
            HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRÊN WEB – VBHXH VÀ 

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU BỊ LỖI  

I. Lỗi ký gửi hồ sơ hiển thị lỗi chưa cài extension hoặc tiện ích ký số 

                   
 

 

Nguyên nhân: Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến lỗi này là do phần mềm cài 

vào thư mục mà user hiện tại không có quyền truy cập và nguyên nhân do 

phần mềm diệt virus chặn. 

 

1. TH cài vào thư mục không có quyền truy cập hoặc cài tool chạy với 

quyền admin. 

 Dấu hiệu nhận biết. 

Vào thư mục User trong ổ C thấy có nhiều thư mục với tên khác nhau, 

click mở thư mục đấy thì không mở được mà báo “You don’t currently 

have permission to access this folder”. 

 
Khi cài đặt bộ cài, click mở cài đặt thì hiện ra bảng thông báo như thế này, bảng 

này hiển thị khi user đang dùng của KH không có quyền phải đăng nhập admin 

để chạy với quyền admin. 

Hoặc khi vào thư mục bấm chạy tool nên cũng sẽ hiển thị thông báo này. 



 
Cách xử lý. 

Trường hợp không có quyền truy cập vào user cao hơn ta có thể cài tool ra ngoài 

thư mục user ở ổ C hoặc cài sang những ổ khác. Khi cài cần kiểm tra xem thư 

mục tool sau khi cài đã có đủ quyền thao tác hay chưa bằng cách vào “Properties” 

của thư mục chọn tab “Security” và kiểm tra mục Permissions xem đã có đủ 

quyền hay chưa. 

 

 
Hình ảnh chưa đủ quyền cùa thư mục. 



Nếu chưa thấy dòng “Full control” được tích chọn thì vào Edit tích chọn 

cho “Full control” Allow xong OK là được.

 
Hình ảnh đã đủ quyền của thư mục. 

Trường hợp khi cài đặt báo cần đăng nhập admin nguyên nhân 

do cài đặt User Account Control quá cao nên khi chạy thường sẽ hỏi 

muốn chạy với quyền admin không, với những user không có quyền 

admin thì sẽ bị bắt phải nhập tài khoản admin. TH này cách xử lý là mở 

User Account Control lên bằng cách mở thanh start lên rồi search 

“UAC”. 

 
Khi vào giao diện User Account Control Setting chọn xuống 

dòng thứ 2 là được. 



 
. 

2. TH bị phần mềm diệt virus chặn. 

Khi vào thư mục tool ký thì sẽ thấy thiếu file “softoken_signing.exe”. 

 
Đối với những máy không cài phần mềm diệt virus.Vào “Manager setting” 

trong “Virus & threat protection” tắt Real-time protection đi: 

 



 
 

 
 



                         Vào Exclusions để loại trừ tool ký khỏi trình quyét virus, thêm 

folder tool ký vào : 

 

  
 

                       Cài lại tool ký và reset máy là được. 

 Đối với những máy cài phần mềm diệt virus Bkav. 



Ta cũng tạm ngưng phần mềm rồi loại trừ tool ký trong phần mềm diệt 

virus. 

 

 
 



 

II. Cách xử lý lỗi không cài được dotnet 4.8. 
Nguyên nhân: Do một vài máy không hỗ trợ cài đặt dotnet 4.8 

Cách xử lý. 

Chuẩn bị bộ cài: lên trang 

http://123.31.38.136:9902/Default.aspx?type=1  để tải bộ cài 

“ndp48-x86-x64-allos-enu.exe” và “MicRooCerAut.zip”. 

 
B1: Tiến hành cài bộ cài ndp48-x86-x64-allos-enu.exe như 

những bộ cài dotnet bình thường, nếu bộ cài báo lỗi không cài 

được thì tiến hành xử lý theo bước tiếp theo. 

http://123.31.38.136:9902/Default.aspx?type=1


 
 

B2: Vào console1 bằng cách nhấn tổ hợp phím ”window + 

R” và nhập “mmc” 

 

 
 

 

B3: Tiến hành “Add/Remove Snap-in”, bằng cách chọn 

“File” -> “Add/Remove Snap-in” 

 



 
 

Vào giao diện Add or Remove Snap-ins chọn 

“Certificates” rồi bấm “Add >” để add snap-ins. 

 

 
 

Vào giao diện Certificates snap-in chọn “Computer 

account” rồi bấm “Next”. 

 



 
 

Giao diện Select Computer chọn “Local computer” -> bấm 

“Finish” -> bấm “OK”. 

 

 



 

B4: Giao diện Console1 sẽ có các mục của cert, khi đó ta 

chọn “Certificates” của “Trusted Root Certification Authorities”, 

chuột phải rồi chọn “All Tasks” -> “Import”. 

 

 
 

B5: Tiến hành Add “MicRooCerAut.crt” trong file 

“MicRooCerAut.zip” vừa tải về vào Console1. Giao diện đầu tiên 

bấm “Next” 



 
Giao diện thứ 2 bấm “Browse” rồi chọn đường link vào 

file “MicRooCerAut.crt” -> “Next”. 

 
 

Giao diện thứ 3 chọn “Automatically select the certtificate 

store based on the type of certificate” -> “Next” -> “Finish”. 



 
Hiển thị thông báo “The import was successful.” là thành 

công. 

 
 

 

 

B6: Tiến hành cài lại dotnet bằng file “ndp48-x86-x64-

allos-enu.exe” tải về lúc đầu. 

 

II. Cách nhận biết lỗi chưa cài Extension hoặc 

Tool ký số. 
1. Nguyên nhân. 

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến thông báo lỗi này:  

 Một là do chưa cài extension hoặc tool ký số. 



 Hai là do dotnet bị lỗi khiến tool ký không chạy 

được. 

2. Cách xử lý. 

Để nhận biết 2 lỗi này ta tắt hết trình duyệt đi và chạy lại 

trình duyệt đã cài extension, nếu trình duyệt mở lên mà hiện thêm 

bảng thông báo has stopped working thì là lỗi do dotnet còn 

không thì là do chưa cài tool ký. 

Đối với TH hiện thông báo has stop working thì tiến hành 

cài đặt dotnet 4.8, nếu không cài được thì thao như hướng dẫn I. 

 

    III. Cách nhận biết lỗi khi đồng bộ dữ liệu trên 

app. 
1. Nguyên nhân. 

Khi đồng bộ dữ liệu từ app sang web thường xuất hiện 3 

lỗi hay gặp là:  

 Kết nối hệ thống web thất bại. Vui lòng đăng nhập 

lại: 

Nguyên nhân là do seting WebApiAddress trong 

“appsettings.json” không dẫn đến 

https://vbhxh.viettel.vn. 

 Thao tác không thành công. Vui lòng thử lại. 

Nguyên nhân của lỗi này thường do máy khách cài win 

7. 

 Đồng bộ dữ liệu thất bại. Vui lòng thử lại sau! 

Lỗi này nằm ở dữ liệu của khách, có một vài ký tự đặc 

biệt trong dữ liệu khiến việc đồng bộ không thành công. 

2. Cách xử lý. 

 Kết nối hệ thống web thất bại. Vui lòng đăng 

nhập lại. 



 
Cách xử lý đó là vào file “appsettings.json” chỉnh sửa chỗ 

WebApiAddress thành https://vbhxh.viettel.vn, lưu lại rồi chạy 

lại app rồi đồng bộ là được. 

 

https://vbhxh.viettel.vn/


 
 

  



 Thao tác không thành công. Vui lòng thử lại 

 
 

Cách xử lý là sử dụng file 

vBHXH.rar

thay cho 

vBHXH.exe hiện tại của bộ cài, chạy lại app rồi đồng bộ là được. 

 
 

 

 Đồng bộ dữ liệu thất bại. Vui lòng thử lại sau! 



 
Lỗi này xảy ra do dữ liệu của khách hàng có ký tự đặc biệt 

mà chỉ phần mềm mới nhận ra khiến cho khi lưu dữ liệu lên web 

không thành công, vì xử lý cần chỉnh sửa db của khách nên 

hướng xử lý lấy thông tin tài khoản cần đồng bộ của khách và 

bản sao lưu tay mới nhất chuyển kỹ thuật xử để xử lý. 
 
 

 

 

 

 

 


