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Sửa đổi một số quy định hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về y tế tại Việt

Nam

Cập nhật: 30-01-2012 16:41:50    

 

Ngày 21-12-2011, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 47/2011/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về

thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 hướng dẫn

các công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam

Thông t? m?i ?ã s?a ??i, b? sung m?t s? quy ??nh t?i Thông t? s? 17/2001/TT-BYT ngày 1-8-2001.

C? th?, v? ?i?u ki?n ?? doanh nghi?p n??c ngoài ??ng ký ho?t ??ng v? thu?c và nguyên li?u làm thu?c t?i Vi?t Nam, ??i v?i doanh nghi?p ??ng ký l?n ??u, ngoài m?t s? ?i?u ki?n v? h? s?, kinh nghi?m, quy ??nh m?i không yêu c?u ?i?u ki?n doanh s? kinh doanh v?

thu?c, nguyên li?u làm thu?c t?i thi?u trong n?m g?n nh?t nh? quy ??nh c? t?i Thông t? 17/2001/TT-BYT.

Bên c?nh ?ó, th?i gian hoàn thành th? t?c c?p phép c?ng ???c rút ng?n h?n. Thay vì th?i gian 3 tháng nh? quy ??nh c?, Thông t? m?i quy ??nh, trong th?i h?n 30 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ?? h? s? h?p l?, B? Y t? s? xem xét, c?p gi?y phép cho doanh nghi?p.

Quy ??nh m?i c?ng t?ng th?i h?n có giá tr? c?a gi?y phép ho?t ??ng v? thu?c, nguyên li?u thu?c c?a doanh nghi?p. C? th?, thay vì 2 n?m nh? quy ??nh c?, gi?y phép s? có giá tr? 5 n?m k? t? ngày ký. N?u doanh nghi?p mu?n ti?p t?c ho?t ??ng s? ph?i làm th? t?c

??ng ký l?i tr??c khi gi?y phép h?t h?n 3 tháng.

T??ng t?, ??i v?i quy ??nh h??ng d?n các công ty n??c ngoài ??ng ký ho?t ??ng v? v?c xin, sinh ph?m y t? v?i Vi?t Nam t?i Thông t? s? 10/2003/TT-BYT, quy ??nh m?i c?ng rút ng?n th?i gian c?p phép t? 3 tháng xu?ng còn 30 ngày và gia t?ng th?i h?n giá tr? gi?y

phép t? 2 n?m thành 5 n?m.

Quý v? có th? tham kh?o toàn v?n Thông t? này t?i ?ây.

Tu? V
ăn (Chinhphu.vn)
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