
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

              
Số:                /SYT-NVD

V/v  triển khai, thực hiện Thông tư
số 04/2022/TT-BYT

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

             Hải Dương, ngày ..…..tháng …  năm 2022

Kính gửi:
     - Phòng Y tế các huyện/TX/TP;
     - Các đơn vị y tế trong ngành;
     - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 12/7/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, 
Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  52/2017/TT-BYT quy định về đơn 
thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 
27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy 
định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử (gửi kèm công văn này), Sở Y tế yêu cầu 
Thủ trưởng đơn vị nhanh chóng phổ biến và tổ chức triển khai văn bản nêu trên tới 
các cá nhân, bộ phận liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó 
khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về 
Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân) để được 
hướng dẫn, xử lý.

Ghi chú: Văn bản của Bộ Y tế gửi kèm công văn này được đăng tải trên cổng 
thông tin điện tử Sở Y tế Hải Dương theo đường link: http://soyte.haiduong.gov.vn      
Hệ thống văn bản       Nghiệp vụ dược        VB quy phạm pháp luật        Các 
thông tư về lĩnh vực Dược đã ban hành.

Sở Y tế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                      KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở;
- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh (website Sở Y tế để đăng tải);
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN(3).

    Phạm Hữu Thanh

http://soyte.haiduong.gov.vn
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