
B ộ Y TẾ
CỤC QUAN LỶ DƯỢC

CỘNG HỎA XÃ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QLD-DK Hà Nội, ngày oc thảng f  năm 2017
V/v đinh chính quyết định cấp 

sổ đăng ký

Kinh gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thảnh phổ trực thuộc Trung ương;
- Các công ty đăng ký, sản xuất thuôc trong nước

Ngày 20/6/2017, Chính phủ dã ban hành Nghị dịnh số 75/2017/NĐ-CP 
quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tồ chức của Bộ Y tể.

Ngày 22/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành các Quyết dịnh số: 
229/QĐ-QLD, 230/QĐ-QLD, 231/QĐ-QLD, 232/QĐ-QLD, 233/QĐ-QLD, 
234/QĐ-QLD, 235/QĐ-QLD, 236/QĐ-QLD, 237/QĐ-QLD ve việc ban hành 
danh mục thuốc sản xuất trong nước dược cấp số dăng ký lưu hành tại Việt Nam 
- Đợt 158.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, các Quyết định nêu trên đă ghi phần 
căn cử lả: “Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ 
quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cắu tổ chức cùa liộ Y tè”; nay 
đinh chính lọi là: “Căn cứ Nghị dịnh số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ 
Y tế”.

Cục Quản lý Dược thông báo đề các đơn vị nhận dược Quyết định biết và 
thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn J.

Nơi nhộn:
- Như trẽn;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục Quân y - Bộ Quổc phỏng, Cục Y té - Bộ 
• Cục Y té giao thông vặn tải* Bộ GTVT;
- Tổng Cục Hải Quan- Bộ Tài Chính;
- Bảo hiềm xã hội Việt Nam;
- Vụ Pháp ché; Cục Quản iý Y Dược cổ tru' 
Cục Quản lý Khám, chừa bệnh - Bộ Y té; 
KHCN & ĐT - Bộ Y tc; Thanh tra Bộ Y tể;
- Viện KN thuổc TƯ vả VKN thuổc TP.HCM;
- Tổng Công ty Dược VN;
- Các bệnh viện, Viện cổ giường bệnh trực thuộc

Trương Quốc Cườn£ 
T hứ trường Bộ Y te

BYT;
- NVcbsitc cùa Cục QLD, Tạp chỉ Dược Mỹ phẩm-
Cục QLD; *
- Lưu: VT, KDD, ĐKT.


