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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 84
/SYT-KHNV
V/v đảm bảo an toàn hệ thống thông
tin khi liên thông cơ sở bán lẻ thuốc
toàn quốc
KHẨN

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Viettel tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Công văn số 6515/BYT-CNTT ngày 31/10/2018 của Bộ Y tế
về việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin của
Bộ thông tin và truyền thông.
Để chuẩn bị việc liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc trong toàn quốc, Sở
Y tế đề nghị Viettel tỉnh Ninh Thuận:
- Phải có kế hoạch đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin. Hệ
thống mạng cần được quy hoạch kết nối tập trung, đảm bảo đủ hiệu năng để các
ứng dụng chạy thông suốt, ổn định.
- Thực hiện các giải pháp, cơ chế để đảm bảo an toàn hệ thống thông tin,
dữ liệu; phải có quy định về trách nhiệm đảm bảo an toàn dữ liệu, bảo vệ các
thông tin bí mật trong kinh doanh thuốc của các Doanh nghiệp và các cơ sở bán
lẻ, trong đó xác định rõ quyền truy cập, khai thác dữ liệu của đơn vị cung cấp dữ
liệu, trách nhiệm khi để lộ, lọt thông tin bí mật, quan trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Công ty Dược trong tỉnh;

- Các Nhà thuốc
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KHNVTC;
- Website Sở y tế;
- Lưu: VT, Ds Lệ.
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