
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY 

V/v triển khai Thông tư số 

27/2021/TT-BYT quy định kê đơn 

thuốc bằng hình thức điện tử 

An Giang, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

   Kính gửi:  

        - Bệnh viện công lập và tư nhân; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; 

Thực hiện Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 01/4/2022 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành Tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về 

quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị: 

 1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo các nội dung theo 

Khoản 5, Điều 4 của Thông tư số 27/2021/TT-BYT và yêu cầu các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trực thuộc, các cơ sở bán lẻ thuốc thuộc thẩm quyền quản lý 

cùng thực hiện và báo cáo các nội dung theo Khoản 5 và khoản 6, Điều 4 của 

Thông tư số 27/2021/TTBYT. 

2. Căn cứ vào nguồn lực đảm bảo hạ tầng Công nghệ thông tin, liên hệ 

đơn vị cung cấp phần mềm quản lý cơ sở khám chữa bệnh (HIS) thực hiện kết 

nối liên thông đơn thuốc đã kê tới hệ thống thông tin quốc gia quản lý kê đơn 

thuốc và bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế theo hướng dẫn cụ thể ở phần II, phần 

III, phần IV, phần V và phần VI của Quyết định số 808/QĐ-BYT. 

 Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Phòng Nghiệp vụ Dược; 

- Lưu: VT, NVY. 

 
Đính kèm: 
- Thông tư số 27/2021/TT-BYT; 

- Quyết định số 808/QĐ-BYT; 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 
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