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                      Kính gửi:   Các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn 

Sở Y tế nhận được Công văn số 10045/QLD-PCTTR ngày 24/06/2019 về 

việc hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ 

liệu Dược Quốc gia”. 

 Về vấn đề này, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 Đề nghị các nhà thuốc trên địa bàn chưa kết nối liên thông dữ liệu với hệ 

thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”  khẩn trương triển khai thực hiện ngay. Trong 

tháng 7/2019, Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý các nhà thuốc không thực hiện 

theo đúng quy định. 

 Các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn có quyền tự do lựa chọn bất kỳ cơ sở 

cung cấp phần mềm trên địa bàn theo nguyên tắc các cơ sở trên phải đáp ứng các 

quy định tại Quyết định số 540/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn dữ liệu đầu ra 

phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” 

phiên bản 1.0 và Quyết định số 777/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ 

liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” 

phiên bản 1.0.  

 Việc cấp tài khoản liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc 

gia” do Sở Y tế thực hiện. 

Vậy Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết để 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./. 
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