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NỘI DUNG TRÌNH BÀY 

I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN 

DƯỢC

II. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DƯỢC 2016; NGHỊ 

ĐỊNH 54/2017/NĐ-CP; NGHỊ ĐỊNH 155/2018/NĐ-CP.

III.THÔNG TƯ ĐĂNG KÝ THUỐC; THÔNG TƯ ĐẤU 

THẦU THUỐC; THÔNG TƯ DANH MỤC THUỐC SX 

TRONG NƯỚC KHÔNG CHÀO THẦU
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TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL VỀ DƯỢC

I. Luật dược 2016, hiệu lực từ 1/1/2017.

II. Nghị định 54/2017/NĐ-CP, hiệu lực từ 1/7/2017 quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật dược 2016.

III. Nghị định 59/2017/NĐ-CP hiệu lực từ 1/7/2017 quy định

       về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử

       dụng nguồn gen.

IV. Nghị định 65/2017/NĐ-CP, hiệu lực từ 5/7/2017 quy định 

        chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển

        nuôi trồng, khai thác dược liệu. 

V. Nghị định 155/2018/NĐ-CP hiệu lực từ 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 
vực Y tế.

VI. Nghị định quy định tổ chức hoạt động dược lâm sàng:

                           - Dự kiến trình Chính phủ QI/2020-
4



DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ ĐÃ BAN HÀNH 
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STT TÊN THÔNG TƯ HIỆU LỰC

1. Thông tư số 06/2017/TT-BYT ngày 03/05/2017 của Bộ Y tế ban hành 
“Thông tư ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm 
thuốc”.

1/7/2017

2. Thông tư số 07/2017/TT-BYT ngày 03/05/2017 của Bộ Y tế ban hành 
“Thông tư ban hành Danh mục thuốc không kê đơn”.

1/7/2017

3.
Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ Y tế quy định 
chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu 
làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

1/7/2017

4. Thông tư số 55/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

1/3/2018

5. Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc

1/6/2018



DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ ĐÃ BAN HÀNH 
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STT TÊN THÔNG TƯ HIỆU LỰC

6. Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

8/3/2018

7. Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

26/3/2018

8. Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về Thực hành tốt phòng thí nghiệm

26/3/2018

9.
Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 
Danh Mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, 
nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

21/5/2018

10.
Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng bộ Y tế quy định 
chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 
54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật dược

1/6/2018

11. Thông tư số 10/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định 
tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp phép kinh doanh thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất 
gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ

18/6/2018



DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ ĐÃ BAN HÀNH 
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STT TÊN THÔNG TƯ HIỆU LỰC

12. Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định quản lý 
chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

20/6/2018

13. Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc 
đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

1/9/2019

14. Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 
Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

10/1/2019

15.
Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 
Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc

10/1/2019

16.
Thông tư số 03/2019//TT-BYT ngày 28/3/2019  ban hành Danh mục thuốc sản xuất 
trong nước đáp ứng nhu cầu điều trị, giá thuốc& khả năng ccap

1/6/2019

17 Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 1/10/2019



I. LUẬT DƯỢC 2016 – MỘT SỐ ĐIỂM MỚI    

 Luật Dược 2016 gồm 14 Chương, 116 Điều, tăng 4 Chương  và 
43 Điều so với Luật Dược 2005. 
1. Sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ
2. Bổ sung một số hành vi nghiêm cấm
3. Bổ sung, sửa đổi ở một số nội dung trong đó đặc biệt là:
     - Chính sách của Nhà nước về dược và phát triển 
công
       nghiệp dược
     - Hành nghề dược

     - Kinh doanh dược
     - Đăng ký thuốc
    - Phát  triển dược liệu, thuốc dược liệu và thuốc cổ 
truyền
    - Dược lâm sàng
    - Thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh 
học của
       thuốc
    -  Quản lý nhà nước về giá thuốc
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I. LUẬT DƯỢC 2016 – MỘT SỐ ĐIỂM MỚI 

1. Sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ:
-   Thuốc/nguyên liệu làm thuốc*
- Thuốc mới; thuốc giả.
- Biệt dược gốc* vs Biệt dược
- Thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt*

2. Bổ sung một số hành vi nghiêm cấm:
- Kinh doanh dược tại nơi không phải là địa điểm kinh doanh
- Làm giả, sửa chữa hồ sơ , giấy tờ, tài liệu, giấy chứng nhận của
  cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân trong các
  hoạt động về dược.

  - Sản xuất, pha chế bán thuốc cổ truyền có kết hợp với dược chất khi chưa 
được phép của cơ quan NN có thẩm quyền.

  - Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn hoặc cho người khác sử dụng   CCHN, 
Giấy CNĐĐKKD để hành nghề, kinh doanh dược.
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3. Chính sách của Nhà nước về phát triển công nghiệp dược
3.1. Quy định các lĩnh vực tập trung ưu tiên:

• Nghiên cứu sản xuất nguyên liệu làm thuốc từ nguồn dược liệu sẵn có tại 
Việt Nam để phục vụ công nghiệp bào chế, sản xuất thuốc dược liệu, thuốc 
cổ truyền; 

3.2. Quy định chính sách ưu tiên sử dụng thuốc trong nước 

• Không chào thầu thuốc nhập khẩu thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành trên cơ sở nhóm tiêu chí kỹ thuật khi thuốc sản xuất trong nước 
đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung ứng.

• Ưu tiên mua thuốc generic, sinh phẩm tương tự đầu tiên sản xuất trong 
nước; thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền được sản xuất từ nguồn dược liệu 
trong nước;; dược liệu tươi; 

 3.3. Bổ sung chính sách ưu tiên 

•   Đối với thuốc sắp hết hạn bằng sáng chế hoặc các độc quyền có liên quan; 
tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất, cấp giấy đăng ký lưu hành của những 
thuốc này.
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 4. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược

• Điều 42.1.d. Quyền chung:

-Thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho các cơ sở khám 
chữa bệnh để điều trị cho nhân dân theo quy định của Bộ trưởng 
BYT.

Ghi chú: Thông tư 31/2018/TT-BYT hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở 
khám, chữa bệnh.

• Điều 44.1.d. Cơ sở xuất, nhập khẩu thuốc

Bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu cho cơ sở bán buôn, cơ 
sở bán lẻ, cơ sở sản xuất, cơ sở KCB. Trường hợp không được thực 
hiện quyền phân phối thuốc tại Việt Nam, bán thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc nhập khẩu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ghi chú: Thông tư 36/2018/TT-BYT quy định thực hành tốt bảo quản 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
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Cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được 
thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc tại Việt Nam áp dụng GSP/ Phụ lục I (trừ nội dung 
vận chuyển để phân phối thuốc tại khoản 8 Phụ lục I)
 Khoản 8.4. Phụ lục I- Thông tư 36. Xuất hàng và vận chuyển

8.4. Cơ sở có quyền nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc nhưng không được thực hiện quyền phân phối tại 
Việt Nam chỉ được xuất hàng và giao hàng cho cơ sở 
bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại kho bảo 
quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ sở. Không 
được thực hiện việc vận chuyển thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc, trừ hoạt động vận chuyển từ kho hải quan về kho 
của cơ sở hoặc giữa các kho của cơ sở.

Xuất nhập khẩu và bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc



5. Thuốc phải kiểm soát đặc biệt

 Thuốc, nguyên liệu độc (BYT ban hành danh mục)

  *Ghi chú: Thông tư 06/2017/TT-BYT danh mục thuốc độc và nguyên liệu 

      độc làm thuốc

 Thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực (Chính phủ quy định 
danh mục).

    *Ghi chú: Thông tư 20/2017/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của 

       Luật dược liên quan đến thuốc KSĐB
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6. Đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc

1. Bổ sung quy định hình thức gia hạn giấy đăng ký lưu hành 
thuốc - thay cho hình thức cấp lại SĐK

 Cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 Gia hạn Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 Thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc. 

2. Quy định cụ thể về thời hạn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc 
đối với từng trường hợp, cụ thể:

 Không quá 03 tháng đối với việc gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy 
đăng ký lưu hành thuốc;

 Không quá 12 tháng đối với việc cấp mới giấy đăng ký lưu hành.
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7. Đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc (tiếp)

7.1. Cơ sở đứng tên đăng ký thuốc (trừ dược liệu)
• Cơ sở sản xuất, XNK, bán buôn thuốc/nguyên liệu làm 

thuốc
• Cơ sở kinh doanh thuốc nước ngoài có VPĐD tại Việt 

Nam
• Không: Bán lẻ, dịch vụ bảo quản, dv thử lâm sàng, 

TĐSH

7.2. Đối với đăng ký dược liệu:

- Cơ sở nuôi trồng và thu hái dược liệu.
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8. Đánh giá cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc NN

   8.1.Yêu cầu phải đánh giá cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài theo 
một trong các hình thức sau:

• Công nhận, thừa nhận lẫn nhau kết quả thanh tra, kiểm tra của 
cơ quan quản lý nhà nước về dược đối   với yêu cầu đáp ứng 
nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP

• Kiểm tra tại cơ sở sản xuất thuốc

• Thẩm định hồ sơ liên quan đến điều kiện sản xuất

8.2. Bổ sung trách nhiệm của cơ sở ĐKT:

• Thông báo cho cơ quan quản lý trong một số trường hợp

• Lưu trữ đủ hồ sơ và cung cấp khi có yêu cầu

• Thực hiện các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá cơ sở SX khi có 
yêu cầu của cơ quan quản lý

16



9. Quản lý nhà nước về giá thuốc

9.1. Nguyên tắc quản lý giá thuốc: theo cơ chế thị trường, tôn trọng 
quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của doanh nghiệp; Bảo đảm công 
khai, minh bạch giá thuốc khi lưu hành thị trường

* Bỏ nội dung không phù hợp (tham khảo giá thuốc tại các nước có 
điều kiện y tế, thương mại tương tự Việt Nam và công bố giá tối đa 
đối với thuốc do NSNN và BHYT chi trả).

9.2. Hình thức: Kê khai giá, Đấu thầu và Quy định thặng số bán lẻ 
tối đa đối với thuốc bán tại CS bán lẻ trong khuôn viên CS KB, CB.

9.3. Phạm vi, biện pháp quản lý giá: Tập trung quản lý giá thuốc do 
ngân sách nhà nước, BHYT chi trả và nguồn thu viện phí thông qua 
đấu thầu/đặt hàng/giao kế hoạch; Bình ổn giá đối với TTY khi có biến 
động bất thường.
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9. Quản lý nhà nước về giá thuốc (tiếp)

9.4. Quy định về đàm phán giá đối với một số thuốc 
có nguy cơ độc quyền (thuốc hiếm, thuốc biệt dược gốc, 
có ít đơn vị cung ứng...).

9.5. Khẳng định trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc 
chủ trì quản lý giá thuốc và phân công rõ trách nhiệm 
các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXHVN 
trong việc quản lý giá thuốc. 
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II. NGHỊ ĐỊNH 54-MỘT SỐ  ĐIỂM MỚI

Nghị định gồm 9 Chương, 145 Điều, lưu ý:

Chương III. Kinh doanh dược (4 Mục và 26 Điều).

Chương IV. Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc (5 Mục và 36 Điều).

Chương V. Đăng ký, lưu hành dược liệu, tá dược, vỏ 
nang và đánh giá cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài (2 
Mục và 8 Điều).

Chương VIII. Các biện pháp quản lý giá thuốc (3 mục 
và 10 Điều)



1. Kinh doanh dược

- Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh thuốc cổ 
truyền.

- Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh thuốc phải 
kiểm soát đặc biệt; các biện pháp an ninh, chống thất 
thoát thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc 
biệt.

- Quy định về địa bàn được mở, phạm vi kinh doanh 
của quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã

- Tổ chức bán lẻ thuốc lưu động (điều kiện, danh mục 
thuốc được bán, địa bàn bán, thủ tục để được tổ chức 
hoạt động).



2. Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2.1 Các quy định chung
- Quy định các giấy tờ phải được hợp pháp hóa lãnh sự: 

+ CPP, 

+ Tài liệu chứng minh thuốc được lưu hành hợp pháp ở nước 
sản xuất hoặc tham chiếu (áp dụng đối với thuốc nhập khẩu 
song song*), + GMP, 

+ Nhãn và HDSD của thuốc lưu hành thực tế ở nước cấp 
CPP.

* Thuốc có cùng tên thương mại, thành phần hoạt chất, hàm 
lượng, nồng độ, dạng bào chế với biệt dược gốc có giấy đăng 
ký lưu hành tại VN, sx bởi chính nhà sản xuất biệt dược gốc 
hoặc nhà sản xuất được ủy quyền, có giá thấp hơn giá biệt 
dược gốc tại Việt Nam.



2. Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2.2. Quy định về hợp pháp hóa lãnh sự đối với CPP:

+ Phải có xác nhận đầy đủ về các nội dung liên quan đến 
chữ ký,  tên, chức danh người ký và dấu của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp CPP của nước sở tại bởi cơ quan 
đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, hoặc cơ quan được 
ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước sở tại.

* Yêu cầu này không áp dụng đối với thuốc nhập khẩu 
đáp ứng nhu cầu cấp bách cho quốc phòng, an ninh, dịch 
bệnh, thiên tai, thảm họa… 



2. Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2.3 Quy định về xác nhận mẫu nhãn và HDSD lưu hành thực 
tế tại nước cấp CPP

+ Phải có dấu xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cấp CPP.

+ Phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

+ Mẫu nhãn và HDSD để thực hiện quy trình hợp pháp hóa lãnh 
sự phải là bản chính.

 * Yêu cầu này không áp dụng đối với nhãn và HDSD của thuốc 
nhập khẩu song song*.

2.4. Quy định Phiếu kiểm nghiệm của thuốc/NL nhập khẩu:

+Tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc bản dịch công chứng ra TV, 
Anh).

+ Bao gồm một số thông tin tối thiểu.



2. Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2.5. Quy định đối với thuốc nhập khẩu song song trước khi 
đưa ra lưu hành trên thị trường

+ Phải được kiểm tra chất lượng bởi cơ quan kiểm 
nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước 
theo đúng tiêu chuẩn của thuốc biệt dược gốc có giấy 
đăng ký lưu hành tại Việt Nam.



Khoản 10. Điều 91. Các hạn chế đối với Cơ sở có quyền nhập 
khẩu nhưng không được quyền phân phối

-Không được thực hiện các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến phân phối (08 hoạt động cụ thể, trong đó có 
Vận chuyển và Nhận bảo quản).
-Thông báo cho BYT danh sách các cơ sở bán buôn 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc của mình tại Việt Nam.
-Cơ sở bán buôn được lựa chọn phải là các cơ sở có đủ 
năng lực thực hiện và trực tiếp thực hiện việc phân 
phối thuốc/nl tới các cơ sở KCB hoặc cơ sở kinh doanh 
dược khác.



3. Đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở NN

3.1. Các trường hợp nộp hồ sơ đề nghị đánh giá GMP: 

* Đối với thuốc, NLLT  chưa có giấy đăng ký lưu hành:

- Cơ sở SX lần đầu có thuốc đăng ký lưu hành;

- Thuốc được sản xuất trên dây chuyền chưa được Bộ Y tế 
đánh giá;

- Nguyên liệu là dược chất lần đầu được đăng ký lưu hành;
- Cơ sở SX lần đầu có dược liệu đăng ký lưu hành;

     * Đối với thuốc, NLLT đã có giấy đăng ký lưu hành 
nhưng cơ sở chưa được đánh giá:

- Khi nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành;
- Khi nộp hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sản xuất;



3.2. Hình thức đánh giá GMP: 
3.2.1. Công nhận, thừa nhận kết quả đánh giá GMP:

+ Cơ sở sản xuất thuộc các nước mà Việt Nam có ký điều ước quốc tế 
thừa nhận lẫn nhau về kết quả kiểm tra GMP (Thỏa thuận của ASEAN về 
GMP);

+ Cơ sở sản xuất thuộc các nước ICH, Australia và được một trong các 
nước Hoa Kỳ, EU, Australia, Nhật Bản hoặc Canada đánh giá đáp ứng 
GMP;

3.2.2. Kiểm tra tại cơ sở sản xuất:
+ Hồ sơ đăng ký thuốc, NL làm thuốc có dấu hiệu sửa chữa hoặc có 

nghi ngờ về tính xác thực đối với thông tin, dữ liệu của hồ sơ;

+ Cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng mức độ 1;

+ Hồ sơ không đủ căn cứ chứng minh cơ sở sản xuất đáp ứng GMP;

3.2.3. Thẩm định hồ sơ liên quan đến điều kiện sản xuất: cơ sở không 
thuộc trường hợp công nhận lẫn nhau hoặc có thuốc vi phạm mức độ 1



4. Trách nhiệm của cơ sở đăng ký:

+ Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá đáp ứng GMP;

+ Chịu trách nhiệm về hồ sơ đề nghị đánh giá đáp ứng 
GMP, bổ sung tài liệu theo yêu cầu;

+ Phối hợp với cơ sở sản xuất thực hiện các yêu cầu 
của Bộ Y tế về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất;

+ Báo cáo Bộ Y tế về cập nhật tình trạng đáp ứng 
GMP. Trường hợp CSSX bị thu hồi giấy phép hoặc 
không đáp ứng GMP phải báo cáo trong 15 ngày;

+ Chịu trách nhiệm về chi phí cho việc đánh giá đáp 
ứng GMP.



5.1. Đối tượng kê khai và kê khai lại giá

Quy định trước đây

1. Thuốc nhập khẩu: 
• Cơ sở sản xuất thuốc nước 

ngoài/đăng ký thuốc
• Cơ sở nhập khẩu/uỷ thác 

nhập khẩu

2.Thuốc sản xuất trong 
nước 

• Cơ sở sản xuất thuốc 
trong nước/ cơ sở đăng ký 
thuốc

Nghị định 54

1. Thuốc nhập khẩu: 
• Cơ sở nhập khẩu thuốc.

2.Thuốc sản xuất trong 
nước: 

• Cơ sở sản xuất thuốc 
trong nước hoặc cơ sở 
đặt gia công thuốc

5. Quản lý nhà nước về giá thuốc



5.2. Nguyên tắc rà soát, công bố giá thuốc
 kê khai, kê khai lại giá thuốc

Quy định trước đây
• Căn cứ xem xét tính 

hợp lý giá thuốc chưa 
cụ thể và rõ ràng nên 
khó khăn cho doanh 
nghiệp thực hiện giải 
trình kê khai giá cũng 
như cơ quan quản lý 
trong việc rà soát giá 
kê khai.
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• Quy định cụ thể căn cứ rà soát, 

xác định tính hợp lý giá thuốc 
kê khai, kê khai lại. 

• Quy định cụ thể nguyên tắc xác 
định giá hợp lý sẽ công bố 
website.

• Quy định các tài liệu cơ sở kê 
khai cung cấp để thuyết minh 
nếu doanh nghiệp chưa chấp 
thuận mức giá cơ quan quản lý 
kiến nghị theo nguyên tắc trên.  



5.3. Quản lý giá  thuốc tại cơ sở bán lẻ 
thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

   Quy định trước đây
• Không quản lý danh mục 

thuốc mua vào tại nhà thuốc 
bệnh viện.

• Giá mua vào được quản lý 
thông qua thặng số bán lẻ tối 
đa tính từ giá mua vào:

•  Mức thặng số tối đa 2-15% 
và 5-20% tuỳ loại bệnh viện.

• Chưa quy định rõ ràng thuốc 
cung cấp tại nhà thuốc bệnh 
viện có phải công bố website
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• Danh mục thuốc cung ứng tại 

nhà thuốc bệnh viện: 
• thuốc trúng thầu bệnh viện
• thuốc trúng thầu tại các 

CSYT
• công bố trên website.

• Giá mua vào =< giá trúng thầu.
• Mức thặng số BL tối đa: 2-

15%.
• Lộ trình thực hiện:
• Từ 01/01/2018



Một số quy định khác

- Bổ sung tiêu chí xác định giá hợp lý để ban hành 
Danh mục dược liệu được nuôi trồng, thu hái trong 
nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, khả năng cung cấp, 
giá hợp lý.

- Bổ sung quy định về việc công bố Danh mục thuốc 
biệt dược gốc, giao Bộ Y tế quy định hình thức mua 
sắm phù hợp với thuốc biệt dược gốc ngoài danh mục 
thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.



8. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN THỰC HÀNH TỐT (tiếp)
2. Cơ sở hoạt động dược nhưng không vì mục đích thương 
mại:

2.1. Kể từ ngày Nghị định có hiệu lực:

- Cơ sở chưa đáp ứng Thực hành tốt chỉ được thực hiện đúng 
phạm vi hoạt động dược phù hợp với mức độ tuân thủ Thực hành 
tốt;

- Cơ sở lần đầu triển khai hoạt động dược hoặc bổ sung phạm vi 
hoạt động dược phải tuân thủ thực hành tốt tương ứng với loại 
hình hoạt động.

2.2. Các trường hợp thực hiện theo lộ trình:

- Cơ sở bảo quản, tồn trữ, cung ứng vắc xin phải đáp ứng Thực 
hành tốt tương ứng với phạm vi hoạt động trước 01/7/2019;

- Trừ trường hợp nêu trên, cơ sở đang hoạt động dược nhưng 
không vì mục đích thương mại khác phải đáp ứng Thực hành tốt 
tương ứng với phạm vi hoạt động trước 01/01/2021.



10. PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH

Nghị định ban hành kèm theo 7 Phụ lục, bao gồm 

- Phụ lục III quy định về xuất khẩu, nhập nhập thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc

- Phụ lục IV quy định về Danh mục chất phóng xạ

- Phụ lục V quy định về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc cấm nhập khẩu, cấm sản xuất 

- Phụ lục VII quy định về quản lý giá thuốc



III. NGHỊ ĐỊNH 155- MỘT SỐ ĐIỂM CHÍNH

Nghị định quy định chung về cắt giảm một 
số điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực y tế, 
trong đó có dược và mỹ phẩm.

Lĩnh vực dược: Cắt giảm một số điều kiện 
kinh doanh quy định tại Nghị định 54



1. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC
PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Nghị định 54/2017/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

Bộ Y tế ban hành danh mục 
(Khoản 2 Điều 41) Bộ Y tế công bố danh mục

(Khoản 15 Điều 5)



1. ĐIỀU KIỆN CSVC CỦA CƠ SỞ KINH DOANH 
THUỐC PHẢI KSĐB

     Nghị định 54/2017/NĐ-CP      Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Cơ sở XNK, BB, KD dịch vụ bảo quản thuốc dạng phối hợp
có chứa dược chất GN, HT, TC:

a) Có kho riêng hoặc khu 
vực riêng đáp ứng GSP để 
bảo quản thuốc này. Kho 
phải có tường và trần kiên 
cố được làm từ vật liệu chắc 
chắn, có cửa, có khoá chắc chắn;
b) …
c) Có hệ thống phần mềm theo dõi 
quản lý quá trình xuất, nhập, tồn 
kho. (Khoản 5 Điều 43)

a)Có kho riêng hoặc khu 
vực riêng đáp ứng GSP 
để bảo quản các thuốc này. 
Kho phải có cửa, có 
khoá chắc chắn;

 b) …
 c) (được bãi bỏ)
(Khoản 17, 18 Điều 4)



1. ĐIỀU KIỆN CSVC CỦA CƠ SỞ KINH DOANH 
THUỐC PHẢI KSĐB

Nghị định 54/2017/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Đối với cơ sở xuất, nhập khẩu, bán buôn thuốc phóng xạ

Phải có hệ thống phần mềm 
theo dõi, quản lý toàn bộ quá 
trình xuất, nhập, tồn kho 
thuốc phóng xạ và hệ thống 
quản lý, theo dõi bằng hồ sơ 
sổ sách theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế.
       (Khoản 6 Điều 43)

Phải có hệ thống quản lý, 
theo dõi bằng hồ sơ sổ sách 
theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế.

    (Khoản 18 Điều 5)



2. CẤP PHÉP XUẤT KHẨU THUỐC, NGUYÊN LiỆU 
THUỐC PHẢI KSĐB

• Nghị định 155/2018/NĐ-CP cắt giảm nhiều tài 
liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép xuất khẩu 
thuốc phải KSĐB như: giấy phép tiến hành 
công việc bức xạ của cơ sở xuất khẩu; Báo cáo 
số lượng, nguồn gốc nguyên liệu đối với dược 
chất trong DM thuốc, dược chất thuộc DM 
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 
vực; công văn đề nghị XK của CS XK; giấy tờ 
nhân thân của cá nhân xuất khẩu … 



2. CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC CHƯA CÓ GĐKLH
Miễn giảm tài liệu trong hồ sơ

 (áp dụng chung cho tất cả các hình thức nhập khẩu)

Nghị định 54/2017/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP

1. Mẫu nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng gốc

Mẫu nhãn và tờ HDSD của 
thuốc đang được lưu hành 
thực tế ở nước cấp CPP, trừ 
trường hợp đính kèm CPP

Mẫu nhãn và tờ HDSD của thuốc ở 
nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu, trừ 
trường hợp đính kèm CPP

2. Hồ sơ lâm sàng của thuốc đề nghị NK

Hồ sơ lâm sàng đối với các 
thuốc phải nộp hồ sơ lâm 
sàng theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về đăng ký 
thuốc

Miễn nộp HS LS đối với thuốc đã từng 
được cấp phép NK theo hình thức NK 
tương ứng tại Nghị định và không có 
thay đổi thông tin liên quan đến chỉ 
định, liều dùng, đối tượng sử dụng



2.CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC CHƯA CÓ GĐKLH
 Miễn giảm tài liệu trong hồ sơ 

(áp dụng chung cho tất cả các hình thức nhập khẩu)

Nghị định 
54/2017/NĐ-CP

             Nghị định 155/2018/NĐ-CP

3. Hồ sơ chất lượng theo quy định của ACTD 

Hồ sơ chất lượng theo 
quy định của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về áp dụng 
ACTD trong đăng ký 
thuốc

Hồ sơ chất lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về áp dụng ACTD trong đăng ký thuốc hoặc tiêu chuẩn 
chất lượng và kết quả nghiên cứu TĐSH.

Miễn nộp kết quả TĐSH trong trường hợp thuốc được 
SX và cấp phép LH (thể hiện trên CPP) tại nước là thành 
viên thường trực hoặc sáng lập của ICH hoặc Australia.

4. Báo cáo kết quả kinh doanh thuốc phải KSĐB

Báo cáo kết quả kinh 
doanh thuốc phải 
KSĐB, trừ thuốc độc

Báo cáo kết quả kinh doanh thuốc phải KSĐB, trừ thuốc 
trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc



2. CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC CHƯA CÓ GĐKLH
 Miễn giảm tài liệu trong hồ sơ 

(áp dụng chung cho tất cả các hình thức nhập khẩu)

            
            Nghị định 54/2017/NĐ-CP    Nghị định 155/2018/NĐ-CP

5. Giấy chứng nhận GMP của tất cả các cơ sở tham gia SXthuốc

Giấy chứng nhận GMP của tất cả 
các cơ sở tham gia SX thuốc trong 
trường hợp thuốc được SX bởi 
nhiều cơ sở.

Miễn nộp GCN GMP trong 
trường hợp cơ sở sản xuất đã 
được xác nhận đạt GMP trên 
CPP.

6. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ của cơ sở nhập khẩu

Giấy phép tiến hành công việc 
bức xạ của CS NK đối với trường 
hợp nhập khẩu thuốc phóng xạ.

Bãi bỏ



2. CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC CHƯA CÓ GĐKLH
Miễn giảm áp dụng với mọi hình thức nhập khẩu

Nghị định 54/2017/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP

7. Yêu cầu đối với CPP

Phải có xác nhận thuốc được 
cấp phép và lưu hành thực tế ở 
nước cấp CPP (điểm đ khoản 4 
Điều 76)

Phải có xác nhận thuốc được cấp phép ở 
nước cấp CPP 
(khoản 42 Điều 4) 

8. Yêu cầu đối với nhãn, HDSD gốc

Nhãn và tờ HDSD gốc phải có 
dấu của cơ quan cấp CPP của 
nước sở tại và được hợp pháp 
hóa lãnh sự (Khoản 5 Điều 76)

Chỉ yêu cầu đối với tờ HDSD gốc trong 
trường hợp nhập khẩu thuốc mới theo quy 
định tại Điều 65.
Nhãn và tờ HDSD của các hình thức NK 
khác chỉ cần có đóng dấu của CS SX/ CS 
sở hữu SP/ CS sở hữu giấy phép SP (ghi 
trên CPP) và của CS NK.
(điểm b, c khoản 42 Điều 5) 



2. CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC CHƯA CÓ GĐKLH
Điều 65 – Nhập khẩu thuốc mới

Nghị định 54/2017/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP

9. Đơn giản hóa nguyên tắc xem xét số lượng cấp phép NK:

Số lượng cấp phép NK căn 
cứ vào quy mô, diễn biến 
của bệnh hiểm nghèo, bệnh 
xã hội, bệnh dịch nguy hiểm 
và mới nổi. 
(Khoản 8 Điều 91)

Số lượng cấp phép NK căn 
cứ vào nhu cầu kinh doanh 
của cơ sở nhập khẩu.

(Điểm c khoản 48 Điều 5 )



2. CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC CHƯA CÓ GĐKLH
Điều 68 – Nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt

Nghị định 54/2017/NĐ-CP         Nghị định 155/2018/NĐ-CP
1. Mở rộng tiêu chí xem xét: thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có hiệu quả vượt trội trong 
điều trị hoặc chưa có thuốc thay 
thế, đã được lưu hành tại nước 
SX hoặc tham chiếu, có đầy đủ 
dữ liệu lâm sàng và được HĐ tư 
vấn đề xuất SD;
b) Sử dụng cho MĐ cấp cứu, 
chống độc mà không có cùng 
hoạt chất và đường dùng với 
thuốc đang lưu hành;
c) Vắc xin dùng cho trường hợp 
đặc biệt với số lượng sử dụng 
hạn chế
(Khoản 1)

a) Bãi bỏ
b) Thuốc chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị và thuộc một 
trong các trường hợp sau:
- Sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc; chống thải 
ghép;
- Thuộc Danh mục thuốc hiếm;
- Có trong hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ;
- Được sử dụng cho người bệnh cụ thể đang điều trị tại 
BV để chẩn đoán, dự phòng hoặc điều : bệnh truyền 
nhiễm nhóm A; ung thư; HIV/AIDS; lao; sốt rét; các 
bệnh hiểm nghèo khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định
c) ...
(khoản 31 Điều 4, điểm a khoản 38 Điều 5)



2. CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC CHƯA CÓ GĐKLH
Điều 68 – Nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt

Nghị định 54/2017/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP

2. Miễn giảm tài liệu đối với sinh phẩm:

Bản cam kết của CSSX 
và CS cung cấp thuốc 
nước ngoài về việc đảm 
bảo CL, an toàn, hiệu quả 
vắc xin, sinh phẩm.

Bản cam kết của CSSX và CS cung cấp 
thuốc nước ngoài về việc đảm bảo CL, an 
toàn, hiệu quả vắc xin (bỏ sinh phẩm).
(khoản 32 Điều 4)

3. Miễn giảm điều kiện đối với cơ sở cung cấp thuốc:

- Hồ sơ có văn bản ủy 
quyền theo điểm đ khoản 
15 Điều 91. Trường hợp 
không cung cấp được, CS 
nhập khẩu phải có văn 
bản nêu rõ lý do để 
BTBộ Y tế xem xét.

- Không bắt buộc CS cung cấp thuốc phải 
thực hiện Khoản 15 Điều 91 nếu có bản 
sao Giấy phép KD dược do cơ quan có 
thẩm quyền nước sở tại cấp được chứng 
thực và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy 
định.
(điểm c khoản 38 Điều 5)



2. CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC CHƯA CÓ GĐKLH
Điều 68 – Nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt

Nghị định 
54/2017/NĐ-CP

     Nghị định 155/2018/NĐ-CP

4.  Kiểm định vắc xin, sinh phẩm là huyết thanh có 
chứa kháng thể:
Theo quy định tại 
Khoản 4 Điều 103 
của Luật dược

Không phải thực hiện
*Đối với các thuốc có yêu cầu bảo 
quản ở điều kiện lạnh hoặc âm sâu, 
cơ sở nhập khẩu có trách nhiệm lưu 
giữ dữ liệu dây chuyền lạnh.
(điểm b khoản 44 Điều 5)



3. CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC KSĐB CÓ GĐKLH
Điều 79 – Nhập khẩu thuốc thành phẩm

Nghị định 54/2017/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Minh bạch hóa nguyên tắc xem xét số lượng cấp phép NK:

Hồ sơ phải có văn bản giải trình, tài liệu chứng minh trong TH:
- Thuốc GN, HT, TC, thuốc dạng phối hợp có chứa GN, HT, TC: số 
lượng đề nghị NK > 150% số lượng thực tế đã kinh doanh trong kỳ 
báo cáo liền trước.
- Thuốc bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực: tổng số 
lượng thuốc đề nghị NK + số lượng tồn + số lượng còn có thể tiếp 
tục NK từ các GP còn lại > 150% so với tổng nhu cầu kinh doanh 
thực tế trong 01 năm trước thời điểm lập đơn hàng.
(Mẫu 33 Phụ lục III, khoản 45 Điều 5) 



3. CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC KSĐB CÓ GĐKLH
Điều 80 – Nhập khẩu Nguyên liệu KSĐB

     Nghị định 54/2017/NĐ-CP         Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Minh bạch hóa nguyên tắc xem xét số lượng cấp phép NK:
Hồ sơ phải có văn bản giải trình, tài liệu chứng minh 
trong TH:
- NL GN, HT, TC: số lượng đề nghị NK > 150% số lượng 
thực tế đã kinh doanh trong kỳ báo cáo liền trước.
- Dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực: 
tổng số lượng NL đề nghị NK + số lượng NL còn tồn + số 
lượng NL còn có thể tiếp tục nhập khẩu từ các GP còn lại 
> 150% so với tổng nhu cầu kinh doanh, sử dụng thực tế 
trong 01 năm trước thời điểm lập đơn hàng.
(Mẫu 35 Phụ lục III, khoản 46 Điều 5) 



4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THUỐC, NL

Nghị định 54/2017/NĐ Nghị định 155/2018/NĐ-CP

4.1. Mở rộng các cơ sở cung cấp thuốc, NL: 

a) Cơ sở sản xuất
b) Cơ sở sở hữu GPLH, sản phẩm
c) Cơ sở đứng tên đăng ký bất kỳ 
(SĐK còn hiệu lực tại thời điểm 
thông quan)
d) Cơ sở có GP DNNN (được cung 
cấp đến 01/01/2018)

(Khoản 15 Điều 91, khoản 11 
Điều 143)

a) Cơ sở sản xuất
b) Cơ sở sở hữu GPLH, sản phẩm
c) Cơ sở đứng tên đăng ký bất kỳ (SĐK 
còn hiệu lực tại thời điểm thông quan)
d) Cơ sở có GP DNNN (được cung cấp 
đến hết thời hạn hiệu lực GP)
h) Cơ sở được Bộ Y tế VN công bố (bổ 
sung hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố)
(điểm d khoản 48 Điều 5)
Cơ sở cung cấp thuốc viện trợ, viện trợ 
nhân đạo được miễn thực hiện quy định 



     KÊ KHAI, KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC

Nghị định 54/2017/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-
CP

 Cơ chế quản lý: Tiền kiểm (Đ131)
 Trong thời hạn 45 ngày (KK);  30 ngày 

(KKL – thuốc nhập khẩu); 15 ngày (bổ 
sung, thay đổi thông tin) kể từ ngày tiếp 
nhận đủ hồ sơ:
 Bộ Y tế tổ chức rà soát:

 Công bố trên website (hợp lý)

 Có VB kiến nghị (không hợp lý).  

 Doanh nghiệp chỉ được bán thuốc khi có 
giá KK, KKL công bố trên website.

 Nguyên tắc rà soát (04)
     …

     - Giá nhập khẩu.

     - Quan hệ cung cầu, khả năng cạnh tranh…

 Thanh kiểm tra việc thực hiện.

 Cơ chế quản lý: Hậu kiểm
 Trong thời hạn 07 ngày kể từ 

ngày tiếp nhận đủ hồ sơ:
 Bộ Y tế công bố trên website

 Được bán thuốc kể từ ngày nộp 
hồ sơ KK, KKL (K2Đ133).

 Nguyên tắc rà soát (03):  
 Mức giá KK so với Asean (*)
 Tính chính xác yếu tố chi phí 

cấu thành giá
 Sự phù hợp với biến động của 

các yếu tố hình thành giá.

 Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 
phạm về KK, KKL



KÊ KHAI, KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC

Nghị định 54/2017/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP

 Cơ chế quản lý: Tiền kiểm (Đ131)
 Kê khai lại thuốc trong nước
 Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận đủ hồ sơ:
 UBND tỉnh tổ chức rà soát
 Báo cáo Bộ Y tế để công bố website  

(hợp lý)
 Có văn bản kiến nghị (không hợp lý). 

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được báo cáo của UBND tỉnh, 
BYT tổng hợp và công bố trên website.

 Cơ chế quản lý: Hậu kiểm
 Kê khai lại thuốc trong nước
 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ:
 UBND tỉnh báo cáo Bộ Y tế để 

công bố website. 
 Gửi BYT văn bản kiến nghị doanh 

nghiệp nếu mức giá kê khai lại 
không phù hợp với biến động của 
yếu tố hình thành giá.

 Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được báo cáo của 
UBND tỉnh, BYT tổng hợp và công 
bố trên website.



QUẢN LÝ GIÁ TẠI NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN
Nghị định 54/2017/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP

 CS bán lẻ trong cơ sở KCB: (Đ136)
 Không phân biệt tư nhân, công lập
 Cơ sở bán lẻ chỉ được mua:
 Thuốc trúng thầu tại chính cơ sở.
 Thuốc trúng thầu tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác được công bố trên trang 
web của Bộ Y tế trong vòng 12 tháng.

 CS bán lẻ trong cơ sở KCB:
 Chỉ các cơ sở công lập
 Cơ sở bán lẻ chỉ được mua:
 Thuốc trúng thầu chính cơ sở.
 Thuốc có Quyết định trúng thầu:

 Tuyến tỉnh, Tuyến TW trong vòng 12 
tháng

 Mua sắm theo hình thức tập trung cấp địa 
phương/quốc gia trong thời hạn của hợp 
đồng hoặc thỏa thuận khung. 

 Quy định ko áp dụng đối với: 
 Thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách cho quốc 

phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, 
khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; 

 Thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt ;
 Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, 

thuốc tiền chất và thuốc mới.



III. THÔNG TƯ 32- ĐĂNG KÝ THUỐC

• Giới thiệu chung:

– Là văn bản triển khai Luâ ât dược số 105/2016/QH13 và 
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
chi tiết và mô ât số biê ân pháp thi hành Luâ ât dược.

– Mục tiêu của Thông tư:

• Quy định chi tiết các nô âi dung mà  Luâ ât Nghị định 
giao cho Bô â Y tế

• Có kế thừa Thông tư số 44/2014/TT-BYT (đặc biệt là 
các nội dung ACTD và ACTR)

– Tinh thần xây dựng Thông tư: Cụ thể hóa và đơn giản 
hóa các thủ tục hành chính



NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý

• Các thuật ngữ cần lưu ý:

Chủ sở hữu giấy phép 
lưu hành thuốc

Chủ sở hữu giấy phép lưu hành 
thuốc (product license holder) hoặc chủ 
sở hữu sản phẩm (product owner) đối 
với thuốc nước ngoài là cơ sở hợp pháp 
chịu trách nhiệm về sản phẩm và được 
ghi trên Giấy chứng nhận sản phẩm 
dược phẩm (CPP).



• Các thuật ngữ cần lưu ý:

Cơ quan quản lý tham 
chiếu

Cơ quan quản lý tham chiếu quy 
định trong Thông tư bao gồm: Cơ quan 
quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA), Mỹ, 
Nhật Bản, Pháp, Đức,Thụy Điển, Anh, 
Thụy Sỹ, Úc, Canada, Bỉ, Áo, Ai Len, Đan 
Mạch và Hà Lan.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý



• Các thuật ngữ cần lưu ý:

Cơ quan quản lý dược chặt 
chẽ (SRA)

Cơ quan quản lý dược chặt chẽ (SRA - Stringent Regulatory Authorities) là 
các cơ quan quản lý dược được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phân loại thuộc 
danh sách SRA, bao gồm:
a) Thành viên ICH trước 23 tháng 10 năm 2015, bao gồm: Mỹ (US-FDA), 
Ủy ban Châu Âu (European Commission), Vương quốc Anh (MHRA), Nhật 
Bản (PMDA);
b) Thành viên quan sát của ICH trước ngày 23 tháng 10 năm 2015 bao 
gồm: Cơ quan quản lý Dược thuộc Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu (EFTA- 
European Free Trade Association), Thụy Sỹ (Swissmedic) và Canada (Health 
Canada);
c) Thành viên có hiệp định liên kết, công nhận lẫn nhau với Thành viên 
ICH trước ngày 23 tháng 10 năm 2015 bao gồm: Úc, Ai xơ len, Liechtenstein 
và Na Uy.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý



NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý

Trách nhiệm của cơ sở đăng ký:

Cụ thể hóa quy định tại Khoản 2 Điều 57 Luâ ât dược.

13 trách nhiệm cụ thể.

Một số trách nhiệm mới

Chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính 
chính xác của tất cả các tài liệu trong hồ 
sơ đăng ký.
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Một số trách nhiệm mới

Bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động của cơ

 sở đăng ký trong thời hạn hiệu lực của giấy

 đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc

Trách nhiệm của cơ sở đăng ký:

Cụ thể hóa quy định tại Khoản 2 Điều 57 Luật dược.

13 trách nhiệm cụ thể.



NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý

Một số trách nhiệm mới

Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến 
quyền sở hữu trí tuệ

Trách nhiệm của cơ sở đăng ký:

Cụ thể hóa quy định tại Khoản 2 Điều 57 Luật dược.

13 trách nhiệm cụ thể.

Cập nhật tiêu chuẩn chất lượng 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thực hiện kế hoạch quản lý nguy cơ 
đối với vắc xin
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Phạm vi thực hiện trách nhiệm

Chịu trách nhiệm đối với thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc do cơ sở 
đăng ký kể từ ngày Cục Quản lý 
Dược có công văn cho phép thay đổi 
cơ sở đăng ký, bao gồm cả các 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã 
được đưa ra lưu hành trước thời 
điểm cho phép chuyển đổi

Trách nhiệm của cơ sở đăng ký:

Cụ thể hóa quy định tại Khoản 2 Điều 57 Luật dược.

13 trách nhiệm cụ thể.
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Trách nhiệm của cơ sở sản xuất:

07 trách nhiệm cụ thể:

Một số trách nhiệm mới

Đề nghị thu hồi thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc do cơ 
sở sản xuất trong trường hợp 
có vấn đề về chất lượng, an 
toàn và hiệu quả 
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Trách nhiệm của cơ sở sản xuất:

07 trách nhiệm cụ thể:

Một số trách nhiệm mới

Bảo đảm các điều kiện hoạt 
động của cơ sở sản xuất 
trong thời hạn hiệu lực của 
giấy đăng ký lưu hành 
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Trách nhiệm của cơ sở sản xuất:

07 trách nhiệm cụ thể:

Một số trách nhiệm mới

Thực hiện việc thay đổi cơ sở 
đăng ký của thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc do cơ sở sản xuất đã 
được cấp giấy đăng ký lưu hành 
nếu cơ sở đăng ký không còn đủ 
điều kiện hoạt động



• Hiệu lực, ký hiệu số đăng ký lưu hành:

Thời hạn hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc là 05 năm kể từ ngày cấp hoặc gia hạn

Mô ôt số trường hợp hiê ôu lực 03 năm:

Thuốc mới, vắc xin, sinh phẩm tham chiếu, sinh phẩm tương tự lần đầu cấp 
giấy đăng ký lưu hành;

Thuốc cùng dược chất, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế với thuốc mới đã 
được cấp giấy đăng ký nhưng chưa lưu hành đủ 5 năm tại VN);

Thuốc chưa có báo cáo an toàn, hiệu quả vì lý do chưa lưu hành hoặc có báo 
cáo an toàn, hiệu quả nhưng còn hạn chế theo ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp 
giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc có khuyến nghị của 
cơ sở khám chữa bệnh về việc cần tiếp tục theo dõi an toàn, hiệu quả;

Các trường hợp tiếp tục theo dõi an toàn, hiệu quả theo ý kiến tư vấn của Hội 
đồng tư vấn.
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• Hiệu lực, ký hiệu số đăng ký lưu hành:

Trong thời hạn 12 tháng trước khi giấy đăng ký lưu 
hành hết hiệu lực, cơ sở đăng ký có thể nộp hồ sơ gia 
hạn giấy đăng ký lưu hành

Sau ngày giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực, cơ sở nộp 
hồ sơ theo hình thức cấp giấy đăng ký lưu hành.

Trong thời hạn hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành cũ, 
mà cơ sở đăng ký được gia hạn giấy đăng ký lưu hành 
mới thì giấy đăng ký lưu hành cũ được tiếp tục có hiệu 
lực đồng thời với giấy đăng ký mới trong 06 tháng kể 
từ ngày giấy đăng ký lưu hành mới có hiệu lực

Mỗi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc có mã số riêng để phân biệt: thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc sản xuất trong nước, nhập khẩu, vắc xin, 
sinh phẩm, thuốc chuyển giao công nghệ, thuốc thực 
hiện đóng gói thứ cấp tại Việt Nam
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• Thuốc sản xuất tại Việt Nam theo hình thức 
chuyển giao công nghệ:

Thuốc đăng ký theo hình thức chuyển giao công nghệ phải 
đáp ứng đồng thời các yêu cầu quy định tại Điều 10 Thông tư 
(nguyên tắc: đảm bảo tương đương thuốc trước khi chuyển 
giao).

Hồ sơ đăng ký: gồm hồ sơ của thuốc trước chuyển giao và hồ 
sơ của thuốc sau chuyển giao để đánh giá và so sánh.

Thuốc có chuyển giao công nghê â được đăng ký theo từng 
giai đoạn. Sau 03 năm triển khai đóng gói thứ cấp tại Viê ât 
Nam, phải có báo cáo viê âc triển khai và sau 5 năm phải hoàn 
thành viê âc chuyển giao công nghê â để sản xuất toàn bô â tại 
Viê ât Nam
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• Quy định về dữ liệu lâm sàng và các trường 
hợp miễn thử lâm sàng:

*Luật dược: quy định không yêu cầu thuốc mới bắt buộc phải 
thử lâm sàng tại Việt Nam.

*Thông tư quy định cụ thể:

-Yêu cầu về dữ liệu lâm sàng đầy đủ và các trường hợp không 
phải tiến hành thử lâm sàng tại Việt Nam.

-Dữ liệu an toàn hiệu quả đối với các trường hợp không phải là 
biệt dược gốc,các trường hợp thuốc phối hợp mới, sinh phẩm 
tương tự; thuốc dược liệu mới.

-Thuốc hóa dược mới, vắc xin, sinh phẩm: áp dụng các hướng 
dẫn của ICH, Bộ Y tế Việt Nam hoặc hướng dẫn của các tổ 
chức mà Việt Nam là thành viên, hướng dẫn của cơ quan quản 
lý dược tham chiếu.

-Thuốc phối hợp, sinh phẩm tương tự: dữ liệu lâm sàng theo 
hướng dẫn về phát triển sinh phẩm tương tự do Bộ Y tế Việt 
Nam ban hành hoặc hướng dẫn của WHO, chấp nhận hướng 
dẫn của US FDA, EMA và các hướng dẫn được xây dựng trên 
cơ sở các hướng dẫn này 
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• Quy định về hồ sơ hành chính và tài liệu pháp 
lý:Giấy ủy quyền đứng tên cơ sở đăng ký đối với thuốc nước 
ngoài phải được chứng thực chữ ký và hợp pháp hóa lãnh 
sự.

Trường hợp giấy tờ pháp lý được cấp là bản điện tử không 
thể hiện đầy đủ chữ ký, tên người ký và dấu xác nhận của 
cơ quan quản lý thì cơ sở đăng ký phải có văn bản cung cấp 
thông tin về đường dẫn truy cập website (website  tiếng 
Anh) của cơ quan nêu trên và cam kết chịu trách nhiệm.

Giấy chứng nhận dược phẩm (CPP):

Phải có chữ ký, tên người ký, ngày cấp và dấu của cơ 
quan cấp CPP

Được cấp bởi cơ quan quản lý về dược phẩm có thẩm 
quyền cấp quốc gia. Nếu cấp bởi các cơ quan khác phải 
có tài liệu chứng minh

Chữ ký, tên người ký và dấu của cơ quan cấp CPP phải 
được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền
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• Quy định về hồ sơ hành chính và tài liệu pháp 
lý:
Giấy ủy quyền đứng tên cơ sở đăng ký đối 

với thuốc nước ngoài phải được chứng 
thực chữ ký và hợp pháp hóa lãnh sự.

Trường hợp giấy tờ pháp lý được cấp là 
bản điện tử không thể hiện đầy đủ chữ ký, 
tên người ký và dấu xác nhận của cơ quan 
quản lý thì cơ sở đăng ký phải có văn bản 
cung cấp thông tin về đường dẫn truy cập 
website (website  tiếng Anh) của cơ quan 
nêu trên và cam kết chịu trách nhiệm.
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• Quy định về hồ sơ hành chính và tài liệu pháp 
lý:
Giấy chứng nhận dược phẩm (CPP):

Thuốc hóa dược mới và sinh phẩm nhập khẩu, trừ sinh phẩm 
probiotics (men tiêu hóa): CPP được cấp bởi nước sản xuất và 
CPP được cấp bởi một trong các cơ quan quản lý dược chặt chẽ 
(SRA) có xác nhận thuốc được cấp phép và lưu hành thực tế.

Vắc xin nhập khẩu: CPP được cấp bởi nước sản xuất và CPP 
được cấp bởi một trong các cơ quan quản lý dược tham chiếu có 
xác nhận vắc xin được cấp phép và lưu hành thực tế.

Thuốc generic có báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học: 
CPP được cấp bởi một trong các cơ quan quản dược chặt chẽ 
(SRA) có xác nhận thuốc được cấp phép và lưu hành thực tế.

Thuốc đề nghị được phân loại biệt dược gốc: CPP được cấp bởi 
một trong các cơ quan quản lý dược tham chiếu hoặc cơ quan 
quản dược chặt chẽ (SRA), trừ thuốc sản xuất tại Việt Nam
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• Quy định về hồ sơ hành chính và tài liệu pháp 
lý:Giấy chứng nhận dược phẩm (CPP):

Các trường hợp không cung cấp được CPP đáp ứng quy 
định, Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định trên cơ sở ý 
kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu 
hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

Kiểm tra tính xác thực của các giấy tờ pháp lý:

Kiểm tra tính xác thực CPP của tất cả các hồ sơ đề nghị 
cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành 
thuốc.

Kiểm tra tính xác thực giấy tờ pháp lý do cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp đối với cơ sở 
đăng ký nước ngoài lần đầu đăng ký thuốc tại Việt Nam

Thực hiện đồng thời với thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký 
thuốc 
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• Trình tự, quy trình cấp, gia hạn, phê duyệt 
thay đổi bổ sung giấy đăng ký lưu hành :

Quy trình thẩm định nhanh:

Trường hợp thuốc hiếm, thuốc đáp ứng nhu cầu cấp 
bách cho quốc phòng, an ninh, chống dịch bệnh, khắc 
phục hậu quả thiên tai, thuốc biệt dược gốc chuyển 
giao công nghệ hoặc sản xuất gia công tại Việt Nam, 
các thuốc chuyên khoa thiếu nguồn cung khác.

Thời gian giải quyết: 06 tháng.

Quy trình thẩm định rút gọn:

Trường hợp thuốc được sản xuất tại cơ sở được định 
kỳ đánh giá việc đáp ứng GMP; thuộc danh mục thuốc 
không kê đơn, có dạng bào chế không phải là dạng 
bào chế giải phóng biến đổi và không dùng trực tiếp 
trên mắt.
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• Trình tự, quy trình cấp, gia hạn, phê duyệt 
thay đổi bổ sung giấy đăng ký lưu hành :

Khoản 7 Điều 40: Quy định một số nội dung thay đổi, bổ 
sung không phải thực hiện thủ tục hành chính, doanh 
nghiệp tự cập nhật và chịu trách nhiệm:

Các nội dung liên quan đến nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng 
cập nhật theo công văn thông báo của cơ quan quản lý 
hoặc các nội dung đã được phê duyệt (Tiêu chuẩn, tên, 
địa chỉ của các cơ sở...).

Một số thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ hành chính đã 
được chuyển từ hình thức thay đổi nhỏ phải có phê duyệt 
sang hình thức công bố:

Các thay đổi cách ghi về tên, địa chỉ cơ sở đăng ký, cơ sở 
sản xuất (không thay đổi cơ sở, không thay đổi địa 
điểm); cập nhật thông tin, giấy phép kinh doanh dược, 
giấy phép văn phòng đại điện của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam.
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• Trình tự, quy trình cấp, gia hạn, phê duyệt 
thay đổi bổ sung giấy đăng ký lưu hành :

Cho phép áp dụng một bộ hồ sơ và tính là một 
thay đổi cho nhiều thuốc trong các trường hợp có 
cùng nội dung thay đổi (tên, địa chỉ cơ sở đăng 
ký, cơ sở sản xuất).

Việc cập nhật thông tin công bố thuốc có nghiên 
cứu tương đương sinh học (BE), thuốc được phân 
loại biệt dược gốc, hồ sơ thông tin thuốc để phục 
vụ thông tin, quảng cáo thuốc thực hiện theo thủ 
tục thay đổi, bổ sung Giấy đăng ký lưu hành.

Các thay đổi lớn liên quan đến chỉ định, liều 
dùng, đối tượng dùng thuốc,  thuốc công bố có 
nghiên cứu tương đương sinh học (BE), thuốc cập 
nhật phân loại biệt dược gốc phải được thẩm 
định, tư vấn của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng 
ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
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V. THÔNG TƯ 15/2019/TT-BYT
 quy định việc đấu thầu thuốc 

tại các cơ sở y tế công lập



V. THÔNG TƯ 15/2019/TT-BYT
 quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Phạm vi điều chỉnh
TT 11/2016/TT-BYT                        TT 15/2019/TT-BYT

 Quy định cụ thể một số 
nội dung về đấu thầu 
thuốc sử dụng vốn nhà 
nước, nguồn quỹ bảo 
hiểm y tế, nguồn thu từ 
dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh và nguồn thu 
hợp pháp khác của cơ 
sở y tế công lập.

  Quy định việc đấu thầu thuốc (thuốc hóa 
dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc 
xin và sinh phẩm) và dược liệu tại các cơ sở y 
tế công lập bao gồm: việc phân chia gói thầu, 
nhóm thuốc; lập kế hoạch, hình thức, phương 
thức, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp 
thuốc; quy định mua sắm thuốc tập trung và 
đàm phán giá thuốc sử dụng nguồn vốn nhà 
nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu 
hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.



Phạm vi điều chỉnh

TT 11/2016/TT-BYT TT 15/2019/TT-BYT

 Mua thuốc tại cơ sở bán 
lẻ nằm trong khuôn viên 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

   
  

 Tự tổ chức đấu thầu cho cơ sở bản lẻ 
tại khuôn viên của chính cơ sở khám 
chữa bệnh: Thực hiện theo quy định 
tại Thông tư.

 Tổ chức đấu thầu mua thuốc cho cơ 
sở bán lẻ: Thực hiện Khoản 76 Điều 5 
-NĐ155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018.



Giải thích từ ngữ
TT 11/2016/TT-BYT TT 15/2019/TT-BYT

 Thuật ngữ tại Luật dược 
năm 2016: thuốc biệt dược 
gốc; thuốc generic; sinh 
khả dụng; Tương đương 
sinh học; Dược liệu; Vị 
thuốc cổ truyền; thuốc 
dược liệu; Thuốc cổ 
truyền.

 Bỏ một số thuật ngữ (vì đã được quy định tại Luật 
dược năm 2016, trừ sinh phẩm tham chiếu)

 Viện dẫn khái niệm Cơ quan quản lý tham chiếu: 
EMA, Pháp, Đức, Thụy sỹ, Thụy Điển, Anh, Bỉ, 
Áo, Ailen, Đan Mạch, Hà Lan; Mỹ, Nhật Bản, Úc, 
Canada.

 Viện dẫn khái niệm Cơ quan quản lý dược chặt chẽ 
(SRA) (Theo phân loại của WHO- K10Đ2TT 
32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018).

 Thành viên ICH trước 23/10/2015: US-FDA,EC, 
MHRA(Anh), PMDA(Nhật Bản).

 Thành viên quan sát ICH trước 23/10/2015: 
Swissmedic và Health Canada.

 Thành viên liên kết, công nhận với Thành viên ICH 
trước 23/10/2015: Úc, Ai xơ len, Liechtenstein và 
Na uy.



      Giải thích từ ngữ

TT 11/2016/TT-BYT TT 15/2019/TT-BYT

 Cơ sở sản xuất thuốc đạt 
EU-GMP hoặc PIC/s-GMP: 
được cơ quan quản lý có 
thẩm quyền của nước tham 
gia EMA hoặc nước tham gia 
ICH hoặc nước tham gia 
PIC/s cấp GCN đạt tiêu 
chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-
GMP hoặc tương đương.

 Dây chuyền sản xuất thuốc 
đạt EU-GMP:  được cơ quan 
quản lý có thẩm quyền của nước 
tham gia EMA cấp GCN đạt 
nguyên tắc, tiêu chuẩn EU‑GMP.

 Dây chuyền sản xuất thuốc 
đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn 
tương đương EU‑GMP:  được cơ 
quan quản lý có thẩm quyền của 
nước thuộc danh sách SRA cấp 
GCN đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn 
GMP.

 Dây chuyền sản xuất thuốc đạt PIC/s-
GMP : được cơ quan quản lý có 
thẩm quyền của nước tham gia 
PIC/s cấp giấy chứng nhận đạt 
nguyên tắc, tiêu chuẩn PIC/s‑GMP.



Gói thầu generic

TT 11/2016/TT-BYT TT 15/2019/TT-BYT

 Nhóm 1: đáp ứng ½ 
tiêu chí:

 Sản xuất trên dây 
chuyền sản xuất đạt 
EU-GMP hoặc PIC/s-
GMP tại nước tham 
gia ICH và Australia.

 Sản xuất trên dây 
chuyền sản xuất 
thuốc đạt tiêu chuẩn 
WHO-GMP do BYT 
Việt Nam cấp GCN 
và được cơ quan 
quản lý quốc gia có 
thẩm quyền cấp 
phép lưu hành tại 
nước tham gia ICH 
hoặc Australia.

 Nhóm 1: đáp ứng 1/ 3 tiêu chí: 
 Sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc đạt EU-

GMP hoặc tương đương EU-GMP tại nước thuộc danh sách 
SRA.

 Thuốc BDG/sinh phẩm tham chiếu do BYT công bố (trừ áp 
dụng hình thức đàm phán giá, đã công bố kết quả).

  Được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam và phải đáp ứng đồng 
thời 03 tiêu chí:

 Sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc đạt EU-
GMP hoặc tương đương EU-GMP và được cơ quan quản lý 
dược Việt Nam đánh giá đạt EU-GMP hoặc tương đương 
EU-GMP.

  Được cơ quan quản lý dược của nước thuộc SRA cấp phép 
lưu hành.

 Thuốc lưu hành tại Việt Nam và thuốc được nước thuộc danh 
sách SRA cấp phép lưu hành: cùng CTBC, QTSX, TCCL, 
PPKN; dược chất, tá dược cùng TCCL, cơ sở sản xuất, địa 
điểm sản xuất.



Gói thầu generic

TT 11/2016/TT-
BYT

TT 15/2019/TT-BYT

 Nhóm 2:
 Thuốc sản xuất 

trên dây chuyền 
sản xuất đạt tiêu 
chuẩn EU-GMP 
hoặc PIC/s-GMP 
nhưng không 
thuộc nước tham 
gia ICH và 
Australia.

 Nhóm 2: đáp ứng 1/2 tiêu chí: 
 Sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc 

đạt EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và 
được cơ quan quản lý dược Việt Nam đánh giá 
đạt EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP.

 Sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc 
tại nước là thành viên PIC/s đồng thời là thành 
viên ICH, được cơ quan quản lý có thẩm quyền 
của nước này cấp chứng nhận đạt PIC/s-GMP và 
được cơ quan quản lý dược Việt Nam đánh giá 
đạt PIC/s GMP‑ .



      Gói thầu generic

TT 11/2016/TT-BYT TT 15/2019/TT-BYT

 Nhóm 4: có 
chứng minh BE do 
BYT công bố.

  Nhóm 3: Thuốc 
sản xuất trên dây 
chuyền sản xuất 
đạt WHO-GMP 
được BYT Việt Nam 
cấp GCN.

  Nhóm 5: Thuốc 
không đáp ứng 
tiêu chí của các 
nhóm 1, 2, 3 và 4.

 Nhóm 3:
 Sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc được cơ quan 

quản lý dược Việt Nam đánh giá đạt GMP.
  Nghiên cứu BE được cơ quan quản lý dược Việt Nam 

công bố.
 Nhóm 4: Được sản xuất toàn bô â trên dây chuyền sản 

xuất tại Việt Nam được cơ quan quản lý dược Việt 
Nam đánh giá đạt WHO-GMP.

 Nhóm 5: Được sản xuất trên dây chuyền sản xuất 
thuốc được cơ quan quản lý dược Việt Nam đánh giá 
đạt WHO-GMP  và không thuộc Nhóm 1, 2, 3 và 4.



Gói thầu BDG hoặc tương đương điều trị

TT 11/2016/TT-
BYT

TT 15/2019/TT-BYT

 Thuốc biệt dược gốc, 
thuốc có tương 
đương Điều trị với 
thuốc biệt dược gốc 
thuộc danh mục do 
BYT công bố.

 Đồng thời 02 tiêu chí:
 Thuộc danh mục thuốc BDG, thuốc tương đương 

điều trị với thuốc BDG và sinh phẩm tham chiếu 
do BYT công bố (trừ thuốc BDG thuộc danh mục 
thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá do BYT 
ban hành và đã được công bố kết quả).

 Được sản xuất toàn bộ tại các nước thuộc danh 
sách SRA (trừ trường hợp BDG hoặc sinh phẩm 
tham chiếu lưu hành lần đầu tại nước không 
thuộc danh sách SRA hoặc sản xuất một hoặc 
nhiều công đoạn tại Việt Nam).



    Gói thầu BDG hoặc tương đương điều trị

TT 11/2016/TT-BYT TT 15/2019/TT-BYT

 Thuốc biệt dược gốc, 
thuốc có tương đương 
Điều trị với thuốc biệt 
dược gốc thuộc danh 
mục do BYT công bố.

 Đồng thời 02 tiêu chí:
 Thuộc danh mục thuốc BDG, thuốc tương đương điều 

trị với thuốc BDG và sinh phẩm tham chiếu do BYT 
công bố (trừ thuốc BDG thuộc danh mục thuốc áp 
dụng hình thức đàm phán giá do BYT ban hành và đã 
được công bố kết quả).

 Được sản xuất toàn bộ tại các nước thuộc danh sách 
SRA (trừ trường hợp cơ sở đề nghị công bố chứng 
minh thuốc BDG hoặc sinh phẩm tham chiếu lưu hành 
lần đầu tại nước không thuộc danh sách SRA hoặc sản 
xuất một hoặc nhiều công đoạn tại Việt Nam).



Gói thầu dược liệu, thuốc cổ truyền 
(không bao gồm vị thuốc cổ truyền)

TT 11/2016/TT-BYT TT 15/2019/TT-BYT

 Nhóm 1: Sản xuất 
tại dây chuyền sản 
xuất đạt WHO-
GMP cho thuốc cổ 
truyền, thuốc dược 
liệu do BYT Việt 
Nam cấp GCN.

 Nhóm 2: Sản xuất 
tại dây chuyền sản 
xuất chưa được 
BYT Việt Nam cấp 
GCN đạt  WHO- 
GMP.

 Nhóm 1: đáp ứng đồng thời 02 tiêu chí:
 Sản xuất toàn bộ từ dược liệu nuôi trồng, 

thu hái hoặc khai thác tự nhiên được BYT 
Việt Nam đánh giá đạt GACP.

 Sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất 
thuốc tại Việt Nam được BYT Việt Nam đánh 
giá đạt GMP cho thuốc dược liệu hoặc thuốc 
cổ truyền.

 Nhóm 2: sản xuất toàn bộ trên dây chuyền 
sản xuất thuốc tại Việt Nam được BYT Việt 
Nam đánh giá đạt GMP cho thuốc dược liệu 
hoặc thuốc cổ truyền.

 Nhóm 3:  không đáp ứng tiêu chí Nhóm 1 
và Nhóm 2.



Gói thầu vị thuốc cổ truyền

TT 11/2016/TT-BYT TT 15/2019/TT-BYT

 Nhóm 1: Chế biến 
bởi cơ sở đủ Điều 
kiện chế biến dược 
liệu, được công bố 
trên Trang Thông 
tin điện tử của Cục 
Quản lý Y, Dược cổ 
truyền.

 Nhóm 2: Vị thuốc 
cổ truyền không 
đáp ứng tiêu chí 
Nhóm 1.

 Nhóm 1: đồng thời 02 tiêu chí:
 Sản xuất từ dược liệu nuôi trồng, thu hái hoặc khai 

thác tự nhiên được BYT đánh giá đạt GACP.
 Sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc tại 

Việt Nam được BYT Việt Nam đánh giá đạt GMP cho 
vị thuốc cổ truyền (bao gồm cả các vị thuốc được bào 
chế dưới dạng: cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, 
nhựa, gôm, thạch đã tiêu chuẩn hóa). 

 Nhóm 2:  sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất 
thuốc tại Việt Nam được BYT Việt Nam đánh giá đạt 
GMP cho vị thuốc cổ truyền (bao gồm cả các vị thuốc 
được bào chế dưới dạng: cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh 
dầu, nhựa, gôm, thạch đã tiêu chuẩn hóa).

 Nhóm 3:  không đáp ứng tiêu chí tại Nhóm 1 và Nhóm 
2.



         Gói thầu dược liệu

TT 11/2016/TT-BYT TT 15/2019/TT-BYT

 Nhóm 1: Dược liệu 
được trồng trọt và 
thu hái đạt tiêu 
chuẩn GACP-
WHO.

  Nhóm 2: Dược 
liệu không đáp ứng 
tiêu chí Nhóm 1.

 Nhóm 1:  Nuôi trồng, thu hái hoặc khai thác 
tự nhiên được BYTViệt Nam đánh giá đạt 
GACP.

 Nhóm 2:  bán thành phẩm dược liệu: cao, 
cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, 
thạch đã tiêu chuẩn hóa được sản xuất trên 
dây chuyền tại Việt Nam được BYT đánh giá 
đạt GMP cho nguyên liệu làm thuốc từ dược 
liệu.

 Nhóm 3: không đáp ứng tiêu chí Nhóm 1 và 
Nhóm 2.



Thuốc nước ngoài gia công, chuyển giao công nghệ vào 
Việt Nam

TT 
11/2016/TT
-BYT

TT 15/2019/TT-BYT

Chưa quy 
định cụ thể 
điều kiện 
dự thầu, 
phân chia 
nhóm dự 
thầu.

 Điều kiện dự thầu:
 Phải có lộ trình chuyển giao công nghệ toàn diện tiến tới sản xuất 

toàn bộ các công đoạn trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày cấp 
giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

 Thuốc trước và sau gia công, chuyển giao công nghệ: cùng CTBC, 
QTSX, TCCL về nguyên liệu và thuốc thành phẩm.

 Không thuộc Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu 
về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp do Bộ Y tế ban hành theo 
phân nhóm tiêu chí kỹ thuật (trừ trường hợp sản xuất toàn bộ tại Việt 
Nam khi cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam).



Thuốc nước ngoài gia công, chuyển giao 
công nghệ vào Việt Nam

TT 15/2019/TT-BYT

 Phân nhóm dự thầu:
 Được BYT công bố trong Danh mục thuốc BDG hoặc sinh phẩm tham chiếu và 

được sản xuất tại nước SRA (trừ trường lưu hành lần đầu tại nước không thuộc danh 
sách SRA hoặc sản xuất một hoặc nhiều công đoạn tại Việt Nam) được dự thầu vào 
Gói thầu thuốc BDG hoặc tương đương điều trị. Trường hợp thuộc Danh mục thuốc 
đàm phán giá thì đàm phán giá.

 Thuốc nước ngoài thuộc Nhóm 1 sản xuất gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt 
Nam trên dây chuyền sản xuất thuốc đạt EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và 
được cơ quan quản lý dược Việt Nam đánh giá đạt EU-GMP hoặc  tương đương 
EU-GMP được dự thầu vào Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 4 và Nhóm 5.

 Thuốc nước ngoài thuộc Nhóm 2 gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam 
trên dây chuyền sản xuất thuốc đạt EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và được 
cơ quan quản lý dược Việt Nam đánh giá đạt EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP 
được dự thầu: Nhóm 2, Nhóm 4 và Nhóm 5.

 Thuốc khác gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam được dự thầu vào Nhóm 
4 và Nhóm 5.



Đấu thầu tập trung và đàm phán giá

Thông tư 15/2019/TT-BYT

 Quy định đấu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia và cấp địa 
phương: quy định rõ ràng hơn về quy trình tổ chức thực hiện, trách 
nhiệm các bên liên quan từ xây dựng, tổng hợp, rà soát nhu cầu sử 
dụng thuốc, xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch, chuẩn bị, tổ 
chức lựa chọn nhà thầu, thẩm định, phê duyệt kết quả, ký kết hợp 
đồng, báo cáo kết quả thực hiện và giám sát, điều tiết quá trình thực 
hiện thỏa thuận khung, thanh quyết toán hợp đồng.

 Quy định đàm phán giá: làm rõ trách nhiệm các bên liên quan trong 
đàm phán giá (Hội đồng đàm phán giá, Hội đồng tư vấn quốc gia về 
đấu thầu thuốc, TTMSTTTQG, Vụ KHTC) và quy định rõ ràng hơn 
về quy trình tổ chức đàm phán giá (xây dựng, thẩm định, phê duyệt 
KHLCNT, HSYC, tổ chức đàm phán giá, thẩm định, phê duyệt kết 
quả, ký kết hợp đồng, báo cáo kết quả thực hiện và giám sát, điều tiết 
quá trình thực hiện thỏa thuận khung, thanh quyết toán hợp đồng).



VI.Thông tư 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 quy định 

danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về 

điều trị, giá thuốc 

và khả năng cung cấp



Căn cứ pháp lý

Luật đấu thầu năm 2013 

Điều 50. Ưu đãi trong mua thuốc

Bộ Y tế công bố thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu 
về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp thì trong hồ 
sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định không được 
chào thuốc nhập khẩu.



Nguyên tắc xây dựng danh mục

 Thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất trong nước 
đã được cấp giấy đăng ký lưu hành, đáp ứng yêu 
cầu phòng bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế theo tiêu 
chí kỹ thuật của thuốc, có giá thuốc hợp lý và có 
khả năng bảo đảm cung cấp cho các cơ sở y tế 
trên cả nước.

 Danh mục thuốc được cập nhật bổ sung hoặc loại 
bỏ cho phù hợp tình hình thực tế và bảo đảm đáp 
ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng 
bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.



Tiêu chí xây dựng danh mục

Đáp ứng đồng thời 4 tiêu chí

 Thuộc danh mục thuốc đấu thầu.
 Đã có ít nhất từ 03 (ba) số đăng ký của ít nhất 03 

(ba) nhà sản xuất trong nước theo nhóm tiêu chí 
kỹ thuật.

 Giá của thuốc sản xuất trong nước không cao hơn 
so với thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương 
đương.

 Bảo đảm khả năng cung ứng thuốc cho các cơ sở 
y tế khi không mua thuốc nhập khẩu có tiêu chí 
kỹ thuật tương đương với thuốc sản xuất trong 
nước.



Trách nhiệm thi hành

TT 15/2019/TT-BYT

 Không được chào thầu thuốc nhập khẩu:
 Thuốc có tiêu chí kỹ thuật là WHO-GMP (TT 03/2019/TT-BYT) thì 

nhà thầu không được chào thầu thuốc nhập khẩu có tiêu chí 
kỹ thuật nhóm 5 gói thầu generic.

 Thuốc có tiêu chí kỹ thuật là EU-GMP (TT03/2019/TT-BYT)  thì nhà 
thầu không được chào thầu thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ 
thuật nhóm 2 gói thầu generic.

     (Khoản 3, Điều 27 Thông tư 15)

 Khi nhu cầu tăng đột biến vượt khả năng cung cấp của các cơ sở 
sản xuất trong nước, cơ sở y tế cần sử dụng thuốc nhập khẩu để 
đáp ứng nhu cầu điều trị thì căn cứ vào báo cáo của các cơ sở y tế 
và tình hình cung ứng thuốc, Bộ trưởng BYT quyết định việc chào 
thầu thuốc nhập khẩu cùng nhóm tiêu chí kỹ thuật với thuốc sản 
xuất trong nước trong một thời hạn xác định để bảo đảm cung ứng 
đủ thuốc phục vụ nhu cầu điều trị.



Trách nhiệm thi hành

 Cục QLD đề xuất danh mục (bổ sung hoặc loại 
bỏ), xin ý kiến rộng rãi; Vụ Pháp chế thẩm định; 
trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định.

 Cục QLD có trách nhiệm cập nhật Quyết định: 
website của Bộ Y tế/Cục QLD trong thời hạn 03 
ngày kể từ ngày Bộ trưởng BYT ký quyết định.



Danh mục 

TT 10/2016/TT-BYT TT 03/2019/TT-BYT
 146 thuốc trong nước đạt 

tiêu chuẩn WHO-GMP 
đáp ứng yêu cầu về điều 
trị, giá thuốc và khả 
năng cung cấp. 

 636 thuốc trong nước đạt 
tiêu chuẩn WHO-GMP đáp 
ứng yêu cầu về điều trị, giá 
thuốc và khả năng cung 
cấp.

 Quyết định 4043/QD-BYT 
ngày 6/9/19 loại 11 thuốc 
không đáp ứng tiêu chí. 

 04 thuốc trong nước đạt 
tiêu chuẩn EU-GMP đáp 
ứng yêu cầu về điều trị, giá 
thuốc và khả năng cung 
cấp. 

 Cefazolin 1g; Ceftazidim 
1g; Ceftazidim 2g; 
Ceftizoxim 1g



Xin trân trọng cảm ơn!
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