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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 07 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:
- Các Công ty kinh doanh thuốc
- Các Nhà thuốc

Theo tinh thần triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc tại Hội nghị
ngày 30-31/8/2018 của Sở Y tế phối hợp Viettel Ninh Thuận, để thực hiện liên
thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc trên điạ bàn tỉnh Ninh Thuận đúng lộ trình, Sở
Y tế đã ban hành Công văn số 3162/SYT-KHNV ngày 12/9/2018, tại văn bản
này đã yêu cầu các cơ sở bán lẻ, bán buôn thực hiện một số nội dung, đến nay đã
hết thời gian quy định dùng trãi nghiệm phần mềm, riêng Nhà thuốc đã đến lộ
trình (01.01.2019) buộc phải liên thông kết nối toàn quốc, vậy Sở Y tế yêu cầu
các cơ sở báo cáo quá trình thực hiện phần mềm quản lý nhà thuốc thời gian qua
theo các yêu cầu tại Công văn số 3162/SYT-KHNV ngày 12/9/2018 sau đây:
1-Việc cung cấp danh mục thuốc dùng chung cho các cơ sở bán lẻ trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận. Nêu lý do tại sao không cung cấp các thông tin theo mẫu
quy định tại Phụ lục 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4 và thời gian sẽ báo về Sở Y tế.
2- Việc áp dụng phần mềm quản lý Nhà thuốc theo lộ trình và thời gian
quy định của Sở Y tế ;
- Các cơ sở đã sử dụng phần mềm của Viettel: Gửi phiếu khảo sát đánh
giá phần mềm theo mẫu đã gửi cho cơ sở tại buổi Hội nghị, đồng thời báo cáo rõ
những khó khăn, vướng mắc trong sử dụng phần mềm, tính đáp ứng của phần
mềm đối với yêu cầu về hệ thống số theo dõi mua bán theo nguyên tắc GPP, đề
xuất sửa đổi phần mềm nếu có.
Về phí sử dụng phần mềm mỗi năm là 1.800.000 đồng đối với các cơ sở
bán lẻ thuộc phường, thị trấn; 1.200.000 đồng đối với cơ sở bán lẻ thuốc xã, các
cơ sở có ý kiến thống nhất hay đề xuất khác nêu cụ thể trong báo cáo để Sở Y tế
có cơ sở làm việc với Viettel.
- Các cơ sở chưa sử dụng phần mềm quản lý nhà thuốc của Viettel: Giải
trình rõ lý do tại sao chưa sử dụng, trường hợp không có lý do chính đáng và
không cam kết thời gian áp dụng phần mềm Sở Y tế sẽ xem xét rút giấy phép
hoạt động.
+ Trường hợp có sử dụng phần mềm quản lý nhà thuốc khác: Cơ sở báo
cáo rõ đang sử dụng phần mềm nào, đồng thời có trách nhiệm liên hệ Viettel để
xem xét phần mềm đang sử dụng có tương thích, sẵn sàng việc liên thông kết
nối trong toàn quốc, nếu được thì báo cáo rõ thời gian hoàn thành việc liên
thông kết nối, trong trường hợp phần mềm không tương thích để liên thông kết
nối toàn quốc thì các cơ sở phải báo cáo thời gian áp dụng phần mềm quản lý
nhà thuốc của Viettel;

+ Các cơ sở chưa sử dụng phần mềm quản lý Nhà thuốc thì phải giải trình
lý do, cam kết thời gian sử dụng phần mềm, nếu không chấp hành thì nói rõ để
Sở Y tế có hướng xử lý.
+ Riêng đối với các nhà thuốc đã đến lộ trình bắt buộc liên thông kết nối
toàn quốc (01/01/2019), nhưng theo báo cáo của Viettel Ninh Thuận hiện nay
chỉ có 07/18 Nhà thuốc đang áp dụng phần mềm quản lý nhà thuốc, vậy các nhà
thuốc còn lại phải giải trình rõ lý do tại sao không sử dụng phần mềm Viettel,
nếu hết tháng 01 năm 2019, Viettel báo cáo các Nhà thuốc còn lại vẫn chưa sẵn
sàng việc liên thông kết nối làm chậm tiến độ theo quy định của Thủ tướng
Chính phủ, nếu không có lý do chính đáng các nhà thuốc này phải chịu trách
nhiệm, Sở Y tế sẽ xem xét, xử lý theo qui định.
3. Yêu cầu các Công ty có trách nhiệm triển khai Công văn này đến các
Quầy thuốc, Đại lý thuốc trực thuộc Công ty của mình biết để thực hiện báo cáo,
tiếp nhận các Phiếu khảo sát đánh giá phần mêm quản lý nhà thuốc và các báo
của các cơ sở bán lẻ thuộc Công ty mình, tổng hợp báo cáo chung các nội dung
nêu trên và lịch đăng ký lắp đặt phần mềm của những quầy chưa ý kiến góp ý
sửa đổi phần mềm, ý kiến đề xuất về kinh phí…báo cáo về Sở Y tế trước ngày
15/01/2019. Các cơ sở không chấp hành báo cáo theo nội dung công văn này
nếu không có văn bản giải trình lý do, Sở Y tế sẽ xem xé xử lý theo qui định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Viettel Ninh Thuận (Phối hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KHNVTC;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, Ds Lệ.
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