
GIO'I THIU VA HIfO'NG DAN TRUY CIP 
TRANG ZALO "CONG AN TINH CAO BANG" 

(/cèin theo Cong van sd { 99 /C'AT-P2'MngàyZ9/4/2022 cia C'Ong an tinh) 

1. TInli nIiig, tin Ich cüa trang Zalo 

Mng xa hi Zalo hin nay là nit trong nhCthg üg dung lien lc ph6 bin 

nht Vit Nam. V&i các tmnh näng nhu gCri tin nhn, gi diii tho.i, chia sê trng thai, 

bài vit cá nhân,... du c1.rcic cung cp min phi Va nhanh chóng, thun tin cho vic 

giao tiêp, tuang tác gi&a rn9i ng.rô'i vi nhau hang ngày chi vâi .rnt chMc din thoai 

thông rninh có kt ni Internet. Nrn bt du9'c xu th do, COng an tinh Cao Bthg dâ 

chü dng nghiên cru, xây dixng và trin khai, trng ding rntng x hii Zalo vâo cong 

tác dAu tranh phOng ch&g ti phm, &ng thôi tang cu&ng cOng tác tuyên truyn 
trên khOng gian rn1ng vol vic thành 1p trang thông tin trên rng di.ing Zalo vâi ten 
"Cong an tinh Cao Bang". 
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2. Cdt, truc trang Zalo "Cong an flnh Cao Bang" 

Trang Zalo Official Cong an tinh Cao Bang là trang thông tin chinh thirc ciia 
Cong an tinh Cao Bang, phic vi cong tao tuyCn truyn, ph bin cáo chü truong, 
dxOng 16i cüa Dãng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nlià nuOc v cong tác bão dam an 
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ninh trt t. Trén trang thông tin, mci cong dan có tli tIm kim dy dü, kjpth&i các 

tin trc v an ninh, trt ti cáo thông tin lien quan dn vic thc hin các th tVc hãnh 

chinh thuc th&m quyn giái quy& cQa Cong an t!nh Cao Bang; s din thoi cüa 

Cong an cáo huyn, thành ph trCn dja ban.., cáo thông tin du duqe tich hçip trên 

thanh cong ci tIm kirn nhanh gèm Q3 th1c cii th: rnic Tin tc; mic Li&n h; miic 

ThU tchãnh .hfnIL 

C6ng an tinh Cao 8&9 
trc' 
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Trartg xy dVn cu nô çptia quán chtThg nMr d*n v IVC  Ifçng.Cbng 
an tPh Cn B1u9 quit ck hônj tlii ivQc c) Oip icj.r InLp. 

Xri fliêm 

TUotc nhanh 

TitO pharn Pniknnq• ithot Lf 1iii long 

Dich vz 

 

Th tyc hnh 

chiflh 

cap. qn 

TIn iic Li&n h 
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Ti mic Tin tic: Cong dan cóth truy cp vào cáo phn nhi: Tin anninh, tr.t 

tlr; Th&i sr; Cong an trong lông don; Doàn thanh niCn - Hi phv ncr; Thông tin pháp 

1u.t, ban tin 113; Phôig cháy chtra cháy Va cru nin thu h, Cái each hành chmnh, 

Thông báo; tuyên sinh.. Trong do miic "Tin ai ninh, trt tir" s lien tyc cp nht cáo 

thông tin lien quari dn ho.t dng cUa 1rc Jung COng an tinh Cao Bng d Nhân 

dan trn da bàn có th nm bt, théo dOi. 
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Tçti mvc Lien h: The hin dy dü thông tin s din thoti dung day nón.g ci:ia 

Trçrc ban Cong an tinh vt trixc ban Cong an các huyn, thành ph trên dja bàn. 

Ti miic Thi Eye hành chinh: COng dan có th tim kim tAt ca các thông tin 

hithng dn cii th v vic thc hin tAt eã các thu ti1c hành chinh nhu: trInh tir, thu 

tic cp the CCCD; dtng k, qun 1y con dAu; phàng cháy chCra cháy... 

Ngoài i'a, trang Zato con là phuong tin d lrc Iung COng an tnh t.rGng tác, 

tiEp nhn các thông tin, phãn ánh, tin báo t giác cüa ngui dan v tinh hinh cO lien 

quan dn an ninh trot tr xãy ra trên dja bàn, thông qua do kp thai n.m bat tam ttr, 

nguyen vng cUa Nhân dan, chü dng xr 1 ngay tir c s& các vAn d phirc tp ni 

len cO lien quan dAn an ninh trt tir; gap phAn n.äng cao hiu qua cOng tao phông 

ngüa dAn tranh vi các 1oil ti phtrn và tC nn x hti, ding thai xay dng hrc lirçrng 

Cong an thành ph ngày. càng trong stch, vüng innh. 

3. Cách thui'c truy cp 

D khai thác, scm ding t6i da các tin Ich cüa trang Zalo Official, nguôi dan 

cAn sü dirng din thoai thông rninh cá nhân có k& ni Internet truy cp vào kho cmng 

d1ing App Store (dôi v61 h diu hãnIi IOS)/CH Play (di v6i h diu hãnh Android), 

tim kim, download ng ding Zalo vt may và dàng nhtp vâo crng dyng, Sau do thirc 

hin mt trong hai cách sau: 

Cách 1. Ti thanh Tim klein r phia trCn cing, gO Cong an thih Cao B\ng, 

sau dO bArn chyn Qua ii tam. 

Sau khi tim kim "COng an tinh Cao Bng" së hin ra nhu hInh 

Krn 

Tiêp d&i 0h9n "COng an tinh Cao Bang" dC vo trang du,çic xác thtc cüa COng 

an tinh Cao BAng. 
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• Sau do ch9li "Quan tâm' d theo dôi trang cia Cong an tinh. 

Cách 2 S'r diing tfrth nàng quétm QR T.i the Tin nhn, nhân chçn.biêu 

tumg rn QR a goc tiên ben phal man hlnh Sau dO di chuyên Camera vao ma QR 

cüa Cong an tinh Cao Bngd.qut ëhçñ.Quan tam. 

Cách 3 Truy cp du&ng dn san: https://zalo.rne/274  1042829602456085  

sau do chçn "Quail thin". 

Cong an tinh Cao I3ng iât mong nhâ.n ducic su quan tam, dóng gop ttr ngucn 

dan do phc viii thtyêu câu bào darn an ninh, trât til trên dia bàn tinh Cao Bang 
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