
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 2050/SYT-NVD 

V/v triển khai kết nối liên thông 

dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ 

liệu Dược Quốc gia” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 14  tháng 8 năm 2019 

 
 

                      Kính gửi:   Các nhà 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); 

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: 

1. Các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh chưa kết nối liên thông với hệ thống “Cơ sở 

dữ liệu Dược Quốc gia” phải khẩn trương triển khai thực hiện (theo đúng lộ trình các 

nhà thuốc phải hoàn thành việc kết nối chậm nhất đến hết ngày 01/01/2019) .  

2. Các nhà thuốc đã kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” phải 

thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu trên hệ thống. 

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý các nhà thuốc không 

thực hiện theo đúng quy định. 

Vậy Sở Y tế thông báo đến các nhà thuốc trên địa bàn biết và nghiêm túc thực 

hiện. 

 
Nơi nhận:                                                                                  

- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Lưu VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Viết Bắc  
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