
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP

Bước 1:

Chọn ứng dụng App Store đối với máy
hệ điều hành IOS (iPhone)

Chọn ứng dụng CH Play đối với máy hệ
điều hành Android (Samsung, Xiaomi,
Oppo…

Bước 2: Tìm kiếm từ khóa “phản ánh
hiện trường”

Bước 3: Nhấn vào “Cài đặt” để cài đặt
phần mềm.

App Store CH Play



HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Bước 1: Click vào biểu
tượng “Phan Anh”

Bước 2: Nhập số điện thoại,
click vào nút “Đăng nhập”

Bước 3: Nhập vào mã OTP
đã được gửi về số điện
thoại đã đăng ký, click nút
“Xác nhận” để hoàn thành
bước đăng nhập



HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ

Bước 1:

Nhập thông tin cá nhân: Họ và tên, Năm
sinh, Giới tính

Chọn “Khu vực” là Thành phố Đông Hà
(mặc định chọn) hoặc “Khu vực khác” nếu
bạn không sinh sống tại Thành phố Đông
Hà

Trường hợp chọn khu vực là Thành phố
Đông Hà, tiếp đến chọn Phường, Khu phố

Bước 2: Cập nhật địa chỉ bằng cách cho
phép ứng dụng truy cập GPS (dịch vụ định
vị trên máy) của bạn

Bước 3: Nhấn vào “Cập nhật” để lưu
thông tin cá nhân



HƯỚNG DẪN TẠO PHẢN ÁNH

Bước 1: Click vào biểu tượng

Bước 2:

- Nhập nội dung phản ánh

- Chọn ảnh/ Chụp ảnh

- Cập nhật vị trí phản ánh

Bước 3: Click vào biểu tượng

để tạo phản ánh



HƯỚNG DẪN 

XEM KẾT QUẢ XỬ LÝ

Bước 1: Click vào menu
“Phản ánh hiện trường”

Bước 2:

Chọn phản ánh “Cá nhân”
(góc phải bên dưới màn
hình)

Bấm tắt nút “Đang xử lý”
để hiển thị những phản ánh
Đã được xử lý

Bước 3: Click chọn phản
ánh cần xem kết quả và xem
kết quả xử lý (hình 3)



HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT 
LƯỢNG XỬ LÝ

Bước 1: Click vào biểu tượng “Đánh
giá kết quả xử lý” với 03mức:

- Hài lòng

- Chấp nhận

- Không hài long

Bước 2: Nhập “Đánh giá ý kiến” (nếu
có) sau đó nhấn nút để gửi đi


