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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ
Số: 82
/SYT-KHNV
V/v phối hợp triển khai liên
thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:
- Viettel tỉnh Ninh Thuận;
- Các Công ty , Nhà thuốc trong tỉnh.

Thực hiện Công văn số 24026/QLD-TTr ngày 28/12/2018 của Cục quản
lý Dược (Bộ Y tế) về việc hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông
dữ liệu. Để chuẩn bị việc liên thông kết nối cơ sở bán lẻ trong toàn quốc, Sở Y
tế đề nghị Viettel tỉnh Ninh Thuận lập kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện
Công văn số 24026/QLD-TTr ngày 28/12/2018 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y
tế), trong đó Viettel tỉnh Ninh Thuận làm đầu mối triển khai và thực hiện các
nhiệm vụ liên quan đến “Đơn vị cung cấp phần mềm” như sau:
- Phải đảm bảo đạt chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra theo Quyết định số
540/QĐ-QLD ngày 20/8/2018 và chuẩn kết nối dữ liệu đầu ra theo Quyết định
số 777/QĐ-QLD ngày 21/11/2018;
- Tổ chức khảo sát các phần mềm quản lý nhà thuốc hiện đang sử dụng tại
các cơ sở bán lẻ mà không phải do Viettel cung cấp, xem xét tính tương thích,
có kế hoạch hỗ trợ các cơ sở bán lẻ đảm bảo có thể sẵn sàng liên thông kết nối
toàn quốc, đặc biệt ưu tiên trước các nhà thuốc, đảm bảo trong tháng 01 năm
2019 phải liên thông kết nối toàn quốc 18/18 nhà thuốc;
- Cung cấp thông tin về nhân viên đầu mối hỗ trợ Sở Y tế và các cơ sở
cung ứng thuốc ở các địa bàn các huyện, thành phố;
- Về phí sử dụng phần mềm, theo ý kiến của các cơ sở bán lẻ, đề nghị
Viettel Ninh Thuận xem xét: (1) Các cơ sở bán lẻ thuộc phường, thị trần là
1.800.000 đồng/năm; (2) Các cơ sở bán lẻ thuộc xã là 1.200.000 đồng/năm
- Các cơ sở cung ứng thuốc phải có trách nhiệm hợp tác với Viettel để
sẵn sàng việc liên thông kết nối trong toàn quốc; phải cập nhật đầy đủ các dữ
liệu xuất nhập tồn, danh mục thuốc hiện có tại cơ sở vào phần mềm, hạn chót
hoàn thành đến hết ngày 27/01/2019.
- Từ ngày 28 đến hết ngày 31/01/2019: 18/18 nhà thuốc phải có văn bản
đề nghị nhu cầu được liên thông kết nối dữ liệu trong toàn quốc gửi Sở Y tế, để
trình hồ sơ về Cục Quản lý Dược./.
(Đính kèm Công văn số 24026/QLD-TTr ngày 28/12/2018)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KHNVTC;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, Ds Lệ.
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