
中越版

Mua khẩu trang như thế nào? điện thoại di động ,kết
hợp với thẻ bảo hiểm 「Ứng dụng tự động bảo hiểm

App」

網購口罩怎麼買 ?
手機、健保卡綁定「健保快易通App」懶人包



如何用手機購買口罩？第一步得使用手機或平
板在Google play及Apple store搜尋「健保快易
通」、「健康存摺」下載「全民健保行動快易
通│健康存摺APP」，完成安裝後開啟程式。

sử dụng điện thoại bằng cách nào có thể mua
khẩu trang? Bước1 có thể sử dụng điện thoại hoặc
máy tính bảng , Trên Google Play và Apple Store 
Tìm kiếm「 Bảo hiểm y tế」、「 Sổ khám bệnh」
Tải xuống, 「APP Bảo hiểm y tế quốc gia
Autotool│ Sổ khám bệnh vào chương trình cài
đặt
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初次使用APP，請點選「健康存摺」、「行動櫃檯」或

首頁下方「裝置認證」，以「手機快速認證（操作步驟

請點入）」或「裝置碼認證（需使用電腦及讀卡機）→

使用健保卡或使用自然人憑證」方式進行「行動裝置認

證」。

Bước1 sử dụng Trên Google Play và Apple Store Tìm
kiếm Sổ khám bệnh Tải xuống, 「quày di động」hoặc 
trang đầu wed side「chứng nhâ ̣n trang bi ̣」vì 「nhâ ̣n 
chứng tóc độc nhanh cu ̉a máy điện thoa ̣i（nhấn vào 
thao tác chi ̉ dâ ̉n）」hoặc 「chứng nhâ ̣n mã trang bi ̣
（cần đến máy tín và máy đọc thẻ）→sử dụng thẻ
bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ chứng minh thông qua 
mạng」 phương thức tiến hành 「chứng nhâ ̣n mã bằng 
máy tính và máy đọc thẻ để xác thực」.
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Konfirmasi Menggunakan【No Ponsel (Hp)

為確保個人就醫及健康資料安全，【行動電話認證】限

「本國籍」人士使用「本人申辦」的「月租型門號」及

「個人4Ｇ行動網路」，才能經由門號所屬的電信業者確

認身分。

Để đảm bảo sự an toàn của thông tin y tế và sức khỏe cá
nhân,
[xác thực bằng điện thoại di động] được giới hạn cho những
người "quốc tịch trong nước" sử dụng ,"số cửa cho thuê
hàng tháng" và "mạng di động 4G cá nhân", có thể thông 
qua hãng viễn thông xác nhâ ̣n số điện thoa ̣i và thân 
phâ ̣n người xử du ̣ng

以行動電話認證
dùng[Điện thoại di động] để xác nhận
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若民眾使用預付卡、或門號非本人申辦、使用公
司門號，請改用【裝置碼認證】。

Nếu người sử dụng thẻ trả tiền trước,hoặc dùng 
số điện thoa ̣i không pha ̉i tên cu ̉a mình xin ,hoặc 
dùng số điện thoa ̣i cu ̉a công ty , vui lòng sử dụng 
[xác thực mã thiết bị] thay thế

裝置碼認證
xác thực mã thiết bị
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以【健保卡】進行認證
dùng[thẻ khám bệnh ] để xác nhận

請準備健保卡及讀卡機至本署「健保卡
網路服務註冊系統」

Vui lòng chuẩn bị thẻ bảo hiểm y tế và
máy đọc thẻ đến sở y tế 「Hệ thống
đăng ký dịch vụ mạng thẻ bảo hiểm y tế」

點選「首次登入請先申請」之連結，依
步驟完成申請並完成「電子信箱認證」。

1

2
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đăng ky ́ mật mã

Nhấp vào liên kết「Vui lòng đăng ký cho 
lần đăng nhập đầu tiên」, làm theo các 
bước để hoàn thành ứng dụng và hoàn 
thành 「xác nhận bằng E-mail」.



點選「首次登入請先申請」連結

Nhấp vào liên kết "Vui lòng
đăng ký cho lần đăng nhập
đầu tiên" 
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以【健保卡】進行認證
dùng[thẻ khám bệnh ] để xác nhận

quên đăng ký mật mã



以健保卡登入「健保卡網路服務註冊系
統」點選「行動裝置認證」；點選【產
生裝置認證碼】，畫面顯示QR-Code
及裝置認證碼。

dùng thẻ y tế đăng nhập「Hệ thống
đăng ký dịch vụ mạng thẻ bảo hiểm y tế」
；bấm vào 【Tạo mã xác thực thiết bị】, 
Màn hình hiển thị QR-Code và mã xác 
thực thiết bị

點選「行動裝置認證」※注意事項：認證碼有
效時間為15分鐘，逾期請重新產生。

bấm vào「Chứng nhận thiết bị di động」※Những
vấn đề cần chú ý：Mã xác thực có hiệu lực trong 15 
phút, quá hạn xin vui lòng đăng ký la ̣i
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以【健保卡】進行認證
dùng[thẻ khám bệnh ] để xác nhận

Chứng nhận thiết
bị di động



Hiển thị màn hình Q-Code， và
nhập mã xác nhận thiết bị

點選【產生裝置認證碼】，畫面顯示
QR-Code及裝置認證碼

bấm vào 【Tạo mã xác thực thiết bị y 
tế】, màn hình hiển thị QR-Code và
mã xác thực thiết bị
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以【健保卡】進行認證
dùng[thẻ khám bệnh ] để xác nhận

Tạo mã xác thực thiết bị y tế



開啟健保快易通APP，點選「健
康存摺」，讀取QR-Code或輸
入裝置認證碼進行認證。

Mở ứng dụng APP bảo hiểm y tế, 
bấm vào「Sổ tiết kiệm sức 
khỏe」, đọc mã QR-Code hoặc 
nhập mã xác thực thiết bị để xác 
thực
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Sổ tiết kiệm sức khỏe

sử dụng QR-Code nhập mã số

Nhập mã xác thực thiết bị



開啟健保快易通APP，點選「健康存摺」進行認證

Mở ứng dụng APP bảo hiểm y tế, bấm vào
「Sổ tiết kiệm sức khỏe」 Để xác thực

完成認證後，輸入「帳號（身分證號）」及健
保卡網路服務註冊「密碼」，點選「登入」，
即可使用「健康存摺」。

đăng nhâ ̣p 5

11

Để duy trìbảo mật dữ liệu, 
Mật khẩu tài khoản sẽ chỉ
được lưu trữ trong 2 giờ, 
sau 2 giờ trôi qua, vui lòng
đăng nhập lại

nhập thành công ， vui 
lòng truy cập trang chủ
chính của hệ thống

XÁC NHẬN

sau khi hoàn thành xác thực, Nhập "Số tài 
khoản (Số thẻ ID)và đăng ký dịch vụ mạng thẻ
bảo hiểm y tế「mâ ̣t mã」bấm vào「đăng nhập」
Bạn có thể sử dụng ngay「Sổ tiết kiệm sức khỏe」


