
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

Số:          /SYT-NVYD 

V/v báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện Thông tư số 

27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy 

định về kê đơn thuốc bằng hình 

thức điện tử. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày        tháng 6 năm 2022 

   Kính gửi: 

     - Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

     - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

     - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 373/CNTT-THKCB ngày 08/6/2022 của Cục 

Công nghệ thông tin - Bộ Y tế về việc triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BYT 

quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, 

chữa bệnh; Các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện rà 

soát báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 27/2021/TT-BYT của Bộ 

Y tế, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện báo cáo các nội dung quy định tại Khoản 5 và Khoản 6, 

Điều 4 của Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế. 

2. Trong báo cáo cần nêu rõ: Thuận lợi, khó khăn, thực trạng hạ tầng 

công nghệ thông tin, thực trạng triển khai chữ ký số; việc cập nhật phần mềm đế 

đón đơn thuốc của các cơ sở cung ứng thuốc phục vụ cho việc quản lý, kê đơn 

và bán thuốc theo đơn; đề xuất, kiến nghị của các đơn vị.  

Sở Y tế yêu cầu, các đơn vị rà soát và gửi báo cáo bằng Văn bản về 

Phòng Nghiệp vụ Y - Dược trước ngày 14/6/2022, bản mềm gửi qua Email: 

bstuandao@gmail.com để tổng hợp gửi Bộ Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh; 

- PKĐK: Thanh Hải, Bình An; 

- Các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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