
HƢỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU  

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ CỦA  
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 

ThS. Nguyễn Đào – Phòng Kế hoạch Tài chính  

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 





https://cms.ca.gov.vn/ 

BƢỚC 1: Gắn thiết bị chữ ký số của đơn vị vào máy tính (Đã cài 

đầy đủ các phần mềm về Driver thiết bị và Phần mềm ký chữ ký 

số) 

BƢỚC 2: Đăng nhập địa chỉ    «https://cms.ca.gov.vn» 
 



BƢỚC 3: Nhập mật khẩu thiết bị 



BƢỚC 4: Chọn đơn vị theo cấp bậc đơn vị hành chính tại vị trí (1), (2), (3) 

Chú ý: tại vị trí số (3) sẽ có 2 trưởng hợp là đăng ký cho «cá nhân» hay cho «đơn vị». 



1. Trƣởng hợp 1: Xin cấp cho Cá nhân thì chọn như hình sau: 



ĐÁNH VÀO 

ĐÚNG 

TÊN ĐƠN 

VỊ MÌNH 
 

NHẬP TÊN: 

«TỈNH THỪA 
THIÊN HUẾ» 

NHẬP 

TÊN: 

«SỞ Y 
TẾ» 

Chú ý: Địa chỉ email là phải email công vụ     xxx.yyy@thuathienhue.gov.vn 



NHẬP 

CAPTCHA, 

SAU ĐÓ 

CLICK «TẢI 
LÊN» 



VÍ DỤ: 

Đây là 

thông 

tin đầy 

đủ của 

một 

cán bộ 

để gửi 

thông 

tin 

đăng 

ký mới 

chứng 
thư số 



2. Trƣởng hợp 2: Xin cấp cho Đơn vị thì chọn như hình sau: 

Chú ý: Địa chỉ email là phải email công vụ     xxx.yyy@thuathienhue.gov.vn 



Chú ý: là điền đúng và đủ thông tin nhƣ trên. Riêng đối với (4): Mã số thuế Trạm Y tế có thể lấy 

mã số thuế của Trung tâm y tế. (3): Nếu là đăng ký cho Trạm Y tế thì nhập tên Trạm Y tế vào 
thay cho Trung tâm Y tế. 

1 2 3 

4 



Chú ý: Địa chỉ email là phải email công vụ     xxx.yyy@thuathienhue.gov.vn 



Trong quá trình triển khai và thực hiện nếu có gì vƣớng 

mắc và cần sự hỗ trợ xin liên hệ: 

 ThS.Nguyễn Đào - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế;  

Email: ndao.syt@thuathienhue.gov.vn; 
 Điện thoại: 0905997959. 
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