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Giới thiệu Nền tảng Xã hội số
- Ứng dụng "Đắk Lắk ID"
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Các tính năng trên ứng dụng
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GIỚI THIỆU NỀN TẢNG XÃ HỘI SỐ ỨNG DỤNG "ĐẮK LẮK ID"

GIỚI THIỆU NỀN TẢNG XÃ HỘI SỐ-ỨNG DỤNG "ĐẮK LẮK ID"
➢ Ứng dụng "Đắk Lắk ID" là ứng dụng di động lấy người
lao động là chủ thể trọng tâm. Ứng dụng được phát
triển hướng tới một kênh kết nối giữa người lao động,
doanh nghiệp và chính quyền.

XÃ HỘI
SỐ

➢ Ứng dụng là nơi định danh được người sử dụng với công
nghệ Ekyc tiên tiến và hiện đại nhất, từ đó cung cấp các
thông tin về việc làm, nhà ở, thông tin khuyến mại, các
dịch vụ hành chính công… chính xác đến người dùng
➢ Ứng dụng "Đắk Lắk ID" được chia theo các giai đoạn
xây dựng với các nội dung cần thiết nhất với mỗi người
dân.

Đắk
Lắk ID
CHÍNH
QUYỀN
SỐ

KINH
TẾ SỐ

➢ Ứng dụng được kết nối cơ bản với các Sở, ban, ngành
trong tỉnh.
8/2/2022
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Ứng dụng là nơi định danh được

Ứng dụng “Đắk Lắk ID” được chia

Ứng dụng được kết nối dữ liệu với

người sử dụng, cung cấp các thông

theo từng giai đoạn và xây dựng

các Sở, ban, ngành trong tỉnh.

tin về Hành chính công, việc làm,

các chức năng cần thiết nhất cho

nhà ở, thông tin tuyển dụng.

người dùng
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CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH TRÊN ỨNG DỤNG

CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH TRÊN ỨNG DỤNG

THIẾT LẬP TÀI KHOẢN VÀ
ĐỊNH DANH TÀI KHOẢN

DỊCH VỤ CÔNG
TRỰC TUYẾN

TUYỂN SINH

QUÉT MÃ QR

HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

VOUCHER

VIỆC LÀM

RAO VẶT

THUÊ NHÀ

NGƯỜI DÂN PHẢN ÁNH

TÍNH NĂNG ĐIỆN

BẢO HIỂM XÃ HỘI

XE KHÁCH

NHẮN TIN

CAMERA GIAO THÔNG

TÍNH NĂNG NƯỚC

BẢN ĐỒ NGUỒN
NHÂN LỰC

ĂN GÌ? Ở ĐÂU?

ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ỨNG DỤNG "ĐẮK LẮK ID"

Chức năng định danh điện tử cho phép

kiểm tra, đối chiếu các thông tin cá nhân
người dùng cung cấp bằng xác thực sinh
trắc học, nhận diện người dùng bằng trí tuệ
nhân tạo…Từ đó định danh chính xác người

dùng trên ứng dụng, giúp hạn chế các tình
trạng giả mạo danh tính, và các hành vi lừa
đảo khác. Đồng thời thuận tiện hơn trong
việc nhận các thông tin về việc làm, nhà ở,
thực hiện các dịch vụ công...

OK
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DỊCH VỤ CÔNG ONLINE HỮU ÍCH
Dịch vụ công Đắk Lắk

Chức năng liên kết đến web dịch vụ công trực tuyến
của tỉnh Đắk Lắk để người dùng có thể tra cứu chi

Kiểm tra

tiết tất cả các thủ tục hành chính của tỉnh. Ứng dụng
cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến bao gồm:

Dịch vụ công Đắk Lắk

- Dịch vụ cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc;
- Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
- Thủ tục đăng ký khai sinh.
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VIỆC LÀM, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG
VIỆC LÀM:
- Chức năng cung cấp danh sách các vị trí tuyển dụng
của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cung
cấp rõ các yêu cầu tuyển dụng và số lượng tuyển

Đắk Lắk

dụng.
Đắk Lắk

HỒ SƠ TUYỂN DỤNG:

Đắk Lắk

- Chức năng cho phép người dùng xem danh sách các hồ sơ xin việc
đã tạo và xem chi tiết hồ sơ xin việc. Để truy cập danh sách hồ sơ xin
việc, người dùng truy cập màn hình Tài khoản của tôi, nhấn nút Hồ sơ
tuyển dụng;
- Các nhà tuyển dụng cũng có tạo thể tạo, sửa, xóa thông tin tuyển

dụng phù hợp theo từng thời điểm.

Đắk Lắk

THUÊ NHÀ

➢ Chức năng có thể giúp tìm những căn phòng

Đắk Lắk

một cách cá nhân hóa nhất. Với bộ tìm kiếm

thông minh, chức năng có thể lọc tìm theo các
tiêu chí cơ bản như giá, diện tích, khu vực, các

Đắk Lắk

thể loại phòng như căn hộ/ phòng trọ/ nhà
nguyên căn/ ký túc xá/ mặt bằng,…
➢ Người dân có nhà cho thuê cũng có thể lên ứng

Đắk Lắk

Đắk Lắk

dụng đăng tin cho thuê nhà với thao tác thực
hiện đăng tin đơn giản, dễ sử dụng, thân thiện
với người dùng.

Đắk Lắk

Đắk Lắk
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TIN TỨC

Ứng dụng "Đắk Lắk ID"
luôn cập nhật các tin
tức mới nhất liên quan
đến tỉnh Đắk Lắk
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NGƯỜI DÂN PHẢN ÁNH
Chức năng cho phép người dùng gửi
thông tin phản ánh liên quan đến các lĩnh
vực như dịch vụ hành chính công, môi
trường, giao thông… trên Ứng dụng "Đắk
Lắk ID". Ứng dụng thu thập thông tin
phản ánh này và chuyển thông tin đến hệ
thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến
nghị của cơ quan chức năng có thẩm
quyền tỉnh Đắk Lắk thông qua hệ thống
kết nối. Mỗi tài khoản người dùng chỉ có
thể theo dõi được tin phản ánh của tài
khoản mình đăng tải nhằm theo dõi tin
phản ánh đã được tiếp nhận hay chưa.

TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
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VOUCHER, RAO VẶT

VOUCHER:
Chức năng cung cấp các mã khuyến mại cho người
dùng, được chia theo các danh mục (như Mua sắm. Làm
đẹp, Ăn uống, Giải trí, Du lịch…) và theo các thương hiệu. Khi
nhấn vào từng mã voucher sẽ hiển thị chi tiết nội dung
khuyến mại như: số lượng, địa điểm áp dụng,…

Đắk Lắk

TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

RAO VẶT:
Chức năng hỗ trợ người dùng đăng và xem thông tin
rao vặt một cách dễ dàng và thuận tiện, là kênh kết nối trực
tiếp giữa người bán và người mua. Tin rao vặt hiển thị trực
quan, người mua có thể dễ dàng tìm sản phẩm qua bộ lọc
theo Mức giá/Danh mục/Tình trạng sản phẩm, được gợi ý
các sản phẩm có liên quan. Đồng thời người mua có thể
trực tiếp liên hệ với người bán qua ứng dụng.

TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Địa chỉ: TP. Đắk Lắk, Đắk Lắk

XE KHÁCH

Chức năng Xe khách hỗ trợ
người dùng tra cứu thông
tin về các nhà xe và lịch
trình các tuyến xe chạy
trong và ngoài tỉnh. Màn
hình hiển thị các thông tin
tuyến xe vào các khung giờ
trong ngày và liên hệ trực
tiếp đến tổng đài của các
nhà xe để đặt vé.

Xe Thanh Thủy

Xe khách Tuấn Thư
Hotline: 02937129298

Xe khách Hùng Liên
Hotline: 0293863656

Xe VIP Hải Phượng
Hotline: 1900.1274

Đắk Lắk - Hà Nội
Bến xe Đắk Lắk – Bến xe Mỹ Đình, Bến
xe Yên Nghĩa
Đắk Lắk – Sài Gòn
Bến xe Đắk Lắk– Bến xe Sài Gòn

TRA CỨU ĐIỆN, THEO DÕI BẢO HIỂM XÃ HỘI
ĐIỆN:
Chức năng tra cứu các thông về điện bao
gồm: tra cứu hóa đơn tiền điện, tra cứu
thông tin lịch cắt điện, đăng ký hợp đồng
cấp điện mới và gửi phản ánh đến Công
ty Điện lực Đắk Lắk.
BẢO HIỂM XÃ HỘI:
Chức năng cho phép tra cứu các thông
tin về người đóng bảo hiểm và tra cứu
mã số BHXH,...
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CAMERA GIAO THÔNG

Tính năng Camera giao
thông giúp người dân có
thể truy vấn hình ảnh
camera tại các vị trí
trong tỉnh Đắk Lắk ngay
trên Ứng dụng "Đắk Lắk
ID", góp phần bảo đảm
an ninh tại tỉnh, cũng
như dự báo tình hình
thời tiết giúp người dân
chủ động di chuyển

ĂN GÌ? Ở ĐÂU?

Khi nhấn icon Ăn gì? Ở đâu? màn
hình sẽ hiển thị thông tin địa chỉ, số
điện thoại chính xác nhất về các địa
điểm ăn uống, nhà hàng, khách sạn,
điểm du lịch nổi tiếng tại Đắk Lắk.

BẢN ĐỒ NGUỒN NHÂN LỰC

➢ Đắk Lắk ID sẽ phối hợp cùng các sở, ngành để tiến hành thu
thập thông tin xây dựng hệ thống bản đồ nguồn nhân lực
của tỉnh.
➢ Bản đồ nguồn nhân lực là bản đồ cung cấp các thông tin về
nguồn lao động theo từng địa phương trên địa bàn tỉnh..
➢ Bản đồ nguồn nhân lực sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn
nhân lực và giải đáp được các vấn đề như: tuyển dụng lao
động, tuyển dụng học nghề/ hướng nghiệp và tư vấn cho
các doanh nghiệp về nguồn nhân lực

D
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TUYỂN SINH

Hiện nay Đắk Lắk ID đang tiến hành thiết kế, xây
dựng tính năng Tuyển sinh trên Ứng dụng "Đắk
Lắk ID".

Để xem thông tin về tuyển sinh, học nghề, nhấn
vào icon Tuyển sinh tại màn hình Trang chủ để
truy cập nội dung, màn hình hiển thị danh sách
các trường nghề, trường cao đẳng, trung cấp trên
địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khi nhấn vào từng trường
sẽ hiển thị chi tiết nội dung như: ngành nghề đào
tạo, nhu cầu tuyển sinh, yếu cầu đầu vào, yêu cầu
đầu ra, gợi ý việc làm,…
Tính năng Tuyển sinh còn cung cấp các thông tin
về xuất khẩu lao động như: Nhu cầu tuyển dụng
của công ty XKLĐ trên địa bàn tỉnh, thông tin về
nhu cầu tuyển dụng, điều kiện tuyển dụng của
các thị trường nước ngoài…
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THANKS
Đại diện Liên minh SaiGonTel - NGS
Công ty TNHH NGS Công Dân Số
Giám đốc: Lê Hải Ninh
Email: ninh.le@ngscds.vn
Tel: +84 916 625 504

