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TỔNG QUAN HỆ THỐNG 

Hệ thống xác minh công dân điện tử giúp hỗ trợ cán bộ có thẩm quyền như công an khu vực, công an hộ khẩu, an 
ninh điều tra, cảnh sát giao thông… 
 Xác minh thông tin của công dân qua thiết bị nghiệp vụ di động cầm tay thông minh , thiết bị tích hợp All-In-One để bàn. 
 Hê thống Kisok tự động làm thủ tục tại các trụ sở công an phường, quận,… đáp ứng các yêu cầu về chức năng nghiệp vụ cho lực 

lượng công an nhân dân: 

 Thiết bị có khả năng kết nối, tra cứu thông tin cá nhân của dân cư trên dữ liệu của 

CSDL quốc gia về dân cư 
 

 Đọc mã QRCode, đọc vân tay, chụp ảnh khuôn mặt, đọc thông tin chip trên CCCD 

điện tử để kiểm tra thông tin cư dân 
 

 Khả năng tra cứu, đối sánh , xác minh phát hiện các đối tượng nghiệp vụ có trong danh 

sách cấm của Bộ công an. 
 

 Thống kê , báo cáo thông tin cư dân. 



ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG 

 Đối với công an phường, xã , quận huyện sử dụng hệ thống xác minh cư dân điện tử dạng để bàn hoặc di động 

để kiểm tra, đối chiếu xác minh thông tin cư dân với dữ liệu trong chip điện tử đồng thời kiểm tra kết nối đến 

CSDL quốc gia về dân cư để xác minh nhân thân ứng dụng trong việc quản lý các thủ tục hành chính công như 

quản lý, xác minh cư trú, tạm trú , tạm vắng, sổ hộ khẩu điện tử,… 



ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG 

 Đối với cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động , tuần tra an ninh có thể sử dụng hệ thống xác minh công 

dân điện tử dạng cầm tay để kiểm tra  và xác minh về nhân thân của cư dân, đối chiếu dữ liệu cư dân với 

dữ liệu đối tượng cấm ( danh sách đen) để kịp thời đưa ra các biện pháp nghiệp vụ. 

 Khi tích hợp bằng lái xe, thông tin phương tiện trên CSDL quốc gia về dân cư thì cảnh sát giao thông có 

thể kiểm tra và xác minh được thông tin của chủ xe và phương tiện trên dữ liệu chip lưu trữ trên CCCD 

điện tử. 



ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG 

Màn hình hiển thị thông tin cá 

nhân 

Máy đọc CCCD gắn chip 

In giấy tờ thủ tục số như khai 

báo tạm trú, tạm vắng… 

Màn hình hiện thị thông tin dịch 

vụ 

Camera chụp và nhận dạng 

khuôn mặt 

Đọc và xác thực vân tay 

Điện thoại hỗ trợ trực 

tuyến 

 Tại các trụ sở của công an phường, xã thị trấn ứng dụng giải pháp kisok thông minh tích hợp thiết bị đọc 

và xác minh CCCD điện tử, camera chụp ảnh khuôn mặt, vân tay để xác minh công dân điện tử đồng thời 

giúp cư dân có thể tự làm các thủ tục hành chính số do công an quản lý như  làm thủ tục đăng ký quản lý 

tạm trú, tạm vắng, cấp đổi Căn cước công dân, sổ hộ khẩu,… 



CHỨC NĂNG XÁC MINH ĐIỆN TỬ 

Xác định tính hợp lệ của thẻ CCCD điện tử 

Xác minh sự đồng nhất của CCCD và chủ thẻ 

Xác minh công dân trực tuyến 

 Cán bộ thẩm quyền quét mã MRZ, đặt thẻ CCCD điện tử vào khu 

vực tiếp xúc của thiết bị để đọc dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên thẻ 

CCCD , xác minh tính hợp lệ của CCCD điện tử. 

 Cán bộ thẩm quyền chụp ảnh khuôn mặt, quét vân tay ngón trỏ của 

cư dân để xác minh sự đồng nhất của CCCD và chủ thẻ.  

 Dữ liệu nhân thân cá nhân, vân tay, khuôn mặt được 

so sánh đối chiếu với CSDL quốc gia về dân cư. 

 

 Đồng thời truy vấn , xác minh trong danh sách đối 

tượng điều tra (danh sách đen) để kịp thời cảnh báo 

cho cán bộ có thẩm quyền để thực hiện các biên 

pháp nghiệp vụ. 



- Tự động đọc thẻ CCCD điện tử 

- Tự động đọc hộ chiếu điện tử 

- Tự động đọc mã QR code trên 

CCCD điện tử 

 

Máy đọc và xác thực CCCD 

điện tử dạng di động 

- License phần mềm xử lý, 

đọc vân tay CCCD điện 

tử 

- Tự động so sánh khuôn 

mặt tự động. 

- Tự động đọc mã QR 

code 

Ibox-eID Smart ver 1.5 

- Thiết bị đọc CCCD điện tử 

.Xuất xứ : Pháp 

- License :Ibox-eID Smart ver 

1.5. Xuất xứ : Ibox/ Việt Nam 

 

 

ALL – IN – ONE DẠNG DI ĐỘNG 

Máy đọc và xác thực CCCD 

điện tử dạng di động 

• Đọc và xác thực vân tay, 

khuôn mặt so sánh 1:1 

vân tay, khuôn mặt sống 

với vân tay , khuôn mặt 

đã lưu trong chip 

• So sánh, đối chiếu vân 

tay khuôn mặt với 

CSDL quốc gia về dân 

cư 

 

Máy đọc và xác thực CCCD điện tử dạng di động 

Tích hợp đọc CCCD điện tử Tích hợp vân tay, camera IBOX-eID Smart ver 1.5           Thành phần 

HỆ THỐNG XÁC MINH CƯ DÂN ĐIỆN TỬ DẠNG CẦM TAY 



HỆ THỐNG KIỂM SOÁT Ô TÔ 

ALL – IN – ONE DẠNG DI ĐỘNG 

 Đọc CCCD điện tử tiếp xúc trực tiếp 

 Đọc vân tay tự động 

 Đọc hộ chiếu tự động 

 Đọc hộ chiếu điện tử tự động 

 Dễ dàng cầm trên tay 

 Đọc CCCD điện tử không tiếp xúc 

 Thiết kể phẳng, mỏng, nhẹ 

 • Bộ vi xử lý : Quad Core 2GHz processor 

 • Bộ nhớ trong: 3GB RAM, 32GB Flash 32GB Micro-SD up to 256GB 

 • Màn hình cảm ứng đa điểm : 8 inch 

 • Camera phía sau dual LED 8 MP thuận tiện cho việc chụp ảnh khuôn mặt, nhận dạng và xác thực QR code 

và đọc chuỗi MRZ trên giấy tờ, Camera trước 2MP với tùy chọn hỗ trợ chụp và xác thực mống mắt 

 • Hỗ trợ cảm biến nhận dạng vân tay đạt tiêu chuẩn FBI PIV IQS & STQC 

 •  Hỗ trợ mạng 4 G, 2 nano sim, hỗ trợ sim PKI của ban cơ yếu chính phủ 



 Tự động đọc thẻ CCCD điện tử 

 Tự động đọc hộ chiếu điện tử 

 Tự động đọc mã QR code 

 

 

 License phần mềm xử lý, 

đọc vân tay CCCD điện 

tử. 

 Tự động so sánh 1:1 vân 

tay, khuôn mặt sống với 

vân tay, khuôn mặt đã 

lưu trữ. 

 

 

 

- Thiết bị 3 trong 1 tích hợp đọc và xác 

thực CCCD điện tử, vân tay , khuôn 

mặt.  

 

 

• Đọc và xác thực vân tay, 

khuôn mặt so sánh 1:1 

vân tay, khuôn mặt sống 

với vân tay , khuôn mặt 

đã lưu trong chip 

• So sánh, đối chiếu vân 

tay khuôn mặt với CSDL 

quốc gia về dân cư 

 

Tích hợp máy đọc và xác thực CCCD 

điện tử 
Tích hợp vân tay, camera IBOX-eID Smart ver 1.5           Thành phần 

All- In-One 

 Tích hợp máy đọc và xác thực CCCD 

 Tích hợp máy đọc và xác thực vân tay 

 

Tích hợp camera chụp / nhận dạng khuôn mặt 

ALL – IN – ONE DẠNG ĐỂ BÀN 

HỆ THỐNG XÁC MINH CÔNG DÂN ĐIỆN TỬ DẠNG ĐỂ BÀN 



ALL – IN – ONE DẠNG ĐỂ BÀN 



DEMO  PHẦN MỀM 

Giao diện phần mềm demo trên thiết bị xác minh công 

dân điện tử di động 

Giao diện phần mềm demo trên thiết bị xác minh công 

dân điện tử để bàn  



LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG 

 Xử lý nhanh: Tốc độ xử lý dữ liệu nhanh, đáp ứng theo nhu cầu kiểm tra, kiểm 

soát an ninh của Bộ công an 

 Bảo mật cao: Đối sánh thông tin sinh trắc học của cư dân tại thời điểm kiểm tra 

với CSDL quốc gia về dân cư. 

 Khả năng mở rộng linh hoạt: Nhờ kiến trúc theo lớp, mô hình client-server và cấu 

phần module hóa. 

 Nâng cao nghiệp vụ, an ninh điều tra kiểm soát của Bộ công an 

 Giảm thiểu các thủ tục hành chính công do Bộ công an quản lý như cấp , đổi mới 

CCCD, khai báo tạm trú tạm vắng, hộ khẩu điện tử,… 

. 

 

 Hệ thống có khả năng kết nối, tra cứu thông tin cá nhân của dân 

cư trên dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư 

 

 Đọc mã QRCode, đọc vân tay, đọc thông tin chip trên CCCD điện 

tử để kiểm tra thông tin cư dân 

 

 Khả năng tra cứu, đối sách , xác minh phát hiện các đối tượng 

nghiệp vụ có trong danh sách cấm của bộ công an. 

 

 Thống kê , báo cáo thông tin cư dân. 




