
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày       tháng  9  năm 2021 

V/v triển khai, đẩy mạnh cài đặt ứng 

dụng “Sổ sức khỏe điện tử” 

 

Kính gửi: 
 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 10440/UBND-VP ngày 13/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai chiến dịch 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, trong đó “Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức đề xuất danh sách tiêm có trách nhiệm vận động các đối tượng trong danh 

sách tiêm có điện thoại thông minh thực hiện cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe 

điện tử”. 

Theo Công văn số 1623/STTTT-VTCNTT ngày 15/09/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông phổ biến, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe 

điện tử”. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai đến công chức cơ quan Sở, 

các phòng CM, NV Sở, Đơn vị trực thuộc Sở và Phòng GDĐT các huyện, thị 

xã, thành phố một số nội dung sau: 

-  Tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần của các cơ 

quan, đơn vị với nội dung “Cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để đăng ký 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19” và liên kết đến website 

https://datkham.kcb.vn/#/sskdt; Phòng TCCB Sở thực hiện đối với cơ quan Sở. 

- Phổ biến, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thực hiện Cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử để đăng ký tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19” và liên kết đến website 

https://datkham.kcb.vn/#/sskdt, link này đã được mã hóa QR để truy cập bằng 

điện thoại nhanh dễ dàng hơn, ở Phụ lục 01. Mã QR của trang web tải ứng 

dụng “Sổ sức khỏe điện tử”. Xem hướng dẫn tại Phụ lục 02. Hướng dẫn cài 

đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”. 

Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố triển khai nội dung trên đến 

các trường thuộc quyền quản lý. 

https://datkham.kcb.vn/%23/sskdt
https://datkham.kcb.vn/%23/sskdt
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Văn phòng Sở tạo mã QR của link https://datkham.kcb.vn/#/sskdt, dán tại 

vị trí thích hợp, gần cửa ra vào cơ quan để mọi người có thể dễ dàng quét và tải 

ứng dụng sổ sức khỏe điện tử; công chức và người lao động cơ quan Sở thực 

hiện việc cài đặt sổ sức khỏe điện tử bằng cách quét mã QR. 

Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc và Trưởng phòng 

GDĐT các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện, báo kết quả số người 

cài đặt trên tổng số nhân sự đơn vị và khó khăn (nếu có) gửi qua iDesk về Sở 

GDĐT trước ngày 22/09/2021./. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:       
- Như Kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo); 

- Vp UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng CM, NV Sở (th/h); 

- Công chức Sở (th/h); 

- Cổng TTĐT Sở (TT); 

- Lưu: VT, VP, Khanhnk. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Châu   
 

https://datkham.kcb.vn/%23/sskdt
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PHỤ LỤC 01:        MÃ QR CỦA TRANG WEB TẢI ỨNG DỤNG SỔ SKĐT 

 

(Đính kèm Công văn số        /SGDĐT-VP  ngày     tháng 9 năm 2021 của Sở 

GDĐT về việc triển khai, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.) 
 

Mã QR của trang web https://datkham.kcb.vn/#/sskdt 

 

 

https://datkham.kcb.vn/%23/sskdt
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PHỤ LỤC 02: 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG  

SỔ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ 

(Đính kèm Công văn số        /SGDĐT-VP  ngày     tháng 9 năm 2021 của Sở 

GDĐT về việc triển khai, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.) 

 

I. Cài đặt 

1. Bước 1: Cài đặt ứng dụng 

Truy cập CH Play trên điện thoại Android hoặc App Store trên điện thoại 
Iphone. Tìm từ khoá: “Sổ sức khoẻ điện tử”, tải và cài đặt ứng dụng. 

Sau khi cài đặt xong, mở ứng dụng và sau đó chọn nút Đăng ký. Điền đầy 
đủ thông tin sau đó hệ thống sẽ trả về mã OTP dưới dạng tin nhắn tới số điện 
thoại đã đăng ký. Nhập mã OTP, nhấn xác nhận để hoàn thành việc Đăng ký. 

2. Bước 2: Nhập mật khẩu đã khai báo ở Bước 1 vào và nhấn vào nút 
Đăng nhập. 

3. Bước 3: Cập nhật thông tin cá nhân 

Vào ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, chọn vào mục Cá nhân ở dưới cùng 
bên phải màn hình điện thoại, sau đó chọn Thông tin cá nhân và nhập đầy đủ 
thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, số thẻ Bảo Hiểm Y Tế, thời gian hiệu lực, 
ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu/chứng minh thư/căn cước công dân, hộ khẩu 
thường trú, thông tin sức khoẻ, tiền sử bệnh... 

II. Sử dụng 

4. Tính năng Đăng ký tiêm chủng 

Vào ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, chọn chức năng Đăng ký tiêm chủng, 
nhập đầy đủ thông tin: Họ tên, ngày đăng ký tiêm, đối tượng tiêm, ... sau đó 
nhấn vào nút Tiếp tục để hoàn thành đăng ký tiêm. 

5. Tính năng Khai báo y tế 

- Vào ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, chọn vào chức năng Khai báo y tế. 
Tích vào chọn khai hộ nếu thực hiện khai hộ người khác. Nhập đầy đủ và chính 
xác thông tin như trên tờ khai yêu cầu, nhập mã bảo mật và nhấn chọn Gửi tờ 
khai để hoàn thành khai báo y tế. 

- Nếu chọn chức năng Tờ khai y tế của tôi có danh sách tờ khai y tế đã 
nộp bao gồm thông tin ngày giờ và mã QR code để truy xuất thông tin khi cần. 

6. Sử dụng ứng dụng tại điểm tiêm chủng 

- Sau khi nộp đăng ký tiêm và được cơ quan y tế mời đến tiêm, vào ứng 
dụng Sổ sức khỏe điện tử, chọn chức năng Mã sổ sức khoẻ để hiển thị mã QR 
Code, người dùng cung cấp mã này cho nhân viên y tế sẽ dùng công cụ quét mã 
để truy xuất thông tin người dùng nhanh chóng. 

- Tuỳ tình trạng tiêm chủng của người dùng, các đơn vị liên quan sẽ tiến 
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hành cập nhật thông tin tiêm của người dùng lên hệ thống và sẽ trả về chứng 
nhận tiêm chủng gồm các trạng thái: “Chưa tiêm vắc Xin”, “Đã Tiêm 01 Mũi 
vắc Xin”, “Đã Tiêm 02 mũi vắc Xin”. 

- Người dùng cũng có thể phản ánh lại cho cơ quan chức năng phản ứng 
sau tiêm ở chức năng Phản ứng sau tiêm trong ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử. 

- Ngoài ra trên ứng dụng Sổ sức khoẻ diện tử hiện đang tích hợp nhiều 
chức năng khác: Đặt khám, Lịch hẹn, Thông báo, Dịch vụ khác... 
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