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Kính gửi:  Cục Công nghệ thông tin. 

 

Thực hiện Công văn số 373/CNTT-THKCB ngày 08/6/2022 của Cục 

Công nghệ thông tin về việc triển khai Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định kê 

đơn thuốc bằng hình thức điện tử, Sở Y tế báo cáo cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo:  

Sở Y tế Hà Tĩnh đã có các văn bản chỉ đạo: Văn bản số 153/SYT-NVD 

ngày 12/01/2022 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 27/2021/TT-BYT; 

Văn bản số 1254/SYT-NVY ngày 15/4/2022 gửi đến các cơ sở khám chữa bệnh 

và các cơ sở bán lẻ thuốc trong tỉnh về việc hướng dẫn kết nối với hệ thống 

thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn. 

2. Kết quả đạt được: 

- Toàn tỉnh đã có 288/533 cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã được cấp 

mã định danh (Trong đó có 245 Phòng khám ngoài công lập chưa có chế tài bắt 

buộc phải sử dụng phần mềm khám chữa bệnh do đó chưa triển khai được kê 

đơn thuốc điện tử); 

- 1.235 Bác sỹ của các cơ sở khám chữa bệnh được cấp mã định danh; 

- 194.388 đơn thuốc trên hệ thống. 

- 1048 cơ sở bán lẻ (nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế), 100% cơ 

sở triển khai phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc và kết nối liên thông Hệ 

thống Dược Quốc gia. 

3. Khó khăn, vướng mắc: 

- Hiện nay phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc đã có mục bán thuốc 

theo đơn điện tử, tuy nhiên các đơn thuốc điện tử tại Hệ thống đơn thuốc Quốc 

gia chưa tự động liên thông tới Hệ thống dược Quốc gia và phần mềm quản lý 

cơ sở bán lẻ thuốc, do đó chưa thuận lợi cho việc bán thuốc theo đơn điện tử. 

- Phần mềm HIS cập nhật đôi khi chưa đồng bộ với cấu trúc với bên cổng 

điện tử của đơn thuốc điện tử nên không gửi đơn được. 

- Phần mềm đơn thuốc điện tử đôi lúc bảo trì đột xuất trong giờ hành 

chính làm việc, không gửi được đơn thuốc điện tử. 



 

- Đơn thuốc nhiều lúc kê nhầm số lượng hoặc khi chỉnh lại tên thuốc, hàm 

lượng, số lượng, cách dùng sau khi gửi đơn lên cổng đơn thuốc điện tử không 

thể sửa lại được đơn. 

- Website: Donthuocdientu.vn chức năng lấy lại mật khẩu chưa hoạt động, 

rất bất tiện khi quên mật khẩu. 

- Một số trường hợp khi đã kết thúc hồ sơ khám chữa bệnh quay lại xin 

đơn thuốc thì không thực hiện cấp được trên phần mềm. 

- Đơn thuốc morphin trên hệ thống chưa đúng quy định. 

4. Kiến nghị, đề xuất: 

- Triển khai kết nối giữa Hệ thống đơn thuốc Quốc gia và Hệ thống dược 

Quốc gia, để truyền tải dữ liệu về đơn thuốc điện tử tới phần mềm quản lý cơ sở 

bán lẻ thuốc và các dữ liệu về việc bán thuốc theo đơn tới Hệ thống đơn thuốc 

Quốc gia. 

- Bổ sung điều kiện các phòng khám ngoài công lập phải sử dụng phần 

mềm khám chữa bệnh trong hồ sơ thẩm định cấp phép cơ sở khám chữa bệnh. 

Sở Y tế báo cáo Cục Công nghệ thông tin xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Q. Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

Gửi văn bản điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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