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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính một số nội dung tại Thông tư số 39/2021/TT-BYT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 

số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định                                               

việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bán quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017                   

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Đính chính một số nội dung tại Thông tư số 39/2021/TT-BYT ngày 

31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 

21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký 

lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu như sau: 

1. Tại khoản 7 Điều 1: thay cụm từ "Hệ thống chứng nhận chất lượng của 

các sản phẩm dược lưu hành trong thương mại quốc tế” thành “Hệ thống chứng 

nhận chất lượng của các sản phẩm được lưu hành trong thương mại quốc tế”. 

2. Tại khoản 10 Điều 1: thay cụm từ “do Bộ chủ quản ngành xét duyệt theo 

quy hiện hành”  thành “do Bộ chủ quản ngành xét duyệt theo quy định hiện hành”. 
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3. Tại khoản 29 Điều 1: thay cụm từ “trừ trường có yêu cầu khác của Cục 

Quản lý Y, dược cổ truyền” thành “trừ trường hợp có yêu cầu khác của Cục Quản 

lý Y, dược cổ truyền”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý              

Y, Dược cổ truyền, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (để báo 

cáo);  
- Văn phòng Chính phủ (Công báo; Cổng TTĐTCP); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng BYT (để biết); 

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;  
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);    
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;                                           
- Sở Y tế tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Y tế các Bộ, Ngành; 

- Tổng công ty Dược Việt Nam; 

- Hiệp hội các doanh nghiệp dược VN; 

- Hội Dược học Việt Nam; 

- Hiệp hội dược liệu;                  

- Các DN SX, KD thuốc trong nước và nước ngoài;  

- Cổng thông tin điện tử BYT;  

- Lưu: VT, PC, YDCT (03). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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