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Kính gửi: Các cơ sở hành nghề dược ngoài công lập. 

     

Thực hiện Công văn số 447/SYT-NVYD ngày 08/3/2023 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc đôn đốc thực hiện kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc. 

Ngày 23/08/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-

TTg về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. Để nghiêm 

túc và khẩn trương thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế (Cục 

Quản lý Dược), Sở Y tế đã triển khai nhiều giải pháp như: Ban hành văn bản 

pháp lý, văn bản hướng dẫn; tổ chức các đoàn kiểm tra tại cơ sở; tổ chức hội 

thảo, tập huấn để hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai 

giữa các địa phương; ban hành các chuẩn kết nối liên thông Hệ thống cơ sở dữ 

liệu Dược Quốc gia,...Tuy nhiên thời gian gần đây các cơ sở bán lẻ thuốc cập 

nhật liên thông dữ liệu dược quốc gia của một số cơ sở bán lẻ thuốc bị gián 

đoạn, không liên tục. Bên cạnh đó, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 27/2021/TT-

BYT ngày 20/12/2021 quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và Thông 

tư số 04/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

52/2017/TTBYT ngày 29/12/2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 

22/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy 

định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

Theo đó, cần phải đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý 

kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn và Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia.  

Để việc đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý kê 

đơn thuốc và bán thuốc theo đơn và Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia, Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố yêu cầu các cơ sở thực hiện: 

- Tiếp tục thực hiện thường xuyên, kịp thời cập nhật dữ liệu lên Hệ thống 

cơ sở Dược Quốc gia.  

- Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông 

cơ sở cung ứng thuốc theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. 

- Chỉ được phép kinh doanh thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, 

thuốc có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hóa đơn, chứng từ hợp lệ; mua thuốc từ các 

cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp theo đúng phạm vi kinh doanh trên giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Chỉ được bán thuốc phải kê đơn khi có đơn 

thuốc của bác sĩ.  



Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi thông tin, đề nghị liên hệ Bà 

Hoàng Thanh Thúy - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y- Dược, Sở Y tế (điện 

thoại: 0205 3815 879) để phối hợp giải quyết. 

Văn phòng HĐND-UBND thành phố yêu cầu các cơ sở nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- CPCVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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