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                      Kính gửi: 

- Các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn; 

- Các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn. 

 

Căn cứ Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Công văn số 24026/QLD-TTra ngày 28/12/2018 của Cục Quản lý 

Dược về việc hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu; 

Thực hiện Công văn số 44451/QLD-TTra ngày 29/03/2019 về việc triển khai 

Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và 

quản lý việc kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khám chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh thuốc trên 

địa bàn tỉnh: 

1. Đối với các nhà thuốc chưa tiến hành kết nối liên thông cơ sở dữ liệu 

trên “Cơ sở dữ liệu dược quốc gia”: phải tiến hành kết nối và cập nhật cơ sở dữ liệu 

trên “Cơ sở dữ liệu dược quốc gia”. 

2. Các cơ sở kinh doanh thuốc phải chấp hành nghiêm quy chế kê đơn 

thuốc. Các thuốc kê đơn chỉ được bán khi có đơn của thầy thuốc.  

3. Các cơ sở khám chữa bệnh phải có phương án đáp ứng nhu cầu khám 

chữa bệnh của người dân, tránh tình trạng bệnh nhân không thể mua thuốc kê đơn 

do không được khám bệnh và chỉ định của thầy thuốc. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường 

tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc kê đơn, tránh tình 

trạng lạm dụng thuốc kê đơn.   

5. Từ ngày 02/05/2019, Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra việc kết nối liên thông 

dữ liệu của các nhà thuốc trên địa bàn. Các đơn vị không thực hiện việc kết nối liên 

thông dữ liệu trên “Cơ sở dữ liệu dược quốc gia” sẽ bị xử lý theo quy định. 



Vậy Sở Y tế thông báo để  các đơn vị khám chữa bệnh, trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật và các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn nghiêm túc thực hiện.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc, xin trao đổi 

với phòng Nghiệp vụ Dược của Sở Y tế (SĐT: 0234 3820 939) để được giải 

thích thêm. 

Trân trọng cám ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT KSBT (phối hợp); 

- Giám đốc (báo cáo); 
- Lưu VT, VP. 
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Nguyễn Nam Hùng 
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