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HƯỚNG DẪN KÝ SỐ DỊCH VỤ CÔNG BẮC KẠN 

I. Hướng dẫn cài đặt công vụ Chữ ký số 

I.1. Cài đặt trình điều khiển USB chữ ký số: 

Bước 1: Người dùng tải trình điều khiển USB ký số tương ứng với phiên bản 

Windown mình đang sử dụng theo địa chỉ bên dưới: 

– Đối với win 64-bit: 

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-client-v2-x64-8.3.msi 

– Đối với win 32-bit: 

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-client-v2-x32-8.3.msi 

Tiếp theo, người dùng tiến hành cài đặt trình điều khiển USB bằng cách bấm chuột 

trực tiếp vào file cài đặt vừa tải xuống và bấm nút Run 

 

Người dùng bấm nút Next để tiếp tục quá trình cài đặt 

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


 

Tiếp theo, người dung lựa chọn dòng “I accept the license agreement” và bấm vào 

nút Next 

 

Tiếp theo, người dùng lựa chọn chế độ cài đặt “Standard” và bấm vào nút Next 



 

Cuối cùng người dùng bấm vào nút Finish để hoàn tất quá trình cài đặt trình điều 

khiển USB ký số. 

 

I.2. Cài đặt công cụ ký số Esign:  

Bước 2: Người dùng tải công cụ ký số Esign theo địa chỉ bên dưới: 

https://tandan.com.vn/download/esign/v1.1/latest/esign-setup.zip 

https://tandan.com.vn/download/esign/v1.1/latest/esign-setup.zip


Tiếp theo, người dùng tiến hành cài đặt công cụ ký số Esign bằng cách bấm chuột  

vào file mard-esign-setup.exe vừa tải xuống và bấm nút Next sau đó là nút Install 

 

 

Cuối cùng người dùng bấm vào nút Finish để hoàn tất quá trình Cài đặt công cụ 

ký số Esign. 



 

II. Hướng dẫn cấu hình (mẫu chữ ký) 

Bước 1: Cắm USB ký số và mở ứng dụng công cụ ký số Esign trên máy tính 

Người dùng cắm USB ký số vào máy tính đang đăng ký tài khoản sau đó bấm 

chuột vào biểu tượng công cụ ký số Esign vừa cài đặt để mở ứng dụng này lên. 

 

Bước 2: Cấu hình mẫu chữ ký 

Người dùng bấm vào biểu tượng . Giao diện hiển thị như sau:  



 

Người dùng chọn mục Mẫu chứ ký để gán ảnh mẫu chứ ký. Bấm nút Thêm mới, 

Chọn kiểu hiển thị, chọn hình ảnh mẫu chữ ký.  

 

Bước 3: Test mẫu chữ ký 

Người dùng bấm vào dấu (+) để chọn file ký số (chỉ hỗ trợ docx với pdf) → bấm 

vào biểu tượng mẫu chữ ký → chọn Ok. 



 

Tiếp theo người dùng nhập mật khẩu token đã được cung cấp → chọn Ok để thao 

tác ký thử.  

 

Trạng thái ký thành công được hiển thị như hình bên dưới.  

 



III. Hướng dẫn ký số trên phần mềm dịch vụ công 

Bước 1: Người dùng truy cập vào trang: https://dichvucong.backan.gov.vn/ và 

đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký.  

 

 

Bước 2: Tại mục Dịch vụ công trực tuyến chọn Nộp hồ sơ → chọn đơn vị nộp hồ 

sơ 

https://dichvucong.backan.gov.vn/


 

Bước 3: Chọn thủ tục cần nộp hồ sơ trực tuyến 

 

Bước 4: Tại form tiếp nhận hồ sơ. Người dùng chọn tệp đính kèm cần ký số từ 

máy tính. Lưu ý: file ký số chỉ hỗ trợ docx với pdf. Người dùng bấm vào biểu tượng  

để thực hiện thao tác ký số.  

Biểu tượng ký số nhấp nháy báo vàng dưới màn hình máy tính.  

 

Người dùng bấm hiển thị và chọn Ok để ký số.  



 

Tiếp theo người dùng nhập mật khẩu token, chọn OK để hoàn tất ký số. 

 

Hệ thống hiển thị ký số thành công.  

 

Hình ảnh ký số trên file. 



 


