
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG E-TICKET ĐÀ NẴNG  

ĐỂ QUÉT QRCODE GIẤY ĐI ĐƯỜNG 

I. Hướng dẫn tải app eticket 

Để quét mã QR giấy đi đường và lưu thông tin giấy đi đường cá nhân, sử dụng 

ứng dụng e-ticket Đà Nẵng trên điện thoại thông minh / máy tính bảng hoặc dùng 
thiết bị đọc mã QR kết nối với máy tính 

 Dùng phần mềm E-TICKET ĐÀ NẴNG: Phần mềm tương thích với thiết bị 

điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android 5.0 trở lên hoặc iOS 14.1 trở lên 
(iPhone 6 Plus trở lên). 

1. Tải app eTicket Đà Nẵng 

Tải ứng dụng “eTicket – Đà Nẵng” về điện thoại (từ CH Play hoặc App Store) 

hoặc tại đường dẫn:  

- http://bit.ly/soatvedn (Android)  

- http://bit.ly/soatvedn1 (iOS) 

 

 

 
 

 

http://bit.ly/soatvedn


2. Đăng nhập tài khoản eTicket 

Bước 1: Sau khi cài đặt, đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản đã được cấp 

Bước 2: Thực hiện quét mã QR code. Chọn CHECK IN và đưa camera vào 
mã Qrcode để kiểm tra. 

 
 

 

Bước 1 – Đăng nhập Bước 2 – Chọn 
CHECKIN/CHECKOUT 

Bước 3 - Đưa camera vào 
mã Qrcode  

 
II. HƯỚNG DẪN QUÉT QRCODE GIẤY ĐI ĐƯỜNG 

1. Cán bộ kiểm soát tại chốt vào/ra 

Cán bộ kiểm soát tại chốt dùng app eticket quét QRCODE giấy đi đường để 

kiểm soát vào, ra; xuất dữ liệu thống kê, danh sách người vào ra. 

Bước 1: Sau khi cài đặt ứng dụng “eTicket – Đà Nẵng”, cán bộ kiểm soát 
đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản đã tạo và chọn địa điểm chốt kiểm soát, bấm 
Tiếp tục.  

Bước 2: Thực hiện quét mã QR code của người đi đường. Chọn CHECK IN 
và đưa camera vào mã Qrcode để kiểm tra thông tin giấy đi đường. 

Nếu quét thành công, ứng dụng sẽ hiện Thông tin giấy đi đường (hình  3a); 

ngược lại nếu báo Giấy đi đường đã bị thu hồi (hình 3b) là người dân đã bị thu hồi 

giấy đi đường và không được phép lưu hành. Nếu quét mã QR không hợp lệ, xin 
vui lòng thử lại (hình 3c) là giấy đi đường không hợp lệ hoặc là phiếu giả. 



 
 

 

3.a. Giấy đi đường hợp lệ 3.b. Giấy đi đường 

đã bị thu hồi 

3.c. Giấy đi đường 

không hợp lệ 

 

2. Cán bộ tuần tra trên đường 

Cán bộ tuần tra trên đường có thể quét QRCODE giấy đi đường mà không cần tài 

khoản đăng nhập. Mục đích nhằm để kiểm tra tính hợp lệ của giấy đi đường. Thiết bị 

quét cần có kết nối internet qua wifi hoặc 3G/4G. 

Sau khi cài đặt ứng dụng “eTicket – Đà Nẵng”, cán bộ tuần tra dùng chức năng 

quét giấy đi đường để thực hiện quét mã  QR code  

  

B1: Chọn quét giấy đi đường B2: Quét mã QR 



Nếu quét thành công, ứng dụng sẽ hiện Thông tin giấy đi đường (hình 5a); 

ngược lại nếu báo Giấy đi đường đã bị thu hồi (hình 5b) là người dân đã bị thu hồi 

giấy đi đường và không được phép lưu hành. Nếu quét mã QR không hợp lệ, xin 
vui lòng thử lại (hình 5c) là giấy đi đường không hợp lệ hoặc là phiếu giả. 

 

   
5.a. Hiển thị thông tin 

giấy đi đường 
5b. Thông báo giấy đi 
đường đã bị thu hồi  

5c. Thông báo QRCODE 
không hợp lệ 

 

3. Đối với người dân có giấy đi đường 

Người dân có giấy đi đường, có thể sử dụng app eticket để: 

- Tự quét và lưu thông tin giấy đi đường của mình trên app;  

- Cập nhật hình ảnh cmnd/cccd lên giấy đi đường trên app;  

- Xuất mã QRCODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Cách quét và lưu thông tin giấy đi đường 

   

Bước 1: Chọn quét 
giấy đi đường 

Bước 2: Quét mã giấy đi 
đường được cấp 

Bước 3: Lưu lại thông tin 

 

* Cách cập nhật hình ảnh CMND/CCCD lên giấy đi đường trên app 

   
Bước 1: Chọn giấy đi 

đường của tôi 

Bước 2: Tải ảnh mặt 

trước CMND/CCCD 

Bước 3: Tải thành công ảnh 

chụp CMND/CCCD 
 

 

 

 



* Cách xuất mã QR trên điện thoại để xuất trình cho cán bộ kiểm soát 

   

Bước 1: Chọn giấy đi 
đường của tôi 

Bước 2: Bấm vào nút QR 
CODE  

Bước 3: Hiển thị 
QRCODE giấy đi đường  

 


