
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG CA2 CỦA  NACENCOMM 

  

1. Các thông tin cần biết về Chứng thực chữ ký số công cộng: 

- Chứng thực số: Là một dạng chứng thứ điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứngthực 

chữ ký số công cộng cấp, dùng để nhận diện chủ thể là các tổ chức/cá nhân trên môi 

trường máy tính và mạng internet. 

- Chữ ký số: Có thể hiểu như con dấu điện tử/chữ ký điện tử của tổ chức/cá nhân phát 

hành văn bản, tài liệu trong giao dịch điện tử. Chữ ký số ngoài việc sử dụng cho kê khai 

thuế qua mạng, có thể sử dụng trong giao dịch điện tử khác như Hải Quan điện tử, BHXH 

(i-Van) và các dịch vụ công cộng khác. 

- Tính pháp lý của chữ ký số: Luật giao dịch điện tử năm 2005 và Nghị định 

26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số. Tham khảo thêm QUY CHẾ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG 

CỘNG CA2, được niêm yết công khai trên website: www.cavn.vn) 

- Tính bảo mật thông tin chữ ký số: Chữ ký số đã được chứng minh về mặt kỹ thuật đảm 

bảo an ninh, duy nhất và không thể giả mạo được. Chữ ký số được lưu trữ trong thiết bị 

đặc biệt (USB Token), bảo vệ bởi mật khẩu nên có mức đảm bảo an ninh cao. 

2.    Chuẩn bị thủ tục hồ sơ đăng ký: 

a, Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

b, Đối với tổ chức: Quyết định thành lập hoặc quyết định quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư, chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của 

người đại diện pháp luật của tổ chức. 

c, Cá nhân, tổ chức có quyền lự chọn nộp bản sao từ bản gốc, bản sao có chứng thực hoặc 

nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu 



3.    Các khoản phí mà khách hàng cần thanh toán: 

- Phí dịch vụ sử dụng chứng thứ số (tham khảo bảng niêm yết giá dịch vụ chứng thực chữ 

ký số công cộng CA2) 

- Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số (Theo thông tư 

305/2016/BTC của BộTài Chính) 

4.   Hình thức thanh toán: Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển 

khoản. 

- Thanh toán bằng tiền mặt: Khách hàng nộp tiền mặt và nhận lại phiếu thu từ: 

o   Cán bộ kinh doanh trựctiếp của CA2 (có giấy giới thiệu của CA2) hoặc 

o   Cán bộ của RA/DL được CA2 ủy quyền (có bản sao hoặc scan hợp đồng Đại lý và 

giấy giới thiệu từ RA/DL) 

- Chuyển khoản: Khách hàng chuyển khoản về thông tin tài khoản 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM 

Tài khoản: 103.216.566.22015 – tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thăng Long – 

Phòng giao dịch Kim Liên – HN 

Hoặc: Chi nhánh tại TP.HCM – Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm 

Tài khoản: 48689868 – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánhGia 

Định – TP.HCM 

Nội dung chuyển tiền: “Tên công ty” – “MST” – Chuyển tiền dịch vụ chứng thưsố CA2 

* Lưu ý: sau khi chuyển khoản vui lòng fax ủy nhiệm chi đến số: 02435765147 hoặc  

02862587470 ( chi nhánh tại TP.HCM) để báo xác nhận thanh toán. 

5.     Quy trình khiếu nại và xử lý khiếu nại: 

Bước 1: Khách hàng có thể khiếu nại, thắc mắc các vấn đề liên quan dịch vụ qua văn bản, 

email, điện thoại hoặc trực tiếp tại CA2. 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và xử lý khiếu nại tiếp nhận. 



Bước 3: Các vấn đề liên quan đến dịch vụ của CA2 và trong thời hiệu khiếu nại sẽ được 

tiếp nhận xử lý. Các vấn đề không liên quan đến dịch vụ CA2 hoặc các vấnđề quá thời 

hiệu khiếu nại thì sẽ được thông báo bằng văn bản cho người khiếu nạibiết và nêu rõ lý 

do từ chối tiếp nhận khiếu nại. 

Bước 4: Các vấn đề có thể xử lý được ngay, đối với khách hàng khiếu nại trực tiếp tại trụ 

sở CA2 thì bộ phận tiếp nhận và xử lý khiếu nại trả lời khách hàng trực tiếp đồng thời lập 

biên bản xử lý khiếu nại. Đối với khách hàng không khiếunại trực tiếp mà qua các hình 

thức khác (như email, văn bản...) thì sẽ được trả lời qua văn bản hoặc email trong vòng 

05 ngày làm việc. 

Bước 5: Các vấn đề bộ phận Tiếp nhận và xử lý khiếu nại không xử lý được ngay thì sẽ 

viết phiếu tiếp nhận xử lý khiếu nại gửi cho khách hàng. 

Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và xử lý khiếu nại sau khi viết phiếu tiếp nhận khiếu nại sẽ 

phân loại và chuyển tới các bộ phận liên quan để điều tra làm rõ. 

Bước 7: Các bộ phận liên quan điều tra và xác minh làm rõ, sau đó chuyển lại thông tin 

cho bộ phận Tiếp nhận và xử lý khiếu nại. 

Bước 8: Bộ phận tiếp nhận và xử lý khiếu nại trả lời khách hàng theo kết quả điều tra của 

các bộ phận liên quan trong 20 ngày làm việc kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận khiếu nại. 

Bước 9: Nếu khách hàng đồng ý với kết quả trả lời thì Bộ phận tiếp nhận và xử lý khiếu 

nại sẽ lưu hồ sơ và kết thúc. 

Bước 10: Khách hàng có văn bản không đồng ý với kể quả trả lời thì Bộ phận tiếp nhận 

và xử lý khiếu nại tiếp nhận, điều tra xác mnh lại và trả lời khách hàng. 

(Tham khảo QUY TRÌNH KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI trên website: 

www.cavn.vn) 

6.     Thông tin hỗ trợ khách hàng: 

TỔ CHỨC CHỨNG THỰC CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG CA2 

Địa chỉ: Tầng 5, số 2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội. 



Chi nhánh: 346/ 63 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

Hotline: 1900.54.54.07 

Email: support@cavn.vn 

Việc đại diện của tổ chức/cá nhân ký, đống dấu vào bản “Đăng ký sử dụng dịch vụ chứng 

thực chữ ký số công cộng CA2” được hiểu là đã được tư vấn đầy đủ về sản phẩm và dịch 

vụ chứng thực số CA2 do Nacencomm cung cấp. 
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