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V/v nhắc nhở việc kết nối liên thông 
dữ liệu của Nhà thuốc  

 

                       
Kính gửi: 

           - Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố; 
      - Các Nhà thuốc trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Văn bản “Hỏa tốc” số 24026/QLD-TTra ngày 28/12/2018 của 

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối 

liên thông dữ liệu quy định “Đơn vị cung cấp dịch vụ, quản trị hệ thống “Cơ sở 

dữ liệu Dược Quốc gia” là: Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel và Chi 

nhánh Viettel tỉnh”.  

Từ tháng 7/2018, Sở Y tế Lạng Sơn đã phối hợp với Chi nhánh Viettel 

tỉnh tập huấn sử dụng phần mềm và cung cấp tài khoản cho 100% cơ sở bán lẻ 

thuốc trên địa bàn tỉnh. Ngày 12/12/2018, Sở Y tế đã ban hành Văn bản số 

1915/SYT-QLHN về việc đôn đốc hoàn thành ứng dụng công nghệ thông tin, 

kết nối mạng đối với các nhà thuốc trước ngày 31/12/2018. Tuy nhiên, đến nay 

mới chỉ có 10 nhà thuốc thực hiện kết nối và duy trì kết nối công nghệ thông tin 

trong hệ thống quản lý. Để đảm bảo việc kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu 

Dược Quốc gia” trong cả nước, Sở Y tế yêu cầu:   

1. Đối với các nhà thuốc:  

- Đơn vị cung cấp dịch vụ, quản trị hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc 

gia” trên địa bàn tỉnh là Chi nhánh Viettel tỉnh Lạng Sơn, đề nghị các nhà thuốc 

ký hợp đồng với đơn vị cung cấp phần mềm (Chỉ thu tiền thuê bao duy trì hệ 

thống tính từ ngày 01/7/2019).  

- 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 thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. 

2. Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố:  

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc kết nối hệ thống “Cơ sở dữ liệu 

Dược Quốc gia” của nhà thuốc trên địa bàn quản lý.  

- Thông báo về Sở Y tế những nhà thuốc cố tình không thực hiện việc kết 

nối công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý ảnh hưởng đến công tác quản lý 

trong toàn ngành, để xem xét xử lý theo quy định.   

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, trao đổi đề nghị liên hệ: 



Sở Y tế Lạng Sơn: Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế 

(Điện thoại: 02053815879) hoặc Ds. Hoàng Thanh Thúy 0988.304.888.  

Viettel Lạng Sơn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp Viettel Lạng Sơn 

02056.286.999 hoặc Đ/c Lê Quang Đạt 0964.215.885  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị, cá nhân để phối hợp 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). 
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