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                    Hà Tĩnh, ngày 15  tháng 7 năm 2022 

                         Kính gửi:  

- Các bệnh viện, trung tâm y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 12/7/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BYT về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về 

đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và 

Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Thông tư có hiệu lực từ ngày 

15/9/2022. (Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022 đính kèm theo văn 

bản). 

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Thông tư kịp thời, đúng quy định, 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Các bệnh viện, Trung tâm Y tế: 

- Tổ chức phổ biến Thông tư tới tất cả các cán bộ, viên chức, người lao 

động làm việc ở các bộ phận có liên quan đến các nội dung hướng dẫn trong 

Thông tư; Thực hiện đúng các quy định trong Thông tư kể từ ngày Thông tư có 

hiệu lực. 

- Các Trung tâm y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các 

Trạm Y tế thuộc đơn vị mình quản lý về việc thực hiện các nội dung theo quy 

định của Thông tư. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Y tế: Phổ biến, triển 

khai Thông tư đến các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn; tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Q.GĐ, PGĐ Sở Y tế; 

- UBND các huyện, TX, TP; 
- Các phòng chức năng; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVD.                  
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