
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG EGOV 

TRÊN THIẾT BỊ THÔNG MINH 

I. HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID 

 B1: Chọn biểu tượng PLAY STORE              trên thiết bị 

 B2: nhập thông tin BKAV EGOV vào ô tìm kiếm ứng dụng 

 
  

Chọn Bkav eGov 



 

 B3: Chọn CÀI ĐẶT để tiến hành cài đặt ứng dụng 

 
  

Chọn CÀI ĐẶT 



 

 B4: Chọn biểu tượng để mở ứng dụng eGov 

 
  

Chọn để mở ứng 

dụng eGov 



 

 B5: Chọn theo hình để vào cấu hình máy chủ 

 

Chọn → Cấu 

hình máy chủ 



 
  

Chọn Cấu hình 

máy chủ 



 

 B6: Nhập thông tin đường dẫn eGov của đơn vị → KẾT NỐI 

 
  

1.Nhập đường 

dẫn eGov của 

đơn vị 

2. Chọn để truy 

cập vào trang 

eGov của đơn vị 



 

 B7: Đăng nhập thành công → Chuyển sang giao diện “VB đến chờ xử lý” 

 

Chọn để chuyển sang 

chế độ khác (VB đi 

chờ xử lý,…) 



 
Hình ảnh chọn chuyển chế độ khác 

  

Chọn “VB đi chờ xử lý” 



 

 B8: Chọn văn bản cần xử lý → chạm vào văn bản để mở 

 
  

Chọn văn bản 

cần xử lý 



 

 B9: Nhập ý kiến xử lý → Chọn hướng xử lý văn bản (Nhập ý kiến xử lý, Kết thúc, 

Chuyển đối tượng xử lý) 

 

Nhập ý kiến xử 

lý văn bản 
Chuyển văn 

bản cần xử lý 

Kết thúc văn 

bản 

Xem văn bản (Mở 

trực tiếp hoặc Tải về) 



 

Hình ảnh khi chọn chuyển văn bản xử lý 

Chọn hướng chuyển 

xử lý văn bản 



 

Hình ảnh chọn đối tượng xử lý 

  

Chọn người xử lý 

chính → CHUYỂN 



II. HỆ ĐIỀU HÀNH IOS 

 B1: Vào APP STORE  trên thiết bị 

 B2: nhập thông tin BKAV EGOV vào ô tìm kiếm ứng dụng 

 

Nhập BKAV EGOV 

để tìm kiếm ứng 

dụng 



 

Chọn để tiến 

hành cài đặt 



 
  

Ứng dụng sau 

khi cài đặt 

thành công 



 B3: Nhập thông tin để bắt đầu sử dụng (đường dẫn eGov đơn vị, thồng tin tài khoản) 

 

1.Nhập địa chỉ đơn vị  

2.Truy cập vào 

trang eGov đơn vị  



 

  

3.Nhập tài khoản  

4. Đăng nhập vào 

hệ thống  



 B4: Giao diện sau khi đăng nhập thành công của ứng dụng 

 

 

Chọn để chuyển sang 

chế độ khác (VB đi 

chờ xử lý,…) 



 

  

Chọn “ Văn bản đi 

cần xử lý”  



 B5; Chọn văn bản cần xử lý → Chọn hướng xử lý văn bản (Kết thúc, Nhập ý kiến xử lý, 

Chuyển văn bản xử lý) 

 

Chọn văn bản 

cần xử lý  



 

 

 

 

Kết thúc văn bản  

Nhập ý kiến xử lý  

Chuyển văn bản 

cần xử lý  

Xem văn bản (Mở 

trực tiếp hoặc Tải về) 



 

Hình ảnh khi chọn Chuyển xử lý 

Chọn hướng chuyển 

xử lý văn bản 



 

Hình ảnh chọn đối tượng xử lý văn bản 

 

Chọn đối tượng xử lý 

chính → CHUYỂN 


