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

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 33/SYT- NVD       n   n    05 tháng 01 năm 2022 

V/v tăng cường quản lý, kết nối 

các cơ sở cung ứng thuốc 
  

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các công ty/ chi nhánh Dược; 

- Các cơ sở bán lẻ 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 các cơ sở cung ứng thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế ban 

hành quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BYT ngày 10/6/2020 của Bộ Y tế sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-BYT ngày 14/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu 

Dược Quốc gia; 

Thực hiện Văn bản số 8515/UBND-VX1 ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ.  

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 và tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh 

thực hiện kết nối liên thông phần mềm cung ứng thuốc, Sở Y tế đề nghị:   

 1. Các cơ sở bán lẻ thuốc:  

- Phải có thiết bị và tài khoản phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc và kết 

nối liên thông, thực hiện kết nối mạng.  

- Có trách nhiệm thực hiện liên thông kết nối cập nhật kịp thời, đầy đủ 

ngay sau khi phát sinh số liệu mua, bán, hủy thuốc… nhập số liệu chậm nhất vào 

thời điểm 24h00 cùng ngày để bảo đảm kiểm soát xuất xứ, nguồn gốc, giá cả 

thuốc mua vào bán ra (riêng quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã thuộc khu vực 1, 

vùng núi, hải đảo, tối thiểu cập nhật dữ liệu trước 17h00 ngày thứ 6 của tuần 

đó); trường hợp phát sinh các yếu tố khách quan như thiên tai, hỏa hoạn…cơ sở 

phải cập nhật dữ liệu sau khi khắc phục sự cố. 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.  

- Thực hiện bán thuốc kê đơn đúng quy định và cập nhật dữ liệu trên phần 

mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc và kết nối liên thông, tuyệt đối không bán thuốc 

kê đơn khi không có đơn thuốc. 
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2. Các công ty/ chi nhánh dược:  

- Phải có thiết bị, máy tính kết nối internet và phần mềm vi tính thực hiện 

quản lý hoạt động phân phối thuốc, thực hiện kết nối mạng;  

- Có trách nhiệm thực hiện liên thông, kết nối cập nhật kịp thời, đầy đủ 

ngay sau khi phát sinh số liệu mua, bán, hủy thuốc…, nhập số liệu chậm nhất 

vào thời điểm 24h00 cùng ngày để bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc 

thuốc mua vào, bán ra; trường hợp phát sinh các yếu tố khách quan như thiên tai, 

hỏa hoạn…cơ sở phải cập nhật dữ liệu sau khi khắc phục sự cố. Có cơ chế 

chuyển thông tin về việc mua bán thuốc, 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. 

- Đôn đốc và giám sát các quầy thuốc trực thuộc đơn vị thực hiện phần 

mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc và kết nối liên thông. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

-  Phổ biến nội dung này đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý 

(Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế);  

- Truy cập thường xuyên vào hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia (địa 

chỉ website http://duocquocgia.com.vn) để kịp thời phát hiện số lượng thuốc hết 

hạn, hoặc sắp hết hạn dùng tại các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, có biện 

pháp kiểm tra, giám sát, xử lý, ngăn chặn việc đưa ra lưu hành các loại thuốc đã 

hết hạn dùng hoặc sắp hết hạn dùng tại các cơ sở kinh doanh dược trên đại bàn. 

- 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, tình trạng bán thuốc theo đơn; 

- 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”, đặc biệt là các cơ sở bán lẻ thuốc không 

thực hiện việc cài đặt, kết nối phần mềm bán lẻ thuốc và bán thuốc kê đơn khi 

không có đơn thuốc. 

Sở Y tế đăng tải Danh sách các cơ sở bán lẻ thuốc chưa được cấp tài 

khoản phần mềm (P ụ lục I) và danh sách Các cơ sở bán lẻ thuốc chưa thực hiện 

kết nối liên thông trên phần mềm (P ụ lục II) trên Cổng thông tin điện tử của Sở 

Y tế; Địa chỉ: http://soyte.hatinh.gov.vn. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Q. Giám đốc Sở (để b/c); 

- Thanh tra Sở (để p/h); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

Gửi văn bản giấy và điện tử. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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