
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  SỞ Y TẾ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số : 1035/SYT-NVD          Cần Thơ, ngày 02 tháng 04 năm 2019 

     V/v Rút số đăng ký thuốc. 
                                   

                         Kính gởi :   

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Phòng Y tế quận/huyện; 

    - Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ; 

    - Bệnh viện Đại học y dược Cần Thơ; 

    - Bệnh viện 121 - QK9; 

    - Bệnh viện Công an Cần Thơ; 

    - Các Bệnh viện tư nhân; 

    - Các Công ty, DN sản xuất kinh doanh dược phẩm; 

                                     - Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy; 

    - Đài Phát thanh và Truyền hình TP.Cần Thơ 

    - Báo Cần Thơ; 

    - Hội Dược học Cần Thơ. 

Cục Quản lý dược - Bộ Y tế có Quyết định số 177/QĐ-QLD ngày 

22/03/2019 về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc 

được cấp SĐK tại Việt Nam. 

Rút số đăng ký của các thuốc (có danh mục kèm theo) ra khỏi danh mục 

các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. (Đính kèm danh mục ban 

hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-QLD ngày 22/03/2019 của Cục Quản lý 

Dược). 

Lý do: Cơ sở đăng ký tự nguyện đề nghị rút số đăng ký lưu hành tại Việt 

Nam.  

Sở Y tế Cần Thơ thông báo đến các cơ sở kinh doanh và sử dụng biết để 

thực hiện kiểm tra, giám sát./. 

 
Nơi nhận:               
- Như trên;              

- Thanh tra Sở; 

- TT Kiểm nghiệm TPCT;            

- Website SYT;         

- Lưu VP, NVD . 
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