
HƯỚNG DẪN CÀI APP YTVN TRÊN THIẾT BỊ HỆ ĐIỀU HÀNH IOS 

Bước 1: Người dùng mở trình duyệt trên có trên thiết bị di động  Truy cập vào trang 

theo địa chỉ: http://yte.gov.vn/ và nhấn vào biểu tượng App Store  Màn hình hiện thị 

hướng dẫn cài đặt App  nhấn vào biểu tượng App Store. 

  
 

Bước 2: Sau khi cài đặt xong (khoảng 1 – 2 phút để tải về), màn hình sẽ hiện ra biểu 

tượng của App  

 

http://yte.gov.vn/


Bước 3: Người dùng nhấn vào biểu tượng App sẽ hiện ra thông báo "Nhà phát triển 

Doanh nghiệp không tin cậy", người dùng thực hiện nhấn Hủy. 

 

Bước 4: Người dùng vào Cài đặt   Cài đặt chung và chọn mục Quản lý thiết bị (bên 

dưới VPN)  Chọn nhà cung cấp IT & Telecommunications Solution Center – Viettel” 

và nhấn Tin cậy. 

  

 



Bước 5: Người dùng mở app đã được cài đặt và bắt đầu trải nghiệp App 

 

Link hướng dẫn cài đặt: https://youtu.be/-bPO50LG_q0 

  

https://youtu.be/-bPO50LG_q0
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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP TRÊN THIẾT BỊ HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROI 

I. Tải và cài APP 

- Người dùng mở trình duyệt trên có trên thiết bị di động  Truy cập vào trang theo địa 

chỉ: http://yte.gov.vn/ và nhấn vào biểu tượng Android  Màn hình hiển thị hướng dẫn 

sử dụng cài  người dùng kéo xuống bước số 5 và nhấn vào biểu tượng Android để tải 

về 

  
 

- Người dùng sẽ mất khoảng 1p để tải về  sau đó nhấn vào mục đã tải xuống để mở 

màn hình tệp đã tải về   tại màn hình danh sách tệp đã tải về, nhấn vào tên tệp YTVN 

(file APK)   Chọn Cài đặt  Sau khi cài đặt xong (khoảng 1 - 3ph để cài đặt), màn 

hình sẽ hiện ra biểu tượng của App. 

 

http://yte.gov.vn/


  

II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG TỪ NGUỒN KHÔNG XÁC ĐỊNH  

Người dùng vào Cài đặt  chọn mục  “Bảo mật”  Sau đó chọn Cài đặt nguồn không 

xác định  Chọn ứng dụng cho phép cài đặt từ nguồn không xác định> Trượt sang vị 

trí On (Bật). 

 

  
 

 

Link video hướng dẫn: https://youtu.be/MnXvEqq_Oms 



 

 

 

 




