 

Admin tìm đến đơn vị là “Phòng Tư Pháp”, bấm nút [Chỉnh sửa], hệ thống hiển thị màn hình 

như sau: 
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Admin chọn loại đơn vị là “Phòng Tư pháp cấp huyện”, sau đó bấm nút lưu lại để hoàn thành. 

Lưu ý: Admin tỉnh cần phải rà soát và gán loại đơn vị “Phòng Tư pháp cấp huyện” cho tất các 

các phòng Tư pháp thuộc tất cả các huyện trong Tỉnh. 

 

VIII.2 Tạo tài khoản và phân quyền tài khoản 

 
Tài khoản admin cấp Tỉnh có quyền tạo ra các tài khoản admin cấp đơn vị (cấp huyện, 

cấp xã)hoặc tạo ra tài khoản các người dùng cuối. 

VIII.2.1 Tạo tài khoản và phân quyền tài khoản admin cấp con 

Đối với cấp Tỉnh thì c ấp con là cấp huyện, cấp con của huyện là cấp xã. Tùy thuộc vào 

nhu cầu của từng Tỉnh có thể phân tài khoản admin xuống cấp huyện hoặc cấp xã hoặc tài 

khoản admin cấp Tỉnh quản lý toàn bộ end user mà không cần tạo ra các tài khoản admin cấp 

con. 

Tài khoản admin cấp 1 (tương tự tài khoản admin cấp 2 nếu có) sau đây gọi tắt là người 

dùng đăng nhập hệ thống tại địa chỉ: https://quantri.dichvucong.gov.vn/, hệ thống hiển thị màn 

hình như sau: 

https://quantri.dichvucong.gov.vn/
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Người dùng đăng nhập bằng tài khoản VnConnect, sau khi đăng nhập thành công,  

người dùng chọn menu [Quản trị hệ thống], chọn tiếp submenu [Quản lý người dùng], hệ  

thống hiển thị màn hình như sau: 
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Hệ thống hiển thị toàn bộ người dùng thuộc đơn vị mà admin đang quản lý, nếu là 

admin cấp tỉnh thì hiển thị toàn bộ người dùng thuộc cấp tỉnh, nếu admin cấp huyện hoặc cấp 

xã thì qu ản lý toàn bộ người dùng thuộc cấp huyện hoặc cấp xã mà mình tr ực thuộc. 

➢ Thêm mới người dùng 

Để thêm mới người dùng, admin bấm nút [Thêm mới] trên màn hình, h ệ thống hiển thị 

màn hình như sau: 
 

Admin nhập số CMND/CCCD hoặc số điện thoại để tìm ki ếm người dùng trên vnconnect (để 

thêm mới được tài khoản thì b ắt buộc cán bộ phải đăng ký tài khoản công dân trên vnconnect). 

Sau khi nhập thông tin để tìm ki ếm tài khoản, trong trường hợp cán bộ đã đăng ký tài khoản 

vnconnect, hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm ki ếm như sau: 
 

Admin tick vào radio box và bấm nút [Lưu vào hệ thống], để hoàn thành việc thêm mới người 

dùng. 

➢ Kích hoạt người dùng 

Người dùng khi vừa được thêm vào hệ thống, cần phải kích ho ạt tài khoản, admin bấm 

nút [Kích ho ạt] trên màn hình như sau: 
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➢ Gán đơn vị cho người dùng 

Để gán đơn vị cho người dùng, admin bấm nút [Thay đổi đơn vị] trên màn hình như sau: 
 

Tài khoản admin đơn vị nào sẽ được quản lý phạm vi đơn vị phụ thuộc vào đơn vị đó, cụ thể: 

- Tài khoản admin cấp tỉnh, trực thuộc tỉnh, sẽ được quản lý toàn bộ các đơn vị con của 

Tỉnh 

- Tài khoản admin cấp huyện/Sở, trực thuộc huyện, sẽ được quản lý toàn bộ các đơn vị 

con của huyện/Sở. 

➔ Do đó để tạo ra các tài khoản admin cấp huyện, cấp xã thì tài kho ản đó phải được gắn 

vào huyện, xã tương ứng. 

Màn hình g ắn đơn vị cho người dùng như sau: 
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Tại màn hình này, admin nh ập mã định danh của đơn vị hoặc tên đơn vị để gán cho người 

dùng, ví dụ như sau: 
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Tại danh sách kết quả tìm ki ếm, admin click nút chọn để gán đơn vị cho người dùng, 

sau đó lưu lại để hoàn tất việc gán đơn vị cho người dùng. 

➢ Cấu hình dịch vụ 

Để thực hiện cấu hình dịch vụ cho người dùng, admin click nút [Cấu hình d ịch vụ] trên 

giao diện như sau: 
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Hệ thống hiển thị màn hình như sau: 
 

Admin chọn tick chọn dịch vụ “Chứng thực điện tử” và bấm nút [Lưu lại] để hoàn thành. 

➢ Gán quyền cho người dùng 

Để thực hiện gán quyền cho người dùng, admin click nút [Gán quyền] trên giao diện như 

sau: 
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Hệ thống hiển thị màn hình danh sách quy ền như sau: 
 

Để phân quyền cho tài khoản admin cần tích chọn đầy đủ 4 quyền để gán cho người 

dùng như trên giao diện, sau đó nhấn lưu lại để hoàn thành. 

VIII.2.2 Tạo tài khoản và phân quyền tài khoản cho cán bộ xử lý 

Việc thêm mới tài khoản, kích ho ạt tài khoản, gán đơn vị, gán dịch vụ cho tài khoản đối 

với cán bộ xử lý thực hiện tương tự như đối với tài khoản admin. 

Đối với cán bộ xử lý chỉ khác việc phân quyền tài khoản, việc phân quyền sẽ như sau: 
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- Đối với cán bộ thực hiện công việc tạo mới bản chứng thực (cán bộ tiếp nhận), tick vào 

quyền “Tạo bản sao chứng thực điện tử”, sau đó bấm nút [Lưu lại] như sau: 
 

- Đối với cán bộ thực hiện công việc ký bản chứng thực (lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo 

phòng Tư pháp), tick vào quyền “ký bản sao chứng thực điện tử”, sau đó bấm nút [Lưu 

lại] như sau: 
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- Đối với cán bộ thực hiện công việc cấp số và đóng dấu bản chứng thực (Văn thư UBND 

xã, văn thư phòng Tư pháp), tick vào quyền “đóng dấu bản sao chứng thực điện tử”, sau 

đó bấm nút [Lưu lại] như sau: 
 

VIII.3 Cấu hình l ịch hẹn cho đơn vị có lưu lượng người đăng ký nhiều 

 
Admin Tỉnh vào menu [Đơn vị đăng ký lịch hẹn] để cấu hình l ịch hẹn cho những đơn vị 

có lưu lượng người đăng ký chứng thực nhiều. 
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Đối với các đơn vị là Phòng tư pháp huyện thì cần phải cấu hình lo ại đơn vị “Phòng tư 

pháp huyện” trên hệ thống CSDL TTHC đã được hướng dẫn ở mục II.1 thì mới hiển thị các 

phòng tư pháp để cấu hình đăng ký lịch hẹn. 

Để đăng ký lịch hẹn, admin tìm ki ếm đơn vị cần đăng ký theo mã định danh hoặc tên 

đơn vị, sau đó nhập số giờ đăng ký trên giờ (thông thường là 2 lượt hẹn trên một giờ), check 

vào check box “Đăng ký lịch hẹn”, bấm [Lưu] để hoàn thành. 
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ỦY BAN NHÂ N DÂ N TỈNH HẢI DƯƠNG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN TÁCH NỀN CON DẤU, CHỮ KÝ 

Để cấu hình vào tài khoản Cán bộ, công chức trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia 

SỬ DỤNG CÔ NG CỤ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 

REMOVE BACKGROUND 
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Bước 1: Chuẩn bị Mẫu con dấu + Chữ ký 
 

 
 

Bước 2: Thực hiện đóng dấu, ký lên tờ giấy A4 
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Bước 3: Thực hiện Scan màu hoặc dùng điện thoại Smartphone chụp ảnh để lấy file JPG 
 

Bước 4: Thực hiện tách mẫu dấu, chữ ký 
 

 

 
- Sử dụng công cụ chỉnh sửa ảnh trên máy tính, dùng công c ụ Crop để cắt cho chữ ký 

và con dấu gọn lại, sau đó lưu thành file mới. 
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- Sử dụng trang xóa nền trực tuyến Romevebackground để thực hiện xóa nền chữ ký, con 

dấu để tạo file có nền trong suốt PNG 

- Truy cập vào địa chỉ https://remove.bg 

- Lần lượt tải file chữ ký và con dấu lên; 

- Đợi sau khi trang remove.bg tự động thực hiện việc xóa nền thì tải file PNG về máy 

tính. 

https://remove.bg/
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- Tải file lên remove.bg 
 

- Sau khi phần mềm xử lý xóa nền xong thì nhấn Dowload để tải về 
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- Làm tương tự với file chữ ký 
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NGOÀ I RA CÒ N CÓ THỂ SỬ DỤNG CÔ NG CỤ SAU ĐÂY: 

https://onlinepngtools.com/ 
 
 

Hướng dẫn tạo hình ảnh chữ ký, con dấu: người dùng ký chữ ký ra giấy hoặc đóng dấu 

ra giấy, chụp lại hình ảnh, sau đó chuyển đổi ảnh sang dạng ảnh.png bằng cách chuyển đổi 

online tại đường link: https://onlinepngtools.com/create-transparent-png 
 

 

Truy cập vào địa chỉ: 

https://onlinepngtools.com/create-transparent-png 

Tại giao diện chính như sau: 
 

 

Nhấn chuột vào hình n ền màu xám bên trái để tải file chữ ký, con dấu (có đuôi JPG) 

Sau khi tải lên phần mềm sẽ tự động chuyển đổi sang định dạng file xóa nền PNG. 

Kết quả sẽ được hiển thị ở ô màu xanh bên phải. 
 
 

 

Nhấn chuột vào Save as để tải về. 

Làm tương tự với file chữ ký 

Trường hợp file sau khi chuyển sang định dạng PNG chưa được như ý (mờ, mất nét, màu sắc không 

chuẩn...) thì có thể chỉnh sửa thông số ở phần Transprency Color (phần ô màu đỏ trên hình). 

https://onlinepngtools.com/
https://onlinepngtools.com/create-transparent-png
https://onlinepngtools.com/create-transparent-png


72 
Tài liệu tập huấn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính – Sở Tư pháp Hải 

Dương 

 

ỦY BAN NHÂ N DÂ N TỈNH HẢI DƯƠNG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CẤU HÌNH CHỮ KÝ VÀ CON DẤU VÀ O TÀ I KHOẢN 

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

TRÊ N CỔNG DỊCH VỤ CÔ NG QUỐC GIA 
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bit4id_xpki_1.4.10.649-ng-user-vgca-crtmgr.exe 

Video hướng dẫn 

Các đồng chí truy cập vào trang chủ của Cục chứng thực 

số và bảo mật thông tin tải phần mềm tại địa chỉ: 

https://ca.gov.vn/tai-phan-mem 
Sau đó tải về máy tính 

Token Bit4ID 

Hoặc nhấn vào đường link này: 

https://fs2.ca.gov.vn/api/get/d97cec9d-c39a-455c-a49d- 

2d0b1ab13906-1620817254428 

Sau khi tải về, giải nén thư mục, các đồng chí cài đặt file 

duy nhất đó vào máy tính: 

Trình điều khiển thiết bị USB 

Các đồng chí đăng nhập vào tài khoản của mình trên 

Mạng Văn Phòng. Trên thanh Menu chính chọn Hướng 

Dẫn, tải về tại tài liệu Hướng dẫn ký số NĐ30 

Hướng dẫn ký số NĐ30 hoặc nhấn vào link này: 

https://mvp.thaibinh.gov.vn/CuteUpload/S4TUpload/2020/ 

kyso30.rar 

Sau khi tải về, giải nén thư mục, chọn xem cấu hình máy 

tính của đồng chí là 32bit hay 64bit để cài đặt file tương 

thích. 

Video hướng dẫn xem tại: 

https://www.youtube.com/watch?v=q85Tfej64mY 

https://www.youtube.com/watch?v=y8Iwj211ACQ 

tại: xem 

TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHỨNG THƯ SỐ 

VÀ KÝ SỐ BẢN SAO ĐIỆN TỬ 

TRÊ N CỔNG DỊCH VỤ CÔ NG QUỐC GIA 

 
Để sử dụng được Chứng thư số và ký số (ký lãnh đạo, đóng dấu) được trên cổng 

Dịch vụ công quốc gia, máy tính c ủa đồng chí Lãnh đạo và Văn thư bắt buộc phải cài 

đặt đủ 3 bước dưới đây: 

 
BƯỚC 1. CÀI ĐẶT DRIVER CHỨNG THƯ SỐ (USB TOKEN) 

1.1. Đối với loại chứng thư số cũ được cấp trước ngày 22/6/2021 

(không phải loại 4bitID) 

 

1.2. Đối với chứng thư số thế hệ mới 4BitID (cấp sau ngày 22/6/2021) 
 

 

BƯỚC 2: CÀI ĐẶT PLUGIN KÝ SỐ CỦA CỔNG DỊCH VỤ CÔ NG QUỐC GIA 

(VNPT_CA Plugin) 

https://ca.gov.vn/tai-phan-mem
https://fs2.ca.gov.vn/api/get/d97cec9d-c39a-455c-a49d-2d0b1ab13906-1620817254428
https://fs2.ca.gov.vn/api/get/d97cec9d-c39a-455c-a49d-2d0b1ab13906-1620817254428
https://mvp.thaibinh.gov.vn/CuteUpload/S4TUpload/2020/kyso30.rar
https://mvp.thaibinh.gov.vn/CuteUpload/S4TUpload/2020/kyso30.rar
https://www.youtube.com/watch?v=q85Tfej64mY
https://www.youtube.com/watch?v=y8Iwj211ACQ
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Các đồng chí truy cập vào trang https://dichvucong.gov.vn sau đó tìm Mục 

Hỗ trợ----→Phần mềm hỗ trợ ---→ tải về máy tính file Plugin chữ ký số dành 

cho Windows sau đó nhấn để cài đặt. 

Hoạc nhấn vào đường link sau: 

https://dichvucong.gov.vn/jsp/dvc-common/download- 

public.jsp?type=public&filenameOrigin=VNPT- 

CA%20Plugin_Office_Setup_1.0.2.3.exe&filename=VNPT- 

CA%20Plugin_Office_Setup_1.0.2.3.exe 
 

Video hướng dẫn xem tại link dưới (từ phút thứ 5 trở đi): 

https://www.youtube.com/watch?v=q85Tfej64mY 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/jsp/dvc-common/download-public.jsp?type=public&filenameOrigin=VNPT-CA%20Plugin_Office_Setup_1.0.2.3.exe&filename=VNPT-CA%20Plugin_Office_Setup_1.0.2.3.exe
https://dichvucong.gov.vn/jsp/dvc-common/download-public.jsp?type=public&filenameOrigin=VNPT-CA%20Plugin_Office_Setup_1.0.2.3.exe&filename=VNPT-CA%20Plugin_Office_Setup_1.0.2.3.exe
https://dichvucong.gov.vn/jsp/dvc-common/download-public.jsp?type=public&filenameOrigin=VNPT-CA%20Plugin_Office_Setup_1.0.2.3.exe&filename=VNPT-CA%20Plugin_Office_Setup_1.0.2.3.exe
https://dichvucong.gov.vn/jsp/dvc-common/download-public.jsp?type=public&filenameOrigin=VNPT-CA%20Plugin_Office_Setup_1.0.2.3.exe&filename=VNPT-CA%20Plugin_Office_Setup_1.0.2.3.exe
https://www.youtube.com/watch?v=q85Tfej64mY
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BƯỚC 3: CẤU HÌNH CHỮ KÝ LÃNH ĐẠO VÀ CON DẤU 

3.1. Cấu hình chữ ký của Lãnh đạo 

Đồng chí Lãnh đạo đăng nhập vào tài khoản của mình, tại phần Trang cá nhân, 

chọn File đính kèm để tải lên chữ ký của mình, sau đó lưu lại (chữ ký đã xóa nền và có 

đuôi là PNG). 

 

3.2. Cấu hình con dấu trong tài khoản của Văn phòng 

Đồng chí Văn phòng đăng nhập vào tài khoản của mình, tìm ph ần Quản lý con 

dấu (Phần chứng thực điện tử --→ Quản lý con dấu --→ Chọn File đính kèm để tải con 

dấu (đã được xóa nền, có đuôi PNG) 

 

Xem video hướng xóa nền con dấu tại: 

https://www.youtube.com/watch?v=H5OXd1P_63k 

https://www.youtube.com/watch?v=H5OXd1P_63k
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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ 

TokenMe Evo - Bit4id 

Từ tháng 5/2021, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin triển khai bổ sung thiết bị 

ký số PKI Token Bit4ID trong hoạt động cung cấp chứng thư số chuyên dùng Chính 

phủ phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thiết bị TokenMe EVO - Bit4id là thiết bị 

Ký số PKI USB Token mới, do hãng Bit4Id Italia sản xuất. 

Nội dung bài viết sẽ hướng dẫn các bước cài đặt trình điều khiển thiết bị TokenMe Evo 

– Bit4id và thay đổi mật khẩu để bảo mật cho thiết bị. 

Bước 1: Truy cập website của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông 

tin https://ca.gov.vn, chọn tải phần mềm Trình điều khiển thiết bị USB Token Bit4ID. 

Bước 2: Sau khi tải về, nhấn đúp vào biểu tượng BCY_SETUP để cài đặt 

Chọn ngôn ngữ tiếng Việt khi cài đặt, nhấn nút Ok 

Chọ nút Tiến để Hệ thống tự động cài đặt ứng dụng vào máy tính 

https://ca.gov.vn/
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Tích chọn “Tôi chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận Giấy phép” 

và nhấn Cài đặt để tiếp tục 
 

Nhấn Đóng đề hoàn thành quá trình cài đặt 
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Bước 3: Thực hiện cấu hình, thay đổi mã pin cho thiết bị trên máy tính 

Nhấn chuột phải vào biểu tượng Chương trình, chọn nút Bit4id - Quản trị Token để 

thực hiện các thao tác 
 

 
Tại giao diện hệ thống Quản trị Token (cắm thiết bị USB Token vào cổng USB của 

máy tính, thấy đèn xanh nhấp nháy), người dùng nhấn nút Thay đổi mã PIN để bảo mật 

cho thiết bị. 

Người dùng nhập mã pin cũ (mã pin được cấp theo thiết bị), nhập 2 lần mã pin 

mới( độ dài tối thiểu 4 ký tự, tối đa 8 ký tự), nhấn Đồng ý đề thay đổi 
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

USB TOKEN VGCA - 01 
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3. Xác thực và bảo mật trực tiếp trên hòm thư công vụ (mail.quangninh.gov.vn) ................................. 8 
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Nạp chữ ký số và đăng nhập bằng thiết bị ký số ................................................................... 8 
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Gửi thư có đính kèm chữ ký số và thư mã hóa .................................................................... 10 
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1. Cài đặt, cấu hình USB Token 

Thiết bị USB Token là thiết bị lưu trữ chứng thư số và khóa an toàn. Khi đăng ký 

chứng thư số, mỗi người sử dụng sẽ được cấp phát một thiết bị USB Token. 
 

Cài đặt trình điều khiển thiết bị eToken 

Bước 1: Từ trình duyệt web vào địa chỉ “ca.gov.vn” 

Bước 2: Tại trang Ca.gov.vn chọn mục “Download”  chọn “Phần mềm”  bấm chọntải trình 

cài đặt phù hợp với hệ điều hành window máy tính đang sử dụng (32bit – 64bit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Sau khi tải trình cài đặt thiết bị về  Cài đặt  driver nhận biết USB Token 

Nhấn chọn Next để thực hiện cài đặt Chọn ngôn ngữ “Vietnamese”  nhấn chọn 

Next 
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Chọn “I accept the license agreement”  nhấn “Next”  chọn “Standard” sau đó nhấn 

“Next” , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn thư mục cần cài đặt (thông thường để theo ngầm định của chương trình)  nhấn 

“Next”. 

 

 

Chọn “Finish” để kết thúc quá trình cài đặt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fBước 3: Kiểm tra quá trình cài đặt thành công hay không: 

Cách 1: Kiểm tra xem dưới góc phải màn hình có biểu tượng 

SafeNet 
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Đổi mật khẩu cho thiết bị eToken 

Bước 1: Cắm thiết bị eToken vào cổng USB của máy tính và kiểm tra xem đèn chỉ thị màu 
đỏ nhấp nháy hay không. 

Bước 2: Nhấp chuột phải vào biểu tượng 

SafeNet  Authentication  Client    ở góc 

phải màn hình và chọn “Tools” hoặc  

“Công cụ” và vào chức năng “Change 

Token Password” hoặc “Đổi mật khẩu của 

token” 

 

 

 

 

 

 
Bước 3: Thay đổi mật khẩu 

Xác nhận mật khẩu hiện tại cá nhân đang 

sử dụng vào ô “Mật khẩu hiện tại của 

token”. 

Nhập mật khẩu mới vào 02 ô “Mật khẩu 

mới của token” và “Xác nhận Mật khẩu”. 

Sau khi nhập xong nhấn OK để xác nhận 

sự thay đổi trên. 

 

 

 

 

Hộp thoại xác nhận thay đổi mật khẩu đã 

thành công 

Cách  2: Vào menu  start  → SafeNet 

Authentication Client → SafeNet Authentication 

Client. 
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Chú ý: 

(1) Mật khẩu mới phải có độ dài ít nh ất 8 ký tự, phải chứa chữ hoa, chữ thường, ký tự 

đặc biệt và số. 

(2) Người sử dụng phải nhớ kỹ mật khẩu củamình. 

(3) Theo mặc định của thiết bị USB Token, nếu người dùng nhập sai mật khẩu liên tiếp 
quá 15 lần, USB Token sẽ tự động khóa và người dùng sẽ không tiếp tục sử dụng được USB 
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Token. 

(4) Để mở khóa thiết bị, người sử dụng phải liên hệ với cơ quan đăng ký để thực hiện 
mở khóa. 

 

2. Xác thực và bảo mật trực tiếp trên tập tin PDF 

VIII.4 Yêu cầu: 

1. Để thực hiện ký số trực tiếp trên tập tin PDF, yêu cầu máy tính ph ải được cài phần 

mềm Vsign PDF. Để tải phần mềm Vsign PDF về máy tính. 

2. Máy tính ph ải được cài đặt thiết lập tin cậy. 

3. Phần mềm Vsign PDF phải được cấu hình cấp dấu thời gian và kiểm tra chứng thư số. 
 

Cài đặt phần mềm Vsign PDF 

- B1: Từ trình duyệt web vào địa chỉ “ca.gov.vn” 

- B2: Tại trang Ca.gov.vn chọn mục “Download”  chọn “Phần mềm”  bấm chọn 

VIII.5 “Phần mềm VSIGN-PDF version 3.1.2.18 update 31/3/2015 (NEW)”. 
 

- B3: Sau khi tải phần mềm Vsign PDF về  tiến hành cài đặt phần mềm cho máy tính 

Mở file tải về  Nháy kép vào 

file cài đặt Vsign 

“vSignPdfSetup.msi”  Xuất  hiện cửa 

sổ cài đặt ta nhấn “Next” đến khi xuất 

hiện nút “Close” kết thúc quá trình cài 

đặt. 



 

 

Cài đặt thiết lập tin cậy trên máy tính 

- Bước 1: Tại trang Ca.gov.vn chọn mục “Download”  chọn “Chứng thư số & 

CRL”  bấm chọn “Script tự động cài đặt Chứng thư số RootCA và CP SubCA” để tải 

tập tin cài đặt “installrootca.gca” về máy tính. 

- Bước 2: Sau khi tải tập tin cài đặt “installrootca.gca” về máy tính  tiến hành  đổi  đuồi 

“.gca”  “.exe” 

- Bước 3: nháy kép chuột vào tập tin “installrootca.exe” để tiến hành cài đặt thiết lập 

tin cậy trên máy tính (quá trình cài đặt tự động trong 2  3giây). 

 

Cấu hình cấp dấu thời gian và kiểm tra chứng thư số 

- Bước 1: Mở phần mềm Vsign PDF trên màn hình máy tính . 

- Bước 2: tại giao diện phần 

mềm Vsign PDF nhấn chọn “Chức 

năng”  nhấn chọn “Cấu hình”  

tiến hành các thiết lập. 

 

 

 

 

 

 
 

- Bước 3: lựa chọn thiết lập tại 2 thẻ “Cấu hình ký số” và “Kiểm tra chứng thư số”: 

+ Tại thẻ “Cấu hình ký số”: tích chọn “Sử dụng máy chủ cấp dấu thời gian”   nhập  

địa chỉ http://ca.gov.vn/tsa  nhấn chọn“Lưu”. 

+ Tại thẻ “Kiểm tra chứng thư số”: tích chọn “Kiểm tra trong danh sách hủy bỏ 

(CRL)”.  nhập địa chỉhttp://ca.gov.vn/  nhấn chọn “Lưu”. 

- Bước 4: kết thúc cấu hình nhấn “Đóng”. 
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