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LIÊN HỆ ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ
GIẢI PHÁP SMART eGOV

SMART
eGOV 

GIẢI PHÁP NHẬN DIỆN CÔNG DÂN 
TỰ ĐỘNG HÓA DỊCH VỤ
HÀNH CHÍNH CÔNG

TĂNG HIỆU SUẤT
LÀM VIỆC CỦA

CÁN BỘ CÔNG CHỨC

MINH BẠCH THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH

NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ

SMART eGOV là giải pháp công nghệ được Hyperlogy 
nghiên cứu và phát triển nhằm hỗ trợ các bộ, ngành, 
địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và 
tăng cường ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng giải 
quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh 
nghiệp, theo Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất 
lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, 
địa phương được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc ký ngày 30/10/2018.

SMART



SMART eGOV – GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NHẬN 
DIỆN CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH NHANH CHÓNG VÀ THUẬN TIỆN

SMART eGOV - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN 
TIẾN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, 
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

1. Tối ưu vận hành, giảm thời gian 
giao dịch, tiết kiệm chi phí và nguồn lực:

Công dân tới đăng ký dịch vụ không 
phải điền tay các biểu mẫu
Dữ liệu từ giấy tùy thân sẽ được hệ 
thống bóc tách và tự động điền trên 
Form điện tử
Giảm chi phí in ấn giấy tờ

2. Giảm bớt áp lực cho cán bộ tại quầy 
tiếp công dân, giúp họ thao tác nhanh 
hơn, tăng khả năng phục vụ nhu cầu của 
công dân

3. Công dân được nhận diện và phân 
luồng hợp lý giữa các quầy tiếp nhận

4. Nâng cao trải nghiệm và chất lượng 
dịch vụ cho công dân

5. Dữ liệu tập trung, bảo mật cao

SMART eGOV được coi một trong những sản phẩm mà Hyperlogy vô 
cùng tự hào khi sở hữu những công nghệ đột phá, ứng dụng Trí tuệ 
nhân tạo (Artificial Intelligence), Tự động hóa tiến trình…

Hoạt động như một quầy tiếp công dân hiện đại, thân thiện với người 
dân

Phù hợp khi được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

Đăng ký/Đăng kiểm xe cơ giới
Bảo hiểm xã hội
Cấp hộ chiếu

Hệ thống thuế
Đăng ký kinh doanh
Cấp/Đổi bằng lái xe
Lĩnh vực khác

Định danh công dân
(Theo CMT, Chữ ký số,

Vân tay)

Biểu mẫu
online

Quầy giao dịch 
điện tử, tối ưu

hàng đợi
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GIẢI PHÁP CÔNG DÂN
TỰ PHỤC VỤ
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