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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v công bố nguyên liệu làm thuốc
là tá dược, vỏ nang trên hệ thống
trực tuyến

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Thực hiện quy định tại điểm i khoản 5 Điều 1 Thông tư số 29/2020/TT-BYT
ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản
quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành liên quan
đến công bố tá dược, vỏ nang để sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong nước
đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày 31/12/2020,
Cục Quản lý Dược thông báo như sau:
1. Cục Quản lý Dược chính thức triển khai thực hiện công cụ công bố tá
dược, vỏ nang bằng hình thức trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục tại
địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn/ kể từ ngày ký ban hành công văn này.
2. Các cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc thực hiện đăng nhập theo
tài khoản đăng ký thuốc của cơ sở (tài khoản đăng nhập để upload hồ sơ đăng ký
lần đầu, gia hạn, duy trì hiệu lực số đăng ký) và cập nhật thông tin về tá dược, vỏ
nang trong hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế phê duyệt lên hệ thống theo quy định tại
Thông tư số 29/2020/TT-BYT để Cục Quản lý Dược tổng hợp, công bố.
3. Các đơn vị tra cứu thông tin về tá dược, vỏ nang đã được công bố theo
hướng dẫn: truy cập theo địa chỉ: https://dav.gov.vn/, tiếp theo vào mục “Đăng ký
thuốc” chọn “Công bố nguyên liệu làm thuốc trực tuyến”, nhập từ khóa tìm kiếm
và tra cứu.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị
gửi thông tin về Cục Quản lý Dược theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
để được xem xét, hướng dẫn.
Cục Quản lý Dược thông báo để đơn vị biết và triển khai theo đúng quy
định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục Quân Y- Bộ Quốc Phòng, Cục Y tế - Bộ Công An,
Cục Y tế GTVT – Bộ Giao thông vận tải;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Y tế: Vụ PC, Cục QL YDCT, Cục QLKCB, Thanh
tra Bộ, Văn phòng HĐTV cấp GĐKLH thuốc, NLLT;
- Các Viện: KNTTW, KNT TP HCM, KĐQG VXSPYT;
- Tổng Công ty dược VN – CTCP;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
- Cục QLD: P.QLKDD, QLCLT, PCTTr, QLGT, website
Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (B).
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