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V/v báo cáo kết quả thực hiện giai
đoạn 1 Đề án tăng cường kiểm soát
kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
gian đoạn 2017-2020 và việc triển
khai ứng dụng CNTT kết nối cơ sở
cung ứng thuốc

Kỉnh gửi: Sở V tế các tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương
Ngày 07/9/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4041/QĐBYT phê duyệt Đe án tăng cường kiểm soát kc đơn thuốc và bán thuốc kế đơn
giai đoạn 2017-2020; ngày 03/10/2017 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số
4448/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm
soát kc đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số
4041/QĐ-BYT ngàv 07/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Ngày 23/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chí
thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc,
theo đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm “tẻ chức triển khai kết nối các cơ sở cung
ứng thuốc trên toàn quốc từ tháng 9 năm 2018; trong năm 2018, hoàn thành đổi
với các cơ sở bản buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nhà thuốc và tủ thuốc
trạm y tế xã; phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành đỗi với các quầy thuốc. ”
Để đảm bảo triển khai Đồ án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán
thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và việc triển khai ứng dụng công nghệ thông
tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc theo đúng kế hoạch; cliuẩn b ị báo cáo SƯ kếl
việc triển khai Đề án và Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục
Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương:
1. Triển khai ứng dụng công^nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc
trên địa bàn theo đúng lộ trình tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ
tướng Chính phủ.
2. Báo cáo ủ y Ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa
chọn đơn vị cung cấp phần mềm đảm bảo kết nối với cổng cơ sở dữ liệu Dược
Quốc gia.
3. Cơ sở cung ứng thuốc phải gửi dữ liệu lên cổng dữ liệu Dược Quốc gia
ngay sau khi kết thúc hoạt động xuất/nhập thuốc tại cơ sở.
4. Báo cáo kết quả triển khai giai đoạn 1 “Đề án tăng cường kiểm soát kê
đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” và việc thực hiện Chỉ thị

số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các
cơ sở cung ứng thuốc theo Phụ lục kèm theo công văn này.
5.
Báo cáo gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/12/2018 để tổng họp,
báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ.
Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Sở ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c PTT Vũ Đức Đam);
-B ộ trưởng Nguyên Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ ừương Bộ Y tế (để b/c);
- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở cung cấp phần mềm;
- Cơ sớ bán lé thuốc;
- Cổng thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu: VT, TTra.

cực TRƯỞNG

Tuấn Cường

PHỤ LỤC
BÁO CÁƠ KÉT QUẢ TRIỂN KHAI ĐÈ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT
KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN GLAI ĐOẠN 2017-2020 VÀ
CHỈ THỊ 23/CT-TG NGÀY 23/8/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Công văn sốíH^í/QLD-TTra ngàv -to /12/2018)
1. Công tác chỉ đạo điều hành
2. Kết quả các hoạt động đã triển khai
2.1. Các hoạt động:
2.1.1. Hoạt động đánh giá thực trạng kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn.
*Khảo sát tại cơ sở khám hênh, chữa bệnh:
- Tổng số cơ sở khảo sát:............ trong đó bao gồm..............bệnh
viện............. phòng khám.
- Tổng số bác sĩ được phỏng vấn: ....... trong đó .........bác SĨ tại bệnh
viện......... bác sĩ tại phòng khám.
*Khảo sát tại cơ sở hán ỉẻ thuốc:
- Tổng sổ cơ sở bán lẻ thuốc được khảo sát......... trong đó bao gồm....... nhà
thuốc........ quầy thuốc.........tủ thuốc
- Số người bán lẻ thuốc được phỏng vấn:.....
- Sổ khách hàng được phỏng vấn:........
2.1.2. Hoạt động thông tin truyền thông.
2.1.3. Hoạt động tập huấn đào tạo (bao gồm cả nội dung đào tạo về ứng
dụng công nghộ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc).
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2.1.4. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng
thuốc.
- Tổng số cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn:......... trong đó số lượng công
ty .......; nhà thuốc....... ; quầy thuốc..........; tủ thuốc:....
- Tổng số các cơ sở bán lẻ thuốc ứng dụng công nghệ thông tin kết nôi cơ sở
cung ứng thuốc:........ trong đó số lượng nhà thuốc....... ; quầy thuốc..........; tủ
thuốc:....

2.2. Tổng hợp chỉ số đánh giá theo Phụ lục 1,2,3,4,5 gửi kèm Công văn số
6269/BYT-QLD ngày 02/11/2017 của Bộ Y tể về xây dựng kế hoạch& triển khai
thực hiện Đe án tăng cường kiểm soát kê đơn và bản thuốc kê đơn giai đoạn
2017-2020.
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Riêng đối vởỉ hai chỉ số (3) và (4) tại Phụ lục 1 tỏng hợp như sau:
- Chỉ số (3): Tỉ lệ trả lời rất không đồng ý...., không đồng ý ...., trung lập...., đồng
ý .... từ câu 1 đến câu 5 trong phiếu khảo sát Phụ lục 1.
- Chỉ số (4): Tỉ lệ trả lời rất không đồng ý...., không đồng ý...., trung lập...., đồng
ý ....từ câu 6 đến câu 12 trong phiếu khảo sát Phụ lục 1.
2.3. Các hoạt động triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ
tướng Chính phủ.
3. Nhận xét, đánh giá kết quả đã đạt được
4. Thuận lợi, khó khăn, đề xuất
5. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới

