
                          

 

BỘ CÔNG AN 

CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ ÁN 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

APP MOBILE VNEID 
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1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

1.1 Đối tượng sử dụng 

- Dùng cho công dân thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển khi đi qua chốt kiểm 

soát. 

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 CMND Chứng minh nhân dân 

2 CCCD Căn cước công dân 

3 SĐT Số điện thoại 



2.  HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG 

-  Hướng dẫn công dân Khai báo y tế, Khai báo di chuyển nội địa, Đăng ký cấp phép đi 

đường và thông tin tiêm chủng của từng cá nhân. 

2.1 Đăng ký tài khoản trên ứng dụng VNEID  

 Các bước thực hiện: 

-   Bước 1: Công dân thực hiện tải về ứng dụng “VNEID” trên 02 kho ứng dụng Apple 

Store, CHPlay:  

-   Bước 2:  

+ Đối với điện thoại chạy hệ điều hành IOS:  

 

Hình 1: APP VNEID trên Apple Store 

 

 

 



 

+ Đối với điện thoại chạy hệ điều hành Android:   

  

Hình 2: APP VNEID trên CH Play 

- Bước 3: Sau khi tải về và cài đặt, công dân ấn chạy phần mềm, dưới đây là giao diện 

phần mềm: 

 

Hình 3: Giao diện App VNEID 



- Bước 4: Tại màn hình đăng ký, công dân điền số CMND/CCCD và số điện thoại của 

mình để đăng ký. 

 

 

Hình 4: Hiển thị giao diện đăng ký trên app 

 Sau khi ấn nút Đăng ký, hệ thống sẽ gửi mã OTP qua số điện thoại đã đăng ký. 

Công dân điền mã OTP nhận được để hoàn tất việc đăng ký tài khoản.  

 Sau khi hoàn tất việc đăng ký, mật khẩu đăng nhập của tài khoản sẽ được đăng ký 

với tin nhắn “VN-eID” công dân đăng ký. Công dân tiến hành nhập mã OTP và 

đăng ký.  

 

Hình 5: Đầu số SMS “VN-eID” để nhận mã xác thực 



2.2 Đăng nhập tài khoản trên ứng dụng VNEID  

-  Nếu công dân đã có tài khoản trên trang https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn thì có thể 

đăng nhập được trên app dành cho smartphone hiện nay. 

 Các bước thực hiện: 

- Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, công dân điền số CMND/CCCD và mật khẩu  

- Bước 2: Ấn Đăng nhập 

 

Hình 6: Giao diện Đăng nhập 

- Bước 3: Sau khi truy cập thành công, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông tin “Tài 

Khoản”. Tại màn hình này, công dân có thể nhập thông tin hành chính của mình, hoặc 

nhấn nút quét mã QR code trên thẻ CCCD -> khi quét mã QR code trên thẻ CCCD hệ 

thống sẽ tự động cập nhật thông tin hành chính theo số CCCD được quét.  

Nhấn Cập nhật -> Thông tin hành chính của công dân đã được cập nhật trên hệ thống. 



   

Hình 7: Cập nhật thông tin tài khoản 

- Công dân cập nhật thông tin tài khoản ở trên xong có thể chức năng “Đăng nhập bằng 

khuôn mặt” hoặc bằng “vân tay” tùy vào loại máy điện thoại. 

  

Hình 8: Chức năng “Cài đặt” để đổi mật khẩu, đăng nhập bằng khuôn mặt hoặc vân tay 

- Đối với trường hợp công dân quên mật khẩu để đăng nhập, công dân chọn “Quên mật 

khẩu”. Sau đó sẽ có sẽ hiện màn hình để người dùng nhập SĐT và số CCCD/CMND. 



 

Hình 9: Giao diện Quên mật khẩu. 

- Tiếp theo nhấn Gửi yêu cầu hệ thống sẽ gửi mã OTP qua số điện thoại đã đăng ký. 

- Công dân điền mã OTP có thời gian hiệu lực trong 3 phút, nếu chưa nhận được mã OTP 

nhấn Gửi lại mã để thực hiện lấy lại mật khẩu. 

- Nhấn Quay lại, hệ thống quay trở về màn hình Đăng nhập. 

 

Hình 10: Giao diện nhập mã OTP 



2.3 Đăng xuất 

 Cách thực hiện 

- Bước 1: Công dân vào mục Tài khoản 

- Bước 2: Chọn “Đăng xuất”,  hệ thống sẽ tự động  trở lại màn hình Đăng nhập. 

 

Hình 11: Màn hình Đăng xuất 

2.4 Khai báo y tế 

2.4.1 Khai báo  

 Cách thực hiện 

- Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, từ màn hình chính, chọn Khai báo y tế. 



 

Hình 12: Hiển thị màn để vào khai báo y tế 

- Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin vào phần Thông tin khai báo y tế. Với những trường 

có dấu (*) là các trường thông tin bắt buộc phải nhập: Trong vòng 14 ngày qua có đến 

quốc gia/ vùng lãnh thổ nào(Có thể đi qua nhiều quốc gia), Trong vòng 14 ngày qua 

có xuất hiện dấu hiệu nào sau đây không, Trong vòng 14 ngày qua có tiếp xúc với. 



 

Hình 12: Giao diện khai báo y tế 

 Lưu ý: (Trường hợp khai hộ) 

- Bước 1: Công dân thực hiện đăng ký, đăng nhập tài khoản như đã hướng dẫn ở mục 

2.1, 2.2 để khai báo thông tin y tế. 

- Bước 2: Tích chọn nút “Khai hộ” trên giao diện phần mềm 

- Bước 3:  Công dân sẽ phải điền thông tin của người được khai hộ như: Thông tin cá 

nhân, Địa chỉ thường chú, Trong vòng 14 ngày qua có đến quốc gia/ vùng lãnh thổ 

nào(Có thể đi qua nhiều quốc gia), Trong vòng 14 ngày qua có xuất hiện dấu hiệu nào 

sau đây không, Trong vòng 14 ngày qua có tiếp xúc với: 



 

Hình 13: Giao diện khi Khai hộ 

- Bước 3: Nhấn nút , hiện thông báo Khai báo y tế thành công, hệ thống 

sinh ra mã QR.  

2.4.2 Lịch sử khai báo  

 Cách thực hiện 

- Tại mục Khai báo y tế, công dân chọn vào biểu tượng góc phải trên cùng màn hình 



 

Hình 14: Hiển thị nút xem lịch sử khai báo y tế 

- Màn hỉnh hiển thị lịch sử khai báo y tế: 

 

Hình 15: Giao diện lịch sử khai báo 

2.5 Khai báo di chuyển nội địa 

2.5.1 Khai báo 

 Cách thực hiện 

- Bước 1: Từ màn hình trang chủ, chọn Khai báo di chuyển nội địa 



 

Hình 16: Hiển thị danh mục Khai báo di chuyển nội địa 

- Bước 2: Công dân tiến hành khai báo di chuyển nội địa, giao diện như hình ở dưới: Với 

những trường có dấu (*) là các trường thông tin bắt buộc phải nhập. 

   

Hình 17: Màn hình khai báo di chuyển nội địa 

-  Bước 3: Sau khi khai hết thông tin và ấn gửi đi, hệ thống sẽ sinh mã QR và công dân 

tiến hành lưu mã QR Code đó trên điện thoại.  

Tại màn hình Trang chủ App, sẽ hiển thị Mã QR code khi công dân khai báo mới nhất, 

công dân có thể trình báo QR Code tại các chốt kiểm dịch khi đi qua các địa phương. 



 

Hình 18: Ảnh QR code 

 Lưu ý: 

 Đối với trường hợp khai hộ đối với công dân 14 tuổi 

- Bước 1: Công dân chọn khai báo di chuyển nội địa . 

- Bước 2: Tích chọn nút “Khai hộ” trên giao diện phần mềm 

- Bước 3: Người khai sẽ phải điền thông tin của người được khai hộ như: Thông tin cá 

nhân, Địa chỉ thường trú, Thông tin cha/mẹ hoặc người đại diện hợp pháp. Trong vòng 

14 ngày qua có đến quốc gia/ vùng lãnh thổ nào(Có thể đi qua nhiều quốc gia), Trong 

vòng 14 ngày qua có xuất hiện dấu hiệu nào sau đây không, Trong vòng 14 ngày qua 

có tiếp xúc với, Hỏi thêm.  

 Đối với người lái xe, người đi cùng xe vận tải hàng hóa 

- Bước 1: Tiến hành khai báo di chuyển nội địa như đã hướng dẫn, tuy nhiên đối với 

người lái xe vận tải hàng hóa, thực hiện tích vào ô “Lái xe vận tải hàng hóa hoặc người 

đi cùng” và phần mềm sẽ hiển thị bắt buộc khai thêm thông tin về xét nghiệm Covid-

19 và có kết quả Âm tính trong 72 tiếng. 

- Bước 2: Khai báo người đi cùng 

+ Người đi cùng lái xe vận tải hàng hóa tiến hành đăng nhập, đăng ký tài khoản như 

hướng dẫn ở mục 1,2 và xuất QR Code gửi cho người lái xe.  



+ Người đi cùng xe sẽ phải khai báo di chuyển nội địa tại địa chỉ 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn  hoặc tại app VN-eID, chụp lại mã QR code và 

đưa mã QR code cho người lái xe. 

Chú ý: Người đi cùng với Lái xe khi khai báo sẽ phải tích vào ô “Lái xe vận tải hàng 

hóa hoặc người đi cùng” và bắt buộc phải có thông tin xét nghiệm Covid-19 và có kết 

quả Âm tính trong 72 tiếng. 

- Bước 3: Người lái xe khi khai báo di chuyển nội địa sẽ tick chọn ô “Là người đại diện 

nhóm” và chọn “Thêm người đi cùng xe”. Sau đó người đại diện nhóm sẽ tiến hành quét 

QR code hoặc chọn người đi cùng từ danh sách khai hộ và hiển thị thông tin người đi 

cùng trên tờ khai y tế của người đại diện. Người đại diện nhóm có thể thêm được nhiều 

người đi cùng xe, tiếp tục chọn chức năng “Thêm người đi cùng xe” và quét mã QR 

code của những người tiếp theo. 

 

 

Hình 19: Ảnh màn hình khi tích Là người đại diện nhóm 

+ Nếu người đó không còn tiếp tục di chuyển cùng xe, người lái xe tiến hành xóa người 

đi cùng bằng cách nhấn vào biểu tượng  ở cạnh dòng chứa thông tin người cần xóa. 

Sau khi khai báo xong, Lái xe sẽ nhận được một mã QR code để thực hiện xuất trình 

với cán bộ tại chốt kiểm soát. Mã QR code sẽ hiển thị thông tin nhóm người Lái xe và 

người đi cùng. 

- Bước 4: In mã QR Code 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/


+ Sau khi nhận được mã QRCode, người lái xe thực hiện in mã QR code của mình ra 

giấy khổ A5 dán trên kính trước xe và hai bên thành xe để phục vụ kiểm tra qua các 

chốt kiểm soát. Mã QRCode cấp 01 lần cho lái xe khi thực hiện khai báo lần đầu tại tại 

app VN-eID, lái xe điều khiển xe nào thì mang theo mã QRCode của mình để dán trên 

xe đó và thực hiện cập nhật thông tin của xe mới trên phần mềm. 

+ Mã QR code của lái xe vận tải hàng hóa sẽ có thời hạn gắn với thời hạn của giấy xét 

nghiệm Covid-19 (sẽ hết hạn nếu một trong số người đi cùng có mã QR code hết hạn). 

Khi hết hạn, bắt buộc lái xe hoặc người đi cùng xe phải khai báo cập nhật bổ sung thông 

tin nhưng không phải in lại mã QR code dán lên phương tiện nếu lái xe không thay đổi. 

 Lưu ý: 

- Nếu Người đại diện được đánh dấu là “Lái xe hoặc người đi cùng vận tải hàng hóa” 

thêm Người đi cùng Không được đánh dấu là “Lái xe hoặc người đi cùng vận tải hàng 

hóa” thì sẽ hiển thị thông báo “Bạn thuộc đối tượng Lái xe hoặc người đi cùng vận tải 

hoàng hóa Chỉ có thể thêm Người đi cùng xe cũng thuộc đối tượng này”. 

-  Nếu người đại diện Không được đánh dấu là “Lái xe hoặc người đi cùng vận tải hàng 

hóa” thêm Người đi cùng được đánh dấu là “Lái xe hoặc người đi cùng vận tải hàng 

hóa” thì sẽ hiển thị thông báo “Bạn không thuộc đối tượng Lái xe hoặc người đi cùng 

vận tải hàng hóa. Không thể thêm người đi cùng thuộc đối tượng này” 

 Đối với trường hợp là Người đại diện nhưng không tích “Lái xe hoặc người đi 

cùng vận tải hàng hóa”  

-     Bước 1: Tiến hành khai báo di chuyển nội địa như đã hướng dẫn. 

-  Bước 2: Khai báo người đi cùng 

+  Người đi cùng lái xe vận tải hàng hóa tiến hành đăng nhập, đăng ký tài khoản như hướng 

dẫn ở mục 1,2 và xuất QR Code gửi cho người lái xe.  

+  Người đi cùng lái xe vận tải hàng hóa tiến hành đăng nhập, đăng ký tài khoản như hướng 

dẫn ở mục 1,2 và xuất QR Code gửi cho người lái xe.  

+ Người đi cùng xe sẽ phải khai báo di chuyển nội địa tại địa chỉ 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc tại app VN-eID, chụp lại mã QR code và 

đưa mã QR code cho người lái xe. 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/


- Bước 3: Người lái xe khi khai báo di chuyển nội địa sẽ tick chọn ô “Là người đại diện 

nhóm” và chọn “Thêm người đi cùng xe”. Sau đó người đại diện nhóm sẽ tiến hành quét 

QR code hoặc chọn người đi cùng từ danh sách khai hộ và hiển thị thông tin người đi 

cùng trên tờ khai y tế của người đại diện. Người đại diện nhóm có thể thêm được nhiều 

người đi cùng xe, tiếp tục chọn chức năng “Thêm người đi cùng xe” và quét mã QR 

code của những người tiếp theo. 

 

 

Hình 20: Hiển thị nút chọn người đại diện nhóm 

+ Nếu người đó không còn tiếp tục di chuyển cùng xe, người lái xe tiến hành xóa người 

đi cùng bằng cách nhấn vào biểu tượng  ở cạnh dòng chứa thông tin người cần 

xóa. 

Sau khi khai báo xong sẽ nhận được một mã QR code để thực hiện xuất trình với cán 

bộ tại chốt kiểm soát. Mã QR code sẽ hiển thị thông tin nhóm người Lái xe và người đi 

cùng. 

2.5.2 Lịch sử di chuyển 

 Cách thực hiện 

- Tại mục Khai báo y tế, công dân chọn vào biểu tượng góc phải trên cùng màn hình 



 

Hình 21: Hiển thị nút xem lịch sử di chuyển 

- Màn hỉnh hiển thị lịch sử di chuyển: 

 

Hình 22: Giao diện lịch sử di chuyển 



2.6 Đăng ký cấp phép đi đường 

 Cách thực hiện 

- Bước 1: Từ màn hình chính, chọn Đăng ký cấp phép đi đường 

 

 

- Bước 2: Nhấp vào nút quét mã QR để quét mã QR Cơ quan/Tổ chức/Doanh nghiệp. 

 

Hình 23: Hiển thị chỗ quét mã QR 



- Bước 3: Quét mã QR của Công ty/Tổ chức/Doanh nghiệp. Click mã QR code trên góc 

phải màn hình. Thông tin hành chính cá nhân, và thông tin cửa Công ty/ Tổ chức/ 

Doanh nghiệp sau khi quét mã sẽ hiển thị trên giao diện. 

- Bước 4: Điền đầy đủ thông tin tại màn hình Thông tin cá nhân và nhấp vào nút 

 để đến bước tiếp theo. 

 

Hình 24: Hiển thị form để nhập thông tin cá nhân 

 Lưu ý: Nơi ở hiện tại khớp với địa chỉ Thường trú, tích chọn ô Thường trú, để không 

phải nhập lại thông tin nơi ở hiện tại. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin Nơi ở hiện tại 

giống với Địa chỉ thường trú. 

 

- Bước 5: Điền đầy đủ thông tin cần thiết vào màn hình “Thông tin di chuyển” và nhấp 

vào nút  



 

Hình 25: Hiển thị form nhập Thông tin di chuyển 

- Bước 6: Nhập “ Địa chỉ nơi làm việc, nơi đến” nhấp chọn dấu (+) để thêm, hệ thống 

hiển thị giao diện Thêm địa chỉ nơi làm việc, nơi đến 

 Nhấn Thêm: Thêm địa chỉ nơi làm việc, nơi đến thành công.  

 Địa chỉ nơi làm việc, nơi đến sẽ hiển thị ngoài danh sách. Nếu muốn Xóa địa 

chỉ chọn dấu (-) sẽ biến mất không hiển thị tại danh sách địa chỉ làm việc, nơi 

đến. 

 Nhấn Đóng: Đóng giao diện quay trở về màn hình Thông tin di chuyển 

 

Hình 26: Hiển thị form thêm địa chỉ nơi làm việc, nơi đến 



 Lưu ý:  

 Tiếp tục chọn (+) để thêm nhiều địa chỉ nơi làm việc, nơi đến.  

 Khi người dùng chọn phạm vi di chuyển là trong Tỉnh thành/ trong Quận 

huyện/ trong Phường xã thì Địa chỉ Nơi làm việc, nơi đến thứ 1 khi người dùng 

chọn Tỉnh thành/ Quận huyện/ Phường xã nào thì Nơi làm việc, nơi đến tiếp 

theo sẽ chỉ được trong Tỉnh thành/ Quận huyện/ Phường xã đó.  

- Bước 7: Điền đầy đủ “Thông tin dịch tễ” và nhấp vào nút  

để hoàn thành khai báo xong đăng ký cấp phép đi đường 

 

Hình 27: Hiển thị form Thông tin dịch tễ 

 Nếu đã tiêm chủng Vaccine thì tích chọn Có và nhập đúng đầy đủ thông tin 

 

Hình 28: Hiển thị form điền thông tin tiêm chủng vaccine 

 Nếu bị F0 và khỏi bệnh tích chọn Có và điền đúng đủ thông tin. 



 

Hình 29: Hiển thị form nhập thông tin F0 và khỏi bệnh 

- Bước 8: Nhấn nút  để gửi cho Cơ quan/ Tổ chức/ Doanh 

nghiệp phê duyệt Đăng ký cấp phép đi đường.  

 Sau khi đăng ký xong Đăng ký cấp phép đi đường sẽ ở trạng thái “Chờ phê duyệt” 

.Chờ Cơ quan/ Tổ chức/ Doanh nghiệp phê duyệt đăng ký cấp phép đi đường. 

 

Hình 30: Đăng ký cấp phép đi đường trạng thái chờ phê duyệt 



 Lưu ý: Trạng thái Chờ Phê duyệt công dân không được phép tiếp tục khai báo Đăng 

ký cấp phép đi đường, hệ thống sẽ thông báo như hình dưới. Nếu muốn khai báo lại 

liên hệ với Cơ quan/ Tổ chức/ Doanh nghiệp để xử lý. 

                              

Hình 31: Hiển thị thông báo tờ khai đang chờ phê duyệt 

 

 Khi được Cơ quan/ Tổ chức/ Doanh nghiệp phê duyệt đăng ký cấp phép đi đường 

sẽ có Hiệu lực để đi đường khi đi qua điểm kiểm soát gửi cho cán bộ kiểm tra. 



 

Hình 32: Đăng ký cấp phép đi đường trạng thái Hiệu lực 

 Lưu ý: Trạng thái Hiệu lực công dân không được phép tiếp tục khai báo Đăng ký cấp 

phép đi đường, hệ thống sẽ thông báo như hình dưới. Nếu muốn khai báo lại liên hệ 

với Cơ quan/ Tổ chức/ Doanh nghiệp để xử lý. 



                         
 

 Khi Cơ quan/ Tổ chức/ Doanh nghiệp từ chối Đăng ký cấp phép đi đường của cá 

nhân “ Từ chối phê duyệt” trạng thái này Đăng ký cấp phép đi đường sẽ không có 

hiệu lực. Công dân có thể khai báo lại Đăng ký cấp phép đi đường thông tin chính 

xác để gửi Doanh nghiệp phê duyệt lại. 



                          

Hình 33: Đăng ký cấp phép đi đường trạng thái Từ chối phê duyệt 

 Đăng ký cấp phép đi đường của cá nhân bị hết hiệu lực, trạng thái này Đăng ký 

cấp phép đi đường sẽ không còn hiệu lực. Công dân có thể khai báo lại Đăng ký 

cấp phép đi đường thông tin chính xác để gửi Doanh nghiệp phê duyệt lại. 



                        

Hình 34: Đăng ký cấp phép đi đường trạng thái Hết Hiệu lực 

 Khi Cơ quan/ Tổ chức/ Doanh nghiệp thu hồi Đăng ký cấp phép đi đường của cá 

nhân, trạng thái này Đăng ký cấp phép đi đường sẽ không có hiệu lực. Công dân 

có thể khai báo lại Đăng ký cấp phép đi đường thông tin chính xác để gửi Doanh 

nghiệp phê duyệt lại. 



                            

Hình 35: Đăng ký cấp phép đi đường trạng thái Bị Thu hồi 

 Lưu ý:   

 Với những tài khoản đăng ký cấp phép đi đường. Ở “Thông tin dịch tễ” nếu đã 

chiêm chủng 1 mũi thì điền đầy đủ thông tin và nhấp vào nút 

 
 Sau khi đăng ký xong Đăng ký cấp phép đi đường sẽ ở trạng thái “Chờ phê 

duyệt” .Chờ Cơ quan/ Tổ chức/ Doanh nghiệp phê duyệt đăng ký cấp phép đi 

đường (Như hình 30). 



 Khi được Cơ quan/ Tổ chức/ Doanh nghiệp phê duyệt đăng ký cấp phép đi 

đường sẽ có Hiệu lực để đi đường khi đi qua điểm kiểm soát gửi cho cán bộ 

kiểm tra (Như hình 32). 

 Thoát ra màn hình app mobile, Thẻ covid sẽ hiển thị sang màu vàng cam để 

xác nhận đã tiêm mũi 1  

 

Hình 36: Hiển thị thẻ covid màu vàng cam sau khi khai báo tiêm mũi 1 



 

Hình 37: Hiển thị mở rộng thẻ covid để nhìn rõ hơn 

 Với những tài khoản đăng ký cấp phép đi đường đã tiêm đủ 2 mũi vaccxin, app sẽ 

hiển thị mã QRcode màu xanh 



 

Hình 38: Hiển thị thẻ covid màu xanh do tiêm đủ 2 mũi 

 Với những tài khoản đăng ký cấp phéo đi đường chưa tiêm mũi nào, app sẽ hiển 

thị QRcode màu đen 



 

Hình 39: Hiển thị thẻ covid màu đen do chưa tiêm mũi nào 

2.7 Thông tin tiêm chủng 

 Cách thực hiện 

- Bước 1: Từ màn hình chính, chọn Thông tin tiêm chủng 

- Bước 2: Tại màn hình Thông tin tiêm chủng, công dân nhấn danh mục Mũi tiêm, Xét 

nghiệm, Nhiễm bệnh sẽ hiển thị các thông tin của từng cá nhân. 

 



 

Hình 40: Giao diện Thông tin tiêm chủng 

 

2.8 Lịch sử quét 

 Cách thực hiện: 

- Công dân nhấn chọn vào “Lịch sử” ở góc dưới bên trái tại màn hình Trang chủ, màn 

hình hiển thị Lịch sử quét của công dân: Thời gian, địa điểm, ngày tháng năm. Nếu 

chưa quét lần nào màn hình sẽ không hiển thị dữ liệu. 



 

Hình 41: Giao diện lịch sử quét mã 

2.9 Quét mã QR 

Khi công dân di chuyển nội địa, đi đến các địa điểm chốt kiểm soát, tại các chốt kiểm 

soát sẽ hiển thị mã QR để người dân quét mã QR code đó. 

- Bước 1: Công dân Chọn mục Quét mã  

 

Hình 42: Hiển thị nút quét mã QR 

 



- Bước 2: Hiển thị màn hình để người dung quét QR tại các chốt, công dân đưa điện 

thoại và quét. 

Sau khi quét xong hệ thống sẽ tự cập nhật thông tin di chuyển từng địa điểm mà công 

dân đi qua. 

 

Hình 43: Màn hình dùng để quét QR code 

2.10 Đổi mật khẩu 

 Các bước thực hiện: 

- Bước 1: Tại màn hình chính, chọn Cài đặt 

- Bước 2: Nhấn Đổi mật khẩu, sau đó nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới, nhập lại mật 

khẩu mới và ấn Cập nhật mật khẩu. 



 

Hình 44: Giao diện Đổi mật khẩu 

Sau khi thay đổi mật khẩu thành công, hiển thị thông báo Đăng nhập lại tài khoản. Hệ 

thống sẽ tự động đăng xuất tài khoản ra ngoài màn hình Đăng nhập để công dân đăng 

nhập lại tài khoản có mật khẩu mới. 

2.11 Thay đổi thông tin 

- Chức năng này dành cho công dân muốn thay đổi thông tin về cá nhân (Tên, số 

CMND/CCCD, Năm sinh, Giới tính, Quốc tịch),  Địa chỉ quê quán,…. 

 Lưu ý: Đối với trường số CMND/CCCD công dân chỉ được đổi 1 lần duy nhất. Sau 

khi cập nhâp sẽ dùng số CMND/CCCD sau khi thay đổi để đăng nhập vào tài khoản.  

 Các bước thực hiện 

- Bước 1: Tại màn hình chính, chọn Tài khoản 



 

- Bước 2: Nhập Thông tin vào trường công dân muốn thay đổi: 

 

Hình 45: Màn hình giao diện tài khoản 

- Bước 3: Nhấn  sẽ có thông báo “Cập nhật thông tin 

thành công”. Hệ thống sẽ tự động lưu thông tin công dân vừa thay đổi. 



2.12 Thay đổi ngôn ngữ 

 Cách thực hiện 

- Bước 1: Công dân chọn vào phần Cài đặt 

- Bước 2: Tại muc Ngôn ngữ, tích chọn ngôn ngữ muốn thay đổi: 

 

Hình 46: Giao diện Ngôn ngữ 

- Bước 3: Thông báo “ Bạn cần đăng nhập lại để cập nhật ngôn ngữ” -> Chọn “Đóng” màn 

hình quay trở lại màn Đăng nhập. 



 

Hình 47: Thông báo đăng nhập lại để cập nhật ngôn ngữ 

- Bước 4: Công dân đăng nhập lại vào tài khoản và màn hình sau khi thay đổi ngôn ngữ: 



 

Hình 48: Giao diện sau khi thay đổi 

2.13 Đối tượng hưởng trợ cấp 

 Cách thực hiện 

 Bước 1: Công dân chọn vào phần Tài khoản 

 Bước 2: Chọn mục Đối tượng hưởng trợ cấp: 

o Nếu không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp sẽ hiển thị thông báo 



 

Hình 49: Hiển thị danh mục Đối tượng hưởng trợ cấp 

 

 

Hình 50: Hiển thị không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp 



o Nếu tài khoản thuộc dan sách hưởng trợ cấp và đã nhận sẽ hiển thị thông báo 

 

Hình 51: Hiển thị đối tượng hưởng trợ cấp và đã nhận thành công 

o Khi người dùng Chọn tính năng “Gạt để chia sẻ” thì sẽ hiển thị thông 

báo: 

 

Hình 52: Hiển thị thông báo 



o Nếu người dùng chọn “Đồng ý” khi quét mã QRcode trên thẻ CCCD 

gắn chip/ trên ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thêm tab “Thông tin trợ cấp” 

(Như hình 53). 

o Nếu không chọn Gạt để quét mã QRcode trên CCCD gắn chip/ trên ứng 

ứng VNEID thì chỉ hiển thị thông tin tiêm chủng như bình thường (Như 

hình 54) 

 

Hình 53: Hiển thị thông tin trợ cấp 



 

Hình 54: Hiển thị thông tin tiêm chủng 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


