
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

               
Số:        /SYT-NVD 

V/v tăng cường quản lý, kết nối liên thông 

cơ sở cung ứng thuốc và hướng dẫn sử dụng 

Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Tuyên Quang, ngày      tháng 8 năm 2020 

                Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố.  

 Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc 

và bán thuốc theo đơn giai đoạn 2019-2020” trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-BYT ngày 14/02/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia 

(có bản sao gửi kèm); 

 Căn cứ Công văn số 4862/QLD-PCTTra ngày 23/4/2020 của Cục Quản lý 

Dược - Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý, kết nối liên thông cơ sở cung ứng 

thuốc và hướng dẫn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia; 

Để đảm bảo triển khai hiệu quả việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng 

thuốc, Sở Y tế đề nghị:  

1. UBND huyện/thành phố: 

- Chỉ đạo Phòng Y tế huyện/thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung 

nêu mục 2 tại Công văn này.  

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về hành nghề dược 

và các quy định về liên thông kết nối cơ sở cung ứng thuốc. Xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.  

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện/thành phố tuyên 

truyền về việc liên thông kết nối cơ sở cung ứng thuốc, cơ sở khám chữa bệnh; 

tuyên truyền để người dân biết và nâng cao nhận thức về việc mua thuốc kê đơn 

phải có đơn thuốc theo quy định. 

2. Phòng Y tế huyện/thành phố: 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện/thành phố tiếp 

tục tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về 

dược và phổ biến, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo, quy định của Chính phủ, 

Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế về việc tăng cường kiểm soát kê đơn, bán thuốc 

kê đơn và quản lý kết nối liên thông sơ sở cung ứng thuốc tới tất cả các cơ sở 

khám chữa bệnh, bán lẻ thuốc trên địa bàn. 

- Phối hợp với cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện/thành phố tuyên 

truyền về việc liên thông kết nối cơ sở cung ứng thuốc, cơ sở khám chữa bệnh; 

tuyên truyền để người dân biết và nâng cao nhận thức về việc mua thuốc kê đơn 

phải có đơn thuốc theo quy định. 



- Truy cập vào Hệ thống Dữ liệu cơ sở Dược Quốc gia tại địa chỉ: 

https://duocquocgia.com.vn. Tên tài khoản đăng nhập và mật khẩu ban đầu của 

các Phòng Y tế huyện/thành phố được gửi kèm tại phụ lục 1 Công văn này. Đề 

nghị sau khi truy cập, các Phòng Y tế đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật của 

hệ thống.  

- Thường xuyên truy cập vào hệ thống với tần suất truy cập tối thiểu 2 giờ 

làm việc/lần. Đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc thường xuyên cập nhật dữ 

liệu lên hệ thống Cơ sở Dữ liệu Dược Quốc gia; chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc 

thu hồi và xử lý đối với thuốc hết hạn sử dụng được cảnh báo trên hệ thống, thu 

hồi và xử lý đối với thuốc bị đình chỉ lưu hành, bị thu hồi khi có văn bản chỉ đạo 

của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

- Thường xuyên tham mưu cho UBND huyện/thành phố các biện pháp để 

tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh thuốc trên 

địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý việc triển khai thực Kế hoạch số 65/KH-UBND 

ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về triển khai thực hiện Đề án 

“Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn giai đoạn 2019-

2020” trên địa bàn tỉnh.  

- Tổ chức giám sát việc liên thông kết nối của các cơ sở cung ứng thuốc 

trên địa bàn. Báo cáo định kỳ kết quả liên thông kết nối của các cơ sở bán lẻ 

thuốc trên địa bàn về Sở Y tế và UBND huyện/thành phố theo phụ lục 2 Công 

văn này (trước ngày mùng 10 tháng đầu tiên của mỗi quý). 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ 

với Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y Dược) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                       KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở Y tế;  

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVYDB; 

      Nguyễn Thế Yên 

https://duocquocgia.com.vn/
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