
 

 

 
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

 

Số:          /QLD-ĐK 

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư 

sửa đổi Thông tư số 01/2018/TT-BYT  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 

 Kính gửi:   

                 - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

                 - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;  

                 - Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;  

                 - Hội Dược học Việt Nam;  

                 - Hiệp hội kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC);  

                 - Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham);  

                 - Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (InCham);  

                 - Các cơ sở sản xuất, đăng ký thuốc tại Việt Nam. 

Triển khai kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Bộ Y tế 

đã tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 

18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và 

tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản 

lý Dược kính gửi Quý Đơn vị bản Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2018/TT-

BYT. Đề nghị Quý Đơn vị, trong phạm vi và thẩm quyền được giao, tổ chức nghiên 

cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư (dự thảo Thông tư gửi kèm công văn này). 

Đồng thời, Cục Quản lý Dược kính đề nghị Quý Đơn vị đóng góp ý kiến liên 

quan đến quy định đặt tên thuốc tại điểm h khoản 3 Điều 14 Thông tư số 01/2018/TT-

BYT (đang dự thảo bãi bỏ tại Điều 2 Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2018/TT-BYT), 

trong dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy 

định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đang quy định: “Cấp 03 giấy 

đăng ký lưu hành cho một hoạt chất ở một nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế, đường 

dùng của một cơ sở sản xuất tại một địa điểm sản xuất”. 

Văn bản đóng góp ý kiến của Quý Đơn vị đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược (địa 

chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội), hoặc gửi bản điện tử đến địa chỉ: 

dangkythuoc.qld@moh.gov.vn  trước ngày 20 tháng 02 năm 2022. Chi tiết xin liên 

hệ DS. Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên Cục Quản lý Dược (điện thoại: 

098.5555.089). 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Website Cục QLD; 

- Lưu: VT, ĐKT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Nguyễn Thành Lâm 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-25T18:09:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thành Lâm<lamnt.qld@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-26T16:56:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Quản lý Dược<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-26T16:56:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Quản lý Dược<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-26T16:57:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Quản lý Dược<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-26T16:57:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Quản lý Dược<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-26T16:57:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Quản lý Dược<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




