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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

 

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

 

Số: 1352/SYT-QLHN Lạng Sơn, ngày 04 tháng 9 năm 2018 
V/v triển khai kết nối công nghệ 
thông tin cơ sở cung ứng thuốc 

 

                       
Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố;  
-  Các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị 
trực tuyến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng cơ sở cung ứng 
thuốc ngày 24/8/2018; 

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc 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 5071/QĐ- BYT ngày 17/8/2018 của 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”.   

Để chủ động triển khai, ngay trong tháng 7/2018 Sở Y tế đã phối hợp với 
Viettel Lạng Sơn tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm kết nối mạng 
các cơ sở cung ứng thuốc cho 100% các nhà thuốc (118 nhà thuốc) và đã cấp 
Account cho từng cơ sở cung ứng thuốc. Để đảm bảo đúng tiến độ việc kết nối 
ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ sở cung ứng thuốc, Sở Y tế đề nghị 
Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc thực 
hiện một số nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố: Tăng cường kiểm tra 
đôn đốc các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn kết nối phần mềm quản lý kê đơn 
thuốc và bán thuốc kê đơn. 

- Đối với các nhà thuốc: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đảm bảo   
các nhà thuốc kết nối công nghệ thông tin mạng cơ sở cung ứng thuốc hoàn 
thành trước ngày 30/9/2018. 

- Đối với quầy thuốc: Viettel Lạng Sơn sẽ phối hợp với Văn phòng 
HĐND-UBND các huyện, thành phố tổ chức lớp tập huấn triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin kết nối mạng cơ sở cung ứng thuốc cho các quầy thuốc trên 
địa bàn trong tháng 9-10/2018 (Có phụ lục kèm theo). 

- Báo cáo kết quả thực hiện kết nối ứng dụng công nghệ thông tin đối với 
nhà thuốc trên địa bàn về Sở Y tế trước ngày 05/10/2018 để tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh. 
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2. Các đơn vị trực thuộc: Yêu cầu Lãnh đạo đơn vị triển khai đầy đủ, 
thông báo rộng rãi các văn bản liên quan đến kiểm soát kê đơn thuốc và bán 
thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết 
nối cơ sở cung ứng thuốc, của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh (Các văn bản 
gửi kèm trên eOffice) đến toàn thể cán bộ viên chức và người lao động. 

- Yêu cầu các cán bộ viên chức là chủ các nhà thuốc hoặc chịu trách 
nhiệm chuyên môn tại nhà thuốc thực hiện đúng quy định về hành nghề dược, 
gương mẫu, khẩn trương thực hiện kết nối công nghệ thông tin mạng cơ sở cung 
ứng thuốc (Đối với nhà thuốc hoàn thành kết nối trước 30/9/2018). 

- Tạo điều kiện cho cán bộ viên chức được tham dự tập huấn hướng dẫn 
sử dụng phần mềm kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc khi được Ban chỉ đạo 
mời. 

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Y tế 
(Phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân, ĐT 0205 3815 879) để phối hợp giải 
quyết./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ Sở; 
- Phòng NVD, Thanh tra; 
- Lưu: VT, QLHN(HTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

 Phan Lạc Hoài Thanh 
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PHỤ LỤC 

THỜI GIAN TẬP HUẤN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI MẠNG CƠ SỞ CUNG ỨNG THUỐC 

 (Kèm theo Công văn số 1352/SYT-QLHN ngày 04 tháng 9 năm 2018  
của Sở Y tế Lạng Sơn)  

 

STT Thời gian Đơn vị  Địa điểm tổ chức  

1 Tháng 9 
Huyện Chi Lăng 

Huyện Hữu Lũng 
Huyện Hữu Lũng 

2 Tháng 9 
Huyện Lộc Bình 

Huyện Lộc Bình 
Huyện Đình Lập 

3 Tháng 10 
Thành Phố Lạng Sơn 

Thành phố Lạng Sơn 
Huyện Cao Lộc 

4 Tháng 10 
Huyện Tràng Định 

Huyện Tràng Định 
Huyện Văn Lãng 

5 Tháng 10 

Huyện Văn Quan 

Huyện Bình Gia Huyện Bình Gia 

Huyện Bắc Sơn 

 
Ghi chú: Thời gian cụ thể sẽ thông báo khi tổ chức lớp tập huấn. 
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