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La! Chdu, ngày,f,ftháng 10 nám 2022 

KInh giri: 
- Uy ban Mt trn th qu6e Vit Nam tinh; 
- Các Sä, ban, ngành, doãn th tinh; 
- Các ca quan ngành d9c dóng trén dja bàn tinh; 
- Các Ngân hang, Qu5' tin ding trên dja bàn tinh; 
- Các Cong ty: Din 1\rc, Nuóc sch, Xô so kiên thiêt, 
TNHH mt thành viên Quãn 1 Thüy nông và các Cong ty 
Vin thông trên dja bàn tinh; 
- Các Hi, Hip hi trên dja bàn tinh; 
- UBND eác huyn, thành phô. 

Can cir Quy& djnh s6 34/QD.-TTg ngày 08/11/202 1 cUa ThU tuâng ChInh 
phU quy djnh ye djnh danh và xác thc din tir trên nan tang Co sà dr 1iu quôc 
gia ye dan eli, Ca s d 1iu can cuâc cong dan và Ca s& dC 1iu ye xuât, nh 
cành; Nghj djnh so 59/2022/ND-CP ngày 05/9/2 022 cUa Chinh phU Quy djnh ye 
djnh danh va xác thirc din tU. B Cong an d xây di4rng h thông djnh danh Va 
xác thc din tü và hoàn thin üng din YNeID gop ph.n quan tr9ng gop phân 
phát triêri kinh th xã hi vachuyan di sO quôc gia. 

Thii gian qua, UBND tinh Lai Châu dâ chi d.o các S&, ban, ngành, Co 
quan dan vj, dja phuang day m.nh tuyên truyên ye vj tn, vai trO, nghTa cUaDê 
an 06; các tin Ich cUa CCCD, djnh danh din tU và üng ding VNeID. Dông 
thyi, giao Cong an tinh quyt lit triên khai các giâi pháp dé thu nhrn ho sa 
CCCD vá djnh danh din tCr cho con dan trén dja bàn. Den hOt ngày 05/10/2022 
toàn tinh dã thu.nhn duc 36.73 8 ho sa djnh danh din tü và dà &rqc B COng 
an phO duyt 31.642 tài khoàn. Tuy nhiOn, t' 1 cOng dan kIch hot tài khoãn 
dinh danh din tU cèn thâp: 1.575/31.642, dtt t' 1 4.98%. 

DO day nhanh tiên d cp tài khoãn djnh danh din tCr, To Cong tác DO an 
06 tinh Lai Châu dê nghj các Sä, Ban, ngành, doàn the tinh; các ca quan ngành 
dc, Ngâri hang, Qu5 tin diing, Hi, hip hi, Cong ty, doanh nghip trOn dja 
bàn tinh; UBND c4huyn, thành ph và các co quan, dan vj lien quan (cac cc 
quan, den vi, thaphuctng than khai thuc hiOn mt so nhiêm vu sau 

1 Cac c qtian, dun vi, dia phtrung tang cuang tuyOn truyOn cho can bô, 
dàng viên, cong chUc, viên chirc, nguii lao dng và nhân dan trên dja bàn biêt, 
nhân thixc gia tn, tiOn ich d tich hap trOn tai khoan djnh danh diên tu, huang 
dn sU ding và quân 1 chat chê tài khoãn djnh danh din tU, üng ding VNeID 
cUa các cá nhân bng nhiOu hmnh thUc: Thông qua rnng xâ hi nhu fanpage, 
zalo, facebook....; Scr dçing pano, áp phIch poster, khâu hiu, tYrai, quãng cáo... 
tai các Sâ, ban, ngành; trii so ca quan Cong an; to chirc tuyOn truyên trrc tiOp tai 



TM. TO CONG TAC 
OPHO 

2 
A A •X A A cac da them thtryng xuyen tp trung nhieu dan cu tren da van. 

2. Tip tic htróng dn cho can b, dãng viên, cong ehfrc, viên chfrc, 
ngtrôi lao dng và nhn dan kIch hot tài khoãn sau khi nhn dirçrc tin nhán 
thông báo tài khoãn d dirçrc phê duyt vói ni dung nhir sau 

-  Tin nhn dtrçic gi:ri có ten djnh danh là "YNeID". 
Ni dung tin nh.n: Cue Canh sat QLHC ye TTXH thong bao: Ho so 

dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan <Ten dy dü cüa cong 
dan - không du> da duoc phe duyet. Dc nghi truy cap ung dung VNelD 
hoac d.ia chi https://vneid.gov.vn  de kich hoat tai khoan. 

- Khi nh.n .duqc tin nhn trên thI tiên hânh truy c.p vào i'rng dmg VNeID 
hoo trang web theo dja chi https:/Ivneid.gov.vn  và thrc hin kich hott tài khoãn 
('co tài 

lieu tuyên fruyên, htthng dan gzi kern). 
Lwu  : V61 nhiing cong dan bj sa4 tr11ng sO din thoQi, cOng dan chua dc 

kIch hot.tài khoán, dé nghj lien h trrc tiêp COng an cap xJcáp huyn dê hwóng dan. 
3. Hiró'ng dn cong dan sfr ding tài khoãn djnh danh din tfr d dàng 

nhp vào Cng dch vy cong quc gia và tham gia giãi quyt thu tiic hành 
chInh (Co 02 cách thc hiçn,). 

- Cách 1: Thông qua cong djch vii cong quôc gia: 
• + Cong dan vào trang dàng nhp cUa cng djch vii cong quôc gia và chçn 

dàng nhp bàn "Tài khoãn djnh danh din fir cüa B Cong an". 
± Cong dan sCr diing tài khoãn djnh danh din tfr dé däng nhp trrc tiêp 

vao h tMn cong djch vii cong quôc gia và tham gia các djch vi cong trrc 
tuyôn trên COng. 
• - Cách 2: Thông qua: cong djch vii con cüa Tinh: 

+ Cong dan vâo trang dng nhp cUa cong d!ch  vii cong ci'ia Pnh 
+ Cong dan hra ch9n dàng nhp bang cong djch vv cong quôc giã và thirc 

• hiên nhu cách 1. 
Lu'u  : Tgi CáC cc? quan t14p dan, B5 phLn Tiêo nhn vcI Trá kit qua các 

cap si't dyn tài khoán djn/ danh dê giái quêt djch vy cong tryv tuyên. 
4. Dong chI t triiông To cong tác de an 06 cap huyn ciii do To tru&ng 

tO cong tác Dé an 06 cap xã giao nhim viii cho Ta Cong ngli sa cong dông 
cap thôn, ban, to dan phô huâng dan, ho tr nguäi dan thirc hin các thU t1ic 
hành chInh qua djch vi cong trijc tuyên; phôi hp chat phê vOi Irc hxqng Cong 
an hixâng dan cOng dan kIch hot tài khoàn djnh danh din tir. 

Can cir ni dung Cong van nay, To cong tác D an 06 tinh Lai Châu dê nghj 
các cci quan dan vj triên khai thrc hin./ 
Nc'! nhân: 
- Die To trixâng TCTDAO6 (d báo cáo); 
- Die To Phó IT TCTDAO6 (d báo cao) 
- Nhu kinh gCri (d thrc hin); 
- Lixu: VT, TCTDAO6. 

PHOGIAMDOCCONGTj 
1 hirçng ta Nguyen Tuan Hung 



TA! LIEU TUYEN TRUYEN 
(Kern theo Cong van sOM l2gày,f4/1O/2022 cia cong an tinh) 

I. Hiróng dn ngtrô'i dan kIch hoyt tài khoãn djnh danh và xác thirc 
din tfr trên frng dyng VNeID 

1. Di tixçing hixdrng dan: (') Cong dan dã có h sci dàng k tài khoãn djnh 
danh và xac thirc din tü, dang ch& phê duyt, cp tâi khoãn; (2)  Cong dan lam 
thi tic cap tài khoãn djnh danh và xác thirc din tü gn vi cp mài, cp dôi, 
cap lai C.n cixóc cOng dan gàn chip; (3)  Cong dan lam thu t11c cp tài khoãn djnh 
danh và xác thirc din tir khi dã có the Can cuâc cong dan gn chip. 

2. N)i dung hizàng dan: Cong an các dan vi chü dng huàng dn ngui 
dan kIch hot tài khoãn djnh danh và xác thixc din ti'r trén irng dung VNeID 
theo các buâc nhu sau: 

- Bithc 1.' Tái ing dyng 

+ Di vâi thi& bj sü diing h diu hành Android: Trên thit bj di dng, 
ngithi dan m crng dicing CH Play -* ti thanh cong ci tim kim - TIm tr 
khoá "VNe1D". Sau khi App c.n tâi hin thj - Ch9n" Cài dat" dê tài frng ding 
VNelD v may. 

+ Di v&i thi& bj sir dung h diu hành lOS: Trên thit bj di dng, ngu1i 
dan m üng diing App store -~ Ti mitc TIm kim -~ TIm ti'1 khoã "VNeID", 
Sau khi App cn tãi hin thj - Ch9n "Nhn" d tâi trng ding VNeID v may. 

Buz5'c 2: M& th'zg dyng 

Sau Ithi tãi xong, nguôi dan n vào 1rng d11ng VNeID trên man hInh chInh 
hoc ch9n "M&' trén App Store/CH Play d b.t d.0 sir diing. 

Bzthc 3: Dàng /g tài khoán th'zg dyng VNeID 

Tai man hInh dãng k, cong dan din s djnh danh cá nhân và s6 din 
thoai cüa mInh d däng k -~ Sau khi nhp thông tin hçp l n "Däng kg" thl 
hin thj giao din quét ma QR code the CCCD, ngi.r?ñ dan dua ma QR trên the 
CCCD gn chip vào khung hInh - Truông hçip quét QR code hqp l h thng 
tr dng din các thông tin trong QR code the chip vào form dang k tài khoân 
('Tru-ông hçip "Không quét du'çrc QR code" h thông chuyn sang giao din 
Nh4p thông tin dàng 1c) tài khoán. COng dan nhçp thông tin con trOng) -~ Sau 
khi n nut "Däng kg", h thng së gui yêu cu xác th'rc thông tin sang Ca s& d 
1iu Quc gia ye dan cu -* Truông hqp "Dat" thI h thông gui SMS và th%rc 
hin xác thyc (Tru&ng hçip "KhOng dat" sê hiên thj thông báo dê nghj cong dan 
diêu chinh li thông tin) —p Xác thirc OTP, nglxi dan nhp ma OTP &rcic gui 
v din tho.i d tin hanh xác thic .-~ Sau khi xác thrc thành cOng, ngu?i dan 
thit l.p mit kh.0 d hoàn thành vic dang k. 

Bithc 4: Dáng nhp tài khothn ing dyng VNeID 

Tti man hInh däng nhp, ngu?ii dan nhp s djnh danE cá nhân và mt 
khu vüa dng k d dng nh.p tài khoãn üng diing VNeID. 

Bithc 5. Däng k' tài khoán rni'c 1 



Sau khi däng nh.p, 1iia ch9n "Dàng k tài khoãn müc 1" -~ Tti man hInh 
hithng dn däng k tài khoân müc 1, chn "Bit dAu" -* Chçn "Tôi dã hiêu" dê 
bt du thirc hin däng k tài khoân mirc 1 —Thirc hin quét NFC trên the 
CCCD gn chip (dii vó'i thiét bj khóng ho trçi NFC thI se thc hin quét md QR 
Code trên the CCCD gn chip) -* Sau khi quét xong NFC (hoc QR Code), 
hin thj thông tin cña nguñ dan, ch9n "Tip tt.ic" dê tiêp ti1c thirc hin chiip ành 
chan dung -~ Sau khi xem xong video 1ira ch9n "Bô qua" dê tiên hành ch%lp ãnh 
chãn dung và thc hin chiip ânh chân dung theo hung dn -*Ngui dan kiêm 
tra iai  thông tin, nhp dla  chi email (không bat buc) và ch9n "Xàc nh.n thông 
tin däng kg" d hoãn tat däng k tài khoán mirc 1. 

Bzthc 6: KIch hoat tài khoán 

Sau khi cong dan däng k tài khoân müc 1 xong, nglzèi dan dqi SMS 
thông báo kIch boat  tü h thng VNeID. Sau do, chçn "KIch hot tài khoàn dnh 
darth din ti'r" trên man hInh giâi thiu mg diing VNeID ho.c ch9n "KIch hoat" 
t.i man hInh Däng nhp -p ngu?ii sir dicing nhp so djnh danh cá nhân và sO 
din thoai và An "Gui yêu cAu" thI h thông së kiêm tra mic d tài khoân. 
Nu là tài khoân üng ding VNeID sê hin thj thông báo "tài khoán cüa ban chua 
dugc djnh danh din ti'r". Nu là tài khoân mt'rc l/mrc 2 nhiing cIa dixçic kIch 
hoat së hin thi thông báo "Tài khoán cia bgn dd thicc hin kIch hoat". Nêu là 
tài khoàn mIrc 1/mIre 2 chua kIch hoat, thI s kim tra thit bj dang diing dê kIeh 
hoat. 

Bwó'c 7: Kim lia thilt bj dang dung d kIch hotzt 

Thi& bi dang dung d kIch boat khOng di.rçrc g.n vói tài khoãn mIrc 1/mIre 
2 nao sê hiên thj thông báo kich hoat  tài khoân. Hotc thiêt bj dang dung dê kIch 
hott dang duqc kIch boat  dé sIr diing vói mt tài khoân mIre 1 /rnlrc 2 khac së 
hiên thj thông báo kIch hoat  tài khoân trên thiêt bj khác - NhIp ma kIch hoat 
h thông gIn v SMS, ngi.thi dan nhp dIng ma OTP dizcnc gIn ye so din thoai 
däng Thiêt 1p mt khâu (BixIrc nay chi áp diing cho các tnthng hcip cong 
dan china có tài khoãn tnnâc khi dinçrc phé duyt) -* Thi& 1p passcode: ngi.nM 
dan thiêt l.p passcode gôm 6 chtt s dé sIr ding cho các tin Ich trong 1mg diing 

-* Thit 1p câu hOi bâo met: ngithi dan thit 1p 2 câu hOi và trá l&i bAt kr 
trong list câu hOi báo mt dé thc hin bâo mt tài khoãn. 

II. Hiring dan ngithi dan sir dçtng (mg diing YNeID 

Ngiiii dânsau khi kIch hoat tài khoãn dnh danh din tIn mIre 1/mIre 2 
thành cong có the däng nh.p và sIr diing các chIrc nng, tin Ich trên 1mg diing 
VNeID nhij: 

1. Giâi quy& djch vi cong trirc tuyn: thông báo liru tth, dang k thizng 
trI, tam  trI, khai báo tam vng... sê tir diên thông tin vào các biu mu (form) 
däng k ma khOng phãi khai báo, diên thông tin nhiu lAn gilip ti& kim thrcrc 
nhiêu thi gian, chi phi cho các loai biu mu ké khai, giâm nhiu khâu thu tic 
can giài quyêt. 

2. Các tInh nàng nOi bet: VI giây t0, thông báo liru trI, t giáe ti pham... 
giIp cong dan có the thay th CCCD g.n chip và các loai giAy ti cIa dàng k tIch 



hçip hin thj trên irng diing YNeID nhix: giy phép lái Xe, dang k3 Xe, bâo him y 
tê... Nhu vây, khi ngi.rii dan giao dich hành chInh sê giám t& da các giây tä phâi 
mang theo, thc hin các giao dich tài chinh nhix thanh toán hóa don din, nithc, 
dóng bão hiêm xã hi và bâo hiêm y té, chuyên tiên... 

* Dé nghj các don vj nghiên cthi tài 1iu huàng dn sü digig üng dung 
VNe1D d€ cong tác hng dn ngu?i dan sir diing rng diing VNe1D duoc hiu 
qua nhât. 

Tài lieu hithng dn sü dung ti dja chi hUp://tailieu.dancuquocgia.bca, thu 
muc chira tài lieu: HDSDCCC'DVNEJD/mjljeudddt/HDsDr/pjeJDpDF 
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