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Kính gửi:  

 - Đơn vị trực thuộc; 

 - Các Bệnh viện ngoài công lập; 

 - Phòng Y tế quận/huyện; 

 - Các cơ sở kinh doanh thuốc. 
 

 Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường quản lý, kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc; 

 Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế phê duyệt  “Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 

2107-2020”;  

 Căn cứ công văn số 44451/QLD-TTRa ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn, quản lý việc kết nối liên thông 

dữ liệu. 

 Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý việc phân phối và bán lẻ thuốc trên địa 

bàn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc kê đơn và bán thuốc kê đơn trên địa bàn. Sở 

Y tế thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan 

khẩn trương thực hiện triển khai như sau:  

 1. Tuân thủ việc kết nối mạng liên thông để đảm bảo kiểm soát xuất xứ, giá cả, 

nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. Có cơ chế chuyển thông tin về việc mua bán, chất 

lượng thuốc giữa nhà cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyển giao thông tin 

cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu;    

 2. Thực hiện tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cơ sở bán thuốc 

và người dân việc mua thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc;  

 3. Hiện nay còn  rất cơ sở đã thực hiện kết nối nhưng chưa cập nhập đầy đủ 

các dữ liệu theo yêu cầu trong phần mềm quản lý.  

  Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện qui định bán thuốc kê 

đơn phải có đơn của thầy thuốc và thực hiện việc liên thông kết nối với “Cơ sở dữ liệu 

Dược quốc gia” theo qui định, xử lý nghiệm các cơ sở vi phạm theo qui định của Pháp 

luật./. 
Nơi nhận: 
-Như trên; 

-Phòng Thanh tra 

-Trang web Sở Y tế; 

-Lưu VP, NVD. 
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V/v cập nhật dữ liệu liên thông với 

Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia 
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