
BỘ CÔNG AN 

CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

ỨNG DỤNG VNEID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 08/2022 



1 
 

MỤC LỤC 

 

MỤC LỤC ....................................................................................................................... 1 

DANH MỤC HÌNH ẢNH ............................................................................................... 3 

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN .................................................................................... 7 

1.1 Đối tượng sử dụng ............................................................................................. 7 

1.2 Mô tả tài liệu ...................................................................................................... 7 

1.3 Thuật ngữ viết tắt ............................................................................................... 7 

1.4 Cấu trúc hệ thống ................................................................................................... 7 

1.5 Chức năng chung .................................................................................................... 8 

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ....................................................................................... 9 

2.1 Hướng dẫn cài đặt .............................................................................................. 9 

2.1.1 Đối với hệ điều hành Android ..................................................................... 9 

2.1.2 Đối với hệ điều hành IOS .......................................................................... 12 

2.2 Đăng ký mức 0 ................................................................................................. 16 

2.3 Đăng nhập ........................................................................................................ 21 

2.4 Quên mật khẩu ................................................................................................. 32 

2.5 Đăng ký tài khoản mức 1 ................................................................................. 36 

2.6 Kích hoạt tài khoản .......................................................................................... 51 

2.7 Tab cá nhân ...................................................................................................... 61 

2.7.1 Đổi mật khẩu ............................................................................................. 63 

2.7.2 Quản lý thiết bị .......................................................................................... 64 

2.8 Trang chủ ......................................................................................................... 65 

2.8.1  Trang chủ chưa định danh ............................................................................ 65 

2.8.2 Trang chủ tài khoản mức 1 ............................................................................ 68 

2.8.3 Trang chủ tài khoản mức 2 ............................................................................ 77 

2.9 Ví giấy tờ.......................................................................................................... 86 

2.9.1 Trang chủ ví giấy tờ ....................................................................................... 86 

2.9.2 Thông tin cá nhân .......................................................................................... 87 

2.9.3 Thẻ CCCD ..................................................................................................... 88 

2.9.4 Đăng ký xe ..................................................................................................... 90 

2.9.5 Giấy phép lái xe ............................................................................................. 91 

2.9.6 Thẻ BHYT ..................................................................................................... 92 



2 
 

2.9.7 Thẻ BHXH ..................................................................................................... 93 

2.9.8 Thông tin thuế ................................................................................................ 94 

2.9.9 Người phụ thuộc ............................................................................................ 95 

2.10 Đổi tài khoản .................................................................................................... 96 

2.11 Thông báo lưu trú ............................................................................................. 98 

2.11.1 Thêm mới thông báo lưu trú ..................................................................... 98 

2.11.2 Xóa thông tin người lưu trú ..................................................................... 117 

2.11.3 Xem lịch sử thông báo lưu trú ................................................................. 118 

2.12 Tố giác, tin báo tội phạm ............................................................................... 123 

2.12.1 Truy cập chức năng ................................................................................. 123 

2.12.2 Tạo mới yêu cầu ...................................................................................... 125 

2.12.3 Xem lịch sử hồ sơ tố giác, tin báo ........................................................... 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

DANH MỤC HÌNH ẢNH 

Hình 2.1-1 Tìm kiếm ứng dụng trên CH Play ................................................................................. 9 

Hình 2.1-2 Cài đặt ứng dụng ......................................................................................................... 10 

Hình 2.1-3 Màn chào khi mở ứng dụng ........................................................................................ 11 

Hình 2.1-4 Vào kho ứng dụng ....................................................................................................... 12 

Hình 2.1-5 Vào kho ứng dụng ....................................................................................................... 13 

Hình 2.1-6 Tìm kiếm ứng dụng trên App Store ............................................................................ 13 

Hình 2.1-7 Ứng dụng trên điện thoại ............................................................................................ 14 

Hình 2.1-8 Màn hình chào khi mở ứng dụng ................................................................................ 15 

Hình 2.2-1 Giao diện đăng ký trên app ......................................................................................... 16 

Hình 2.2-2  Quét QR code đăng ký thông tin ................................................................................ 17 

Hình 2.2-3  Hiển thị thông tin sau khi quét QR code .................................................................... 18 

Hình 2.2-4  Nhập thông tin đăng ký tài khoản – mặc định ........................................................... 19 

Hình 2.2-5  Thông báo kết quả trả về ............................................................................................ 19 

Hình 2.2-6 SMS nhận mã xác thực ............................................................................................... 20 

Hình 2.2-7  Màn xác thực OTP ..................................................................................................... 20 

Hình 2.2-8  Màn thiết lập mật khẩu .............................................................................................. 21 

Hình 2.2-9 Thông báo thiết lập mật khẩu thành công ................................................................... 21 

Hình 2.3-1 Giao diện đăng ký trên app ......................................................................................... 22 

Hình 2.3-2 Giao diện đăng ký trên app Giao diện trang chủ mức 0 .............................................. 23 

Hình 2.4-1 Màn đăng nhập ............................................................................................................ 33 

Hình 2.4-2 Màn Quên mật khẩu .................................................................................................... 34 

Hình 2.4-3 Màn xác thực OTP ...................................................................................................... 35 

Hình 2.4-4 Màn thiết lập mật khẩu................................................................................................ 36 

Hình 2.5-1 Giao diện mức 0 .......................................................................................................... 38 

Hình 2.5-2  Giao diện đăng ký mức 1 ........................................................................................... 39 

Hình 2.5-3  Màn hướng dẫn quét NFC .......................................................................................... 40 

Hình 2.5-4 Thực hiện quét NFC trên IOS ..................................................................................... 41 

Hình 2.5-5 Thực hiện quét NFC trên Android .............................................................................. 41 

Hình 2.5-6  Thông tin sau khi quét NFC ....................................................................................... 42 

Hình 2.5-7 Thông báo hướng dẫn NSD thu ảnh chân dung .......................................................... 42 

Hình 2.5-8 Thực hiện thu nhận chân dung .................................................................................... 43 

Hình 2.5-9 Thông itn sau khi thu nhận chân dung ........................................................................ 44 



4 
 

Hình 2.5-10  Màn quét QR code CCCD ....................................................................................... 48 

Hình 2.5-11 Thông tin sau khi quét NFC ...................................................................................... 49 

Hình 2.5-12 Thông báo hướng dẫn NSD thu ảnh chân dung ........................................................ 49 

Hình 2.5-13 Thực hiện thu nhận chân dung .................................................................................. 50 

Hình 2.5-14 Hoàn tất đăng ký ....................................................................................................... 51 

Hình 2.5-15 SMS khi hồ sơ đăng ký được duyệt .......................................................................... 51 

Hình 2.6-1 Trang giới thiệu ứng dụng VNeID .............................................................................. 52 

Hình 2.6-2 Đăng nhập khi tài khoản mức 1/ mức 2 chưa được kích hoạt trên thiết bị này ........... 53 

Hình 2.6-3 Màn hình kích hoạt ..................................................................................................... 54 

Hình 2.6-4 Thông báo khi kích hoạt với tài khoản covid cũ/ mức 0 ............................................. 54 

Hình 2.6-5 Thông báo tài khoản đã được kích hoạt ...................................................................... 55 

Hình 2.6-6 Thông báo kích hoạt tài khoản .................................................................................... 55 

Hình 2.6-7 Thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác ........................................................ 56 

Hình 2.6-8 Màn xác thực kích hoạt trên thiết bị............................................................................ 56 

Hình 2.6-9  Thiết lập lại mật khẩu ................................................................................................ 57 

Hình 2.6-10  Màn thiết lập passcode ............................................................................................. 58 

Hình 2.6-11  Thiết lập câu hỏi bảo mật ......................................................................................... 59 

Hình 2.6-12 Thông báo kích hoạt thành công ............................................................................... 60 

Hình 2.7-1  Cài đặt đăng nhập ....................................................................................................... 61 

Hình 2.7-2  Xác thực bằng Face ID thành công ............................................................................ 62 

Hình 2.7-3  Màn nhập pascode ...................................................................................................... 63 

Hình 2.7-4 Màn đổi mật khẩu ....................................................................................................... 64 

Hình 2.7-5 Giao diện quản lý thiết bị ............................................................................................ 65 

Hình 2.8-1 Giao diện giới thiệu ứng dụng VNeID ........................................................................ 66 

Hình 2.8-2 Màn hình Đăng nhập ứng dụng ................................................................................... 66 

Hình 2.8-3 Màn hình Đăng ký tài khoản định danh điện tử .......................................................... 67 

Hình 2.8-4 Điều khoản sử dụng dịch vụ và ứng dụng ................................................................... 68 

Hình 2.8-5 Giao diện giới thiệu ứng dụng VNeID ........................................................................ 69 

Hình 2.8-6 Màn hình Đăng nhập ứng dụng ................................................................................... 69 

Hình 2.8-7 Màn hình Định danh mức 1 ........................................................................................ 70 

Hình 2.8-8 Màn hình tìm kiếm ...................................................................................................... 72 

Hình 2.8-9 Màn hình kết quả tìm kiếm ......................................................................................... 72 

Hình 2.8-10 Màn hình tiện ích yêu thích ....................................................................................... 73 



5 
 

Hình 2.8-11 Mã QR định danh điện tử .......................................................................................... 74 

Hình 2.8-12 Mã QR định danh điện tử khi ấn vào ........................................................................ 74 

Hình 2.8-13 Màn QR khi hết hiệu lực ........................................................................................... 75 

Hình 2.8-14 Mã QR CCCD/CMND .............................................................................................. 76 

Hình 2.8-15 Mã QR CCCD/CMND khi ấn vào ............................................................................ 76 

Hình 2.8-16 Mã QR Phòng chống dịch ......................................................................................... 77 

Hình 2.8-17 Mã QR Phòng chống dịch khi ấn vào ....................................................................... 77 

Hình 2.8-18 Màn hình Giao diện giới thiệu ứng dụng VNeID ..................................................... 78 

Hình 2.8-19 Màn hình Đăng nhập ứng dụng ................................................................................. 78 

Hình 2.8-20 Màn hình Đăng ký tài khoản mức 2 .......................................................................... 79 

Hình 2.8-21 Màn hình tìm kiếm .................................................................................................... 81 

Hình 2.8-22 Màn hình kết quả tìm kiếm ....................................................................................... 81 

Hình 2.8-23 Sắp xếp tiện ích yêu thích ......................................................................................... 82 

Hình 2.8-24 Mã QR định danh điện tử .......................................................................................... 83 

Hình 2.8-25 Mã QR định danh điện tử khi ấn vào ........................................................................ 83 

Hình 2.8-26 Màn QR khi hết hiệu lực ........................................................................................... 84 

Hình 2.8-27 Mã QR CCCD/CMND .............................................................................................. 85 

Hình 2.8-28 Mã QR CCCD/CMND khi ấn vào ............................................................................ 85 

Hình 2.8-29 Mã QR CCCD/CMND .............................................................................................. 86 

Hình 2.8-30 Mã QR CCCD/CMND khi ấn vào ............................................................................ 86 

Hình 2.9-1 Màn hình chọn Ví giấy tờ ........................................................................................... 87 

Hình 2.9-2 Bảo hiểm xã hội hết hiệu lực ...................................................................................... 94 

Hình 2.9-3 Thông tin thuế ............................................................................................................. 95 

Hình 2.9-4 Thông tin người phụ thuộc .......................................................................................... 96 

Hình 2.10-1 Màn đăng nhập có chức năng đổi tài khoản .............................................................. 97 

Hình 2.10-2 Màn đăng nhập .......................................................................................................... 98 

Hình 2.11-1 Mở Thông báo lưu trú trong chức năng Thủ tục hành chính .................................... 99 

Hình 2.11-2  Mở Thông báo lưu trú bằng cách gõ tìm kiếm ....................................................... 100 

Hình 2.11-3 Thông báo khi hiệu lực thẻ hết hạn ......................................................................... 100 

Hình 2.11-4  Giao diện thông báo lưu trú ................................................................................... 101 

Hình 2.11-5 Thông tin người thông báo lưu trú .......................................................................... 102 

Hình 2.11-6 Chọn địa chỉ cơ quan công an thông báo lưu trú .................................................... 104 

Hình 2.11-7 Chọn cơ quan công an thành công .......................................................................... 105 



6 
 

Hình 2.11-8 Chọn Tên cơ sở lưu trú ........................................................................................... 106 

Hình 2.11-9 Hiển thị địa chỉ chi tiết của cơ sở lưu trú ................................................................ 107 

Hình 2.11-10  Địa chỉ chi tiết cơ sở lưu trú ................................................................................. 108 

Hình 2.11-11 Thêm mới bằng quét QR ....................................................................................... 109 

Hình 2.11-12 Thêm mới thông báo lưu trú bằng cách quét QR code ......................................... 110 

Hình 2.11-13  Xác nhận địa chỉ thông báo lưu trú ...................................................................... 111 

Hình 2.11-14 Thêm thông tin người lưu trú ................................................................................ 112 

Hình 2.11-15 Tích chọn người thông báo là người lưu trú ......................................................... 112 

Hình 2.11-16 Nhập thông tin người thông báo lưu trú ................................................................ 113 

Hình 2.11-17 Hình quét QR code người lưu trú .......................................................................... 114 

Hình 2.11-18 Màn xác nhận người lưu trú .................................................................................. 116 

Hình 2.11-19 Thông báo khi gửi yêu cầu thành công ................................................................. 117 

Hình 2.11-20 Hình quét QR code người lưu trú .......................................................................... 118 

Hình 2.11-21 Xác nhận xóa thông tin người lưu trú ................................................................... 118 

Hình 2.11-22 Danh sách lịch sử thông báo lưu trú ...................................................................... 119 

Hình 2.11-23 Tìm kiếm theo trạng thái ....................................................................................... 120 

Hình 2.11-24 Tìm kiếm nâng cao ................................................................................................ 120 

Hình 2.11-25 Nhập địa chỉ tìm kiếm ........................................................................................... 121 

Hình 2.11-26 Chi tiết thông báo lưu trú ...................................................................................... 122 

Hình 2.12-1 Trang chủ mức 2 ..................................................................................................... 123 

Hình 2.12-2 Chọn tính năng tố giác tội phạm ............................................................................. 123 

Hình 2.12-3 Tìm kiếm chức năng tố giác tội phạm ..................................................................... 124 

Hình 2.12-4 Đưa Tố giác tội phạm vào Tiện ích yêu thích ......................................................... 125 

Hình 2.12-5  Trang quản lý tin báo tố giác, an ninh trật tự ......................................................... 126 

Hình 2.12-6 Giao diện nhập thông tin tin báo, tố giác tội phạm ................................................. 127 

Hình 2.12-7 Màn hình xác nhận nội dung hồ sơ tin báo, tố giác đã nhập ................................... 130 

Hình 2.12-8 Tạo hồ sơ tố giác, tin báo thành công ..................................................................... 131 

Hình 2.12-9 Trang quản lý tin báo tố giác, an ninh trật tự .......................................................... 132 

Hình 2.12-10 Lịch sử hồ sơ tin báo tố  giác ................................................................................ 133 

Hình 2.12-11 Xem chi tiết lại nội dung hồ sơ tố giác, tin báo .................................................... 134 

Hình 2.12-12 Xem quá trình xử lý hồ sơ ..................................................................................... 135 

 

  

file:///D:/WORK/Du%20an%20DLQG%20ve%20DC/KẾT%20NỐI%20CHIA%20SẺ/I.%20ĐỊNH%20DANH%20ĐIỆN%20TỬ/KIỂM%20THỬ%20PHẦN%20MỀM/2.%20Tài%20liệu%20HDSD/HDSD_Phan-he-ung-dung-di-dong-cho-cong-dan_MinhDT.docx%23_Toc110255876
file:///D:/WORK/Du%20an%20DLQG%20ve%20DC/KẾT%20NỐI%20CHIA%20SẺ/I.%20ĐỊNH%20DANH%20ĐIỆN%20TỬ/KIỂM%20THỬ%20PHẦN%20MỀM/2.%20Tài%20liệu%20HDSD/HDSD_Phan-he-ung-dung-di-dong-cho-cong-dan_MinhDT.docx%23_Toc110255877
file:///D:/WORK/Du%20an%20DLQG%20ve%20DC/KẾT%20NỐI%20CHIA%20SẺ/I.%20ĐỊNH%20DANH%20ĐIỆN%20TỬ/KIỂM%20THỬ%20PHẦN%20MỀM/2.%20Tài%20liệu%20HDSD/HDSD_Phan-he-ung-dung-di-dong-cho-cong-dan_MinhDT.docx%23_Toc110255879
file:///D:/WORK/Du%20an%20DLQG%20ve%20DC/KẾT%20NỐI%20CHIA%20SẺ/I.%20ĐỊNH%20DANH%20ĐIỆN%20TỬ/KIỂM%20THỬ%20PHẦN%20MỀM/2.%20Tài%20liệu%20HDSD/HDSD_Phan-he-ung-dung-di-dong-cho-cong-dan_MinhDT.docx%23_Toc110255880
file:///D:/WORK/Du%20an%20DLQG%20ve%20DC/KẾT%20NỐI%20CHIA%20SẺ/I.%20ĐỊNH%20DANH%20ĐIỆN%20TỬ/KIỂM%20THỬ%20PHẦN%20MỀM/2.%20Tài%20liệu%20HDSD/HDSD_Phan-he-ung-dung-di-dong-cho-cong-dan_MinhDT.docx%23_Toc110255881


7 
 

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

1.1 Đối tượng sử dụng 

- Dùng cho công dân Việt Nam có căn cước công dân gắn chíp thực hiện 

đăng ký tài khoản Định danh diện tử 

1.2  Mô tả tài liệu 

Nội dung tài liệu bao gồm các phần sau: 

1. Mục A: Giới thiệu tổng quan 

2. Mục B: Hướng dẫn các chức năng hệ thống có trên APP cho người dân sử 

dụng. 

1.3  Thuật ngữ viết tắt 

STT Thuật ngữ Ý nghĩa 

1 CCCD Căn cước công dân 

2 SĐT Số điện thoại 

3 NSD Người sử dụng 

1.4 Cấu trúc hệ thống 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, màn hình trang chủ hiển thị giao diện như hình. 
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Hình 1 Giao diện trang chủ mức 0 

1.5 Chức năng chung 

-  Đăng nhập 

-  Đăng ký mức 0 

-  Quên mật khẩu 

-  Đăng ký mức 1 

-  Kích hoạt tài khoản 

-  Trang chủ  

-  Ví giấy tờ  

-  Tab Cá nhân 

- Đổi tài khoản 

- Thông báo lưu trú 
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2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

2.1 Hướng dẫn cài đặt  

2.1.1  Đối với hệ điều hành Android 

Cài đặt ứng dụng từ CH Play 

-    Bước 1: NSD truy cập ứng dụng CH Play  Tại thanh công cụ tìm kiếm  

Tìm từ khoá “VNeID” 

  

Hình 2.1-1 Tìm kiếm ứng dụng trên CH Play 

- Bước 2: Sau khi App cần tải hiển thị  Chọn “ Cài đặt” để tải App “Ứng 

dụng định danh điện tử - VNeID” về máy. 
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Hình 2.1-2 Cài đặt ứng dụng  

- Bước 3: NSD chọn “Mở” để mở ứng dụng định danh điện tử - VNeID vừa 

tải. 

-    Bước 4: Sau khi tải về và cài đặt, NSD ấn chạy ứng dụng và ấn “Bắt đầu sử 

dụng” để tiến hành sử dụng app: 
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Hình 2.1-3 Màn chào khi mở ứng dụng  
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2.1.2 Đối với hệ điều hành IOS 

 Cài đặt ứng dụng từ App Store 

-    Bước 1: NSD mở App store trên thiết bị di động 

 

Hình 2.1-4 Vào kho ứng dụng 

-   Bước 2: Tại mục Tìm kiếm NSD gõ “VNeID” 
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Hình 2.1-5 Vào kho ứng dụng 

-   Bước 3: NSD nhấn “Nhận” để tải ứng dụng VNeID về thiết bị di động 

 

Hình 2.1-6 Tìm kiếm ứng dụng trên App Store 
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-    Bước 4: Sau khi tải xong, NSD click vào ứng dụng trên màn hình chính hoặc 

chọn Mở trên App Store để bắt đầu sử dụng 

 

Hình 2.1-7 Ứng dụng trên điện thoại 

 + NSD ấn “Bắt đầu sử dụng” để bắt đầu sử dụng app: 
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Hình 2.1-8 Màn hình chào khi mở ứng dụng 
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2.2 Đăng ký mức 0 

 Mục đích: 

-  Đây là màn hình dành cho NSD đăng ký tài khoản định danh điện tử. NSD 

vào màn hình để tiến hành đăng ký mới. 

 Các bước thực hiện: 

- Bước 1: Tại màn hình Đăng ký, công dân điền số định danh cá nhân và số 

điện thoại của mình để đăng ký. 

 

 

Hình 2.2-1 Giao diện đăng ký trên app 

-     Bước 2: Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn Đăng ký thì hiển thị giao diện 

quét mã QR code thẻ CCCD, NSD đưa mã QR trên thẻ CCCD gắn chip vào 

khung hình. 
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Hình 2.2-2  Quét QR code đăng ký thông tin 

+ Trường hợp quét QR code hợp lệ hệ thống tự động điền các thông tin trong 

QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản: 

 Số CCCD 

 Họ tên 

 Ngày sinh 

 Giới tính 

 Nơi thường trú (3 cấp + chi tiết) 
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Hình 2.2-3  Hiển thị thông tin sau khi quét QR code 

+ Trường hợp ấn nút “Không quét được QR code?” hệ thống chuyển sang giao 

diện Nhập thông tin đăng ký tài khoản. NSD nhập thông tin còn trống. 
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Hình 2.2-4  Nhập thông tin đăng ký tài khoản – mặc định 

+ Sau khi ấn nút Đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang Cơ 

sở dữ liệu Quốc gia về dân cư 

=> Trường hợp Không đạt thì hiển thị thông báo 

 

Hình 2.2-5  Thông báo kết quả trả về 

=> Trường hợp Đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện bước 3 (Xác thực OTP) 
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Hình 2.2-6 SMS nhận mã xác thực 

-      Bước 3: Xác thực OTP. NSD nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến 

hành xác thực. 

 

Hình 2.2-7  Màn xác thực OTP 

 Bước 4: Sau khi xác thực thành công, NSD thiết lập mật khẩu để hoàn 

thành việc đăng ký 
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Hình 2.2-8  Màn thiết lập mật khẩu 

+  Sau khi thiết lập mật khẩu thành công, hiển thị thông báo. NSD 

tiến hành đăng nhập với mật khẩu vừa tạo.  

 

 

Hình 2.2-9 Thông báo thiết lập mật khẩu thành công 

2.3 Đăng nhập 

 Mục đích: 

-  Đây là màn hình dành cho NSD đăng nhập để sử dụng các chức năng có trên 

điện thoại. 

 Trường hợp đăng nhập với tài khoản mới (Mức 0) 

 Các bước thực hiện: 
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-   Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, NSD nhập CCCD và mật khẩu vừa đăng 

ký.  

 

Hình 2.3-1 Giao diện đăng ký trên app 

-    Bước 2: Màn hình hiển thị thông báo (chỉ hiển thị thông báo khi chưa có hồ 

sơ đăng ký mức 1 nào) và giao diện trang chủ 
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 Hình 2.3-2 Giao diện đăng ký trên app Giao diện trang chủ mức 0 

 Trường hợp tài khoản mức 0 bị xóa  

-  Đăng nhập với tài khoản mức 0 bi xóa do không thực hiện đăng ký tài khoản 

mức, hiển thị thông báo: 

 

Hình 2.3-3 Thông báo khi đăng nhập tài khoản đã bị xóa 
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- Ấn nút “Đăng ký” sẽ chuyển sang giao diện Đăng ký tài khoản 

 Trường hợp Đăng nhập với tài khoản mức 1  

 Các bước thực hiện: 

-    Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, NSD nhập mật khẩu.  

 

Hình 2.3-4 Đăng nhập tài khoản mức 1/2 

-    Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện trang chủ mức 1 
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Hình 2.3-5 Giao diện trang chủ mức 1 

 Lưu ý: Số lần nhập sai mật khẩu tối đa (Mặc định là 5 lần) nếu nhập quá 5 

lần thì thực hiện khóa tạm thời tài khoản. Khi nhập sai mật khẩu sẽ hiện 

thông báo: 

 

Hình 2.3-6 Thông báo khi nhập sai mật khẩu 
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 Trường hợp Đăng nhập với tài khoản mức 2 

-    Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, NSD nhập mật khẩu.  

-    Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện trang chủ mức 2 

 

Hình 2.3-7 Giao diện trang chủ mức 2 

 Trường hợp Đăng nhập với tài khoản cần kích hoạt tài khoản (Mức 1/2) 

-    Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, NSD nhập CCCD và mật khẩu.  

-    Bước 2: Màn hình hiển thị popup 

 

Hình 2.3-8 Thông báo kích hoạt tài khoản 
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-    Bước 3: NSD thực hiện các bước kích hoạt tài khoản 

-   Bước 4: Sau khi kích hoạt thành công, NSD đăng nhập màn hình sẽ hiển thị 

giao diện trang chủ.  

 Trường hợp Đăng nhập với tài khoản bị khóa (Mức 1/2) 

-  Đăng nhập với tài khoản mức 1/ mức 2 bị khóa => Hiển thị thông báo: 

 

Hình 2.3-9  Thông báo tài khoản bị khóa 

 Trường hợp Đăng nhập khi hiệu lực thẻ CCCD sắp hết (Mức 1/2) 

-  Thẻ CCCD sắp hết hạn (Ngày hết hạn thẻ trừ ngày hiện tại < 30 ngày) thì 

đăng nhập xong sẽ hiển thị thông báo 

 

Hình 2.3-10 Thông báo khi hiệu lực thẻ sắp hết 

 Trường hợp Đăng nhập khi hiệu lực thẻ CCCD đã hết hạn (Mức 1/2) 
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Hình 2.3-11 Thông báo khi đăng nhập với thẻ đã hết hạn 

 Trường hợp Đăng nhập trên thiết bị mới (Mức 1/2) 

-    Bước 1: Đăng nhập trên 1 thiết bị mới chưa từng đăng nhập, hiển thị thông 

báo: 

 

Hình 2.3-12 Thông báo đăng nhập trên thiết bị mới 

-    Bước 2: Ấn Xác nhận. Hiển thị màn Xác thực OTP, NSD tiến hành Xác 

thực OTP và Thiết lập mật khẩu. 

-    Bước 3: Đăng nhập vào hệ thống như bình thường 

 Trường hợp đăng nhập với tài khoản (Mức 1/mức 2 trên thiết bị mới) 

- Bước 1: Tài khoản A đã kích hoạt trên thiết bị A, sau đó đăng nhập tài 

khoản A trên thiết bị B 

 

Hình 2.3-13 Thông báo xác nhận đăng nhập trên thiết bị mới 
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- Bước 2: Đăng phập tài khoản A trên thiết bị A để lấy OTP. Nhập OTP ở 

thiết bị A trên thiết bị B. Hoặc ấn “Bỏ qua” để đóng thông báo. 

 

 

Hình 2.3-14 Thông báo mã xác nhận đăng nhập thiết bị mới  

 

- Bước 3: Nhập OTP trên thiết bị A cho thiết bị B => Đăng nhập thành công 

vào hệ thống của tài khoản A trên thiết bị B 
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Hình 2.3-15 Màn xác thực thiết bị mới 

- Bước 4: Tại màn hình có thông báo OTP trên thiết bị A => Thay mật khẩu. 

Thực hiện đổi mật khẩu. Khi xuất hiện màn đổi mật khẩu NSD thực hiện 

nhập mật khẩu ở 3 trường 
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 Hình 2.3-16  Màn đổi mật khẩu 

+ Mật khẩu cũ: NSD nhập mật khẩu cũ của tài khoản 

+ Mật khẩu mới: NSD nhập mật khẩu mới cần đổi 

+ Nhập lại mật khẩu mới: NSD nhập lại chính xác mật khẩu mới cần đổi 

Sau khi nhập mật khẩu đúng và đủ các quy tắc NSD chọn Xác nhận để đổi 

mật khẩu cho tài khoản. 

 Tài khoản này chưa được kích hoạt ở thiết bị nào và Thiết bị mới đang 

đăng nhập đã được gắn với tài khoản mức 1/ mức 2 khác. 

- Bước 1: Tài khoản A đã kích hoạt trên thiết bị A, sau đó đăng nhập tài 

khoản A trên thiết bị B đã được gán tới 1 tài khoản mức 1/ mức 2 khác hệ 

thống hiển thị thông báo => Xác nhận. 
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Hình 2.3-17 Thông báo gửi mã xác nhận và hủy kích hoạt thiết bị 

- Bước 2: Nhập OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký ở thiết bị A trên 

thiết bị B.  

- Bước 3: Đăng nhập thành công trên thiết bị mới sẽ thực hiện hủy kích hoạt 

giữa thiết bị hiện tại và tài khoản mức 1/ mức 2 cũ đã thực hiện kích hoạt 

trên thiết bị này. 

2.4 Quên mật khẩu 

 Mục đích: 

-  Cho phép NSD tạo lại mật khẩu mới khi không nhớ mật khẩu cũ. 

 Các bước thực hiện: 

- Bước 1: Tại màn hình, chọn Quên mật khẩu 
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Hình 2.4-1 Màn đăng nhập 

- Bước 2: Nhập số CCCD và SĐT dùng để đăng ký và ấn Gửi yêu cầu 
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Hình 2.4-2 Màn Quên mật khẩu 

 Bước 3: Hệ thống sẽ gửi mã OTP qua số điện thoại đã đăng ký. Công dân 

điền mã OTP nhận được  
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Hình 2.4-3 Màn xác thực OTP 

 Bước 6: Sau khi nhập đúng mã OTP, người dùng tiến hành thiết lập mật 

khẩu mới và NSD dùng mật khẩu mới để đăng nhập. 
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Hình 2.4-4 Màn thiết lập mật khẩu 

2.5 Đăng ký tài khoản mức 1 

 Mục đích:  

-  Đăng ký tài khoản định danh điện tử từ mức 0 lên mức 1 

 Phân quyền: Tài khoản có quyền mức 0 

 Cách thực hiện 

TH1: Thiết bị có NFC 

-  Bước 1: NSD đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên thiết bị di động 
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-   Bước 2: Tại màn hình trang chủ mức 0, lựa chọn Đăng ký tài khoản mức 1. 
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Hình 2.5-1 Giao diện mức 0 

-  Bước 3: Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn Bắt đầu. 
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Hình 2.5-2  Giao diện đăng ký mức 1 

-  Bước 4: Chọn Tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. 
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Hình 2.5-3  Màn hướng dẫn quét NFC 

-  Bước 5: Thực hiện quét NFC trên thẻ CCCD 

 Lưu ý: Khi đọc chip trên thẻ CCCD cần lưu ý: 

 Bật tính năng NFC trong phần cài đặt thiết bị 

 Tùy theo thiết kế của nhà sản xuất thiết bị mà vị trí đặt thẻ để đọc thông 

tin sẽ khác nhau. Thông thường đối với thiết bị: 

+ Iphone: Vị trí đặt thẻ sẽ nằm ở giữa, phía trên của mặt sau điện thoại (gần 

khu vực camera) 

+ Samsung: Vị trí đặt thẻ sẽ nằm ở chính giữa mặt sau điện thoại 

+ Một số thiết bị khác: Vị trí đặt thẻ sẽ nằm ở góc trên bên phải mặt sau của 

điện thoại hoặc vị trí khác 

NSD đưa thẻ CCCD vào vị trí của điện thoại để quét NFC và thực hiện theo các 

thông báo trên thiết bị cho đến khi thực hiện quét NFC xong     
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  => Đối với hệ điều hành IOS: 

 

 Hình 2.5-4 Thực hiện quét NFC trên IOS 

=> Đối với hệ điều hành Android: 

 

 Hình 2.5-5 Thực hiện quét NFC trên Android 
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-   Bước 6: Sau khi quét xong NFC, hiển thị thông tin của NSD, chọn Tiếp tục 

để tiếp tục thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. 

 

 Hình 2.5-6  Thông tin sau khi quét NFC 

-  Bước 7: Chụp ảnh chân dung, NSD chọn Xem video để xem hướng dẫn và lưu 

ý khi tiến hành chụp ảnh chân dung 

 

Hình 2.5-7 Thông báo hướng dẫn NSD thu ảnh chân dung 

+  Sau khi xem xong video lựa chọn Bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và 

thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn 

+  Sau đó ứng dụng sẽ lưu ảnh vào hồ sơ đăng ký 
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Hình 2.5-8 Thực hiện thu nhận chân dung 

-   Bước 8: Xác nhận thông tin đăng ký 

+ NSD chọn Chụp lại để tiến hành chụp lại ảnh chân dung nếu ảnh bị lệch 

hoặc xấu 

+ NSD kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email (không bắt buộc) và chọn 

Xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. 
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Hình 2.5-9 Thông itn sau khi thu nhận chân dung 

TH2: Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC 

-  Bước 1: NSD đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên thiết bị di động. 
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-  Bước 2: Tại màn hình trang chủ mức 0, lựa chọn Đăng ký tài khoản mức 1. 
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-  Bước 3: Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn Bắt đầu. 
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-  Bước 4: Thực hiện quét QR code trên thẻ CCCD: NSD đưa mã QR code trên 

thẻ CCCD vào khung quét QR code của thiết bị 
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Hình 2.5-10  Màn quét QR code CCCD 

-   Bước 5: Sau khi quét xong QR code, hiển thị thông tin của NSD, chọn Tiếp 

tục để tiếp tục thực hiện đăng ký tài khoản mức 1.  
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Hình 2.5-11 Thông tin sau khi quét NFC 

-    Bước 6: Chụp ảnh chân dung. NSD chọn Xem video để xem hướng dẫn và 

lưu ý khi tiến hành chụp ảnh chân dung 

 

Hình 2.5-12 Thông báo hướng dẫn NSD thu ảnh chân dung 

+  Sau khi xem xong video lựa chọn “Bỏ qua” để tiến hành chụp ảnh chân dung 

và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn 

+  Sau đó ứng dụng sẽ lưu ảnh vào hồ sơ đăng ký 
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Hình 2.5-13 Thực hiện thu nhận chân dung 

-     Bước 7: Xác nhận thông tin đăng ký 

+  NSD chọn Chụp lại để tiến hành chụp lại ảnh chân dung nếu ảnh bị 

lệch hoặc xấu 

+  NSD kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email (không bắt buộc) và 

chọn Xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. 

+ Sau khi tạo hồ sơ đăng ký mức 1 thành công, NSD có thể xem lại thông 

tin hồ sơ vừa tạo khi chọn Xem thông tin đăng ký hoặc quay lại màn hình 

trang chủ mức 0 khi chọn Quay lại trang chủ. 
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Hình 2.5-14 Hoàn tất đăng ký 

- Nếu hồ sơ công dân được phê duyệt hồ sơ đăng ký định danh điện tử thì hệ 

thống sẽ gửi SMS : 

 

Hình 2.5-15 SMS khi hồ sơ đăng ký được duyệt 

2.6 Kích hoạt tài khoản 

 Mục đích:  

-   Cho phép công dân thực hiện các bước kích hoạt tài khoản trên thiết bị khi tài 

khoản của công dân được nâng lên mức 1 hoặc mức 2 

 Phân quyền:  
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-   Tài khoản khác mức 1/mức 2 (Chờ kích hoạt thiết bị) 

 Các bước thực hiện: 

    Bước 1: NSD có thể kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản trên 

Trang giới thiệu ứng dụng VNeID 

 

Hình 2.6-1 Trang giới thiệu ứng dụng VNeID 

Hoặc chọn “Kích hoạt” tại màn Đăng nhập: 
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Hình 2.6-2 Đăng nhập khi tài khoản mức 1/ mức 2 chưa được kích hoạt trên 

thiết bị này 

NSD chọn “Kích hoạt” để tiếp tục thực hiện kích hoạt tài khoản 

-    Bước 2: NSD nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn “Gửi yêu 

cầu” thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản: 
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Hình 2.6-3 Màn hình kích hoạt 

 TH1: Tài khoản mức 0 hoặc là tài khoản COVID cũ sẽ hiển thị thông báo: 

 

Hình 2.6-4 Thông báo khi kích hoạt với tài khoản covid cũ/ mức 0 

 TH2: Tài khoản mức 1/ mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông 

báo “Tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt” 
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Hình 2.6-5 Thông báo tài khoản đã được kích hoạt  

 TH3: Tài khoản chưa kích hoạt: thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích 

hoạt:  

+ TH3.1: Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1/ 

mức 2 nào: 

=> Hiển thị thông báo: “Tài khoản của bạn đã được định danh điện tử. Vui lòng 

thực hiện các bước kích hoạt tài khoản trên thiết bị theo hướng dẫn”. Ấn “Xác 

nhận” sẽ thực hiện Bước 3: Xác thực OTP 

 

Hình 2.6-6 Thông báo kích hoạt tài khoản 

+ TH3.2: Thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với 

một tài khoản mức 1/ mức 2 khác 

=> Hiển thị thông báo:  
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Hình 2.6-7 Thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác 

.Ấn “Xác nhận” sẽ thực hiện Bước 3: Xác thực OTP 

-    Bước 3: Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS: NSD nhập đúng mã OTP 

được gửi về số điện thoại đăng ký. 

 

 

Hình 2.6-8 Màn xác thực kích hoạt trên thiết bị 

-    Bước 4: Thiết lập mật khẩu (Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công 

dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt) 
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 Hình 2.6-9  Thiết lập lại mật khẩu 

Sau khi đặt mật khẩu xong NSD chọn Xác nhận để chuyển sang bước tiếp theo 

-   Bước 5: Thiết lập passcode: NSD thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng 

cho các tiện ích trong ứng dụng 
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Hình 2.6-10  Màn thiết lập passcode 

-     Bước 6: Thiết lập câu hỏi bảo mật: NSD thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ 

trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản.  
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Hình 2.6-11  Thiết lập câu hỏi bảo mật 
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Ấn “Xác nhận” để hoàn thành bước Kích hoạt, màn hình  hiển thị thông báo: 

 

Hình 2.6-12 Thông báo kích hoạt thành công 

Ấn “Đóng” sẽ đóng thông báo và:  

 Quay lại giao diện Đăng nhập ứng dụng (với trường hợp đổi mật khẩu 

khi kích hoạt).  Phần tên đăng nhập sẽ hiển thị tên và mask lại 8 ký tự 

giữa của thông tin số định danh cá nhân và người dùng sẽ không thể 

sửa tên đăng nhập này. 

 

 
 Thực hiện đăng nhập luôn vào trang chủ mức 1/ mức 2 tùy theo mức độ 

tài khoản (với trường hợp không đổi mật khẩu khi kích hoạt). 
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2.7 Tab cá nhân 

Tại trang chủ của tài khoản mức 1 và mức 2, chọn Cá nhân => Hiển thị danh 

sách chức năng: 

- Đăng nhập bằng Face ID/ Touch ID 

- Đổi mật khẩu 

- Điều khoản sử dụng và dịch vụ 

- Chính sách quyền riêng tư 

- Phiên bản ứng dụng 

- Quản lý thiết bị 

- Đăng xuất 

2.4.1 Đăng nhập bằng Face ID/ Touch ID 

 Mục đích: NSD dùng để thiết lập FaceID/ Touch ID khi đăng nhập 

 Phân quyền: Tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2 

 Cách thực hiện:  

-     Bước 1: NSD trượt button tại chức năng Đăng nhập bằng Face ID/ Touch ID 

sang thành màu xanh 

 

Hình 2.7-1  Cài đặt đăng nhập 
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-   Bước 2: Ứng dụng thực hiện xác nhận Face ID/ Touch ID của NSD 

 

Hình 2.7-2  Xác thực bằng Face ID thành công 

-   Bước 3: Nhập passcode: Sau khi xác nhận Face ID/ Touch ID NSD cần nhập 

đúng passcode đã thiết lập trước đó để có thể sử dụng chức năng đăng nhập 

bằng Face ID/ Touch ID 
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Hình 2.7-3  Màn nhập pascode 

2.7.1 Đổi mật khẩu 

 Mục đích: NSD dùng để đổi mật khẩu cho tài khoản đang sử dụng 

 Phân quyền: Tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2 

 Cách thực hiện:  

-  Bước 1: NSD chọn Đổi mật khẩu 

-  Bước 2: Thực hiện đổi mật khẩu. Khi xuất hiện màn đổi mật khẩu NSD 

thực hiện nhập mật khẩu ở 3 trường 
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Hình 2.7-4 Màn đổi mật khẩu 

+ Mật khẩu cũ: NSD nhập mật khẩu cũ của tài khoản 

+ Mật khẩu mới: NSD nhập mật khẩu mới cần đổi 

+ Nhập lại mật khẩu mới: NSD nhập lại chính xác mật khẩu mới cần đổi 

Sau khi nhập mật khẩu đúng và đủ các quy tắc NSD chọn Xác nhận để đổi mật 

khẩu cho tài khoản.  

2.7.2 Quản lý thiết bị 

-  NSD chọn Quản lý thiết bị để xem danh sách các thiết bị đã đăng nhập tài 

khoản của mình. Nếu phát hiện ra thiết bị bất thường có thể hủy liên kết với thiết 

bị đó 
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Hình 2.7-5 Giao diện quản lý thiết bị 

2.8 Trang chủ 

2.8.1  Trang chủ chưa định danh 

 Mục đích:  

-  Giúp NSD đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1, đặt lịch đăng ký tài 

khoản định danh điện tử mức 2, kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ, xem điều khoản 

sử dụng ứng dựng và dịch vụ, xem danh sách dịch vụ tài khoản mức 1, mức 2. 

 Cách thực hiện:  

-  Bước 1: NSD ấn nút “Đăng nhập” trên giao diện giới thiệu ứng dụng VNeID. 

Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập ứng dụng 
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Hình 2.8-1 Giao diện giới thiệu ứng 

dụng VNeID 

 

Hình 2.8-2 Màn hình Đăng nhập 

ứng dụng 

-   Bước 2: Trên màn hình Đăng nhập ứng dụng NSD nhập Số điện thoại định 

danh cá nhân và Mật khẩu, nhấn nút “Đăng nhập”   Hiển thị màn hình Đăng 

ký tài khoản định danh điện tử 
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Hình 2.8-3 Màn hình Đăng ký tài khoản định danh điện tử 

-   Bước 3:  Trên màn hình Đăng ký tài khoản định danh điện tử, NSD nhấn vào 

link “ Điều khoản sử dụng ứng dụng và dịch vụ” -> Hiển thị màn hình Điều 

khoản sử dụng ứng dụng và dịch vụ 
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Hình 2.8-4 Điều khoản sử dụng dịch vụ và ứng dụng 

2.8.2 Trang chủ tài khoản mức 1 

 Mục đích:  

-  Giúp NSD thực hiện tìm kiếm các tiện ích yêu thích,  đọc tin tức, lịch sử quét 

mã, trả lời các câu hỏi thường gặp, hiển thị mã QR code Mã định danh điện tử, 

Thẻ CCCD, Phòng chống dịch,… 

 Cách thực hiện:  

-   Bước 1: NSD ấn nút “Đăng nhập” trên giao diện giới thiệu ứng dụng VNeID. 

Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập ứng dụng 
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Hình 2.8-5 Giao diện giới thiệu ứng 

dụng VNeID 

 

Hình 2.8-6 Màn hình Đăng nhập ứng 

dụng 

 

-  Bước 2: Trên màn hình Đăng nhập ứng dụng NSD nhập Số điện thoại định 

danh cá nhân và Mật khẩu, nhấn nút “Đăng nhập”   Hiển thị màn hình Định 

danh mức 1 
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Hình 2.8-7 Màn hình Định danh mức 1 

TT Biểu tượng Chức năng Mô tả 

1 

 

 

Tìm kiếm 

 

Nhấn chọn biểu tượng để tìm kiếm các chức 

năng tin cần tìm  

2 

 

 

Thủ tục hành chính 
Nhấn chọn biểu tượng để mở chức năng 

Thông báo lưu trú 

 

3 

 

 

An sinh xã hội Nhấn chọn biểu tượng hiển thị popup 

thông báo:’Nâng cấp tài khoản lên định danh 
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TT Biểu tượng Chức năng Mô tả 

mức 2 để sử dụng chức năng An sinh xã hội’ 

4   

 

Phòng chống dịch 

Nhấn chọn biểu tượng để mở các tiện 

ích: Khai báo y tế toàn dân, Khai báo di 

chuyển nội địa, Thông tin tiêm chủng. 

5 

 

 

Dịch vụ khác 
Nhấn chọn biểu tượng để mở các dịch vụ 

khác 

 Chức năng tìm kiếm tại trang chủ 

Trên màn hình Định danh mức 1, NSD nhấn   Hiển thị màn hình Tìm 

kiếm, nhập thông tin cần tìm kiếm 
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Hình 2.8-8 Màn hình tìm kiếm 

 

Hình 2.8-9 Màn hình kết quả tìm kiếm 

 

 Chức năng Sắp xếp tiện ích yêu thích 

- Trên màn hình Định danh mức 1, NSD nhấn              Hiển thị màn hình 

chỉnh sửa Tiện ích yêu thích 
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Hình 2.8-10 Màn hình tiện ích yêu thích 

- Trên màn hình chỉnh sửa Tiện ích yêu thích, NSD nhấn vào  để thêm vào 

Tiện ích yêu thích, hoặc nhấn  để xoá khỏi Tiện ích yêu thích  

 Chức năng QR code định danh điện tử 

- Trên màn hình Định danh mức 1, NSD nhấn Mã QR code định danh điện tử 
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Hình 2.8-11 Mã QR định danh điện tử  

 

Hình 2.8-12 Mã QR định danh điện tử 

khi ấn vào 

 

 Lưu ý: Mã QR chỉ có hiệu lực trong 5 phút, sau 5 phút mã sẽ bị làm mờ đi và 

NSD ấn “Tạo QR code” để tạo QR mới. 



75 
 

 

Hình 2.8-13 Màn QR khi hết hiệu lực 

 Chức năng QR code thẻ CCCD gắn chip 

- Trên màn hình Định danh điện tử mức 1, NSD nhấn Thẻ CCCD 



76 
 

 

Hình 2.8-14 Mã QR CCCD/CMND 

 

Hình 2.8-15 Mã QR CCCD/CMND khi 

ấn vào 

 

 Chức năng QR code Phòng chống dịch 

- Trên màn hình Định danh điện tử mức 1, NSD nhấn Phòng chống dịch 
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Hình 2.8-16 Mã QR Phòng chống dịch 

 

Hình 2.8-17 Mã QR Phòng chống dịch 

khi ấn vào 

2.8.3 Trang chủ tài khoản mức 2 

 Mục đích:  

-  Giúp NSD thực hiện tìm kiếm các tiện ích yêu thích,  đọc tin tức, lịch sử quét 

mã, trả lời các câu hỏi thường gặp, hiển thị mã QR code Mã định danh điện tử, 

Thẻ CCCD, Phòng chống dịch,… 

 Cách thực hiện:  

-   Bước 1: NSD ấn nút “Đăng nhập” trên giao diện giới thiệu ứng dụng VNeID. 

Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập ứng dụng 
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Hình 2.8-18 Màn hình Giao diện giới 

thiệu ứng dụng VNeID 

 

Hình 2.8-19 Màn hình Đăng nhập ứng 

dụng 

 

-  Bước 2: Trên màn hình Đăng nhập ứng dụng NSD nhập Số điện thoại định 

danh cá nhân và Mật khẩu, nhấn nút “Đăng nhập”   Hiển thị màn hình Định 

danh mức 2 
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Hình 2.8-20 Màn hình Đăng ký tài khoản mức 2 

 

TT Biểu tượng Chức năng Mô tả 

1 

 

 

Tìm kiếm 

 

Nhấn chọn biểu tượng để tìm kiếm các chức 

năng tin cần tìm  

2 

 

 

Thủ tục hành chính 
Nhấn chọn biểu tượng để mở chức năng 

Thông báo lưu trú 

 

3 

 

 

An sinh xã hội 
Nhấn chọn biểu tượng để mở chức năng 

An sinh xã hội 
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TT Biểu tượng Chức năng Mô tả 

4   

 

Phòng chống dịch 

Nhấn chọn biểu tượng để mở các tiện 

ích: Khai báo y tế toàn dân, Khai báo di 

chuyển nội địa, Thông tin tiêm chủng. 

5 

 

 

Dịch vụ khác 
Nhấn chọn biểu tượng để mở các dịch vụ 

khác 

 

 Chức năng tìm kiếm tại trang chủ 

Trên màn hình Định danh mức 2, NSD nhấn   Hiển thị màn hình Tìm 

kiếm, nhập thông tin cần tìm kiếm 
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Hình 2.8-21 Màn hình tìm kiếm  

 

Hình 2.8-22 Màn hình kết quả tìm kiếm 

 Chức năng Sắp xếp tiện ích yêu thích 

- Trên màn hình Định danh mức 2, NSD nhấn        Hiển thị màn hình chỉnh 

sửa Tiện ích yêu thích 
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Hình 2.8-23 Sắp xếp tiện ích yêu thích 

- Trên màn hình chỉnh sửa Tiện ích yêu thích, NSD nhấn vào  để thêm vào 

Tiện ích yêu thích, hoặc nhấn  để xoá khỏi Tiện ích yêu thích  

 Chức năng QR code định danh điện tử 

- Trên màn hình Định danh mức 1, NSD nhấn Mã QR code định danh điện tử 
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Hình 2.8-24 Mã QR định danh điện tử 

 

Hình 2.8-25 Mã QR định danh điện tử 

khi ấn vào 

 Lưu ý: Mã QR chỉ có hiệu lực trong 5 phút, sau 5 phút mã sẽ bị làm mờ đi và 

NSD ấn “Tạo QR code” để tạo QR mới. 
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Hình 2.8-26 Màn QR khi hết hiệu lực 

 Chức năng QR code thẻ CCCD gắn chip 

- Trên màn hình Định danh điện tử mức 1, NSD nhấn Thẻ CCCD 
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Hình 2.8-27 Mã QR CCCD/CMND 

 

Hình 2.8-28 Mã QR CCCD/CMND khi 

ấn vào 

 

 Chức năng QR code Phòng chống dịch 

- Trên màn hình Định danh điện tử mức 1, NSD nhấn Phòng chống dịch 
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Hình 2.8-29 Mã QR CCCD/CMND 

 

Hình 2.8-30 Mã QR CCCD/CMND khi 

ấn vào 

2.9 Ví giấy tờ 

2.9.1 Trang chủ ví giấy tờ 

 Mục đích:  

 Cách thực hiện:  

- NSD đăng nhập tài khoản mức 2. Nhấn chọn Ví giấy tờ  Hiển thị màn hình 

Thông tin công dân 
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Hình 2.9-1 Màn hình chọn Ví giấy tờ 

 

 

 

Hình 2.9-2 Màn hình Thông tin công dân 

 

2.9.2 Thông tin cá nhân 

 Mục đích: Cho phép NSD xem chi tiết thông tin cá nhân 

 Cách thực hiện:  

- Tại màn hình thông tin cá nhân, NSD nhấn Thông tin  Hiển thị màn hình 

Thông tin cá nhân 
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Hình 2.9-3 Màn hình Thông tin công 

dân 

 

 

Hình 2.9-4 Màn hình Thông tin cá 

nhân 

 

2.9.3 Thẻ CCCD 

 Mục đích: Cho phép NSD xem thông tin trên CCCD 

 Cách thực hiện:  

-    Bước 1: Tại màn hình thông tin cá nhân, NSD nhấn Thẻ CCCD  Hiển thị 

màn Nhập passcode 
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Hình 2.9-5 Màn hình Ví giấy tờ 

 

-   Bước 2: Nhập Passcode hợp lệ  Hiển thị Thẻ căn cước công dân 
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Hình 2.9-6 Màn hình nhập 

passcode 

 

 

Hình 2.9-7 Màn hình Thông tin 

căn cước công dân 

 

 

2.9.4 Đăng ký xe 

 Mục đích: Cho phép NSD xem thông tin đăng ký xe 

 Cách thực hiện:  

- Tại màn hình thông tin cá nhân, NSD nhấn Đăng ký xe  Hiển thị màn hình 

nhập passcode, nhập đúng passcode  Hiển thị thông tin Đăng ký xe 
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Hình 2.9-8 Màn hình chọn Đăng ký xe 

 

 

 

Hình 2.9-9 Thông tin đăng ký xe 

 

2.9.5 Giấy phép lái xe 

 Mục đích: Cho phép NSD xem thông tin giấy phép lái xe 

 Cách thực hiện:  

- Tại màn hình thông tin cá nhân, NSD nhấn Giấy phép lái xe  Hiển thị màn 

hình nhập passcode, nhập đúng passcode  Hiển thị màn hình Giấp phép lái xe. 

- Nếu thời hạn giấy phép lái xe sắp hết thì sẽ được bôi đỏ. 
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Hình 2.9-10 Màn hình chọn Giấy 

phép lái xe 

 

 

 

Hình 2.9-11 Thông tin đăng ký xe 

 

2.9.6 Thẻ BHYT 

 Mục đích: Cho phép NSD xem thông tin thẻ BHYT 

 Cách thực hiện:  

- Tại màn hình thông tin cá nhân, NSD nhấn Thẻ BHYT   Hiển thị màn hình 

nhập passcode, nhập đúng passcode  Hiển thị màn hình Thẻ BHYT 
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Hình 2.9-12 Bảo hiểm y tế còn hiệu lực 

 

Hình 2.9-13 Bảo hiểm y tế hết hiệu lực 

 

2.9.7 Thẻ BHXH 

 Mục đích: Cho phép NSD xem thông tin thẻ BHXH 

 Cách thực hiện: 

- Tại màn hình thông tin cá nhân, NSD nhấn Thẻ BHYT   Hiển thị màn hình 

nhập passcode, nhập đúng passcode  Hiển thị màn hình Thẻ BHXH 
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Hình 2.9-14 Bảo hiểm xã hội còn hiệu 

lực 

 

Hình 2.9-2 Bảo hiểm xã hội hết hiệu 

lực 

 

2.9.8 Thông tin thuế 

 Mục đích: Cho phép NSD xem thông Thông tin thuế 

 Cách thực hiện:  

- Tại màn hình thông tin cá nhân, NSD nhấn Thông tin thuế  Hiển thị màn 

hình nhập passcode, nhập đúng passcode  Hiển thị màn hình Thông tin thuế 
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Hình 2.9-16 Màn hình chọn Thông 

tin thuế 

 

Hình 2.9-3 Thông tin thuế 

 

2.9.9 Người phụ thuộc 

 Mục đích: Cho phép NSD xem thông tin Người phụ thuộc 

 Cách thực hiện:  

- Tại màn hình thông tin cá nhân, NSD nhấn Người phụ thuộc  Hiển thị màn 

hình nhập passcode, nhập đúng passcode  Hiển thị màn hình Người phụ thuộc 
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Hình 2.9-18 Màn hình chọn Người 

phụ thuộc 

 

Hình 2.9-4 Thông tin người phụ thuộc 

 

2.10  Đổi tài khoản 

 Mục đích: Cho phép NSD đổi sang đăng nhập tài khoản khác (tài khoản 

mức 1/ mức 2 mới có chức năng này) 

 Cách thực hiện:  

-    Bước 1: Tại màn hình Đăng nhập mức 1/2, ấn “Đổi tài khoản” 
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Hình 2.10-1 Màn đăng nhập có chức năng đổi tài khoản 

-    Bước 2: Tại màn hình Đăng nhập mức 1/2, ấn “Đổi tài khoản”. Hiển thị giao 

diện đăng nhập: 
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Hình 2.10-2 Màn đăng nhập 

NSD nhập thông tin tài khoản và mật khẩu, ấn “Đăng nhập” 

2.11 Thông báo lưu trú 

 Mục đích: Cho phép công dân khi thực hiện lưu trú tại các cơ sở lưu trú 

trên toàn quốc hoặc chủ cơ sở lưu trú khi có người đến lưu trú tại cơ sở 

của mình có thể thực hiện Thông báo lưu trú đến cơ quan công quan quản 

lý địa bàn theo quy định của Luật cư trú 2020. 

 Phân quyền: Tài khoản mức 1/ mức 2 đang hoạt động  bình thường. 

2.11.1  Thêm mới thông báo lưu trú 

 Thêm mới thông báo lưu trú bằng cách nhập thông tin: 

-  Bước 1: NSD có thể mở bằng cách ấn chọn Thủ tục hành chính xong chọn 

Thông báo lưu trú tại màn trang chủ hoặc gõ tìm kiếm tại trang chủ nhập. 
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Hình 2.11-1 Mở Thông báo lưu trú trong chức năng Thủ tục hành chính 
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Hình 2.11-2  Mở Thông báo lưu trú bằng cách gõ tìm kiếm 

-   Bước 2: Kiểm tra hiệu lực thẻ CCCD 

TH1: Tài khoản hết hạn theo hiệu lực thẻ CCCD. Nếu thẻ CCCD của NSD hết 

hạn sử dụng thì hiển thị thông báo:  

 

Hình 2.11-3 Thông báo khi hiệu lực thẻ hết hạn 
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TH2: Tài khoản hoạt động bình thường. Hiển thị giao diện Thông báo lưu trú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.11-4  Giao diện thông báo lưu trú 

 

-    Bước 3: Ấn   hệ thống hiển thị thông thông tin người thông 

báo lưu trú 
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Hình 2.11-5 Thông tin người thông báo lưu trú 

-   Bước 4.1: Chọn cơ quan công an thực hiện: NSD ấn “Chọn thông tin”ở 

trường Địa chỉ cơ quan để chọn địa chỉ cơ quan công an khai báo thông tin lưu 

trú 
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Hình 2.11-6 Chọn địa chỉ cơ quan công an thông báo lưu trú 

Sau khi chọn xong Địa chỉ cơ quan công an hệ thống sẽ: 

 Điền địa chỉ đã chọn từ danh mục vào ô Địa chỉ 

 Hiển thị trường “Cơ quan công an” và Tự load ra Đơn vị cơ quan công an 

tương ứng với Địa chỉ đã chọn kèm theo Số điện thoại của cơ quan công 

an (nếu số điện thoại null thì ẩn khỏi giao diện)  

 Hiển thị thêm trường “Loại hình cơ sở lưu trú” 
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Hình 2.11-7 Chọn cơ quan công an thành công 

-   Bước 4.1.1: Chọn Loại hình cơ sở lưu trú: NSD chọn loại hình cơ sở lưu trú 

đúng với trường hợp lưu trú tương ứng: 

TH1: NSD chọn loại hình cơ sở lưu trú là: 

 Cơ sở lưu trú du lịch 

 Cơ sở khám chữa bệnh 

 Nhà ngăn phòng cho thuê 

 Ký túc xá sinh viên 

+  Khi NSD chọn 1 trong 4 loại hình cơ sở lưu trú trên sẽ hiển thị thêm trường 

chọn Tên cơ sở lưu trú 

+ NSD ấn  “Chọn thông tin” ở trường Tên cơ sở lưu trú để chọn cơ sở lưu trú  
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Hình 2.11-8 Chọn Tên cơ sở lưu trú 

+ NSD lựa chọn 1 địa chỉ lưu trú từ danh mục cơ sở lưu trú => màn hình hiển thị 

Tên cơ sở lưu trú và địa chỉ cụ thể của cơ sở lưu trú gồm 3 cấp địa chính + chi tiết 
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Hình 2.11-9 Hiển thị địa chỉ chi tiết của cơ sở lưu trú 

TH2: Người dùng chọn Loại hình cơ sở lưu trú là: 

 Hộ gia đình 

 Cơ sở khác 

+ NSD chọn 1 trong 2 loại hình cơ sở lưu trú trên, màn hình sẽ hiển thị thêm 

các trường:  

 - Tên cơ sở lưu trú 

 - Địa chỉ 

- Địa chỉ chi tiết 

+  NSD nhập địa chỉ và địa chỉ chi tiết của cơ sở lưu trú 
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Hình 2.11-10  Địa chỉ chi tiết cơ sở lưu trú 

 Thêm mới bằng cách quét QR code cơ sở lưu trú 

-  Bước 4.2: NSD ấn  sẽ hiện màn quét QR code. NSD đưa mã QR cơ sở 

lưu trú vào khung hình”  

+ Sau khi quét xong màn hình hiển thị đầy đủ thông tin của cơ sở lưu trú gồm 

 Địa chỉ cơ quan công an 

 Đơn vị cơ quan công an 

 Số điện thoại cơ quan công an 

 Loại hình cơ sở lưu trú 

 Tên cơ sở lưu trú 

 Địa chỉ cơ sở lưu trú (3 cấp + chi tiết)  
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Hình 2.11-11 Thêm mới bằng quét QR  

-   Bước 5: Ấn “Tiếp tục” sẽ hiển thị màn xác nhận lưu thông tin.  
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Hình 2.11-12 Thêm mới thông báo lưu trú bằng cách quét QR code 

NSD ấn “Xác nhận” để xác nhận thông tin và đến bước tiếp theo Bước 6: Thêm 

thông tin người lưu trú  
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Hình 2.11-13  Xác nhận địa chỉ thông báo lưu trú 

-  Bước 6: Tại màn Thông tin người lưu trú NSD ấn “Thêm người lưu trú” 
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Hình 2.11-14 Thêm thông tin người lưu trú 

-   Bước 7: Nhập thông tin người lưu trú 

TH1: Người thông báo là người lưu trú. Tích chọn Người thông báo là người 

lưu trú 

=> Sau khi tích chọn, hệ thống tự đồng điền thông tin tài khoản vào nhóm 

thông tin của người lưu trú 

 

 

Hình 2.11-15 Tích chọn người thông báo là người lưu trú 

TH2: Người thông báo không phải là người lưu trú 

TH2.1: Thêm người lưu trú bằng cách nhập tay. 

 NSD nhập thông tin tương ứng 



113 
 

 

Hình 2.11-16 Nhập thông tin người thông báo lưu trú 

TH2.2: Quét QR code thông tin người thông báo lưu trú.  

Chọn icon  tại màn Thông tin người lưu trú 
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+  Khi hiện ra màn quét QR code, NSD thực hiện quét 2 loại QR code: 

 QR code thẻ CCCD gắn chip 

  QR code ứng dụng định danh điện tử VNeID 

 

Hình 2.11-17 Hình quét QR code người lưu trú 
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=> Sau khi quét QR code thành công, màn hình hiển thị thông tin người lưu trú 

đã được điền đầy đủ thông tin 

-  Bước 8: Chọn lý do lưu trú 

=>  Hệ thống hiển thị danh sách lưu trú tương ứng với từng Loại hình cơ sở lưu 

trú mà NSD đã chọn trước đó 

-   Bước 9: Nhập thời gian lưu trú (Từ ngày - Đến ngày) 

 Lưu ý:  

+ Nếu thời điểm khai trước 8h sáng ngày hiện tại thì cho phép nhập 

“Thời gian lưu trú từ”  trong khoảng : >= 23h ngày liền trước ngày hiện tại đến 

thời điểm hiện tại. 

+ Nếu thời điểm khai sau 8h sáng ngày hiện tại thì cho phép nhập “Thời 

gian lưu trú từ”  trong khoảng : 00:00 ngày hiện tại đến thời điểm thiện tại. 

+ Đến ngày: NSD nhập thời gian lưu trú đến phải lớn hơn và không được 

lớn hơn quá 30 ngày so với ngày bắt đầu lưu trú 

-  Bước 10: Ấn  để lưu thông tin người lưu trú 

-  Bước 11: NSD ấn  để gửi yêu cầu đăng ký thông tin 

lưu trú  
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Hình 2.11-18 Màn xác nhận người lưu trú 

Sau khi gửi yêu cầu hiển thị giao diện gửi yêu cầu thành công  
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Hình 2.11-19 Thông báo khi gửi yêu cầu thành công 

=> Sau khi lưu thông tin người lưu trú thành công, NSD có thể ấn Thêm người 

lưu trú để thực hiện thêm thông tin lưu trú cho những thành viên khác. 

2.11.2   Xóa thông tin người lưu trú 

-  Bước 1: NSD Thêm mới thông tin cơ sở lưu trú 

-  Bước 2: Hiển thị danh sách người lưu trú, NSD ấn  tại người lưu trú cần xóa 

thông tin 
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Hình 2.11-20 Hình quét QR code người lưu trú 

-   Bước 3: Hiển thị thông báo và ấn “Đồng ý” để xác nhận xóa thông tin người 

lưu trú 

 

Hình 2.11-21 Xác nhận xóa thông tin người lưu trú 

2.11.3   Xem lịch sử thông báo lưu trú 

-   Bước 1: NSD mở chức năng Thông báo lưu trú trên ứng dụng 

-   Bước 2: Ấn   hệ thống hiển thị danh sách thông báo lưu trú  
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Hình 2.11-22 Danh sách lịch sử thông báo lưu trú 

-   Bước 3: Tìm kiếm lịch sử thông báo lưu trú 

TH1: Tìm kiếm thông báo lưu trú theo Bộ lọc tháng   

NSD ấn   để chọn 1trong các trạng thái thông báo 

muốn tìm kiếm -> NSD ấn vào thời gian muốn tìm kiếm (Tháng hiện tại/Tháng 

trước) để hiển thị danh sách lịch sử thông báo lưu trú cần tìm 
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Hình 2.11-23 Tìm kiếm theo trạng thái 

TH2: Tìm kiếm nâng cao 

- NSD chọn  để thực hiện tìm kiếm 

 

Hình 2.11-24 Tìm kiếm nâng cao 
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Màn hình hiển thị giao diện tìm kiếm nâng cao, NSD nhập điều kiện tìm kiếm 

sau đó ấn  để thực hiện tìm kiếm  

 

 

Hình 2.11-25 Nhập địa chỉ tìm kiếm 

-   Bước 4: Ấn vào 1 hồ sơ để xem chi tiết thông báo lưu trú  
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Hình 2.11-26 Chi tiết thông báo lưu trú 
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2.12 Tố giác, tin báo tội phạm 

 Mục đích: Cho phép công dân có thể tạo các hồ sơ tố giác, tin báo về tội 

phạm gửi tới cơ quan công an để kịp thời tiếp nhận,xác minh thông tin, xử 

lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội. 

 Phân quyền: Tài khoản mức 2 đang hoạt động  bình thường. 

2.12.1  Truy cập chức năng 

- Cách 1: Sau khi đăng nhập thành công tài khoản mức 2. Từ trang chủ, người 

dùng thực hiện chọn Nhóm chức năng Dịch vụ khác để hiển thị Danh sách tính 

năng thuộc nhóm Dịch vụ khác sau đó chọn chức năng Tố giác tội phạm 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 2.12-1 Trang chủ mức 2 
Hình 2.12-2 Chọn tính năng tố giác 

tội phạm 
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- Cách 2: Người dùng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm ở trang chủ để thực 

hiện tìm kiếm chức năng Tố giác tội phạm 

 

 
Hình 2.12-3 Tìm kiếm chức năng tố giác tội phạm 
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- Cách 3: Người dùng có thể ghim tính năng Tố giác tội phạm ngoài trang chủ 

để thực hiện truy cập nhanh chức năng cho những lần sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.2 Tạo mới yêu cầu 

Sau khi truy cập chức năng Tố giác tội phạm, sẽ hiển thị giao diện:  

 

  

Hình 2.12-4 Đưa Tố giác tội phạm vào Tiện ích yêu thích 
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     Xem lịch sử yêu cầu tạo 

hồ sơ tố giác, tin báo tội 

phạm 

 

 

 

   Thêm mới yêu cầu tạo hồ 

sơ tố giác, tin báo tội phạm 

 

 

 

 

 

Danh sách 10 hồ sơ tố 

giác, tin báo tội phạm gần 

nhất (Trường hợp trong hình 

là chưa có hồ sơ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tạo mới một hồ sơ tố giác, tin báo tội phạm, người dùng thực hiện theo các 

bước sau: 

Hình 2.12-5  Trang quản lý tin báo tố giác, an ninh trật tự 

(Trường hợp chưa có hồ sơ) 
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Bước 1: Ấn nút chức năng  . Hệ thống sẽ hiển thị giao 

diện nhập tố giác, tin báo tội phạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin tài khoản vào phần thông tin của người 

tố giác 

Hình 2.12-6 Giao diện nhập thông tin tin báo, tố giác tội phạm 
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Bước 2: Người dùng nhập các trường thông tin, trong đó các trường thông tin 

được đánh dấu * là bắt buộc nhập 

Lưu ý trong quá trình nhập: 

1/ Nếu người tố giác muốn giữ bí mật về thông tin của mình vui lòng tích chọn ô 

. Hệ thống sẽ đánh dấu người dùng muốn ẩn thông tin của mình 

và hiển thị thông báo: 

 

 

 

2/ Nếu người tố giác đại diện cho một cơ quan tổ chức nào để tạo hồ sơ vui lòng 

tích chọn ô . Hệ thống sẽ hiển thị thêm các 

trường thông tin để người dùng nhập bổ sung: 
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3/ Đối với thông tin về Địa điểm xảy ra vụ việc: 

TH1: Người tố giác biết rõ về Địa điểm xảy ra, Hệ thống sẽ tự động gửi hồ sơ tố 

giác, tin báo tới cơ quan công quan phụ trách địa bàn đó để tiếp nhận và xử lý hồ 

sơ 

TH2: Người tố giác không biết rõ về địa điểm xảy ra vụ việc vui lòng tích chọn 

ô . Hệ thống sẽ mặc định là hồ sơ tố giác, 

tin báo sẽ gửi tới cơ quan công an Nơi công dân đang thường trú.  

=> Trường hợp Người tố giác muốn đổi  sang cơ quan công an khác tiếp nhận 

để phù hợp với tình huống thực tế thì ấn nút . Hệ 

thống sẽ hiển thị thêm trường để người tố giác chọn cơ quan công an sẽ tiếp 

nhận hồ sơ 

 

4/ Đối với mục “Hành vi” , Người tố giác có thể chọn tối đa 3 hành vi vi phạm  

5/ Đối với trường “Tóm tắt nội dung” thì yêu cầu người dùng phải nhập ít nhất 

các nội dung sau: 

 Tóm tắt về diễn biến sự việc 

 Đặc điểm nhận dạng người bị tố giác 

 Thông tin tóm tắt người bị hại 

 Hậu quả 
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Bước 3: Sau khi đã nhập đủ và đúng các trường thông tin, người dùng ấn “Tiếp 

tục” để chuyển sang màn hình Xác nhận nội dung hồ sơ tố giác, tin báo đã nhập 

 

Hình 2.12-7 Màn hình xác nhận nội dung hồ sơ tin báo, tố giác đã nhập 

Người tố giác cần tích chọn ô: 

 trước khi ấn “Xác 

nhận” để xác nhận lại các thông tin trong hồ sơ tin báo, tố giác là đúng sự thật 
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Bước 4: Sau khi Xác nhận hệ thống sẽ tạo hồ sơ tin báo tố giác và gửi tới cho cơ 

quan công an tiếp nhận và xử lý hồ sơ 

 

Hình 2.12-8 Tạo hồ sơ tố giác, tin báo thành công 

- Người tố giác có thể tạo hồ sơ tố giác, tin báo khác hoặc Quay lại trang chủ 

ứng dụng định danh điện tử  
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2.12.3  Xem lịch sử hồ sơ tố giác, tin báo 

- Các hồ sơ tố giác, tin báo sau khi tạo thành công sẽ hiển thị ở trang quản lý hồ 

sơ tố giác, tin báo (ở màn hình này hiển thị tối đa 10 hồ sơ gần nhất) 

 

Hình 2.12-9 Trang quản lý tin báo tố giác, an ninh trật tự 

(Trường hợp đã có hồ sơ) 
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- Để có thể hiển thị nhiều hồ sơ hơn và có thể tìm kiếm hồ sơ, người dùng ấn nút 

 để chuyển sang giao diện xem lịch sử hồ sơ tố giác, tin báo 

 

Hình 2.12-10 Lịch sử hồ sơ tin báo tố  giác 

- Hệ thống sẽ mặc định hiển thị các hồ sơ tố giác, tin báo trong tháng hiện tại 

- Người dùng có thể nhập các điều kiện tìm kiếm về trạng thái của hồ sơ và ngày 

tạo hồ sơ sau đó ấn “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ tự động lọc các hồ sơ thỏa mãn 

điều kiện người dùng đã chọn  
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- Ấn vào 1 hồ sơ tố giác, tin báo. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện xem Chi tiết lại 

nội dung của hồ sơ tố giác đó: 

 

Hình 2.12-11 Xem chi tiết lại nội dung hồ sơ tố giác, tin báo 
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- Để xem chi tiết quá trình xử lý hồ sơ, người dùng ấn vào nút . Hệ 

thống sẽ hiển thị Chi tiết quá trình xử lý của hồ sơ tố giác, tin báo người dùng 

đang xem 

 

Hình 2.12-12 Xem quá trình xử lý hồ sơ 


