
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỨNG THƯ SỐ 

Cơ quan chứng thực chuyên dùng Chính phủ (RootCA) 

(RootCA Ban Cơ yếu Chính phủ) 

(Gửi kèm Công văn số 1785 /STC-THTK ngày 03/11/2016) 

1. Hướng dẫn cho cán bộ nghiệp vụ tự cài đặt: 

- Nếu sử dụng một trong các trình duyệt Internet Explorer, Google Chrome 

hoặc Cốc Cốc để vào phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước thì thực hiện cài 

đặt chứng thư số RootCA Ban Cơ yếu Chính phủ vào trình duyệt Internet Explorer 

(các trình duyệt Google Chrome và Cốc Cốc sử dụng chung chứng thư số với trình 

duyệt Internet Explorer).  

- Nếu sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox thì thực hiện cài đặt chứng thư số 

RootCA Ban Cơ yếu Chính phủ vào trình duyệt Mozilla Firefox. 

1.1. Hướng dẫn cài đặt đối với trình duyệt Internet Explorer: 

- Bước 1: Mở trình duyệt Internet Explorer, truy cập tới địa chỉ 

http://ca.gov.vn/ 

- Bước 2: Khi trang tin của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin – Ban Cơ 

yếu Chính (VGCA) hiện ra, vào menu bên trái của trang tin này, chọn Download => 

Chứng thư số & CRL. 

- Bước 3: Tại Màn hình Tải chứng thư số và CRL, chọn [Chứng thư số] nằm 

dưới mục Cơ quan chứng thực chuyên dùng Chính phủ (RootCA). 

- Bước 4: Chọn Open khi được hỏi “Do you want to open or save rootca.cer 

(4.71 KB) from ca.gov.vn”. 

- Bước 5: Tại hộp thoại Open File, chọn Open. 

- Bước 6: Tại hộp thoại Certificate, chọn Install Certificate. 

- Bước 7: Tại hộp thoại Certificate ImportWizard, chọn Next. 

- Bước 8: Chọn Place all certificates in the following store rồi chọn 

Browse….  

- Bước 9: Tại cửa sổ Select Certificate Store hiện ra, chọn Trusted Root 

Certification Authorities/Next/Finish. 

- Bước 10: Kiểm tra nếu thấy hiện lên thông báo “The import successfull” thì 

quá trình cài đặt đã hoàn thành, chọn OK để hoàn tất quá trình cài đặt. 

1.2. Hướng dẫn cài đặt đối với trình duyệt Mozilla Firefox: 

- Bước 1: Mở trình duyệt Mozilla Firefox, truy cập tới địa chỉ 

http://ca.gov.vn/ 

Khi trang tin của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin – Ban Cơ yếu Chính 

phủ (VGCA) hiện ra, vào menu bên trái của trang tin này, chọn Download => 

Chứng thư số & CRL.  



2 
 

- Bước 2: Khi trang tin của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin – Ban Cơ 

yếu Chính (VGCA) hiện ra, vào menu bên trái của trang tin này, chọn Download => 

Chứng thư số & CRL. 

- Bước 3: Tại Màn hình Tải chứng thư số và CRL, chọn [Chứng thư số] nằm 

dưới mục Cơ quan chứng thực chuyên dùng Chính phủ (RootCA). 

- Bước 4: Tại hộp thoại Downloading Certificate, chọn tích cả 3 mục sau: 

  Trust this CA to identify websites. 

  Trust this CA to identify email users. 

  Trust this CA to identify software developers. 

- Bước 5: Chọn OK để hoàn tất quá trình cài đặt. 

 

2.  Hướng dẫn kiểm tra kết quả cài đặt chứng thư số đối với trình duyệt Internet 

Explorer: 

- Bước 1: Mở trình duyệt Internet Explorer. 

- Bước 2: Chọn Tools/ Internet Options. 

- Bước 3: Chọn thẻ Content. 

- Bước 4: Tại thẻ Content, chọn Certificates. 

- Bước 5: Tại thẻ Certificates, chọn Trusted Root Certification 

Authorrities. 

- Bước 6: Kiểm tra tại mục Issued to, nếu có tên Cơ quan chứng thực 

chuyên dùng Chính phủ (RootCA) thì máy đã được cài đặt chứng thư số của Ban 

cơ yếu Chính phủ trên các trình duyệt Internet Explorer, Google Chrome và Cốc Cốc. 

3.  Hướng dẫn kiểm tra kết quả cài đặt chứng thư số đối với trình duyệt Mozilla 

Firefox: 

- Bước 1: Mở trình duyệt Mozilla Firefox. 

- Bước 2: Chọn Tools/ Options/ Advanced. 

- Bước 3 : Chọn thẻ Certificates/ View Certificates. 

- Bước 4: Kiểm tra tại thẻ Authorities, nếu có tên Ban Co yeu Chinh phu thì 

máy đã được cài đặt chứng thư số của Ban cơ yếu Chính phủ trên trình duyệt Mozilla 

Firefox.  

Hoặc có thể kiểm tra bằng cách vào địa chỉ http://mstt.mof.gov,vn, nếu thấy 

ứng dụng này tự động chuyển sang đường dẫn https://mstt.mof.gov,vn và hiện luôn 

màn hình “Hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách” thì việc cài 

đặt đã thành công; nếu thấy xuất hiện thông báo có nội dung kết nối không an toàn 

(not secured) thì việc cài đặt chưa thành công. 

http://mstt.mof.gov,vn/
https://mstt.mof.gov,vn/

