
 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN 

1. Cách 1: Sử dụng “Thẻ đảng viên” để đăng ký 

Bước 1: Đảng viên truy cập vào ứng dụng Sổ tay Đảng viên đã cài trên thiết bị 

di động, chọn mục Đảng viên, giao diện ứng dụng hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện đăng nhập, Đảng viên chọn nút Đăng ký. 

 

Bước 3: Đảng viên ấn vào biểu tượng để chụp ảnh, chọn nút Sử dụng ảnh 

hoặc Chọn từ thư viện để gắn ảnh thẻ Đảng viên có sẵn từ thiết bị. 
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Bước 4: Ứng dụng sẽ tự nhận diện và cập nhật các trường thông tin có trong thẻ 

Đảng viên vào các trường thông tin đăng ký, Đảng viên nhập đầy đủ các trường thông 

tin còn thiếu: 

 

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ các trường thông tin, ấn Đăng ký và thông tin Đảng 

viên sẽ được chuyển đến Cán bộ quản lý của Đảng bộ cấp cơ sở, Bí thư/Phó bí thư chi 

bộ xét duyệt tài khoản. 
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Cách 2: Điền các thông tin của Đảng viên để đăng ký (sử dụng đối với các Đảng 

viên không có thẻ đảng, Đảng viên dự bị) 

Bước 1: Đảng viên thực hiện các thao tác từ bước 1 đến bước 2 của cách 1 

Bước 2: Đảng viên điền đầy đủ các thông tin phía dưới (bỏ qua bước chụp ảnh), sau 

đó ấn nút Đăng ký: 

 

 Kết quả: Sau khi đăng ký, các thông tin của Đảng viên sẽ được chuyển đến Cán 

bộ quản lý của Đảng bộ cấp cơ sở, Bí thư/Phó bí thư chi bộ. Sau khi tài khoản 

được xác nhận thông tin, Đảng viên sẽ nhận được thông báo đăng ký thành công 

trên thiết bị di động đã đăng ký tài khoản. Đảng viên truy cập vào App với thông 

tin đăng nhập như sau:  

Tài khoản đăng nhập là số thẻ Đảng hoặc số lý lịch Đảng viên. 

Mật khẩu là mật khẩu Đảng viên đã đăng ký. 


