
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:            /STTTT-CNTTVT 

V/v hướng dẫn đăng ký chứng thư số, cài đặt, 

cấu hình phần mềm ký số cho Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Sơn La, ngày         tháng  3 năm 2023 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số; 

Căn cứ Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Thực hiện Công văn số 711/UBND-KGVX ngày 14/3/2023 của UBND 

tỉnh về việc sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ. 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các các Sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố đăng ký chứng thư số cho các cá nhân, tổ chức và Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

1. Về đăng ký chứng thư số  

1.1. Đầu mối tiếp nhận yêu cầu đăng ký  

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các phòng chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có tư cách 

pháp nhân, có con dấu riêng (sau đây gọi chung là cơ quan quản lý trực tiếp) gửi 

văn bản đề nghị trực tiếp về Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin thuộc 

Ban Cơ yếu Chính phủ:  

- Địa chỉ: Số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội. 

- Điện thoại/Fax: 024.3773.8668      

- Địa chỉ thư điện tử: ca@bcy.gov.vn  

1.2. Cách thức gửi, nhận văn bản đề nghị với Cục Chứng thực số và 

Bảo mật thông tin  

- Cơ quan quản lý trực tiếp gửi đề nghị cho Cục Chứng thực số và Bảo mật 

thông tin bằng văn bản điện tử có ký số qua một trong các hình thức:  

mailto:ca@bcy.gov.vn


(1) Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh (Cục Chứng thực số và 

Bảo mật thông tin)  

(2) Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực của Cục 

Chứng thực số và Bảo mật thông tin (https://dichvucong.ca.gov.vn/). Các cơ 

quan chưa có tài khoản trên Hệ thống thì thực hiện đăng ký tài khoản tại địa chỉ 

https://dichvucong.ca.gov.vn và liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để 

được kích hoạt tài khoản. 

- Trường hợp cơ quan quản lý trực tiếp chưa có chứng thư số, thì gửi văn 

bản giấy về từ Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin. 

2. Về Biểu mẫu đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính phủ (Bao 

gồm cả USB Token và SIM PKI) 

- Các tổ chức, cá nhân lập đề nghị cấp mới chứng thư số tương ứng với 

nhu cầu sử dụng theo Mẫu văn bản quy định tại Thông tư số 185/2019/TT-BQP, 

(Biểu mẫu kèm theo hoặc tải về tại địa chỉ: http://ca.gov.vn/bieu-mau-quan-ly/) 

+ Đăng ký chứng thư số cho cá nhân: theo Mẫu 02 (sử dụng chung cho cả 

đăng ký chứng thư số chuyên dùng chính phủ dạng USB Token và SIM PKI , 

hướng dẫn chi tiết bên trong biểu mẫu) 

+ Đăng ký chứng thư số cho tổ chức: theo Mẫu 04  

+ Đăng ký cho Bộ phận một cửa: Để đảm bảo thực hiện sử dụng chứng 

thư số phục vụ số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị 

đăng ký theo Mẫu 06. Khi thay đổi công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một 

cửa thì thực hiện lập biên bản bàn giao thiết bị giữa các công chức. 

- Khi nhận được thiết bị lưu khóa bí mật (USB), Cơ quan quản lý trực tiếp 

tiến hành bàn giao thiết bị cho thuê bao; đồng thời gửi văn bản đề nghị thời điểm 

có hiệu lực của chứng thư số theo Mẫu 13 về Cục Chứng thực số và Bảo mật 

thông tin. 

2. Về cài đặt phần mềm, ứng dụng ký số tại Bộ phận một cửa 

2.1. Cài đặt Trình điều khiển thiết bị Driver Token:  

Đây là bước bắt buộc để máy tính có thể tiếp nhận và sử dụng thiết bị ký số  

Hướng dẫn cài đặt tại Phụ lục I 

2.2. Cài đặt phần mềm, ứng dụng ký số Phần mềm vSignPDF  

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sử dụng Chứng thư số được 

cấp và phần mềm vSignPDF để thực hiện ký số vào các file thuộc thành phần hồ 

sơ đã được số hóa (file .pdf)  

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình, sử dụng tại Phụ lục II 

 3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện 

triển khai theo quy định. 

https://dichvucong.ca.gov.vn/
https://dichvucong.ca.gov.vn/
http://ca.gov.vn/bieu-mau-quan-ly/


Nội dung công văn, các phụ lục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (https://sotttt.sonla.gov.vn) và Trang 

Chứng thực chữ ký số UBND tỉnh Sơn La (http://chukyso.sonla.gov.vn)  

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin – Viễn thông, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Điện thoại: 02123750924 ; đ/c Trung (0915060026) 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Lưu VT. CNTTVT 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Quốc Chinh 
 

https://sotttt.sonla.gov.vn/
http://chukyso.sonla.gov.vn/


PHỤ LỤC I 

Hướng dẫn cài đặt trình điều khiển thiết bị Driver Token 
 

Bước 1: Tải Trình điều khiển thiết bị Driver Token 

Để cài đặt Driver cho chữ ký số, người sử dụng có thể tìm trong đĩa CD 

theo kèm hoặc truy cập vào đường dẫn sau để tải Driver mới nhất: 

https://ca.gov.vn/tai-phan-mem  

- Đối với USB được cấp trước ngày 01/01/2021 tải tại Mục 4 (Trình điều 

khiển thiết bị – TokenManager) 

- Đối với USB được cấp sau ngày 01/01/2021 tải tại Mục 3 (Trình điều 

khiển thiết bị USB Token Bit4ID) 

Bước 2: Cài đặt Trình điều khiển thiết bị Driver Token 

- Chạy file .exe vừa tải về 

- Lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Việt 

- Ấn Next hoặc Install để cài đặt 

 

https://ca.gov.vn/tai-phan-mem


PHỤ LỤC II 

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình sử dụng Phần mềm vSignPDF 

 

 

1. Địa chỉ tải công cụ 

- Phần mềm vSignPDF tải về tại Mục 12 địa chỉ: https://ca.gov.vn/tai-

phan-mem  

Có thể xem video hướng dẫn cài đặt tại link 

https://ca.gov.vn/web/guest/video-huong-dan-cai-dat-su-dung  

 2. Cài đặt phần mềm và cấu hình dịch vụ chứng thực 

 Bước 1: Giải nén File vừa tải về và chọn bộ cài  

 Bước 2: Chạy file “vSignPdfSetup.msi” 

 

- Chọn Next để cài đặt 

 

- Cửa sổ tiếp theo cho phép thay đổi đường dẫn cài đặt, chấp nhận các 

điều khoản của phần mềm: 

https://ca.gov.vn/tai-phan-mem
https://ca.gov.vn/tai-phan-mem
https://ca.gov.vn/web/guest/video-huong-dan-cai-dat-su-dung


 

- Chọn Next và Finish để kết thúc 

 

 

 

 

 

 



3. Cấu hình dịch vụ chứng thực và mẫu chữ ký (chỉ thực hiện lần đầu) 

Bước 1: Mở giao diện cấu hình hệ thống: Từ giao diện chính của phần 

mềm, chọn menu “Chức năng” sau đó chọn mục “Cấu hình” 

 

Bước 2: Trên giao diện cấu hình, chọn mục “Kết nối mạng” 

 

Bước 3:  Cấu hình dịch vụ chứng thực 

 



4. Cấu hình mẫu chữ ký và Thực hiện Số hóa Hồ sơ 

 1. Tạo mẫu chữ ký 

- Trên phần mềm vSignPDF chọn Chức năng/Cấu hình 

 - Tại Tab “Mẫu chữ ký” 

 + Ở “Quản lý mẫu chữ ký” Chọn mẫu chữ ký đang sử dụng hoặc “Tạo 

mới” => Đặt tên mẫu chữ ký (Sao y văn bản hoặc Số hóa hồ sơ) 

 + Phần “Hiển thị chữ ký” chọn tùy chọn “Thông tin”  và tích vào “Nhãn”, 

“Thời gian ký” =>Lưu 

 

2. Số hóa hồ sơ 

Bước 1: Mở file hồ sơ cần ký 

Chọn Hệ thống => Mở tệp 

 



Bước 2: Di chuyển tới vị trí để ký số 

 Trên thanh công cụ, chọn “Ký số” 

 

Bước 3: Trên khung hiển thị nội dung tài liệu, di chuyển con trỏ đến vị trí 

cần ký (góc trên bên phải hoặc bên trái), giữ và kéo chuột trái để ký: 

 

 

Bước 4: Trên cửa sổ “Ký số tài liệu”, người dùng chọn chứng thư số để ký 

số: Chương trình sẽ tự động kiểm tra chứng thư số theo cấu hình đã thiết lập. 

 



Nếu chứng thư số hợp lệ người dùng mới có thể tiếp tục thực hiện ký số 

Người dùng chọn mẫu hiển thị chữ ký theo danh sách đã cấu hình trước 

Bước 5: Thay đổi đường dẫn lưu tệp ký số nếu cần thiết: 

 

Bước 6: Nhấp chọn “Ký số” để thực hiện ký số tài liệu, và nhập mật khẩu 

đăng nhập thiết bị GCA-01 

 

 

Note: File ký xong sẽ tự động Lưu tại vị trí (Folder) của file gốc và có thêm 

đuôi .signed trên tên file 
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