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I. QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ CÀI ĐẶT DỊCH VỤ KÝ SỐ 

 

1. Quy trình xử lý văn bản trên môi trường mạng 

Theo thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội Vụ, quy trình dự 

thảo, trình ký, ban hành văn bản trên phần mềm HP-eOffice được mô tả trong lưu 

đồ dưới đây (Tham khảo phụ lục III thông tư 01/2019/TT-BNV): 

 

 

 

2. Cài đặt dịch vụ ký số 
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Trên giao diện phần mềm HP-eOffice, người dùng bấm vào tên mình phía trên góc 

phải, chọn chức năng “Thông tin ký số”: 

 
 

Trang thông tin ký số được hiển thị: 

 
 

Bấm tải “Phần mềm ký số” để tải tệp cài đặt dịch vụ ký số. Sau khi tải vể và giải 

nén, được 2 file “setup.exe” và “SetupHPnetPdfSign.msi” 

 

Chú ý: Bạn cần phải cài đặt .NET Framework 4.5 trước khi cài dịch vụ ký số. 

Tải bộ cài .NET Framework 4.5 tại đây: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653 

 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653
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Tiếp tục chạy file “setup.exe” và tiến hành cài đặt chương trình. 

 
- Kích nút “Next” 
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Sau khi cài đặt xong, trên màn hình sẽ xuất hiện Icon “HPNET Sign Service” 

 

Kích đúp biểu tượng “HPNET Sign Service” để chạy dịch vụ: 
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Lần đầu chạy chương trình, bạn cần khai báo thông tin tài khoản kết nối dịch vụ ký 

số trong mục “Cài đặt”. Quay trở lại trang thông tin ký số của phần mềm HP-eOffice bạn 

sẽ thấy 2 dòng là “ID tài khoản” và “Khóa bí mật”: 

 
 

Tiến hành sao chép “ID tài khoản” vào ô “Tên truy cập”, “Khóa bí mật” và ô “Mật 

khẩu” của dịch vụ ký số, đồng thời tích chọn “Khởi động chương trình cùng máy” và 

bấm “Lưu” 

 

 
 

Sau khi bấm “Lưu” chương trình sẽ khởi động lại và kết nối tới máy chủ, nếu báo 

Đăng nhập thành công như bên dưới là bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt dịch vụ ký số. 
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3. Tạo mẫu chữ ký số 

Tại trang “Thông tin ký số”, bấm nút thêm mẫu chữ ký số mới 

 
 

Khung thông tin chữ ký số hiển thị: 
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- Tên chữ ký: Tên mẫu chữ ký 

- Hình ảnh: Hình ảnh con dấu cơ quan hiển thị bên trái chữ ký số, phải là dạng .png 

nền trong suốt, đối với chữ ký cá nhân của Lãnh đạo yêu cầu màu xanh và giống 

với chữ ký trên văn bản giấy (Tham khảo Điều 12, 13 thông tư 01/2019/TT-BNV 

ngày 24/01/2019 của Bộ Nội Vụ) 

- Hiển thị thời gian: Hiển thị dấu thời gian bên phải chữ ký số 

- Hiển thị thông tin: Hiển thị thông tin tên chứng thư số, email, tên cơ quan, đơn vị.  
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II.  PHÊ DUYỆT HỒ SƠ VÀ KÝ SỐ TRÊN PHẦN MỀM HP-eOffice 

 
1. Tạo dự thảo văn bản 

Trên giao diện phần mềm quản lý văn bản HP-eOffice, người dùng bấm chọn chức 

năng “VB dự thảo” để vào danh sách các văn bản dự thảo 

 
 

Danh sách các văn bản dự thảo được hiển thị: 

 
 

Trong giao diện danh sách văn bản dự thảo, người dùng bấm chọn nút “Dự thảo 

VB” để tạo văn bản dự thảo: 

 
 

Các trường thông tin bao gồm: 

- Độ khẩn: Độ khẩn của văn bản đi 

- Trích yếu: Trích yếu của văn bản phát hành sau khi dự thảo 

- Lãnh đạo duyệt: Lãnh đạo duyệt văn bản, đối với chuyên viên sẽ trình 

Trưởng/Phó phòng của mình, các tài khoản Trưởng/Phó phòng sẽ trình tới Lãnh 

đạo đơn vị. 

- Xử lý từ văn bản đến: Chọn văn bản đến 

- Ý kiến trình duyệt: Ý kiến trình duyệt của người tạo dự thảo văn bản 
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- Phiếu trình: Tệp phiếu trình giải quyết công việc 

- Văn bản trình duyệt: Tệp văn bản dự thảo 

- Tài liệu liên quan: Các văn bản liên quan đến văn bản dự thảo 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin cần thiết, người dùng bấm “Cập nhập” để gửi văn bản 

dự thảo tới tài khoản người duyệt. 

2. Trưởng phòng duyệt văn bản 

Sau khi đăng nhập hệ thống, tài khoản Trưởng phòng sẽ có thông báo bằng số trên 

chức năng “VB dự thảo” nếu có văn bản dự thảo cần xử lý, người dùng bấm vào chức 

năng “VB dự thảo” để xem các văn bản chuyên viên trình: 

 
 

Trong danh sách văn bản dự thảo, người dùng bấm vào trích yếu của dự thảo để xem 

nội dung văn bản dự thảo: 
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Người duyệt đọc nội dung dự thảo, nếu dự thảo cần bổ sung chọn nút “Từ chối 

duyệt” và thêm ý kiến (nếu có) và gửi lại người trình dự thảo. Nếu đồng ý với dự thảo 

bấm chọn “Đồng ý và chuyển duyệt tiếp” 

 
Trong khung chuyển duyệt, nhập ý kiến trình duyệt và chọn “Người duyệt” để trình 

tiếp dự thảo. Sau khi chuyển duyệt tiếp thành công, văn bản dự thảo sẽ đổi trạng thái sang 

“Đang trình ... duyệt”. 

 

3. Lãnh đạo đơn vị duyệt và ký số văn bản 

Sau khi đăng nhập hệ thống, tài khoản Lãnh đạo sẽ có thông báo bằng số trên chức 

năng “VB dự thảo” nếu có văn bản dự thảo cần xử lý, người dùng bấm vào chức năng 

“VB dự thảo” để xem các văn bản dự thảo đang chờ xử lý: 

 

Trong danh sách văn bản dự thảo, người dùng bấm vào trích yếu của dự thảo để xem 

nội dung văn bản dự thảo: 
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Người duyệt đọc nội dung dự thảo, nếu dự thảo cần bổ sung chọn nút “Từ chối duyệt” 

và thêm ý kiến (nếu có) và gửi lại người trình dự thảo. Nếu đồng ý với dự thảo bấm 

chọn “Duyệt và ký số”: 
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Trong khung Duyệt dự thảo, nhập ý kiến duyệt (nếu có) và chọn “Người ký” văn 

bản đi, nếu Người ký là chính người duyệt hiện tại thì khung ký số văn bản được hiển thị 

để thực hiện ký số vào văn bản điện tử:  

 
 

Trong khung ký của Lãnh đạo, di chuyển chuột để chọn vị trí đặt chữ ký cá nhân, 

bấm chọn vị trí để in hình chữ ký cá nhân vào văn bản. Sau khi chọn xong vị trí chữ ký, 

bấm chọn nút “Ký số” để gửi bản ký số tới dịch vụ ký số đã cài đặt trên máy, lưu ý phải 

cắm USB Token ký số vào máy tính. 

Nếu dịch vụ ký số nhận được văn bản cần ký trên màn hình sẽ hiện giao diện: 
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Chọn chữ ký số và bấm nút “Ký số”, nhập mật khẩu của token (nếu hệ thống yêu 

cầu) để hoàn tất quá trình ký số văn bản đi. 

Sau khi Lãnh đạo ký ban hành, văn bản sẽ được hệ thống chuyển qua tài khoản văn 

thư chờ lấy số và ký số dấu của cơ quan để phát hành điện tử. 

4. Văn thư lấy số và ký số phát hành văn bản điện tử 

Trong danh sách văn bản đi, văn bản đã được Lãnh đạo ký số được hiển thị trong 

danh mục “Chờ lấy số” hoặc “Lãnh đạo đã ký số” tùy phiên bản của phần mềm: 
 

 

Bước tiếp theo văn thư bấm nút  để cập nhập văn bản đi và lấy số theo nghiệp 

vụ. Sau khi lấy số văn thư in bản đã ký số của Lãnh đạo để đóng dấu lưu hoặc phát hành 

tới đơn vị không nhận văn bản điện tử. 

 

 



15 
 

Tiếp theo văn thư bấm nút  để ký số của cơ quan lên văn bản đã ký của Lãnh 

đạo trên phần mềm: 

Bước 1: Nhập số và ngày tháng văn bản 

 
Văn thư chọn “Số, ngày tháng văn bản” trong mục “Chữ ký số” để thao tác nhập số 

và ngày tháng, nhập số vào ô trên khung văn bản và di chuyển đến vị trí cần nhập sau đó 

bấm “Enter” để in hình số, ngày tháng văn bản lên văn bản điện tử. 

 

Bước 2: Ký số con dấu của cơ quan 

 



16 
 

Chọn vị trí ký số bằng cách di chuyển con chuột trong khung văn bản. Đối với việc 

ký số trên văn bản điện tử, yêu cầu vị trí trùm lên khoảng 1/3 chữ ký của người có thẩm 

quyền về phía bên trái (điều 13 thông tư 01/2019/TT-BNV). 

Sau khi chọn xong văn thư bấm nút “Ký số” để gửi văn bản tới dịch vụ ký số đã cài 

đặt trên máy, lưu ý phải cắm USB Token vào máy tính. 

Nếu dịch vụ ký số nhận được văn bản cần ký trên màn hình sẽ hiện giao diện: 

 
Chọn chữ ký số và bấm nút “Ký số”, nhập mật khẩu của token (nếu hệ thống yêu 

cầu) để hoàn tất quá trình ký số văn bản đi. 

 

Văn bản ký số điện tử hoàn thiện sẽ hiển thị như dưới đây: 
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Tiếp theo văn thư thực hiện thao tác gửi phát hành văn bản như nghiệp vụ trên phần 

mềm. 

Hỗ trợ kỹ thuật: Trong quá trình sử dụng, nếu có vướng mắc phát sinh, xin 

liên hệ với Trung tâm Thông tin – Tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố để được hỗ trợ và giải đáp. 

Điện thoại:  

- Bộ phận tiếp nhận xử lý email: 080.31252  

- Bộ phận tiếp nhận xử lý phân mềm: 02253.747263 

Email: hpnet@haiphong.gov.vn / admin@haiphong.gov.vn 

            hotro.vpdt@haiphong.gov.vn 

mailto:hpnet@haiphong.gov.vn
mailto:admin@haiphong.gov.vn

