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Số: 1920 /SYT-QLHN
V/v đôn đốc quầy thuốc hoàn thành
kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu
Dược Quốc gia”

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 11 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố
Để đảm bảo thực hiện lộ trình của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày
22/01/2018 của Bộ Y tế (Gọi tắt là: Thông tư số 02/2018/TT-BYT) quy định về
Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, trong thời gian qua Sở Y tế đã tổ chức tập
huấn, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, cụ thể: số
758/SYT-QLHN ngày 25/5/2018 về việc triển khai lộ trình thực hiện về cơ sở
vật chất, kỹ thuật đối với cơ sở bán lẻ thuốc; số 1352/SYT-QLHN ngày
04/9/2018 về việc triển khai kết nối công nghệ thông tin cơ sở cung ứng thuốc;
số 856/SYT-QLHN ngày 03/6/2019 về việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện
ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ sở bán lẻ thuốc. Tuy nhiên đến nay
nhiều quầy thuốc trong tỉnh chưa thực hiện đầy đủ các quy định theo lộ trình của
Thông tư số 02/2018/TT-BYT.
Nhằm tạo điều kiện và đảm bảo các quầy thuốc thực hiện đúng các quy
định theo Thông tư số 02/2018/TT-BYT tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế đề
nghị Văn phòng HĐND-UBND các huyện/thành phố phối hợp, kiểm tra, thông
báo đến các Quầy thuốc trên địa bàn một số nội dung phải thực hiện như sau:
1. Hoàn thành trang bị thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi và thực hiện kết nối
với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” trước ngày 31/12/2019.
Đến ngày 01/01/2020 nếu Quầy thuốc không kết nối với hệ thống “Cơ sở
dữ liệu Dược Quốc gia” Sở Y tế sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược.
2. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 03 đơn vị đủ điều kiện, đăng ký
cung cấp phần mềm đáp ứng chuẩn đầu ra kết nối liên thông với hệ thống “Cơ
sở dữ liệu Dược Quốc gia”, đề nghị các Quầy thuốc chủ động liên hệ:
- Chi nhánh Viettel tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Phòng Khách hàng doanh
nghiệp Viettel Lạng Sơn 02056.286.999 hoặc Đ/c Lê Quang Đạt 0964.215.885)
- Công ty Cổ phần Phần mềm EFECT (Địa chỉ: Phòng 502, Tòa nhà
Viễn Đông, 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Website: www.efectsoft.com.vn; https://tiemthuoc.vn; Liên hệ: Đỗ Ngọc Đức ĐT:0922 234 733; Vũ Minh Anh - ĐT: 0919 001 291)

- VNPT Lạng Sơn (Địa chỉ liên hệ: Bà Đỗ Thị Thu Hương, Phó Giám
đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Lạng Sơn; ĐT: 0917.306.888; email:
huongdtt.lsn@vnpt.vn)
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Y tế
(Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân; Điện thoại: 02053815879 hoặc Ds.
Hoàng Thanh Thúy 0988.304.888) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các công ty cung cấp phần mềm (03);
- Các phòng SYT: NVD, Thanh tra;
- Lãnh đạo Sở;
- Website SYT;
- Lưu: VT, QLHN(HTT).
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