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A. GIỚI THIỆU 

1. Mục đích 

- Tài liệu hỗ trợ người sử dụng ĐVSDNS thực hiện cài đặt các phần mềm ký số khi 

sử dụng Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) – Kho bạc nhà nước theo nội 

dung thứ 2, Mục 3 của Công văn số 6063/KBNN-CNTT ngày 05/12/2018 của 

KBNN về việc nâng cấp hệ thống DVCTT KBNN. 

2. Đối tượng sử dụng tài liệu 

- Tài liệu dành cho các cán bộ của  ĐVSDNS trước đó chưa tham gia sử dụng DVC 

TT nhưng muốn đăng ký tham gia sử dụng DVCTT.  

3. Môi trường sử dụng 

- Hệ điều hành Window XP; 7, 8, 10 cho phiên bản 32bit hoặc 64bit 

- Trình duyệt: 

o IE: Từ phiên bản 8 trở lên 

o Firefox: Từ phiên bản 23 trở lên 

4. Giải thích thuật ngữ và viết tắt 

Từ viết 

tắt 

Định nghĩa Ghi chú 

DVCTT Dịch vụ công trực tuyến  

HĐH Hệ điều hành máy tính  

QHNS Quan hệ ngân sách  

ĐVQHNS Đơn vị Quan hệ ngân sách và Chủ đầu tư 

Đơn vị viết tắt của cụm từ 

“Đơn vị Quan hệ ngân sách 

và Chủ đầu tư” 



Tài liệu Hướng dẫn cài đặt  

 

 
 

CKS Chữ ký số  

CTS Chứng thư số  

NSD Người sử dụng  

5. Thiết lập quyền cài đặt 

- NSD cần sử dụng quyền admin để cài đặt ứng dụng. 

- Trường hợp máy trạm NSD thiết lập đăng nhập bằng tài khoản Domain. NSD thực 
hiện như sau: 

+  Bước 1: NSD cần đăng nhập với tài khoản admin vào hệ điều hành để cài đặt. 

+  Bước 2: Sau khi cài đặt xong ứng dụng với quyền admin, NSD thực hiện khởi 
động lại máy tính. 

+  Bước 3: Sau khi máy tính khởi động lại xong, NSD đăng nhập với tài khoản 
domain đang dùng và bắt đầu sử dụng ứng dụng chữ ký số.
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B. CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT 

1. Trường hợp ĐVSDNS sử dụng bộ cài tích hợp chứng thư số do BCYCP cấp 

- Bước 1: NSD thực hiện giải nén bộ cài (sử dụng phần mềm winrar) 
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- Bước 2: Bấm chạy tệp tin cài đặt KBNN_CTS_BCYCP_32bit.exe  

- Nếu là Hệ điều hành Windows 32 bit chọn 32 bit nếu HĐH Windows 64 thì chọn 64 bit) để biết máy 
đang chạy HĐH Windows nào thì nhấn tổ hợp “Win + Pause/Break” trên bàn phím 
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- Bước 3: NSD chọn đường dẫn thư mục để cài đặt phần mềm, NSD bấm Next 

 

- Bước 4: NSD chọn tên thư mục cần cài đặt, ví dụ: KbnnSignature. NSD bấm nút Next 
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- Bước 5: NSD bấm nút Install để bắt đầu cài đặt.  
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- Bước 6: Chương trình yêu cầu NSD cài đặt thư viện chứng thư số của BCYCP. NSD bấm Install 
Certificate…. 
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- Bước 7: Chọn Current user và bấm nút Next 
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- Bước 8: Chọn Automatically select the certificate store based on the type of certificate và bấm nút 
Next 
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- Bước 9: Bấm nút Finish 
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- Bước 10: Chương trình hiển thị thông báo cài đặt thành công. NSD bấm nút OK 
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- Bước 11: NSD bấm nút OK để tiếp tục tiến trình cài đặt 

 

- Bước 12: Chương trình yêu cầu NSD cài đặt bộ cài đặt chứng thư số của BCYCP. NSD bấm nút Next 



Nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước Trang 14 / 55 

 
 

 

- Bước 13: NSD lựa chọn ngôn ngữ và bấm Next 
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o Lưu ý: Nếu NSD chọn sai bộ cài đặt theo phiên bản HĐH, chương trình sẽ hiển thị thông báo 
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- Bước 14: NSD lựa chọn I accept the lience agreement và bấm nút Next 

 

- Bước 15: NSD lựa chọn Standard và bấm nút Next 



Tài liệu Hướng dẫn cài đặt  

 

 
 

 

- Bước 16: Chọn đường dẫn lưu bộ cài đặt và bấm nút Next 
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- Bước 17: Đợi trong giây lát để bộ cài tiến hành cài đặt 
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- Bước 18: Bấm nút Finish để hoàn thành cài đặt chứng thư số của BCYCP 
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- Bước 19: Nếu hệ thống yêu cầu khởi động lại máy, NSD chọn No 
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- Bước 20: NSD đợi trong giây lát hệ thống sẽ thông báo yêu cầu cài đặt thư viện Visual C++  

 

- Bước 21: NSD lựa chọn “I have read and accept the license terms” và bấm nút Install. NSD đợi trong 
giây lát để phần mềm cài đặt thư viện. 

o Lưu ý:  

 Nếu máy tính của NSD có phiên bản Visual C++ cao hơn, phần mềm hiển thị thông báo Setup 

Failed, NSD tiếp tục bấm nút Close. 
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Hoặc bộ thư viện C++ đã được cài tại máy trạm, NSD lựa chọn Repair Microsoft Visual C++ 2010 x86 

Redistributable to its original state và bấm Next để cài lại 
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- Bước 22: Phần mềm thông báo cài dặt thư viện C++ thành công, NSD bấm nút Finish để hoàn thành cài 
đặt 
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- Bước 23: Chương trình hiển thị thông báo cài đặt ứng dụng thành công, NSD bấm nút Finish để hoàn 
thành cài đặt 
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- Bước 24: NSD thực hiện khởi động máy tính sau khi cài đặt 

- Bước 25: Để kiểm tra phần mềm đã chạy chưa, NSD sẽ thấy biểu tượng logo KBNN  trên thanh 
taskbar của HĐH 

 

 Nếu NSD đang đăng nhập bằng tài khoản tham gia domain thì kiểm tra quy trình tại bước 1.c 
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2.  Trường hợp ĐVSDNS sử dụng bộ cài không tích hợp chứng thư số do BCYCP cấp (ĐVQHNS sử dụng 

chứng thư số công cộng) 

- Bước 1: NSD giải nén bộ cài (sử dụng phần mềm winrar). 

 

- Bước 2: Bấm chạy tệp tin cài đặt .exe 

       + Bộ cài đặt CTS công cộng này dành cho cả HĐH Windows 32 & 64 bit 
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- Bước 3: NSD chọn đường dẫn thư mục để cài đặt phần mềm, NSD bấm Next 

 

- Bước 4: NSD chọn tên thư mục cần cài đặt, ví dụ: KbnnSignature. NSD bấm nút Next 
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- Bước 5: NSD bấm nút Install để bắt đầu cài đặt.  
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- Bước 6: NSD đợi trong giây lát hệ thống sẽ thông báo yêu cầu cài đặt thư viện Visual C++  
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- Bước 7: NSD lựa chọn “I have read and accept the license terms” và bấm nút Install. NSD đợi trong 
giây lát để phần mềm cài đặt thư viện. 

o Lưu ý:  

 Nếu máy tính NSD đã có thư viện Visual C++ thì có thể bỏ qua bước này). Phần mềm sẽ thông 

báo cài đặt thành công. 
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 Nếu máy tính của NSD có phiên bản Visual C++ cao hơn rồi thì phần mềm hiển thị thông báo 

Setup Failed, NSD tiếp tục bấm nút Close. 

 

Hoặc bộ thư viện C++ đã được cài tại máy trạm, NSD lựa chọn Repair Microsoft Visual C++ 2010 x86 

Redistributable to its original state và bấm Next để cài lại 
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- Bước 8: Phần mềm thông báo cài dặt thư viện C++ thành công, NSD bấm nút Finish để hoàn thành cài đặt 
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- Bước 9: Chương trình hiển thị thông báo cài đặt ứng dụng thành công, NSD bấm nút Finish để hoàn thành 
cài đặt 
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- Bước 10: NSD thực hiện khởi động máy tính sau khi cài đặt 

o Lưu ý: Để kiểm tra phần mềm đã chạy chưa, NSD sẽ thấy biểu tượng logo KBNN  trên thanh 

taskbar của hệ điều hành 
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C.   Môi trường cài đặt DVCKBNN ký số : 

1.1 Cài đặt file DVCKBNN.exe 
- Kích đôi vào file DVCDVQHNS.exe trong bộ cài đặt 

 

- Tiến hành tích vào Create a desktop shortcut  
- Bấm nút Next 
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-    Bấm nút Install: 

- Đợi chương trình cài đặt trong chốc lát. 
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   Sau khi cài đặt xong sẽ hiển thị biểu tượng ở màn hình . 
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1.2. Cấu hình máy trạm NSD sử dụng trình duyệt Firefox 

- Bước 1: Mở trình duyệt Firefox biểu tượng ở màn hình Desktop (DVC DVQHNS) 

- Bước 2: Gõ lệnh about:config trên thanh địa chỉ. Bấm Enter 

 

- Bước 3: Bấm nút I’ll be careful, I promise 



Tài liệu Hướng dẫn cài đặt  

 

 
 

 

- Bước 4: Tại ô tìm kiếm, gõ mixed. 
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- Bước 5: Thiết lập giá trị security.mixed_content.block_active_content = false 

- Bước 6: Khởi động lại trình duyệt Firefox 

 

 D. Cài đặt Java (nếu máy tính chưa cài đặt) 

- Mục đích: Java (Java Runtime Environment) là một môi trường phát triển cho việc xây dựng ứng dụng, applet, và 

các thành phần sử dụng các ngôn ngữ lập trình Java. 

- Tại máy trạm, để có thể sử dụng hệ thống DVC yêu cầu thực hiện các bước sau: 

+ Bước 1: Cài đặt phần mềm Java. 

+ Bước 2: Cấu hình tích hợp sử dụng chữ ký số cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN. 

5.1 Cài đặt phần mềm Java 

-   Tiến hành cài đặt, chạy tệp tin jdk-7u80-windows-i586 trong file cài đặt.  

- Bấm nút Install:  
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- Đợi chương trình cài đặt trong chốc lát. 
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- Chương trình hiển thị thông báo cài đặt thành công. Bấm nút Close để hoàn thành cài đặt 

 

 

5.2 Cấu hình tích hợp sử dụng chữ ký số cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN 

- Mục đích: Cho phép người dùng ký chữ ký số khi giao dịch với KBNN trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

KBNN. 

- Điều kiện: Đã cài đặt phần mềm Java.  

- Các bước thực hiện như sau: 

+ Bước 1: Chọn Configure Java. 

 Cách 1: Người dùng truy cập vào thanh menu của hệ điều hành và tìm kiếm Configure Java 



Tài liệu Hướng dẫn cài đặt  

 

 
 

 

o Người sử dụng bấm chọn Configure Java. 

 Cách 2: Vào Control Pannel/ Java 
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+ Bước 2: Bấm lựa chọn tab Security. 

 

+ Bước 3: Thực hiện nhập đường dẫn của hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN để có thể kiểm tra xác thực 

thông tin: 

 Bấm nút Edit Site List 
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 Bấm nút Add 

 Bấm vào ô nhập dữ liệu và nhập https://dvc.vst.mof.gov.vn/frontend 

 Bấm nút OK 

 

+ Bước 4: Bấm nút OK để hoàn thành thao tác cấu hình 

+    Bước 5 : Chọn Manage Certificates  Secure Site 
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- Bước 5:  + Chọn Ceritificate type : Secure Site import  file DVC_FE trong thư mục An canh bao Bao mat 

 bộ cài đặt  
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- Bước 6 : Chọn Manage Certificates  Siger Ca 
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- Bước 7 :   +  Chọn Ceritificate type : Siger Ca import  file DVC trong thư mục An canh bao Bao mat 

bộ cài đặt  
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- Như vậy là đã hoàn tất việc cấu hình Java. 
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C. QUY TRÌNH GỠ PHẦN MỀM CÀI ĐẶT 

1. Mục đích 

- Để thực hiện cài đặt phần mềm, người sử dụng tiến hành gỡ bỏ các phần mềm đã 

có trên máy trạm trước khi cài đặt trong các trường hợp sau: 

+  Trường hợp máy trạm đã tồn tại bộ cài nhưng chưa phải bộ cài mới nhất hoặc 

cần gỡ bỏ để thực hiện cài đặt lại. 

+  Trường hợp NSD muốn gỡ bỏ hoàn toàn, không sử dụng các phần mềm ký số 

KBNN, phần mềm chứng thư số BCYCP. 

2. Quy trình gỡ bộ cài ký số KBNN 

- Thực hiện  gỡ bộ cài ký số trong trường hợp NSD cần thực hiện cài đặt lại phần 

mềm ký số hoặc không có nhu cầu sử dụng phần mềm. 

- Để gỡ toàn bộ ứng dụng NSD cần đóng ứng dụng đang chạy và thực hiện các bước 

sau: 

- Bước 1: NSD thực hiện đóng ứng dụng đang chạy bằng cách: Bấm chọn biểu 

tượng chương trình trên thành ứng dụng của window 

 

- Bước 2: Bấm biểu tượng Đóng của chương trình 
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- Bước 3: NSD chạy tệp tin unistall.exe trong thư mục đã cài để gỡ bỏ ứng dụng 
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3. Quy trình gỡ bộ cài chứng thư số của Ban cơ yếu Chính phủ 

- Trước khi cài đặt NSD thực hiện kiểm tra phần mềm chứng thư số của BCYCP cấp 

là mới nhất hay chưa (phần mềm mới nhất VGCA Client 8.3):  

+ Bấm chọn biểu tượng chứng thư số của BCYCP  trình trên thanh ứng dụng của 

Windows 

+ Bấm chọn biểu tượng chữ i để xem thông tin chứng thư số của BCYCP 

 

 

+ Trường hợp bộ cài ký số của BCYCP chưa phải là bộ cài mới nhất, NSD thực 

hiện gỡ bỏ bộ cài trên máy trạm trước khi cài đặt: Chọn Control 

Panel\Programs\Programs and Features. Tìm biểu tượng chứng thư số của 

BCYCP, bấm chuột phải chọn Uninstall. 
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