
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /STTTT-CNTT 

V/v triển khai dịch vụ chứng thực bản sao 

điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày       tháng 9 năm 2020 

Kính gửi: UBND các quận, huyện, phường, xã 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5750/UBND-

STP ngày 28 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản 

sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông 

(TT&TT) hướng dẫn các bước để đăng ký và sử dụng dịch vụ công nêu trên như 

sau: 

1. Đối với những người dùng đã được Quý cơ quan gửi danh sách về Sở 

Tư pháp theo đề nghị tại Công văn số 2508/STP-HCQLTDTHPL ngày 

31/8/2020 của Sở Tư pháp về việc cung cấp thông tin đăng ký tài khoản thực 

hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo Nghị định số 45/2020/NĐ-

CP, thực hiện đăng ký tài khoản cá nhân và tài khoản cơ quan trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia theo hướng dẫn tại phụ lục I (đính kèm) và thông báo về đầu mối 

liên hệ của Sở TT&TT để được cấu hình sử dụng hệ thống. 

2. Sau khi được phân quyền, các cơ quan có thể triển khai dịch vụ chứng 

thực bản sao điện tử, quy trình như phụ lục II (đính kèm).  

Sở TT&TT cử đầu mối liên hệ là anh Phạm Hoàng Phúc, phòng Công 

nghệ thông tin theo số điện thoại 0236 3840 125, di động 0915.350.300, thư 

điện tử phucph1@danang.gov.vn. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm 

phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (báo cáo); 

- Sở Tư pháp (p/hợp); 

- Phòng Tư pháp các quận, huyện; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, CNTT.P 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thạch 



Phụ lục I 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN  

TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

(Đính kèm Công văn số           /STTTT-CNTT ngày      /9/2020  

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

1. Lãnh đạo phòng Tư pháp, UBND các phường, xã và văn thư cơ 

quan 

Sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật (USB Token) của cá nhân, cơ quan hoặc 

sử dụng SIM PKI để đăng ký như sau: 

a) Đăng ký tài khoản qua chứng thư số (USB token)  

- Bước 1: Truy cập chức năng Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia hoặc truy cập địa chỉ: http://dangky.dichvucong.gov.vn/ 

- Bước 2: Tại màn hình “Chọn phương thức đăng ký”-> Chọn đối tượng 

đăng ký tài khoản là “Cơ quan nhà nước” (đối với văn thư) hoặc “Công dân” 

(Đối với lãnh đạo phòng, lãnh đạo UBND phường, xã) -> Chọn “USB ký số”. 

Sau đó nhấn “Đăng ký” (Lưu ý: USB được cắm vào máy tính). 

 
  

- Bước 3: Nhập mã Pin để xác nhận-> Hệ thống tải các thông tin từ thiết 

bị chứng thư số: 

http://dangky.dichvucong.gov.vn/
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Nếu các thông tin là chính xác, nhập mã xác thực và bấm “Đăng ký” để 

hoàn tất đăng ký. 

b) Đăng ký tài khoản qua thẻ SIM tích hợp chứng thư số (SIM PKI)  

Trong trường hợp, lãnh đạo cơ quan, địa phương được cấp phát thiết bị 

SIM PKI, quy trình đăng ký thực hiện như sau: 

- Bước 1: Truy cập chức năng Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia hoặc truy cập địa chỉ: http://dangky.dichvucong.gov.vn/ 

- Bước 2: Tại màn hình “Chọn phương thức đăng ký”-> Chọn đối tượng 

đăng ký tài khoản là “Công dân” -> Chọn “SIM ký số”. Sau đó nhấn “Đăng ký”. 

 

- Bước 3: Tại màn hình đăng ký bằng Sim ký số, nhập số điện thoại và 

nhấn Đăng ký. Sau khi nhấn Đăng ký, hệ thống gửi xác nhận về Sim ký số 

http://dangky.dichvucong.gov.vn/
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- Bước 4: Cán bộ “Xác nhận” và nhập mã Pin trên điện thoại. 

 

- Bước 5: Sau khi được xác nhận đăng ký tại Sim ký số, hệ thống hiển thị 

các thông tin được lấy từ Sim ký số, nhấn “Đăng ký” để hoàn thành việc đăng 

ký tài khoản. 
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2. Công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ chứng thực bản sao điện tử 

- Bước 1: Truy cập chức năng Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia hoặc truy cập địa chỉ: http://dangky.dichvucong.gov.vn/register 

- Bước 2: Tại màn hình “Chọn phương thức đăng ký”-> Chọn đối tượng 

đăng ký tài khoản là “Công dân” -> Chọn “Thuê bao di động”. 

 

Lưu ý: Thuê bao di động dùng đăng ký tài khoản phải là thuê bao đã 

được đăng ký chính chủ. 

- Bước 3: Tại màn hình Đăng ký bằng thuê bao di động-> nhập hợp lệ các 

thông tin đăng ký (Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc) sau đó nhấn 

“Đăng ký”. 

Lưu ý: Hệ thống sẽ dùng Số Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công 

dân để kiểm tra tài khoản có tồn tại hay không, trường hợp đã tồn tại tài khoản 

trên hệ thống, Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi đăng ký, người dùng có thể lấy 

lại mật khẩu bằng chức năng “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập hoặc 

đến quầy giao dịch lấy lại mật khẩu hoặc khiếu nại khi không sở hữu tài khoản. 

- Bước 4: nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng và nhấn “Xác 

nhận”. Nếu chưa nhận được mã OTP hoặc hết thời gian nhập OTP thì nhấn “Gửi 

lại OTP” để lấy lại mã OTP. 

http://dangky.dichvucong.gov.vn/register
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- Bước 5: Tại màn hình nhập mật khẩu, nhập và xác nhận lại mật khẩu sau 

đó nhấn “Đăng ký” để hoàn thành Đăng ký tài khoản. 

 

 



Phụ lục II 

QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ 

TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

(Đính kèm Công văn số           /STTTT-CNTT ngày      /9/2020 

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 Các đối tượng tham gia vào quy trình được cấu hình theo quyền thực hiện, 

về cơ bản sẽ có 3 bước tương ứng với 3 quyền (tối đa 3 người dùng tham gia vào 

01 quy trình): 

 - Quyền tạo bản sao: Công chức thực hiện công tác chứng thực của 

UBND cấp xã, chuyên viên phòng tư pháp cấp huyện (tại văn bản này sau đây 

gọi chung là Công chức thực hiện công tác chứng thực).  

- Quyền ký bản sao: lãnh đạo UBND cấp xã, lãnh đạo phòng tư pháp cấp 

huyện (tại văn bản này sau đây gọi chung là lãnh đạo). 

- Quyền đóng dấu bản sao: người quản lý con dấu cơ quan. 

Hệ thống cấu hình theo quyền nên có thể tùy biến, cấu hình một người thực 

hiện nhiều quyền, phù hợp với phân công nhiệm vụ thực tế tại cơ quan, đơn vị. 

Mô tả quy trình 

Bước Thao tác Đối tượng 

0 

- Trước khi thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính, tổ chức, cá nhân có thể đặt lịch hẹn với cơ quan có 

thẩm quyền thực hiện chứng thực. Nếu đặt lịch hẹn, Tổ 

chức, cá nhân đăng nhập vào cổng DVCQG, chọn cơ quan 

có thẩm quyền thực hiện chứng thực và đặt lịch hẹn.  

- Khi thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính, tổ chức, 

cá nhân mang bản chính giấy tờ cần chứng thực và các 

giấy tờ liên quan tới trực tiếp cơ quan có thẩm quyền thực 

hiện chứng thực để yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính. 

Sau khi được tiếp nhận bản chính để chứng thực, tổ chức, 

cá nhân nộp lệ phí chứng thực trực tiếp tại nơi thực hiện 

chứng thực. 

Người 

dân/Doanh 

nghiệp 

1 

Công chức thực hiện công tác chứng thực kiểm tra bản 

chính cần chứng thực, nếu bảo đảm các quy định về chứng 

thực thì đăng nhập vào cổng DVCQG, thực hiện tiếp 

nhận: 

(1) Với trường hợp tổ chức, cá nhân đặt lịch hẹn, Công 

chức thực hiện công tác chứng thực chọn lịch hẹn trong 

danh sách lịch hẹn, thông tin tổ chức, cá nhân được tự 

Quyền tạo 

bản sao 

(Công chức 

thực hiện 

công tác 

chứng 

thực) 
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động lấy từ thông tin tài khoản 

(2) Với trường hợp tổ chức, cá nhân không đặt lịch hẹn, 

Công chức thực hiện công tác chứng thực nhập thông tin 

của tổ chức, cá nhân (nếu tổ chức, cá nhân có tài khoản 

DVCQG thì khi nhập tài khoản DVCQG, thông tin tổ 

chức, cá nhân được tự động điền theo thông tin tài khoản; 

nếu tổ chức, cá nhân không có tài khoản DVCQG thì nhập 

thông tin thư điện tử tổ chức, cá nhân cung cấp).  

Sau đó, Công chức thực hiện công tác chứng thực tạo bản 

scan, đính kèm file scan bản chính lên hệ thống, nhập lời 

chứng và thực hiện chuyển hồ sơ trình lãnh đạo ký. 

2 
Lãnh đạo đăng nhập vào Cổng DVCQG, kiểm tra hồ sơ 

chứng thực đang trình, ký số lên bản scan. 

Quyền Ký 

bản sao 

(Lãnh đạo 

Cơ quan 

thực hiện 

chứng 

thực) 

3 

Cán bộ quản lý con dấu cơ quan đăng nhập vào cổng 

DVCQG, cấp số chứng thực điện tử do hệ thống cấp tự 

động theo sổ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, ký 

số cơ quan lên bản scan, hoàn thiện quy trình chứng thực 

bản sao điện tử từ bản chính 

Bản sao điện tử đã chứng thực từ bản chính được đồng bộ 

về tài khoản cổng DVCQG (trong trường hợp thông tin 

đăng ký trùng với thông tin tài khoản DVCQG) hoặc gửi 

về email cho người đăng ký theo email người đăng ký 

cung cấp.  

Quyền ký 

số cơ quan 

(cán bộ 

quản lý con 

dấu cơ 

quan) 

Ghi chú: lệ phí thực hiện, thời gian thực hiện 3 bước phải bảo đảm quy định về 

thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật về chứng thực. 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-21T15:43:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phó Giám đốc Trần Ngọc Thạch<thachtn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-21T06:51:18+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-21T06:51:20+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-21T06:51:21+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-21T06:51:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-21T06:51:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-21T06:51:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-21T06:51:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




