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khai kết nối liên thông dữ liệu

Hà Nội, ngày¿1 2 tháng năm 2018

HỎA TỐC Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 20/8/2018, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết dịnh số 540/QĐ- 
QLD về việc ban hành “Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công 
nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc”phiên bản 1.0.

Ngày 27/11/2018, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 777/QĐ- 
QLD về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ 
thông tin kết nối liên thống cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.

Đe đảm bảo việc kết nối giữa các cơ sở sử dụng phần mềm của các nhà 
cung cấp khác nhau, Cục Quán lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương triển khai:

1. Tồ chức đẩu mối, phối họp với đơn vị xây dụng, quản trị hộ thống “Cơ 
sở dữ liệu Dược Quốc gia” khẩn trương thực hiện việc cấp tài khoản liên thông 
cho các đơn vị (hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo công văn này) và hướng dẫn 
các đơn vị Liên địa bản thực hiện kết nối.

2. Đôn đốc, chỉ đạo, giám sát việc kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu 
Dược Quốc gia”, cử đầu mối hỗ trợ các đơn vị trên địa bản thực hiện liên thông 
kết nối dữ liệu.

Y Trong quá [rình triển khai, nếu có vương mắc, đề nghị phản ánh về Cục 
Quản lý Dược (Phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm, Ông Trần Mình Đức, ĐT: 
0859816886, cmail:thanhtra.qỉd@moh.gov.vn).

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương 
triển k h a i./.

Nơi nhận:
Như trên;
VPCP (đổ báo cáo PTT Vũ Đức Dam);

- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (dể b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- BYT: VPB, CNTT, KCB;
- Các đơn vị cung cấp phần mềm ;
- Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cơ sở cung ứng thuc
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, f  Tra (02b).
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PHỤ LỤC
Hướng dẫn tạm thòi triển khai kết nối liên thông dữ liệu cơ sở cung ứng thuốc

f _ _____
( Ban hành kèm theo Công văn sỏJfữo?G /QLD-TTra ngày^g tháng/£  năm 2018)

1. Quy định chung
Thiết lập kênh kết nối an toàn giữa hệ thống quản lý phần mềm tập trung 

của các nhà cung cấp phần mềm tới hệ thống “Cơ sở dữ liệu Duợc Quốc gia”. 
Mỗi nhà cung cấp phần mềm quản lý nhà thuốc được đăng ký và sử dụng 01 tài 
khoản cho các cơ sở sử dụng phần mềm của nhà cung cấp đó.

Đơn vị cung cấp dịch vụ, quản trị hệ thống “Cơ sở dử liệu Dược Quốc gia” 
là: Tổng công ty giải pháp doanh ngiệp Viettel và Chi nhánh Viettel tỉnh.

Các đơn vị cung cấp phần mềm, cơ sở sử dụng phần mềm phải thực hiện 
việc bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các đơn vị cung cấp phần mềm, cơ sở sử dụng phần mềm phải dảm bảo 
dạl. chuẩn yêu cầu dữ liệu dầu ra theo Quyết định số 540/QĐ-QLD ngày 
20/8/2018 và chuẩn kết nối dữ liệu theo Quyết định số 7///QD-QLD ngày 
27/11/2018.

Dư liệu phải dược gửi lẽn hệ thống “Cơ sở dử liệu Dược Quế 
sau khi kết thúc giao dịch. ' 0

2. Hướng dẫn kết nối đối vói các đơn vị cung cấp phần mềm í* '
ỉ  \  .  1 . í  ' .  T i - " - :

ay

văn bản về Cục Quản lý Dược.
Bước 2: Trong thơi gian 02 ngày kể Lừ khỉ nhận dược văn bản, Cục Quản 

lý Dược chưyển danh sách các đơn vị cho Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp 
Viettel.

Bước 3: Trong thời gian 02 ngày kể từ khi nhận được danh sách từ Cục 
Quản lý Dược, Tổng công ty giải pháp doanh ngiệp Viettel có trách nhiệm mở 
cổng, cấp tài khoản, thiết lập kênh kết nối dể các dơn vị thực hiện được việc kết 
nối và chuyển dữ liệu vào hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”.

3. Hướng dẫn kết nối đối với các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn 
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Bước 1: Sở Y tế lập danh sách các cơ sở cung ứng thuốc có nhu cầu kết 
nói, càn cung cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu.

Bước 2: Sở Y tế chuyển danh sách các cơ sở cung ứng thuốc cho Chi 
nhánh Viettel tỉnh.

Bước 3: Trong thời gian 02 ngày từ kể từ khi nhận được danh sách từ Sở 
Y tế, Chi nhánh Viettel tỉnh thực hiện cấp tài khoản, hướng dẫn kết nối cho các 
cơ sở cung ứng thuốc.



3. Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật
Trung ương: Tong Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel

STT Họ và tên Điên thoai • • Email
1 Khổng Văn Đông 0984.086.688 dongkv@viettel.com. VĨ1
2 Phạm Công Anh 0977.995.666 anhpc5@viettel.com.vn
3 Trần Quốc Tuấn 0986.724.186 tuantql4@viettel.com.vn

Địa phương:
Chi nhánh Viettel tỉnh có trách nhiệm cung cấp đầu mối hỗ trợ cho Sở Y tế 

và các cơ sở cung ứna thuốc trên địa bàn đuợc biết.
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