
 UBND TỈNH PHÚ YÊN 

           SỞ Y TẾ 
 

  Số:          /SYT-VP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Phú Yên, ngày       tháng     năm 2020 

V/v hướng dẫn triển khai HSSK điện tử  

hỗ trợ phòng chống dịch COVID - 19 

 

 

   Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc 

  

Sở Y tế nhận được Công văn số 1422/BYT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ 

Y tế về việc triển khai HSSK điện tử hỗ trợ phòng chống dịch COVID – 19; Sở Y 

tế đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

1. Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh, tật tỉnh và 

các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay Hồ sơ sức khỏe điện 

tử cho các đối tượng được quy định tại Công văn số 1422/BYT-CNTT ngày 

20/3/2020 của Bộ Y tế (gửi đính kèm). 

Riêng các đơn vị y tế khác có thể tổ chức phổ biến cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình biết và thực hiện theo 

hướng dẫn. 

 2. Quy trình các bước thực hiện Hồ sơ sức khỏe điện tử đề nghị các đơn vị 

thực hiện theo hướng dẫn đính kèm Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ trực tiếp Ông Phạm Thu Đông - Thành viên 

Tổ tư vấn CNTT của Sở Y tế; số điện thoại: 0889949797 hoặc 0363539966). 

Yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 
- Các phòng thuộc SYT (để biết); 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, VP (Ng). 

KT. GIÁM ĐỐC 

              PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Phạm Minh Hữu 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHAI BÁO HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ 

TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH VÀ TRÊN ỨNG DỤNG TRỰC 

TUYẾN 

 

I. Trên điện thoại thông minh : vào App Store (hệ điều hành IOS) hoặc (Goole 

Play (hệ điều hành Android).  

Bước 1: Nhập vào khung tìm kiếm dòng lệnh:  

BIIN MEDICAL  để tải về phần mềm HSSK và cài 

đặt vào điện thoại. 

Bước 2: Soạn tin nhắn MS gửi  8179 hoặc 

8579 để lấy Mã đăng ký  với cú pháp sau: MS[dấu 

cách] họ và tên[dấu cách ] ngày /tháng/năm 

sinh[dấu cách ]giới tính[dấu cách ]số CMND hoặc 

(số thẻ BHYT). 

Bước 3: Sau khi có Mã đăng ký ta khai báo 

vào phần mềm HSSK như sau: Chọn Mở HSSK , 

chọn Đăng ký bằng Cmt/Hộ chiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: 
Chụp ảnh 

CMND/H

ộ chiếu và 

chụp ảnh  

nhận dạng khuôn mặt theo hướng dẫn. 

 Bước 5: Nhập Mã đăng ký và Mật khẩu sau 

đó chọn nút đăng ký. Chương trình báo đã đăng ký thành 

công và hiện màn hình chính của HSSK (hình bên cạnh). 

Tiếp tục vào mục Hồ sơ để khai báo thông tin hồ sơ sức 

khỏe cá nhân trên điện thoại thông minh  hoặc chuyển sang 

khai báo trực tuyến tại địa chỉ http://myEHR.vn. 

Ghi chú: Cách đặt Mật khẩu gồm 8 ký tự : chữ hoa, 

chữ thường, ký tự, đặt biệt số. 

 

 

 

 

 

http://myehr.vn/
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II. Trên ứng dụng trực tuyến tại địa chỉ http://myEHR.vn 

Sau khi đã khai báo trên điện thoại thông minh ta sẽ có được Mã đăng ký 

và Mật khẩu. Sử dụng Mã đăng ký và Mật khẩu này để khai báo trên ứng dụng 

trực tuyến như sau:  

Màn hình đăng nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhập Mã đăng ký vào khung Tên đăng nhập. 

- Nhập Mật khẩu vào khung Mật khẩu. 

- Chọn Đăng nhập để vào Màn hình chính. 

http://myehr.vn/
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Màn hình chính 

 

- Chọn 831 HSSK cá nhân để vào đăng ký hoặc cập nhật thông tin sức 

khỏe cá nhân. 

 

Màn hình HỒ SƠ SỨC KHỎE CÁ NHÂN 
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- Chọn nút chỉnh sửa ở góc trên bên trái để cập nhật hoặc thêm mới 

thông tin HSSK cá nhân. 

- Sau khi để cập nhật hoặc thêm mới thông tin HSSK cá nhân xong ta phải 

lưu lại ( click chuột vào dòng cập nhật lại hồ sơ). 
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