
Khởi động Plugin 
Sau khi tải plugin về, thực hiện chạy file CertCA.exe để mở plugin.  

 
Giao diện mở ứng dụng thành công 

 
Lưu ý: Hiện plugin chỉ hỗ trợ cho hệ điều hành windows 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Một số vấn đề thường gặp với chữ ký số. 

I. Cài đặt driver của chữ ký số: 
ëTrước khi sử dụng Eplugin, người dùng cần phải cài đặt driver tùy theo nhà cung cấp chữ ký số để 

có plugin có thể kết nối và ký. 

Ví dụ: 

Ø Sau khi cài đặt driver của nhà cung cấp chữ ký, mở ứng dụng của nhà cung cấp chữ ký số lên ta 
sẽ thấy thông tin của thiết bị chữ ký số đã kết nối: 

 

Ø Nếu mở phần mềm của nhà cung cấp chữ ký số lên nhưng không nhìn thấy thiết bị nào, có nghĩa 
là driver bạn cài chưa chính xác hoặc thiết bị token chưa được cắm vào máy tính hoặc đã bị chặn 
bởi phần mềm diệt virus, policy trên máy tính của bạn. 

 

  



II. Đã cắm chữ ký số nhưng không tìm thấy thông tin: 
Màn hình  

Hiển thị danh sách các chữ ký số đang kết nối. 

 

Kiểm tra 

1. Kiểm tra đã cài driver cho usb chữ ký số chưa? 
2. Kiểm tra chứng thư đã có quyền truy cập trên máy tính cá nhân chưa? 
Ø Truy cập hộp thoại run (Command + R), nhập certmgr.msc và  OK: 

 

Ø Kiểm tra mục Personal. Nếu đã có chứng thư số của thiết bị thì tức là đã có quyền 

 

Ø Nếu chưa có thì cần thực hiện import thông tin chứng thư vào thiết bị bằng cách: 
• Truy cập vào ứng dụng đã cài đặt của thiết bị chữ ký số à Nhập mã pin và truy cập thông tin 

Chứng Thư. 



 

• Chọn Hiển thị à Install Certificate… 

 

• Chọn Current User à Next 

 



• Chọn Place all certificates in the following store à Browse… à Personal à OK à Next à 
Finish 

 

• Đợi một vài phút để cài đặt thành công 

 

• Kiểm tra lại mục Personal có thông tin chứng thư số đã đăng ký tương ứng token đã kết nối 
như hình bên dưới là đã cài đặt thành công. Thực hiện kiểm tra lại pugin xem đã kết nối thành 
công chưa? 



 

Ø Nếu vẫn chưa hiển thị thì cần khởi động lại máy tính. Vì với cài đặt mới, cần khởi động 
lại máy tính để kết nối ký tới USB Token. 

 

• Khởi động lại và đã kết nối Thành Công 

 

 

 

 



III. Hiển thị usb kết nối nhưng không tìm thấy thông tin: 
Mô tả:  

Ø Usb chữ ký số khi cắm vào máy tính hiện thông báo như bên dưới nhưng không tìm thấy thông 
tin 

 

Nguyên nhân: 

Ø Usb ký số gặp lỗi không thể kết nối ký tới máy tính do người dùng cắm lại nhiều lần hoặc chưa 
restart sau lần cài đặt đầu tiền.  

Xử lý: 

1. Rút thiết bị ra khỏi máy tính 
2. Khởi động lại máy tính 
3. Cắm lại Usb chữ ký số kiểm tra kết quả kết nối (Hình: Ví dụ về kết nối UsbToken Thành Công) 

 
• Kết nối Thành Công 

 

 


