THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ
QUYỀN NHẬP KHẨU NHƢNG KHÔNG ĐƢỢC THỰC HIỆN QUYỀN PHÂN PHỐI THUỐC,
NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỂ PHÂN PHỐI

(Đính kèm Công văn số 997 /QLD-KD ngày 07 tháng 09 năm 2021 của Cục Quản lý Dược)
Thông tin về cơ sở nhập khẩu

Thông tin về cơ sở bán buôn

STT
Tên

1

Công
ty
TNHH
Viatris
Việt
Nam

Địa chỉ trụ sở và địa
điểm kinh doanh*
-Địa chỉ trụ sở chính:
Tòa nhà Friendship
Tower, 31 Đường Lê
Duẩn, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh
-Địa
điểm
kinh
doanh: Kho số 2, Lô
N-1C Đường số 04,
Khu công nghiệp
Long Hậu mở rộng,
ấp 3, xã Long Hậu,
huyện Cần Giuộc,
tỉnh Long An

Tên

Công
ty Cổ
phần
Dược
liệu
Trung
Ương
2

Địa chỉ trụ sở và địa
điểm kinh doanh(*)

Tình trạng cơ sở nhập
khẩu bán thuốc, nguyên
liệu làm thuốc cho cơ sở
bán buôn
Thời điểm
Thời điểm
công bố
công bố trƣớc
trƣớc khi khi dừng bán
bán(**)
(**)

- Địa chỉ trụ sở
chính: 24 Nguyễn
Thị Nghĩa, Phường
Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí
Minh
- Địa điểm kinh
16/08/2021
doanh: Lô 5-7-9,
Đường số 8, Khu
công nghiệp Tân
Tạo, Phường Tân
Tạo A, Quận Bình
Tân, Thành phố Hồ
Chí Minh

Ghi chú

Thông tin này thay thế thông tin
công bố tại số thứ tự 2 mục “Công
bố thông tin liên quan đến lĩnh vực
kinh doanh dược”/“Thông tin cơ
sở bán buôn thuốc của cơ sở có
quyền nhập khẩu nhưng không
được quyền phân phối” trên cổng
thông tin điện tử của Bộ Y tế ngày
20/5/2021 và mục “Tin tức sự
kiện”/“Công bố thông tin liên
quan đến lĩnh vực kinh doanh
dược”/“Thông tin cơ sở bán buôn
thuốc của cơ sở có quyền nhập
khẩu nhưng không được quyền
phân phối” trên website của Cục
Quản lý Dược ngày 24/5/2021.

Ghi chú:
(*) Trường hợp địa chỉ trụ sở và địa điểm kinh doanh khác nhau thì ghi rõ từng nơi.
(**) Thời điểm công bố được xác định căn cứ như sau:
- Nếu hồ sơ nộp trực tiếp tại Cục Quản lý Dược: là ngày tiếp nhận ghi trên dấu "Công văn đến" của Cục Quản lý Dược.
- Nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: là ngày gửi do Bưu điện đóng dấu ghi trên bưu phẩm của Bưu điện gửi đến Cục Quản lý Dược.

