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

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

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

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 (Thông tư 02). 

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: 

1. 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. 

2. Các quầy thuốc trên địa bàn chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng 

cho việc triển khai việc kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược 

Quốc gia” kể từ ngày 01/01/2020 theo đúng lộ trình đã quy định (Thông tư 02).  

Vậy Sở Y tế thông báo đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn biết và nghiêm 

túc thực hiện. 

Trân trọng cám ơn./. 

 
Nơi nhận:                                                                                  

- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Lưu VT, NVD. 
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