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1 CÁC CHỨC NĂNG CỦA CÔNG CỤ KÝ SỐ MỚI 

 Tự xác định vị trí ký cho văn thư theo đúng quy định của TT01. 

 Tự xác định vị trí ký cho lãnh đạo cơ  quan. 

 Ký được trên tệp tin đã có sẵn mà không cần download về máy tính. 

 Thao tác đơn giản, chỉ vài lần click chuột. 

2 QUY ĐỊNH CHUNG 

 Tệp tin cần ký phải có định dạng PDF và được chuyển từ MSWord hoặc 

OpenOffice (không phải file scan). 

 Công cụ ký số sẽ tự xác định ví trị của các thông tin sau (xem thêm hình, phần ô 

đỏ là hệ thống tự xác nhận): 

o Số đi: nằm sau chữ “Số:”. 

o Ngày, tháng, năm ban hành: nằm sau các chữ “ngày”, “tháng”, “năm” xuất 

hiện đầu tiên trong tệp tin. 

o Người ký (theo tên) 

 

 Hình ảnh con dấu cơ quan có nền trong suốt, kích thước bằng kích thước thật, lưu 

với định dạng PNG. 

 Hình ảnh chữ ký cá nhân bằng mực xanh, lưu với định dạng PNG 

3 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 

3.1 Gỡ bỏ công cụ ký số cũ 

 Đóng ứng dụng VGCASignService tại khay hệ thống (System tray) 
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 Vào “Control Panel”Programs and features 

 Chọn ứng dụng VGCASignService và gỡ bỏ 

 

3.2 Download công cụ ký số mới 

 Đăng nhập vào hệ thống phần mềm QLVBDH, chọn menu “Trợ giúp”. 

 Di chuyển đến phần “Công cụ ký số trên web theo thông tư 01” 

3.3 Cài đặt 

 Tại tệp tin đã download tại bước trên, click đúp và tiến hành cài đặt. 

 Khi cài đặt thành công sẽ có biểu tượng chữ V màu đỏ tại “System tray” 
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3.4 Cấu hình 

 Chuột phải vào biểu tượng chữ V như hình trên 

 Nhập mã đăng ký của tỉnh Gia Lai: 387BF-3490D1-73A641-D9EAC 

 

 Tiếp tục click chuột phải vào biểu tượng chữ V và chọn”Cấu hình hệ thống” 

 Tại tab “Dịch vụ chứng thực” chọn như hình sau (chú ý địa chỉ dấu thời gian là: 

http://tsa.ca.gov.vn) 
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 Kiểm tra lại một lần nữa tại tab “Đăng ký sử dụng”. Nếu giao diện hiển thị như 

hình là thành công 

 

4 HƯỚNG DẪN LÀM TRONG SUỐT HÌNH NỀN CON DẤU VÀ CHỮ KÝ 
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 Người dùng có thể chuyển hình ảnh con dấu và chữ ký sang định dạng .png với 

hình nền trong suốt trên địa chỉ https://onlinepngtools.com/create-transparent-png 

và thực hiện như hình sau. 

 

5 VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN 

5.1 Tạo mẫu chữ ký 

 Chuột phải vào biểu tượng chữ V và chọn “Cấu hình hệ thống” 

 Chọn tab “Hiển thị chữ ký trên PDF” 

 Chọn “Tạo mẫu mới” tại mục “Quản lý mẫu chữ ký” 

 Nhập thông tin như hình (Chú ý mục độ rộng, độ cao) 

 Chọn hình ảnh chữ ký bằng cách click chuột vào hình ảnh và chọn menu “Thay 

hình ảnh khác” 

 Nhập tên lãnh đạo vào mục “Họ và tên” 

 Bấm nút “Lưu” 

https://onlinepngtools.com/create-transparent-png
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5.2 Ký số trên hệ thống QLVBĐH 

 Khi Chuyên viên trình ký dự thảo văn bản, lãnh đạo thực hiện ký số theo hướng 

dẫn tại hình sau 

 

 Khi hệ thống hiển thị giao diện ký số lãnh đạo nhấn vào nút “Chọn vị trí ký” và 

kéo chữ ký đến nơi cần ký để thực hiện ký. 



HDSD- Công cụ ký số 

 

www.unitech.vn  9 

 

 

 

 Hệ thống hiển thị giao diện kết quả ký số và lãnh đạo nhấn nút “HOÀN THÀNH” 

để kết thúc quá trình ký. 
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6 VAI TRÒ LÃNH ĐẠO PHÒNG 

6.1 Tạo mẫu chữ ký 

 Chuột phải vào biểu tượng chữ V và chọn “Cấu hình hệ thống” 

 Chọn tab “Hiển thị chữ ký trên PDF” 

 Chọn “Tạo mẫu mới” tại mục “Quản lý mẫu chữ ký” 

 Nhập thông tin như hình (Chú ý mục độ rộng, độ cao) 

 Chọn hình ảnh chữ ký bằng cách click chuột vào hình ảnh và chọn menu “Thay 

hình ảnh khác” 

 Bấm nút “Lưu” 

 

6.2 Ký số trên hệ thống QLVBĐH 

 Khi Chuyên viên trình ký dự thảo văn bản, lãnh đạo phòng thực hiện ký số theo 

hướng dẫn tại hình sau. 

 

 Khi hệ thống hiển thị giao diện ký số lãnh đạo phòng nhấn vào nút “Chọn vị trí 

ký” và di chuyển chữ ký đến nơi cần ký để thực hiện ký. 
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 Hệ thống hiển thị giao diện kết quả ký số và lãnh đạo nhấn nút Hoàn thành để kết 

thúc quá trình ký. 

 



HDSD- Công cụ ký số 

 

www.unitech.vn  12 

 

7 VAI TRÒ VĂN THƯ 

7.1 Văn bản đến 

7.1.1 Tạo mẫu dấu công văn đến 

 Chuột phải vào biểu tượng chữ V và chọn “Cấu hình hệ thống” 

 Chọn tab “Hiển thị chữ ký trên PDF” 

 Chọn “ Tạo mẫu mới” tại mục “Quản lý mẫu chữ ký” 

 Nhập thông tin như hình 

 Chọn hình ảnh chữ ký bằng cách click chuột vào hình ảnh và chọn menu “Thay 

hình ảnh khác” 

 

 Bấm nút “Lưu” 

7.1.2 Ký số công văn đến trên hệ thống QLVBĐH 

 Sau khi tiếp nhận văn bản đến văn thư thực hiện ký số dấu đến như hình sau. 
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 Hệ thống tự động ký số dấu đến và đính kèm file đã ký. 

 

7.2 Văn bản đi 

 Đối với văn bản đi cần thiết lập sẵn 3 mẫu chữ ký gồm “Mẫu số công văn đi”, 

“Mẫu ngày công văn đi” và “Mẫu chữ ký tổ chức” 

7.2.1 Tạo mẫu số công văn đi 

 Chuột phải vào biểu tượng chữ V và chọn “Cấu hình hệ thống” 

 Chọn tab “Hiển thị chữ ký trên PDF” 

 Chọn “Tạo mẫu mới” tại mục “Quản lý mẫu chữ ký” 

 Nhập thông tin như hình (Chú ý mục “Cỡ chữ” khoảng 13) 

 Bấm nút “Lưu” 



HDSD- Công cụ ký số 

 

www.unitech.vn  14 

 

 

7.2.2 Tạo mẫu ngày công văn đi 

 Chuột phải vào biểu tượng chữ V và chọn “Cấu hình hệ thống” 

 Chọn tab “Hiển thị chữ ký trên PDF” 

 Chọn “Tạo mẫu mới” tại mục “Quản lý mẫu chữ ký” 

 Nhập thông tin như hình (Chú ý mục “Cỡ chữ” khoảng 13) 

 Bấm nút “Lưu” 

 

7.2.3 Tạo mẫu dấu chữ ký tổ chức 

 Chuột phải vào biểu tượng chữ V và chọn “Cấu hình hệ thống” 
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 Chọn tab “Hiển thị chữ ký trên PDF” 

 Chọn “Tạo mẫu mới” tại mục “Quản lý mẫu chữ ký” 

 Nhập thông tin như hình (Chú ý mục “Cỡ chữ” khoảng 13, độ rộng, độ cao) 

 Bấm nút “Lưu” 

 

 

7.2.4 Ký số văn bản đi trên hệ thống QLVBĐH 

 Văn thư tiến hành ban hành văn bản dự thảo được chuyển đến và thực hiện ký số 

như hình sau. 

 

 Hệ thống hiển thị giao diện ký số, văn thư nhấn vào nút Ký số để thực hiện ký như 

hình sau. 
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 Hệ thống hiển thị giao diện kết quả sau ký số, văn thư nhấn nút Hoàn thành để kết 

thúc quá trình ký số. 

 

 Hệ thống hiển thị giao diện kết quả sau ký số, văn thư nhấn nút Hoàn thành để kết 

thúc quá trình ký số. 

8 HƯỚNG DẪN KÝ SỐ SIM TRÊN QLVBĐH 

 

 Cấu hình ký số Sim di động cho tài khoản người dùng 
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 Khi chuyên viên trình ký dự thảo văn bản, lãnh đạo thực hiện ký số theo hướng 

dẫn tại hình sau. 

 

 

 

 
Khi click vào nút “Ký phê duyệt di động” hệ thống sẽ báo tin nhắn như hình bên 

dưới về điện thoại gắn sim ký số. 

 

 

1.Click vào link dự thảo 2.Click vào link ký phê duyệt di động 
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 Người dùng nhập mã PIN đã được cấp và nhấn OK 

 

 Hệ thống sẽ thêm file đã được ký số vào dự thảo. 

 

9 HƯỚNG DẪN KÝ SỐ TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 

Lãnh đạo thực hiện ký số trên dự thảo được chuyên viên trình ký.  

Trong danh sách “XỬ LÝ VĂN BẢN, CÔNG VIỆC”, người dùng click chuột vào 

văn bản, công việc cần xử lý. Chọn “Dự thảo” Click chuột vào nút “Ký số” tương ứng 

với file dự thảo đính kèm để ký số. 
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Khi click vào nút “Ký số” thì hệ thống sẽ báo tin nhắn như hình bên dưới về điện 

thoại gắn sim ký số 

 
 

Người dùng nhập mã PIN ký số đã được cấp và nhấn nút OK. 
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Hệ thống sẽ thêm file đã được ký số vào dự thảo 

 


