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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết
nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ
Y tế về việc ban hành “Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết
nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn”
Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc
và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết
nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Gọi tắt là Tổ công tác)
gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc - Tổ trưởng;
2. Ông Hoàng Anh Tú, Phó Giám đốc Viettel Lạng Sơn - Tổ phó;
3. Bà Hoàng Thanh Thúy, Chuyên viên phòng QLHN Y dược TN - Thư
ký;
4. Bà Hoàng Kim Đào, Trưởng phòng QLHN Y dược TN - Thành viên;
5. Ông Hoàng Văn Tiến, Chánh Thanh tra - Thành viên;
6. Bà Trương Thị Hằng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Thành viên;
7. Ông Hoàng Văn Từ, Chánh Văn phòng - Thành viên;
8. Ông Đào Đình Cường, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Thành
viên;
9. Ông Lê Quang Đạt, chuyên viên giải pháp ngành y tế-Viettel Lạng SơnThành viên;
10. Công chức phụ trách y tế văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố Thành viên.

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai
ứng dụng công nghệ thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn; hướng
dẫn, giám sát và đôn đốc việc sử dụng phần mềm kết nối liên thông đối với các
cơ sở cung ứng thuốc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng
HĐND-UBND huyện, thành phố; Viettel Lạng Sơn; Chánh Văn phòng, Chánh
Thanh tra, Trưởng các phòng: Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Nghiệp vụ Y,
Nghiệp vụ Dược, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các ông, bà có tên
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- UBND các huyện, thành phố (p/h);
- Viettel Lạng Sơn
- Lãnh đạo Sở;
- Trang thông tin điện tử SYT;
- Lưu: VT.
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