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1. Cài đặt phần mềm quản lý thiết bị lưu chữ ký số chuyên dùng 

 Bước 1: Mở trình duyệt web (Firefox, Chrome …) 

 Bước 2: Truy cập, tải phần mềm quản lý thiết bị lưu trữ chữ ký số tại 

địa chỉ trang web:  

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx 

+ Windows 64 bit: 

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-client-

v2-x64-8.3.msi 

+ Windows 32 bit: 

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-client-

v2-x32-8.3.msi 

 Bước 3: Chạy tệp chương trình cài đặt đã tải, thực hiện cài đặt theo các 

bước thông thường 

  

  

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx
http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-client-v2-x64-8.3.msi
http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-client-v2-x64-8.3.msi
http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-client-v2-x32-8.3.msi
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 Bước 4: Kết nối thiết bị lưu chữ ký số chuyên dùng với máy tính. Click 

chuột phải lên biểu tượng phần mềm quản lý thiết bị lưu chữ ký số  

Chọn “Thông tin chứng thư” để kiểm tra thông tin chữ ký số chuyên 

dùng của đơn vị. 

 

 

 

 

  



Hướng dẫn sử dụng ký số với chữ ký số chuyên dùng Chính phủ - 2019 

 

Trung tâm Tin học - Công báo thành phố Hà Nội     5 
 

2. Cài đặt phần mềm ký số chuyên dùng 

Lưu ý: Phần mềm ký số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp 

sử dụng bộ thư viện .NET Framework nên cần phải cài đặt .NET 

Framework (từ 3.5 trở lên) cho máy tính trước khi cài đặt phần mềm ký 

số. 

 Bước 1: Mở trình duyệt web (Firefox, Chrome …) 

 Bước 2: Truy cập, tải phần mềm ký só chuyên dùng tại địa chỉ trang web: 

http://ca.thudo.gov.vn/images/tailieu/VGCASignPDFToolSetup.msi 

 Bước 3: Thực hiện cài đặt phần mềm 

  

  

 Phần mềm cài đặt thành công. 

 

  

http://ca.thudo.gov.vn/images/tailieu/VGCASignPDFToolSetup.msi
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3. Ký số văn bản điện tử với phần mềm ký số chuyên dùng 

Lưu ý: Trong giai đoạn hiện nay, Thành phố áp dụng gửi nhận văn bản điện 

tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ với hình thức ký số trên những văn 

bản số hóa từ văn bản giấy theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV 

ngày 24/01/2019. Văn thư cơ quan thực hiện số hóa văn bản giấy và ký số của 

cơ quan theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 11 Thông 

tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ. 

 Bước 1: Kết nối thiết bị lưu trữ chữ ký số chuyên dùng với máy tính  

Khởi động phần mềm ký số chuyên dùng 

 

 Cửa sổ làm việc của phần mềm xuất hiện 

 

 Bước 2: Thiết lập thông tin cấu hình hệ thống (chỉ cần thực hiện lần đầu 

sử dụng) 

Lưu ý: Máy tính thực hiện ký văn bản điện tử cần kết nối mạng Internet để 

có thể sử dụng các dịch vụ kiểm tra chứng thư số trực tuyến do Ban cơ yếu 

Chính phủ cung cấp. 
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 Tại của sổ làm việc chọn “CẤU HÌNH HỆ THỐNG”  “Dịch vụ 

chứng thực số”. Thiết lập cấu hình như hình dưới: 

 

 Chọn “Hiển thị chữ ký”  Chọn ảnh mẫu dấu của cơ quan và thiết 

lập các thông tin như hình dưới: 

Lưu ý: Ảnh mẫu dấu của cơ quan theo quy định Điểm c Khoản 2 Điều 6 

tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ. Ảnh có 

định dạng PNG với phông nền trong suốt. 

 

 Click “Lưu” để lưu thông tin cấu hình. 
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 Bước 3: Chọn văn bản cần ký 

Chọn tab “KÝ SỐ TỆP PDF”  Chọn tệp văn bản cần ký (tệp pdf) 

 

 Bước 4: Click “Ký số” để thực hiện ký văn bản  Nhập mật khẩu truy 

cập thiết bị lưu trữ chữ ký số chuyên dùng  Chương trình thông báo văn 

bản đã được ký thành công. 

  

 Bước 5: Kiểm tra văn bản đã được ký 

Mở tệp văn bản đã ký, chữ ký trên văn hiển thị như mẫu sau: 
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