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Hà Tĩnh, ngày 12  tháng  01  năm 2022 

     Kính gửi:   

- Các bệnh viện trong tỉnh; 

- Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 Ngày 20/12/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 27/2021/TT-BYT quy 

định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Theo đó, Các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử quy định tại 

Thông tư này theo lộ trình: Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải hoàn 

thành trước ngày 30 tháng 06 năm 2022; Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác phải hoàn thành trước ngày 01 tháng 12 năm 2022. 

Riêng tại tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thí điểm kê đơn thuốc bằng hình thức 

điện tử từ năm 2020. Sở Y tế đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 1692/KH-

SYT ngày 19/6/2020 về triển khai ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý kê đơn 

thuốc và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. Đến nay, đã có 21 bệnh viện/trung tâm y tế có giường bệnh trong tỉnh, 749 

mã định danh bác sỹ đã được cấp mã định danh và thực hiện kết nối thành công 

hơn 172.000 đơn thuốc lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia.  

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được và thực hiện có hiệu quả 

Thông tư số 27/2021/TT-BYT, Sở Y tế đề nghị: 

1. Các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai thí điểm phải hoàn thành trước 

30/6/2022 các nội dung:  

 - Tiếp tục bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí kỹ thuật 

theo quy định về kê đơn thuốc điện tử và kết nối liên thông; 

 - Rà soát danh sách các bác sỹ/y sỹ (có thực hiện kê đơn) chưa được cấp 

mã định danh, thực hiện đăng ký mã liên thông bác sỹ/y sỹ và gửi thông tin trên 

Hệ thống đơn thuốc quốc gia tại đường link: https://donthuocquocgia.vn. 

 - Yêu cầu 100% bác sỹ thực hiện kê đơn thuốc điện tử và 100% đơn thuốc 

được liên thông lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia theo quy định của Bộ trưởng 

Bộ Y tế ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người 

bệnh ngoại trú và tổng hợp toàn bộ thuốc mà người bệnh sử dụng trong quá trình 

điều trị nội trú và gửi lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia trước khi người bệnh ra 

viện đối với người bệnh nội trú; Đồng thời gửi đơn thuốc điện tử hoặc mã đơn 

thuốc điện tử cho người bệnh hoặc người đại diện người bệnh thông qua các 

phương tiện điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 - Thực hiện lưu trữ đơn thuốc điện tử như thời gian lưu trữ đơn thuốc giấy 

theo quy định. 

 2. Các cơ sở khám chữa bệnh chưa triển khai thí điểm: 

 Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải hoàn thành trước ngày 30 

tháng 06 năm 2022 và đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phải hoàn 

thành trước ngày 01 tháng 12 năm 2022 các nội dung sau: 
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 - Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy 

định về kê đơn thuốc điện tử và kết nối liên thông; 

 - Thực hiện đăng ký mã liên thông cơ sở khám chữa bệnh, đăng ký mã 

liên thông bác sỹ/y sỹ và gửi thông tin trên Hệ thống đơn thuốc quốc gia tại 

đường link: https://donthuocquocgia.vn. 

 - Yêu cầu 100% bác sỹ thực hiện kê đơn thuốc điện tử và 100% đơn thuốc 

được liên thông lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia theo quy định của Bộ trưởng 

Bộ Y tế ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người 

bệnh ngoại trú và tổng hợp toàn bộ thuốc mà người bệnh sử dụng trong quá trình 

điều trị nội trú và gửi lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia trước khi người bệnh ra 

viện đối với người bệnh nội trú; Đồng thời gửi đơn thuốc điện tử hoặc mã đơn 

thuốc điện tử cho người bệnh hoặc người đại diện người bệnh thông qua các 

phương tiện điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Thực hiện lưu trữ đơn thuốc điện tử như thời gian lưu trữ đơn thuốc giấy 

theo quy định. 

3. Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố  

Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm Y tế triển khai hoàn thành trước ngày 01 

tháng 12 năm 2022 các nội dung tại mục 2 nêu trên. 

4. Phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố  

Chuyển thông tin các nội dung cần triển khai để thực hiện kê đơn điện tử 

tới các phòng khám tư nhân trên địa bàn đồng thời kiểm tra và giám sát việc 

triển khai thực hiện. 

5. Phòng Nghiệp vụ Y 

Tiếp nhận thông tin và cấp mã định danh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 

mã người hành nghề cho đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý thông qua Hệ 

thống đơn thuốc quốc gia phù hợp với các thông tin hành nghề y đã được cấp 

phép. 

6. Phòng Nghiệp vụ Dược 

- Quản lý dữ liệu về kho đơn thuốc điện tử quốc gia; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở bán lẻ thuốc và người hành nghề dược triển 

khai thực hiện Thông tư 27/2021/TT-BYT theo hướng dẫn của Cục Quản lý 

Dược. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- UBND các huyện, tx, tp; 

- Phòng Nghiệp vụ Y (để phối hợp); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, P.NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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