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Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường 

 

Thực hiện Công văn số 836/BCĐ-TBTTTTT ngày 30/8/2021 của Tiểu ban 

Thông tin Tuyên truyền Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bình 

Thuận về việc đẩy mạnh truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin và cài đặt Sổ sức 

khỏe điện tử để theo dõi tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

 Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-

19, phục vụ công tác đăng ký, quản lý tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tại tỉnh Bình 

Thuận đạt hiệu quả cao, với mục tiêu 100% người dân được đăng ký, quản lý toàn 

diện lịch sử dữ liệu tiêm Vắc-xin và có thể tra cứu Hồ sơ sức khoẻ cá nhân. Trường 

yêu cầu các đơn vị thực hiện các việc sau:    

1. Trưởng các đơn vị tuyên truyền, phổ biến cho viên chức và người lao 

động (VC-NLD) của đơn vị mình biết về lợi ích của ứng dụng “Sổ sức khỏe điện 

tử”; chỉ đạo VC-NLD tải ứng dụng và thực hiện cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe 

điện tử” trên thiết bị di động thông minh (nếu có) để theo dõi tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 cho mình và người thân.  

2. Phòng Hành chính - Quản trị tăng cường công tác đưa tin, truyền thông về 

lợi ích cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”. Đăng tải thông tin về ứng 

dụng, đường liên kết (link) tải ứng dụng và tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng lên 

trang thông tin điện tử của Trường (kèm theo phụ lục hướng dẫn cài đặt và sử 

dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”). 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc về vấn đề 

cài đặt ứng dụng đề nghị các đơn vị liên hệ phòng Hành chính - Quản trị để được 

hướng dẫn. Trường đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai và thưc hiện tốt các nội 

dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị thuộc trường; 
- Lưu: VT, HCQT (Quốc). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 



 
 

PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG  

“SỔ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ” 

(Kèm theo Công văn số 252/TCĐN-HCQT ngày 14/9/2021 của Trường Cao đẳng nghề) 

1.  Cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”:  

- Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Google Play (Hệ điều hành Android) /App 

Store (Hệ điều hành IOS) để tìm và tải ứng dụng với tên “Sổ sức khỏe điện tử” cài 

đặt ứng dụng trên điện thoại di động (nếu chưa cài đặt).  

- Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin số điện thoại hoặc mã số Bảo hiểm xã hội 

và mật khẩu để truy cập hệ thống (nếu đã có tài khoản). Trường hợp chưa có tài 

khoản tiến hành đăng ký tài khoản sử dụng như sau: Mở ứng dụng, chọn mục 

“Đăng ký” tài khoản. Điền đầy đủ thông tin bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, mật 

khẩu. Nhấn chọn “Tiếp tục” và điền thông tin mã xác nhận để hoàn thành việc tạo 

tài khoản. 
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- Bước 3: Đăng nhập vào hệ thống và bổ sung thông tin cá nhân. Điền đầy đủ 

thông tin bao gồm: Ngày tháng năm sinh, giới tính, số thẻ Bảo hiểm y tế, … Sau đó chọn 

“Lưu”.  

 
Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống cung cấp một mã QR để chứng nhận việc 

tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Để biết thông tin mã QR, tại 

màn hình chính của ứng dụng, chọn chức năng “Chứng nhận tiêm chủng”.  

2. Nếu đã cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”:  

Bước 1: Mở ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.  

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống.  

Bước 3: Sử dụng các chức năng của ứng dụng nói trên theo hướng dẫn tại của mục 

3 văn bản này.                                                                                                                                                                                                                              

3. Hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên ứng dụng “Sổ sức khỏe điện 

tử”:  
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Đăng ký tiêm chủng: Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn mục “Đăng ký tiêm 

chủng”. Điền đầy đủ thông tin bao gồm: Ngày tháng năm sinh, giới tính, số thẻ Bảo hiểm 

y tế, ngày đăng ký tiêm,… Sau đó chọn “Tiếp tục” để hoàn thành việc đăng ký. 

 
- Xác nhận tiêm chủng: Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn mục “Xác nhận 

tiêm chủng”. Điền đầy đủ thông tin bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, kế hoạch tiêm,… 

Sau đó chọn “Xác nhận”. 
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- Phản ứng sau tiêm: Điền phiếu khảo sát sau khi tiêm chủng vắc xin Covid-19 

để đánh giá hiệu quả vắc xin cho cơ quan y tế. Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn 

mục “Phản ứng sau tiêm”. Điền đầy đủ thông tin bao gồm: đối tượng tiêm, tên vắc xin, 

ngày tiêm,… Sau đó chọn “Lưu”. 
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