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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BYT-QLD  Hà Nội, ngày         tháng         năm 2021 

V/v rà soát đánh giá tình 

hình triển khai thực hiện 

Luật dược 2016 

 

              

            

   Kính gửi:  

  

Ngày 06/4/2016, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIII đã thông qua Luật dược. Việc ban hành Luật dược đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho ngành dược Việt Nam phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực và 

trên thế giới. Qua quá trình triển khai, Luật dược đã đáp ứng được yêu cầu thực 

tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về dược, đảm 

bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trong sử dụng thuốc có chất lượng, 

hợp lý và an toàn.  

Tuy nhiên, trước những biến đổi của tình hình phát triển kinh tế xã hội, diễn 

biến  nhanh chóng của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, việc thực hiện các cam 

kết quốc tế cũng như tình hình hoạt động kinh doanh, cung ứng thuốc,việc rà soát 

đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật dược là cần thiết để điều chỉnh (nếu 

có) cho phù hợp. 

Để có cơ sở sửa đổi, bổ sung các quy định tại Luật dược cho phù hợp với 

tình hình thực tiễn, Bộ Y tế đề nghị Quý Đơn vị đánh giá tình hình triển khai thực 

hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung tại Luật dược 2016 (nếu có). 

Kết quả rà soát và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đề nghị gửi 

về Cục Quản lý dược, Bộ Y tế - 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và gửi thư điện 

tử về địa chỉ: tranminhducdav@gmail.com trước ngày 27/01/2021. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chuyên viên Trần Minh Đức, Phòng Pháp chế 

Thanh tra, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, Số ĐT: 0243.8462011 - 0938558886. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, QLD (2b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

  

 

 

 

Trương Quốc Cường 
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