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1. Quy trình cấp SIM PKI
Bước 1: Các đơn vị đăng ký nhu cầu theo mẫu 02 gửi Cục chứng thực và Bảo mật Thông tin, Ban Cơ
yếu cấp phôi SIM.
Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông giao SIM PKI cho các đơn vị và hướng dẫn cách chuyển số điện
thoại sang SIM PKI.
Bước 3: Liên hệ với các nhà mạng để chuyển số sang SIM PKI;

- Nếu dùng số điện thoại (SIM) đang dùng để ký số, cá nhân liên hệ với nhà mạng chuyển số điện thoại
sang SIM PKI Ban Cơ yếu cấp.
- Nếu dùng số điện thoại (SIM) mới để ký số, cá nhân liên hệ với nhà mạng đăng ký thuê bao số điện
thoại mới, chuyển sang SIM PKI Ban Cơ yếu cấp.
Bước 4: Sau khi chuyển số điện thoại sang SIM PKI xong, Các đơn vị tổng hợp theo Mẫu 01 gửi trực
tiếp đến Cục chứng thực và Bảo mật Thông tin, Ban Cơ yếu update số thuê bao lên hệ thống hoặc qua Sở
Thông tin và Truyền thông.
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Họ tên
Nguyễn Văn A

Đơn vị

Số ICCID

Số điện thoại

Sở Thông tin - Truyền thông Cao Bằng

8984048000700022075

0945111321

2. Xác thực sim PKI
Để kiểm tra xem SIM PKI đã xác thực người dùng được chưa bao gồm các bước sau:
Bước1: Vào trang https://cms.ca.gov.vn/Authenticate.aspx
Bước 2: Nhập số điện thoại theo định dạng 84812033246
Lưu ý: khi nhập số điện thoại bỏ số 0 thay thế bằng số 84
=> Click Xác thực.

Bước 3: Thiết bị di động ( điện toại, Ipal có cắm SIMPKI) thông báo nhập mã PIN
=> Nhập mã PIN mặc định 123456.

Bước 4: Xác thực người dung thành công.

3. Cập nhật thông tin số điện thoại, ảnh ký số trên hệ thống VNPT IOFFICE
=> Chọn mục “Thông tin cá nhân”

- Cập nhật các thông tin Mục “Cấu hình loại ký số trên app mobile- chọn Ký số mobile PKI” . Mục “Cấu hình mạng sim
ký PKI-chọn Ban Cơ yếu Chính phủ”. Mục “ Điện thoại PKI- nhập số điện thoại” – “hình ảnh ký số” Chọn mẫu chứ ký,
ảnh định dạng trong suốt .png

Lưu ý: Trường hợp ký số
bằng trình duyệt web trên
Tablet, iPad Chọn thêm
“Ký số mobile PKI” ở
mục “Cấu hình loại ký số
trên web”

4. Hướng dẫn ký trên điện thoại
Tải ứng dụng
−

−

Đối với máy sử dụng hệ điều hành android:
Vào CH Play để tìm ứng dụng: Vnpt ioffice 4.0 - Cao Bằng
Đối với máy sử dụng hệ điều hành iOS:
Vào App store để tìm ứng dụng: Vnpt ioffice 4.0 - Cao Bằng
Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng (hình 1)
Bước 2: - Chọn Menu
như (hình 2)

Hình 2

Hình 1

- Chọn “Văn bản đi” - > “Văn bản cần xử lý”
-> chọn (“văn bản để ký số”
Bước 3: Thực hiện ký số:
Sau khi chọn văn bản đi để ký số
=> bấm vào hình điện thoại

để ký

sau vài giây nhận được thông báo trên thiết bị
thông minh“ VUI LÒNG NHẬP MÃ
PIN!!!” -> chọn “CÓ” như

Bước 6: Nhập “Mã PIN ký số” -> chọn “OK”
- Thông báo “Ký Thành Công” chọn “ĐÓNG LẠI”

5. Một số lỗi và khắc phục

Lỗi ký số không thành công
Nguyên nhân: tại thời điểm hiện tại có rất nhiều kết nối đến máy chủ, dẫn đến tình trạng
nghẽn tạm thời, ứng dụng load rất lâu và xuất hiện thông báo hoặc kiểm tra tên người ký
trên văn bản: Xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại sau!

Xử lý: Nếu nhận được thông báo, quý vị vui lòng thực hiện lại thao tác ký số vào
thời điểm khác.
Trung tâm chứng thực số - Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Phone No.: 0243.773.8668 #1
Hotline: 0918.094.495 (Hùng Long hỗ trợ ký số SIM PKI)
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