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GIÁ TRỊ, TIỆN ÍCH CỦA
ĐỊNH DANH VÀ XÁC 

THỰC ĐIỆN TỬ

ĐỊNH DANH SỐ TRÊN THẾ GIỚI
Thụy Điển: eID của 
Hiệp Hội 11 ngân 
hàngCanada: Digital 

Future do hiệp hội 
ngân hàng

Hàn Quốc: RRN –
hệ thống nhận 
dạng suốt đời

Australia: Danh 
tính số lượng lớn 
để chống tội phạm

VQ Anh: Chương 
trình GOV.UK 
Verify

Pháp: France 
Connect do nhà 
nước cung cấp

Estonia: Dịch vụ 
Mobile ID của khối 
tư nhân
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ĐỊNH DANH SỐ TẠI VIỆT NAM
VNEID – DANH TÍNH ĐIỆN TỬ HỆ SINH THÁI SỐ ĐÁNG TIN CẬY

Định Danh
Điện Tử

Giấy Phép 
Lái Xe

Giao 
Thông

Viễn 
Thông

Doanh 
Nghiệp

Tài ChínhGiáo Dục

Y Tế

ĐỊNH DANH SỐ TẠI VIỆT NAM
XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

VNEID
Định danh điện 

tử

Thông Tin
Dịch vụ công trực 

tuyến

CCCD
Thẻ CCCD điện 
tử của cư dân

Giấy Phép Lái Xe
Giấy phép lái xe điện tử 

bao gồm xe máy / xe hơi

Bảo Hiểm
Thẻ BHXH và 
BHYT điện tử

Người Phụ Thuộc
Đăng ký người phụ 

thuộc trực tuyến

Giấy Tờ Thuế
Các giấy tờ thuế thu 

nhập, cá nhân
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Tài Khoản Định Danh Điện Tử

LAN TỎA
Chấp nhận sử 
dụng rộng rãi

TIỆN LỢI
Đơn giản hóa 
các giao dịch

TIN CẬY
An toàn và đảm 
bảo thẩm quyền

Thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán
hóa đơn điện và nước, đóng bảo hiểm xã hội và
bảo hiểm y tế, chuyển tiền...

Từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân: Thẻ Căn
cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái
xe, đăng ký xe…

TÍCH HỢP NHIỀU LOẠI GIẤY TỜ

Giấy Phép 
Lái Xe

Bảo Hiểm Y 
Tế

Bảo Hiểm 
Xã Hội

Giấy Tờ 
Thuế

Trình Độ 
Học Vấn

Quá Trình 
Công Tác

Giấy Tờ Hộ 
Khẩu

Người Phụ 
Thuộc

Giấy Tờ Hộ 
Chiếu
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THANH TOÁN DỊCH VỤ CÔNG

Xác thực thông tin của cư dân phi
địa giới hành chính.

Thanh toán trực tuyến qua App
VNEID.

Nhận kết quả thực hiện các thủ
tục hành chính phi địa giới bất kể
thời gian nào.

Chỉ khai thông tin một lần, không
phải khai báo đăng nhiều lần.

Hạn chế tối đa các sai số, tinh
giảm biên chế, tiết kiệm ngân
sách cho nhà nước.

THANH TOÁN GIAO DỊCH TÀI CHÍNH

Công dân có thể thanh toán sử
dụng CCCD hoặc qua App VNEID.

Công dân có lịch sử các hóa đơn
các dịch vụ tiện ích.

Thanh toán hóa đơn điện, nước,
đóng bảo hiểm xã hội, y tế,
chuyển tiền…
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KHAI BÁO NGƯỜI PHỤ THUỘC

Tích hợp người mất hành vi dân
sự tích hợp với người giám hộ.

Có thể tích hợp người đi kèm:
con dưới 14 tuổi tích hợp đi kèm
CCCD của bố/mẹ.

CCCD THAY THẺ ATM

Người dùng có thể rút tiền tại bất cứ
địa điểm nào có cây ATM mà không
cần phải mang theo thẻ ngân hàng.

Thông tin được xác thực một cách
nhanh chóng qua hệ thống định danh
điện tử.
Sử dụng công nghệ sinh trắc học để
phòng ngừa các đối tượng xấu đánh
cắp thông tin, làm giả thẻ ngân hàng.

Giảm quy trình, thời gian chờ đợi.
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LĨNH VỰC NGÂN HÀNG / THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Xác minh danh tính cá nhân, thực hiện
xác thực trực tuyến. Không cần nhiều
loại giấy tờ, giảm rủi ro về nợ xấu, giả
mạo, đảm bảo an toàn thanh toán.

Xác minh thông tin doanh nghiệp với
doanh nghiệp.

Xác minh thông tin người tiêu dùng
với nhau.

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC / QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thủ tục hành chính cho công dân
phi địa giới hành chính
Thủ tục hành chính luân chuyển
đúng người có thẩm quyền
Tiết kiệm ngân sách cho nhà nước

Giúp tinh giảm biên chế, năng
suất lao động

Xác định thông tin người đóng
bảo hiểm là chính xác, duy nhất

Phục vụ công tác tuyển sinh trong
ngành giáo dục

Quản lý phương tiện, giấy phép
điều khiển phương tiện

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

Tích hợp với hệ thống thông tin
chỉ đạo, điều hành của chính phủ
Dự báo xu hướng trong lĩnh vực
điều tra dân số
Phục vụ công tác chỉ đạo, điều
hành chính phủ
Tổng hợp, phân tích, dự báo các
thông tin, chia sẻ dữ liệu
Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của
lực lượng


