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V/v báo cáo đánh giá 05 năm thi
hành Luật dược

Kính gửi: ………………………………………………
………………………………………………
Ngày 06/4/2016, Quốc Hội đã thông qua Luật dược số 105/2016/QH13 tại
kỳ họp thứ 11. Sau 05 năm triển khai thi hành Luật dược, Bộ Y tế tiến hành tổ
chức tổng kết, đánh giá Luật dược 2016 để kịp thời kiến nghị các biện pháp phù
hợp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh
vực dược. Đồng thời, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ kết quả
đạt được cũng như các vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn để từ đó
làm cơ sở cho việc đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
dược 2016.
Bộ Y tế đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá 05 năm
việc thi hành Luật dược 2016 theo đề cương gửi kèm Công văn này.
Báo cáo của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Vụ Pháp chế - Bộ Y tế bằng
bản "doc" và "pdf" trước ngày 10/5/2022 để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ
(Thông tin chi tiết liên hệ bà Trần Thị Xuân Hằng, Chuyên viên chính - Vụ Pháp
chế. SĐT: 0985.900.484, địa chỉ email: hangtx.pc@moh.gov.vn)
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bộ trưởng (để b/c);
- TT Trần Văn Thuấn (để biết);
- Lưu: VT, PC.
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BÁO CÁO
1. Các bộ, ngành có liên quan
- Bộ Tài chính
- Bộ Công Thương
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Bộ Tài nguyên Môi trường
- Bộ Thông tin và Truyền thông
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
3. Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế;
4. Các đơn vị trực thuộc gồm cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở kiểm nghiệm
5. Các cơ sở kinh doanh dược

