
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

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

Số:           /SYT-NVD
V/v thu hồi/ sửa đổi/ ban hành/công 

bố thông tin thuốc được cấp giấy 
đăng ký lưu hành tại Việt Nam 

Hải Dương, ngày        tháng       năm 2022

Kính gửi:
     - Phòng Y tế các huyện/Thị xã/ Thành phố;
     - Các đơn vị y tế trong ngành;
     - Các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế nhận được các văn bản của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi/ sửa 
đổi/ ban hành/gia hạn danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt 
Nam (theo phụ lục gửi kèm công văn này), Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện 
các nội dung sau:
 1. Phòng Y tế các huyện/Thị xã/Thành phố, các đơn vị y tế trong ngành, 
các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh:

Thủ trưởng đơn vị nhanh chóng phổ biến và tổ chức triển khai các văn bản 
tại phụ lục công văn này tới các bộ phận liên quan. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có khó khăn vướng mắc, yêu cầu các đơn vị báo cáo về Sở Y tế để được 
hướng dẫn, xử lý.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:
Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân 

thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Hải Dương về nội dung các 
văn bản theo phụ lục kèm theo công văn này.

3. Phòng Nghiệp vụ dược và quản lý hành nghề y tế tư nhân có trách 
nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Ghi chú: Các văn bản của Cục Quản lý dược gửi kèm công văn này được 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược theo đường link: 
https://dav.gov.vn, Cục Quản lý Y dược cổ truyền theo đường link: 
http://ydct.moh.gov.vn và Sở Y tế Hải Dương theo đường link: 
http://soyte.haiduong.gov.vn      Hệ thống văn bản       Nghiệp vụ dược        Đăng 
ký thuốc.

Sở Y tế Hải Dương trân trọng thông báo./.
     
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, NVD&QLHNYTTN (03). 

KT.GIÁM ĐỐC
                    PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh
                                                                      

https://dav.gov.vn
http://ydct.moh.gov.vn
http://soyte.haiduong.gov.vn


DANH MỤC CÁC VĂN BẢN

STT Cơ quan ban hành Số hiệu văn bản Nội dung trích yếu
1 Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền
Số 191/QĐ-YDCT 

ngày 25/8/2022
Về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất 

trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 6 và Đợt 6.1
2 Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền
Số 192/QĐ-YDCT 

ngày 25/8/2022
Về việc ban hành Danh mục 22 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký 

lưu hành tại Việt Nam – Đợt 6 và Đợt 6.1
3 Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền
Số 193/QĐ-YDCT 

ngày 29/8/2022
Về việc sửa đổi thông tin thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành tại 
Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của 

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.
4 Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền
Số 199/QĐ-YDCT 

ngày 09/9/2022
Về việc ban hành Danh mục 03 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký 

lưu hành tại Việt Nam – Đợt 4 (Cấp bổ sung)
5 Cục Quản lý Dược Số 491/QĐ-QLD 

ngày 26/8/2022
Về việc Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 30 thuốc 

được cấp giấy đăng ký lưu hành.
6 Cục Quản lý Dược Số 517/QĐ-QLD 

ngày 05/9/2022
Về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu 

hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của 
Cục Quản lý Dược

7 Cục Quản lý Dược Số 521/QĐ-QLD 
ngày 08/9/2022

Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam 
kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

8 Cục Quản lý Dược Số 527/QĐ-QLD 
ngày 09/9/2022

Về việc ban hành danh mục 53 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng 
ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 178 bổ sung

9 Cục Quản lý Dược Số 528/QĐ-QLD 
ngày 09/9/2022

Về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng 
ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 178 bổ sung
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