
UBND TỈNH HÀ TĨNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2218/SYT- NVD       n   n    02 tháng 7 năm 2021 

V/v thực hiện kết nối liên thông 

phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ 

thuốc.  

  

   Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, trong đó yêu cầu các Nhà thuốc, Quầy thuốc, 

Tủ thuốc trạm y tế xã (gọi tắt là các cơ sở bán lẻ thuốc) phải thực hiện kết nối 

liên thông phần mềm bán lẻ thuốc. Qua rà soát trên “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc 

gia” và dữ liệu hành nghề Dược, đến nay trên địa bàn tỉnh có: 1074 cơ sở bán lẻ 

thuốc nhưng mới có 735 cơ sở có tài khoản phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ 

thuốc và kết nối liên thông còn 339 cơ sở bán lẻ thuốc chưa được cấp tài khoản 

phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc (trong đó 336 quầy thuốc và 03 tủ thuốc 

trạm y tế xã); trong 735 cơ sở bán lẻ đã có tài khoản thì có 332 cơ sở chưa thực 

hiện kết nối liên thông trên phần mềm trong thời gian từ 01/01/2021 đến 

25/6/2021, 

Để đảm bảo triển khai phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc và kết nối 

liên thông đúng lộ trình theo quy định tại Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 

22/1/2018 của Bộ Y tế, Sở Y tế yêu cầu:   

 1. Các cơ sở bán lẻ thuốc chưa có tài khoản phần mềm: Người phụ trách 

chuyên môn/chủ cơ sở bán lẻ phải chuẩn bị máy tính kết nối mạng intenet, ký 

kết hợp đồng với đơn vị cung cấp phần mềm để cài đặt phần mềm quản lý cơ sở 

bán lẻ thuốc và kết nối mạng liên thông bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, 

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

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

cho cơ quan quản lý khi có yêu . (P ụ lục I-  Các cơ sở bán lẻ t uốc c ưa được 

cấp t i k oản p ần mềm được đăn  tải trên Cổn  t ôn  tin điện tử của Sở Y tế);  

 2. Các cơ sở bán lẻ thuốc đã có tài khoản nhưng chưa thực hiện kết nối 

liên thông trên phần mềm: Người phụ trách chuyên/chủ cơ sở bán lẻ  phải thực 

hiện kết nối mạng liên thông bảo đảm kiểm soát, xuất xứ, giá cả, nguồn gốc 

thuốc mua vào bán ra. Có cơ chế chuyển thông tin việc mua bán thuốc giữa nhà 

cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản 

lý khi có yêu cầu. (Phụ lục II - Các cơ sở bán lẻ t uốc c ưa t ực  iện kết nối 



liên t ôn  trên p ần mềm được đăn  tải trên Cổn  t ôn  tin điện tử của Sở Y 

tế);  

 3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

các huyện, thị xã, thành phố, phổ biến nội dung này đến các cơ sở bán lẻ thuốc 

trên đại bàn quản lý (Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc tram y tế); Tăng cường 

kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn chú trọng kiểm tra việc thực hiện kết 

nối liên thông phần mềm bán lẻ thuốc, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn 

gốc thuốc mua vào bán ra; Xử lý nghiêm các cơ sở bán lẻ thuốc không thực hiện 

đầy đủ quy định về “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” nhất là các cơ sở bán lẻ 

thuốc không thực hiện việc cài đặt và kết nối phần mềm bán lẻ thuốc. 

  Sở Y tế thông báo để các đơn vị, cơ sở bán lẻ thuốc biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Q. Giám đốc Sở (để b/c); 

- Thanh tra Sở (để p/h) 

- Lưu: VT, NVD. 

- Cổng thông tin điện tử; 

Gửi văn bản giấy và điện tử. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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