
CONG HôA xÂ HOI CHO NGHÎA VIET NAM

CVC QUĂN DUOc ĐÔc lâp - TV do - Hąnh phńc

SÓ: A054ł /QLD-CL Hâ NÔi, ngây OTthóngŚ năm 2018
V/v căc ho sc đČ nghi công bÓ ca sô

sân xu{t thuoc đąt tiôu chuân PIC/S-

GMP vă EU-GMP không đąt yôu cău

vâ căn bd sung giâi trinh (ĐQt 56)

Kinh gti•

căn Thông tu só 11/2016/TT-BYT ngăy 11/05/2016 Bô Y tć Quy

dinh vięc dau thâu thuôc tąi căc co só y te công lâp;

Cuc Quân 19 Duqc thông bâo cho căc doanh nghięp có hô so dô nghi công

bo cc sô sân xuât thuôc dąt tiôu chuân PIC/S - GNfP vă EU - GĂĄP không dąt

yôu câu vă cân bô sung giâi trinh trong Đqt 56 theo căc danh sâch nhu sau:

Phe lgc 1: Danh sâch căc hô sc dô nghi công bô co só sân xuât thuôc dąt

tiôu chuân PIC/S - GÎv1P vă EU - GIVIP không dąt yôu câu (Đqt 56): Trong danh

săch dă nôu rô 19 do hô so không dąt yôu câu.

Phg lgc 2: Danh sâch căc hô sc dô nghi công bô co só sân xuât thuôc dąt

tiôu chuân PIC/S - GNfP vă EU - GĂ/IP căn bô sung giâi trinh (Đqt 56): ĐÔ nghi

doanh nghięp căn ct nÔi dung cân bô sung vă giâi trinh tąi Phv Ivc 2 kčm theo

công văn năy dô gCri công văn bô sung vă giâi trinh vô Cuc Quân 19 Duqc trong

vông 30 ngây ke tîr ngây k' công văn. Nôu quâ thbi gian tren, doanh nghięp

không tiôn hănh bo sung giâi trinh, hô sc dô nghi công bô së xôp loąi không dąt

yôu câu.

(Căc Phu luc duqc dăng tâi tren trang thông tin dięn tir cua Cuc Quân 19

Duqc - Đia Chi: http://www.dav.gov.vn - Myc Quân 19 giâ thuôc/TT vô dâu thâu

thuÓc)

Cuc Quân 19 Duqc thông bâo dô căc doanh nghięp biôt vă thvc hięn./.

Nai nh@n:
- Nhu tren;
- Cuc truông Vă Tuân Cubng (đĆ b/c);

Website Cuc Quân 19 Duqc;

- Luu: VT, CL (2b).
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