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CHỮ KÝ SỐ LÀ GÌ? 

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử số được tạo ra trên dữ liệu điện tử bằng 

phương pháp sử dụng thuật toán mã hóa dựa trên cặp khóa công khai và khóa bí 

mật của người ký nhằm mục đích xác nhận danh tính của tổ chức/cá nhân ký dữ 

liệu đó và đảm bảo sự toàn vẹn của dữ liệu điện tử 

 - Chữ ký số chuyên dùng là chữ ký số được cấp bởi 

Ban Cơ yếu Chính phủ 

- Thuê bao là tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số, 

chấp nhận chứng thư số và giữ khóa bí mật tương ứng 

với khóa công khai ghi trên chứng thư số được cấp 

- Thiết bị lưu khóa bí mật (USB Token) là thiết bị vật lý 

chứa chứng thư số và khóa bí mật của thuê bao 

- Ký số là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình 

phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông 

điệp dữ liệu 



Văn bản điện tử được ký bằng chữ ký số phải đảm bảo các điều kiện sau: 

-Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số còn hiệu lực và kiểm 

tra được bằng khoá công khai ghi trên chứng thư số có hiệu lực đó. 

-Trường hợp VBĐT được ký số với chữ ký của cá nhân và chữ ký của cơ 

quan, tổ chức đã được xác thực hợp lệ thì có giá trị tương đương với văn 

bản giấy có chữ ký tay của cá nhân và đóng dấu của cơ quan đó. 

- Văn bản điện tử được ký số với loại chữ ký số 

của cá nhân và chữ ký số đã được xác thực hợp 

lệ thì có giá trị tương đương với văn bản giấy có 

chữ ký tay của cá nhân đó. 

- Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người 

ký tại thời điểm ký 

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ SỐ 



Chứng thư số chuyên dùng là là một dạng chứng thư 

điện tử do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp nhằm cung cấp 

thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ 

chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng 

khóa bí mật tương ứng. 

Nội dung Chứng thư số, bao gồm: 

• Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng (CA) 

• Tên của thuê bao. 

• Số hiệu chứng thư số 

• Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số 

• Khoá công khai (Public key) 

• Một số thông tin khác như: Chữ ký của CA cấp, thuật 

toán mã hóa,… 

CHỨNG THƯ 
SỐ LÀ GÌ 



Như là Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân, tổ chức 

nhằm: 

• Xác định danh tính của một đối tượng có thể là: người dùng, cơ quan 

tổ chức, phần mềm ứng dụng, website, máy chủ,… khi đăng nhập vào 

một hệ thống (xác thực) và tham gia các giao dịch điện tử nhằm đảm 

bảo an toàn thông tin. 

 Ký số các tài liệu Word, PDF hay một tệp 

dữ liệu. 

• Mã hóa thông tin để đảm bảo bí mật khi 

gửi và nhận trên mạng. 

CHỨNG THƯ SỐ ĐỂ LÀM GÌ ? 



LỢI ÍCH SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG 
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ 

Về lợi ích kỹ thuật: 

• Xác định giá trị pháp lý của văn bản điện tử phục 

vụ cho việc trao đổi với các cơ quan, đơn vị khác; 

• Bảo mật nội dung thông tin khi gửi nhận qua 

mạng Internet; 

Về lợi ích xã hội: 

• Giảm thiểu tối đa thời gian gửi nhận văn bản; 

chuyển tài liệu, hồ sơ đã ký diễn ra tiện lợi và 

nhanh chóng qua mạng Internet; 

• Không phải in ấn các văn bản, hồ sơ tài liệu; 

• Việc ký các văn bản điện tử có thể diễn ra ở bất 

kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào; 

• Tiết kiệm chi phí hành chính. 



    1. Chứng thư số cho cá nhân: Là chứng thư số được cấp cho các chức 

danh nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định 

của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, cấp cho cán bộ, công chức, 

viên chức trong các cơ quan nhà nước có nhu cầu giao dịch điện tử. 

    2. Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức: Là chứng thư số được cấp cho 

các cơ quan nhà nước và được giao cho người có thẩm quyền của cơ quan 

theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu để sử dụng 

để ký số trên văn bản điện tử thay cho con dấu của cơ quan. 

    3. Chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm: Là chứng thư số cấp 

cho các thiết bị, dịch vụ và phần mềm thuộc sở hữu, quản lý của cơ quan 

nhà nước. 

PHÂN LOẠI CHỨNG THƯ SỐ 



1. Điều kiện cấp mới được quy định tại Điều 13 của Thông tư 

08/2016/TT-BQP 

- Điều kiện cấp mới chứng thư số cho cá nhân 

- Điều kiện cấp mới chứng thư số cho người có thẩm quyền của cơ 

quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con 

dấu, người có chức danh nhà nước 

- Điều kiện cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức 

- Điều kiện cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ và phần mềm 

QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG THƯ SỐ 



QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG THƯ SỐ 

- Cấp CTS cho cá nhân, hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị cấp CTS của cá nhân có xác 

nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp 

- Cấp CTS cho người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp 

luật về quản lý và sử dụng con dấu, hồ sơ gồm:  

  + Văn bản đề nghị cấp CTS của người có thẩm quyền của cơ quan;  

  + Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu hoặc 

xác thực bằng văn bản của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp mẫu con dấu của 

cơ quan, tổ chức;  

  + Bản sao có công chứng quyết định bổ nhiệm hoặc xác thực bằng văn bản 

của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp người có thẩm quyền của cơ quan 

Hồ sơ cấp chứng thư số cá nhân: 





QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG THƯ SỐ 

 Gồm: 

 + Văn bản đề nghị của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý 

chứng thư số của cơ quan, tổ chức và được người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức quản lý trực tiếp xác nhận; 

 + Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con 

dấu hoặc xác thực bằng văn bản của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp 

mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức 

 + Bản sao có công chứng quyết định bổ nhiệm hoặc xác thực bằng 

văn bản của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp người có thẩm quyền của 

cơ quan, tổ chức 

Hồ sơ cấp chứng thư số cơ quan, tổ chức: 





QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG THƯ SỐ 

Hồ sơ cấp chứng thư số cho 

thiết bị, dịch vụ, phần mềm, hồ 

sơ gồm: 

 Văn bản đề nghị của người 

được cơ quan, tổ chức giao quản lý 

chứng thư số của thiết bị, dịch vụ, 

phần mềm và được người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp 

xác nhận. 



GIA HẠN CHỨNG THƯ SỐ 

- Chứng thư số chỉ được đề nghị gia 

hạn 01 lần và phải đảm bảo còn 

thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày. 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có 

văn bản đề nghị gửi Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông phê 

duyệt. 

- Văn bản đề nghị gia hạn chứng 

thư số theo mẫu và không phải gửi 

các tài liệu kèm theo 



THU HỒI CHƯNG THƯ SỐ 

Các trường hợp sau cần thực hiện thu hồi CTS đã cấp: 

-  Chứng thư số hết hạn sử dụng; 

-  Theo yêu cầu bằng văn bản từ thuê bao trong các trường hợp: khóa 

bí mật bị lộ hoặc nghi bị lộ; thiết bị lưu khóa bí mật bị thất lạc hoặc 

các trường hợp mất an toàn khác; thiết bị lưu khóa bí mật bị hỏng; 

- Theo yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan an 

ninh; 

- Do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu; 

- Cá nhân thay đổi vị trí công tác mà thông tin về vị trí công tác mới 

không phù hợp với thông tin trong chứng thư số; 

- Cá nhân nghỉ hưu, thôi việc, từ trần 



- Thuê bao phải có trách nhiệm bàn giao lại thiết bị 

lưu khóa bí mật cho Sở TT&TT khi chứng thư số hết 

hạn sử dụng hoặc bị thu hồi chứng thư số 

- Cơ quan quản lý trực tiếp thuê bao có trách nhiệm 

thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật trong trường hợp 

thuê bao là cá nhân nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công 

tác, từ trần hoặc thuê bao là cơ quan, tổ chức giải 

thể, đổi tên bàn giao cho Người quản lý thuê bao 

- Cá nhân thay đổi thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật 

về quản lý và sử dụng con dấu, thay đổi chức danh nhà nước 

- Cơ quan, tổ chức giải thể, đổi tên hoặc địa chỉ hoạt động mà thông tin không 

phù hợp với thông tin trong chứng thư số 

- Thiết bị, dịch vụ, phần mềm ngừng hoạt động, đổi tên mà thông tin không phù 

hợp với thông tin trong chứng thư số. 





THAY ĐỔI THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ 

Trường hợp các thông tin của thuê bao không còn phù hợp với thông tin 

lưu trong chứng thư số thì thực hiện quy trình thay đổi thông tin chứng 

thư số. Bao gồm các thông tin sau:  

- Tên của thuê bao;  

- Chức danh của thuê bao;  

- Nơi công tác (đối với chứng thư số cho cá nhân) hoặc tên cơ 

quan, tổ chức được cấp chứng thư số (đối với chứng thư số cho 

cơ quan, tổ chức);  

- Địa chỉ thư điện tử thay đổi. 

Việc thay đổi các thông tin trên của CTS, không cần thiết phải thực 

hiện thu hồi CTS và thời điểm hết hạn sử dụng vẫn được giữ 

nguyên 



Điều kiện để thực hiện thay đổi 

thông tin chứng thư số 

- Chứng thư số chỉ được đề nghị 

thay đổi thông tin phải đảm bảo 

còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 

ngày. 

- Thuê bao CTS phải thuộc quản lý 

của Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông đã cấp trước đó. 

- Thuê bao có văn bản đề nghị gửi 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông phê duyệt. 



THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN LÝ CHỨNG THƯ SỐ  

- Áp dụng đối với CTS của cơ quan, tổ chức và CTS của thiết bị, phần 

mềm, dịch vụ; trong trường hợp người được giao quản lý, sử dụng 

chứng thư số nghỉ hưu, thôi việc, chuyển cơ quan khác, từ trần. 

- Cơ quan, tổ chức quyết định giao trách nhiệm quản lý CTS cho người 

có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về 

quản lý và sử dụng con dấu thay thế người quản lý chứng thư số cũ đã 

nghỉ hưu, thôi việc, chuyển cơ quan khác hoặc từ trần.  

- Tiến hành lập Biên bản bàn giao người quản lý chứng thư số 







KHÔI PHỤC THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT  

Trường hợp phải khôi phục thiết bị lưu 

khóa bí mật: 

- Thiết bị lưu khóa bí mật sẽ bị khóa khi 

nhập sai mật khẩu quá số lần quy định do 

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 

thiết lập; 

- Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu 

khóa bí mật của thuê bao có xác nhận 

của cơ quan quản lý trực tiếp 

- Sở TT&TT sẽ có văn bản gửi Cục 

Chứng thực số và Bảo mật thông tin để 

yêu cầu khôi phục các thiết bị lưu khóa bí 

mật của thuê bao 



QUẢN LÝ THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT 

Theo quy định tại Điều 25 của 
Thông tư số 08/2016/TT-BQP quy 
định: 

1. Thiết bị lưu khóa bí mật phải 
được quản lý như quản lý bí mật 
nhà nước độ “Mật”. 

2. Không được dùng các công cụ, 
chương trình hay bất cứ hình thức 
nào khác làm thay đổi dữ liệu hoặc 
làm hư hỏng thiết bị lưu khóa bí 
mật. 



KÝ SỐ TRÊN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ 

- Việc ký số trên VBĐT được thực hiện thông qua phần mềm ký số. 

- Trường hợp quy định cần một chữ ký số của người có thẩm quyền 
trên văn bản điện tử: Thông qua phần mềm ký số, người có thẩm 
quyền sử dụng khóa bí mật cá nhân để thực hiện việc ký số vào VBĐT 

- Trường hợp quy định cần một chữ ký số của cơ quan, tổ chức (chữ ký 
số con dấu) trên VBĐT: Thông qua phần mềm ký số, Văn thư sử dụng 
khóa bí mật con dấu của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc ký số vào 
VBĐT. 

- Trường hợp quy định cần đồng thời chữ ký số của người có thẩm 
quyền và chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên VBĐT, thứ tự ký như 
sau:Người có thẩm quyền sử dụng khóa bí mật cá nhân để thực hiện 
việc ký số vào VBĐT; văn bản điện tử đã được ký số này sau đó được 
chuyển đến bộ phận văn thư sử dụng khóa bí mật của cơ quan để thực 
hiện ký số trên VBĐT 



XÁC THỰC CHỮ KÝ SỐ TRÊN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ  

Khi nhận được văn bản điện tử được ký số, cơ quan nhận văn bản phải 

thực hiện việc xác thực chữ ký số như sau: 

 1. Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên văn bản điện tử, bao 

gồm kiểm tra các yếu tố: thông tin người ký số, thời gian ký, tính hợp 

lệ của chứng thư số, tính toàn vẹn của văn bản điện tử.  

 2. Nếu chữ ký số không hợp lệ thì thông báo ngay với cơ quan, 

đơn vị gửi văn bản biết để ký và gửi lại, đồng thời xóa văn bản không 

hợp lệ đó sau khi nhận được văn bản hợp lệ được gửi lại. 

 3. Việc kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên văn bản điện tử 

được thực hiện bằng phần mềm kiểm tra chữ ký số. 



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ  

Cài đặt, cấu hình USB Token 

- Cài Driver cho thiết bị GCA-01  

- Chạy tệp gca01-client-v2-x32-8.3.msi (hệ điều hành 32bit), gca01-client-v2-

x64-8.3.msi (hệ điều hành 64 bit) để thực hiện cài đặt 



Đổi mật khẩu cho thiết bị  USB Token 
- Cắm thiết bị eToken vào cổng USB của máy tính. 

- Nhấp chuột trái vào biểu tượng SafeNet ở góc phải màn hình và chọn “Đổi mật khẩu 

của Token”. 

- Tiến hành nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới đủ 8 ký tự và đáp ứng yêu cầu 



XEM THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ 



Công cụ khác quản lý Token 



SỬ DỤNG PHẦN MỀM KÝ SỐ vSignPDF 
Sau khi cài đặt xong, mở phần mềm vSignPDF để thực hiện cấu hình 



Cấu hình các dịch vụ chứng thực chữ ký số 
- Cấu hình sử dụng dịch vụ cấp dấu thời gian, nhằm mục đích gắn dấu thời gian 

cho chữ ký. Tích chọn “Sử dụng dịch vụ cấp dấu thời gian (TSA)”, nhập địa chỉ 

máy chủ cấp dấu thời gian vào khung Địa chỉ: 

- Tích chọn “Sử dụng dịch vụ kiểm tra 

trạng thái thu hồi của chứng thư số” 

- Nếu muốn sử dụng dịch vụ Trạng thái 

chứng thư trực tuyến trong quá trình 

kiểm tra chứng thư số người dùng 

trước khi ký số, tích chọn "Cho phép 

kiểm tra chứng thư số người ký qua 

OCSP", mục đích là chỉ định sử dụng 

dịch vụ OCSP thay vì kiểm tra trong 

danh sách thu hồi (CRLs). 

 



Cấu hình mẫu chữ ký số 
Tạo mẫu chữ ký mới và tùy chỉnh các chế độ hiện thị chữ ký: 

- Chọn các chế độ hiện thị: Hình ảnh và 

Thông tin chữ ký, Hình ảnh hoặc 

Thông tin chữ ký tương ứng với mục 

đích sử dụng. 

- Tùy chỉnh hiển thị thông tin bằng cách 

tích chọn vào các ô chọn bên trái khung 

“Hiển thị chữ ký”: Nhãn, Email, Cơ quan, 

Chức vụ, Thời gian ký. 

- Thay đổi hình ảnh hiển thị chữ ký: Click 

phải chuột vào hình ảnh chữ ký hiện tại, 

chọn menu “Thay ảnh khác”, chọn 

đường dẫn đến ảnh mới và chọn “OK”: 



- Thay đổi hình ảnh hiển thị chữ 

ký: Click phải chuột vào hình 

ảnh chữ ký hiện tại, chọn menu 

“Thay ảnh khác”, chọn đường 

dẫn đến ảnh mới và chọn “OK”: 

- Sửa đổi mẫu chữ ký 

- Xóa mẫu chữ ký 

- Sao lưu cấu hình mẫu chữ ký 

- Khôi phục cấu hình mẫu chữ ký 



Ký số tài liệu PDF  

- Click chọn nút mở tệp 

trên màn hình giao diện 

- Trên thanh công cụ, 

chọn “Ký số”  

- Trên khung hiện thị nội 

dung tài liệu, di chuyển 

con trỏ đến vị trí cần 

ký, giữa và kéo nút trái 

chuột để chọn vị trí chữ 

ký:  



 



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

- Nếu CTS 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  

- Thay đổi đường dẫn lưu tệp ký số nếu 
cần thiết  

- Click chọn “Ký số” để thực hiện ký số tài 
liệu, và nhập mật khẩu đăng nhập thiết 
bị GCA-01 





 



Xác thực chữ ký trên tài liệu PDF 
- Xác thực từng chữ ký trên tài liệu: Tìm đến vị trí 

chữ ký và click chuột vào hình ảnh chữ ký  

- Quá trình xác thực sẽ được thực hiện tự động, và 

kết quả xác thực thành công sẽ hiển thị như sau 

- Xác thực tất cả chữ ký trên tài liệu: Chọn nút Xác 

thực trên phần mềm 

- Chương trình hiển thị thông tin chi tiết của tất cả 

chữ ký trên văn bản 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 
Thông tin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông 

Số điện thoại: 0221 3867093 

Email: cntt.stttt@hungyen.gov.vn 


