
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  168/SYT-QLHN Lạng Sơn, ngày 29  tháng 01 năm 2019 

V/v trả lời đơn kiến nghị     

                       
Kính gửi: 

           - Văn phòng HĐND - UBND thành phố; 
      - Các nhà thuốc trên địa bàn thành phố. 
 

Sở Y tế nhận được đơn kiến nghị được ghi là “Hội các nhà thuốc TP Lạng Sơn” 

đề ngày 22/01/2019, trong đó đề nghị “Viettel ký hợp đồng với các nhà thuốc nhưng 

đến ngày 01/7/2019 mới tiến hành thu cước và các gói cước nên chia ra theo tháng quý 

năm (Có mức ưu đãi cho mỗi gói cước) để các nhà thuốc lựa chọn phù hợp với quy mô 

kinh doanh” và “Sở Y tế Lạng Sơn có sự thống nhất với đơn vị cung cấp Viettel để các 

nhà thuốc thực hiện tốt thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế”.  

“Hội các nhà thuốc TP Lạng Sơn” không phải là hội chính thức được công nhận 

và có địa chỉ cụ thể. Tuy nhiên để các nhà thuốc đảm bảo việc kết nối và duy trì kết 

nối công nghệ thông tin trong hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” trong cả nước, 

Sở Y tế có ý kiến như sau:  

1. Các nhà thuốc từ ngày 01/01/2019 khi đủ điều kiện kinh doanh phải có kết 

nối công nghệ thông tin phần mềm cung ứng thuốc thực hiện theo thông tư 

02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng 

chính phủ, Bộ Y tế. 

2. Việc thỏa thuận hợp đồng giữa nhà thuốc và Viettel chi nhánh Lạng Sơn 

thuộc dịch vụ giữa nhà cung ứng dịch vụ và nhà sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên Sở Y tế 

đã có văn bản số 165/SYT-QLHN ngày 28/01/2019 gửi Viettel chi nhành Lạng Sơn 

trao đổi các kiến nghị của “Hội các nhà thuốc TP Lạng Sơn” với Viettel để tạo điều 

kiện tốt nhất cho các nhà thuốc sử dụng dịch vụ. 

3. Đến hết ngày 30/01/2019 nếu nhà thuốc không đảm bảo duy trì thường xuyên 

việc kết nối, dữ liệu trên hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” Sở Y tế thực hiện 

theo nội dung Văn bản 47/SYT-QLHN ngày 08/01/2019 của Sở Y tế Lạng Sơn về việc 

nhắc nhở việc kết nối liên thông dữ liệu của Nhà thuốc. 

Sở Y tế xin trả lời đơn kiến nghị để các đơn vị, cá nhân biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Viettel Lạng Sơn (Ph/h); 
- Các phòng SYT: NVD, Thanh tra; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Website SYT; 
- Lưu: VT, QLHN(HTT). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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