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Số hiệu văn bản

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1

857/QLD-ĐK

Đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất
Mephenesin

22-Jan-2020

22-Jan-2020

2

856/QLD-ĐK

Đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa phối hợp
[Paracetamol + NSAIDs]

22-Jan-2020

22-Jan-2020

3

855/QLD-ĐK

Đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc phối hợp [Neomycin
sulfat 27200 IU + Dexamethason natri phosphat 8mg]/8ml &
các thuốc phối hợp [Xylometazolin hydroclorid 7,5 mg +
Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 52500 IU +
Dexamethason natri phosphat 15mg]/15ml

22-Jan-2020

22-Jan-2020

4

854/QLD-ĐK

Đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất
Secnidazol 1000mg

22-Jan-2020

22-Jan-2020

5

853/QLD-ĐK

Đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa Arginin không
phải dạng muối hydroclorid và các thuốc chứa Arginin phối
hợp với các thành phần khác

22-Jan-2020

22-Jan-2020

6

852/QLD-ĐK

Đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất
Galantamin đường tiêm

22-Jan-2020

22-Jan-2020

7

16814/QLD-CL

Thu hồi thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt
giới hạn cho phép

2-Oct-2019

2-Oct-2019

8

16813/QLD-CL

Phát hiện thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt
giới hạn cho phép

2-Oct-2019

2-Oct-2019

9

5853/QLD-CL

về việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu làm thuốc nhóm
sartan

19-Apr-2019

19-Apr-2019

10

2396/QLD-ĐK

Yêu cầu về xuất xứ công thức đối với thuốc Generics

28-Feb-2019

28-Feb-2019

11

889/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Diacerein

24-Jan-2019

24-Jan-2019

12

888/QLD-ĐK

đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất
paracetamol dạng giải phóng biến đổi

24-Jan-2019

24-Jan-2019

13

885/QLD-ĐK

đăng ký, nhập khẩu đơn hàng các thuốc chứa hoạt chất
Sulfaguanidin; các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành
phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất
Nitroglycerin dùng đường uống

24-Jan-2019

24-Jan-2019

14

37/QDD-QLD

Về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Cefterol
lưu hành tại Việt Nam

24-Jan-2019

24-Jan-2019

15

757/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng của thuốc chứa
Phospholipid đậu nành

23-Jan-2019

23-Jan-2019

16

14245/QLD-ĐK

thực hiện công văn về đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc

25-Jul-2018

25-Jul-2018

17

13398/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa
Cefmetazol dùng đường tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch

13-Jul-2018

13-Jul-2018

18

11615/QLD-TT

cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứa
Chymotrypsin (Alpha-chymotrypsin)

21-Jun-2018

21-Jun-2018

19

6964/QLD-ĐK

Đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất Citicolin
dùng đường uống

16-Apr-2018

16-Apr-2018

20

7002/QLD-ĐK

Đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa Salbutamol phối với
với các hoạt chất: Carbocystein, bromhexin, N acetyl cystein,
ambroxol dùng đường uống

16-Apr-2018

16-Apr-2018

21

7063/QLD-ĐK

Phân phối thuốc Protamine cho các bệnh viện có nhu cầu

16-Apr-2018

16-Apr-2018

22

6151/QLD-ĐK

Nguyên liệu làm thuốc công bố được nhập khẩu không cần
giấy phép nhập khẩu (cách ghi tên nguyên liệu, thay đổi thông
tin liên quan đến thuốc thành phẩm)

6-Apr-2018

6-Apr-2018

23

4430/QLD-ĐK

đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất
paracetamol dạng giải phóng biến đổi

15-Mar-2018

15-Mar-2018

24

456/QLD-ĐK

đăng ký, nhập khẩu đơn hàng các thuốc chứa hoạt chất
Sulfaguanidin; các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành
phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất
Nitroglycerin dùng đường uống

11-Jan-2018

11-Jan-2018

25

22098/QLD-ĐK

Thống nhất thông tin chỉ định đối với thuốc chứa
Alphachymotrypsin đường dùng uống, ngậm dưới lưỡi

26-Dec-2017

26-Dec-2017

26

20534/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin về sử dụng Mifepriston phối hợp với
Misoprostol để phá thai

7-Dec-2017

7-Dec-2017

27

18583/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa
Citicolin dùng đường tiêm

13-Nov-2017

13-Nov-2017

28

18584/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Levonorgestrel
sử dụng trong thánh thai khẩn cấp

13-Nov-2017

13-Nov-2017

29

18366/QLD-ĐK

Cập nhật hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa hoạt chất
Metformin điều trị đái tháo đường Tuýp 2

8-Nov-2017

8-Nov-2017

30

15466/QLD-TT

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm
Methylprednisolon chứa thành phần tá dược Lactose

2-Oct-2017

2-Oct-2017

31

14433/QLD-ĐK

Đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất Ceftezol

15-Sep-2017

15-Sep-2017

32

14434/QLD-ĐK

Đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất Rabeprazol
đường dùng tiêm truyền tĩnh mạch

15-Sep-2017

15-Sep-2017

33

12312/QLD-TT

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc cản
quang có chứa gadolinium; thuốc chứa codein, tramadol;
thuốc chứa hyoscine butylbromide dạng tiêm; thuốc chứa
risperidone; thuốc sát trùng chứa chlorhexidine gluconate

15-Aug-2017

15-Aug-2017

34

6922/QLD-ĐK

cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Testosteron

19-May-2017

19-May-2017

35

5748/QLD-ĐK

cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa kháng sinh
nhóm fluoroquinolon

27-Apr-2017

27-Apr-2017

36

5750/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa hoạt chất
hydroxyzin

27-Apr-2017

27-Apr-2017

37

5749/QLD-ĐK

cập nhật hướng dẫn sử dụng thuốc chống viêm không steroid
(NSAIDS) và không phải aspirin

27-Apr-2017

27-Apr-2017

38

5751/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Warfarin

27-Apr-2017

27-Apr-2017

39

4533/QLD-ĐK

Đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp
Domperidone với Ranitidin

7-Apr-2017

7-Apr-2017

40

19197/QLD-ĐK

Rút nguyên liệu salbutamol ra khỏi danh mục nguyên liệu đã
được công bố

3-Oct-2016

3-Oct-2016

41

18274/QLD-ĐK

Đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp
Domperidone và chất ức chế bơm Proton

20-Sep-2016

20-Sep-2016

42

18275/QLD-ĐK

Đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp Trypsin và
Bromelain

20-Sep-2016

20-Sep-2016

43

18276/QLD-ĐK

Đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc dạng xịt chứa Fusafungin

20-Sep-2016

20-Sep-2016

44

17702/QLD-ĐK

cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa acid zoledronic

9-Sep-2016

9-Sep-2016

45

16315/QLD-KD

Nhập khẩu nguyên liệu salbutamol làm thuốc

23-Aug-2016

23-Aug-2016

46

16342/QLD-KD

Nhập khẩu nguyên liệu salbutamol

47

12973/QLD-ĐK

48

23-Aug-2016

23-Aug-2016

cập nhật thông tin dược lý của thuốc chứa codein

7-Jul-2016

7-Jul-2016

12597/QLD-TT

cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa
Azithromycin, Clozapin, Mycophenolate mofetil hoặc
Clopidogrel

4-Jul-2016

4-Jul-2016

49

6257/QLD-ĐK

CẬP NHẬT THÔNG TIN DƯỢC LÝ ĐỐI VỚI THUỐC
CHỨA HOẠT CHẤT FLUNARIZIN

21-Apr-2016

21-Apr-2016

50

3447/QLD-TT

cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứa
Cefotaxim

11-Mar-2016

11-Mar-2016

22982/QLD-TT

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc điều
trị ĐTĐ type 2 nhóm DPP-4, thuốc chứa Methotrexate, thuốc
NSAID không phải Aspirin

14-Dec-2015

6-May-2016

52

442/QĐ-QLD

rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt
chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat, thuốc chứa hoạt chất
Cefetamet đang lưu hành tại Việt Nam

10-Aug-2015

10-Aug-2015

53

14167/QLD-ĐK

cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa docetaxel

3-Aug-2015

3-Aug-2015

54

423/QĐ-QLD

rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc
được cấp số đăng ký tại Việt Nam

29-Jul-2015

29-Jul-2015

55

10107/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Valproat

8-Jun-2015

8-Jun-2015

56

9234/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa domperidon

20-May-2015

20-May-2015

57

8762/QLD-TT

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa
Ambroxol, Bromhexine, thuốc chứa Hydroxyzine, thuốc chứa
Hydrochloroquine, Chloroquine, thuốc chứa Topiramate

18-May-2015

18-May-2015

58

8185/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc olmesartan
medoxomil

12-May-2015

12-May-2015

59

5543/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với chế phẩm chứa diacerein

27-Mar-2015

27-Mar-2015

60

5131/QLD-CL

Đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất
Lysozym

23-Mar-2015

23-Mar-2015

61

5078/QLD-ĐK

Ngừng nhập khẩu, đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất
Tetrazepam

20-Mar-2015

20-Mar-2015

51

62

101/QĐ-QLD

Rút số đăng ký lưu hành của thuốc chứa hoạt chất
Gatifloxacin

14-Feb-2015

14-Feb-2015

63

1209/QLD-CL

Đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất
Lysozym

23-Jan-2015

23-Jan-2015

64

1297/QLD-TT

việc ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất
chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của
Artemisinin

23-Jan-2015

23-Jan-2015

65

18672/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Calcitonin dạng
tiêm

31-Oct-2014

31-Oct-2014

66

18671/QLD-ĐK

Sử dụng Misoprostol phối hợp với mifepriston để chấm dứt
thai kỳ

31-Oct-2014

31-Oct-2014

67

16751/QLD-ĐK

Đăng ký thuốc chứa phối hợp các vitamin và khoáng chất
dùng đường uống

29-Sep-2014

29-Sep-2014

68

16752/QLD-ĐK

Đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Metoclopramid

29-Sep-2014

29-Sep-2014

69

16734/QLD-ĐK

Thống nhất cách ghi tên hoạt chất thuốc Cerebrolisin

29-Sep-2014

29-Sep-2014

70

12802/QLD-ĐK

Đính chính công văn số 11393/QLD-ĐK ngày 04/7/2014

29-Jul-2014

29-Jul-2014

71

11393/QLD-ĐK

Hướng dẫn sử dụng thuốc an cung ngưu hoàng hoàn

4-Jul-2014

4-Jul-2014

72

10896/QLD-ĐK

Cấp số đăng ký sản xuất, lưu hành thuốc dược liệu

26-Jun-2014

26-Jun-2014

73

11039/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với dịch truyền Hydroxyethyl
starch (HES)

20-Jun-2014

20-Jun-2014

74

9049/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa phối hợp
cyproteron acetat và ethinyl estradiol

3-Jun-2014

3-Jun-2014

75

4822/QLD-ĐK

Đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất bifendat và thuốc
chứa hoạt chất biphenyl dimethyl dicarboxylat

31-Mar-2014

31-Mar-2014

76

4764/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin liên quan đến thuốc chứa epoetin alpha

28-Mar-2014

28-Mar-2014

77

4810/QLD-ĐK

Đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất cefetamet

28-Mar-2014

28-Mar-2014

3637/QLD-TT

Cung cấp thông tin liên quan đến thuốc Capecitabine (biệt
dược: Xeloda) và thuốc kích thích thụ thể beta tác dụng ngắn
trong sản khoa (như Salbutamol)

13-Mar-2014

13-Mar-2014

78

79

687/QLD-ĐK

Cập nhật cảnh báo nguy cơ phản ứng phụ nghiêm trọng trên
da của thuốc chứa hoạt chất paracetamol

14-Jan-2014

14-Jan-2014

80

20806/QLD-TT

Cung cấp thông tin liên quan đến thuốc chứa Metoclopramid
và thuốc chứa Lysozym HCl

10-Dec-2013

10-Dec-2013

81

19799/QLD-ĐK

Về việc xác định tên khoa học đối với dược liệu Biển súc của
thuốc lưu hành

27-Nov-2013

82

17561/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa cilostazol

22-Oct-2013

22-Oct-2013

83

17560/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa domperidon

22-Oct-2013

22-Oct-2013

84

17559/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý thuốc chứa hoạt chất strontium
ranelat

22-Oct-2013

22-Oct-2013

85

15113/QLD-DK

Giới hạn việc sử dụng và cập nhật thông tin dược lý của
codein

12-Sep-2013

12-Sep-2013

86

15115/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý thuốc chứa hoạt chất dabigatran
etexilat

12-Sep-2013

12-Sep-2013

87

12509/QLD-ĐK

Sửa đổi cách ghi chỉ định của thuốc chứa hoạt chất
glucosamin

5-Aug-2013

5-Aug-2013

88

11147/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa tolperison
đường uống

15-Jul-2013

15-Jul-2013

89

5074/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin dược lý thuốc nhóm statin

5-Apr-2013

5-Apr-2013

90

19109/QLD-ĐK

Đăng ký lưu hành thuốc chứa dẫn chất Terpenic

6-Dec-2012

6-Dec-2012

91

18614/QLD-ĐK

Đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất Trimetazidin

29-Nov-2012

29-Nov-2012

92

15226/QLD-ĐK

Lưu hành thuốc chứa thành phần Calcitonin

5-Oct-2012

5-Oct-2012

93

14975/QLD-ĐK

Đăng ký thuốc ho bổ phế có chứa dược liệu Thạch Xương bồ

2-Oct-2012

2-Oct-2012

94

13706/QLD-ĐK

Đăng ký nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm thuốc chứa thành
phần Buflomedil

13-Sep-2012

13-Sep-2012

95

13703/QLD-ĐK

Đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp Cephalosporin với
chất ức chế Beta-lactamase

13-Sep-2012

13-Sep-2012

96

13704/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin về nguy cơ tác dụng phụ của thuốc chứa
drosperinone và thuốc chứa finasteride

13-Sep-2012

13-Sep-2012

97

13708/QLD-ĐK

Đăng ký thuốc Natri Bicarbonate dùng đường uống

13-Sep-2012

13-Sep-2012

98

13707/QLD-ĐK

Đăng ký thuốc chứa thành phần Pioglitazone

13-Sep-2012

13-Sep-2012

99

13702/QLD-ĐK

Đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp Streptokinase và
Streptodornase

13-Sep-2012

13-Sep-2012

100

13705/QLD-ĐK

Cập nhật thông tin về chống chỉ định và cảnh báo khi sử dụng
thuốc có chứa hoạt chất Strontium ranelat

13-Sep-2012

13-Sep-2012

9668/QLD-ĐK

Hướng dẫn việc sản xuất và lưu hành thuốc thuộc phụ lục V danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở
y tế địa phương

29-Jun-2012

29-Jun-2012

102

5866/QLD-ĐK

SẢN XUẤT THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU TRÊN DÂY
CHUYỀN SẢN XUẤT THUỐC TÂN DƯỢC ĐẠT TIÊU
CHUẨN GMP-WHO

24-Apr-2012

24-Apr-2012

103

5869/QLD-ĐK

Đăng ký và lưu hành thuốc chứa Ketoconazol dạng uống

24-Apr-2012

24-Apr-2012

104

5865/QLD-ĐK

Đăng ký và lưu hành thuốc chứa hoạt chất Meprobamat hoặc
có phối hợp với dược liệu Valerian

24-Apr-2012

24-Apr-2012

105

5868/QLD-ĐK

Đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng nguyên liệu,
thuốc có chứa hoạt chất Serratiopeptidase

24-Apr-2012

24-Apr-2012

106

5867/QLD-ĐK

Sản xuất thuốc nội tiết - hormon /không phải nội tiết-hormon
trên dây truyền sản xuất thuốc đạt GMP-WHO

24-Apr-2012

24-Apr-2012

107

4996/QLD-ĐK

Đăng ký, lưu hành, sử dụng thuốc có thành phần phối hợp
Acid Acridon acetic và N-Methylglucamin

9-Apr-2012

9-Apr-2012

108

4995/QLD-ĐK

Đăng ký, lưu hành, sử dụng thuốc có chứa hoạt chất
Trimetazidin

9-Apr-2012

9-Apr-2012

109

4396/QLD-ĐK

Hướng dẫn cách ghi chỉ định, liều lượng, cách dùng của thuốc
chứa Arginin

3-Apr-2012

3-Apr-2012

110

4398/QLD-ĐK

Cung cấp tài liệu lâm sàng thuốc Duxil (Almitrine-Raubasine)

3-Apr-2012

3-Apr-2012

111

4397/QLD-ĐK

Hướng dẫn cách ghi tác dụng dược lý, chỉ định và liều dùng
của thuốc chứa Thymomodulin

3-Apr-2012

3-Apr-2012

12746/QLD-ĐK

Đăng ký, sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc có thành phần liên
quan đến động vật rừng, thực vật rừng hoang dã, nguy cấp,
quý hiếm

26-Sep-2011

26-Sep-2011

101

112

113

9992/QLD-ĐK

Bổ sung chống chỉ định đối với thuốc chứa phối hợp
pseudoephedrin và triprolidin

21-Jul-2011

21-Jul-2011

114

3887/QLD-ĐK

Kiểm nghiệm Acid Aristolochic-1 trong thuốc từ dược liệu

22-Mar-2011

22-Mar-2011

115

3886/QLD-ĐK

Đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng, thuốc có
thành phần Rosiglitazone

22-Mar-2011

22-Mar-2011

116

1479/QLD-TT

Thông tin về 59 loại thuốc trong danh mục cần quản lý đặc
biệt của cơ quan quản lý dược phẩm Pháp

30-Jan-2011

117

688/QLD-KD

Lưu hành và sử dụng thuốc có chứa hoạt chất Artemisinin và
các dẫn xuất trong các chế phẩm đường uống ở dạng đơn chất

19-Jan-2011

19-Jan-2011

118

6945/QLD-ĐK

Thông báo bỏ chỉ định dùng thuốc và bổ sung chống chỉ định
đối với thuốc tiêm Cafein phối hợp với Natri Benzoat

2-Jul-2010

2-Jul-2010

119

6132/QLD-ĐK

Hướng dẫn ghi chỉ định điều trị, chống chỉ định và liều dùng
glucosamin

16-Jun-2010

16-Jun-2010

120

5678/QLD-ĐK

Đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng thuốc có
chứa hoạt chất Sibutramine

8-Jun-2010

8-Jun-2010

121

4246/QLD-ĐK

Hướng dẫn cách ghi công dụng đối với thuốc có hoạt chất
Glutathion

28-Apr-2010

28-Apr-2010

122

3609/QLD-ĐK

Đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng, thuốc có
thành phần Dextropropoxyphen

14-Apr-2010

14-Apr-2010

123

12048/QLD-ĐK

Phản ứng có hại của các thuốc thuộc nhóm Statin

4-Dec-2008

4-Dec-2008

124

341/QLD-ĐK

Nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất
Nimesulid

9-Jan-2008

9-Jan-2008

125

2286/QLD-ĐK

Đăng ký thuốc có hoạt chất Biphenyl Dimethyl Dicarboxylat
(BDD)

11-May-2007

11-May-2007

126

8534/QLD-ĐK

Trích yếu đăng ký thuốc tránh thai

23-Nov-2005

23-Nov-2005

127

1790/QLD-ĐK

Trích yếu về liều dùng Vitamin A

29-Jul-1997

29-Jul-1997

