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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STTTT-CNTT 

V/v Hướng dẫn gửi nhận văn bản điện tử 

tích hợp chữ ký số trong các cơ quan nhà 

nước tỉnh Phú Thọ  

Phú Thọ, ngày       tháng 8 năm 2019 

 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

 

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ 

quan nhà nước tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Văn bản số 3758/UBND-KGVX ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh 

về việc chính thức triển khai gửi nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan 

hành chính của tỉnh, 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông 

hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành, thị 

triển khai gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số do Ban cơ yếu Chính phủ 

cung cấp giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại các cơ quan, đơn vị có thể thực hiện ký 

số trên văn bản điện tử theo một trong hai hình thức ký số sau: 

Cách 1: Số hóa văn bản điện tử từ văn bản giấy: 

Bước 1: Phòng, ban chuyên môn soạn thảo văn bản, trình lãnh đạo ký 

duyệt văn bản, lấy số, đóng dấu (như phát hành văn bản giấy); 

Bước 2: Văn thư thực hiện quét văn bản với định dạng .pdf; 

Bước 3: Văn thư sử dụng chứng thư số của cơ quan, đơn vị mình ký số lên 

tệp văn bản đã quét ở trên (Bước 2); 

Bước 4: Phát hành văn bản điện tử đã được ký số trên phần mềm quản lý 

văn bản và điều hành. 

Cách 2: Sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử: 

Bước 1: Phòng, ban chuyên môn soạn văn bản điện tử, gửi trình lãnh đạo 

ký duyệt văn bản; 
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Bước 2: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê duyệt văn bản, thực hiện ký số lên 

tập tin văn bản điện tử trình ký (văn bản với định dạng .pdf), chuyển văn thư 

phát hành; 

Bước 3: Văn thư lấy số văn bản, cập nhật vào tập tin văn bản trình ký, sử 

dụng chứng thư số của cơ quan, tổ chức mình ký số lên văn bản điện tử đã được 

ký duyệt; 

Bước 4: Phát hành văn bản điện tử đã được ký số trên phần mềm quản lý 

văn bản và điều hành. 

2. Các nội dung khác liên quan đến việc gửi, nhận văn bản điện tử tích 

hợp chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 

19/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ 

văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ. 

(Chi tiết hướng dẫn tại các phụ lục kèm theo) 

Bản điện tử của văn bản và các phụ lục hướng dẫn kèm theo được đăng tải 

trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ (http://phutho.gov.vn) và Trang thông 

tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (http://stttt.phutho.gov.vn). Trong quá 

trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng 

Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông (Email: 

pcntt@phutho.gov.vn, điện thoại: 0210.3813.928 – 0989.428.259) để được 

hướng dẫn, hỗ trợ triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND (b/c) 

- GĐ, PGĐ (Ô. Thắng); 

- Lưu: VT, P.CNTT (NNT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 

 
Lê Quang Thắng 

mailto:pcntt@phutho.gov.vn
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Phụ lục 01 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ DO BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ CẤP 

(Kèm theo Công văn số          /STTTT-CNTT ngày      tháng 8  năm 2019   

của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ ) 

 

I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH PHẦN MỀM VSIGN PDF  

1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm vSign-PDF 

- Bước 1: Mở tệp chứa bộ cài đặt chữ ký số  chọn CaiDatPhanMem 

 

 

Bước 2:  Chọn vSign PDF 3.1.4 
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- Bước 3: Lựa chọn phiên bản phần mềm phù hợp với hệ điều hành 

đang sử dụng (32bits hoặc 64bits). 

- Bước 4: Nhấp đúp chuột vào “setup.exe” để bắt đầu cài đặt. 

 

 

- Bước 5: Nếu trên máy tính của người dùng đã cài đặt MS Word 2007 

trở lên mà chưa có Add-in chuyển đổi từ tệp Word sang PDF thì chương 

trình sẽ tiến hành cài đặt Add-in này. Nếu trên máy tính đã cài đặt Add-in 

thì chương trình sẽ tự động bỏ qua bước này. 

Bấm vào Install để cài đặt Microsoft Save as PDF or XPS Add-in: 

 

 

Trên cửa sổ tiếp theo, check chọn Click here to accept the Microsoft 

Software License Terms và chọn Continue. 
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Quá trình cài đặt bắt đầu: 

 

Hoàn thành cài đặt có thông báo như hình dưới, ta chọn OK: 

 

 

 

 

 

 

- Bước 6: Cài đặt phần mềm vSign-PDF, chọn Next 
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Chọn Next: 

Chọn Next: 

 

 



5 

 

 

 

Quá trình cài đặt thành công, bấm Close để kết thúc. 

2. Hướng dẫn cấu hình phần mềm vSign PDF 

2.1 Cấu hình kết nối mạng 

- 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: 
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+ Check chọn Sử dụng cấu hình proxy mặc định để sử dụng cấu hình 

Proxy từ cấu hình Internet Options của hệ thống: 

 

 

- Bước 3: Chọn Lưu để cấu hình. 
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2.2 Dịch vụ chứng thực 

- Bước 1: Mở giao diện cấu hình ký số. Trên giao diện Cấu hình hệ thống, 

chọn mục Dịch vụ chứng thực: 

- Bước 2: 

 Check chọn Sử dụng máy chủ cấp dấu thời gian (TSA) 

 Check chọn Sử dụng dịch vụ kiểm tra trạng thái thu hồi của 

chứng thư số 

 Check chọn Cho phép kiểm tra chứng thư số người ký qua 

OCSP, bấm nút Thêm và gõ địa chỉ http://ca.gov.vn/tsa  

 

- Bước 3: bấm Lưu để lưu lại cấu hình. 

2.3 Mẫu chữ ký 

Bước 1: Từ giao diện Cấu hình hệ thống chọn mục Mẫu chữ ký: 

http://ca.gov.vn/tsa
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- Bước 2: Chọn Tạo mẫu mới 

 

 

- Bước 3: Nhập Tên mẫu chữ ký → Bấm chuột phải ảnh mặc định chọn 

Thay ảnh khác để thay đổi hình ảnh chữ ký số 



9 

 

 

 

 

Tùy thuộc vào lựa chọn hiển thị: Người dùng có thể lựa chọn Chữ ký số 

hiển thị Hình ảnh và Thông tin (như hình trên), Hình ảnh, Thông tin 

Ví dụ: 
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+ Hiển thị Hình ảnh 

 

+ Hiển thị thông tin 

 

- Bước 4: bấm Lưu để lưu lại cấu hình. 
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II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH THIẾT BỊ ETOKEN 

1. Cài đặt trình điều khiển thiết bị eToken 

Mở thư mục “driver etoken” trong đĩa CD: 

- Bước 1: Chọn thư mục driver etoken  chọn phiên bản phù hợp với hệ 

điều hành của máy tính đang cài đặt (32 bit hay 64 bit) 

 

 

Nhấp đúp chuột để chạy chương trình cài đặt 
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- Bước 2: Cài đặt driver USB Token 

 

Chọn Next. 

Chọn Next 
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- Chọn I accept the license agreement  Next 

 

Chọn Next 

Chọn Next 
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Tiến trình cài đặt diễn ra. 

 

Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt trình điều khiển thiết bị USB 

Token. 

2. Đổi mật khẩu cho thiết bị eToken 

- Bước 1: Cắm thiết bị eToken vào cổng USB của máy tính, thấy thiết bị 

có đèn đỏ nhấp nháy. 

- Bước 2: Nhấp phải chuột vào biểu tượng SafeNet ở góc phải màn hình 

và chọn 

Công cụ: 

 

Hoặc vào menu Start  SafeNet Authentication Client SafeNet Authentication Client. 
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- Bước 3: Thay đổi mật khẩu. 

 

Chọn “Đổi mật khẩu của token” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhập mật khẩu cần thay đổi vào ô Mật khẩu hiện tại của token. 

- Nhập mật khẩu mới vào ô Mật khẩu mới của token. 

- Nhập lại chính xác mật khẩu mới một lần nữa vào ô Xác nhận Mật 

khẩu. Sau khi nhập xong, nhấn Đồng ý để xác nhận sự thay đổi trên. 
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Thông báo thay đổi mật khẩu thành công: 

 

Chú ý: 

- Người sử dụng phải nhớ kỹ mật khẩu của mình. 

- Theo mặc định của thiết bị USB Token, nếu người sử dụng 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 Token. 

- Để mở khóa thiết bị, người sử dụng phải liên hệ với Sở Thông tin và 

Truyền thông hoặc Ban Cơ yếu Chính phủ để được hướng dẫn mở khóa. 
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Phụ lục 02 

HƯỚNG DẪN TẠO MẪU DẤU CÓ NỀN TRONG SUỐT 

(Kèm theo Công văn số          /STTTT-CNTT ngày      tháng 8  năm 2019   

của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ ) 

 

Cán bộ sử dụng tại các cơ quan, đơn vị truy cập và tải phần mềm GIMP 

(miễn phí) tại địa chỉ: https://www.gimp.org/downloads/ sau đó cài đặt vào máy 

tính. 

 

Ví dụ: Mẫu dấu Sở Thông tin và Truyền thông có phần mở rộng là .JPG 

 

 
 

Bước 1. Mở chương trình đồ họa GIMP 

 
Bước 2. Từ chương trình GIMP, mở file ảnh: 

https://www.gimp.org/downloads/
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B3. Chọn trên Menu: Layer  Transparency Add Alpha Channel 

 

 
 

B4. Chọn công cụ theo hình 
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B5. Chọn vùng nền trên hình ảnh và nhấn phím Delete 
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B6. Chọn trên Menu: File – Export As 

 

 
 

Đặt tên cho tập tin ảnh có đuôi là .PNG 
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Kết quả: Đã hoàn thành các file ảnh có nền trong suốt 
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Phụ lục 03 

HƯỚNG DẪN MẪU CHỮ KÝ SỐ TRÊN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Công văn số          /STTTT-CNTT ngày      tháng 8  năm 2019   

của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ ) 

 

1. Ký số trên văn bản đi, đến được phát hành bằng văn bản giấy 

 

 

  

2. Mẫu ký số trên văn bản đi 

2.1. Mẫu chữ ký số cá nhân 

 

 

 

2.2. Mẫu chữ ký số không hiển thị thông tin cơ quan tổ chức 
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2.3. Mẫu chữ ký số hiển thị thông tin cơ quan tổ chức 
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