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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" trên thiết bị di động 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường 
 

Thực hiện Quyết định số 5349/QĐ-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ Y tế về phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và theo đề nghị 

của Sở Y tế Quảng Ngãi về việc triển khai ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" trên 

thiết bị di động; Trường Đại học Phạm Văn Đồng yêu cầu trưởng các đơn vị 

triển khai đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện việc cài 

đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" trên thiết bị di động (ứng dụng hoàn toàn 

miễn phí) theo nội dung cụ thể như sau: 

1. Ý nghĩa, tiện ích của việc cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử"  

Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng di động dành cho người dân được kết nối 

trực tiếp với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế. Ứng dụng được xây 

dựng với mục tiêu giúp người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của bản 

thân, chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân; giúp 

người tham gia nắm bắt được toàn bộ thông tin như: Đăng ký tiêm chủng, khai 

báo y tế, xác nhận tiêm chủng, chứng nhận tiêm chủng, phản ứng sau tiêm và 

các dịch vụ khác... 

2. Các bước tiến hành cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử"  

- Bước 1: Vào CH Play/AppStore tải ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử"  

- Bước 2. Đăng ký và điền thông tin:  

+ Họ và tên:...................... 

+ Số điện thoại (trùng với số đăng ký tiêm vắc xin):............................. 

+ Mật khẩu: Gồm 8 ký tự trở lên (1 chữ in hoa đầu tiên, 1 ký tự đặc biệt, 

chữ và số, ví dụ: Congb@o2021), sau đó ấn nút “Tiếp theo”. 

- Bước 3. Hệ thống sẽ gửi mã xác nhận vào số điện thoại đăng ký. Dùng 

mã đó để nhập vào ô mã xác nhận theo yêu cầu. 

 - Bước 4: Hệ thống xác nhận đăng ký tài khoản thành công. Dùng tài 

khoản đó để đăng nhập và sử dụng. 

 - Bước 5: Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị tờ khai bổ sung thông 

tin cá nhân, viên chức và người lao động điền thông tin của mình. 



 

Lưu ý: Điền thông tin chính xác nhất vì có thể ảnh hưởng đến quá trình 

sử dụng sau này. 

3. Trưởng các đơn vị triển khai cho viên chức và người lao động trong 

đơn vị mình thực hiện việc tải ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử"; lập danh sách 

viên chức, người lao động đã được tiêm vắc xin (theo mẫu đính kèm) gửi về 

Phòng TCCB (qua email bà Nguyễn Thị Thu Tâm: ntttam@pdu.edu.vn) trước 

17 giờ ngày 10/8/2021.   

   Nhận được Thông báo này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PHT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 
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