
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 
Số:          /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2022 

V/v công bố danh mục thuốc theo 

quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị 

định số 29/2022/NĐ-CP của CP 

 

 

 

Kính gửi:   

 - Các cơ sở khám, chữa bệnh; 

- Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố. 

 

 Ngày 29/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP về 

việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số  12/2021/UBTVQH15 

ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện 

một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 (sau đây viết là Nghị định 29/2022/NĐ-CP). Theo quy định tại 

khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP : “1. Bộ Y tế có trách nhiệm công 

bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế Danh mục các thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 

Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 có hiệu lực đến trước ngày 31 tháng 12 năm 

2022 nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên chưa thể hoàn thành thủ 

tục gia hạn đăng ký lưu hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2022.” 

Thực hiện Công văn số 4781/QLD-ĐK ngày 02/6/2022 của Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 

14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của CP; Sở Y tế thông báo: 

1. Công bố danh mục các thuốc, nguyên liệu làm thuốc thực hiện quy định 

tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ như sau: 

- Danh mục thuốc trong nước có Giấy phép lưu hành hết hiệu lực từ 

30/12/2021 đến trước ngày 31/12/2022 thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP được công bố tại Phụ lục I kèm theo Công văn 

số 4781/QLD-ĐK ngày 02/6/2022. 

- Danh mục thuốc nước ngoài có Giấy phép lưu hành hết hiệu lực từ 

30/12/2021 đến trước ngày 31/12/2022 thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP được công bố tại Phụ lục II kèm theo Công 

văn số 4781/QLD-ĐK ngày 02/6/2022. 

- Danh mục vắc xin, sinh phẩm có Giấy phép lưu hành hết hiệu lực từ 

30/12/2021 đến trước ngày 31/12/2022 thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP được công bố tại Phụ lục III kèm theo Công 

văn số 4781/QLD-ĐK ngày 02/6/2022. 



 

 

 

2. Danh mục thuốc, vắc xin, sinh phẩm tại Phụ lục I, II, III nêu trên được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: 

https://moh.gov.vn/home và Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại 

địa chỉ: https://dav.gov.vn. Danh mục này được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các 

đợt công bố tiếp theo. 

3. Tra cứu thông tin chi tiết của từng thuốc theo số đăng ký công bố trong trong 

danh mục nêu trên tại địa chỉ https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index. 

(Sở Y tế gửi kèm Công văn số 4781/QLD-ĐK trên hệ thống iOffice). 

Sở Y tế thông báo để đơn vị biết và thực hiện tra cứu (nếu cần)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Cty CPDP và VTYT Lạng Sơn; 

- Cty CPDP Lạng Sơn; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(TrTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
 

 

https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index

		2022-06-06T15:05:17+0700
	Phan Lạc Hoài Thanh


		2022-06-06T15:34:14+0700


		2022-06-06T15:34:14+0700


		2022-06-06T15:34:14+0700




