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V/v công bố cơ SO' sản xuàt thuốc đạt
tiêu chuần PIC/S-GMP và EU-GMP
(Đợt 72)

Kính gửi: Sở Y tế các tinh, thành pho trực thuộc Trung ương

Ngày 01/10/2019, Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 Quy định việc
đấu thầu thuỏc tại các cơ sơ y tế công lập có hiệu lực và thay thế Thông tư số
11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016.
i heo quy định tại Khoản 1 Điều 48. Điều khoản chuyến tiếp của Thông tư
15/2019/TT-BYT: “Những gói thầu đà được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thâu
trước ngày Thòng tư này có hiệu lực được thực hiện theo các quy định tại Thông tư
sô ỉ l/2016/TT-B YT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc
đâu thâu thuôc tại các cơ sơ y tế công lập, trừ trường hợp cơ sở quy định tại Điêu 2
Thông tư này tự nguyện thực hiện theo quy định ĩ hông tư này kê từ ngày ký' ban hùn h”.
Các gỏi thầu đã được phê duyệt trước ngày 01/10/2019 vẫn áp dụng các quy
định tại Thông tư 11/2016/TT-B YT và tiếp tục sư dựng Danh sách cơ sở sản xuất thuôc
đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và ElJ - GMP.
Cục Quản lý Dược tièp tục tiếp nhận, thâm dịnh hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản
xuất thuốc dạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP, EU-GMP và thông báo:

1. Công bổ Danh sách cơ SƯ sản xuất thuốc dạt tiêu chuân PỈC/S-GMP và EUGMP(Đợt 72).
2. Rủt tên ra khỏi Danh sách cơ sở sản xuất đạt tiêu chuân PIC/S-GMP và EUGMP đối với các trường hợp:

- Cơ sở sản xuất có Giấy chứng nhận GMP đã hết hiệu lực quá 03 tháng (Giầy
chứng nhận GMP hết hiệu lực kê từ ngày 07/01/2020 trở về trước) và cho tới ngày
07/04/2020 cơ sở san xuất chưa tiến hành nộp lại giày chứng nhận mới.
- Cơ sơ sản xuất được tạm công bố trong thời gian 03 tháng và cho tới thời diêm
hiện tại (26/03/2020) chưa tiến hành nộp bố sung thông tin về hạn hiệu lực của Giấy
chưng nhận.
3. Diều chinh nội dung sau khi thấm định hồ sơ bố sung của các doanh nghiệp:
- Công ty Lek Pharmaceuticals d.d. (công bố Đơt 66 STT 21): Bo sung cách ghi
dị.a chỉ cơ SƯ san xuất là "Verovskova 57, Ljubljana, 1526, Slovenia" . Bô sung phạm
vi "bao gồm cả" cho dạng bào chế "dung dịch thế tích nhỏ".
- Công ty Medana Pharma S.A (công bố Đen 71, STT 14): Bổ sung phạm vi sản
phẩm "Pirolam, Gel (Ciclopirox olamine 10mg/g)".
- Công ty SOPHARĨEX (công bố Đợt 71, STT 19): Bổ sung cách ghi khác cua
địa chỉ cơ sơ san xuất "21 rue du Pressoir, 28500, VERNOƯILLET, France".
- Công ty Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne POLEA Spólka Akcyjna (công
bố Đợt 68 s I I 32); Điều chinh dạng bào chế thành "dung dịch thuốc tiêm và tiêm

truy en".
- Công tỵ Delpharm Milano s.r.l (công bồ Đợt 68 STI 70): Điều chinh tên sản
phẩm thành "Viên nén Madopar".
- Còng ty Withus Pharmaceuticals Co., Ltd. (cóng bố Đợt 71 STT 67): Điều
chỉnh tên cơ sở thành "Withus Pharmaceuticals Co., Ltd.".
- Còng ty Takeda GmbH (công bố Đợt 68 STT 48): Bò sung dạng bào chế “Viên
nén bao phim'’.
- Công ty Egis Pharmaceuticals Plc Site 3. (công bố 60 STT 79): Bổ sung cách
viết tên và địa chỉ nhà máy “Egis Pharmaceuticals Private Limited Company, dịa chi
9900, Kốrmend, Mátyás király út 65., Hungary”.
- Công ty AstraZeneca AB (công bỏ Đợt 64 STT 24): Bô sưng phạm vi chửng
nhận "hỗn dịch khí dung dùng đe hít”.
Danh sách cập nhật cơ SƯ sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EƯG.MP [óng hợp từ dợt 1 dến Đợt 72 đuợc dăng tai trên trang thông tin điện tử cua Cục
Quản lý Dược - Địa chi: http:// dav.gov.vn - Mục Thông tin đáu thầu thuốc.
Cục Quản lý Dược công bố Danh sách cơ sơ san xuât thuỏc dạt tiêu chuan
PIC/S-GMP, EU-GMP theo định dạng Excel và PDF đè các cơ sở xét thãu thuận lợi
trong tra cứu. Trong đo, danh sách dươi dạng PDF được coi là cán cữ đẻ xem xét cuối
cùng.
4. Trong trường hợp CƯ sở sản xuất co tên đòng thời trong “Danh sách cơ so sản
xuất thuốc đạt tiêu chuẩn P1C/S-GMP, EU-GMP”; và “Danh sách hồ sơ dề nghị cóng
bố cơ sơ sản xuất thuốc đạt tieu chuẩn PĨC/S-GMP, EƯ-GMP không đạt yêu cầu”,
“Danh sách hồ sơ đề nghị cóng bo cơ sở sản xuất thuốc dạt tiẻu chuàn PIC7S-GMP,
EƯ-GMP phải bổ sung giai trình” thì cơ sở san xuât dáp ưng các yêu cầu dạt tiêu chuẩn
PIC/S-GMP, EU-GMP với phạm vi chứng nhận được công bo tại Danh sach cập nhật
cơ sở san xuất thuốc dạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP vả EU-GMP.
5. Các đơn vị áp dụng Danh sách cơ SƯ sản xuàt thuốc dạt tiêu chuẩn PÍC/SGMP và EU-GMP chi đoi vời gói thau được thực hiện theo quy định theo Thông tư Sổ
11/2016/TT-BYT.

Sở Y tế các tinh thành phố trục thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thông báo
thông tín trên với các cơ sơ y tè trên dịa bàn đè cac cơ sở thực hiện công tác đấu tháu
thuốc theo dúng quy dịnh.
Cục Quản lý Dược thông bao đê các đơn vị bièt và thực hiện./.
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