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제1장 베트남 의약품 인허가 정책

제1장 베트남 의약품 인허가 정책
1. 베트남 의약품 인허가 관련 규제기관
베트남의 의약품 관련 규제기관은 보건부(Ministry of Health; MOH)이며, 의약품,
생물의약품, 의료기기를 비롯하여 베트남의 보건의료 관리 및 규제에 대한 전반적인
책임을 지고 있다. 베트남 의약관리국(Drug Administration of Viet Nam; DAV)은
보건부 산하 기관으로서 의약품 규제 및 관리를 위한 목적으로 설립되었다.
1.1. 베트남 보건부(Bộ Y Tế)
베트남 보건부는 보건부 장관(Nguyễn Thị Kim Tiến) 및 차관 5인(Nguyễn Viết Tiến,
Lê Quang Cường, Nguyễn Thanh Long, Phạm Lê Tuấn, Trương Quốc Cường)으로
구성된 지도부와 참모단위(8개 부, 2개 실), 기능단위(10개국), 사업단위(1개 연구원,
1개 신문, 2개 저널) 등으로 구성되어 있다. 베트남 보건보의 조직도는 그림 1과 같다.
1.1.1. 부서별 업무
[ 참모단위(Khối các đơn vị tham mưu) ]
○ 선전·선발·시상부(Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng)
- 건강교육·선전활동 관리
- 의료정보 제공, 언론·출판 관리
- 의료분야 포상 및 선발 업무 관리
○ 모자보건부(Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em)
- 모자보건분야 관리
- 부모 및 영유아 건강 및 영양 관리
- 청소년 및 청년, 남성, 고령자 재생산관리(Reproductive health)
- 피임, 낙태, 태아성별 및 불임 관리
○ 의료설비 및 사업부(Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế)
- 의료 설비, 도구, 화학물질, invitro 진단 기구 및 의료 소모품관리
- 의료 설비 투자 관리
○ 의료보험부(Vụ Bảo hiểm y tế)
- 의료보험과 관련된 법률 제반 사항의 구축, 개정 및 보완 담당
- 상기 사항 실행에 있어 유관 업무를 시행, 전개
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그림 1 보건부 조직도

- 정부와 보건부 장관의 결정에 따른 장·단기 의료보험 계획 및 전략 수립
- 의료보험 정책 실행을 위한 조직, 시스템 모형 구축에 관하여 참모단위 기관으로서의
역할 수행
- 그 외 의료보험과 관련된 계획, 시행 및 감찰 등 제반사항 담당
○ 계획재정부(Vụ Kế hoạch tài chính)
- 의료분야 발전 투자, 계획, 전략 관리
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- 공공-민간 의료 부문 협력, 의료 정책, 재정, 회계 관리
- 의료 서비스 및 서비스 지불 형식, 국방 의료 및 지원, 사업단위 관리 등의 제반
업무 담당
○ 간부조직부(Vụ Tổ chức cán bộ)
- 법률 규정에 따른 근로자, 공직자, 간부 및 조직업무 관리
○ 국제협력부(Vụ Hợp tác Quốc tế)
- 보건부 관할 영역 내의 국제 활동 및 협력 업무 담당
○ 법제부(Vụ Pháp chế)
- 의료분야의 법제 관련 업무에 관한 법률 시행 및 관련 업무 조직 관리
○ 보건부 사무실(Văn phòng Bộ)
- 보건부 산하 유관 부서 관리 및 전반적인 행정업무 담당
- 행정업무 조직 및 시행, 문서, 유관업무 절차 시행 및 감찰
- 기술·물질자원 관리, 업무 경비 및 업무 지원, 내부 규정 관리 등
○ 보건부 감찰실(Thanh tra Bộ)
- 보건부와 관련된 영역의 감사, 진정 및 고소 문제 담당
- 법률의 규정에 따른 부정부패 관리 및 감사

[ 기능단위(Khối các đơn vị chức năng) ]
○ 예방의료국(Cục Y tế dự phòng)
- 전국의 예방의료 영역에 관한 업무 총괄
- 전염병, 원인을 알 수 없는 질병, 사회적 질병, 감염병 예방·치료
- 학교 및 공공 영양·건강 관리
- 국경 의료검역, 백신 및 의료용품 사용, 실험 중 안전 생물학 등 예방의료 전반에
관한 업무 담당
○ HIV/AIDS 예방·치료국(Cục phòng, chống HIV)
- HIV/AIDS 예방·치료를 위한 전국 단위 활동의 법률 시행, 지시, 조정, 감찰 등
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제반 업무 담당
○ 식품안전국(Cục An toàn thực phẩm)
- 식품 안전에 관한 법률 조직, 시행에 관한 제반 업무 담당
○ 의료환경관리국(Cục Quản lý môi trường Y tế)
- 환경보건·환경위생 영역과 관련된 업무 관리 및 담당
- 학교환경위생, 노동환경위생, 식수품질위생 등 관리
- 법률에 따른 일반 및 의료활동 중의 환경 보호 관리
○ 기술과학양성국(Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo)
- 의료분야의 과학 연구 및 기술 발전, 인력 양성 업무 담당
○ 질병진료치료국(Cục Quản lý và khám chữa bệnh)
- 진료, 치료, 재활, 의학 평가, 법의학, 법정신의학 감정에 관한

제반 업무 관리

및 담당
○ 전통의약관리국(Cục Quản lý Dược, Y học cổ truyền)
- 전국범위의 전통 의약 영역의 전문 활동에 관한 법률의 조직, 시행, 조정 등의
관리
○ 의약관리국(Cục Quản lý Dược)
- 신약, 백신, 생물학적 제제(medical biological product; 단 invitro 진단 제제는
제외), 제약원료, 한방약 등의 영역의 전문 활동에 관한 법률의 조직, 시행, 조정
등의 관리
- 영문명은 Drug Administration of Vietnam, 약자로 DAV라 표기
○ 통신기술국(Cục Công nghệ thông tin)
- 보건부 산하 단위 및 기관들의 정보통신 활동에 관한 업무 관리
○ 가정계획화·인구총국(Tổng Cục dân số Kế hoạch hóa gia đình)
- 인구 규모, 인구 구조 및 분포, 가정계획화 및 인구와 관련된 제반 업무 관리

[ 사업단위(Khối các đơn vị su nghiệp) ]
○ 의료정책전략원(Viện Chiến lược và Chính sách y tế)
- 6 -

- 의료정책에 관한 연구 및 평가, 관련 정보 제공 등 연구기관
- 의료영역의 자문 및 관련 인력 양성, 국제 협력 담당
○ 생활건강지(Báo Sức khỏe và Đời sống)
- 보건부 산하 기관지로 의료, 건강 전문 신문
○ 실용의학저널 / 약학저널(Tạp chí Y học thực hành / Tạp chí Dược học)
- 보건부 산하 학술지

1.2. 의약품관리국(의약품청)(Cục Quản Lý Được)
베트남 의약품관리국은 국장 및 부국장 2인의 지도부와 10실, 산하 사업단위로
구성되어 있다. 베트남 의약품관리국의 조직도는 그림 2와 같다.
1.2.1. 의약품관리국 부서
○ 지도부(Lãnh đạo Cục)
○ 청장실(văn phòng cục)
○ 기획재정부(Phòng Kế hoạch-Tài chính)
○ 법률통합부(Phòng Pháp chế và hội nhập)

그림 2 베트남 의약품관리국(의약품청)의 조직도
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○ 화장품 검사부(Phòng Thanh tra được,mỹ phẩm)
○ 의약품가격 관리부(Phòng Quản lý giá thuốc)
○ 의약품등록부(Phòng Đăng ký thuốc)
○ 품질관리부(Phòng Quản lý chất lượng thuốc)
○ 영업관리부(phòng quản lý kinh doanh được)
○ 정보광고관리부(Phòng Quản lý thông tin, quảng cáo thuốc)
○ 화장품관리부(Phòng Quản lý Mỹ phẩm)
○ 화장품기업 교육 및 지원센터(Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ Doanh nghiệp
dược mỹ phẩm)
○ 의약품·화장품 학술지(Tạp chí Dược và Mỹ phẩm)

1.2.2. 의약품관리국 주요업무
○ 의약품 및 화장품에 관한 법률·정책 수립 업무
○ 의약품 유통 등록 업무
○ 임상시험 업무 : 베트남 내 판매·수입된 의약품의 임상시험 관련 보건부 및
유관기관

협력,

임상

의약품

시험

규정

수립·개정·보완

및

시행을

위한

과학교육부와의 업무 협력
○ 제약사업 관리 업무
○ GPP 약국 및 관련 영역 허가증 발행·정지·취소 관련 업무
○ 의약품 수출입 허가증 발행·정지·취소 관련 업무
○ 의약품 품질관련 업무 : 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP), 의약품 우수 유통관리
기준(GLP), 우수의약품유통관리기준(GSP) 증명서 발행·정지·취소 관련 업무
○ 의약품 정보·광고·경고 관리 및 안전하고 합리적인 의약품 사용 관리
○ 의약품 가격 및 입찰 관리 : 의약품의 가격 관리 및 가격 안정화를 위한 제반
업무
○ 병원 의약품 관리
○ 화장품 관리
- 8 -

○ 약사 및 의약품 관련 허가 관리·감시
- 위조·불법의약품·약물 감시 및 의약품, 화장품 부작용 모니터링
- 의약품·화장품의 품질관리 및 유통·회수·폐기 관리

2. 관련 법령 체계
베트남 법령의 종류는 헌법, 법률, 법령, 영, 의정, 의결, 결정, 지시, 통자 등으로 되어
있다. 각 법률문건은 국회, 국가주석, 정부, 수상, 각부장관 등 기관별로 상이한 문건
공포권을 가진다. 일반적으로 받아들여지는 법률문건은 의결-결정-지시-통자이다.

2.1. 의약품 관련 법령
베트남의 의약품과 관련된 법령은 다음과 같다. 베트남 보건부의 조직과 기능은
의정(Nghị

định)

“기능,

작업,

권한과

보건부의

조직

구조”(75/2017/ND-CP)를

근거규정으로 하고 있으며, 의약품관리국의 조직과 기능은 보건부 결정(Quyết định)
“의약품관리국의 기능, 작업, 권한 및 조직 구조”(3861/QD-BYT)에 규정되어 있다.
○ 1992년 헌법
○ 1996년 국립 의약품정책
○ 정부 법령 75/2017/ND-CP
- 보건부 기능, 업무, 권한, 조직구조 정의
○ 2013년 9월 보건부 결정 3861/QD-BYT
- 보건부 산하 의약품청의 기능, 업무, 권력, 조직구조 규제
○ 2016년 약사법
- 2017년 1월1일 시행

2.2. 베트남 약사법
베트남 약사법은 ▴ 의약품 및 해당 산업 발전에 관한 국가 정책, ▴ 의약품 사업,
의약품 및 제약 원료의 등록·유통·회수에 대한 사항, ▴ 의약품 원료 및 전통 의약품에
대한 사항, ▴ 의약품 처방 및 사용 등에 대한 규정 등을 주요 내용으로 하고 있다.
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표 4 베트남 법률문건의 종류
헌법
(Hiến pháp)
법률
(Luật)
법령
(Pháp Lệnh)
영
(Lệnh)

국회에서 제정·개정하는 최고의 법적 효력을 보유한 최상위법
헌법 다음으로 높은 법적 가치를 지니며
헌법의 특정한 무제를 구체화하거나 국회의 권한·임무에속한 문제를 규정
국회 상무위원회에서 제정, 국가주석이 공포

국가주석의 임무와 권한 수행을 위해 제정·공포

의정
(Nghị định)

특정한 범위에 속한 법적관계를 조정하기 위하여 목적 또는 법 시행을 위해서 정부가
공포하는 법률 하위의 법률 문건

의결
(Nghị quyết)

법률이 정한 절차에 따라 토론과 표결을 거친, 회의제도에 따른 기관의 결정. 다수결
혹은 절대 다수결로 표결하는데, 국회와 국회 상무위원회는 과반수 찬성으로, 국회의
원의 제명, 국회의 임기단축이나 연장, 헌법의 개정은 정원의 2/3이상의 찬성으로 가
결됨.

결정
(Quyết định)

각 기관, 그 기관 직속단위의 활동과 조직에 관하여 해당분야의 경제적 기술적 한계와
기준을 규정하고, 시행단위의 관리기능 혹은 정부가 위임한 문제를 실현하기 위한 방
법을 규정한 법률 문건

지시
(Chỉ thị)

해당기관과 상급기관의 법률규범 문건을 실현하기 위하여 자신의 관리분야에 속한 기
관·단위의 활동을 감사·협의·지도하는 방법을 규정한 문건

통자
(Thông tư)

국회, 국회 상무위원회, 국가주석, 수상의 법규범에서 해당분야의 관리를 위임하거나
영역에 속한 규정을 실현하기 위하여 각부 장관·부와 동등한 기관의 기관장, 정부직속
기관장이 공포하는 법률 문건

현행 베트남 약사법(105/2016/QH13)은 2016년 4월 6일에 전면 개정되어 2017년 1월
1일부로 시행 중에 있다. 국제 사회 편입을 위한 베트남 국내 의약품 기준 개정에 대한
요구가 있어 국제 기준에 비해 미흡한 규정의 개정 필요성이 대두되었고, 의약품의
처방·사용·관리 등에 대한 정책을 수정하는 한편 베트남 내 자국 의약품 산업의 발전을
도모하기 위하여 자국 업체들을 위한 법률적 기반 마련 등을 이유로 2016년에
개정되었다.
이 법에 기술된 의약품 관련 주요 용어의 정의는 다음과 같다.

○ 의약제품(Dược; Pharmaceuticals) : 의약품(drug)과 원료의약품(Drug materials)
○ 의약품(thuốc; Drug) : 질병의 예방, 진단, 치료와 질병의 완화 또는 인체 생리
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기능의

조정을

목적으로

하는

원료의약품

또는

생약을

함유하는

제제;

의약품에는 화학약물, 생약제제, 전통 의약품, 백신과 생물학적 제제(biological
product)가 포함된다.
○ 신약(Thuốc mới; New drug) : 베트남에서 처음으로 신원료의약품 또는 생약을
사용한 의약품 혹은 이미 유통중인 원료의약품 혹은 베트남에서 약을 만들기
위해 사용된 생약의 새로운 조합이 있는 의약품
○ 제네릭의약품(Thuốc generic) : 원본신약과 동일한 원료의약품, 함량 및 제형을
가진 의약품으로 일반적으로 원본신약의 대체품으로 사용되는 의약품
○ 화학약물(Thuốc hóa dược; Pharmacochemical drug) : 확인된 성분, 공식, 순도의
활성물질을

함유하고

의약품

제조

기준을

충족시키는

의약품을

의미하며,

표 5 베트남 입법, 사법, 행정담당 기관별 법률문건 공포권
기 관 명
국회

공포 가능한 법률 문건
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ

헌법(Hien Phap : 憲法)
법률(Luat : 律, Bo Luat : 律)
법령(Phap Lenh : 法令)
의결(Nhai Quyet : 議決)

국가주석

ㅇ 영(Lenh : 令)
ㅇ 의결(Nghi Quyet : 議決)

정부

ㅇ 의정(Nghi Dinh : 議定)
ㅇ 의결(Nghi Quyet : 議決)

수상

ㅇ 결정(Quyet Dinh : 決定)
ㅇ 지시(Chi Thi : 指示)

각부장관,
부급기관장,
정부직속기관장

ㅇ 통자(Thong Tu : 通諮)
ㅇ 결정(Quyet Dinh : 決定)
ㅇ 지시(Chi Thi : 指示)

중앙직할시 및
성 등 지방
인민평의회
(지방자치의회)

ㅇ 의결(Nghi Quyet : 議決)

중앙직할시 및
성 등 지방
인민위원회
(지방자치단체)

ㅇ 의결(Nghi Quyet : 議決)
ㅇ 지시(Chi Thi : 指示)

최고인민법원
재판관 회의

ㅇ 의결(Nghi Quyet : 議決)

최고인민검찰총장

ㅇ 결정(Quyet Dinh : 決定)
ㅇ 지시(Chi Thi : 指示)
ㅇ 통자(Thong Tu : 通諮)
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비

고

국회상무위원회

시행령

시행세칙

시행세칙

생약에서 추출한 주사제와 안전하고 효과적인 것으로 입증된 활성물질과 생약이
결합한 의약품도 포함한다.
○ 생물의약품(Sinh phẩm, thuốc sinh học; Biological product) : 사람의 혈액 및
혈장분획제제을

포함한

고분자

물질

혹은

생물학적

기원의

고분자

물질

혼합물로부터 생물학적 기술 또는 과정을 통해 제조된 의약품; 항생제, 순수
물질로 분리될 수 있는 저분자량 물질 및 생체 외 진단(in vitro)를 포함하지
않는다.
○ 참조생물의약품(Sinh phẩm tham chiếu, thuốc sinh học tham chiếu, Reference
biological product)은 품질, 안정성 및 유효성에 대한 충분한 자료에 근거하여
베트남에서 유통이 허가된 생물의약품
○ 바이오시밀러제제(Sinh phẩm tương tự,

thuốc sinh học tương tự; Similar

biological product) : 품질, 안전성 및 유효성이 참조생물의약품과 유사한
생물의약품
○ 백신(Vắc xin; Vaccine) : 질병을 예방하고 치료하는데 사용되는 목적으로
인체에서 면역 반응을 유도하는 항원을 포함한 의약품
○ 습관성의약품(Thuốc gây nghiện; Habit-forming drug) : 신경 자극 또는 억제
효과가 있는 활성물질을 함유하여 사용자를 쉽게 중독시킬 수 있는 의약품을
의미하며, 보건부 장관이 공표한 습관성 의약품 목록에 포함되는 의약품
○ 향정신성의약품(Thuốc hướng thần; Psychotropic drug) : 신경 자극 또는 억제의
효과가 있거나 또는 여러차례 사용시 사용자가 중독 상태에 이를 수 있는
활성물질을 함유하고 있으며 보건부장관이 공표한 향정신성 의약품 목록에
포함된 의약품
○ 방사성 의약품(Thuốc phóng xạ; Radioactive drug) : 사람의 질병을 진단하고
치료하거나 방사성 동위원소 혹은 방사성 동위원소 표지물질(tracer)이 결합된
생물의학 연구를 수행하는 데 사용되는 방사성 핵 성분을 포함하는 의약품
○ 일반의약품(Thuốc không kê đơn; Non-prescription drug) : 처방, 소매 및
사용시 처방전이 필요 없는 약으로 보건부장관이 공표한 일반의약품 목록에
포함된 의약품
○ 전문의약품(Thuốc kê đơn; Prescription drug) : 처방, 소매 및 사용시 처방전이
있어야 하는 약으로 처방전 발급자의 지시에 따라 사용하지 않으면 사용자의
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생명이나 건강에 위험을 야기할 수 있다.
○ 필수의약품(Thuốc thiết yếu; Essential drug) : 대다수의 국민들의 건강관리
요구를 충족시키는 의약품을 말하며 보건부장관이 공표하는 필수의약품 목록에
포함된 의약품
○ 희귀의약품(Thuốc hiếm; Rare drug) : 희귀질환의 예방, 진단 및 치료에
사용되거나 항시 구비되어 있지 않은 의약품으로 보건부장관의 규정에 따른다.
○ 원료의약품(Nguyên liệu làm thuốc; Drug materials) : 의약품 제조 과정에서
사용되는 활성물질, 생약, 부형제 및 캡슐을 포함하는 의약품을 형성하는 성분
○ 생약(Dược liệu; medicinal material) : 식물, 동물, 미네랄로부터 자연적으로
만들어진 의약품 제조 기준을 충족시키는 원료의약품
○ 생약제제(Thuốc dược liệu; Drug from medicinal materials) : 생약으로부터의
성분을 포함한 의약품으로 과학적 증거에 의해 뒷받침 되는 효과를 갖는
의약품을 의미하며, 8항에 규정된 전통의약품은 제외한다.
○ 전통의약품(Thuốc cổ truyền, bao gồm cả vị thuốc cổ truyền; Traditional drug)
: 전통 의학의 이론 및 방법에 따라 가공, 조제 되거나 혼합되는 생약으로 구성된
의약품 혹은 민간의 경험에 따라 전통 혹은 현대적 형태로 조제된 의약품
○ 전통약재(Vị thuốc cổ truyền; Traditional medicament) : 전통 의학의 이론 및
방법에 따라 가공되어 질병을 예방 및 치료하는 데 사용되는 전통 의약품을
제조하는 데 사용되는 생약
약사법 외에 의약품과 관련된 규정은 다음과 같다.
○ 의약품 및 의약품 원료의 품질에 관한 통자(11/2018/TT-BYT)
○ 의약품 라벨링, 의약품 제조 원료 및 사용지침(1/2018/TT-BYT)
○ 의약품 등록에 관한 통자(44/2014/TT-BYT)

3. 임상시험 계획 승인
3.1. 임상시험계획 승인
의약품

임상시험과

관련된

사항은

베트남

의약품법

제86조~제95조,

생물학적

동등성시험과 관련된 사항은 제96조~제101조에 규정되어 있다. 그 밖에 임상시험
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수행에 필요한 상세한 사항은 베트남 GCP(Guideline for Good Clinical Practice;
GCP)을 준수하여야 한다.
1) 임상시험의 단계
임상시험의 단계는 1단계~4단계로 구분하고 있으며, 상세 내용은 다음과 같다.

표 6 의약품 임상시험의 단계 구분
단계
1단계
2단계
3단계
4단계

내용
의약품의 안전성을 평가하기 위하여 사람에게 최초로 실시하는 단계
임상시험을 위한 적절한 용량을 확인하고, 의약품의 안전성과 유효성을 확인하기 위한
단계, 백신의 경우 대상자에서 면역성을 생성하는 능력을 포함
의약품 제형의 안정성, 의약품의 전반적인 안전성과 유효성을 확인하기 위하여 대규모로
실시하는 단계, 백신의 경우 대상자에 대한 보호효과와 안전성을 평가하기 위한 단계
의약품 허가 후 추가적인 안전성, 유효성을 확인하고, 백신의 경우 사용조건에 부합되는
환경에서 지역사회에 널리 사용하였을 때의 보호효과를 모니터링하기 위한 단계

2) 임상시험용의약품의 요건
임상시험에 사용하는 의약품은 다음의 요건을 갖추도록 하고 있다. 표시기재 사항에
대해서는 “임상시험용의약품”이라는 문구를 표시하는 것 외에 추가적인 요건은 확인되지
아니하였다.
▴ 전임상 단계의 연구가 진행되어야 한다.
▴ 안정화된 형태의 제형을 갖추어야 한다.
▴ 임상시험 등록서류에 기재된 품질기준을 만족하여야 한다.
▴ 표시기재 사항으로 “임상시험용의약품”이라는 문구를 표시하여야 한다.

3) 의약품 구분에 따른 임상시험 요건
통상 의약품 유통등록(품목허가)을 위해서는 1, 2, 3단계의 임상시험을 실시하고,
4단계의 임상시험은 의약품 유통등록 후 관리당국의 요구에 따라 실시하도록 하고
있으며, 의약품의 분류에 따라 표 4의 요건에 해당하는 임상시험을 수행하여야 한다.

4) 임상시험 참여자, 의뢰자 및 실시기관에 대한 요건
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임상시험에

참여자에

대해서도

다음과

같은

요건이

규정되어

있다.

임상시험

참여자는 임상시험의 전문적인 요구조건에 적합한 자발적 참여자여야 하며, 동의서에
서명을 하여야 한다. 미성년자, 법률에 따른 능력이 제한되었거나 능력이 없는
사람(피한정후견인, 피성년후견인에 해당)의 경우에는 법률의 규정에 따라 대리인 또는
보호자의 동의가 요구된다. 임부 또는 수유부인 경우에는 해당 여성을 선정해야하는
사유와 적절한 보호방안이 명확하게 기술되어 있어야 한다.
임상시험 참여자에 대해서는 법률에 따라 임상시험 참여 전에 충분하고 진실된
정보와 가능한 위험성을 제공하여야 하며, 임상시험 참여에 의해 피해를 입은
경우에는 보상을 하여야 한다. 또한 참여자의 개인정보는 기밀로 유지되어야 하며,
임상시험 참여를 중단하더라도 책임을 지지 않는다. 아울러, 임상시험을 수행함에 있어
불법행위가 있는 경우 불만 또는 소송을 제기하거나 비난을 할 수 있다.
한편, 임상시험용 의약품을 사용하는 사람(의뢰자)은 임상시험을 실시하기에 적절한
기관을 선정하여야 하고, 임상시험 결과로 참여자에게 피해가 발생한 경우 적절한
보상을 실시하여야 한다. 또한, 임상시험 기관과는 계약을 체결하여야 하며, 제공하는
의약품의 품질과 안전성에 대하여 책임을 지도록 하고 있다.
임상시험을 수행하는 기관(임상시험실시기관)의 경우 임상시험 의뢰자와 합의한 바에
따라 임상시험 결과를 사용할 수 있으며, 임상시험 결과에 대하여 책임을 진다. 또한,
임상시험

참여자의

안전에

대한

책임이

있으며,

실시기관의

잘못으로

인하여

참여자에게 피해가 발생한 경우에는 적절한 보상을 하여야 한다. 또한, 임상시험
의뢰자와는 경제적으로 독립된 조직이어야 한다.

3.2. 임상시험계획 승인 절차
임상시험을 실시하기 위해서는 국가 생물의학연구 윤리위원회의 평가를 거친 후
보건부 장관의 서면 승인이 있어야 한다. 베트남 약사법 및 GCP에 따라 임상시험의
등록과 승인을 위하여 거치게 되는 절차는 다음과 같다.

○ 임상시험의 등록
임상시험 승인을 위하여 제출하여야 하는 자료는 다음과 같다.
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표 7 의약품 구분에 따른 임상시험 요건
의약품 구분

임상시험 요건
모든 단계의 임상시험
- 베트남 외 1개국 이상에서 유통이 허가되었지만 안전성과 유효성에 대한

신약

임상시험 자료가 충분하지 않은 경우 일부 임상시험 단계 면제
- 베트남 외 1개국 이상에서 유통이 허가되었고, 안전성과 유효성에 대한 임
상시험 자료가 충분한 경우 임상시험 면제(백신은 제외)

생약의 새로운 배합
또는 보건부 장관이
지정한 질병을 치료
하기 위한 생약제제

모든 단계의 임상시험
- 생약의 새로운 배합이 아닌 경우 일부 임상시험 단계 면제
- 이미 유통 등록을 완료한 생약의 경우 임상시험 면제
모든 단계의 임상시험

백신

- 베트남 외 1개국 이상에서 유통이 허가되었고, 안전성과 유효성 자료가 확보
된 경우 일부 임상시험 단계 면제

제네릭의약품

임상시험 면제

• 임상시험을 위한 서면 요청서
• 임상시험용의약품에 대한 자료
• 임상시험용의약품의 법적 자료
• 연구자의 CV를 포함한 연구개요 및 상세 설명
• 자발적 임상시험 참여를 위한 설명자료 및 동의서
• 생물의학연구 윤리위원회에서 발행한 임상시험 평가 자료
• 임상시험용의약품 표시기재
보건부에서는 상기 자료가 제출되면 15일 내에 완결성을 검토하여 문제가 없으면
의뢰자에게 다음 단계로 진행함을 통지한다.

○ 임상시험계획서의 작성
보건부의

승인을

임상시험계획서를

받은
작성한다.

임상시험자자료집(Investigator’s

문서를

바탕으로

임상시험

의뢰자는

계획서에는

Brochure),

관련서류

PI와
및

연구자와

협의하여

규제당국에

제출할

임상시험

제안서,

임상시험계획서를 비롯한 각종 자료의 작성에 참여한 연구자의 정보가 포함되어야
한다.
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○ 임상시험 자료의 제출
작성된

임상시험

관련

서류(dossier)를

보건부의

기술과학양성국(Department

of

Science and Training; DST)에 제출한다. 이때 의뢰자, 연구자, 관리부서의 책임범위는
각각 다음과 같다.
• 의뢰자 : 임상시험자 자료집, 임상시험제안서를 규제당국에 제출하여 심사를 받는다.
• 연구자, 관리당국 : 임상시험계획서를 임상시험윤리위원회(IEC)에 제출하여 심사를

그림 3 Process of Approval, Review Dossier for Clinical Trial
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받아야 한다.

IEC 상임직원 및 규제 당국은 보건부 기술과학양성국(MOH-DST)에 있다. 매달 20일
이전에 제출된 자료에 대하여 당월에 심사를 진행한다. 20일을 경과하여 제출된
서류는 그 다음 달에 심사를 진행하도록 규정되어 있다.

○ 임상시험의 심사 및 승인 처리 기한
• 임상시험자 자료집의 검토 : 완결된 문서를 접수한 후 30일 이내에 심사위원회를
진행한다.
• 신청자료의 검토 : 임상시험자 자료집의 심사와 병행하여 완결된 신청서류를
접수한 후 30일 이내에 보건부는 IEC 회의를 진행한다.
• 결과의 통지 : 임상시험자 자료집 심사결과와 IEC의 심사결과를 받은 후 15일
이내에 보건부 기술과학양성부국은 제출자료, 회의록 등를 요약, 완결하고 이를
의뢰자와 관리부서에 그 결과를 알리고, 필요한 경우 보완자료를 요구한다.
• 임상시험 승인 : 보건부 기술과학양성국(MOH DST)은 10일 이내에 제출 자료,
임상시험계획서 등을 요약하여 장관의 승인을 진행한다. 상기 모든 위원회의
심사를 완료한 서류에 대해서만 보건부 장관의 승인을 받을 수 있다.

4. 의약품 GMP 기준
의약품의 제조 및 품질기준에 대하여는 베트남 의약품법 제43조제2항b)에서 등록
혹은 공표된 생산공정 및 품질기준에 따라 의약품, 원료의약품을 생산하도록 하고
있다.

아울러,

의약품

등록에

관한

통자(44/2014/TT-BYT)

제4조에서

제조

및

품질기준에 대하여 기술하고 있다. 한편, 모든 의약품은 제조허가를 받은 시설에서만
제조되어야 하며, 제조허가를 다른 시설에 대여하여 의약품을 제조할 수 없다. 또한,
의약품 제조환경이나 의약품의 품질에 의문이 제기되는 경우 베트남 의약품관리국은
의약품 등록을 전후하여 실태조사를 실시할 수 있다.

4.1. GMP 적용 기준
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베트남에서 GMP 적용기준은 자국내 제약회사와 해외 제약회사를 나누어 규정하고
있다. 자국내 제약회사의 경우에는 의약품 거래 인증을 받기 전에 제조환경에 대한
평가를 받아야 한다. 이때 베트남 보건부가 발표하는 로드맵에 따른 GMP 인증을
취득하여야 하며, 이 로드맵이 베트남 의약품의 생산, 유통, 보존, 검사 등에 대한
기준이 된다.
해외

제약회사의

요구사항(WHO-GMP)을
제조판매증명서에

경우에는

세계보건기구(WHO)에서

충족하여야

한다.

WHO-GMP

의약품

요구사항을

GMP

충족하는지

권고하는
인증서

기술되어있지

또는
않다면

GMP
의약품
해당

제조소가 WHO-GMP와 동등한 수준의 GMP 기준을 준수하고 있는지에 대한 근거를
제시하여야 한다.

4.2. 의약품 및 의약품 원료의 품질관리
의약품 및 의약품 원료의 품질관리에 대해서는 의약품 및 의약품 원료의 품질관리에
관한 통자(11/2018/TT/BYT)에서 정하고 있다.
베트남에서 사용하는 약전의 경우 베트남 약전을 원칙적으로 적용하되 국외 약전은
유럽, 영국, 미국, 국제, 일본의 약전을 인정하여 적용할 수 있도록 하고 있다. 만일
약전의 시험방법과 다르게 시험방법을 사용하는 경우에는 약전에 표시된 시험방법과의
호환성이 확인되어야 하며, 약전에 표시된 시험방법을 사용한 시험결과를 의약품의
품질에 대한 근거로 사용하도록 하고 있다. 또한, 생약제제 등의 경우에는 앞서 언급한
약전 외에 원산지의 규격을 적용할 수 있다.
의약품의 품질검사는 의약품 및 원료의 승인 이후 업데이트 된 품질기준에 따라
수행되어야 한다. 기본적으로

GMP 기준에 따라 자체 품질검사를 수행한 후 유통이

이루어져야 한다. 한편, 백신, 항체가 함유된 혈청을 원료로 하는 생물학적 제제,
의약품

품질

위험

평가

등을

토대로

보건부장관이

정하는

의약품은

베트남

보건부(의약품청)에서 지정한 시험기관의 검사를 받은 후 유통이 이루어져야 한다.
의약품

및

의약품

원료의

품질관리에

관한

통자(11/2018/TT/BYT)

제7조에서는

품질관리기관이 의약품 검체를 받은 후 15일 이내에 GMP 기준에 심각한 위반이
있는지에 대한 결과를 제공하여야 하며, 의약품 검체를 받은 후 20일 이내에 최종
결과를 제공하여야 한다. 품질검사에 긴 시간이 소요되는 의약품이나 마약은 검체를
받은 후 30일 이내에 검사 결과를 제공하도록 하고 있으며, 만일 정해진 시간 내에
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회신이 어려운 경우에는 그 사유를 명시하여야 한다. 만일 의약품 또는 원료의약품의
품질이 품질기준을 충족하지 못한 경우에는 시험기관은 검사결과를 베트남 의약품청에
통지하여야 한다. 시험결과에 동의하지 않는 경우 제약사는 결과 통지를 받은 후 5일
이내에 재검사를 요청할 수 있으며, 이

경우 시험기관을 변경하여 검사를 진행할 수

있다.

4.3. 표시기재사항
의약품 표시기재에 대한 사항은 의약품 라벨링, 의약품 원료 및 사용지침에 대한
통자(1/2018/TT-BYT)에서 정하고 있다.
4.3.1 일반요건
상표명은

보건부에서

승인한

다른

제조업자의

의약품

상표명

또는

상표를

모방하거나 유사하게 사용할 수 없다. 또한, 산업재산권을 침해하거나 의약품의 특성에
혼동을 주거나 과대포장 및 역가에 혼동을 주지 않아야 한다.
표시기재는 내용을 분해하지 않고 내용물을 관찰할 수 있는 위치에 표시하여야 하며,
외부 포장이 열리지 않는 경우에는 외부포장에 요구되는 내용을 모두 표시하여야
한다.
의약품

라벨,

의약품

원료의약품

및

사용지시서의

필수

내용은

베트남어로

작성하여야 한다. 필요에 따라 베트남어가 아닌 다른 언어를 사용할 수 있지만 다른
언어로 작성된 내용은 베트남어로 작성된 내용과 일치하여야 하며, 베트남어의 텍스트
크기보다 커서는 안 된다. 다만, 베트남 이름이 없는 화학명, 화학공식, 부형제 등이나
베트남어로 번역될 수 없는 내용 등은 라틴어로 기재할 수 있도록 허용하고 있다.

4.3.2. 표시기재 사항
의약품의 외부포장에는 다음과 같은 내용을 표시하여야 한다.


의약품 명칭



제형



원료의약품의 명칭 또는 조성, 함량, 부피 또는 농도



포장 사양
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병용금기



유통 등록번호 또는 수입허가 번호



생산번호, 생산일, 유통기한, 품질기준 및 보존조건



경고사항



의약품 제조시설의 명칭 및 주소



수입시설의 명칭 및 주소



의약품 원산지

의약품과 직접 접촉하는 포장의 라벨에는 다음과 같은 내용을 표시하여야 한다. 만일
의약품 외부포장에 앞에서 기술한 내용이 모두 기재되어 있다면 직접 포장에는
표시기재를 생략할 수 있다.


의약품 명칭



원료의약품의 명칭 또는 조성, 함량, 부피 또는 농도



생산 로트



유효기간



의약품 제조시설의 명칭

4.3.3. 사용설명서 기재사항
의약품 사용설명서에는 다음의 내용이 포함되어야 한다.


의약품 명칭



복용시 주의사항



의약품의 조성



적응증



사용량 및 복용량



금기사항



경고 및 주의사항
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임신 및 수유중인 여성에게 사용



운전능력, 기계작동 능력에 미치는 영향



상호작용



부작용



과다복용 및 치료



약리학적 특성



약동학적 특성



보관조건, 유효기간 및 품질기준



의약품 제조시설의 명칭 및 주소

5. 의약품 허가·심사 절차
5.1. 일반사항
의약품과

원료의약품은

베트남에서

유통되기

전에

등록절차를

밟아야

하며,

유통등록증을 발급받아야 가능한다. 수입의약품의 경우에는 생산조건에 대한 서류
심사, 상호인증국가의 실태조사 결과에 대한 인정, 베트남 정부에 의한 생산시설
실태조사 중 한가지 방법으로 제조시설에 대한 우수제조기준(GMP) 평가를 받아
유통등록증을 발급받아야 한다.
신청서류에 포함된 자료는 ACTD 또는 ICH-CTD 등에 따라 작성하여야 한다.
의약품과 원료의약품의 등록은 유통등록증 발급, 연장, 수정/보충의 형식으로 나뉘며,
유통등록증의 유효기간은 교부 혹은 연장일로부터 5년이다.
유통등록증은 베트남에서 아직 유통등록증이 되지 않은 의약품이나 원료의약품, 이미
베트남에서 유통등록증이 발급된 의약품의 조성이나 투여경로, 생산시설의 변경(2차
초장시설, 생산공장의 위치변경, 출고시설과 출고장소의 변경은 제외) 등이 있을 때
발급된다.
이미 발급된 유통등록증의 수정 및 보충은 등록증의 유효기간에 변동이 있을 때
진행하는 절차이며, 유통허가증의 유효기간이 만료된 경우에는 연장등록의 형태로
진행된다.
보다 상세한 내용은 의약품 등록에 대한 통자 44/2014/YTT-BYT를 참고할 수 있다.
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5.2. 신약 품목허가 절차
5.2.1. 최초 품목허가 신청 절차
최초 의약품 등록신청 시 유통등록증 발급에 소요되는 기간은 완전한 서류를
제출받은 날부터 12개월 이내로 규정하고 있다.
품목허가를 신청하는 신청자는 베트남 의약품 업체의 경우 베트남에서 의약품
유통등록증을 보유하고 있어야 하며, 외국 의약품 업체의 경우 외국 규제기관이
허가한 의약품 제조 및/또는 판매 허가증을 보유하고 베트남에 대표 사무소 설립에
대한 허가증을 보유하여야 한다. 만일 외국 의약품 업체가 대표 사무소의 설립과
관련된 허가증을 보유하지 않은 경우 베트남 의약품 업체가 의약품 등록신청을 할 수
있도록 허가하여야 한다.

의약품, 원료의약품 유통등록증 발급을 위한 신청서류의 종류는 다음과 같다. 이때
신청서류는 ACTD 또는 ICH-CTD 등에 따라 작성하여야 한다.


행정서류 및 의약품 정보
▴ 국외

사업시설의

대표사무소

설립

허가증의

사본

또는

베트남

소재

사업시설의 확인증
▴ 수입의약품에 대한 유효기간이 남아있는 의약품 증명서의 원본 또는 사본
▴ 의약품 또는 원료의약품의 라벨 견본
▴ 의약품 또는 원료의약품의 거래 및 유통에 관한 정보


의약품의 안전성·유효성 및 제조에 대한 자료(ACTD Part 2를 준수하여야 한다)
▴ 품질보고서
▴ 비임상시험 보고서
▴ 임상시험 보고서

5.2.2. 등록갱신 신청
의약품 등록번호의 갱신은 등록번호의 만료 전 6개월 이내에 신청할 수 있으며,
베트남 보건부는 완전한 서류를 제출받은 날부터 3개월 이내에 등록갱신 여부를
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결정하여야 한다.


행정서류 및 의약품 정보



다음을 포함하는 기타 문서
▴ 베트남 의약품 청 또는 의료기기 및 의료사업부에서 발행한 변경허가서,
변경허가의 대상이 되지 않는 변경의 사본
▴ 약전의 요건과 다른 의약품을 포함하는 완제의약품의 기준 및 시험방법 사본
▴ 외국의약품과 관련하여 베트남으로 수출됨을 증명하는 서류. 국내 의약품의
경우 베트남에서 제조, 유통되고 있음을 증명하는 서류

5.2.3. 등록변경
의약품이 등록된 후 등록번호가 유효한 기간 동안에 의약품에 대하여 변경이
발생하면 베트남 의약품청에 등록변경신청을 하여야 한다. 의약품 등록에 대한
통자에서는 중대한 변경, 경미한 변경, 기타 변경으로 나누어 절차를 규정하고 있다.


중대한 변경의 등록 신청
▴ 행정서류 일체 및 의약품 정보
▴ 품질 보고서(ACTD Part 2를 준수하여야 한다)
▴ 임상시험 보고서(ACTD Part 2를 준수하여야 한다)



경미한 변경의 등록 신청
▴ 행정서류 일체 및 의약품 정보
▴ 품질 보고서(ACTD Part 2를 준수하여야 한다)



기타 변경의 등록 신청

5.3. 제네릭 의약품


행정서류 및 의약품 정보
▴ 국외

사업시설의

대표사무소

설립

허가증의

사본

또는

베트남

사업시설의 확인증
▴ 수입의약품에 대한 유효기간이 남아있는 의약품 증명서의 원본 또는 사본
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소재

▴ 의약품 또는 원료의약품의 라벨 견본
▴ 의약품 또는 원료의약품의 거래 및 유통에 관한 정보


의약품의 안전성·유효성 및 제조에 대한 자료
▴ 품질보고서(ACTD Part 2를 준수하여야 한다)

6. 품목허가 후 준수사항
의약품 제조사가 의약품 품목허가 후 준수하여야 하는 사항은 다음과 같다.


의약품의 품질, 안전성 및 유효성을 보장하고 의약품 등록 신청서에 기술된 바에
따라 판매되도록 할 것



의약품 등록신청을 하였거나 등록 절차 중, 의약품 판매허가 또는 관할 기관의
요청에 따라 충분하고 정확한 자료, 보고서 및 정보를 제공할 것



제출되었거나 처리가 진행 중인 신청서에 기술되지 않은 의약품의 품질, 안전성
및 유효성에 관한 정보, 이 통자와 함께 발행된 첨부 2에 기술된 바에 따라
등록이 필요한 변경 이상의 변경을 포함한 의약품 등록번호가 유효한 기간에
최초 신청과 비교할 때 등록된 의약품의 변경에 관한 정보를 제공할 것;



베트남에서 의약품 등록번호가 만료되지 않은 의약품에 대하여 판매취소가 있는
경우 이를 베트남 의약품청 또는 의료기기 및 보건업무부(체외진단 제품인 경우
– 이하 IVD 제품)에 알리고 7일 이내에 명확한 취소사유를 제시할 것



관할 기관의 요청 또는 의약품 제조사에 의해 의약품의 품질, 안전성 및 유효성
요건에 충족하지 않은 의약품이 확인되는 경우 수입자 및 제조사가 협력하여
이를 회수하고, 그 결과 및 해결방안을 제출할 것



매년 12월 15일까지 등록된 의약품에 대한 보고서를 베트남 의약품 청 혹은
의료기기 및 보건업무부(IVD 제품의 경우)에 제출할 것; 등록된 제품이 아직
제조되지 않았거나 수입되지 않은 경우 지정된 서식을 사용하여 상세 설명을
제출할 것



신청서를 보관하고, 요청이 있을 경우 관할 기관에 제출할 것



베트남 의약품청 또는 의료기기 및 보건업무부의 요청에 따라 제조사에 대한
실태조사를 실시하는 경우 이에 협조할 것
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이전의 신청자가 폐업하거나 관할 기관의 요청에 의하여 1개월 이내에 다른
신청자로 대체할 것



판매 중인 의약품의 안전성에 의심이 있거나 증거가 있는 경우 관할 기관의
요청에 따라 의약품에 대한 연구 또는 추가 정보의 개정을 위하여 의약품
제조사와 협력할 것
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베트남사회주의공화국

국회

독립

--------

- 자유

- 행복

---------------

번호: 105/2016/QH13

2016년 4월

6일,

하노이

의약품법
베트남사회주의공화국의 헌법에 근거하여
국회는 약사법을 발의한다

제I장
총칙
제1조 규제 범위 및 적용대상
1. 이 법은 의약제품 및 의약산업 발전에 관한 국가의 정책을 규정한다 ; 약사(藥事) ;
의약사업; 의약제품 및 원료의약품의 등록, 유통, 리콜; 생약과 전통 의약품;
의약제품 처방 및 사용; 의약제품 정보, 경고 및 광고; 임상 의약품; 진료,
치료시설에서의 의약품 관리; 의약품 임상시험, 의약품의 생물학적 동등성 시험;
의약제품 및 원료 의약품 품질 관리와 의약제품 가격 관리
2. 이 법은 국내 기관, 단체, 개인 및 베트남의 의약제품 활동에 관련된 외국의 단체,
개인에게 적용된다.

제2조. 용어의 해석
이 법에서 아래의 용어는 다음과 같이 해석된다:
1. 의약제품Dược은 의약품(drug)과 원료의약품(Drug materials)이다.
2. 의약품(thuốc) 이란 질병의 예방, 진단, 치료와 질병의 완화 또는 인체 생리 기능의
조정을 목적으로 하는 원료의약품 또는 생약을 함유하는 제제를 의미한다.
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의약품에는 화학약물, 생약제제, 전통 의약품, 백신과 생물학적 제제(biological
product)가 포함된다.
3. 원료의약품(Nguyên liệu làm thuốc; Drug materials) 는 의약품 제조 과정에서
사용되는 활성물질, 생약, 부형제 및 캡슐을 포함하는 의약품을 형성하는 성분을
의미한다.
4. 활성물질(Dược chất 혹은 hoạt chất; Pharmaceutical ingredient) 이란 의약품의
제조에 사용되는 물질 혹은 혼합물로 질병의 예방, 진단, 치료 또는 완화 및 인간의
생리적 기능의 조정에 작용한다.
5. 생약(Dược liệu) 이란 식물, 동물, 미네랄로부터 자연적으로 만들어진 의약품 제조
기준을 충족시키는 원료의약품이다.
6. 화학약물(Thuốc hóa dược; Pharmacochemical drug) 이란 확인된 성분, 공식,
순도의 활성물질을 함유하고 의약품 제조 기준을 충족시키는 의약품을 의미하며,
생약에서 추출한 주사제와 안전하고 효과적인 것으로 입증된 활성물질과 생약이
결합한 의약품도 포함한다.
7. 생약제제(Thuốc dược liệu) 란 생약으로부터의 성분을 포함한 의약품으로 과학적
증거에 의해 뒷받침 되는 효과를 갖는 의약품을 의미하며, 8항에 규정된
전통의약품은 제외한다.
8. 전통의약품(Thuốc cổ truyền, bao gồm cả vị thuốc cổ truyền 전통 약제 포함)은
전통 의학의 이론 및 방법에 따라 가공, 조제 되거나 혼합되는 생약으로 구성된
의약품 혹은 민간의 경험에 따라 전통 혹은 현대적 형태로 조제된

의약품이다.

9. 전통약재(Vị thuốc cổ truyền)는 전통 의학의 이론 및 방법에 따라 가공되어 질병을
예방 및 치료하는 데 사용되는 전통 의약품을 제조하는 데 사용되는 생약을
의미한다.
10. 생물학적 제제(Sinh phẩm, thuốc sinh học; 바이오의약이라고도 함)는 사람의 혈액
및 혈장분획제제을 포함한 고분자 물질 혹은 생물학적 기원의 고분자 물질
혼합물로부터 생물학적 기술 또는 과정을 통해 제조된 의약품을 의미한다.
생물학적 제제는 항생제, 순수 물질로 분리될 수 있는 저분자량 물질 및 생체 외
진단(in vitro)를 포함하지 않는다.
11. 참조생물학적제제(Sinh phẩm tham chiếu, thuốc sinh học tham chiếu;
참조생물의약품이라고도 함)은 품질, 안정성 및 유효성에 대한 충분한 자료에
근거하여 베트남에서 유통이 허가된 생물학적 제제를 의미한다
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12. 바이오시밀러 제제(Sinh phẩm tương tự,

thuốc sinh học tương tự;

유사생물의약품이라고도 함)은 품질, 안전성 및 유효성이 참조생물의약품과 유사한
생물학적 제제를 의미한다.
13. 백신(Vắc xin)은 질병을 예방하고 치료하는데 사용되는 목적으로 인체에서 면역
반응을 유도하는 항원을 포함한 의약품을 의미한다.
14. 신약(Thuốc mới)이란 베트남에서 처음으로 신원료의약품 또는 생약을 사용한
의약품을 의미한다; 혹은 이미 유통중인 원료의약품 혹은 베트남에서 약을 만들기
위해 사용된 생약의 새로운 조합이 있는 의약품을 의미한다.
15. 제네릭의약품(Thuốc generic) 이란 원본신약과 동일한 원료의약품, 함량 및 제형을
가진 의약품으로 일반적으로 원본신약의 대체품으로 사용되는 의약품이다.
16. 원본신약(Biệt dược gốc)이란 해당 약품의 품질, 안정성 및 유효성에 대한 충분한
데이터를 바탕으로 유통 허가를 받은 첫 약을 의미한다.
17. 습관성의약품(Thuốc gây nghiện) 이란 신경 자극 또는 억제 효과가 있는
활성물질을 함유하여 사용자를 쉽게 중독시킬 수 있는 의약품을 의미하며, 보건부
장관이 공표한 습관성 의약품 목록에 포함되는 의약품이다.
18. 향정신성의약품(Thuốc hướng thần)이란 신경 자극 또는 억제의 효과가 있거나
또는 여러차례 사용시 사용자가 중독 상태에 이를 수 있는 활성물질을 함유하고
있으며 보건부장관이 공표한 향정신성 의약품 목록에 포함된 의약품을 의미한다.
19. 약물전구체(Thuốc tiền chất; Pre-substance drug) 란 보건부장관이 발행한 제약에
사용되는 전구체 목록에 포함된 물질을 함유한 의약품을 의미한다.
20. 습관성 제제를 함유한 복합의약품(Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện) 이란 많은 활성물질을 포함하고 있으며 그 중 보건부장관의 규정에 따른
농도와 함량의 중독성을 야기하는 활성물질을 포함하는 의약품이다.
21. 향정신성 제제를 함유한 복합의약품(Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần)이란 많은 활성물질을 포함하고 있으며 그 중 보건부장관의 규정에
따른 농도와 함량의 향정신성 활성물질을 포함하는 의약품이다.
22. 약물전구체를 함유한 복합의약품(Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất)이란
보건부장관이 정한 농도, 함량의 향정신성 활성물질을 비롯하여 많은 활성물질을
포함하고 있는 의약품을 의미한다.
23. 방사성 의약품(Thuốc phóng xạ)이란 사람의 질병을 진단하고 치료하거나 방사성
동위원소 혹은 방사성 동위원소 표지물질(tracer)이 결합된 생물의학 연구를
수행하는 데 사용되는 방사성 핵 성분을 포함하는 의약품을 의미한다.
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24. 방사성 동위원소(Đồng vị phóng xạ)란 원소가 불안정한 원자핵을 가지고 있는
화학 원소의 동위 원소로, 붕괴하는 과정에서 이온화 방사선을 방출하며
안정화된다.
25. 표지물질(Chất đánh dấu, chất dẫn, chất mang;tracer)이란 방사성 의약품을
만들기 위해 방사성 동위원소와의 조제 및 조합에 사용되는 물질 혹은 화합물을
의미한다.
26. 특별 통제하에 있는 의약품 및 원료의약품(이하 특별통제의약품)은 다음을
포함한다 :
a) 본 조항의 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23조와 24항에서 규정한 의약품;
b) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23조와 24항에서 규정한 의약품을 생산하기 위한
향정신성, 습관성 원료의약품, 약물전구체 혹은 방사성물질;
c) 보건부장관이 공표한 목록에 포함되는 독성의약품 및 독성 원료의약품;
d) 정부의 규정에 따른 특정 분야, 영역에서 사용이 금지된 목록에 포함된 의약품
및 활성물질.
27. 일반의약품(Thuốc không kê đơn)이란 처방, 소매 및 사용시 처방전이 필요 없는
약으로 보건부장관이 공표한 일반의약품 목록에 포함된 의약품을 의미한다.
28. 전문의약품(Thuốc kê đơn) 이란 처방, 소매 및 사용시 처방전이 있어야 하는
약으로 처방전 발급자의 지시에 따라 사용하지 않으면 사용자의 생명이나 건강에
위험을 야기할 수 있다.
29. 필수의약품(Thuốc thiết yếu) 이란 대다수의 국민들의 건강관리 요구를 충족시키는
의약품을 말하며 보건부장관이 공표하는 필수의약품 목록에 포함된 의약품을
의미한다.
30. 희귀의약품(Thuốc hiếm) 은 희귀질환의 예방, 진단 및 치료에 사용되거나 항시
구비되어 있지 않은 의약품으로 보건부장관의 규정에 따른다.
31. 의약품의 유효기한(Hạn dùng của thuốc; ; Shelf life)

은 의약품을 사용해야 하는

정해진 기간을 의미하며 이 기간 이후에는 의약품 사용이 허가되지 않는다.
의약품의 유효기한은 제조일로부터 만료일 혹은 특정 일/월/년으로 표기되어야
한다. 만료일이 월/년으로만 표기된 경우 유효기한은 해당 월의 마지막날까지로
계산된다.
32. 불량의약품(Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng) 은 담당 국가기관에 등록된
품질 기준을 충족시키지 못하는 의약품을 의미한다.
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33. 부정의약품(Thuốc giả) 이란 다음과 같은 경우 중 하나에서 제조된 의약품을
의미한다:
a) 활성물질이나 생약이 없음.
b) 라벨에 표기된 것과 일치하지 않는 활성물질이 있거나 유통등록 혹은
수입허가서에 등록된 표준을 충족시키지 못함.
c) 본 조항 32조에 규정된 불량의약품의 보관 및 유통을 제외한, 활성물질, 생약의
함량, 농도, 양이 유통등록 혹은 수입허가서에 명시된 것과 일치하지 않음;
d) 제조사, 생산국가 또는 원산지를 위조하여 생산, 진열, 라벨링됨;
34. 부정생약(Dược liệu giả)이란 다음의 경우 중 하나에 속하는 생약을 의미한다:
a) 사업단위가 라벨 혹은 동봉된 문서에 의도적으로 종, 부분 혹은 원산지를 올바로
기입하지 않음;
b) 라벨에 표시된 생약 성분이 아닌 것과 의도적으로 혼합되거나 대체됨; 생약에서
의도적으로 활성물질이 추출됨;
c) 제조사, 제조국 혹은 원산지를 위조하여 생산, 진열, 라벨링됨;
35. 의약품의 부작용(Phản ứng có hại của thuốc) 은 일반적인 용량의 의약품에서
발생할 수 있는 바람직하지 않으며 건강에 해로운 영향을 야기하는 반응을
의미한다.
36. 약사(Hành nghề dược) 란 의약품 사업을 하고 임상 약학 활동을 수행하기 위하여
개인의 전문자격을 사용하는 것을 의미한다.
37. 우수기준(Thực hành tốt; Good practices) 이란 의약품의 생산, 보관, 시험, 유통,
처방, 임상시험, 생약의 재배 및 수확에 관한 일련의 원칙 및 표준과 보건부장관이
공표하거나 세계보건기구 혹은 베트남이 가입 또는 인정한 국제기구의 지시에
근거하여 적용하는 일련의 기타 원칙 및 표준을 의미한다.
38. 생체이용률(Sinh khả dụng)이란 의약품의 활성물질 혹은 의약품으로부터 신체에
들어와 작용하는 물질이 신체의 활동 부위에 나타나는 속도와 흡수 정도의 측정을
의미한다.
39. 생물학적 동등성(Tương đương sinh học) 이란 동일한 시험 조건 하에서 비교했을
때 두 의약품 간의 생체 이용률의 유사성을 의미한다.
40. 임상약학(Dược lâm sàng) 이란 의약품 사용을 최적화 하기 위하여 의약품의
합리적이고 안전하며 효과적인 사용에 대한 조언을 제공하는 의약학 연구 및
실무를 의미한다.
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41. 의약품감시(Cảnh giác dược) 란 의약품 사용과 관련된 유해작용의 탐지, 평가 및
예방을 의미한다.
42. 의약품에 직접 접촉되는 포장재(Bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc) 란 의약품이
들어있는 포장재로 의약품과 직접 접촉, 모양을 형성하거나 의약품을 단단히
감싸는 포장을 의미한다.
43. 의약사업(Kinh doanh dược) 이란 시장에서 수익을 창출하기 위한 목적의 의약품의
제조, 판매와 의약품 및 원료의약품 관련 서비스 제공 단계에 이르기까지의 단계
중 하나 또는 여러 단계를 수행하는 것을 의미한다.

제15조 전문약사책임자 및 의약품, 원료의약품 제조 시설에서의 품질보증담당자의
조건
1. 의약품, 원료의약품인 활성물질, 부형제 또는 캡슐을 생산하는 시설에서의
전문약사책임자의 조건은 다음과 같다:
a) 의약품 제조 시설에서의 전문약사책임자는 이 법의 제13조 1항에 명시된 전문
학위를 보유해야 하며, 적합한 의약시설에서 5년간 전문실습한 사람이어야한다,
c호에 규정된 사항의 경우는 제외한다;
b) 원료의약품인 활성물질, 부형제 및 캡슐을 생산하는 시설에서 전문약사책임자는
이 법 제13조 1항 a호 혹은 đ호에 규정된 전문 학위를 소지해야 하며 적합한
의약시설에서 3년간 전문실습한 사람이어야한다;
c) 백신, 생물학적 제제와 이들의 원료를 생산하는 시설에서의 전문약사책임자는 이
법 제13조 a, b, 혹은 d에 규정된 전문 학위를 보유해야 하며 적합한
의약시설에서 5년간 전문실습한 사람이어야한다
2. 의약품, 원료의약품인 활성물질, 부형제, 또는 캡슐을 생산하는 시설에서의
품질보증담당자의 조건은 다음과 같다:
a) 의약품 생산 시설의 품질보증담당자는 이 법의 제13조 1항의 a호에 규정된 전문
학위를 소지해야하며, 적합한 의약품 제조시설 혹은 시험시설에서 5년간
전문실습한 사람이어야한다, 본 항의 b와 c호에 규정된 사항의 경우는 제외한다;
b) 백신, 생물학적 제제 생산시설의 품질보증자는 이 법의 제13조 1항 a, b 혹은
d호에서 규정한 전문 학위를 보유하고 있어야하며, 백신, 의료 생물학적 제제의
생산시설 혹은 시험시설에서 5년간 전문실습한 사람이어야한다;
c) 원료의약품인 활성물질, 부형제 또는 캡슐을 생산하는 시설의 품질보증담당자는
이 법의 제13조 1항 a호 또는 đ호에 규정된 전문 학위를 보유하고 있어야하며,
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적합한 의약품, 원료의약품 제조시설 혹은 시험시설에서 3년간 전문실습한
사람이어야한다.
3. 생약생산시설에서의 전문약사책임자 및 품질보증책임자에 대한 조건은 다음과 같다:
a) 전문약사책임자, 생약생산시설에서의 품질보증담당자는 이 법의 제13조 1항 a
혹은 c호에서 규정한 전문학위를 보유하고 있어야하며, 적합한 의약시설에서
2년간 전문실습한 사람이어야 한다, 이 법의 1항의 b호에서 규정한 사항의
경우는 제외한다;
b) 전문약사책임자, 사업단위 혹은 생약생산합작사의 품질보증담당자는 이 법의
제13조 1항 a, c, e, g, i 또는 l 호에서 규정한 전문학위를 보유하고 있어야하며
적합한 의약시설에서 2년간 전문실습한 사람이어야한다, 이 법의 제13조 2항
c호에 규정한 사항의 경우는 제외한다;
c) 전문약사책임자는 생약생산시설의 품질보증을 동시에 담당할 수 있다.
제16조 의약품 또는 원료의약품 도매시설에서의 전문약사책임자에 대한 조건
1. 의약품, 원료의약품 도매시설에서의 전문약사책임자는 이 법의 제13조 1항 a호에서
규정한 전문학위를 보유하고 있어야하며, 적합한 의약시설에서 2년간 전문실습한
사람이어야한다, 이 조의 2항과 3항에서 규정한 사항의 경우는 제외한다
2. 백신, 생물학적 제제 도매시설에서의 전문약사책임자는 이 법의 제13조 1항 a, b
혹은 d호에서 규정한 전문학위를 보유해야하며 적합한 의약시설에서 2년간
전문실습한 사람이어야한다.
3. 생약, 생약제제, 전통의약품을 도매하는 시설에서의 전문약사책임자는 이 법의
제13조 1항 a, c, i 혹은 1호에서 규정한 전문학위를 보유하고 있어야하며, 적합한
의약시설에서 2년간 전문실습한 사람이어야 한다, 이 법의 제13조 2항 c호에서
규정한 사항의 경우는 제외한다.
제17조 의약품 또는 원료의약품 수출입시설에서의 전문약사책임자에 대한 조건
1. 의약품, 원료의약품을 수출 또는 수입하는 시설의 전문약사책임자는 이 법의 제13조
1항 a호에서 규정한 전문학위를 보유하고 있어야하며, 적합한 의약시설에서 2년간
전문실습한 사람이어야한다, 이 조의 2항과 3항에서 규정한 사항의 경우는 제외한다.
2. 백신이나 생물학적 제제를 수출 또는 수입하는 시설에서의 전문약사책임자는 이
법의 제13조 1항 a, b 혹은 d호에서 규정한 전문학위를 보유하고 있어야하며, 적합한
의약시설에서 2년간 전문실습한 사람이어야한다.
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3. 생약, 생약제제, 전통의약품을 수출 또는 수입하는 시설에서의 전문약사책임자는 이
법의 제13조 1항 a 혹은 c호에서 규정한 전문학위를 보유하고 있어야하며, 적합한
의약시설에서 2년간 전문실습한 사람이어야 한다.

제20조 의약품의 임상시험 혹은 생물학적 동등성 시험 서비스 제공 시설에서의
전문약사책임자에 대한 조건
1. 의약품의 임상시험 혹은 생물학적 동등성 시험 서비스를 제공하는 시설에서의
전문약사책임자는 이 법의 제13조 1항 a 혹은 b호에서 규정한 전문학위를 보유하고
있어야하며, 적합한 의약시설, 병원 혹은 병상이 있는 원에서 3년간 전문실습한
사람이어야 한다, 이 조의 2항에서 규정한 상황의 경우는 제외한다.
2. 생약제제, 전통의약품의 임상시험 혹은 생물학적 동등성 시험 서비스를 제공하는
시설에서의 전문약사책임자는 이 법의 제13조 1항 a, b 혹은 c호에서 규정한
전문학위를 보유하고 있어야하며, 적합한 의약시설, 병원, 혹은 병상이 있는 원에서
3년간 전문실습한 사람이어야 한다.

제4장
의약사업
제1절 의약사업 설립과 조건
제32조 의약사업 활동과 사업시설
1. 의약사업활동은 다음을 포함한다:
a) 의약품, 원료의약품의 거래;
b) 의약품, 원료의약품 보존 서비스 제공;
c) 의약품, 원료의약품 시험 서비스 제공;
d) 의약품 임상시험 서비스 제공;
dd) 의약품의 생물학적 동등성 시험 서비스 제공;.
2. 의약 사업장은 다음을 포함한다:
a) 의약품, 원료의약품 생산시설;
b) 의약품, 원료의약품을 수입, 수출하는 사업장;
c) 의약품, 원료의약품 보존서비스를 제공하는 사업장;
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d) 의약품, 원료의약품 도매 사업장
dd) 의약품, 원료의약품 소매 사업장으로 약국, 조제실(drug dispensaries), 지역
보건소의 의약품 캐비닛 및 생약, 생약제제, 전통의약품 소매업체;
e) 의약품, 원료의약품 시험 서비스 제공 사업장;
g) 의약품 임상시험 서비스 제공 사업장;
h) 의약품의 생물학적 동등성 시험 서비스 제공 사업장.
제33조 의약사업 자격 증명서(의약사업 조건 만족 증명서) 발급 조건
1. 시설, 기술 및 인력에 대한 조건은 다음과 같이 규정한다 :
a) 의약품, 원료의약품을 생산하는 시설은 의약품, 원료의약품 우수제조기준을
충족하는 (물리적) 장소, 생산공장, 실험실, 의약품 및 원료의약품 보관창고, 보조
시스템, 의약품 생산, 시험, 보관 장비 및 기계류, 품질관리시스템, 전문기술자료와
인력을 갖추고 있어야한다;
b) 의약품, 원료의약품을 수입, 수출하거나 보관 서비스를 제공하는 시설은 의약품,
원료의약품 우수보관기준을 충족하는 (물리적) 장소,
장비, 운송수단(차량),

의약품 보관 창고, 보관

품질관리시스템, 전문기술자료와 인력을 갖추고

있어야한다;
c) 의약품, 원료의약품을 도매하는 시설은 의약품 우수유통기준을 충족하는 (물리적)
장소, 의약품 보관 창고, 보관 장비, 운송수단(차량), 품질관리시스템,
전문기술자료와 인력을 갖추고 있어야한다.
d) 의약품 소매 시설은 의약품우수소매기준을 충족하는 (물리적) 장소, 보관장소,
보관장비, 전문기술자료와 인력을 갖추고 있어야한다; 생약, 생약제제,
전통의약품을 소매하는 시설은 이 법의 제69조 2항 b호에 규정된 사항을
실행하도록 한다;
dd) 의약품, 원료의약품 시험 서비스를 제공하는 시설은 의약품 품질검사에 관한
우수시험실관리기준을 충족하는 (물리적) 장소, 화학, 미생물학 혹은 생물학
실험실, 보조시스템, 시험 도구 및 장비, 화학물질, 시약, 품질관리시스템,
전문기술자료, 인력을 갖추고 있어야한다;
e) 의약품의 임상시험 서비스를 제공하는 시설은 우수임상시험기준을 충족하는
(물리적) 장소, 임상시험실, 생화학 실험실, 실험장비, 품질관리시스템,
전문기술자료, 인력을 갖추고 있어야한다.
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g) 의약품의 생물학적 동등성 시험 서비스를 제공하는 시설은 임상연구단계에서의
우수임상시험기준을 충족하는 (물리적) 장소, 생체유체(biofluids)분석시험실, 시험
도구 및 장비, 생물학적 동등성 평가를 위한 의약품수용자의 수용 및 모니터링을
위한 구역, 품질관리시스템, 전문기술자료, 인력을 갖추고 있어야한다.
의약품의 생물학적 동등성 시험 서비스를 제공하는 시설이

생체유체분석에서의

우수시험실기준만을 충족하는 경우에는 의약품의 임상시험연구단계에서의
생물학적 동등성 구현을 위해 우수임상시험기준을 만족하는 시설과 계약하거나
협력해야한다.
2. 전문약사책임자와 이 법의 제11조에서 규정한 직무에 해당하는 사람은 이 법의
제32조 2항에서 규정한 의약사업장과 관련된 약학실무증서를 소지해야한다.
3. 이 조의 1항에 규정된 시설, 기술 및 인력에 대한 조건 평가는 3년에 한번 혹은
보건부장관의 규정에 따른 비정기적 혹은 베트남사회주의공화국이 체약국인
국제협약에 따라 실시된다.

제3절 의약사업시설의 권리와 책임
제42조 의약사업시설의 권리와 책임
1. 의약사업시설은 다음과 같은 권리를 지닌다:
a) 이 법이 규정하는 사업시설의 유형별에 상응하는 조건을 충족하는 경우 의약사업
활동 중 하나, 일부 혹은 전부를 수행한다;
b) 법률의 규정에 따라 의약사업활동을 수행할 때 우대 정책의 혜택을 받는다;
c) 법률의 규정에 따른 의약품 관련 정보 전파, 광고;
d) 보건부장관의 규정에 따라 환자 치료를 위한 진료 및 치료시설에 의약품을
무상으로 보조하는 프로그램 실시;
dd) 소수민족지역, 산간 지방, 섬, 정부 규정에 따른 경제-사회적 조건이 어려운
지역에 이동식 의약품 소매시설 구축;
2. 의약사업시설은 다음과 같은 책임을 지닌다:
a) 의약사업조건충족증명서를 보유하고 있어야하며, 증명서에 기재된 해당 사업시설
유형, 범위 및 장소에서의 사업만이 허가된다;
b) 의약사업 활동에 있어 이 법의 규정에 따른 의약사업조건을 유지하는 것을
보장할 수 있어야한다;
c) 이 법의 제62조 규정에 따라 의약품, 원료의약품을 회수하는 것;
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d) 법률의 규정에 따라 조직, 개인의 과실로 인해 발생한 손해에 대한 보상;
dd) 위험질병, 자연재해, 재난 발생시 의약품, 원료의약품의 공급을 보장하는데 있어
권한이 있는 국가기관의 결정을 준수해야한다;
e) 6개월 혹은 그 이상 활동을 중단하는 경우 보건부 혹은 지방 보건당국에
보고하며 법률 규정에 따른 의무를 수행해야한다;
g) 의약실무증서를 보유하고 시설에서 약사를 담당하고 있는 사람들의 명단을
보건부장관의 규정에 따라 담당기관에 보고하고 갱신하여야한다;
h) 사업시설에 의약실무증서와 의약사업조건충족증명서를 공개 게시하여야한다;
i) 권한을 지닌 의약관리기관의 요구에 따라 연례 보고 및 보고를 하여야한다;
k) 소매제한의약품 목록에 속하는 의약품의 구매, 판매에 있어 보건부의 규정을
준수하여야한다;
l) 사업시설의 거래처 혹은 판매처에 도매 및 소매가격을 베트남 동(화폐단위)으로
표기하여 고객과 담당기관이 관찰, 인지하기 용이하도록하며 의약품가격 관리에
관한 다른 규정을 준수하여야한다;
m) 의약품, 원료의약품의 각 로트(lot)와 관련된 자료, 증서들을 의약품,
원료의약품의 유통기한로부터 최소 1년간 보관해야한다;
n) 라벨에 표기된 조건 하에서 의약품, 원료의약품을 보관하여야한다;
o) 2차 패키지(포장)없이 의약품을 소매하는 경우 사용자에게 의약품의 이름, 함량,
유통기한을 명기해야한다; 처방전없이 의약품을 소매하는 경우 의약품의 투여량,
횟수 및 복용법을 명기해야한다;
p) 전문의약품은 처방전이 있는 경우에만 의약품 소매시설에서 판매가 허용된다;
3. 본 조 2항에 규정된 책임 이외에도 의약사업장은 특별 통제 하에 있는 의약품을
거래할 때 다음과 같은 책임을 지닌다:
a) 수출, 수입 정기보고; 관할 관리 기관의 요청에 따른 보고;
b) 보건부의 규정에 따라 각 유형의 의약품, 원료의약품에 관한 서류를 작성, 관련
자료들을 보관.
제43조 의약품, 원료의약품 생산시설의 권리와 책임
1. 의약품, 원료의약품 생산시설은 다음과 같은 권리를 지닌다:
a) 본 법의 제42조 1항에 규정된 권리;
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b) 연구, 시범생산; 의약품, 원료의약품의 생산; 생산권리의 양도 혹은 양도받을 권리;
의약품, 원료의약품의 가공과 가공 수주의 권리;
c) 의약품, 원료의약품 유통 등록; 의약품, 원료의약품 유통등록증 소유의 이전;
시설이 생산하는 의약품, 원료의약품의 유통등록 철회 요청; 본 법의 규정에 따른
의약품, 원료의약품의 회수 요청;
d) 생산을 위한 원료의약품 수입, 구매; 시설의 연구, 시험, 의약품 유통의 샘플로
사용하기 위한 의약품, 원료의약품 수입;
dd) 시설의 생산을 위하여 수입한 원료의약품을 다른 의약품생산시설에 판매하는
것;
e) 의약품 도매시설, 소매시설, 진료 및 치료시설에 의약품, 원료의약품을 도매하는
것;
g) 본 법의 제60조 4항 및 5항에서 규정한 의약품, 원료의약품의 수출.
2. 의약품, 원료의약품 생산시설은 다음과 같은 책임을 지닌다:
a) 본 법의 제42조 2항 a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m과 n호의 규정과 연관된
책임;
b) 등록 혹은 공표된 생산공정 및 품질 기준에 따라 의약품, 원료의약품을 생산;
c) 시설에서 생산된 의약품, 원료의약품의 원산지, 품질에 대한 책임을 지며, 등록된
품질기준을 만족하는 의약품, 원료의약품만이 출고가 허락됨;
d) 본 법의 규정에 따라 시설에서 생산한 의약품, 원료의약품의 품질, 안전성,
유효성을 시장 유통기간동안 모니터링하며 의약품, 원료의약품을 리콜하는 것;
dd) 수입, 구매, 판매, 사용된 의약품, 원료의약품의 수량에 대한 책임을 지며
보건부장관의 규정에 따라 보고해야한다.
제44조 의약품, 원료의약품 수출입시설의 권리와 책임
1. 의약품, 원료의약품을 수입, 수출하는 시설은 다음과 같은 권리를 지닌다:
a) 본 법의 제42조 1항 a, b, c,와 d호에 규정된 권리;
b) 본 법의 제60조에 규정된 의약품, 원료의약품의 수입;
c) 의약품, 원료의약품 유통 등록; 의약품, 원료의약품 유통등록증 소유의 이전;
의약품, 원료의약품의 유통등록 철회 요청;
원료의약품의 회수 요청;
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본 법의 규정에 따른 의약품,

d) 수입 의약품, 원료의약품을 의약품 도매시설, 소매시설, 생산시설과 진료,
치료시설에 판매하는 것. 베트남 내에서 의약품을 분배(distribute) 할 수 없는
경우, 수출입시설은 보건부장관의 규정에 따라 수입 의약품, 원료의약품을 판매할
수 있다;
dd) 본 법의 제60조 4항, 5항의 규정에 따른 의약품, 원료의약품의 수출.
2. 의약품, 원료의약품을 수입, 수출하는 시설은 다음과 같은 책임을 지닌다:
a) 본 법의 제42조 2항의 a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m과 n 호에 규정된 책임;
b) 시설이 수출, 수입한 의약품, 원료의약품의 수량과 품질에 대한 책임을 지며
보건부장관의 규정에 따라 보고해야한다.
제52조 의약품 임상시험 서비스 제공 시설의 권리와 책임
1. 의약품의 임상시험서비스를 제공하는 시설은 다음과 같은 권리를 지닌다:
a) 본 법의 제42조 1항 a호와 b호에 규정된 권리;
b) 규정에 따른 의약품의 임상시험활동 수행;
c) 의약품의 임상시험 활동을 위한 화학물질, 표준물질, 표본의약품의 수입 또는
구매;
d) 임상시험 의약품을 가진 기관, 조직 또는 개인들과의 합의에 따른 의약품
임상시험 연구 결과의 사용.
2. 의약품의 임상시험 서비스를 제공하는 사업소는 다음과 같은 책임을 지닌다:
a) 본 법의 제 42조 2항의 a, b, c, d, e, g, h, i, m와 n호에 규정된 책임;
b) 의약품의 임상시험 결과에 대한 책임;
c) 의약품 임상시험 참여자들의 안전에 대한 책임을 지며, 서비스 제공 시설의
실수로 인하여 임상시험 참가자에게 불의의 피해가 발생할 경우 법률의 규정에
따라 이를 보상할 책임;
d) 의약품 임상시험의 진실성과 객관성의 보장;
dd) 의약품임상시험을 의뢰한 기관, 조직 또는 개인으로부터 재정 및 인사조직에
있어 독립적이어야한다.
제5장
의약품 및 원료의약품 등록, 유통, 회수
제1절 의약품, 원료의약품 등록
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제54조 의약품, 원료의약품 등록 요구와 대상
1. 의약품은 베트남에서 유통되기 전에 반드시 등록되어야하며 다음의 경우는
제외한다:
a) 본 법의 제47조 1항

b호에 규정된 처방에 따라 약국에서 조제된 의약품; 본

법의 제85조에 규정된 진료, 치료시설에서 생산, 조제된 의약품;
b) 본 법의 제60조 2항에 규정된 수입의약품;
c) 본 법의 제70조 1항과 2항의 규정에 따른 전통의약품.
2. 원료의약품은 베트남에서 유통되기 전에 반드시 등록되어야하며 다음의 경우는
제외한다:
a) 베트남에서의 유통등록증을 이미 가지고 있는 의약품의 등록서류에 따른
의약품을 생산하기 위한 의약 성분인 원료의약품;
b) 본 법의 제60조 3항의 규정에 따라 수입된 원료의약품.
3. 다음의 경우에 해당하는 시설은 의약품, 원료의약품을 등록할 수 있다:
a) 베트남에서 의약품, 원료의약품의 생산, 도매, 수출, 수입하는 활동이 있는 시설;
b) 베트남에 대표사무소가 있는 외국 의약품, 원료의약품 사업시설.
4. 의약품, 원료의약품의 베트남에서의 유통등록증은 다음과 같은 요구들을 충족할 때
발행된다:
a) 안전성과 유효성에 대한 요건을 충족;
b) 의약품과 원료의약품이 본 법의 규정에 따른 조건을 충족하는 시설에서 생산됨;
c) 의약품과 원료의약품이 본 법의 제102조와 103조에서 규정한 생산공정에 따라
제조되고 품질기준을 충족시킴
5. 수입 의약품, 원료의약품의 베트남에서의 유통등록에 대하여, 해외의 의약품,
원료의약품 생산시설은 다음 중 한가지 형태로 우수제조기준을 충족하는지 평가를
받아야만한다:
a) 생산조건에 관련된 서류의 심사
b) 의약품, 원료의약품 우수제조기준 충족에 관한 의약 담당 국가관리기관의 인정,
시찰결과에 관한 상호 인정;
c) 의약품과 원료의약품 생산 시설에 대한 검사.
6. 정부는 생약, 부형제, 캡슐 유통 등록과 본 조의 5항의 세부사항을 규정한다.
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제55조 의약품, 원료의약품 등록 형식
1. 의약품, 원료의약품은 다음 중 한가지 형식으로 등록된다:
a) 의약품, 원료의약품 유통등록증 발급;
b) 의약품, 원료의약품 유통등록증 연장;
c) 의약품, 원료의약품 유통등록증 수정, 보충;
2. 의약품, 원료의약품 유통등록증은 다음과 같은 경우에 발급된다:
a) 베트남에서 아직 유통등록증이 발급되지 않은 의약품, 원료의약품;
b) 이미 베트남에서의 유통등록증이 발급된 의약품이나 활성물질, 생약 성분에
변화가 있음; 작용하는 활성 물질, 생약 성분의 함량, 농도, 양; 조제형태; 투여
경로; 2차포장시설 또는 생산공장의 위치 변경을 제외한 생산시설의 변경;
c) 이미 유통등록증을 발급받았으나 생산시설의 변경이 있는 경우, 단 2차포장시설,
출고시설과 출고장소의 변경은 제외로한다.
3. 베트남에서 발급된 의약품, 원료의약품 유통등록증의 수정 및 보충은 등록증의
유효기간에 변동이 있을 경우 행하여진다, 본 조의 2항 b와 c호에 규정된 경우는
제외한다..
4. 의약품, 원료의약품 유통허가증의 연장등록은 유통허가증의 유효기간이 만료된
경우에 이루어지며 의약품, 원료의약품의 연장 등록 시점의 행정 서류 변경을
포함한다.
제56조 의약품 또는 원료의약품의 유통등록에 대한 심사, 서류, 수속, 발급
허가·연장·수정·보충을 위한 기한
1. 보건부장관은 의약품, 원료의약품 유통등록증 발급 자문위원회의 서류 심사와
자문에 근거하여 의약품, 원료의약품 유통등록증을 발급, 연장, 수정, 보충한다.
의약품, 원료의약품 유통등록증 발급, 연장, 수정, 보충 신청 서류는 보건부에
제출된다.
2. 의약품, 원료의약품 유통등록증 발급 신청 서류는 다음을 포함한다:
a) 의약품, 원료의약품 유통등록증 발급신청서를 포함한 행정서류; 유효기간이 남아
있는 외국 의약품, 원료의약품 사업시설의 대표사무소 설립 허가증의 공증 사본
또는 유효기간이 남아 있는 베트남 의약품사업 자격을 갖춘

의약품, 원료의약품

사업시설의 확인증; 수입 의약품에 대한 유효기간이 남아있는 의약품 증명서의
원본 또는 인증 사본; 의약품, 원료의약품의 샘플 라벨; 의약품 및 원료의약품의
거래 및 유통에 관한 정보 및 기타 자료;
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b) 의약품, 원료의약품이 본 법의 제54조 4항에 규정된 요건을 충족시킨다는 것을
입증하는 기술 서류; 신약, 참조 생물학적 제제(reference biological products),
백신, 보건부장관이 공표한 질병 목록에 지정된 생약제제는 안정성과 유효성을
입증하는 임상 시험 서류가 반드시 필요하다; 유사 생물의약품은 참조
생물의약품에 대한 품질, 안정성 및 유효성을 입증하는 서류가 추가로 있어야
한다; 생물학적 동등성 시험이 요구되는 의약품은 생물학적 동등성 시험 자료에
대한 데이터 보고가 추가로 포함되어야한다;
c) 수입의약품의 경우 본국 혹은 참조 국가에서 유통되는 의약품, 원료의약품의 실제
샘플 라벨.
3. 의약품, 원료의약품의 유통등록증 연장 신청 서류는 다음을 포함한다:
a) 의약품, 원료의약품의 유통등록증 연장 신청서;
b) 유효기간이 남아 있는 외국 의약품, 원료의약품 사업시설의 대표사무소 설립
허가증의 공증 사본 또는 유효기간이 남아 있는 베트남 의약품사업 자격을 갖춘
의약품, 원료의약품 사업시설의 확인증;
c) 수입 의약품에 대한 유효기간이 남아있는 의약품 증명서의 원본 또는 인증 사본;
d) 의약품, 원료의약품 유통에 관한 보고서;
dd) 안전, 유효성을 추가로 모니터링 해야 하는 의약품의 안정성과 유효성에 관한
보고서;
e) 베트남에서의 의약품, 원료의약품 유통 등록증의 사본.
4. 의약품, 원료의약품의 유통등록증 수정 및 보충을 위한 서류는 다음을 포함한다:
a) 의약품, 원료의약품 유통등록증의 수정 및 보충 신청서;
b) 의약품, 원료의약품 유통등록증에서 수정, 보충된 내용에 대한 기술문서;
c) 베트남에서의 의약품, 원료의약품 유통 등록증의 사본.
5. 의약품, 원료의약품의 유통등록증을 발급, 연장 또는 수정, 보충하는 기한은 다음과
같다:
a) 의약품, 원료의약품 혹은 보건부장관이 공표한 질병목록에 지정되었으며
임상시험에서 안전성과 유효성이 증명된 서류가 포함된 신약, 참조 생물학적
제제, 유사생물학적 제제, 백신, 생약제제의 유통등록증 발급은 그에 관한 완전한
서류를 받은 날로부터 12개월을 넘기지 않는다;
b) 유통등록증의 연장, 수정 및 보충은 이를 위한 완전한 서류의 수령일로부터
3개월을 넘기지 않는다;
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c) 의약품, 원료의약품의 유통등록증 발급, 연장, 수정, 보충이 이루어지지 않거나
이를 위한 조건이 충분하지 않은 경우에는 이에 대한 분명한 이유를 서면으로
답변해야한다.
6. 의약품, 원료의약품의 유통등록증의 유효기간은 교부 혹은 연장일로부터 5년이다.
안전성과 유효성을 추가로 모니터링해야하는 의약품의 경우, 유통등록증의
유효기간은 교부일로부터 3년이다.
7. 보건부장관은 의약품, 원료의약품 유통등록증 서류, 허가, 연장, 수정 및 보완을 위한
서류와 절차를 상세히 규정해야한다.
제57조 의약품, 원료의약품을 등록한 시설의 권리와 책임
1. 의약품, 원료의약품을 등록한 시설은 다음과 같은 권리를 지닌다:
a) 의약품, 원료의약품의 등록에 관한 안내를 받는다; 의약품, 원료의약품 등록 서류
처리 진행에 관한 정보를 받으며 유통등록증 발급 이후 의약품과 원료의약품에
관련된 다른 정보를 받는다;
b) 등록한 의약품, 원료의약품의 유통허가증 취소 요청.
2. 의약품, 원료의약품을 등록한 시설은 다음과 같은 책임을 지닌다:
a) 베트남에서 유통허가증이 발급된 의약품, 원료의약품이 세계 어느나라든 리콜되는
경우; 의약품, 원료의약품의 생산과 공급의 중단 혹은 부족할 위기인 경우;
의약품, 원료의약품의 유통등록허가증의 유효기간 안에 등록 시설이 변경되는
경우; 관리기관에 통보한다
b) 의약품, 원료의약품의 등록 서류를 완전히 보존하고 요청이 있을 경우 이를 관할
관리 기관에 제공한다;
c) 관할 관리 기관의 요청이 있을시 생산시설의 검사 및 평가 요청을 준수한다.
제58조 의약품, 원료의약품 유통등록증 취소
1. 의약품, 원료의약품 유통등록증이 취소되는 경우는 다음과 같다:
a) 의약품이 1단계 위반으로 리콜되는 경우:
b) 60개월 이내에 2단계 위반으로 인해 2 로트(lot)의 약품이 리콜되거나, 품질규정
위반으로 3 로트(lot) 이상의 약품이 리콜되는 경우;
c) 보건부가 베트남에서의 수입 의약품, 원료의약품의 유통을 허가하는 근거가 되는
의약품증명서가 관할 외국 당국에 의하여 취소되는 경우;
d) 유통등록증이 위조된 서류에 근거하여 발급된 경우;
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dd) 의약품, 원료의약품이 등록서류에 명시된 위치와 일치하지 않는 곳에서
생산되는 경우;
e) 세계보건기구(WHO), 베트남의 관할 관리 기관 또는 의약품 원산지 국가에서
사용자의 안전성과 유효성을 보장하지 못하는 것으로 권고한 활성물질, 생약 혹은
활성물질과 생약을 함유한 의약품;
g) 의약품, 원료의약품을 생산한 시설 혹은 등록한 시설이 베트남에서의 의약품,
원료의약품 유통등록증 취소 신청을 요청한 경우.
2. 보건부장관은 의약품, 원료의약품의 유통등록증 취소를 위한 서류 및 절차를 상세히
규정해야한다.
제61조 시장에서 유통되는 의약품, 원료의약품의 라벨링
1. 시중에 유통되고 있는 의약품, 원료의약품의 라벨은 다음과 같은 정보를
표기해야한다:
a) 의약품, 원료의약품의 이름;
b) 조제형태, 단 원료의약품의 경우는 제외로 한다;
c) 의약품, 원료의약품의 성분, 함량, 농도 또는 활성물질, 생약의 양; 국가의 기밀
목록과 민간전통(전수된) 의약품의 경우 의약품의 성분, 함량 및 양의 일부를
표기하지 않는 것이 허용되며 반드시 "의약품 생산공정은 국가 기밀"

혹은

"의약품 생산공정은 가문의 비밀"이라는 문구를 포함하여야만 한다;
d) 포장 규격;
dd) 생산시설의 이름, 주소;
e) 수입 의약품, 원료의약품의 수입시설의 이름, 주소;
g) 유통등록증 번호 혹은 수입허가서의 번호, 제조 로트(lot) 번호, 제조일;
h) 의약품, 원료의약품의 유통기한;
i)

보관조건 및 규정에 따라 필요한 기타 정보.

2. 의약품 사용 설명서는 라벨과 떨어질 수 없는 부분이며 본 조의 1항 a, b, c, d, đ,
h 와 i호에서 규정한 모든 정보를 포함하고 있어야하며 이를 베트남어로
표기하여야한다, 베트남어로 번역할 수 없는 경우 혹은 베트남어로 번역시 의미가
없는 경우는 제외한다.
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3. 보건부장관은 의약품, 원료의약품 라벨링, 의약품의 사용설명서의 세부사항을
규정한다; 국가 안보, 전염병 예방 및 통제, 자연재해와 재난 극복을 위한 경우
의약품의 라벨에 표기된 유효기간의 변경을 규정한다.
제3절 의약품, 원료의약품 리콜
제62조 의약품, 원료의약품을 리콜하는 경우
1. 의약품은 다음과 같은 경우에 리콜된다:
a) 본 법의 제59조 1항에서 유통이 허용된 경우 이외의 것;
b) 의약품의 유통등록증은 본 법의 제58조 1항의 a, b, d, đ와 e호에 규정된 경우
취소된다;
c) 본 법의 제54조 4항 혹은 제59조 2항의 규정을 충족시키지 못하는 경우;
d) 품질기준을 만족시키지 못하는 의약품, 품질기준을 만족시키지 못하는
원료의약품으로부터 생산된 의약품;
dd) 담당국가기관이 의약품이 안정성과 유효성에 대한 요구를 충족시키지 못한다는
결론을 내린 경우;
e) 생산 과정 및 출고 전에 품질검사를 받았다는 증거가 없는 의약품;
g) 외국의 의약관리당국으로부터 의약품 리콜 조치를 받은 경우.
2. 시중에 유통되고 있는 원료의약품은 다음과 같은 경우에 리콜된다:
a) 원료의약품이 목적에 맞지 않게 사용되는 경우;
b) 원료의약품의 유통등록증은 본 법의 제58조 1항의 d, đ와 e호에 규정된 경우
취소된다;
c) 본 법의 제54조 4항 혹은 제59조 3항에 규정된 요건을 충족시키지 못하는 경우;
d) 원료의약품이 의약품생산을 위한 품질기준을 충족시키지 못하는 경우;
원료의약품의 유통등록 혹은 수입허가증에 명시된 출처와 일치하지 않는 경우
dd) 생산 과정 및 출고 전에 품질검사를 받았다는 증거가 없는 원료의약품;
e) 외국의 의약관리당국으로부터 원료의약품 리콜 조치를 받은 경우.

제8장 의약품 정보, 경고 및 광고
제76조 의약품 정보의 내용과 책임
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1. 의약품 정보는 질병의 진찰, 치료 의약실무자와 의약품사용자에게 합리적이고
안전하며 효과적인 의약품 사용법에 대한 지침을 제공하는 것을 목표로 한다. 
2. 의약품 정보는 증거를 기반으로 정보수신자에게 적합하게 명확하고 충분하며
정확히, 이해하기 쉬운 방식으로 정보수신자에게 적합하게 업데이트 되어야 한다.
3. 의약품 정보는 다음의 자료들을 포함하는 내용들을 기반으로 수립되어야한다, 본
조의 5항 c호와 6항 a호에 규정된 정보의 경우는 제외로 한다;
a) 베트남국가약전;
b) 보건부가 승인한 의약품 사용지침서;
c) 보건부가 공표하거나 승인한 의약품과 관련된 전문 자료 및 지침.
4. 베트남국가약전은 의약품의 합리적, 안전하며 효과적인 사용에 관한 공식 지침이다.
보건부 장관은 베트남국가약전의 발행과 갱신에 대한 책임을 지닌다.
5. 의약품 정보는 다음을 포함한다:
a) 질병의 진료, 치료 의약실무자를 위한 정보는 의약품의 이름, 성분, 농도, 함량,
조제형태, 적응증(indications), 병용금기(contraindications), 투약량, 사용법,
특별대상에 대한 사용, 의약품의 주의사항과 안전과 관련된 정보들과 기타 필요한
정보;
b) 의약품 사용자를 위한 정보는 의약품의 이름, 효과, 적응증(indications),
병용금기(contraindications), 투약량, 사용법과 의약품 사용과정에서 주의해야 할
문제;
c) 의약품을 관리하는 국가기관을 위한 정보는 의약품의 품질, 안전, 유효성에 관한
정보를 포함한다.
6. 의약품 정보 제공의 책임은 다음과 같이 규정된다:
a) 베트남에서의 의약품 사업 활동을 하는 외국의 의약사업시설, 대표사무소,
의약등록시설은 현재 시장에 유통 된 의약품에 대한 정보를 의약담당 국가기관에
업데이트 할 책임을 지닌다;
b) 베트남에서의 의약품 사업 활동을 하는 외국의 의약사업시설, 대표사무소,
의약등록시설은 본 조항의 3항에 규정된 적합한 의약품 정보를 질병의 진료,
치료 의약실무자와 의약품 사용자에게 제공할 책임을 지닌다;
의약사업시설 직원은 보건부장관의 규정에 따라 질병의 진료, 치료 의약실무자에게
의약품을 소개한다;
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c) 질병의 진료, 치료 의약실무자는 진료와 치료과정에서 의약품사용자에게 관련된
의약품의 정보를 제공해야한다;
d) 의약관리담당기관은 업무와 권한의 범위 내에서 의약품의 품질, 안전과 유효성에
관한 정보를 공개할 책임을 지닌다.
7. 의약품 정보를 제공한 조직, 개인은 그들이 제공하는 정보에 대한 책임을 지닌다.
제77조 의약품 감시
1. 의약품 감시 활동은 다음을 포함한다:
a) 의약품의 부작용, 의약품 관련 오류, 의심스러운 부정의약품, 불량의약품,
의약품관련 정보가 없는 경우 혹은 치료 효과가 없거나 바람직한 치료 효과를
내지 못하는 의약품에 관한 모니터링, 발견 및 보고;
b) 본 조항의 a호에 규정된 정보의 수집 및 처리; 의약품과 관련된 효과, 위험의
평가와 결론, 의약품 관련 위험(리스크) 관리;
c) 의약품 안전 문제에 관한 담당 국가기관의 결과 공표.
2. 의약품의 사용 중 이상 징후가 발견된 경우, 의약품사용자는 직접 진료, 치료한
사람 혹은 의약품을 구입한 의약소매점에 알리고 시의 적절한 치료를 위하여 진료,
치료시설을 방문한다.
3. 질병의 진료, 치료를 담당하는 자(A medicine practitioner)는 다음과 같은 책임을
지닌다:
a) 직무 수행 과정에서 의약품 관련 비정상적인 징후, 오류, 품질과 유효성에 대한
의심을 능동적으로 모니터링하고 발견할 책임;
b) 의약품 사용의 이상징후, 오류를 발견하거나 의약품사용자로부터 본 조항의
2항에서 규정된 정보를 입수 했을 시 이를 평가, 처리하고 예방할 책임;
c) 본 조항의 a와 b호에 규정된 책임을 수행할 때 수집한 정보에 대해 관할 기관에
보고할 책임.
4. 의약품 소매시설은 다음과 같은 책임을 지닌다:
a) 의약품 사용 중 비정상적인 징후를 발견할 때 취해야 할 행동에 대해 전문 범위
내에서 의약품 사용자에게 조언하는 것;
b) 의약품 사용 중 이상 징후에 대한 정보를 수집, 관할 기관에 보고할 책임.
5. 의약품 생산시설, 조제시설, 가공시설, 의약품등록시설은 다음과 같은 책임을 지닌다:
a) 시장에서 유통되는 의약품의 품질, 안전, 유효성 모니터링을 조직할 책임;
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b) 시설이 생산, 유통등록, 조제, 가공한 의약품의 품질, 안전성 및 유효성에 관한
정보를 관할 기관에 보고하고 업데이트 할 책임.
6. 보건부장관은 사용자에게 안전하지 않은 이상징후를 보이는 의약품의 제조, 거래,
사용, 봉인 및 보관의 중지를 규정한다.
제78조 의약품 정보와 경고 활동 조직
1. 의약사업장 및 진료, 치료 시설은 시설 내에 의약품 정보 및 의약품 감시 활동을
조직할 책임을 지닌다.
2. 보건부장관은 의약품 정보 및 의약품 감시 시스템을 조직할 책임을 지닌다.
3. 정부는 의약품 정보의 내용, 권한, 서류, 절차, 심의와 인증에 관한 세부사항을
상세히 규정해야한다.
제79조 의약품 광고
1. 의약품 광고는 보건부의 승인을 받은 내용과 일치해야하며 광고와 관련된 법률의
규정을 준수해야한다.
보건부는 의약품 광고 내용의 승인 요청서를 받은 후 15일 이내에 서류를 평가하고
의약품 광고 내용에 대한 서명 승인서를 발급한다. 승인을 거부하거나 의약품 광고
내용의 수정, 보충을 요구하는 경우 보건부는 분명한 이유를 서면으로 회신하여야
한다.
2. 광고를 하기 위해서 의약품은 다음 조건을 충족시켜야한다
a) 일반의약품 목록에 속함;
b) 사용이 제한적인 경우에 속하지 않거나 담당 관리 기관의 권고에 따라 약사의
감독 하에 사용;
c) 베트남에서의 유통등록증의 유효기간이 남아 있음;
3. 정부는 의약품 광고 내용, 권한, 서류, 절차, 심의와 인증에 대하여 상세히 규정해야
한다

제11장 임상시험, 생물학적 동등성시험
제1절 의약품 임상시험
제86조 임상시험의 단계
1. 1단계는 의약품의 안전성을 사전에 평가하기 위해 사람에게 투여하는 첫번째
단계이다.
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2. 2 단계는 사용 대상자에게서 면역성을 생성하는 백신의 능력을 포함하여 의약품의
안전성과 유효성을 입증하고 임상시험을 위한 최적의 용량을 확인하기 위한 시험
단계이다.
3. 3단계는 제형의 안정성과 의약품의 안전성 및 유효성을 파악하거나 사용 대상자에
대한 백신의 보호효과 및 안전성을 평가하기 위한 대규모 시험 단계이다.
4. 4단계는 의약품 유통 허가 후 안전성과 유효성을 지속적으로 평가하고 백신이
요구되는 조건에서 폭넓게 사용된 후 백신의 보호 효과를 모니터링하기 위하여
수행된다.
제87조 유통 등록을 위한 의약품 임상시험
1. 임상시험의 1, 2, 3 단계는 의약품이 유통 등록되기 전에 실시되어야 한다.
2. 4 단계는 의약품이 유통 등록된 후 규제기관의 요청에 따라 실시된다.
제88조 임상시험용의약품에 대한 요건
1. 임상시험에 사용하는 약은 다음의 요건을 충족하여야 한다.
a) 전임상 연구를 실시하여야 한다.
b) 안정된 형태의 제형이어야 한다.
c) 임상시험 등록 서류에 기술된 품질 기준을 만족하여야 한다.
2. 임상시험용 의약품의 라벨에는 “임상시험용 의약품; 다른 용도의 사용은
금지됨”이라는 문구를 포함하여야 한다.
제89조 임상시험의 대상이 되는 의약품, 임상시험 면제 의약품 또는 의약품 등록 전에
특정 단계의 임상시험을 수행하여야 하는 의약품
1. 아래의 의약품은 모든 단계의 임상시험을 거쳐야 한다.
a) 신약, 이 조 제2항a호 및 제3항b호에 명시된 경우는 제외한다.
b) 베트남에서 의약품 제조에 사용된 적이 있거나 베트남 보건부장관이 발표한
질병의 치료를 위하여 사용되는 원료의약품의 새로운 조합을 사용하는 의약품,
제2항b호 및 제3항c호에 명시된 경우는 제외한다.
c) 베트남에서 처음 유통등록된 백신, 제2항c호에 명시된 경우는 제외한다.
2. 다음의 경우 특정 단계의 임상시험을 면제한다.
a) 세계에서 적어도 1개국 이상에서 판매 증명서를 가지고 있지만 안전성과
유효성에 대한 임상적 데이터가 충분하지 않은 신약
b) 이 조 제3항c호에서 언급되지 않은 원료의약품을 함유하는 의약품
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c) 세계에서 적어도 1개국 이상에서 판매 증명서를 가지고 있지만 안전성과
유효성에 대한 임상적 데이터가 충분하지 않은 백신
3. 다음의 경우 임상시험을 면제한다.
a) 제네릭 의약품
b) 세계에서 적어도 1개국 이상에서 판매 증명서를 가지고 있고 안전성과 유효성에
대한 임상적 데이터가 충분한 신약, 백신은 제외한다.
c) 이 법의 시행일 이전에 판매 증명서를 보유한 의약품, 다만 보건부 장관이 발표한
목록에 기재된 질병의 치료를 위한 의약품은 제외한다.
4. 보건부장관은 안전성 및 유효성 입증을 위한 임상시험 데이터의 요건과 임상시험
또는 특정 단계의 임상시험이 면제되며 4단계 임상시험을 수행하여야 하는
의약품의 기준을 정하여야 한다.
제90조 의약품 임상시험 참여자의 조건
1. 임상시험을 위한 전문적인 요건에 적합한 자원자여야 한다.; 사회 활동 능력이
제한되거나 사회 활동 능력을 상실한 경우를 제외하고 임상시험을 실시하는 기관에
자발적으로 참여한다는 것에 동의하여야 한다.
2. 미성년자 또는 사회 활동 능력이 상실된 사람의 경우 법에 규정된 바에 따라
대리인 또는 보호자의 동의를 받아야 한다.
3. 임부 또는 모유 수유 중인 여성의 경우 그러한 여성를 선정하는 사유 및 보호하기
위한 조치를 임상시험 등록을 위한 제출서류에 명시하여야 한다.
제91조 의약품 임상시험 참여자의 권리와 의무
1. 의약품 임상시험에 참여하는 사람은 다음의 권리를 가진다;
a) 임상시험 참여 전에 충분하고 진실된 정보와 가능한 위험을 제공받을 것
b) 임상시험에서 야기된 손상에 대해 임상시험에 사용하는 의약품을 보유한 조직
또는 개인으로부터 보상을 받을 것
c) 개인정보는 기밀로 유지될 것
d) 임상시험 참여를 철회하는 경우 어떠한 책임도 지지 않을 것
dd) 임상시험에 사용하는 의약품을 보유하였거나 임상시험을 수행한 조직 또는
사람의 불법 행위에 대하여 불만을 제기하거나 소송을 제기할 수 있다.
2. 임상시험에 참여한 사람은 승인된 임상시험 관련 서류에 명시된 조사자의 지침을
준수하여야 한다.
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제92조 임상시험에 사용하는 의약품을 보유한 조직과 개인의 권리 및 의무
1. 임상시험에 사용하는 의약품을 보유한 조직 또는 개인은 다음의 권리를 가진다.
a) 임상시험을 수행하기에 적절한 물리적 기반과 전문 인력을 가진 조직을 선정할
것
b) 모든 연구 결과를 소유할 것
2. 임상시험에 사용하는 의약품을 보유한 조직 또는 개인은 다음의 책임을 진다.
a) 임상시험의 결과로 위험이 발생한 임상시험 참여자에게는 법에 명시된 바에 따라
보상할 것
b) 임상시험을 수행할 기관과 계약을 체결할 것
c) 임상시험을 위하여 제공되는 의약품의 품질과 안전성에 대하여 법에 따른 책임을
질 것
제93조 임상시험을 수행하는 기관의 권리와 책임
1. 임상시험을 수행하는 기관은 다음과 같은 권한을 가진다.
a) 규정에 따라 임상시험을 수행할 것
b) 임상시험과 관련된 화학물질, 표준품 및 의약품 견본을 수입하거나 구매할 것
c) 임상시험에 의약품을 사용하는 조직 또는 개인과의 합의에 따라 임상시험 결과를
사용할 것
2. 임상시험을 수행하는 기관은 다음의 책임을 진다.
a) 임상시험 결과에 대한 책임을 질 것
b) 임상시험에 참여한 사람의 안전에 대해 책임지며, 임상시험 관련된 잘못으로
위험이 발생한 경우 법에 따라 보상할 것
c) 임상시험의 진실성과 객관성을 보장할 것
d) 임상시험에 사용하는 의약품을 보유한 조직 또는 개인과는 재정적 및 조직적으로
독립되어야 한다.
제94조 임상시험 승인에 대한 원칙
1. 의약품 임상시험은 관련 문서가 국립 생명과학연구 윤리심의위원회의 과학적
윤리적 기준에 따라 심의를 받아야 하며, 보건부의 서면 승인을 받은 후 실시되어야
한다.
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2. 의약품 임상시험, 과학적 윤리적 평가를 위한 임상시험 관련 제출서류, 임상시험의
승인은 다음의 원칙을 따라야 한다.
a) 임상시험 참여자의 자기 결정권을 존중하고 자기 결정권이 제한된 사람을 보호할
것
b) 연구의 이익이 연구의 위험보다 상회하여야 하며, 연구 위험은 신중히
고려되어야 하며, 최소화할 것
c) 임상시험 참여자 간에 이익과 책임의 평등을 보장하고 이익과 위험을 공정히
분배할 것
d) 임상시험의 단계를 엄격히 따르고 GCP를 적용할 것
3. 생명과학연구 윤리심의위원회는 의약품 임상시험 참여자의 권리, 안전 및 건강을
보호하기 위하여 국가 또는 임상시험 기관과는 독립된다. 보건부 장관은
생명과학연구 윤리심의위원회의 설립, 기능, 업무 및 권한을 규정하여야 한다.
제95 조 의약품 임상시험을 위한 서류 및 절차
1. 의약품 임상시험을 위한 제출서류는 다음과 같다.
a) 의약품 임상시험을 위한 서면 신청서
b) 임상시험에 사용되는 의약품에 대한 정보가 포함된 문서
c) 임상시험에 사용되는 의약품에 대한 법적 기록
d) 임상시험의 개요 및 설명
dd) 연구자의 이력
e. 임상시험에 참여하는 사람에게 제공하는 연구 정보 및 자발적 참여를 위한 카드
g. 생명과학연구 심위의원회가 작성한 과학적, 윤리적 평가에 대한 서면 기록
h. 임상시험에 사용하는 의약품의 라벨
2. 의약품 임상시험은 아래 과정에 따른다.
a) 의약품 임상시험의 등록
b) 임상시험의 승인
c) 임상시험의 준비
d) 임상시험 결과의 승인
3. 보건부장관은 이 조항과 관련된 상세 내용을 정하여야 한다.
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제2절 의약품 생물학적 동등성 시험
제96조 생물학적 동등성시험의 단계 및 생물학적 동등성시험 대상 의약품
1. 의약품 생물학적 동등성시험은 다음의 단계에 따른다.
a) 임상연구 단계; 대조 의약품과 생물학적 동등성시험에 사용하는 의약품 시험,
의약품의 안전성 및 유효성 요건을 총족하고 참여자에서 생체이용률을 비교
b) 인간 체액 분석단계; 임상연구 단계에서 의약품을 사용한 후 자원자의
검체로부터 대조의약품 및 생물학적 동등성시험에 사용된 의약품의 농도를
분석·규명, 생체이용률과 생물학적 동등성 비교
2. 제네릭 의약품은 의약품 성분을 포함하고, 의약품 성분의 목록에 기재된 제형의
형태를 하여야 하며, 보건부장관이 발표한 생물학적 동등성 시험의 대상이 되는
제형의 형태일 때 생물학적 동등성시험에 사용될 수 있다.
제97조 생물학적 동등성시험에 참여하는 사람의 조건, 권리 및 의무
1. 생물학적 동등성시험에 참여하는 사람은 이 법 제90조에 명시된 조건을 만족하여야
한다.
2. 생물학적 동등성시험에 참여하는 사람은 이 법 제91조에 명시된 권한과 의무를
진다.
제98조 생물학적 동등성시험에 사용하는 의약품을 보유한 조직 및 개인의 권한과 책임
1. 생물학적 동등성시험에 사용하는 의약품을 보유한 조직 및 개인은 다음과 같은
권한을 가진다.
a) 생물학적 동등성시험을 실시하기에 적절한 물리적 기반 및 전문인력을 보유한
기관을 선정할 것
b) 생물학적 동등성시험의 결과를 소요할 것.
2. 생물학적 동등성시험에 사용하는 의약품을 보유한 조직 및 개인은 다음과 같은
책임을 진다.
a) 생물학적 동등성시험에 참여한 사람에게 위험이 발생한 경우 법에 따라 보상할
것
b) 생물학적 동등성시험을 수행하려는 기관과 계약을 체결할 것
c) 생물학적 동등성시험을 위하여 제공하는 의약품의 품질과 안전성에 대하여
법률에 따른 책임을 질 것
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제99조 의약품 생물학적 동등성시험을 수행하는 기관의 권리와 의무
1. 생물학적 동등성시험을 실시하는 기관은 다음과 같은 권리를 가진다.
a) 임상연구 및 체액 분석 단계의 연구를 수행할 것. 기관이 체액 분석단계만
수행하는 경우 생물학적 동등성시험 관련 GCP 요건을 만족하는 임상연구 단계를
수행하는 기관과 계약을 체결하거나 협력할 수 있다.
b) 규정에 따라 생물학적 동등성시험을 실시할 것
c) 생물학적 동등성시험에 사용할 화학물질, 표준물질 및 의약품 견본을 수입하거나
구입할 것
d) 생물학적 동등성시험에 사용하는 의약품을 보유한 조직 또는 개인과의 합의에
따라 생물학적 동등성시험의 결과를 활용할 것
2. 생물학적 동등성시험을 수행하는 기관은 다음과 같은 책임을 진다.
a) 의약품과 관련된 생물학적 동등성시험의 결과에 책임을 질 것
b) 생물학적 동등성시험에 참여하는 사람의 안전에 대한 책임을 지며, 생물학적
동등성시험 참여자에게 위험이 발생한 경우 법에서 정한 바에 따라 보상할 것
c) 생물학적 동등성시험에 대한 진실성 및 객관성을 보장할 것
d) 생물학적 동등성시험에 사용할 의약품을 보유한 조직 또는 개인과는 재정적 및
조직적으로 독립되어야 한다.
제100조 생물학적 동등성시험의 승인에 대한 원칙
1. 생물학적 동등성시험은 관련 문서가 국립 생명과학연구 윤리심의위원회의 과학적
윤리적 기준에 따라 심의를 받아야 하며, 보건부의 서면 승인을 받은 후 실시되어야
한다.
2. 생물학적 동등성시험의 승인은 다음의 원칙을 따라야 한다.
a) 제94조제2항 a호, b호, c호에 명시된 원칙을 따를 것
b) GCP 기준, 체약 분석을 위한 GLP 기준 및 보건부장관이 발표한 생물학적
동등성시험에 관한 지침을 엄격히 준수할 것
3. 생명과학연구 윤리심사위원회는 생물학적 동등성시험을 위한 서류 일체에 대한
과학적 윤리적 사항을 심사하고, 연구개요를 승인하여야 한다.
제101조 생물학적 동등성시험을 위한 서류 및 절차
1. 생물학적 동등성시험을 위한 서류는 다음을 포함하여야 한다.
a) 생물학적 동등성시험을 위한 서면 요청서
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b) 의약품 정보에 대한 문서
c) 생물학적 동등성시험을 위한 연구 개요 및 설명
d) 연구자 이력
dd) 연구에 참여하는 사람에게 제공하는 연구 정보 및 자발적 참여를 위한 카드
e. 임상시험에 사용하는 의약품의 라벨
2. 생물학적 동등성시험은 아래 과정에 따른다.
a) 생물학적 동등성시험의 등록
b) 생물학적 동등성시험의 승인
c) 생물학적 동등성시험의 준비
d) 생물학적 동등성시험 결과의 승인
3. 보건부장관은 이 조항과 관련된 상세 내용을 정하여야 한다.

제12장 의약품, 원료의약품 및 1차 포장에 대한 품질기준 및 검사에 대한 규정
제102조 의약품, 원료의약품 및 1차 포장에 대한 규정 및 품질기준
1. 의약품, 원료의약품 및 1차 포장에 대한 국가 기술 규정은 의약품, 원료의약품 및
1차 포장에 대한 기술 규정 및 베트남 약전에 기술된 일반시험법을 포함한다.
2. 의약품, 원료의약품 및 1차 포장에 대한 품질 기준은 다음을 포함한다.
a) 의약품, 원료의약품 및 1차 포장에 대한 국가 기준; 기준 및 기술 규정에 따라
보건부장관이 개발하고 과학기술부 장관이 발표한다.
b) 사내기준; 등록 신청을 위하여 의약품, 원료의약품 및 1차 포장 제조사에서
개발한 기준, 베트남 약전에 기술된 관련 국가 기술 규정보다 낮아서는 안된다.
베트남 약전에 국가 기술 규정이 기술되지 않은 경우에는 과학적 연구 결과 또는
외국 약전에 근거하여 자체 기준을 설정할 수 있으며, 보건부장관의 승인을
받아야 한다.
3. 보건부장관은 의약품, 원료의약품 및 1차 포장에 대한 국가 기준에 근거하여 베트남
약전을 발행하고, 외국 약전의 적용을 규정할 수 있다.
제103조 의약품, 원료의약품 및 1차 포장의 검사
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1. 의약품, 원료의약품 및 1차 포장에 대한 검사는 품질기준에 적합여부와 이의 사용
또는 폐기 여부를 결정하기 위하여 검체 채취, 기술 기준의 고려, 필요한 검사의
시행 과정이 포함되어야 한다.
2. 의약품 제조에 사용되기 전에 원료의약품 및 1차 포장은 품질기준을 만족하는지에
대한 검사를 시행하여야 한다.
3. 의약품, 원료의약품 및 1차 포장은 인도되기 전에 제조사에 의해 품질기준을
만족하는지에 대한 검사를 시행하여야 한다.
4. 이 조 제3항에 따른 시험과 함께 다음의 의약품은 유통되기 전에 규제기관에서
지정받은 기관에 의해 검사를 받아야 한다.
a) 백신
b) 항혈청인 생물학적 제제
c) 의약품 품질 위험성, 제조 및 수입된 의약품의 상황에 대한 평가에 근거하여
보건부장관이 정한 기타 의약품
5. 보건부장관은 이 조항과 관련된 상세 내용을 정하여야 한다.
제104조 의약품 및 원료의약품 검사 기관
1. 의약품 및 원료의약품 검사 기관에는 다음이 포함된다.
a) 주정부 소유의 의약품 및 원료의약품 검사 기관
b) 의약품 및 원료의약품 검사 서비스 제공 기관
c) 제약 사업 기관의 시험실
2. 주정부 소유의 의약품 및 원료의약품 검사 기관은 다음과 같은 책임을 진다:
a) 의약품, 원료의약품 및 1차 포장의 품질을 검사할 것
b) 보건부장관의 요청에 따라 의약품, 원료의약품 및 1차 포장의 품질을 평가하고
품질기준을 마련할 것
c) 사회 경제적 발전에 적합하도록 의약품 품질관리 향상을 위한 기술적 조치에
대해 보건부장관에게 자문 및 제안을 할 것
d) 의약품, 원료의약품 및 1차 포장의 시험에 대한 진실성 및 객관성을 보장할 것
dd) 의약품, 의약품 원료 및 1차 포장에 대한 검사 결과에 책임을 질 것
3. 의약품 및 원료의약품 검사 서비스 제공 기관은 제51조제2항에 명시된 책임을 진다.
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4. 제약 사업 기관의 실험실은 해당 기관의 의약품, 원료의약품 및 1차 포장에 대한
검사를 실시할 책임을 진다.
5. 총리는 주정부 소유 검사기관 및 검사 서비스 제공업체의 체계에 대한 기본계획을
공표하여야 한다. 또한, 주정부 소유 검사기관의 조직, 물리적 기반 및 운영에
대하여 지시하여야 한다.
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부록2

11/2018/TT-BYT

베트남사회주의공화국

보건부

독립

--------

- 자유

- 행복

---------------

번호: 11/2018/TT-BYT

하노이, 2018.5.4

의약품, 원료의약품 품질에 관한 통자

의약품에 관한 2016 년 4 월 6 일 105/2016/QH13 법률에 근거;
약사법 시행방법과 세부조항을 규정한 정부의 2017 년 5 월 8 일 54/2017/NĐ 의정에
근거;
보건부의

기능,

임무,

권한

및

조직구조를

규정한

정부의

2017 년

6월

20 일

75/2017/NĐCP 의정에 근거;
의약품관리국 국장의 제안에 따라,
보건부는 의약품, 원료의약품의 품질에 관한 통자(시행세칙)을 발의한다.

제 1 장 총칙
제 1 조 규제범위
본

통자(시행세칙)은

의약품(화학약물,

생약제제,

백신,

생물학적

제제),

원료의약품(생약을 제외한)의 품질기준 적용에 관한 일; 의약품, 원료의약품 시험과
위반의약품 리콜, 처리절차에 관한 일을 규정한다
제 2 조 용어의 해석
본 통자(시행세칙)에서 다음 용어들은 아래와 같이 해석된다:
1. 의약품, 원료의약품 은 품질 기준, 품질수준, 시험방법과 의약품 및 원료의약품
품질과관련된 기타 관리요구사항을 포함한 기술 특성에 관한 규정이다.
2.

GLP

는

"Good

Laboratory

Practices"의

의약품실험실 시행"으로 변역된다.
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영문약자로,

베트남어로는

"우수

3.

WHO

는

"World

Health

Orgarnization"의

영문약자로,

베트남어로는

"세계보건기구"로 번역된다.
4.

ICH

는

Anh

"International

Conference

on

Harmonisation of

Technical

Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use"의 영문약자로,
베트남어로는 인간의 의약품 등록 절차의 조화에 관한 국제회의로 번역된다.

제 2 장 의약품, 원료의약품 품질기준 적용
제 3 조 일반규정
1. 의약 사업장, 의약품 조제시설은

약전 또는 의약품, 원료의약품 생산, 조제시설의

품질 표준에 따른 의약품, 원료의약품의 품질기준을 적용하여야한다.
2. 의약 사업장, 의약품 조제시설은 생산 시설에서 의약품, 원료의약품 생산시설에서
발표,

적용한

의약품,

원료의약품의

품질

기준에

명시된

시험

방법을심사,

평가하여야 한다. 시험 방법의 심사는 보건부 장관이공포한 의약품, 원료의약품
등록 규정 통자(시행세직)에 규정된 아세안 혹은 ICH 의 분석과정 평가에관한
지침에 따라 시행한다.
3. 보건부는 의약품, 원료의약품 등록에 관한 규정, 아직 유통등록증이 없는 의약품,
원료의약품의

수입

승인에

관한

규정에따라

심사서류를

작성하며

의약품,

원료의약품 품질기준을 승인한다.
제 4 조 약전 적용
1. 베트남 약전, 참조(레퍼런스) 약전 적용:
a) 의약 사업장, 의약품 조제시설에는 베트남 약전 혹은 다음과 같은 참조(레퍼런스)
약전이 적용된다: 유럽, 영국, 미국, 국제, 일본 약전;
b)

본

항의

a 호에서

규정한각

약전의

기준

적용은

적용된약전에

상응하는

의약품각조에 규정된 품질기준, 품질수준과 시험방법에 관한 모든 규정을반드시
포함하여야한다; 약전의부록에 규정된 품질기준, 품질수준과 일반적인 시험 방법에
관한 조항을 포함한다;
c)

생산시설이

본

항의

a 호에

규정된

약전

규정

중

하나를

적용하였으나

의약품,원료의약품의 별도 의약품각조에 기록된 시험 방법과 다른 시험 방법을
적용한

경우,

생산자의

시험방법과

약전의

시험방법

간의

동등성을

증명하여야만한다. 약전에 기록된 시험방법을 사용한 시험 결과는 의약품의
품질기준을 결정짓기 위한 근거이다;
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d) 생약제제의 경우 의약 사업장 및 의약품 조제 시설은 본 항의 a 호에 규정된 약전
혹은 의약품의 원산국 약전을 적용할 수 있다.
2. 본 조 1 항 a 호에 규정된 다른 외국약전을 적용하는 경우 :
본 조의 1 항 a 호에 규정된 의약 사업장, 의약품 조제시설에 다른 외국 약전이
적용되는 경우, 최소 품질기준은 다음과 같은 요구사항을 만족해야한다:
a) 베트남약전 혹은 참조(레퍼런스) 약전 중 하나의 품질표준 의약품각조에 규정된
품질기준과 품질수준에 대한 요구사항을 만족해야 한다;
b) 적용된 일반 시험 방법은 반드시 베트남 약전 혹은 본 조 1 항의 a 호에 규정된
참조(레퍼런스) 약전 중 하나에규정된 일반 시험 방법과부합하여야 한다.

제 3 장 의약품, 원료의약품의 시험
제 7 조 의약품, 원료의약품의 시험
1. 시험은 반드시 승인 및 갱신(업데이트)된 의약품, 원료의약품 품질기준에 따라
시행되어야 한다.
의약품, 원료의약품의 품질기준이 갱신(업데이트) 되지 아니한 경우, 시험시설은 본
통자(시행세칙)의 제 6 조 1 항과 2 항에 규정에 상응하는 약전을 적용하며, 시험한
의약품, 원료의약품 로트 번호로부터 계산한다.
진료, 치료 시설에서 의약품을 조제, 제조하는 경우, 시험은 시설이 수립, 공포한
품질기준에 따라 시행된다.
2. 시험을 위한 의약품, 원료의약품 시료 선정은 본 통자(시행세칙)에 첨부된 부록 1 의
규정을, 보고서는 부록 3 의 01 번 샘플 규정에 따른다.
3. 의약품, 원료의약품 분석, 시험 결과 회신:
a) 의약품, 원료의약품 시료의 분석, 시험 결과는 본 통자(시행세칙)에 첨부된
부록 3 에 규정한 02 번과 03 번 샘플의 시험표 혹은 분석표에 기록된다;
b) 다음과 같은 경우, 시험시설은 품질조사 의뢰기관으로부터 의약품 시료를 받은
날로부터 최대 15 일 이내에 시험, 분석결과를 회신하여야 한다:
- 의약품에 심각한 위험반응에 대한 정보가 있는 경우;
- 시설의 의약품이 우수기준 충족에관하여 심각한 위반 사항이있는 경우;
- 본 통자(시행세칙) 제 14 조 1 항 b 호와 2 항 b 호의 규정에 따라 의약품 시료가
보충된 경우;
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c) 다음과 같은 경우, 시험시설은 의약품 시료를 받은 날로부터 최대 20 일 이내에
시험, 분석결과를 회신하여야 한다:
- 본 통자(시행세칙)의 제 8 조 1 항의 규정에 따라 유통 전 반드시 시험을
거쳐야하는 경우
- 본 항의 b 호, d 호에서 규정한경우에 속하지 아니하는 의약품.
d) 다음과 같은 경우, 시험시설은 의약품, 원료의약품 시료를 받은 날로부터 최대
30 일 이내에 시험, 분석결과를 회신하여야 한다:
- 의약품, 원료의약품의 시험 방법이 실험기간 연장을 필요로 하는 경우;
- 의약품, 원료의약품이 재심사를 요하는 품질기준을 가지고 있거나 재평가를
해야하는 시험결과를 가지고 있는 경우;
- 의약품, 원료의약품의 성분, 품질에 대한 의구심으로 인하여 등록된 품질기준의
방법 외에 다른 시험방법을 적용해야만 하는 경우;
- 의약품, 원료의약품이 허가서류를 가지고 있으나 시험시설이 실험을 위한 충분한
조건을 갖추지 아니한 경우 (예: 기계설비, 화학물질, 시험약, 표준물질의 부족)
본 항의 b, c 와 d 호의 규정에 따른 분석, 시험결과 회신 기한을 만족할 수 없는 경우,
시험시설은 반드시문서로 그 이유를 설명해야하며 시험표와 분석표에 첨부한다;
e) 시험표 혹은 분석표를 발행한 시점으로부터 24 시간 이내에, 시험시설은 시험표
혹은 분석표를 의약품, 원료의약품 시료를 선정한

품질검사기관, 생산시설,

수입시설에 보내야한다.
의약품, 원료의약품 시료가 품질기준을 만족하지 아니하는 경우, 시험시설은
시험표 혹은 분석표를 발행한 시점으로부터 24 시간 이내에 행정문서 형식을 따른
의약품, 원료의약품 시료에 대한 통보 보고서를 보건부(의약품관리국)로 보내며,
전자문서(스캔본)을

이메일

주소

quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn

로

보내거나 시험시설의 공식 연락 주소, 전화번호로 의약품관리국으로 메세지를
보낸다.
g) 의약 사업장, 사용 시설, 조직, 개인이 분석, 시험 혹은 품질기준 심사를 위해 보낸
의약품, 원료의약품 시료의 분석, 시험 결과 회신은 양측의 협의를 따른다.
4. 진정(클레임)과 시험결과 진정(클레임)의 해결:
a) 시료 시험 결과에 대해 이의가 발생한 경우, 의약품, 원료의약품 시료의 시험
결과를

받은

날로부터

5일

이내에

의약사업장은

국가품질검사기관이

다른

시험기관을 지정하여 의약품, 원료의약품의 품질검사 결과 확정의 분석, 시험을
진행할 것을 요청할 권리를 지닌다;
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b) 진정(클레임)이 들어온 품질 기준의 재검사는 약사법 제 105 조 2 항의 규정에 따라
보건부가 지정하는 시험시설에서 시행된다.
5. 시료 보관:
a) 시험을 거치고 품질 확정결과가 나온 의약품, 원료의약품은 반드시 시료를 남겨야
한다.

의약품,

원료의약품

시료는

봉인되어

라벨에

기재된

조건대로

보관되어야한다.
b) 시료 보관기한:
- 의약품, 원료의약품 생산시설, 수입시설 : 완제의약품의 시료는 의약품의 유효기한
만료 이후 최소한 12 개월 보관되어야한다; 의약품 생산을 위해 사용되는 원료인
활성물질은 해당 원료로부터 생산된 완제품의 유효기간 만료 이후 최소한
12 개월 보관되어야한다;
- 의약품 시험 시설: 시료보관 기한은 의약품의 유효기간 만료 이후 최소 12 개월;
혹은 품질검사를 위해 시료를 선정한 날로부터, 혹은 본 통자(시행세칙)의
제 14 조 1 항의 b 호와 2 항의 b 호에 규정에 따라 추가 시료를 받은 날로부터
24 개월
6. 서류, 자료 보관:
a) 의약품, 원료의약품의 품질검사 업무와 관련된 자료는 반드시 보관법 및 관련 지시
문서에 따라 보관되어야 한다;
b) 습관성, 향정신성, 원료전구체와 방사성 의약품, 원료의약품과 관련된 서류, 자료 :
보관기간은 의약품의 유효기간 만료로부터 최소 2 년 ;
c) 보관기간이 만료된 서류, 자료는 현행규정에 따라 처리된다.
제 8 조 약사법 제 103 조 4 항에 규정된 의약품들의 유통 전 시험
1.

다음과

같은

경우

중

하나에

속하는

의약품은

유통

전에

반드시

보건부(의약관리국)이 지정한 시험시설에서 시험을 받아야한다:
a) 약사법 제 103 조 4 항 a 호와

b 호에 규정된 의약품;

b) 사람의 혈액 및 혈장분획제제인 생물학적 제제;
c) 약사법의 부분적인 세부사항과 시행방법을 규정한 정부의 2017 년 5 월 8 일자
54/2017/N-CP 의정(이하 54/2017/N-CP 의정)에 규정된 수입의약품;
d)

보건부(의약관리국)이

발표한

품질위반

외국의약품생산시설에서 생산된 의약품.
2. 의약품 품질 확정시험 규정:
- 64 -

의약품을

생산한

시설명단에

속하는

a) 시료 선정:
- 본 조 1 항 a 호, b 호, c 호에 규정된 의약품의 경우, 생산시설(국내생산의약품의
경우)에서 시료를 선정하거나 수입시설(수입의약품의경우)에서 시료를 선정한다;
-

본

조1항

d 호에

규정된

의약품의

경우,

수입시설은

품질검사기관

혹은

국가시험기관에 시료 선정을 의뢰한다.
b)

수입시설은

승인된

의약품의

품질기준

확정검사를

받기

위해

생산자의

시험검사표 원본의 사본을 첨부한 시료를 본 조 3 항에 규정한 시험시설에
보낸다;
c) 본 조 1 항 a 호와 b 호의 규정에 속하는 백신, 항체를함유한 혈청, 사람의
혈장분획제제

생물학적제제

의약품수입시설은

본

통자(시행세칙)의

혈액 및
제 10 조,

제 11 조의 규정에 따라 시료를 보낸다;
d) 본 통자(시행세칙) 제 7 조 3 항 c 호에 규정된 기한동안, 시험시설은 수신한 시료에
대한 시험결과를 반드시 회신하여야한다.
3. 보건부(의약관리국)는 의약품시험 범위 내의 의약사업 조건을 만족하는 증명서를
발급받았거나,

GLP 를

만족시키는

약사법

제 35 조

1 항의

규정된

시험시설을

지정하여 본 조 1 항에서 규정한 시험을 시행한다.
시험시설이 하나 또는 여러 시험 조건을 충족하지 못하는 경우, 시험시설은 반드시
시료를 보낸 생산시설 혹은 수입시설에 이를 통보하고 GLP 를 충족시키는 다른
시험시설 혹은 ISO/IEC 17025 기준에 부합하며 시험을 시행하기에 충분한 조건을
갖춘 다른 실험실에서 진행할 수 있도록 협조하여야한다.
4. 매달정기적으로, 지정된 검사기관은 본 통자(시행세칙)에 첨부된 부록 III 의 7 번
샘플 규정에 따라 보건부(약물관리국)에 의약품시험을 보고해야한다.
5. 보건부(약물관리국)는 본 조 3 항의 규정에 따라 지정된 시험시설의 명단을
약물관리국의 웹페이지에 발표 및 업데이트한다.
6. 의약품 생산, 수입시설은 다음과 같은 책임을 진다:
a) 규정에 따른 생산시설, 수입시설의 의약품 품질확정시험 경비 지불;
b) 중앙의약품시험원, 호치민시 시험원, 국가 의료 백신 및 생물학적제제 검정원 또는
아직 확립되지 아니한 연구 시험시설에 표준물질, 대조물질, 복합물질을 제공;
c) 품질기준을 충족한다는 시험 결과가 있는 약품만을 유통, 배포한다.
7. 백신, 항체를 함유한 혈청, 사람의 혈액 및 혈장분획제제인 생물학적 제제의 시험은
본 통자(시행세칙)의 제 10 조와 11 조의 규정에 따라 시행한다.
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제 10 조 백신, 항체를 함유한 혈청, 사람의 혈액 및 혈장분획제제인 생물학적 제제의
시험
1. 생산시설, 수입시설은 반드시 시료와 백신, 항체를 함유한 혈청, 사람의 혈액 및
혈장분획제제인 생물학적 제제 생산 서류를 국가 의료 백신 및 생물학적제제
검정원에 보내어 유통 전에 시험, 평가를 거쳐야한다. 시료 시험 신청서류는 본
통자(시행세칙)의 제 11 조에 규정되어 있다.
생산시설,

수입시설은

국가

의료

백신

및

생물학적제제

검정원이

백신과

생물학적제제가 품질기준을 충족하며, 안전과 효능에 대해 담보한다는 것을 발급,
확인한

품질증명서가

있어야만

백신,

항체를

함유한

혈청,

사람의

혈액

및

혈장분획제제인 생물학적 제제를 유통, 사용할 수 있다.
2. 본 통자(시행세칙)의 제 7 조 3 항에 규정된 기한동안, 본 통자(시행세칙)의 제 11 조의
규정에 따른 샘플과 서류를 받은 날로부터, 국가 의료 백신 및 생물학적제제
검정원은 다음을 진행한다:
a) 서류를 검토하고 백신 및 생물학적 제제의 시료 시험을 시행한다;
b) 본 통자(시행세칙)에 첨부된 부록 3 의 8 번 샘플 규정에 따른 인증서를 발급하며,
백신, 생물학적 제제의 품질, 안전성, 효능에 대한 요구 사항을 만족 혹은
만족하지 못하는 내용과 결론을 분명히 명시한다.
c) 시험결과를 보건부(약물관리국)에 통보한다.
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3

44/2014/TT-BYT

베트남사회주의공화국

보건부

독립

--------

- 자유

- 행복

---------------

번호: 44/2014/TT-BYT

하노이, 2014.11.25
의약품 등록에 대한 통자

의약품법 34/2005/QH11(2005.6.14), 보건부의 기능, 임무, 권한 및 조직구조를 규정한
시행령 63/2012/ND-CP(2012.8.31)에 의거, 베트남 의약품 등록 국장, 의료기기 및
사업부 국장의 요청에 따라 보건부장관은 의약품 등록에 대한 통자를 공포한다.

제1장 일반조항
제1조 목적
이 통자는 베트남에서 사람을 대상으로 판매허가된 의약품의 등록에 대한 사항을
규정한다.
제2조 용어의 해석
이 통자에서 아래의 용어는 다음과 같이 해석된다.
1. 의약품이란

조성, 제형 및 순도가 규명된 활성성분을 포함하는 약물을 말한다.

2. 신약 유효성분이란 베트남에서 최초로 판매허가를 위하여 등록(이하 등록)된
의약품에 포함된 활성성분을 말한다.
3. 제네릭의약품이란 완제 의약품으로, 일반적으로 독점 판매권 계약 없이 제조되고
특허 또는 기타 독점적 권리의 만료일 이후 판매되는 혁신적인 의약품과 상호
교환을 위하여 고안된 의약품을 말한다.
4. 독점 판매권 계약에 따른 의약품 제조란 상기 제조업체와 베트남 의약품 제조업체
사이의 독점 판매권 계약에 의하여 베트남 또는 해외에서 의약품 등록번호를
보유하고 있는

베트남 또는 외국 업체의 의약품을 말한다.
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5. 의약품 제품명이란 그 의약품의 일반적인 명칭이나 국제 일반명이 아닌 의약품의
명칭을 말한다.
6. 아세안 공통기술 서류(ACTD)란 본 통자와 함께 발행된 별첨 1 ASEAN 공통기술
서류 및 기술 요건에서 언급된 바와 같이 동남아시아국가연합(ASEAN)의 공통 기술
요건을 충족하는 의약품 등록 신청에 관한 지침에서 제시하는 문서 일체를 말한다.
7. 중대한 변경이란 이 통자와 함께 발행된 별첨 2 의약품 등록 번호를 보유한
의약품에 대한 변경에서 언급된 바와 같이

의약품의 품질, 안전성 및 유효성에

직접적이고 중대한 영향을 미치는 변경을 말한다.
8. 경미한 변경이란 이 통자와 함께 발행된 별첨 2 의약품 등록 번호를 보유한
의약품에 대한 변경에서 언급된 바와 같이

의약품의 품질, 안전성 및 유효성에

거의 영향을 미치지 않거나 가벼운 영향을 미치는 변경을 말한다.
9. 기타 변경이란 이 통자와 함께 발행된 별첨 2 의약품 등록 번호를 보유한 의약품에
대한 변경에서 언급된 바와 같이

중대한 또는 경미한 변경 외의 변경을 말한다.

10. 신청자란 판매를 위한 증명서를 신청하거나 등록된 의약품의 업데이트 또는
변경을 위하여 문서를 제출하는 업체를 말한다.
11. 의약품 제조사란 완제 의약품을 생산하기 위하여 적어도 한 단계의 제조 또는
품질 검사에 포함된 업체를 말한다.
제3조 신청자의 요건, 권리 및 의무
1. 신청자는 다음의 요건을 충족하여야 한다:
a) 베트남 의약품 업체의 경우 베트남에서 의약품 유통등록증을 보유할 것
b) 외국 의약품 업체의 경우 외국 규제기관이 허가한 의약품 제조 및/또는 판매
허가증을 보유하고 베트남에 대리 사무소 설립에 대한 허가증을 보유할 것. 외국
의약품 업체가 대리 사무소의 설립과 관련된 허가증을 보유하지 않은 경우
베트남 의약품 업체가 의약품 등록신청을 할 수 있도록 허가하여야 한다.
2. 신청자는 다음과 같은 권리를 가진다:
a) 의약품 등록에 대한 안내를 받고 등록된 의약품에 접근한다.
b) 이 통자와 함께 발행된 서식 번호 01/TT를 사용하여 의약품 등록번호의 철회를
신청한다.
c) 불만사항에 관한 법률 조항에 따라 등록번호 부여와 관련하여 관할 기관의
행정결정에 대한 불만을 제기한다.
3. 신청자는 다음을 준수하여야 한다:
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a) 의약품의 품질, 안전성 및 유효성을 보장하고 의약품 등록 신청서에 기술된 바에
따라 판매되도록 할 것
b) 의약품 등록신청을 하였거나 등록 절차 중, 의약품 판매허가 또는 관할 기관의
요청에 따라 충분하고 정확한 자료, 보고서 및 정보를 제공할 것
c) 제출되었거나 처리가 진행중인 신청서에 기술되지 않은 의약품의 품질, 안전성 및
유효성에 관한 정보, 이 통자와 함께 발행된 첨부 2에 기술된 바에 따라 등록이
필요한 변경 이상의 변경을 포함한 의약품 등록번호가 유효한 기간에 신규
신청과 비교할 때 등록된 의약품의 변경에 관한 정보를 제공할 것;
d) 베트남에서 의약품 등록번호가 만료되지 않은 의약품에 대하여 판매취소가 있는
경우 이를 베트남 의약품청 또는 의료기기 및 보건소(체외진단 제품인 경우 –
이하 IVD 제품)에 알리고 7일 이내에 명확한 취소사유를 제시할 것
dd) 관할 기관의 요청 또는 의약품 제조사에 의해 의약품의 품질, 안전성 및 유효성
요건에 충족하지 않은 의약품이 확인되는 경우 수입자 및 제조사가 협력하여
이를 회수하고, 그 결과 및 해결방안을 제출할 것
e) 매년 12월 15일까지 등록된 의약품에 대한 보고서를 베트남 의약품 청 혹은
의료기기 및 보건소(IVD 제품의 경우)에 제출할 것; 등록된 제품이 아직 제조되지
않았거나 수입되지 않은 경우 이 통자와 함께 발행된 서식 2/TT를 사용하여 상세
설명을 제출할 것
g) 신청서를 보관하고, 요청이 있을 경우 관할 기관에 제출할 것
h) 베트남 의약품청 또는 의료기기 및 보건소의 요청에 따라 제조사에 대한
실태조사를 실시하는 경우 이에 협조할 것
i) 이 통자와 함께 발행된 별첨 2에 기술된 바에 따라 이전의 신청자가 폐업하거나
관할 기관의 요청에 의하여 1개월 이내에 다른 신청자로 대체할 것
k) 판매 중인 의약품의 안전성에 의심이 있거나 증거가 있는 경우 관할 기관의
요청에 따라 의약품에 대한 연구 또는 추가 정보의 개정을 위하여 의약품
제조사와 협력할 것
제6조 등록신청서의 의약품 검사 보고서에 관한 요건
1. 의약품, 생물학적 제제, 한방제제 또는 생약제제
a) GMP 요건을 만족하는 의약품 제조사는 의약품 품질요건을 검증하고 자체 시험을
실시하여 등록신청서에 검사보고서를 첨부할 것
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b) 국내 제조사가 GMP 요건을 만족하지 못하는 경우 신청자는 중앙정부의
검사기관 또는 의약품 품질검사 서비스를 제공하는 업체에 검사 기준을 제공하여
검사를 실시한 후 결과보고서를 발행받아 이를 제출할 것
2. 백신, 항체를 포함하는 혈청 또는 IVD 제품
a) 백신, 항체를 포함하는 혈청 또는 IVD 제품을 등록하려는 신청자는 국립
백신·생물학적 제제 통제기관에 검사 기준을 제공하고 검사 보고서를 발행받아
제출할 것
b) (생략)
3. 의약품 등록신청서 검증 후 신청자는 별첨 3에 기술된 바에 따라 보건부의 지정을
받은 의약품 검사시설로부터 의약품 검사 방법 및 기준에 대한 재검토를 받아야
한다.
제7조 의약품의 안전성 및 유효성 관련 요건
1. 신약이 베트남에서 판매 허가를 받는 경우 임상시험에 대하여 베트남 보건부에서
발표한 통자 03/2012/TT-BYT에 따라 임상시험을 실시하여야 한다.
2. 판매 시 안전성과 유효성을 평가받는 의약품과 관련하여 신청자 및 이 약을
사용하는 보건시설은 이 약의 신청서에 아래와 같은 내용을 비롯한 안전성 및
유효성에 대한 보고서를 포함하여야 한다.
a) 신청자는 의약품 제조사(신청자가 의약품 제조사가 아닌 경우)와 협력하여 서식
03A/TT를 사용하여 의약품의 안전성과 유효성을 보고하고, 베트남 보건부(베트남
의약품청 또는 의료기긱 및 보건사업부(IVD 제품의 경우))에 제출하고, 관련
자료를 보관하여야 한다.
b) 보건시설은 안전성과 유효성을 평가하면서 의약품을 사용하고, 서식 03B/TT를
사용하여 보고서를 작성하여 보건부(베트남의약품청 또는 의료기기 및
보건사업부(IVD 제품의 경우))에 제출하여야 하며, 실태조사 및 의약품의
안전성·유효성에 사용된 관련 보고서를 보관하여야 한다.
제8조 의약품의 생체이용률 및 생물학적 동등성에 관한 요건
등록된 의약품의 생체이용률 및 생물학적 동등성에 관한 보고서는 2010.4.26
보건부장관이 발표한 08/2010/TT/BYT를 준수하여야 한다.
제9조 의약품 등록 서식
의약품, 생물학적 제제, 백신, 항체를 포함하는 혈청, 체외진단 의약품, 한방제제,
생약제제 및 원료의약품은 다음과 같이 등록한다.
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1. 신규 등록은 다음의 의약품에 적용한다.
a) 베트남에서 의약품 등록번호가 부여되지 않은 의약품
b) 베트남에서 의약품 번호가 등록되고 기간이 아직 유효하나, 별첨 2에 기술된
변경이 있거나 등록 번호가 만료되어 신규 등록이 요구되는 의약품
c) 베트남에서 의약품 등록번호가 부여되었으나, 제2절제12조에 따라 등록번호가
만료되는 때에 재등록 또는 등록갱신을 신청하지 못한 의약품
2. 재등록은 등록번호가 만료되고 제3절에 기술된 등록갱신 요건을 만족하지 못하는
의약품에 적용한다.
3. 등록갱신은 신규 등록 의약품 또는 등록번호가 만료되는 재등록 의약품에 적용하며
다음의 요건을 만족하여야 한다.
a) 의약품, 한방제제, 생약제제 및 원료의약품에 관하여
- 등록번호는 신규 등록 또는 재등록 신청 후 5년간 유효하며, 이후 시장에 판매할
수 있다.
- 신규 등록 또는 재등록시 신청서는 ACTD 서식 또는 ICH-CTD, 2009.9.24
보건부장관이 발표한 의약품 등록에 관한 통자 22/2009/TT-BYT에 따른 아세안
공통기술서류를 사용한다.(2010.5.24 이후 제출되는

신규등록 또는 2012.1.1 이후

제출되는 재등록 신청의 경우)
- 이 통자 제32조 및 제33조에 기술된 경우의 대상이 되지 않는다.
- 등록 갱신이 신청된 기간 동안 WHO또는 베트남 또는 외국 규제 기관으로부터
치료효과에 대한 권고사항은 적용하지 않는다.
- 재등록이 신청된 기간과 재등록이 검증되는 기간에 변경은 허용되지 않는다.
b) 백신, 생물학적제제, 항체를 함유하는 혈청 및 IVD 제품의 경우
- 등록번호는 신규 등록 또는 재등록 신청 후 5년간 유효하며, 이후 시장에 판매할
수 있다.
- 신규 등록 및 재등록의 신청서는 2009.9.24 보건부장관이 발표한 의약품 등록에
관한 통자 22/2009/TT-BYT의 규정을 준수하여야 한다.(2010.5.54 이후 제출되는
신규 등록 또는 2012.1.1 이후 제출되는 재등록 신청의 경우)
- 이 통자 제32조 및 제33조에 기술된 경우의 대상이 되지 않는다.
- 등록 갱신이 신청된 기간 동안 WHO또는 베트남 또는 외국 규제 기관으로부터
치료효과에 대한 권고사항은 적용하지 않는다.
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- 재등록이 신청된 기간과 재등록이 검증되는 기간에 변경은 허용되지 않는다.
c) 이 조항 a 또는 B에 명시된 요건을 만족하는 경우 1회 이상의 갱신이 허용되는
것으로 간주된다.

4. 변경은 등록된 의약품이 별첨 2에 언급된 바에 따라 등록번호가 유효한 기간
동안에 동록된 의약품의 변동이 있는 경우 적용된다.
의약품 등록번호에 대한 자문위원회의 요청에 따라 등록된 의약품에 변경이 있는
경우 신청자는 의약품 제조사와 협력하여 규제 기관의 지침에 따라 개정안을
작성하여야 하며, 변경등록을 신청하지 않은 변경에 대해서는 책임을 진다.
제10조 의약품의 명칭
1. 보건부는 국제 일반명(INN)을 사용하도록 신청자에게 권고한다.
2. 국제 일반명이 주어지지 않은 의약품의 경우 신청자는 상표명을 사용할 수 있다.
상표명은 다음의 규칙을 따라야 한다.
a) 의약품의 약효를 과장하지 아니할 것
b) 의약품의 효능과 약리학적 효과를 부정확하게 반영하지 않을 것
c) 베트남의 관습이나 전통을 위반하지 아니할 것
d) 다른 개인이나 조직에 의해 보호되는 지적재산권을 침해하지 않을 것
dd) 다른 신청자에 의해 등록된 의약품과 동일하거나 유사한 명칭을 사용하지 않을 것
e) 다른 활성물질을 가진 의약품과 동일한 명칭을 사용하지 않을 것
g) 동일한 제조사의 동일한 제형, 동일한 제조공정을 가진 동일한 의약품과 다른
이름을 사용하지 않을 것

제11조 언어, 신청서식, 의약품 견본 및 비용
1. 신청서식에 사용된 언어
a) 국내 의약품의 등록을 위한 신청서는 베트남어로 작성되어야 한다.
b) 외국 의약품의 등록을 위한 신청서는 베트남어 또는 영어로 작성되어야 한다.
영어로 작성된 신청서의 경우 환자에게 제공되는 정보지(PIL)에 기술된 정보 및
제품 특성의 요약은 베트남어로 변역되어야 한다.
2. 의약품 등록을 위한 신청서는 A4 용지로 만들어야 하며, 튼튼하게 제본되어야 한다.
신청서는 그 내용의 순서대로 정리되어야 하며, 다른 파트별로 분리되어야 한다.
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분리된 파트는 쉽게 참조할 수 있도록 번호를 매겨야 하며, 각 파트는 첫 페이지에
신청자 또는 의약품 제조사가 인증하여야 한다.
4. 신규등록, 재등록, 등록갱신 또는 변경등록 신청시 요구되는 문서에 관한 공통 요건
a) 의약품, 백신, 항체를 포함하는 혈청 또는 생물학적제제(IVD 제품 제외)의 경우
제16조제1항 및 제2항에 기술된 문서의 원본, IVD 제품의 경우 제21조제1항 및
제2항에 기술된 문서의 원본, 생약제제, 한방제제의 경우 제25조제1항 및
제2항에 기술된 문서의 원본 1부
b) 의약품 등록 신청서 및 완제의약품 품질기준의 사본 2부; 백신, 항체를 포함한
혈청, 생물학적 제제(IVD 제품 제외)의 경우 상기 문서와 01 원본문서의 사본을
제출하여야 한다.
c) 의약품 라벨: 의약품 라벨 2세트. 의약품 라벨은 A4 용지에 부착하여야 하며,
신청인 또는 제조사의 도장이 인접한 페이지에 겹쳐 날인되어야 한다. 재등록
시에는 신규 등록시와 비교하여 변화가 없다면 의약품 라벨은 다시 제출할
필요가 없다.
d) 의약품 정보 : 2008.5.12 보건부장관이 발표한 의약품 라벨링에 관한 통자
04/2008/TT-BYT에 기술된 각 의약품 형태에 해당하는 환자 정보제공지
1부(신청자 또는 의약품 제조사의 날인이 있어야 한다); 재등록 시에는 신규
등록시와 비교하여 변화가 없다면 다시 제출할 필요가 없다.
dd) 의약품 견본, 원료의약품:
- 각 포장방법과 동일하게 포장된 견본 1부
- 3회 시험을 실시할 수 있는 양의 원료물질
- 백신, 항체를 포함하는 혈청의 경우 신청자는 국립 백신·생물학적제제 통제기관에
검체를 송부하여 보관토록하여야 한다.
5. 변경등록을 위한 신청서 : 의약품, 백신, 항체를 포함하는 혈청, 생물학적제제의 경우
이 통자 제25조제5항 및 제6항에 기술된 중대한 변경 또는 경미한 변경을 뒷받침할
수 있는 서류 원본 1부; IVD 제품의 경우 제25조제3항 및 제5항, 한방제제,
생약제제 또는 원료의약품의 경우 제25절제3항 및 제4항에 기술된 사항에 따른다.
6. 법률 문서
a) 의약품 증명서(CPP), 외국 규제기관에서 발행된 의약품 거래 허가증, GMP
certificate, 베트남에서의 대리사무소 설립허가증 또는 이와 동등한 IVD 제품에
대한 증명서 원본, 사본 또는 베트남어의 번역본은 본항 b, c 또는 d 및 아래의
규정에서 요구하는 증명서의 요건을 충족하여야 한다.
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- 원본제출 : 원본에는 서명, 서명자의 이름과 직함이 있어야 하며, 본국 규제기관
허가담당자의 인증 도장이 있어야 한다. 또한, 베트남과 상호 법률 협약을 체결한
국가에서 인정한 법률 문서가 아니라면 베트남 외교 공관에서 합법화되어야
한다.
- 사본제출 : 원본의 사본 인증 또는 원본도서의 사본에 대한 베트남 법률 규정에
따라 베트남 관할 기관의 인증을 받은 사본; 필요한 경우 원본을 제출하여야
한다.
- 외국어로 작성된 문서의 베트남어 번역문 제출 : 베트남어 번역은 공증을 받아야
하며(공증이라 함은 번역가의 서명이 공증인, 외교 공관, 영사관 또는 외국의
다른 공인된 업체로부터 인증받았음을 의미한다.), 원본 또는 공인된 사본과 함께
제출되어야 한다.
- 허가증 또는 증명서의 유효기간 : 유효기간은 증명서 또는 허가증에 기재되어야
하며, 검증된 날짜에도 유효하게 적용된다.; 이 증명서의 연장은 허용되지 않는다.
해당 인증서에 유효기간이 명시되지 않은 경우에는 발행일로부터 24개월
이내에서만 허용된다.
b) 의약품 증명서(CPP)는 이 조항의 a항을 준수하여야 하며, 아래의 요건을
충족하여야 한다.
- 국제 상거래에서 이동하는 의약품에 대한 인증 제도에 적용될 수 있는 WHO
서식을 사용하여 의약품 규제 당국에서 발행되어야 한다.
- 의약품이 원산지에서 판매가 허용되었음을 증명하여야 한다. 원산지에서 의약품
판매가 허용되지 않았거나 의약품 판매는 허용되었지만 아직 판매 중이 아닌
경우 신청자는 다음의 국가 중에서 판매가 허용되었음을 증명하는 의약품
증명서(CPP)를 제출하여야 한다: 영국, 프랑스, 독일, 호주, 캐나다 또는 ICH에
속한 다른 국가
c) 외국 규제기관에서 발행한 의약품 거래 허가증은 이 조항의 a항의 1, 2, 3을
준수하여야 하며, 다음을 포함하여야 한다.
- 외국 규제기관의 명칭과 주소
- 의약품 거래업체의 명칭과 주소
- 목적
- 인증서의 유효기간, 검증된 날로부터 최소 24개월이 남아야 한다. 유효기간이
규제되지 않는 경우 외국 의약품 거래업체는 규제기관에 의해 의약품 분야가
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운영됨을 공인할 수 있는 증명서를 제출하여야 한다. 발행일로부터 24개월
이내의 인증서만 접수된다.
d) GMP-WHO 인증서, ISO 인증서 혹은 이와 동등한 인정서는 원산지 국가의
규제기관으로부터 허가되어야 하며, 제조사의 명칭과 주소를 증명하여야 한다.
dd) 신청자의 의약품 거래 증명서, 공인된 사본(신청자가 의약품 제조사가 아닌
경우)을 제출할 수 있다.
e) 의약품 등록 신청서에 인증서, 보호 명칭, 산업 재산권 기관이 허용하거나 인증한
산업 재산권의 이전계약서(있는 경우)는 신청자의 도장이 있는 공인된 사본이
제출되어야 한다.
7. 기타 행정서류
a) 신청서는 신청자 또는 신청자의 대리인이 서명하여야 하며, 신청인의 도장 또는
서명 도장은 허용되지 않는다.
b) 신청자가 다른 사람에게 위임한 경우 서식 05/TT를 사용하는 위임장
- 서식 05A를 사용할 것
- 신청인이 05B 서식을 사용하여 베트남에서 대리사무소에 승인한 경우 신청서
서식에 서명할 것
- 상표 소유자가 신청자가 아닌 경우 서식 5C를 사용하여 상표를 등록할 것; 각
신청서는 신청자 또는 신청자의 대리사무소에서

발행한 위임장의 원본 또는

공인된 사본을 동봉할 것
c) 의약품 제조사와 독점판매 계약을 체결한 경우 독점 판매 계약에 대한 공인된
사본
8. 의약품 라벨 및 의약품 정보
의약품 라벨의 내용과 의약품 정보는 2008.5.12 보건부장관이 발표한 의약품 라벨링에
대한 지침 04/2008/TT-BYT를 준수하여야 한다.
9. 의약품 등록 수수료
신청자는 수수료 및 비용에 관한 법률에 따라 의약품 등록 및 판매, 의약품 제조사에
적용되는 GMP 검증 및 관찰을 위한 수수료를 지불하여야 한다.
제12조

의약품 등록번호의 유효기간과 재등록, 등록갱신을 위한 처리기한

1. 의약품 등록에 대한 최대 유효기간은 등록번호의 발행 또는 갱신 결정이 있은
날부터 5년이다. 보건부의 의약품 등록을 위한 자문위원회가 의약품의 안전성과
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유효성을 계속 평가하도록 요구한 경우에는 의약품 등록번호의 발행 결정이 있은
날부터 최대 3년간 유효하다.
2. 의약품 재등록 또는 등록 갱신 신청에 대한 처리 기한
a) 의약품 등록번호의 만료 전 6개월 이내에 신청자는 등록 갱신을 신청할 수 있다.
베트남 의약품청은 등록갱신 요건을 만족하지 못하는 신청자에게 설명을
제공하는 통지문을 송부할 것이며, 신청자는 규정에 따라 재등록을 신청할 수
있다.
b) 의약품 등록번호가 만료되기 전 12개월 이내 또는 만료된 후 6개월 이내에
신청인은 재등록을 신청할 수 있다. 신청인이 재등록을 신청한 경우 등록 갱신
신청은 할 수 없다.

제3장 의약품 등록 신청
제1절 의약품, 백신, 항체를 포함하는 혈청 또는 생물학적제제의 등록 신청
제16조 제출자료의 종류
1. 의약품, 백신, 항체를 포함하는 혈청 또는 생물학적 제제의 신규등록 신청
a) Part 1. 행정서류 일체 및 의약품 정보
b) Part 2. 품질 보고서
c) Part 3. 비임상시험 보고서
d) Part 4. 임상시험 보고서
2. 제네릭 의약품(의약품에 한정한다)의 신규등록 신청
a) Part 1. 행정서류 일체 및 의약품 정보
b) Part 2. 품질 보고서
3. 재등록 신청
a) Part 1. 행정서류 일체 및 의약품 정보
b) Part 2. 품질 보고서 : 신규등록 신청 시 ACTD 또는 ICH CTD 형식으로 작성하여
제출하였고, ACTD 요건을 만족한 경우에는 재등록 신청 시 완제품의 기준 및
시험방법만을 제출할 수 있다.
4. 등록갱신 신청
a) Part 1. 행정서류 일체 및 의약품 정보
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b) Part 2. 다음을 포함하는 기타 문서
- 베트남 의약품 청 또는 의료기기 및 의료사업부에서 발행한 변경허가서,
변경허가의 대상이 되지 않는 변경의 사본
- 약전의 요건과 다른 의약품을 포함하는 완제의약품의 기준 및 시험방법 사본
- 외국의약품과 관련하여 베트남으로 수출됨을 증명하는 서류. 국내 의약품의 경우
베트남에서 제조, 유통되고 있음을 증명하는 서류
5. 중대한 변경의 등록 신청
a) Part 1. 행정서류 일체 및 의약품 정보
b) Part 2. 품질 보고서
d) Part 4. 임상시험 보고서
중대한 변경 및 제출서류는 별첨 2의 지침을 따라야 한다.
6. 경미한 변경의 등록 신청
a) Part 1. 행정서류 일체 및 의약품 정보
b) Part 2. 품질 보고서
경미한 변경 및 제출서류는 별첨 2의 지침을 따라야 한다.
7. 기타 변경의 등록 신청 : 이 조 제1항에 기술된 신청자료
8. 제1항, 제2항, 제3항, 제4항 및 제5항에 기술된 신청은 아래의 요건을 준수하여야
한다.
a) 다음을 포함하여 별첨 1에 기술된 규정을 따를 것
- ASEAN 공통기술문서(ACTD)
- 안정성 연구에 관한 지침
- 제조공정 평가에 관한 지침
- 분석방법 평가에 관한 지침
- 생체이용률 및 생물학적 동등성 연구에 관한 지침
b) ACTD 서식을 따를 것. 의약품, 백신, 항체를 포함하는 혈청, 생물학적 제제가
ACTD 또는 ICH-CTD에 따라 배정되지 않는 경우
9. 가공된 의약품과 관련하여 2013.8.13 보건부장관이 발표한 가공된 의약품에 대한
통자 23/2013/TT-BYT에 기술된 바에 따라 제출문서를 요청할 것
제17조 행정서류 일체 및 의약품 정보
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행정서류 일체 및 의약품정보는 다음을 포함하여야 한다.
1. 목차
2. 신규등록 시 안전성 및 유효성 평가에 필요한 의약품에 대하여 발행된 서식
03/TT를 사용한 시판후 안전성 및 유효성에 대한 보고서
3. 서식 04/TT를 사용한 제품 요약
4. 서식 05/TT를 사용한 위임장(필요한 경우)
5. 서식 06/TT를 사용한 신청서
6. 서식 07/TT를 사용한 표지
7. 서식 08/TT를 사용한 재등록 신청 관련 의약품에 대한 보고서
8. 서식 09/TT를 사용한 등록갱신 신청 관련 의약품 등록의 내역 요약
9. 의약품 거래소과 관련하여 의약품 거래 허가증, 허가증의 유효기간 내에는 모든
의약품에 대하여 한 번 제출된다.
10. 외국 신청자와 관련하여 외국 규제기관에서 발행된 의약품 거래 허가증, 허가증의
유효기간 내에는 모든 의약품 등록을 위한 신청에 한번 제출된다.
11. 외국 의약품을 포함하여 서식 01/ATCD를 사용한 의약품 증명서(CPP)
12. 의약품증명서(CPP)가 GMP 요구사항을 증명하지 않는 경우 외국 의약품 제조사의
GMP 인증서. 의약품 제조과정에 여러 제조사가 포함되는 경우 신청자는
완제의약품 제조에 포함되는 모든 GMP 인증서를 제출한다.
13. 의약품 라벨, 등록 갱신 신청시에는 허가된 의약품 라벨의 사본만을 제출한다.
14. 의약품 라벨링에 대한 지침에 따른 환자 설명서, 등록갱신에는 신청서 사본만을
제출한다.
15. 서식 02/ACT를 사용한 의약품, 백신, 항체를 포함하는 혈청 및 생물학적 제제를
포함한 의약품 특성의 요약(등록갱신 신청시에는 요구되지 않는다.)
16. 독점판매 계약서, 의약품 제조에 대한 위탁계약서
17. 산업재산권 소유에 대한 증명서, 보호명칭 인도계약(있는 경우)
18. Other legal documents (if any).
18. 기타 법률 서류(있는 경우)
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19. 2012.8.31 보건부장관이 발표한 의약품 포장 또는 1차 포장의 제조 환경에 따란
동등성 인증에 대한 GMP 통장 14/2012/TT-BYT에 기술된 일차 포장 제조사의
GMP 인증서

제18조 품질 보고서
1. 품질보고서는 ACTD Part 2를 준수하여야 하며, 아래의 내용을 포함하여야 한다.
a) 목차
b) 전반적인 품질 요약
c) 내용 및 수치
d) 참조물질
e) 서식 10/TT를 사용한 의약품 제조사의 일반 문서, 의약품이 여러 단계를 거쳐
제조되는 경우 일반 문서는 모든 제조단계를 포함하는 제조사의 문서를 모두
포함하여야 한다.
2. 독점판매 계약에 따른 의약품 제조 등록에 대한 신청서의 품질보고서는 이 조
제1항에 기술된 내용을 충분히 포함하여야 한다. 품질보고서의 내용은 다음을
포함한다.
a) 독점판매 계약에 따른 의약품 제조와 관련된 내용 및 수치
- 활성물질(S) : 일반정보(S1); 특성(S3) 및 활성물질에 대한 검사(S4); 독점 판매
계약에 따라 제조된 의약품의 등록을 위한 독점판매권자의 시설에서 완제
의약품의 제조에 사용된 활성성분 배치에 대한 품질 검사 결과는 제외한다.
- 완제의약품(P) : 원료약품 및 분량(P1); 약리학적 개발(P2); 제조과정, P3.4. 평가
과정은 제외; 부형제 검사(P4); 완제의약품 검사(P5), 로트 분석 제외(P5.4); 포장
체계(P7)
b) 독점판매 계약에 다른 의약품 제조 관련 내용 및 수치
- 활성물질(S): 제조(S2); 적정물질 또는 참조물질(S5); 포장체계(S6) 및 안전성(S7)
- 완제의약품(P) : 평가과정(P3.4); 로트 분석(P5.4); 적정물질 또는 참조물(P6);
안전성(P8)

및 호환성(P9)

c) 독점판매 계약에 따라 제조된 의약품이 계약 체결 전 제조된 의약품과 이조
제2항a호에 따른 신청서에 기재된 내용 및 수치 면에서 상이한 경우 : 계약
당사자는 서식 6D를 사용한 신청서 및 별첨 2에 기술된 관련 문서에 변경에
관한 충분한 설명이 포함되어야 한다.
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제19조 비임상시험 보고서
비임상시험 보고서는 ACTD Part2의 지침을 준수하여야 하며, 아래의 내용을
포함하여야 한다.
1. 목차
2. 비임상시험 개요
3. 비임상시험의 요약
4. 비임상시험 보고서
5. 참고
제20조 임상시험 보고서
임상시험 보고서는 ACTD Part 4의 지침을 준수하여야 하며, 아래의 내용을 포함하여야
한다
1. 목차
2. 임상시험 개요
3, 임상시험 보고서의 요약
4. 임상시험 목록
5. 임상시험 보고서
6. 참고

제4장 의약품 등록 및 의약품 등록 번호 발행, 보류 또는 취소 절차
제29조 의약품 등록 신청서의 접수 및 검증 절차
1. 베트남 의약품청은;
a) 아래의 경우 직접 또는 우편으로 송부된 세금 등록 신청서를 접수한다.
- IVD 제품의 등록 신청을 제외한 신규등록, 재등록, 등록갱신의 신청, 별첨 4에
기술된 국내에서 제조된 국소 적용의약품의 등록 신청
- IVD 제품을 제외한 등록된 의약품의 유효기간 동안 중대한, 경미한 또는 기타
변경의 신청
b) 신규등록, 재등록 신청서를 검증하고, 보건부의 의약품 등록을 위한 자문위원회로
송부한다. 또는 등록갱신 신청서를 검증하고, 보건부에 갱신을 위한 의약품
목록의 승인을 요청한다. 이러한 요청은 직접 또는 우편으로 송부한다.
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c) 의약품 등록번호가 유효한 경우 중대한, 경미한 또는 기타 변경 등록 신청서를
검토하고 회신한다. 회신은 직접 또는 우편으로 송부한다.
제30조 의약품 등록번호의 발행
1. 보건부장관은 베트남의약품청 장에게 아래 경우에 해당하는 의약품 등록을 위하여
동봉된 의약품 목록의 발행 결정서에 서명하도록 허가한다.
a) 제29조 제1항 b호에 기술된 바와 같이 베트남 의약품 청에

접수, 검토가

이루어진 의약품 등록신청서
제31조 중대한, 경미한, 기타 변경 등록에 대한 회신 또는 발행의 기한
1. 베트남 의약품청 또는 의료기기 및 보건사업부(IVD 제품 관련)는 신규등록, 재등록
신청과 관련하여 적정한 신청서가 접수된 후 6개월 이내에, 등록갱신 신청과
관련하여 3개월 이내에 의약품 등록번호 발행을 고려하여야 한다. 신청을 거절하는
경우 보건부장관은 이와 관련된 설명을 서면으로 제공한다.
3. 적정한 신청서가 접수된 날부터 베트남 의약품청 또는 의료기기 및 보건사업부(IVD
제품 관련)는 다음의 기한 안에 변경 등록 신청에 대한 회신을 한다.
a) 2 이상의 중대한 또는 경미한 변경에 대한 등록은 90일; 승인이 필요한 1개의
경미한 변경 등록은 60일
b) 관할 기관의 요청이 없는 경우 허가의 대상이 아닌 경미한 변경의 신청은 20일
이내
4. 기타 변경의 등록 신청과 관련하여 제1항 및 제2항에 기술된 신규등록 신청 및
기한을 준수하여야 한다.
5. 베트남 의약품청 또는 의료기기 및 보건사업부(IVD 제품의 경우)는 서식 06/TT를
사용한 아래의 신청에 대하여 제1항 및 제3항에 기술된 기한 이전에 의약품 등록
번호의 발행 또는 서면 응답을 고려하여야 한다.
a) 보건부장관이 발행한 희귀의약품 목록에서 특별취급을 받는 약
b) 비상사태, 자연재해 또는 전염병 상태에서 취급되는 약
c) GMP 인증서가 발행된 날부터 18개월 이내에 GMP 요건을 만족하는 새로운
제조시설에서 제조된 국내 의약품
d) WHO에 의해 사전 평가를 통과하고 베트남 의약품청에 의해 신속심사절차를
거쳐 의약품 등록번호를 발급받은 의약품
제32조 의약품 등록번호의 철회
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의약품 등록번호의 유효기간 내에서 보건부는 다음의 경우 등록된 의약품의
등록번호의 철회를 고려한다.
1. 의약품이 보건부의 승인을 받은 등록신청에 위배되어 제조된 경우
2. 품질기준을 만족하지 못하는 제조 로트가 2 이상이거나 품질기준을 위반한 사례는
1건이지만 심각한 위반이라고 의약품 품질 당국이 결정한 의약품
3. 의약품 제조사 또는 신청자가 베트남에서 의약품 등록번호의 철회를 신청한 경우
4. 의약품 등록번호가 모국에서 철회된 의약품의 경우
5. WHO, 베트남 또는 외국 규제기관에서 권고된 대로 사용하였을 때 안전하지 않은
활성물질을 포함하는 의약품의 경우
6. 규제기관에 의해 지적재산권을 침해하는 의약품으로 결론이 난 경우
7. 신청자가 스스로 또는 규제기관에 의하여 폐쇄가 이루어진 날로부터 제3조 제3항
I호 또는 제4조 제2항 d호에 의해 신청자 교체가 이루어지지 않은 경우
제33조 의약품 등록의 신규신청 또는 의약품 등록번호 발행의 보류(정지)
보건부는 다음의 경우 의약품 등록을 위한 신규 신청 또는 의약품 등록번호의 발행을
보류한다.
1. 신청자 또는 의약품 제조사가 의약품 판매 전에 품질 기준을 충족시키지 못하는
의약품 로트가 2개 이상이거나 1년 이내에 판매를 중단한 경우
2. 제32조제1항에 기술된 바와 같이 의약품 등록번호가 철회된 의약품을 가지고 있는
경우 또는 제32조 제4항, 제5항 또는 제6항의 어느 하나에 해당하지만 보건부
장관에게 알리지 않은 경우
3. 신청자 또는 의약품 제조사가 규제기관의 법률문서를 위조하고나 의도적으로
변경한 경우; 또는 신청자, 의약품 제조사, 관련 신청 서류에 가짜 인감 또는 위조
서명/인감을 사용한 경우
4. 신청자 또는 의약품 제조사가 연구, 실험 또는 시설에서 실제 제조를 하지 않고
품질 기준, 제조 방법, 안정성에 관한 정보를 포함한 서류, 데이터 또는 기술문서에
포함되는 서류를 제출한 경우
5. 신청자 또는 의약품 제조사가 입증된 자료나 과학적 증거 없이 의약품의 효능, 효과
및 안전성에 관한 문서, 데이터 또는 정보를 제출한 경우
6. 신청자 또는 의약품제조사가 제조등록 신청서에 기술된 바에 따라 연구 또는
제조되지 않은 의약품 견본을 제출한 경우
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7. 신청자가 제9조제4항에 기술된 바에 따라 베트남 의약품청의 요구에 대해
업데이트된 정보를 제출하지 못하는 경우
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부록4

1/2018/TT-BYT

베트남사회주의공화국

보건부

독립

--------

- 자유

- 행복

---------------

번호: 1/2018/TT-BYT

의약품 라벨링, 원료의약품 및
의약품 사용지침에 대한 통자

의약품에 관한 2016년 4월 6일 105/2016/QH13 법률에 근거;
약사법 시행방법과 세부조항을 규정한 정부의 2017년 5월 8일 54/2017/NĐ
의정에 근거;
상품 라벨 에 관한 정부의 2017년 4월 14일 43/2017/NĐ-CP 의정에 근거;
보건부의 기능, 임무, 권한 및 조직구조를 규정한 정부의 2017년 6월 20일
75/2017/NĐ-CP 의정에 근거;
의약품관리국 국장의 제안에 따라,
보건부장관은

의약품

라벨링,

원료의약품

및

의약품

사용지침을

규정하는

통자(시행세칙)을 발의한다.

1장 총칙

제 1조. 규제 범위
1. 본 통자(시행세칙)은 시판중인 의약품, 원료의약품의 라벨링 방식, 내용 및
사용설명서에 관한 내용 및 방식을 규정한다; 국가 안보, 전염병 예방 및 통제,
자연재해와 재난 극복을 위한 경우의 의약품의 라벨에 표기된 유효기간의 변경에
관하여 규정한다
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2.

다음의

의약품,

원료의약품은

본

통자(시행세칙)의

규제범위에

속하지

아니한다;
a) 베트남 내 유통등록증이 없 는 수출을 위한 의약품, 원료의약품;
b) 약사법 시행방법과 세부조항을 규정한 정부의 2017년 5월 8일 54/2017/NĐ

의정(이하 '54/2017/NĐ-C의정이라 함)의 제75조 1항에 규정된 상업적 목적이 아닌
수입 의약품;
c) 54/2017/NĐ-CP의정의 제67조 1항에 규정된 국가 안보, 전염병 예방 및 통제,
자연재해와 재난 극복을 위한 긴급한 요구에 부응하기 위하여 사용되는 수입의약품.

제 2조. 용어의 해석
본 통자(시행세칙)에서 다음 용어들은 아래와 같이 해석된다:

1.의약품의 상품포장 은 의약품과 함께 유통되는 의약품의 포장 및 의약품
사용설명서를 포함한다; 의약품의 상품포장은 의약품의 직접포장, 외부포장 혹은
중간포장(있는 경우)을 포함한다.

2. 중간포장 은 직접포장과 외부포장이 있는 의약품의 하나 혹은 한 단위를
포장하기 위해 사용되는 포장이다

3. 로트 번호(로트 넘버;LOT) 란 숫자, 글자, 혹은 숫자와 글자의 조합으로
표시되는 기호로 의약품, 원료의약품의 로트를 판별하고 한 로트의 모든 의약품,
원료의약품의 내력을 추적하기 위함을 목적으로 하며, 해당 의약품, 원료의약품 로트의
생산과정의 단계, 품질검사 및 유통을 모두 포함한다.

4. 의약품 및 원료의약품의 원라벨 은 의약품, 원료의약품의 상품포장과 함께
생산시설에서 처음으로 붙인 라벨을 의미한다.
제3조. 의약품, 원료의약품 라벨의 위치와 사용설명서
1. 의약품, 원료의약품의 라벨 위치는 상품 라벨 에 관한 정부의 2017년 4월

14일 43/2017/NĐ-CP 의정(이하 43/2017/NĐ-CP 의정) 제4조의 규정에 따른다.
2. 의약품 사용설명서는 의약품의 라벨의 불가분한 부분으로 의약품의 외부포장에
포함된다. 외부포장이 없는 의약품의 경우 사용지침은 의약품에 직접 접촉하는 포장재
혹은 그 위에 인쇄되어야한다.
제4조.

라벨 규격, 라벨상의 문자와 숫자의 규격, 라벨상의 문자, 기호 및 사진의

색상, 라벨과 사용지침의 언어
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1. 의약품 및 원료의약품 라벨 규격, 라벨상의 문자와 숫자의 규격, 라벨상의
문자, 기호 및 사진의 색상과 사용지침은 43/2017/NĐ-CP 의정의 제5조(5조 2항의 b호
규정은 제외) 와 제6조의 규정에 따른다.
2. 의약품 및 원료의약품의 라벨상의 필수내용과 사용설명서는 반드시 베트남어로
기록되어야하며, 43/2017/NĐ-CP 의정의 제7조 4항에 규정에 따른 일부 내용들은 다른
알파벳 언어로 표시될 수 있다.

2장 의약품의 라벨, 사용설명서의 내용
1절 라벨상의 필수내용

제7조.의약품, 원료의약품의 외부포장 라벨
1. 의약품의 외부포장 라벨은 다음과 같은 내용을 반드시

나타내야한다:

a) 의약품명;
b) 조제형태;
c) 의약품 공식의 활성물질, 생약의 성분, 함량, 양 혹은 농도;
d) 포장규격;
đ) 의약품의 복용법, 지시사항, 금지사항;
e) 유통등록증번호 혹은 수입허가증번호(있는 경우)
g) 로트 번호, 생산일, 의약품의 유효기한, 품질기준, 의약품 보관조건;
h) 의약품 복용시 주의해야 할 신호와 권고;
i) 의약품 생산시설의 이름, 주소;
k) 수입시설의 이름, 주소 (수입의약품의 경우);
l) 의약품의 원산지.
2. 원료의약품의(생약, 전통의약품, 반제생약, 반제의약품) 외부포장라벨은 반드시
다음의 내용을 나타내야한다:
a) 원료의약품명;
b) 가장 작은 포장단위 원료의약품의 양 혹은 부피;
c) 원료의약품의 품질기준;
d) 유통등록증번호 혹은 수입허가증번호 (있는 경우);
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đ) 원료의약품의 로트 번호, 생산일자, 유효기한, 보관조건;
e) 원료의약품 생산시설의 이름, 주소;
g) 원료의약품 수입시설의 이름, 주소 (수입 원료의약품의 경우);
h) 원료의약품의 원산지.
3. 특별 통제하에 있는 원료의약품의 라벨 (반제의약품 포함):
본 조항의 2항의 규정 내용 외에, 활성물질, 생약을 원료로 하거나 습관성,
향정신성, 약물전구체 활성물질, 독성원료의약품, 방사성 원료의약품 목록에 속하는
활성물질, 생약을 원료로

하는 반제의약품은 외부포장 라벨상에 다음과 같은

문구가

기록되어야 한다: "습관성 원료", "향정신성 원료", "약물전구체 원료", "독성 원료",
:독성 생약", "방사성 원료".
"습관성 원료", "향정신성 원료", "약물전구체 원료", "독성 원료", :독성 생약",
"방사성 원료" 글자는 테두리 안에 진하게 인쇄되어야 하며 원료명이 적힌 라벨의
정면에 인쇄되어야한다.
4. 의약품의 외부포장 라벨이 본 조 1항에서 규정한 내용을 적기에 공간이
충분하지 아니한 경우, 본조 1항 đ호의 규정 내용은 다음과 같이 축약될 수 있다:
"복용법, 지시사항, 금지사항 및 다른 정보는 동봉된 사용설명서를 참고하십시오".

제9조. 의약품, 원료의약품의 직접 포장 라벨
1.

의약품의

직접

포장

라벨은

반드시

아래와

같은

필수내용을

충분히

나타내야한다:
a) 의약품명;
b) 의약품 공식의 정량 성분, 함량, 활성물질 및 생약의 농도 혹은 양;
c) 로트 번호;
d) 유효기한;
đ) 의약품 생산시설명.
2. 원료의약품의 직접 포장 라벨.
원료의약품의 외부포장에 본 통자(시행세칙)의 제7조 2항과 3항의 규정에 따른
충분한 내용이 기록되어 있고, 포장을 벗겨 소매로 판매하지 않는 경우, 직접포장상의
라벨에 기록하는 것을 요구하지 아니한다.
3. 외부포장이 없는 의약품, 원료의약품은 그 직접포장이 본 통자(시행세칙)의
제7조의 규정에 따른 내용을 외부 포장에 충분히 기록하여야 한다.
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2절 의약품 사용설명서 내용

제12조. 의약품 사용설명서 내용
의약품 사용설명서는 다음과 같은 내용을 포함한다:
1. 의약품명.
2. 의약품 복용시 주의해야 할 신호와 권고.
3. 의약품식 성분.
4. 조제형태.
5. 지시사항.
6. 복용법, 용량.
7. 금지사항.
8. 사용상의 주의사항.
9. 임산부와 어린아이의 의약품 사용.
10. 차량 운전, 기계 조작 가능 여부에 미칠 영향.
11. 의약품 상호작용과 병용주의/금기.
12. 약물이상반응(원하지 않았던 반응).
13. 과다복용과 처치.
14. 약력학 특성 (일반의약품, 생약제제, 전통의약품의 경우 필수사항 아님).
15. 약동학 특성(일반의약품, 생약제제, 전통의약품의 경우 필수사항 아님).
16. 포장규격.
17. 보관조건, 유효기한, 의약품의 품질기준.
18. 의약품 생산시설의 이름, 주소.
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1

105/2016/QH13
QUỐC HỘI

Luật số:

CỘNG HÒA

-------105/2016/QH13

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

LUẬT
DƯỢC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật dược.
Chương I
NHỮNG QUY ÐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Luật này quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển
công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi
thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử
dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc; dược lâm sàng;
quản lý thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thử thuốc trên lâm sàng và
thử tương đương sinh học của thuốc; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm
thuốc và quản lý giá thuốc.
2. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ
chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động dược tại Việt Nam.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Dược là thuốc và nguyên liệu làm thuốc.
2. Thuốc là chế phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu dùng cho người
nhằm mục đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm
nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người bao gồm thuốc hóa dược,
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm.
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3. Nguyên liệu làm thuốc là thành phần tham gia vào cấu tạo của thuốc
bao gồm dược chất, dược liệu, tá dược, vỏ nang được sử dụng trong quá trình
sản xuất thuốc.
4. Dược chất (còn gọi là hoạt chất) là chất hoặc hỗn hợp các chất dùng để
sản xuất thuốc, có tác dụng dược lý hoặc có tác dụng trực tiếp trong phòng
bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức
năng sinh lý cơ thể người.
5. Dược liệu là nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật,
động vật, khoáng vật và đạt tiêu chuẩn làm thuốc.
6. Thuốc hóa dược là thuốc có chứa dược chất đã được xác định thành
phần, công thức, độ tinh khiết và đạt tiêu chuẩn làm thuốc bao gồm cả thuốc
tiêm được chiết xuất từ dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu
đã được chứng minh về tính an toàn và hiệu quả.
7. Thuốc dược liệu là thuốc có thành phần từ dược liệu và có tác dụng
dựa trên bằng chứng khoa học, trừ thuốc cổ truyền quy định tại khoản 8 Điều
này.
8. Thuốc cổ truyền (bao gồm cả vị thuốc cổ truyền) là thuốc có thành phần
dược liệu được chế biến, bào chế hoặc phối ngũ theo lý luận và phương pháp
của y học cổ truyền hoặc theo kinh nghiệm dân gian thành chế phẩm có dạng
bào chế truyền thống hoặc hiện đại.
9. Vị thuốc cổ truyền là dược liệu được chế biến theo lý luận và phương
pháp của y học cổ truyền dùng để sản xuất thuốc cổ truyền hoặc dùng để
phòng bệnh, chữa bệnh.
10. Sinh phẩm (còn gọi là thuốc sinh học) là thuốc được sản xuất bằng
công nghệ hoặc quá trình sinh học từ chất hoặc hỗn hợp các chất cao phân tử
có nguồn gốc sinh học bao gồm cả dẫn xuất của máu và huyết tương người.
Sinh phẩm không bao gồm kháng sinh, chất có nguồn gốc sinh học có
phân tử lượng thấp có thể phân lập thành những chất tinh khiết và sinh phẩm
chẩn đoán in vitro.
11. Sinh phẩm tham chiếu (còn gọi là thuốc sinh học tham chiếu) là sinh
phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu về
chất lượng, an toàn, hiệu quả.

- 90 -

12. Sinh phẩm tương tự (còn gọi là thuốc sinh học tương tự) là sinh phẩm
có sự tương tự về chất lượng, an toàn, hiệu quả so với một thuốc sinh học tham
chiếu.
13. Vắc xin là thuốc chứa kháng nguyên tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng
miễn dịch được dùng với mục đích phòng bệnh, chữa bệnh.
14. Thuốc mới là thuốc có chứa dược chất mới, dược liệu lần đầu tiên
được sử dụng làm thuốc tại Việt Nam; thuốc có sự kết hợp mới của các dược
chất đã lưu hành hoặc các dược liệu đã từng sử dụng làm thuốc tại Việt Nam.
15. Thuốc generic là thuốc có cùng dược chất, hàm lượng, dạng bào chế
với biệt dược gốc và thường được sử dụng thay thế biệt dược gốc.
16. Biệt dược gốc là thuốc đầu tiên được cấp phép lưu hành trên cơ sở có
đầy đủ dữ liệu về chất lượng, an toàn, hiệu quả.
17. Thuốc gây nghiện là thuốc có chứa dược chất kích thích hoặc ức chế
thần kinh dễ gây ra tình trạng nghiện đối với người sử dụng thuộc Danh mục
dược chất gây nghiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
18. Thuốc hướng thần là thuốc có chứa dược chất kích thích hoặc ức chế
thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng
nghiện đối với người sử dụng thuộc Danh mục dược chất hướng thần do Bộ
trưởng Bộ Y tế ban hành.
19. Thuốc tiền chất là thuốc có chứa tiền chất thuộc Danh mục tiền chất
dùng làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
20. Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện là thuốc có nhiều
hoạt chất trong đó có hoạt chất gây nghiện với nồng độ, hàm lượng theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
21. Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần là thuốc có nhiều
hoạt chất trong đó có hoạt chất hướng thần với nồng độ, hàm lượng theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
22. Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất là thuốc có nhiều dược chất
trong đó có dược chất là tiền chất với nồng độ, hàm lượng theo quy định của
Bộ trưởng Bộ Y tế.
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23. Thuốc phóng xạ là thuốc có chứa thành phần hạt nhân phóng xạ dùng
cho người để chẩn đoán, điều trị bệnh, nghiên cứu y sinh học bao gồm đồng vị
phóng xạ hoặc đồng vị phóng xạ gắn kết với chất đánh dấu.
24. Đồng vị phóng xạ là đồng vị của một nguyên tố hóa học mà hạt nhân
nguyên tử của nguyên tố đó ở trạng thái không ổn định và phát ra bức xạ ion
hóa trong quá trình phân rã để trở thành trạng thái ổn định.
25. Chất đánh dấu (còn gọi là chất dẫn, chất mang) là chất hoặc hợp chất
dùng để pha chế, gắn kết với đồng vị phóng xạ tạo thành thuốc phóng xạ.
26. Thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (sau đây gọi tắt
là thuốc phải kiểm soát đặc biệt) bao gồm:
a) Thuốc quy định tại các khoản 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và 24 Điều này;
b) Nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần, chất gây nghiện, tiền
chất dùng làm thuốc hoặc chất phóng xạ để sản xuất thuốc quy định tại các
khoản 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và 24 Điều này;
c) Thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ
Y tế ban hành;
d) Thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số
ngành, lĩnh vực cụ thể theo quy định của Chính phủ.
27. Thuốc không kê đơn là thuốc khi cấp phát, bán lẻ và sử dụng không
cần đơn thuốc thuộc Danh mục thuốc không kê đơn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban
hành.
28. Thuốc kê đơn là thuốc khi cấp phát, bán lẻ và sử dụng phải có đơn
thuốc, nếu sử dụng không theo đúng chỉ định của người kê đơn thì có thể nguy
hiểm tới tính mạng, sức khỏe.
29. Thuốc thiết yếu là thuốc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đa
số Nhân dân thuộc Danh mục thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
30. Thuốc hiếm là thuốc để phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm gặp
hoặc thuốc không sẵn có theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
31. Hạn dùng của thuốc là thời gian sử dụng ấn định cho thuốc mà sau
thời hạn này thuốc không được phép sử dụng.
Hạn dùng của thuốc được thể hiện bằng khoảng thời gian tính từ ngày
sản xuất đến ngày hết hạn hoặc thể hiện bằng ngày, tháng, năm hết hạn.
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Trường hợp hạn dùng chỉ thể hiện tháng, năm thì hạn dùng được tính đến ngày
cuối cùng của tháng hết hạn.
32. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng là thuốc không đạt tiêu chuẩn
chất lượng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
33. Thuốc giả là thuốc được sản xuất thuộc một trong các trường hợp sau
đây:
a) Không có dược chất, dược liệu;
b) Có dược chất không đúng với dược chất ghi trên nhãn hoặc theo tiêu
chuẩn đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu;
c) Có dược chất, dược liệu nhưng không đúng hàm lượng, nồng độ hoặc
khối lượng đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu, trừ thuốc
không đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định tại khoản 32 Điều này trong quá trình
bảo quản, lưu thông phân phối;
d) Được sản xuất, trình bày hoặc dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất,
nước sản xuất hoặc nước xuất xứ.
34. Dược liệu giả là dược liệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Không đúng loài, bộ phận hoặc nguồn gốc được cơ sở kinh doanh cố ý
ghi trên nhãn hoặc ghi trong tài liệu kèm theo;
b) Bị cố ý trộn lẫn hoặc thay thế bằng thành phần không phải là dược liệu
ghi trên nhãn; dược liệu bị cố ý chiết xuất hoạt chất;
c) Được sản xuất, trình bày hoặc dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất,
nước sản xuất hoặc nước xuất xứ.
35. Phản ứng có hại của thuốc là phản ứng không mong muốn, có hại đến
sức khỏe, có thể xảy ra ở liều dùng bình thường.
36. Hành nghề dược là việc sử dụng trình độ chuyên môn của cá nhân để
kinh doanh dược và hoạt động dược lâm sàng.
37. Thực hành tốt là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn về sản xuất, bảo quản,
kiểm nghiệm, lưu thông thuốc, kê đơn thuốc, thử thuốc trên lâm sàng, nuôi trồng,
thu hái dược liệu và các bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn khác do Bộ trưởng Bộ Y tế
ban hành hoặc công bố áp dụng trên cơ sở hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế
giới hoặc của các tổ chức quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên hoặc công
nhận.
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38. Sinh khả dụng là đặc tính biểu thị tốc độ và mức độ hấp thu của dược
chất hoặc chất có tác dụng từ một thuốc vào cơ thể để dược chất hoặc chất có
tác dụng đó xuất hiện tại nơi có tác dụng trong cơ thể.
39. Tương đương sinh học là sự tương tự nhau về sinh khả dụng giữa hai
thuốc khi được so sánh trong cùng một điều kiện thử nghiệm.
40. Dược lâm sàng là hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hành dược
về tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả nhằm tối ưu hóa việc sử
dụng thuốc.
41. Cảnh giác dược là việc phát hiện, đánh giá và phòng tránh các bất lợi
liên quan đến quá trình sử dụng thuốc.
42. Bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc là bao bì chứa đựng thuốc, tiếp xúc
trực tiếp với thuốc, tạo ra hình khối hoặc bọc kín theo hình khối của thuốc.
43. Kinh doanh dược là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công
đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng
dịch vụ liên quan đến thuốc và nguyên liệu làm thuốc trên thị trường nhằm mục
đích sinh lời.
Điều 3. Dự trữ quốc gia về thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Nhà nước thực hiện dự trữ quốc gia về thuốc và nguyên liệu làm thuốc
để sử dụng trong trường hợp sau đây:
a) Phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa;
b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh;
c) Phòng, chẩn đoán và điều trị các bệnh hiếm gặp;
d) Thuốc không sẵn có.
2. Việc xây dựng, tổ chức, quản lý, điều hành và sử dụng thuốc, nguyên
liệu làm thuốc dự trữ quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về dự trữ
quốc gia.
Điều 4. Cơ quan quản lý nhà nước về dược
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dược.
2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước
về dược.
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3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình
thực hiện quản lý nhà nước về dược và phối hợp với Bộ Y tế trong việc thực
hiện quản lý nhà nước về dược theo phân công của Chính phủ.
4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình
thực hiện quản lý nhà nước về dược tại địa phương.
Điều 5. Hội về dược
1. Hội về dược là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
dược.
2. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược có quyền tham gia và
thành lập hội về dược.
3. Tổ chức và hoạt động của hội về dược được thực hiện theo quy định
của Luật này và pháp luật về hội.
4. Hội về dược có các trách nhiệm và quyền hạn sau đây:
a) Ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược trên cơ
sở nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
b) Tham gia xây dựng, tổ chức triển khai, giám sát thi hành văn bản quy
phạm pháp luật về dược;
c) Tham gia giám sát việc hành nghề dược, thực hiện đạo đức hành nghề
dược và phản biện xã hội hoạt động liên quan đến dược;
d) Tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược;
đ) Tham gia Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược.
Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm
1. Kinh doanh dược mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược hoặc trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc trong thời gian bị
tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
2. Kinh doanh dược tại nơi không phải là địa điểm kinh doanh dược đã
đăng ký.
3. Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại khoản 26 Điều 2
của Luật này và thuốc, nguyên liệu làm thuốc khác không đúng mục đích hoặc
cung cấp không đúng đối tượng mà cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
cho phép.
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4. Kinh doanh dược không thuộc phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
5. Kinh doanh dược thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Thuốc giả, nguyên liệu làm thuốc giả;
b) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; thuốc,
nguyên liệu làm thuốc đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền; thuốc, nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thuốc, nguyên
liệu làm thuốc đã hết hạn dùng;
c) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc thuộc danh mục thuốc, nguyên liệu làm
thuốc cấm nhập khẩu, cấm sản xuất;
d) Thuốc thử lâm sàng;
đ) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc làm mẫu để đăng ký, kiểm nghiệm, nghiên
cứu khoa học, tham gia trưng bày tại triển lãm, hội chợ;
e) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa được phép lưu hành;
g) Thuốc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, thuốc viện trợ và thuốc
khác có quy định không được bán;
h) Bán lẻ thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc; bán lẻ vắc xin;
i) Bán thuốc cao hơn giá kê khai, giá niêm yết.
6. 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.
7. Thay đổi, sửa chữa hạn dùng của thuốc, trừ trường hợp thay đổi hạn
dùng của thuốc quy định tại khoản 3 Điều 61 của Luật này.
8. Hành nghề mà không có Chứng chỉ hành nghề dược hoặc trong thời
gian bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược tại vị trí công việc quy
định tại Điều 11 của Luật này.
9. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn hoặc cho người khác sử dụng Chứng
chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược để hành
nghề hoặc kinh doanh dược.
10. Quảng cáo trong trường hợp sau đây:
a) Quảng cáo thuốc khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền xác nhận nội dung hoặc không đúng với nội dung đã được xác nhận;
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b) Sử dụng chứng nhận chưa được Bộ Y tế công nhận, sử dụng lợi ích vật
chất, lợi dụng danh nghĩa của tổ chức, cá nhân, các loại biểu tượng, hình ảnh,
địa vị, uy tín, thư tín, thư cảm ơn để quảng cáo thuốc;
c) Sử dụng kết quả nghiên cứu lâm sàng, kết quả nghiên cứu tiền lâm
sàng, kết quả kiểm nghiệm, kết quả thử tương đương sinh học chưa được Bộ Y
tế công nhận để quảng cáo thuốc.
11. Khuyến mại thuốc trái quy định của pháp luật.
12. Lợi dụng việc kê đơn thuốc để trục lợi.
13. Sản xuất, pha chế, bán thuốc cổ truyền có kết hợp với dược chất khi
chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
14. Cấp phát, bán thuốc đã hết hạn dùng, thuốc bảo quản không đúng quy
định ghi trên nhãn thuốc, thuốc đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho người sử dụng.
15. Thông tin, quảng cáo, tiếp thị, kê đơn, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử
dụng có nội dung dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị
bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người đối với sản
phẩm không phải là thuốc, trừ trang thiết bị y tế.
16. Xuất khẩu dược liệu thuộc danh mục loài, chủng loại dược liệu quý,
hiếm, đặc hữu phải kiểm soát khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền.
Chương II
CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ DƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
DƯỢC
Điều 7. Chính sách của Nhà nước về dược
1. Bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời thuốc có chất lượng, giá hợp lý cho nhu
cầu phòng bệnh, chữa bệnh của Nhân dân, phù hợp với cơ cấu bệnh tật và yêu
cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai,
thảm họa và thuốc hiếm.
2. Bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; ưu tiên phát triển
hoạt động dược lâm sàng và cảnh giác dược.
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3. Ưu đãi đầu tư sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc thiết yếu,
thuốc phòng, chống bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm, thuốc dược liệu, thuốc cổ
truyền, thuốc hiếm; ưu đãi nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công
nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới.
4. Đối với thuốc mua từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y
tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp
khác của cơ sở y tế công lập thực hiện như sau:
a) 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 cấp.
Ưu tiên mua thuốc generic, sinh phẩm tương tự đầu tiên sản xuất trong
nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam; thuốc dược liệu, thuốc cổ
truyền được sản xuất từ nguồn dược liệu trong nước; thuốc có sử dụng dược
chất, tá dược, vỏ nang hoặc bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc được sản xuất
bởi cơ sở trong nước đáp ứng Thực hành tốt sản xuất; dược liệu tươi; thuốc
dược liệu, thuốc cổ truyền được sản xuất trên cơ sở nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp quốc gia, cấp bộ hoặc cấp tỉnh;
b) Không chào thầu dược liệu nhập khẩu thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ
Y tế ban hành khi dược liệu được nuôi trồng, thu hái trong nước đáp ứng yêu
cầu về điều trị và khả năng cung cấp, giá hợp lý.
Chính phủ quy định về giá hợp lý tại điểm này;
c) Ưu tiên mua thuốc thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia.
5. Tạo điều kiện thuận lợi về trình tự, thủ tục nộp đơn đăng ký lưu hành
thuốc generic sắp hết hạn bằng sáng chế hoặc độc quyền có liên quan, sinh
phẩm tương tự đầu tiên; ưu tiên về trình tự, thủ tục đăng ký lưu hành, cấp phép
nhập khẩu thuốc hiếm, vắc xin đã được Tổ chức Y tế Thế giới tiền thẩm định.
6. Kết hợp đầu tư ngân sách nhà nước với huy động các nguồn lực khác
cho phát triển công nghiệp sản xuất vắc xin, sinh phẩm, thuốc dược liệu, thuốc
cổ truyền, thuốc sắp hết hạn bằng sáng chế hoặc độc quyền có liên quan; nuôi
trồng, sản xuất dược liệu; phát hiện, bảo tồn và ứng dụng khoa học, công nghệ
trong nghiên cứu, phát triển nguồn gen dược liệu quý, hiếm, đặc hữu.
7. Hỗ trợ, tạo điều kiện phát hiện, thử lâm sàng, đăng ký bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ có liên quan, đăng ký lưu hành và kế thừa đối với thuốc cổ truyền,
- 98 -

thuốc dược liệu có đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ hoặc cấp
tỉnh đã được nghiệm thu; tìm kiếm, khai thác, sử dụng dược liệu mới; xuất khẩu
dược liệu nuôi trồng; di thực dược liệu; khai thác dược liệu thiên nhiên hợp lý;
nghiên cứu, khảo sát, điều tra loài dược liệu phù hợp để nuôi trồng tại địa
phương; phát triển các vùng nuôi trồng dược liệu; hiện đại hóa sản xuất dược
liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
8. Có chính sách bảo vệ bí mật trong bào chế, chế biến và dữ liệu thử
nghiệm lâm sàng thuốc cổ truyền; đãi ngộ hợp lý đối với người hiến tặng cho
Nhà nước bài thuốc cổ truyền quý; tạo điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề y,
dược cổ truyền cho người sở hữu bài thuốc gia truyền được Bộ Y tế công nhận.
9. Khuyến khích chuyển giao công nghệ trong sản xuất thuốc; phát triển
mạng lưới lưu thông phân phối, chuỗi nhà thuốc, bảo quản và cung ứng thuốc
theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, bảo đảm cung ứng kịp thời,
đầy đủ thuốc có chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc của Nhân dân;
khuyến khích nhà thuốc, quầy thuốc hoạt động 24/24 giờ.
Ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ thống cung ứng thuốc, cơ sở bán lẻ
thuốc lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo,
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
10. Huy động cơ sở y tế thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia cung
ứng thuốc và nuôi trồng dược liệu nhằm đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa
bệnh của Nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
11. Có chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dược; ưu tiên trong
hành nghề dược đối với người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình
thức thi theo quy định của Chính phủ.
Điều 8. Lĩnh vực ưu tiên trong phát triển công nghiệp dược
1. 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.
2. Sản xuất thuốc ngay khi hết hạn bằng sáng chế hoặc các độc quyền có
liên quan, vắc xin, sinh phẩm, dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc
hiếm.
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3. Phát triển nguồn dược liệu, vùng nuôi trồng dược liệu; bảo tồn nguồn
gen và phát triển những loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu.
4. Các hình thức ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư cho lĩnh vực ưu tiên phát
triển công nghiệp dược được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Điều 9. Quy hoạch phát triển công nghiệp dược
1. Quy hoạch phát triển công nghiệp dược bao gồm các quy hoạch về sản
xuất, phân phối, bảo quản, kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, phát triển
nguồn dược liệu làm thuốc và vùng nuôi trồng dược liệu.
2. Quy hoạch phát triển công nghiệp dược phải đáp ứng các yêu cầu sau
đây:
a) Phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có
liên quan;
b) Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong
từng thời kỳ; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
c) Định hướng tập trung, hiện đại hóa và chuyên môn hóa;
d) Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế
phát triển, hội nhập quốc tế.
3. Đối với quy hoạch phát triển sản xuất dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc
cổ truyền, quy hoạch phát triển nguồn dược liệu làm thuốc và vùng nuôi trồng
dược liệu, ngoài quy định tại khoản 2 Điều này còn phải đáp ứng các yêu cầu
sau đây:
a) Khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; phù hợp với
điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sinh thái và điều kiện tự nhiên, xã hội của từng
địa phương;
b) Định hướng sản xuất, bào chế dược liệu quy mô công nghiệp, phát triển
vùng nuôi trồng dược liệu, bảo tồn nguồn gen và phát triển những loài, chủng
loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu trên cơ sở tăng cường đầu tư kỹ thuật, công
nghệ tiên tiến, kết hợp với kinh nghiệm truyền thống.
4. Việc lập, phê duyệt, quản lý quy hoạch phát triển công nghiệp dược
được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Trách nhiệm trong phát triển công nghiệp dược
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1. Bộ Y tế có các trách nhiệm sau đây:
a) Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
có liên quan ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành
và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính
sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp dược;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đào
tạo, sử dụng nhân lực đối với hoạt động nghiên cứu, sản xuất thuốc generic, vắc
xin, sinh phẩm, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc hiếm;
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan trong việc quy hoạch phát
triển vùng nuôi trồng dược liệu, tổ chức triển khai các biện pháp bảo tồn, khai
thác, sử dụng hợp lý và bền vững nguồn dược liệu;
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan ban hành danh mục loài,
chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát.
2. Bộ Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan ban hành theo thẩm quyền hoặc trình
cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm
pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về phát triển công nghiệp hóa dược.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các trách nhiệm sau đây:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc
nghiên cứu khoa học trong chọn, tạo giống, nuôi trồng và thu hái dược liệu;
nghiên cứu và phổ biến kỹ thuật nuôi trồng, phòng, chống bệnh hại trên cây
thuốc, động vật làm thuốc;
b) Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
có liên quan trình Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về giống, vốn và công
nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với bộ,
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan trình Chính phủ ban
hành chính sách về tiếp cận nguồn gen dược liệu và chia sẻ lợi ích từ việc sử
dụng nguồn gen dược liệu.
5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các trách nhiệm sau đây:
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a) Bố trí và cân đối các nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghiệp
dược, vận động các nguồn vốn nước ngoài ưu tiên dành cho phát triển công
nghiệp dược;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ có liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành
các quy định cụ thể chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực dược
quy định tại Điều 8 của Luật này.
6. Bộ Tài chính có các trách nhiệm sau đây:
a) Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
có liên quan xây dựng cơ chế tài chính, huy động và bảo đảm nguồn lực để thực
hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp dược trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh nơi có cửa khẩu và biên giới trong việc quản lý, kiểm soát
nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa được phép lưu hành, nhập khẩu
dược liệu chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xuất khẩu
dược liệu thuộc danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải
kiểm soát.
7. Bộ Khoa học và Công nghệ có các trách nhiệm sau đây:
a) Trình cấp có thẩm quyền hoặc bố trí theo thẩm quyền kinh phí từ ngân
sách nhà nước hằng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ để triển khai
nghiên cứu và đưa vào ứng dụng kết quả nghiên cứu trong sản xuất thuốc, đặc
biệt đối với thuốc thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế
tổ chức nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen và phát triển nguồn dược liệu quý, hiếm,
đặc hữu;
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng cơ chế, chính sách bảo hộ sở
hữu trí tuệ đối với thuốc cổ truyền.
8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có các trách nhiệm sau đây:
a) Lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp dược, phát
triển dược liệu (bao gồm cả việc khai thác và bảo tồn nguồn dược liệu tự nhiên)
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của địa phương phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp dược
cấp quốc gia, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và lợi thế của địa phương;
b) Bố trí quỹ đất cho xây dựng nhà máy, khu công nghiệp dược; ưu tiên
bố trí giao đất cho dự án phát triển nguồn dược liệu làm thuốc, vùng nuôi trồng
dược liệu theo quy định của pháp luật về đất đai.
Chương III
HÀNH NGHỀ DƯỢC
Mục 1. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC
Điều 11. Vị trí công việc phải có Chứng chỉ hành nghề dược
1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh
dược.
2. Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc,
nguyên liệu làm thuốc.
3. Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh.
Điều 12. Cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược
1. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược được thực hiện theo hình thức xét
duyệt cho người đề nghị hoặc hình thức thi cho người có nhu cầu và áp dụng
đối với trường hợp sau đây:
a) Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược lần đầu;
b) Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành
nghề dược bị thu hồi theo quy định tại Điều 28 của Luật này.
Trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại khoản
4, 6, 10 hoặc 11 Điều 28 của Luật này thì Chứng chỉ hành nghề dược chỉ được
cấp sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi.
2. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược áp dụng đối với trường hợp bị mất
hoặc hư hỏng.
3. Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược áp dụng đối với trường
hợp người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng có thay đổi phạm vi
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hành nghề, hình thức cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc thông tin của người
được cấp Chứng chỉ hành nghề dược.
Điều 13. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược
1. Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi
chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp
với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm:
a) Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (sau đây gọi là Bằng dược sỹ);
b) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa;
c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành
dược cổ truyền;
d) Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học;
đ) Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học;
e) Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;
g) Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;
h) Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y;
i) Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền;
k) Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược;
l) Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy
chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận
khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực.
Việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quy định
tại điểm l khoản này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với điều kiện phát
triển kinh tế - xã hội và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân ở từng
địa phương trong từng thời kỳ.
2. Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên
cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về
dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong
lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định sau
đây:
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a) Đối với người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại
khoản 9 Điều 28 của Luật này thì không yêu cầu thời gian thực hành nhưng phải
cập nhật kiến thức chuyên môn về dược;
b) Đối với người có trình độ chuyên khoa sau đại học phù hợp với phạm vi
hành nghề thì được giảm thời gian thực hành theo quy định của Chính phủ;
c) Đối với người có văn bằng chuyên môn quy định tại điểm l khoản 1
Điều 13 của Luật này thì thời gian thực hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y
tế.
3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có
thẩm quyền cấp.
4. Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết
định của Tòa án; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan
đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án;
b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
5. Đối với người tự nguyện xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình
thức thi, phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều này.
Điều 14. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam đối với
người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
1. Có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 13 của Luật này.
2. Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong hành nghề dược theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 15. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược và
người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu
làm thuốc
1. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ
sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang được
quy định như sau:
a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc
phải có văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của Luật
này và có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp, trừ trường
hợp quy định tại điểm c khoản này;
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b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất nguyên
liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang phải có văn bằng chuyên môn quy
định tại điểm a hoặc điểm đ khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 03 năm thực
hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp;
c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất vắc
xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm phải có một trong các
văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a, b hoặc d khoản 1 Điều 13 của Luật
này và có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
2. Điều kiện đối với người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản
xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang được quy định
như sau:
a) Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc phải
có văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của Luật này và
có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở kiểm
nghiệm thuốc, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này;
b) Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất vắc xin,
sinh phẩm phải có một trong các văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a, b
hoặc d khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 05 năm thực hành chuyên môn tại
cơ sở sản xuất hoặc kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế;
c) Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất nguyên liệu
làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang phải có văn bằng chuyên môn quy
định tại điểm a hoặc điểm đ khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 03 năm thực
hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc cơ sở
kiểm nghiệm thuốc.
3. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược và người
phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất dược liệu được quy định
như sau:
a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo
đảm chất lượng của cơ sở sản xuất dược liệu phải có văn bằng chuyên môn quy
định tại điểm a hoặc điểm c khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực
hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp, trừ trường hợp quy định tại điểm b
khoản này;
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b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo
đảm chất lượng của hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất dược liệu phải có một
trong các văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a, c, e, g, i hoặc l khoản 1
Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù
hợp, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 của Luật này;
c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược có thể đồng thời là người
phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất dược liệu.
Điều 16. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược
của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc,
nguyên liệu làm thuốc phải có văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a khoản
1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù
hợp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn vắc
xin, sinh phẩm phải có một trong các văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a,
b hoặc d khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực hành chuyên môn tại
cơ sở dược phù hợp.
3. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn dược
liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền phải có một trong các văn bằng chuyên
môn quy định tại điểm a, c, i hoặc l khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02
năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp, trừ trường hợp quy định
tại điểm c khoản 2 Điều 13 của Luật này.
Điều 17. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược
của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập
khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có văn bằng chuyên môn quy định tại
điểm a khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực hành chuyên môn tại
cơ sở dược phù hợp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập
khẩu vắc xin, sinh phẩm phải có một trong các văn bằng chuyên môn quy định
tại điểm a, b hoặc d khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực hành
chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
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3. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập
khẩu dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền phải có văn bằng chuyên môn
quy định tại điểm a hoặc điểm c khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm
thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
Điều 18. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược
của cơ sở bán lẻ thuốc
1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có văn
bằng chuyên môn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02
năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Người chịu trách nhiệm
chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng thời là người làm công tác
dược lâm sàng tại nhà thuốc.
2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có
một trong các văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a, e hoặc g khoản 1
Điều 13 của Luật này và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù
hợp.
3. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của tủ thuốc trạm y tế xã
phải có một trong các văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a, e, g hoặc k
khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở
dược phù hợp hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; trường hợp trạm y tế xã ở
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa có người đáp ứng một trong các văn bằng
chuyên môn quy định tại điểm a, e, g hoặc k khoản 1 Điều 13 của Luật này thì
phải có văn bằng chuyên môn quy định tại điểm b hoặc điểm h khoản 1 Điều
13 của Luật này và có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh.
4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền phải có một trong các văn bằng
chuyên môn quy định tại điểm a, c, e, g, i hoặc l khoản 1 Điều 13 của Luật này
và có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược hoặc cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh bằng y học cổ truyền, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2
Điều 13 của Luật này.
Điều 19. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược
của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc
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1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch
vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có văn bằng chuyên môn quy
định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 03 năm thực hành chuyên
môn tại cơ sở dược phù hợp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch
vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm phải có một trong các văn bằng chuyên môn
quy định tại điểm a, b hoặc d khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 03 năm thực
hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
Điều 20. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược
của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh
học của thuốc
1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch
vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc phải có văn
bằng chuyên môn quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 13 của Luật
này và có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc bệnh
viện, viện có giường bệnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch
vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc dược liệu,
thuốc cổ truyền phải có một trong các văn bằng chuyên môn quy định tại điểm
a, b hoặc c khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 03 năm thực hành chuyên môn
tại cơ sở dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.
Điều 21. Điều kiện đối với người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh phải có văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của
Luật này và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc
bệnh viện, viện có giường bệnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh bằng y học cổ truyền phải có văn bằng chuyên môn quy định tại điểm c
khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực hành chuyên môn tại bệnh
viện, viện có giường bệnh có hoạt động y học cổ truyền.
Điều 22. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược
của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
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1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch
vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có văn bằng chuyên môn quy
định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực hành chuyên
môn tại cơ sở dược phù hợp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch
vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm phải có một trong các văn bằng chuyên môn
quy định tại điểm a, b hoặc d khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực
hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.
Điều 23. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung, thu hồi Chứng chỉ
hành nghề dược
1. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung, thu hồi Chứng chỉ
hành nghề dược theo hình thức xét duyệt.
Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề
dược có sự tham gia của đại diện hội về dược để tư vấn cho Giám đốc Sở Y tế
trong việc cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược.
2. Bộ Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi.
Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược
1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược có ảnh chân dung của
người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.
2. Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn.
3. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có
thẩm quyền cấp.
4. Giấy xác nhận về thời gian thực hành chuyên môn do người đứng đầu
cơ sở nơi người đó thực hành cấp.
5. Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức
chuyên môn về dược đối với trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề
dược quy định tại khoản 9 Điều 28 của Luật này.
6. Bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân
hoặc hộ chiếu.
7. Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp là người nước ngoài, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài phải có lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận hiện không
phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không thuộc
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trường hợp bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược
theo bản án, quyết định của Tòa án do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
cấp.
8. Trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược do bị thu hồi theo quy định
tại khoản 3 Điều 28 của Luật này thì người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề
dược chỉ cần nộp đơn theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 25. Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược
1. Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược có ảnh chân dung của
người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.
2. Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp, trường hợp bị mất
phải có cam kết của người đề nghị cấp lại.
Điều 26. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược
1. Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược có ảnh
chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.
2. Bản sao các giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi.
3. Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp.
Điều 27. Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề
dược
1. Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược nộp hồ sơ đến cơ quan
cấp Chứng chỉ hành nghề dược.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp; 10 ngày
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành
nghề dược, người đứng đầu cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược cấp Chứng
chỉ hành nghề dược; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ
lý do.
2. Thời hạn cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại khoản 8
Điều 24 của Luật này là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
Điều 28. Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
1. Chứng chỉ hành nghề dược được cấp không đúng thẩm quyền.
2. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đề nghị thu hồi Chứng chỉ
hành nghề dược của mình.
- 111 -

3. Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ
hành nghề dược.
4. Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược.
5. Cá nhân có từ 02 Chứng chỉ hành nghề dược trở lên.
6. Người có chứng chỉ hành nghề cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc
cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược.
7. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược không đáp ứng một
trong các điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề dược quy định tại Điều 13
hoặc khoản 2 Điều 14 của Luật này.
8. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược mà không hành nghề
trong thời gian 12 tháng liên tục.
9. Người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương
trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể
từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận
hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần
nhất.
10. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược gây hậu quả đến
tính mạng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
11. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước Chứng chỉ
hành nghề dược từ 02 lần trở lên đối với một hành vi vi phạm.
Điều 29. Quản lý Chứng chỉ hành nghề dược
1. Mỗi cá nhân chỉ được cấp một Chứng chỉ hành nghề dược. Trên Chứng
chỉ hành nghề dược ghi đầy đủ phạm vi hành nghề mà người có Chứng chỉ
hành nghề dược đáp ứng điều kiện và được phép hành nghề. Chứng chỉ hành
nghề dược không quy định thời hạn hiệu lực và có giá trị trong phạm vi cả
nước.
Chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực khi người hành nghề chết hoặc
mất tích theo quyết định, bản án của Tòa án hoặc không có giấy xác nhận hoàn
thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm
kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác
nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
gần nhất.
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2. Việc thừa nhận Chứng chỉ hành nghề dược giữa các nước được thực
hiện theo quy định của thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên, điều ước
quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3. Nội dung cơ bản của Chứng chỉ hành nghề dược bao gồm:
a) Thông tin cá nhân của người hành nghề dược;
b) Văn bằng chuyên môn;
c) Hình thức hành nghề;
d) Phạm vi hoạt động chuyên môn;
đ) Hình thức cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét duyệt
hoặc hình thức thi; thời gian thi trong trường hợp cấp theo hình thức thi;
e) Ngày cấp, cơ quan cấp, ngày có hiệu lực.
4. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ; thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh nội
dung, thu hồi và mẫu Chứng chỉ hành nghề dược; cơ sở đào tạo, chương trình,
nội dung, thời gian đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược; chuẩn hóa
văn bằng chuyên môn và các chức danh nghề nghiệp; mẫu giấy xác nhận hoàn
thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược; mẫu giấy xác nhận về
thời gian thực hành và cơ sở thực hành chuyên môn phù hợp; thời gian thực
hành đối với người có trình độ chuyên khoa sau đại học; việc cấp Chứng chỉ
hành nghề dược theo hình thức thi.
Mục 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ DƯỢC
Điều 30. Quyền của người hành nghề dược
1. Được đào tạo, cập nhật kiến thức, trao đổi thông tin chuyên môn, pháp
luật về dược.
2. Được cấp Chứng chỉ hành nghề dược khi đáp ứng đủ điều kiện quy
định tại Luật này.
3. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở kinh doanh dược được
ủy quyền cho người có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp khi vắng mặt để
chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định.
4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc được thay
thế thuốc đã kê trong đơn thuốc bằng một thuốc khác có cùng hoạt chất, cách
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dùng, liều lượng khi có sự đồng ý của người mua và phải chịu trách nhiệm về
việc thay đổi thuốc.
5. Từ chối thực hiện hoạt động chuyên môn trái với quy định của pháp
luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.
Điều 31. Nghĩa vụ của người hành nghề dược
1. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược.
2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc phải có mặt
trong toàn bộ thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi
vắng mặt theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật này.
3. Chỉ chịu trách nhiệm chuyên môn đối với một cơ sở kinh doanh dược và
tại một địa điểm kinh doanh dược.
4. Hành nghề dược theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong
Chứng chỉ hành nghề dược và quy định chuyên môn kỹ thuật.
5. Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong
trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa.
6. Hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về
dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược
hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật
kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.
7. Thông báo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp
luật, đạo đức hành nghề dược của người hành nghề dược khác và phải chịu
trách nhiệm về những thông tin đã thông báo.
Chương IV
KINH DOANH DƯỢC
Mục 1. CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC
Điều 32. Hoạt động kinh doanh dược và cơ sở kinh doanh dược
1. Hoạt động kinh doanh dược bao gồm:
a) Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
b) Kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
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c) Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
d) Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng;
đ) Kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc.
2. Cơ sở kinh doanh dược bao gồm:
a) Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
b) Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
c) Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
d) Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
đ) Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền;
e) Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
g) Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng;
h) Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc.
Điều 33. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
1. Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự được quy định như
sau:
a) Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có địa điểm, nhà
xưởng sản xuất, phòng kiểm nghiệm, kho bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc,
hệ thống phụ trợ, trang thiết bị, máy móc sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản
thuốc, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp
ứng Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
b) Cơ sở nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ sở xuất khẩu thuốc,
nguyên liệu làm thuốc, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu
làm thuốc phải có địa điểm, kho bảo quản thuốc, trang thiết bị bảo quản,
phương tiện vận chuyển, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ
thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
c) Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có địa điểm, kho bảo
quản thuốc, trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận chuyển, hệ thống quản lý
chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt
phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
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d) Cơ sở bán lẻ thuốc phải có địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị
bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở
bán lẻ thuốc; đối với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ
truyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 69 của Luật này;
đ) Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc
phải có địa điểm, phòng kiểm nghiệm hóa học, vi sinh hoặc sinh học, hệ thống
phụ trợ, trang thiết bị kiểm nghiệm, hóa chất, thuốc thử, hệ thống quản lý chất
lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt phòng thí
nghiệm đối với kiểm tra chất lượng thuốc;
e) Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng phải có địa điểm,
phòng thử nghiệm lâm sàng, phòng xét nghiệm, thiết bị xét nghiệm sinh hóa, hệ
thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực
hành tốt thử thuốc trên lâm sàng;
g) Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc phải có
địa điểm, phòng thí nghiệm phân tích dịch sinh học, trang thiết bị thí nghiệm
dùng trong phân tích dịch sinh học, khu vực lưu trú và theo dõi người sử dụng
thuốc phục vụ cho việc đánh giá tương đương sinh học, hệ thống quản lý chất
lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt phòng thí
nghiệm đối với giai đoạn phân tích dịch sinh học và Thực hành tốt thử thuốc
trên lâm sàng đối với giai đoạn nghiên cứu trên lâm sàng.
Trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc
chỉ đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm đối với phân tích dịch sinh học thì
phải ký hợp đồng hoặc liên kết với cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng Thực
hành tốt thử thuốc trên lâm sàng để thực hiện giai đoạn nghiên cứu trên lâm
sàng trong thử tương đương sinh học của thuốc.
2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược và vị trí công việc quy
định tại Điều 11 của Luật này phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với
cơ sở kinh doanh dược quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật này.
3. Việc đánh giá đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự quy
định tại khoản 1 Điều này được thực hiện 03 năm một lần hoặc đột xuất theo
quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
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Điều 34. Điều kiện kinh doanh đối với thuốc phải kiểm soát đặc biệt và
thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ
1. Cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải được cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền về dược chấp thuận bằng văn bản. Việc chấp
thuận được căn cứ trên cơ sở các điều kiện sau đây:
a) Có đủ điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật này phù hợp với điều
kiện của từng cơ sở kinh doanh;
b) Có các biện pháp về an ninh, bảo đảm không thất thoát thuốc, nguyên
liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt;
c) Trường hợp kinh doanh thuốc phóng xạ phải đáp ứng các điều kiện theo
quy định của Luật năng lượng nguyên tử và các văn bản quy phạm pháp luật
khác có liên quan.
2. Cơ sở bán lẻ thuốc có bán thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ
do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành phải có đủ các điều kiện quy định tại điểm d
khoản 1 Điều 33 của Luật này và được Sở Y tế chấp thuận bằng văn bản. Việc
chấp thuận được căn cứ vào cơ cấu bệnh tật và khả năng cung ứng thuốc trên
địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ
Y tế.
3. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cho phép kinh doanh thuốc phải
kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; biện pháp về
an ninh, bảo đảm không thất thoát thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát
đặc biệt.
Điều 35. Cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh dược
1. Cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh dược bao gồm:
a) Cơ sở có hoạt động dược nhưng không vì mục đích thương mại;
b) Cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc;
c) Cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu;
d) Cơ sở y tế thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hoạt động cung ứng
thuốc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
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2. Điều kiện hoạt động của các cơ sở tại khoản 1 Điều này được quy định
như sau:
a) Cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải tuân thủ điều kiện
kinh doanh quy định tại khoản 1 Ðiều 33 của Luật này;
b) Cơ sở quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải là cơ sở có đăng ký
kinh doanh, có điều kiện bảo quản thuốc phù hợp với điều kiện bảo quản ghi
trên nhãn thuốc, có người chịu trách nhiệm chuyên môn có văn bằng chuyên
môn sơ cấp dược trở lên và chỉ được bán thuốc thuộc Danh mục thuốc được
bán tại kệ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;
c) Cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu phải tuân thủ Thực hành tốt nuôi
trồng, thu hái dược liệu;
d) Cơ sở quy định tại điểm d khoản 1 Điều này phải có điều kiện bảo
quản thuốc phù hợp với điều kiện bảo quản ghi trên nhãn thuốc và có người
chịu trách nhiệm chuyên môn có văn bằng chuyên môn sơ cấp dược trở lên.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều này.
Mục 1. CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢCMục
2. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC
Điều 36. Cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
dược
1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong trường hợp
sau đây:
a) Cơ sở đề nghị cấp lần đầu;
b) Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
nhưng thay đổi loại hình cơ sở kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh
doanh dược mà làm thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh
dược;
c) Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
nhưng bị thu hồi theo quy định tại Điều 40 của Luật này.
2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong trường
hợp sau đây:
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a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị mất, hư hỏng;
b) Thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị
ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
3. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong trường
hợp có sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ kinh doanh, người quản lý chuyên môn,
thay đổi phạm vi kinh doanh dược mà không thay đổi điều kiện kinh doanh
dược.
Điều 37. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh dược
1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở kinh doanh dược quy định tại các
điểm a, b, c, e, g và h khoản 2 Điều 32 của Luật này.
2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở kinh doanh dược quy định tại điểm
d và điểm đ khoản 2 Điều 32 của Luật này.
Điều 38. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dược
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối
với trường hợp quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 36 của Luật này
bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;
b) Tài liệu kỹ thuật tương ứng với cơ sở kinh doanh dược quy định tại
khoản 2 Điều 32 của Luật này;
c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài
liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở;
d) Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.
2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối
với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Luật này bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;
b) Tài liệu kỹ thuật tương ứng với điều kiện kinh doanh thay đổi;
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c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài
liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở;
d) Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.
3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;
b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ
quan cấp đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 của Luật này.
4. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
dược bao gồm:
a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;
b) Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược đối với các trường
hợp thay đổi vị trí công việc yêu cầu phải có Chứng chỉ hành nghề dược;
c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài
liệu pháp lý chứng minh việc thay đổi trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ của
cơ sở.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 39. Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược
1. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược nộp đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Luật
này.
2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp; 20 ngày
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc
Giám đốc Sở Y tế tổ chức đánh giá và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược theo thẩm quyền; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản
và nêu rõ lý do.
Trường hợp cấp lại do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược thì người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật này. Thời
hạn cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược là 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
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Điều 40. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
dược
1. Chấm dứt hoạt động kinh doanh dược.
2. Không đáp ứng một trong các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dược quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật này.
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược được cấp nhưng không
đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật.
4. Không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục mà không thông báo
với cơ quan quản lý nhà nước về dược.
Điều 41. Quản lý Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược không quy định thời
hạn hiệu lực.
2. Chính phủ quy định chi tiết các nội dung sau đây:
a) Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dược;
b) Địa bàn và phạm vi kinh doanh đối với cơ sở bán lẻ là quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế xã;
c) Lộ trình thực hiện Thực hành tốt đối với loại hình cơ sở kinh doanh
dược.
Mục 3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC
Điều 42. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược
1. Cơ sở kinh doanh dược có các quyền sau đây:
a) Thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động kinh doanh dược nếu đáp
ứng đủ điều kiện tương ứng với từng loại hình cơ sở kinh doanh theo quy định
của Luật này;
b) Hưởng chính sách ưu đãi khi thực hiện hoạt động kinh doanh dược theo
quy định của pháp luật;
c) Được thông tin, quảng cáo thuốc theo quy định của pháp luật;
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d) Thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh để điều trị cho bệnh nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
đ) Tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc lưu động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu
số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo
quy định của Chính phủ.
2. Cơ sở kinh doanh dược có các trách nhiệm sau đây:
a) Phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và chỉ được
kinh doanh đúng loại hình cơ sở kinh doanh, phạm vi và địa điểm kinh doanh
ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;
b) Bảo đảm duy trì các điều kiện kinh doanh dược trong quá trình hoạt
động kinh doanh theo quy định của Luật này;
c) Thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại Điều 62 của Luật
này;
d) Bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do lỗi của cơ sở
theo quy định của pháp luật;
đ) Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong
trường hợp bảo đảm cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi xảy ra dịch
bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa;
e) Báo cáo Bộ Y tế hoặc Sở Y tế và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định
của pháp luật trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc
chấm dứt hoạt động;
g) Thông báo, cập nhật danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược
đang hành nghề tại cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ
trưởng Bộ Y tế;
h) Niêm yết công khai Chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở kinh doanh;
i) Báo cáo hằng năm và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý về
dược có thẩm quyền;
k) Tuân thủ quy định của Bộ Y tế trong việc mua, bán thuốc thuộc Danh
mục thuốc hạn chế bán lẻ;
l) Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ bằng đồng Việt Nam tại nơi giao dịch
hoặc nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược để thuận tiện cho việc quan sát,
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nhận biết của khách hàng, cơ quan quản lý có thẩm quyền và tuân thủ các quy
định khác về quản lý giá thuốc;
m) Lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến từng lô thuốc, nguyên liệu
làm thuốc trong thời gian ít nhất là 01 năm kể từ ngày thuốc, nguyên liệu làm
thuốc hết hạn dùng;
n) Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo đúng điều kiện ghi trên
nhãn;
o) Ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho người sử dụng trong trường
hợp bán lẻ thuốc không đựng trong bao bì ngoài của thuốc; trường hợp không
có đơn thuốc đi kèm, phải ghi thêm liều dùng, số lần dùng và cách dùng;
p) Chỉ được bán thuốc kê đơn tại cơ sở bán lẻ thuốc khi có đơn thuốc.
3. Ngoài các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này, cơ sở kinh doanh
dược khi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt có các trách nhiệm sau đây:
a) Báo cáo định kỳ; báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu; báo cáo theo yêu cầu
của cơ quan quản lý có thẩm quyền;
b) Lập hồ sơ, lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan cho từng loại thuốc,
nguyên liệu làm thuốc theo quy định của Bộ Y tế.
Điều 43. Quyền và trách nhiệm của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm
thuốc
1. Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc có các quyền sau đây:
a) Quyền quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật này;
b) Nghiên cứu, sản xuất thử; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
nhượng quyền và nhận nhượng quyền sản xuất; gia công và nhận gia công
thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
c) Đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chuyển sở hữu giấy
đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu
hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc mà cơ sở đó sản xuất; đề nghị thu hồi thuốc,
nguyên liệu làm thuốc theo quy định của Luật này;
d) Nhập khẩu, mua nguyên liệu làm thuốc để phục vụ sản xuất; nhập khẩu
thuốc, nguyên liệu làm thuốc để phục vụ nghiên cứu, kiểm nghiệm, sử dụng làm
mẫu đăng ký lưu hành thuốc của cơ sở;
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đ) Bán nguyên liệu làm thuốc đã nhập khẩu để phục vụ sản xuất thuốc của
cơ sở đó cho cơ sở sản xuất thuốc khác;
e) Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở bán buôn, bán lẻ
thuốc và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
g) Xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại khoản 4 và khoản
5 Điều 60 của Luật này.
2. Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc có các trách nhiệm sau đây:
a) Trách nhiệm có liên quan quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i,
k, l, m và n khoản 2 Điều 42 của Luật này;
b) Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo đúng quy trình sản xuất và
tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký hoặc công bố;
c) Chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
do cơ sở sản xuất và chỉ được phép xuất xưởng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký;
d) Theo dõi chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc, nguyên liệu làm thuốc
do cơ sở sản xuất trong thời gian lưu hành trên thị trường và thu hồi thuốc,
nguyên liệu làm thuốc theo quy định của Luật này;
đ) Chịu trách nhiệm về số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã nhập
khẩu, mua, bán, sử dụng và báo cáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 44. Quyền và trách nhiệm của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc,
nguyên liệu làm thuốc
1. Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc có các quyền
sau đây:
a) Quyền quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 42 của Luật này;
b) Nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại Điều 60 của Luật
này;
c) Đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chuyển sở hữu giấy
đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu
hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; đề nghị thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc
theo quy định của Luật này;
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d) Bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu cho cơ sở bán buôn, cơ sở
bán lẻ thuốc, cơ sở sản xuất thuốc và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp
không được thực hiện quyền phân phối thuốc tại Việt Nam, cơ sở xuất khẩu,
nhập khẩu được bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu theo quy định của
Bộ trưởng Bộ Y tế;
đ) Xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại khoản 4 và khoản
5 Điều 60 của Luật này.
2. Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc có các trách
nhiệm sau đây:
a) Trách nhiệm quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m và n
khoản 2 Điều 42 của Luật này;
b) Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
do cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu và báo cáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 45. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản
thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc có các
quyền sau đây:
a) Quyền quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 42 của Luật này;
b) Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho tổ chức, cá nhân;
c) Xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại khoản 4 và khoản
5 Điều 60 của Luật này.
2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc có
trách nhiệm quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, m và n khoản 2 Điều
42 của Luật này.
Điều 46. Quyền và trách nhiệm của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm
thuốc
1. Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có các quyền sau đây:
a) Quyền quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật này;
b) Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
c) Mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
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d) Đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chuyển sở hữu giấy
đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu
hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; đề nghị thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc
theo quy định của Luật này;
đ) Xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại khoản 4 và khoản
5 Điều 60 của Luật này.
2. Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có các trách nhiệm sau
đây:
a) Trách nhiệm quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m và n
khoản 2 Điều 42 của Luật này;
b) Bảo đảm việc giao, nhận, bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải
do người có trình độ chuyên môn đảm nhận.
Điều 47. Quyền và trách nhiệm của cơ sở bán lẻ là nhà thuốc
1. Cơ sở bán lẻ là nhà thuốc có các quyền sau đây:
a) Quyền quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 42 của Luật này;
b) Mua nguyên liệu làm thuốc để pha chế thuốc theo đơn và bán thuốc
này tại cơ sở. Người quản lý chuyên môn về dược của nhà thuốc chịu trách
nhiệm quản lý trực tiếp việc pha chế thuốc tại cơ sở;
c) Mua thuốc để bán lẻ, trừ vắc xin; trường hợp mua, bán thuốc phải kiểm
soát đặc biệt và thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ thực hiện theo quy
định tại Điều 34 của Luật này;
d) Tham gia cấp phát thuốc của bảo hiểm, chương trình, dự án y tế khi
đáp ứng yêu cầu và điều kiện của bảo hiểm, chương trình, dự án đó;
đ) Người có Bằng dược sỹ được thay thế thuốc đã kê trong đơn thuốc
bằng một thuốc khác có cùng hoạt chất, đường dùng, liều lượng khi có sự đồng
ý của người mua và phải chịu trách nhiệm về việc thay đổi thuốc.
2. Cơ sở bán lẻ là nhà thuốc có các trách nhiệm sau đây:
a) Trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 42 và khoản 2 Điều 81 của Luật
này;
b) Bảo đảm điều kiện pha chế thuốc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
c) Không được bán nguyên liệu làm thuốc, trừ dược liệu.
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Điều 48. Quyền và trách nhiệm của cơ sở bán lẻ là quầy thuốc
1. Cơ sở bán lẻ là quầy thuốc có các quyền sau đây:
a) Quyền quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 42 của Luật này;
b) Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục
thuốc không kê đơn, trừ vắc xin; trường hợp mua, bán thuốc thuộc Danh mục
thuốc phải kiểm soát đặc biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ thực hiện theo
quy định tại Điều 34 của Luật này. Đối với quầy thuốc ở vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
thì được bán thêm một số loại thuốc khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
c) Tham gia cấp phát thuốc của bảo hiểm, chương trình, dự án y tế khi
đáp ứng yêu cầu và điều kiện của bảo hiểm, chương trình, dự án đó.
2. Cơ sở bán lẻ là quầy thuốc có các trách nhiệm sau đây:
a) Trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật này;
b) Không được bán nguyên liệu làm thuốc, trừ dược liệu.
Điều 49. Quyền và trách nhiệm của cơ sở bán lẻ là tủ thuốc trạm y tế xã
1. Cơ sở bán lẻ là tủ thuốc trạm y tế xã có các quyền sau đây:
a) Quyền quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 42 của Luật này;
b) Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu phù hợp với phân
tuyến chuyên môn kỹ thuật; trường hợp mua, bán thuốc thuộc Danh mục thuốc
phải kiểm soát đặc biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ thực hiện theo quy
định tại Điều 34 của Luật này;
c) Tham gia cấp phát thuốc của bảo hiểm, chương trình, dự án y tế khi
đáp ứng yêu cầu và điều kiện của bảo hiểm, chương trình, dự án đó.
2. Cơ sở bán lẻ là tủ thuốc trạm y tế xã có các trách nhiệm sau đây:
a) Trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật này;
b) Không được bán nguyên liệu làm thuốc, trừ dược liệu.
Điều 50. Quyền và trách nhiệm của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc
dược liệu, thuốc cổ truyền
1. Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền có các
quyền sau đây:
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a) Quyền quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 42 của Luật này;
b) Bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền;
c) Mua dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền để bán lẻ;
d) Tham gia cấp phát thuốc của bảo hiểm, chương trình, dự án y tế khi
đáp ứng yêu cầu và điều kiện của bảo hiểm, chương trình, dự án đó.
2. Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền có các
trách nhiệm sau đây:
a) Trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật này;
b) Không được bán thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu làm
thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang.
Điều 51. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm
thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc có
các quyền sau đây:
a) Quyền quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 42 của Luật này;
b) Tiến hành kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định;
c) Chứng nhận kết quả kiểm nghiệm đối với mẫu thuốc, nguyên liệu làm
thuốc đã kiểm nghiệm;
d) Nhập khẩu, mua hóa chất, chất chuẩn, mẫu thuốc, mẫu nguyên liệu làm
thuốc phục vụ cho hoạt động kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ
sở.
2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc có
các trách nhiệm sau đây:
a) Trách nhiệm quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, m và n khoản 2
Điều 42 của Luật này;
b) Bảo đảm trung thực, khách quan trong kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu
làm thuốc;
c) Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm nghiệm đối với mẫu thuốc, mẫu
nguyên liệu làm thuốc đã kiểm nghiệm.
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Điều 52. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc
trên lâm sàng
1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng có các quyền sau
đây:
a) Quyền quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 42 của Luật này;
b) Tiến hành hoạt động thử thuốc trên lâm sàng theo quy định;
c) Nhập khẩu, mua hóa chất, chất chuẩn, mẫu thuốc phục vụ cho hoạt
động thử thuốc trên lâm sàng;
d) Sử dụng kết quả nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng theo thỏa thuận
với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng.
2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng có các trách nhiệm
sau đây:
a) Trách nhiệm quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g, h, i, m và n khoản 2
Điều 42 của Luật này;
b) Chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng;
c) Chịu trách nhiệm về sự an toàn của người tham gia thử thuốc trên lâm
sàng và bồi thường thiệt hại cho người tham gia thử thuốc trên lâm sàng nếu rủi
ro xảy ra do lỗi của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng theo quy
định của pháp luật;
d) Bảo đảm trung thực, khách quan trong thử thuốc trên lâm sàng;
đ) Độc lập về kinh tế, tổ chức nhân sự đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thuốc thử trên lâm sàng.
Điều 53. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương
đương sinh học của thuốc
1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc có các
quyền sau đây:
a) Quyền quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 42 của Luật này;
b) Tiến hành giai đoạn nghiên cứu trên lâm sàng và giai đoạn phân tích
dịch sinh học trong thử tương đương sinh học của thuốc.
Trường hợp chỉ tiến hành giai đoạn phân tích dịch sinh học thì được ký
hợp đồng hoặc liên kết với cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng Thực hành
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tốt thử thuốc trên lâm sàng để thực hiện giai đoạn nghiên cứu trên lâm sàng
trong thử tương đương sinh học của thuốc;
c) Tiến hành hoạt động nghiên cứu thử tương đương sinh học của thuốc
theo quy định;
d) Nhập khẩu, mua hóa chất, chất chuẩn, mẫu thuốc phục vụ cho hoạt
động thử tương đương sinh học của thuốc;
đ) Sử dụng kết quả nghiên cứu thử tương đương sinh học của thuốc theo
thỏa thuận với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thuốc thử tương đương sinh học.
2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc có các
trách nhiệm sau đây:
a) Trách nhiệm quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g, h, i, m và n khoản 2
Điều 42 của Luật này;
b) Chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu thử tương đương sinh học của
thuốc đối với mẫu thuốc đã thử;
c) Chịu trách nhiệm về sự an toàn của người tham gia thử tương đương
sinh học và bồi thường thiệt hại cho người tham gia thử tương đương sinh học
nếu rủi ro xảy ra do lỗi của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học
của thuốc theo quy định của pháp luật;
d) Bảo đảm trung thực, khách quan trong thử tương đương sinh học của
thuốc;
đ) Độc lập về kinh tế, tổ chức nhân sự đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thuốc thử tương đương sinh học.
Chương V
ĐĂNG KÝ, LƯU HÀNH, THU HỒI THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
Mục 1. ĐĂNG KÝ THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
Điều 54. Đối tượng và yêu cầu đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Thuốc phải đăng ký trước khi lưu hành tại Việt Nam, trừ trường hợp sau
đây:
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a) Thuốc pha chế theo đơn tại nhà thuốc quy định tại điểm b khoản 1
Điều 47; thuốc sản xuất, pha chế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
Điều 85 của Luật này;
b) Thuốc được nhập khẩu quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật này;
c) Thuốc cổ truyền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 70 của Luật
này.
2. Nguyên liệu làm thuốc phải đăng ký trước khi lưu hành tại Việt Nam,
trừ trường hợp sau đây:
a) Nguyên liệu làm thuốc là dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam;
b) Nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều
60 của Luật này.
3. Cơ sở được đứng tên đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong
trường hợp sau đây:
a) Cơ sở có hoạt động sản xuất, bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc,
nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;
b) Cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc của nước ngoài có văn
phòng đại diện tại Việt Nam.
4. Thuốc, nguyên liệu làm thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt
Nam khi đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Bảo đảm yêu cầu về an toàn, hiệu quả;
b) Được sản xuất tại cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc đáp ứng
điều kiện theo quy định của Luật này;
c) Được sản xuất theo quy trình sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc và
đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Điều 102 và Điều 103 của Luật này.
5. Đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu khi đăng ký lưu hành
tại Việt Nam, cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại nước ngoài phải
được đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt sản xuất theo một trong các hình
thức sau đây:
a) Thẩm định hồ sơ liên quan đến điều kiện sản xuất;
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b) Công nhận, thừa nhận lẫn nhau về kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ
quan quản lý nhà nước về dược đối với yêu cầu đáp ứng Thực hành tốt sản xuất
thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
c) Kiểm tra tại cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
6. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký lưu hành đối với dược liệu, tá
dược, vỏ nang và khoản 5 Điều này.
Điều 55. Hình thức đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Thuốc, nguyên liệu làm thuốc được đăng ký theo một trong các hình
thức sau đây:
a) Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
b) Gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
c) Thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
2. Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong trường
hợp sau đây:
a) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành tại
Việt Nam;
b) Thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành nhưng có thay đổi về thành
phần dược chất, dược liệu; hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng các thành phần
dược chất, dược liệu có tác dụng; dạng bào chế; đường dùng; cơ sở sản xuất,
trừ trường hợp thay đổi cơ sở đóng gói thứ cấp, cơ sở xuất xưởng, địa điểm
xuất xưởng;
c) Nguyên liệu làm thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành nhưng có
thay đổi về cơ sở sản xuất, trừ trường hợp thay đổi cơ sở đóng gói thứ cấp, cơ
sở xuất xưởng, địa điểm xuất xưởng.
3. Thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
đã được cấp tại Việt Nam có các thay đổi trong thời hạn hiệu lực, trừ trường
hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này.
4. Gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi giấy
đăng ký lưu hành hết thời hạn hiệu lực bao gồm cả thuốc, nguyên liệu làm
thuốc có thay đổi về hồ sơ hành chính tại thời điểm đăng ký gia hạn.
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Điều 56. Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, thời hạn cấp, gia hạn, thay đổi, bổ
sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu
hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên cơ sở thẩm định hồ sơ, tư vấn của Hội
đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành
thuốc, nguyên liệu làm thuốc nộp tại Bộ Y tế.
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
bao gồm:
a) Hồ sơ hành chính bao gồm đơn đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành
thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập văn
phòng đại diện còn thời hạn hiệu lực đối với cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên
liệu làm thuốc của nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
dược còn thời hạn hiệu lực đối với cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm
thuốc của Việt Nam; bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận sản
phẩm dược phẩm đối với thuốc nhập khẩu còn thời hạn hiệu lực; mẫu nhãn
thuốc, nguyên liệu làm thuốc; thông tin về thuốc và các tài liệu khác về kinh
doanh và lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
b) Hồ sơ kỹ thuật chứng minh thuốc, nguyên liệu làm thuốc đáp ứng các
yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 54 của Luật này; đối với thuốc mới, sinh
phẩm tham chiếu, vắc xin, thuốc dược liệu có chỉ định đối với các bệnh thuộc
danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành phải có thêm hồ sơ lâm sàng chứng
minh đạt an toàn, hiệu quả; đối với sinh phẩm tương tự phải có thêm hồ sơ
chứng minh tương tự về chất lượng, an toàn, hiệu quả so với một sinh phẩm
tham chiếu; đối với thuốc có yêu cầu thử tương đương sinh học phải có thêm
báo cáo số liệu nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc;
c) Mẫu nhãn thực tế của thuốc, nguyên liệu làm thuốc lưu hành tại nước
sở tại hoặc nước tham chiếu đối với thuốc nhập khẩu.
3. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm
thuốc bao gồm:
a) Đơn đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm
thuốc;
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b) Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập văn phòng đại diện còn
thời hạn hiệu lực đối với cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc của
nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược còn thời hạn
hiệu lực đối với cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Việt Nam;
c) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận sản phẩm dược
phẩm còn thời hạn hiệu lực đối với thuốc nhập khẩu;
d) Báo cáo lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
đ) Báo cáo an toàn, hiệu quả đối với thuốc có yêu cầu tiếp tục theo dõi
an toàn, hiệu quả;
e) Bản sao giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt
Nam.
4. Hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên
liệu làm thuốc bao gồm:
a) Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu
làm thuốc;
b) Hồ sơ kỹ thuật đối với nội dung thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu
hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
c) Bản sao giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt
Nam còn hiệu lực.
5. Thời hạn cấp, gia hạn hoặc thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành
thuốc, nguyên liệu làm thuốc:
a) Không quá 12 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với việc cấp giấy
đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
đối với thuốc mới, sinh phẩm tham chiếu, sinh phẩm tương tự, vắc xin, thuốc
dược liệu có chỉ định đối với các bệnh thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế
ban hành trong đó có hồ sơ lâm sàng đã chứng minh đạt an toàn, hiệu quả;
b) Không quá 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với việc gia hạn,
thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
c) Trường hợp không cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu
hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc chưa đáp ứng đủ điều kiện cấp, gia hạn,
thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải có
văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
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6. 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.
Thời hạn hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc là 03 năm kể từ ngày
cấp đối với thuốc có yêu cầu tiếp tục theo dõi an toàn, hiệu quả.
7. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục cấp, gia hạn, thay
đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Điều 57. Quyền và trách nhiệm của cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm
thuốc
1. Cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc có các quyền sau đây:
a) Được hướng dẫn về đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc; được biết
tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc và các thông tin
khác liên quan đến thuốc, nguyên liệu làm thuốc sau khi được cấp giấy đăng ký
lưu hành;
b) Đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu hành của thuốc, nguyên liệu làm thuốc
do cơ sở đăng ký.
2. Cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc có các trách nhiệm sau đây:
a) Thông báo cho cơ quan quản lý trong trường hợp thuốc, nguyên liệu
làm thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam bị thu hồi ở bất kỳ
nước nào trên thế giới; ngừng sản xuất, ngừng cung cấp hoặc nguy cơ và tình
trạng thiếu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; thay đổi cơ sở đăng ký thuốc, nguyên
liệu làm thuốc trong thời gian giấy đăng ký lưu hành còn thời hạn hiệu lực;
b) Lưu trữ đủ hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc và cung cấp hồ
sơ cho cơ quan quản lý có thẩm quyền khi có yêu cầu;
c) Thực hiện các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất khi có yêu
cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
Điều 58. Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi trong
trường hợp sau đây:
a) Thuốc bị thu hồi do vi phạm ở mức độ 1;
b) Trong thời hạn 60 tháng có 02 lô thuốc bị thu hồi bắt buộc do vi phạm
ở mức độ 2 hoặc 03 lô thuốc trở lên vi phạm chất lượng;
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c) Thuốc nhập khẩu bị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thu hồi
Giấy chứng nhận sản phẩm dược phẩm mà giấy đó là căn cứ để Bộ Y tế cấp
giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;
d) Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được cấp dựa trên
hồ sơ giả mạo;
đ) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc được sản xuất không đúng địa chỉ theo hồ
sơ đăng ký;
e) Dược chất, dược liệu hoặc thuốc có chứa dược chất, dược liệu được Tổ
chức Y tế Thế giới, cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước
xuất xứ của thuốc khuyến cáo không an toàn, hiệu quả cho người sử dụng;
g) Cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc đề
nghị thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.
2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục thu hồi giấy đăng ký
lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Mục 2. LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
Điều 59. Quy định về lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc lưu hành trên thị trường bao gồm:
a) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành;
b) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu quy định tại các khoản 1, 2, 3
và 4 Điều 60 của Luật này;
c) Thuốc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47, khoản 1 và khoản 2 Điều
70, khoản 3 Điều 85 của Luật này;
d) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước được phép tiếp tục
lưu hành đến hết hạn dùng trong trường hợp được sản xuất trước ngày giấy
đăng ký lưu hành hết thời hạn hiệu lực;
đ) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu được phép tiếp tục lưu hành
đến hết hạn dùng trong trường hợp được giao hàng tại cảng đi của nước xuất
khẩu trước ngày giấy đăng ký lưu hành hết thời hạn hiệu lực;
e) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước hoặc thuốc nhập khẩu
trước ngày giấy đăng ký lưu hành bị thu hồi theo quy định tại Điều 58 của Luật
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này, trừ trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi theo quy định tại
Điều 62 của Luật này.
2. Thuốc lưu hành trên thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Đạt tiêu chuẩn chất lượng và bảo đảm về an toàn, hiệu quả;
b) Đáp ứng yêu cầu về nhãn thuốc quy định tại Điều 61 của Luật này và
các quy định khác của pháp luật có liên quan;
c) Vật liệu bao bì và dạng đóng gói phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất
lượng thuốc.
3. Nguyên liệu làm thuốc lưu hành trên thị trường phải đáp ứng các yêu
cầu sau đây:
a) Đạt tiêu chuẩn chất lượng để sản xuất thuốc và bảo đảm về an toàn,
hiệu quả;
b) Đáp ứng yêu cầu về nhãn thuốc theo quy định tại Điều 61 của Luật này
và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
c) Vật liệu bao bì và dạng đóng gói phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất
lượng nguyên liệu làm thuốc.
Điều 60. Thuốc, nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu, xuất khẩu
1. Thuốc, nguyên liệu làm thuốc là dược chất đã có giấy đăng ký lưu hành
tại Việt Nam, nguyên liệu làm thuốc là dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ
đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu
mà không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu, trừ thuốc, nguyên liệu làm
thuốc quy định tại khoản 4 Điều này.
2. Thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được cấp
phép nhập khẩu và chỉ được nhập khẩu không quá số lượng ghi trong giấy phép
nhập khẩu trong trường hợp sau đây:
a) Có chứa dược chất chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc hoặc đã có
giấy đăng ký lưu hành thuốc nhưng thuốc chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu điều
trị;
b) Có chứa dược liệu lần đầu sử dụng làm thuốc tại Việt Nam hoặc đã
từng sử dụng làm thuốc tại Việt Nam nhưng thuốc chưa đáp ứng đủ cho nhu
cầu điều trị;
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c) Đáp ứng nhu cầu cấp bách cho quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch
bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, nhu cầu điều trị đặc biệt;
d) Thuốc hiếm;
đ) Thuốc có cùng tên thương mại, thành phần hoạt chất, hàm lượng hoặc
nồng độ, dạng bào chế với biệt dược gốc có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại
Việt Nam, được sản xuất bởi chính nhà sản xuất biệt dược gốc hoặc bởi nhà sản
xuất được ủy quyền, có giá thấp hơn so với thuốc biệt dược gốc lưu hành tại
Việt Nam theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế;
e) Phục vụ cho chương trình y tế của Nhà nước;
g) Viện trợ, viện trợ nhân đạo;
h) Thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học, đánh giá sinh khả
dụng, làm mẫu đăng ký, mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, tham gia trưng
bày tại triển lãm, hội chợ;
i) Trường hợp khác không vì mục đích thương mại.
3. Nguyên liệu làm thuốc là dược chất chưa có giấy đăng ký lưu hành tại
Việt Nam được cấp phép nhập khẩu và chỉ được nhập khẩu không quá số lượng
ghi trong giấy phép nhập khẩu trong trường hợp sau đây:
a) Để làm mẫu đăng ký, mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu thuốc, tham gia
trưng bày tại triển lãm, hội chợ;
b) Để sản xuất thuốc xuất khẩu, thuốc phục vụ yêu cầu quốc phòng, an
ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.
4. Thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép xuất khẩu,
nhập khẩu và chỉ được xuất khẩu, nhập khẩu không quá số lượng được ghi
trong giấy phép.
Tùy từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ quy định các loại
thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát nhập khẩu.
5. Thuốc, nguyên liệu làm thuốc được phép xuất khẩu không cần giấy phép
của Bộ Y tế, trừ dược liệu thuộc danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm,
đặc hữu phải kiểm soát, thuốc phải kiểm soát đặc biệt, nguyên liệu làm thuốc là
dược chất hướng thần, dược chất gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc do Bộ
trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc chất phóng xạ theo danh mục do Chính phủ ban
hành.
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6. Bộ Y tế có trách nhiệm công bố thông tin liên quan đến thuốc được cấp
phép nhập khẩu theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này bao
gồm nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, số lượng, tên thuốc và số giấy phép nhập
khẩu; số lượng giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với mỗi hoạt chất.
7. Chính phủ quy định chi tiết các nội dung sau đây:
a) Tiêu chí, hồ sơ, thủ tục, thời gian cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu đối
với thuốc quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và danh mục thuốc,
nguyên liệu làm thuốc cấm nhập khẩu, cấm sản xuất;
b) Nhập khẩu dược liệu, tá dược, vỏ nang, bao bì tiếp xúc trực tiếp với
thuốc.
Điều 61. Nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc lưu hành trên thị trường
1. Nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc lưu hành trên thị trường phải thể
hiện các nội dung sau đây:
a) Tên thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
b) Dạng bào chế, trừ nguyên liệu làm thuốc;
c) Thành phần, hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng dược chất, dược liệu
của thuốc, nguyên liệu làm thuốc; nhãn của thuốc cổ truyền thuộc Danh mục bí
mật của Nhà nước và của thuốc gia truyền được phép không thể hiện một số
thành phần dược liệu, hàm lượng, khối lượng dược liệu và phải có dòng chữ
“Công thức sản xuất thuốc là bí mật nhà nước” hoặc “Công thức sản xuất thuốc
là bí mật gia truyền”;
d) Quy cách đóng gói;
đ) Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất;
e) Tên, địa chỉ của cơ sở nhập khẩu đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc
nhập khẩu;
g) Số giấy đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu, số lô sản xuất,
ngày sản xuất;
h) Hạn dùng của thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
i) Điều kiện bảo quản và thông tin cần thiết khác theo quy định.
2. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc là một phần không thể tách rời của nhãn
thuốc và có đầy đủ thông tin quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, h và i khoản 1
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Điều này và được thể hiện bằng tiếng Việt, trừ trường hợp thông tin không thể
dịch ra tiếng Việt hoặc dịch ra tiếng Việt không có nghĩa.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm
thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc; quyết định việc thay đổi hạn dùng của
thuốc đã ghi trên nhãn thuốc trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh,
phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.
Mục 3. THU HỒI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
Điều 62. Các trường hợp thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Thuốc bị thu hồi trong trường hợp sau đây:
a) Không thuộc trường hợp được phép lưu hành quy định tại khoản 1 Điều
59 của Luật này;
b) Giấy đăng ký lưu hành thuốc bị thu hồi trong trường hợp quy định tại
các điểm a, b, d, đ và e khoản 1 Điều 58 của Luật này;
c) Không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 54 hoặc khoản 2
Điều 59 của Luật này;
d) Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thuốc sản xuất từ nguyên liệu
làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng;
đ) Có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thuốc không đạt
yêu cầu về an toàn, hiệu quả;
e) Thuốc không có bằng chứng đã được kiểm tra chất lượng trong quá
trình sản xuất và trước khi xuất xưởng;
g) Có thông báo thu hồi thuốc của cơ quan quản lý về dược của nước
ngoài.
2. Nguyên liệu làm thuốc lưu hành trên thị trường bị thu hồi trong trường
hợp sau đây:
a) Nguyên liệu làm thuốc bị sử dụng sai mục đích;
b) Giấy đăng ký lưu hành nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi trong trường
hợp quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 58 của Luật này;
c) Không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 54 hoặc khoản 3
Điều 59 của Luật này;
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d) Nguyên liệu làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng để sản xuất
thuốc; nguyên liệu làm thuốc không đúng xuất xứ đã đăng ký lưu hành hoặc giấy
phép nhập khẩu;
đ) Nguyên liệu làm thuốc không có bằng chứng đã được kiểm tra chất
lượng trong quá trình sản xuất và trước khi xuất xưởng;
e) Có thông báo thu hồi nguyên liệu làm thuốc của cơ quan quản lý về
dược của nước ngoài.
Điều 63. Hình thức thu hồi, mức độ vi phạm, phạm vi và thời gian thu hồi
và xử lý thuốc bị thu hồi
1. Hình thức thu hồi thuốc bao gồm:
a) Thu hồi tự nguyện là thu hồi do cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở sản xuất,
cơ sở nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thuốc tự nguyện thực hiện;
b) Thu hồi bắt buộc là thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền trong trường hợp thu hồi quy định tại Điều 62 của Luật này.
2. Mức độ vi phạm của thuốc bao gồm:
a) Mức độ 1 là mức độ mà thuốc có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng
đối với sức khỏe hoặc ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng;
b) Mức độ 2 là mức độ mà thuốc có bằng chứng không bảo đảm đầy đủ
hiệu quả điều trị hoặc có nguy cơ không an toàn cho người sử dụng nhưng
chưa đến mức gây tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe hoặc chưa ảnh hưởng
đến tính mạng của người sử dụng;
c) Mức độ 3 là mức độ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và
điểm b khoản này mà do các nguyên nhân khác nhưng không ảnh hưởng đến
hiệu quả điều trị và an toàn khi sử dụng.
3. Phạm vi và thời gian yêu cầu thu hồi thuốc được thực hiện như sau:
a) Thu hồi ở tất cả cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
và người sử dụng trong trường hợp thuốc vi phạm ở mức độ 1. Việc thu hồi
phải hoàn thành trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
b) Thu hồi ở tất cả cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
và người sử dụng trong trường hợp thuốc vi phạm ở mức độ 2. Việc thu hồi
phải hoàn thành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
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c) Thu hồi ở tất cả cơ sở kinh doanh dược trong trường hợp thuốc vi
phạm ở mức độ 3. Việc thu hồi phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày có quyết định thu hồi;
d) Trường hợp việc thu hồi thuốc vi phạm ở mức độ 1 và việc thu hồi
thuốc vượt quá khả năng thu hồi của cơ sở sản xuất thuốc trong nước, cơ sở
nhập khẩu, cơ sở ủy thác nhập khẩu thuốc hoặc quá thời hạn thu hồi mà cơ sở
sản xuất thuốc trong nước, cơ sở nhập khẩu, cơ sở ủy thác nhập khẩu thuốc
không thực hiện việc thu hồi thì bị cưỡng chế thu hồi theo quy định của pháp
luật.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp tổ chức cưỡng chế thu hồi
thuốc; cơ sở sản xuất thuốc trong nước, cơ sở nhập khẩu, cơ sở ủy thác nhập
khẩu thuốc có trách nhiệm thanh toán chi phí cho việc thu hồi và xử lý thuốc bị
thu hồi.
4. Xử lý thuốc bị thu hồi được thực hiện như sau:
a) Thuốc bị thu hồi theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này
phải bị tiêu hủy;
b) Thuốc bị thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này được phép
khắc phục, tái xuất hoặc tiêu hủy trong trường hợp không thể khắc phục được.
Điều 64. Trách nhiệm thu hồi thuốc
1. Cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở sản xuất thuốc trong nước, cơ sở có pha
chế, chế biến, bào chế thuốc, cơ sở nhập khẩu, cơ sở ủy thác nhập khẩu thuốc
có thuốc bị thu hồi có các trách nhiệm sau đây:
a) Ngừng kinh doanh thuốc bị thu hồi;
b) Chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan công bố thông tin
về thuốc bị thu hồi và tổ chức thu hồi, tiếp nhận thuốc bị thu hồi;
c) Xử lý thuốc bị thu hồi;
d) Chi trả chi phí cho việc thu hồi, xử lý thuốc bị thu hồi, bồi thường thiệt
hại theo quy định của pháp luật;
đ) Báo cáo Bộ Y tế về việc thu hồi thuốc và kết quả thu hồi thuốc;
e) Trường hợp thu hồi tự nguyện thì phải tạm ngừng kinh doanh thuốc bị
thu hồi và báo cáo Bộ Y tế trước khi tiến hành việc thu hồi thuốc.
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2. Cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc có các trách nhiệm sau đây:
a) Ngừng kinh doanh, cấp phát thuốc bị thu hồi;
b) Thông báo và tổ chức thu hồi, tiếp nhận thuốc bị thu hồi do cơ sở kinh
doanh, cung cấp, người sử dụng trả lại;
c) Trả thuốc bị thu hồi cho cơ sở đã cung cấp thuốc;
d) Chi trả chi phí cho việc thu hồi, xử lý thuốc bị thu hồi và bồi thường
thiệt hại theo quy định của pháp luật trong trường hợp có lỗi.
3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng thuốc có các trách
nhiệm sau đây:
a) Ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng thuốc bị thu hồi;
b) Trả lại thuốc bị thu hồi cho cơ sở cung ứng thuốc.
4. Bộ Y tế có các trách nhiệm sau đây:
a) Căn cứ vào mức độ vi phạm về chất lượng, an toàn, hiệu quả, quyết
định việc thu hồi, xử lý thuốc thu hồi trên phạm vi toàn quốc;
b) Rà soát báo cáo đánh giá và trả lời về đề xuất tự nguyện thu hồi của
cơ sở sản xuất, kinh doanh;
c) Kiểm tra, giám sát việc tổ chức và thực hiện thu hồi thuốc, nguyên liệu
làm thuốc; xử lý cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật;
d) Công bố thông tin về thuốc bị thu hồi trên cổng thông tin điện tử của
Bộ Y tế, Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam đối với trường hợp
thu hồi thuốc vi phạm ở mức độ 1 ngay sau khi có quyết định thu hồi thuốc.
5. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm công
bố thông tin về thu hồi thuốc vi phạm ở mức độ 1 và không thu phí.
Điều 65. Thẩm quyền ra quyết định thu hồi thuốc, thủ tục thu hồi thuốc
1. Bộ Y tế ra quyết định thu hồi thuốc trong trường hợp thuốc bị thu hồi
bắt buộc và trường hợp thu hồi tự nguyện khi thuốc vi phạm ở mức độ 1, mức
độ 2. Thời gian ra quyết định thu hồi thuốc không quá 24 giờ kể từ khi có kết
luận thuốc thuộc trường hợp phải thu hồi và mức độ vi phạm của thuốc hoặc có
kết luận về việc thu hồi thuốc tự nguyện không phù hợp với mức độ vi phạm
của thuốc.
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2. Người đứng đầu cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở sản xuất thuốc trong nước,
cơ sở pha chế, chế biến, bào chế thuốc, cơ sở nhập khẩu hoặc ủy thác nhập
khẩu thuốc ra quyết định thu hồi thuốc trong trường hợp thu hồi tự nguyện
thuốc vi phạm ở mức độ 3 sau khi có ý kiến của Bộ Y tế. Thời gian ra quyết
định thu hồi thuốc không quá 24 giờ kể từ khi có ý kiến của Bộ Y tế.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc kết luận thuốc thuộc trường
hợp phải thu hồi, mức độ vi phạm của thuốc, thủ tục thu hồi thuốc và việc xử lý
thuốc bị thu hồi.
4. Chính phủ quy định thẩm quyền, hình thức, thủ tục thu hồi nguyên liệu
làm thuốc; biện pháp xử lý nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi.
Chương VI
DƯỢC LIỆU VÀ THUỐC CỔ TRUYỀN
Mục 1. DƯỢC LIỆU
Điều 66. Nuôi trồng, thu hái, khai thác, chế biến dược liệu
1. Việc nuôi trồng, thu hái dược liệu tuân thủ Thực hành tốt nuôi trồng,
thu hái dược liệu.
2. Việc khai thác, chế biến dược liệu tự nhiên phải bảo đảm đúng chủng
loại, quy cách, quy trình, thời điểm, phương pháp chế biến và cách bảo quản của
từng dược liệu.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định lộ trình áp dụng Thực hành tốt nuôi trồng,
thu hái dược liệu và ban hành các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự
nhiên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Điều 67. Bảo quản dược liệu
1. Việc bảo quản dược liệu phải tuân thủ Thực hành tốt về bảo quản
thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
2. Dược liệu lưu hành trên thị trường phải được đóng gói bằng bao bì đạt
tiêu chuẩn và được ghi nhãn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 68. Chất lượng của dược liệu
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1. Dược liệu phải đạt tiêu chuẩn chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ
ràng. Khi đưa vào sản xuất, chế biến, bào chế thuốc, mức tồn dư hóa chất bảo
vệ thực vật, hóa chất bảo quản, giới hạn kim loại nặng, giới hạn vi sinh vật, giới
hạn độc tính của dược liệu không được vượt mức quy định.
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến, cung ứng dược liệu
phải công bố tiêu chuẩn dược liệu theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và
quy chuẩn kỹ thuật trong trường hợp dược liệu chưa có giấy đăng ký lưu hành
và chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng của dược liệu; báo cáo với cơ
quan quản lý nhà nước về dược về số lượng của dược liệu được nhập khẩu để
kinh doanh và sử dụng để pha chế, chế biến, sản xuất thuốc.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều này.
Mục 2. THUỐC CỔ TRUYỀN
Điều 69. Kinh doanh thuốc cổ truyền
1. Việc kinh doanh thuốc cổ truyền được áp dụng thực hiện theo quy định
tại Chương IV của Luật này.
2. Cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền lưu hành toàn quốc, cơ sở bán lẻ thuốc
cổ truyền phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền phải có địa điểm, nhà xưởng sản xuất,
phòng kiểm nghiệm, kho bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hệ thống phụ
trợ, trang thiết bị, máy móc sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản thuốc, hệ thống
quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự tuân thủ Thực hành
tốt sản xuất thuốc đối với thuốc cổ truyền;
b) Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền phải
tuân thủ quy định về địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài
liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự;
c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về chất
lượng thuốc của cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền phải có văn bằng chuyên môn
quy định tại điểm a hoặc điểm c khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm
thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp với chuyên môn của người hành
nghề, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này. Người chịu trách nhiệm
chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền lưu hành toàn quốc có
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thể đồng thời là người phụ trách về bảo đảm chất lượng thuốc của cơ sở sản
xuất;
d) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo
đảm chất lượng thuốc của hợp tác xã, hộ kinh doanh sản xuất thuốc cổ truyền
phải có một trong các văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a, c, e, g, i hoặc
l khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở
dược phù hợp với chuyên môn của người hành nghề, trừ trường hợp quy định
tại điểm c khoản 2 Điều 13 của Luật này. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của hợp tác xã, hộ kinh doanh sản xuất thuốc cổ truyền có thể đồng thời
là người phụ trách về bảo đảm chất lượng thuốc của cơ sở sản xuất;
đ) Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc cổ
truyền thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật này.
3. Chính phủ quy định chi tiết việc kinh doanh thuốc cổ truyền và quản lý
thuốc cổ truyền nhập khẩu vào Việt Nam.
Điều 70. Cung ứng, chế biến, bào chế và sử dụng thuốc cổ truyền trong cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được chế biến, bào
chế, cân (bốc) thuốc cổ truyền theo bài thuốc, đơn thuốc để sử dụng và bán lẻ
theo đơn tại chính cơ sở đó.
2. Thuốc cổ truyền do bệnh viện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh
bằng y học cổ truyền tuyến tỉnh trở lên chế biến, bào chế được bán cho cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng y
học cổ truyền khác trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để
điều trị cho bệnh nhân tại cơ sở đó.
3. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chế biến, bào chế
thuốc cổ truyền phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của các
loại thuốc do chính cơ sở chế biến, bào chế.
4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định điều kiện chế biến, bào chế và quản lý
thuốc cổ truyền quy định tại Điều này.
Điều 71. Đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc cổ truyền
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1. Thuốc cổ truyền lưu hành trên thị trường phải thực hiện việc đăng ký,
lưu hành, thu hồi thuốc theo quy định tại Chương V của Luật này, trừ quy định
tại khoản 2 Điều này.
2. Thời hạn cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc
cổ truyền được quy định như sau:
a) Không quá 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với việc cấp giấy
đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền;
b) Không quá 12 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với việc cấp giấy
đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền đối với thuốc cổ truyền phải thử lâm sàng;
c) Không quá 01 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với việc gia hạn,
thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền;
d) Trường hợp không cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu
hành thuốc cổ truyền hoặc chưa đáp ứng đủ điều kiện cấp giấy đăng ký lưu
hành thuốc cổ truyền theo quy định của Luật này thì phải trả lời bằng văn bản
và nêu rõ lý do.
3. Thuốc cổ truyền được cân (bốc) theo bài thuốc, đơn thuốc được chế
biến, bào chế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều 70 của Luật này không phải đăng ký lưu hành. Người đứng đầu cơ
sở chịu trách nhiệm thu hồi thuốc theo quy định khi phát hiện thuốc không bảo
đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả.
Điều 72. Thử thuốc cổ truyền trên lâm sàng trước khi đăng ký lưu hành
1. Thuốc cổ truyền được miễn thử, miễn một số giai đoạn thử lâm sàng
hoặc phải thử lâm sàng đầy đủ các giai đoạn.
2. Thuốc cổ truyền được miễn thử lâm sàng trong trường hợp sau đây:
a) Thuốc cổ truyền đã được Bộ Y tế công nhận;
b) Thuốc cổ truyền đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày Luật
này có hiệu lực, trừ thuốc có đề nghị phải thử lâm sàng của Hội đồng tư vấn
cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chí cụ thể để xác định trường hợp
miễn một số giai đoạn thử thuốc cổ truyền trên lâm sàng hoặc phải thử lâm
sàng đầy đủ các giai đoạn tại Việt Nam.
Điều 73. Chất lượng thuốc cổ truyền
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1. Thuốc cổ truyền được cân (bốc) theo bài thuốc, đơn thuốc, được bào
chế, chế biến trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 và khoản
2 Điều 70 của Luật này phải bảo đảm chất lượng do Bộ Y tế quy định.
2. Thuốc cổ truyền lưu hành toàn quốc phải bảo đảm chất lượng theo quy
định tại Điều 102 và Điều 103 của Luật này.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc công nhận bài thuốc cổ truyền, bài
thuốc cổ truyền quý hiếm; các bài thuốc, đơn thuốc được sử dụng để cân (bốc);
hướng dẫn về phương pháp chế biến, bào chế hoặc phối ngũ theo lý luận và
phương pháp của y học cổ truyền; hướng dẫn đối với các thuốc cổ truyền có
dạng bào chế hiện đại.
Chương VII
ĐƠN THUỐC VÀ SỬ DỤNG THUỐC
Điều 74. Đơn thuốc
1. Đơn thuốc là căn cứ để bán thuốc, cấp phát thuốc, pha chế thuốc, cân
(bốc) thuốc, sử dụng thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc.
2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về đơn thuốc, việc kê đơn thuốc.
Điều 75. Sử dụng thuốc
1. Sử dụng thuốc trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện
theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
2. Sử dụng thuốc ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như
sau:
a) Người sử dụng thuốc có quyền lựa chọn cơ sở bán lẻ thuốc để mua
thuốc; thực hiện theo đúng hướng dẫn đã ghi trong đơn thuốc, tờ hướng dẫn sử
dụng thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc của người bán lẻ thuốc;
b) Người kê đơn thuốc có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng các thuốc được
kê trong đơn và chịu trách nhiệm về đơn thuốc đã kê;
c) Cơ sở bán lẻ thuốc phải hướng dẫn sử dụng thuốc cho người sử dụng.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thành lập Hội đồng liên ngành xác định
nguyên nhân và đối tượng chịu trách nhiệm trong trường hợp thuốc gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng.
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Chương VIII
THÔNG TIN THUỐC, CẢNH GIÁC DƯỢC VÀ QUẢNG CÁO THUỐC
Điều 76. Nội dung và trách nhiệm thông tin thuốc
1. Thông tin thuốc nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an
toàn, hiệu quả cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng
thuốc.
2. Thông tin thuốc phải cập nhật, rõ ràng, đầy đủ, chính xác dựa trên bằng
chứng, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng được cung cấp thông tin.
3. Căn cứ để xây dựng nội dung thông tin thuốc bao gồm các tài liệu sau
đây, trừ trường hợp thông tin quy định tại điểm c khoản 5 và điểm a khoản 6
Điều này:
a) Dược thư Quốc gia Việt Nam;
b) Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt;
c) Tài liệu, hướng dẫn chuyên môn có liên quan đến thuốc do Bộ Y tế ban
hành hoặc công nhận.
4. Dược thư Quốc gia Việt Nam là tài liệu chính thức về hướng dẫn sử
dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm ban
hành và cập nhật Dược thư Quốc gia Việt Nam.
5. Nội dung thông tin thuốc bao gồm:
a) Thông tin cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm tên
thuốc, thành phần, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế, chỉ định, chống chỉ định,
liều dùng, cách dùng, sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt, các thông tin
liên quan đến cảnh báo và an toàn thuốc và các thông tin cần thiết khác;
b) Thông tin cho người sử dụng thuốc bao gồm tên thuốc, công dụng, chỉ
định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng và những vấn đề cần lưu ý trong quá
trình sử dụng thuốc;
c) Thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước về dược bao gồm thông tin
cập nhật về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc.
6. Trách nhiệm cung cấp thông tin thuốc được quy định như sau:
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a) Cơ sở kinh doanh dược, văn phòng đại diện của thương nhân nước
ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam, cơ sở đăng ký thuốc có trách
nhiệm cập nhật thông tin thuốc của cơ sở đang lưu hành trên thị trường cho cơ
quan quản lý nhà nước về dược;
b) Cơ sở kinh doanh dược, văn phòng đại diện của thương nhân nước
ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam, cơ sở đăng ký thuốc có trách
nhiệm cung cấp thông tin thuốc phù hợp với thông tin quy định tại khoản 3
Điều này cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng thuốc.
Người của cơ sở kinh doanh dược giới thiệu thuốc cho người hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
c) Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp thông
tin thuốc có liên quan cho người sử dụng thuốc trong quá trình khám bệnh, chữa
bệnh;
d) Cơ quan quản lý nhà nước về dược trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn
của mình có trách nhiệm công bố thông tin về chất lượng, an toàn, hiệu quả của
thuốc.
7. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thuốc phải chịu trách nhiệm về
những thông tin do mình cung cấp.
Điều 77. Cảnh giác dược
1. Nội dung hoạt động cảnh giác dược bao gồm:
a) Theo dõi, phát hiện, báo cáo thông tin liên quan đến phản ứng có hại
của thuốc, sai sót liên quan đến thuốc, nghi ngờ thuốc giả, thuốc không đạt tiêu
chuẩn chất lượng và thông tin liên quan đến thuốc không có hoặc không đạt
hiệu quả điều trị;
b) Thu thập, xử lý thông tin quy định tại điểm a khoản này; đánh giá lợi
ích, nguy cơ, kết luận, quản lý rủi ro liên quan đến thuốc;
c) Công bố kết luận của cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề an toàn
của thuốc.
2. Người sử dụng thuốc khi có những dấu hiệu bất thường trong quá trình
sử dụng cần thông báo đến người trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở
bán lẻ thuốc nơi đã mua thuốc và đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để có biện
pháp xử lý kịp thời.
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3. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có các trách nhiệm sau đây:
a) Chủ động theo dõi, phát hiện có dấu hiệu bất thường, sai sót liên quan
đến thuốc và nghi ngờ về chất lượng, hiệu quả của thuốc trong quá trình hành
nghề;
b) Đánh giá, xử lý và dự phòng khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, sai
sót hoặc khi nhận được thông tin từ người sử dụng thuốc quy định tại khoản 2
Điều này;
c) Báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền về các thông tin thu thập được khi
thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
4. Cơ sở bán lẻ thuốc có các trách nhiệm sau đây:
a) Tư vấn trong phạm vi chuyên môn cho người sử dụng thuốc về các biện
pháp xử lý khi có dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng thuốc;
b) Thu thập, báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền các thông tin về dấu
hiệu bất thường trong quá trình sử dụng thuốc.
5. Cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở pha chế, chế biến thuốc, cơ sở đăng ký
thuốc có các trách nhiệm sau đây:
a) Tổ chức theo dõi về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc khi đưa ra
lưu hành trên thị trường;
b) Báo cáo và cập nhật thông tin cho cơ quan có thẩm quyền về chất
lượng, an toàn, hiệu quả liên quan đến thuốc do cơ sở mình sản xuất, đăng ký
lưu hành, pha chế, chế biến.
6. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc tạm ngừng kinh doanh, sử dụng và
niêm phong bảo quản trong trường hợp thuốc có dấu hiệu không an toàn cho
người sử dụng.
Điều 78. Tổ chức hoạt động thông tin thuốc và cảnh giác dược
1. Cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ
chức hoạt động thông tin thuốc và cảnh giác dược tại cơ sở.
2. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức hệ thống thông tin thuốc và
cảnh giác dược.
3. Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, thẩm
định và xác nhận nội dung thông tin thuốc.
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Điều 79. Quảng cáo thuốc
1. Việc quảng cáo thuốc thực hiện theo đúng nội dung quảng cáo đã được
Bộ Y tế xác nhận và theo quy định của pháp luật về quảng cáo có liên quan.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận nội
dung quảng cáo thuốc, Bộ Y tế thẩm định và cấp giấy xác nhận nội dung quảng
cáo thuốc. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc có
yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung quảng cáo, Bộ Y tế phải trả lời bằng văn bản
và nêu rõ lý do.
2. Điều kiện đối với thuốc được quảng cáo được quy định như sau:
a) Thuộc Danh mục thuốc không kê đơn;
b) Không thuộc trường hợp hạn chế sử dụng hoặc sử dụng dưới sự giám
sát của thầy thuốc theo khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Giấy đăng ký lưu hành thuốc còn thời hạn hiệu lực tại Việt Nam.
3. Chính phủ quy định chi tiết nội dung quảng cáo thuốc, hồ sơ, thủ tục
tiếp nhận, thẩm định và xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.
Chương IX
DƯỢC LÂM SÀNG
Điều 80. Nội dung hoạt động dược lâm sàng
1. Tư vấn trong quá trình xây dựng danh mục thuốc tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh để bảo đảm mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.
2. Tư vấn và giám sát việc kê đơn và sử dụng thuốc.
3. Thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc cho người hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh, người sử dụng thuốc và cộng đồng.
4. Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn chuyên môn liên quan đến sử
dụng thuốc và giám sát việc thực hiện các quy trình này.
5. Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh.
6. Tham gia theo dõi, giám sát phản ứng có hại của thuốc.
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7. Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến sử dụng thuốc
hợp lý, an toàn, hiệu quả.
Điều 81. Triển khai hoạt động dược lâm sàng
1. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động sử dụng
thuốc phải tổ chức và triển khai hoạt động dược lâm sàng theo nội dung quy
định tại Điều 80 của Luật này.
2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của nhà thuốc phải triển khai hoạt
động dược lâm sàng theo nội dung quy định tại các khoản 2, 3 và 6 Điều 80 của
Luật này cụ thể như sau:
a) Tư vấn, cung cấp thông tin về thuốc cho người mua, người sử dụng
thuốc;
b) Tư vấn, trao đổi với người kê đơn trong trường hợp phát hiện việc kê
đơn thuốc không hợp lý;
c) Tham gia theo dõi, giám sát phản ứng có hại của thuốc.
3. Chính phủ quy định việc tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của lực lượng
vũ trang nhân dân.
Điều 82. Quyền và nghĩa vụ của người làm công tác dược lâm sàng
1. Người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có
các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Được tiếp cận người bệnh, bệnh án và đơn thuốc để tư vấn cho người
kê đơn trong việc sử dụng thuốc;
b) Trao đổi với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để việc kê đơn và
sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.
c) Được ghi ý kiến chuyên môn về dược lâm sàng trong hồ sơ bệnh án,
đơn thuốc; được phản ánh ý kiến với Hội đồng thuốc và điều trị của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh hoặc người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong
trường hợp có ý kiến khác nhau về việc kê đơn, sử dụng thuốc cho người bệnh;
d) Tham gia hội chẩn chuyên môn, bình bệnh án, đơn thuốc;
đ) Tham gia xây dựng hướng dẫn điều trị chuẩn; danh mục thuốc tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh; quy trình chuyên môn kỹ thuật liên quan đến thuốc;
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e) Tham gia theo dõi, giám sát phản ứng có hại của thuốc;
g) Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc có các quyền và nghĩa
vụ sau đây:
a) Tư vấn, cung cấp thông tin về thuốc cho người mua, người sử dụng
thuốc;
b) Tư vấn, trao đổi với người kê đơn trong trường hợp phát hiện việc kê
đơn thuốc không hợp lý;
c) Tham gia theo dõi, giám sát phản ứng có hại của thuốc;
d) Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 83. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động dược lâm sàng
1. Đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị và nhân lực phù hợp cho hoạt
động dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; ưu tiên
tuyển dụng dược sỹ chuyên khoa dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước.
2. Đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị và nhân lực cho cơ sở đào tạo
dược sỹ chuyên khoa dược lâm sàng của Nhà nước; ngân sách nhà nước hỗ trợ
học phí đối với người học chuyên khoa dược lâm sàng.
3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đào tạo dược sĩ làm
công tác dược lâm sàng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động
dược lâm sàng.
Chương X
QUẢN LÝ THUỐC TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Điều 84. Cung ứng, bảo quản, cấp phát và sử dụng thuốc
1. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm
cung ứng đủ thuốc có chất lượng phục vụ cho nhu cầu cấp cứu, khám bệnh,
chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức bán thuốc ban đêm tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.
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2. Việc bảo quản thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tuân thủ
các quy định về thực hành tốt trong bảo quản thuốc và quy định khác của pháp
luật có liên quan.
3. Việc cấp phát thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện
theo đúng y lệnh hoặc đơn thuốc, ghi rõ tên thuốc, hàm lượng trên bao bì đựng
thuốc và có hướng dẫn cho người sử dụng.
4. Việc sử dụng thuốc phóng xạ chỉ được thực hiện tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh có thầy thuốc chuyên khoa y học hạt nhân và được Bộ Khoa học và
Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo quy định của pháp
luật về năng lượng nguyên tử.
5. 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.
Điều 85. Sản xuất, pha chế thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sản xuất, pha chế
thuốc để sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chịu trách nhiệm về chất
lượng và việc quản lý các loại thuốc do cơ sở mình sản xuất, pha chế.
2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép sản xuất, pha chế để phục vụ
nhu cầu điều trị của cơ sở khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Bộ
trưởng Bộ Y tế.
3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản xuất, pha chế thuốc phóng xạ, ngoài
việc thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, phải thực hiện các
biện pháp về an ninh bảo đảm không thất thoát thuốc, nguyên liệu làm thuốc
phóng xạ và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc
bức xạ theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
Thuốc sản xuất, pha chế theo quy định tại khoản này được cung cấp cho
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Chương XI
THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG, THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC CỦA THUỐC
Mục 1. THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG
Điều 86. Các giai đoạn thử thuốc trên lâm sàng
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1. Giai đoạn 1 là giai đoạn đầu tiên thử nghiệm trên người nhằm đánh giá
sơ bộ về tính an toàn của thuốc.
2. Giai đoạn 2 là giai đoạn thử nghiệm nhằm xác định liều tối ưu cho thử
nghiệm lâm sàng và chứng minh tính an toàn, hiệu quả của thuốc bao gồm cả
tính sinh miễn dịch của vắc xin thử trên đối tượng đích.
3. Giai đoạn 3 là giai đoạn thử nghiệm được nghiên cứu trên quy mô lớn
nhằm xác định tính ổn định của công thức, tính an toàn, hiệu quả điều trị ở mức
tổng thể của thuốc hoặc để đánh giá hiệu quả bảo vệ và tính an toàn của vắc
xin trên đối tượng đích.
4. Giai đoạn 4 là giai đoạn được tiến hành sau khi thuốc đã được lưu hành
nhằm tiếp tục đánh giá tính an toàn, hiệu quả điều trị của thuốc và theo dõi
hiệu quả bảo vệ của vắc xin sau khi được dùng rộng rãi trong cộng đồng dân cư
theo đúng điều kiện sử dụng.
Điều 87. Thử thuốc trên lâm sàng để đăng ký lưu hành thuốc
1. Thử thuốc trên lâm sàng giai đoạn 1, 2 và 3 được thực hiện trước khi
đăng ký lưu hành thuốc.
2. Thử thuốc trên lâm sàng giai đoạn 4 được thực hiện sau khi đăng ký
lưu hành thuốc theo yêu cầu của cơ quan quản lý về dược có thẩm quyền.
Điều 88. Yêu cầu đối với thuốc thử lâm sàng
1. Thuốc thử lâm sàng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
a) Đã được nghiên cứu ở giai đoạn tiền lâm sàng;
b) Có dạng bào chế ổn định;
c) Đạt tiêu chuẩn chất lượng theo hồ sơ đăng ký thử lâm sàng.
2. Nhãn thuốc thử lâm sàng phải ghi dòng chữ “Thuốc dùng cho thử lâm
sàng. Cấm dùng cho mục đích khác”.
Điều 89. Thuốc phải thử lâm sàng, thuốc miễn thử lâm sàng hoặc miễn
một số giai đoạn thử lâm sàng khi đăng ký lưu hành thuốc
1. Thuốc phải thử lâm sàng đầy đủ các giai đoạn trong trường hợp sau
đây:
a) Thuốc mới, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 và điểm b
khoản 3 Điều này;
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b) Thuốc dược liệu có sự kết hợp mới của dược liệu đã từng sử dụng làm
thuốc tại Việt Nam và có chỉ định đối với các bệnh thuộc danh mục do Bộ
trưởng Bộ Y tế ban hành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 và điểm c
khoản 3 Điều này;
c) Vắc xin lần đầu tiên đăng ký lưu hành tại Việt Nam, trừ trường hợp quy
định tại điểm c khoản 2 Điều này.
2. Thuốc được miễn một số giai đoạn thử lâm sàng trong trường hợp sau
đây:
a) Thuốc mới đã được cấp phép lưu hành tại ít nhất một nước trên thế
giới nhưng chưa có đầy đủ dữ liệu lâm sàng về an toàn, hiệu quả;
b) Thuốc dược liệu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 3
Điều này;
c) Vắc xin đã được cấp phép lưu hành tại ít nhất một nước trên thế giới
và có dữ liệu lâm sàng về an toàn, hiệu quả.
3. Thuốc được miễn thử lâm sàng trong trường hợp sau đây:
a) Thuốc generic;
b) Thuốc mới đã được cấp phép lưu hành tại ít nhất một nước trên thế
giới và có đầy đủ dữ liệu lâm sàng về an toàn, hiệu quả, trừ vắc xin;
c) Thuốc dược liệu đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước ngày
Luật này có hiệu lực, trừ thuốc có chỉ định đối với các bệnh thuộc danh mục do
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết yêu cầu về dữ liệu lâm sàng để bảo
đảm an toàn, hiệu quả và tiêu chí để xác định trường hợp miễn thử, miễn một
số giai đoạn thử thuốc trên lâm sàng tại Việt Nam và thuốc phải yêu cầu thử
lâm sàng giai đoạn 4.
Điều 90. Điều kiện của người tham gia thử thuốc trên lâm sàng
1. Phải là người tình nguyện, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của việc thử
thuốc trên lâm sàng và phải ký thỏa thuận tình nguyện tham gia nghiên cứu với
cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, trừ người bị hạn chế năng
lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự.
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2. Trường hợp chưa đến tuổi thành niên, bị hạn chế năng lực hành vi dân
sự, mất năng lực hành vi dân sự thì phải được sự đồng ý của người đại diện
hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp là phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, hồ sơ nghiên
cứu phải ghi rõ lý do tuyển chọn và biện pháp phù hợp để bảo vệ người tham
gia thử thuốc trên lâm sàng.
Điều 91. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thử thuốc trên lâm sàng
1. Người tham gia thử thuốc trên lâm sàng có các quyền sau đây:
a) Trước khi thử thuốc, được cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và
những rủi ro có thể xảy ra;
b) Được tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng bồi thường thiệt hại nếu
có thiệt hại do thử thuốc gây ra;
c) Được giữ bí mật về thông tin cá nhân có liên quan;
d) Không phải chịu trách nhiệm khi đơn phương chấm dứt việc tham gia
thử thuốc trên lâm sàng;
đ) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức,
cá nhân có thuốc thử lâm sàng và nhận thử thuốc.
2. Người tham gia thử thuốc trên lâm sàng có nghĩa vụ tuân thủ hướng
dẫn của nghiên cứu viên theo hồ sơ thử thuốc trên lâm sàng đã được phê duyệt.
Điều 92. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng
1. Tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng có các quyền sau đây:
a) Lựa chọn tổ chức đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và cán bộ chuyên
môn để thử thuốc;
b) Sở hữu toàn bộ kết quả nghiên cứu của thuốc thử lâm sàng.
2. Tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng có các trách nhiệm sau đây:
a) Bồi thường thiệt hại cho người tham gia thử thuốc trên lâm sàng nếu có
rủi ro xảy ra do thử thuốc theo quy định của pháp luật;
b) Ký kết hợp đồng về việc thử thuốc trên lâm sàng với cơ sở nhận thử
thuốc;
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c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng và tính an toàn của
thuốc do mình cung cấp.
Điều 93. Quyền và trách nhiệm của cơ sở nhận thử thuốc trên lâm sàng
1. Cơ sở nhận thử thuốc trên lâm sàng có các quyền sau đây:
a) Tiến hành hoạt động thử thuốc trên lâm sàng theo quy định;
b) Nhập khẩu, mua hóa chất, chất chuẩn, mẫu thuốc phục vụ cho hoạt
động thử thuốc trên lâm sàng;
c) Sử dụng kết quả nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng theo thỏa thuận
với tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng.
2. Cơ sở nhận thử thuốc trên lâm sàng có các trách nhiệm sau đây:
a) Chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng;
b) Chịu trách nhiệm về sự an toàn của người tham gia thử thuốc trên lâm
sàng và bồi thường thiệt hại cho người tham gia thử thuốc trên lâm sàng nếu có
rủi ro xảy ra do lỗi của cơ sở nhận thử thuốc trên lâm sàng theo quy định của
pháp luật;
c) Bảo đảm trung thực, khách quan trong thử thuốc trên lâm sàng;
d) Độc lập về kinh tế, tổ chức nhân sự đối với tổ chức, cá nhân có thuốc
thử lâm sàng.
Điều 94. Nguyên tắc và thẩm quyền phê duyệt thử thuốc trên lâm sàng
1. Việc thử thuốc trên lâm sàng chỉ được thực hiện sau khi đã được Hội
đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp quốc gia đánh giá về khoa học
và đạo đức đối với hồ sơ thử thuốc trên lâm sàng và được Bộ trưởng Bộ Y tế
phê duyệt bằng văn bản.
2. Việc thử thuốc trên lâm sàng, đánh giá về khoa học và đạo đức đối với
hồ sơ thử thuốc trên lâm sàng và phê duyệt thử thuốc trên lâm sàng được thực
hiện theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:
a) Tôn trọng quyền tự quyết của người tham gia thử thuốc, bảo vệ những
người mà quyền tự quyết của họ bị hạn chế;
b) Bảo đảm các lợi ích của nghiên cứu lớn hơn các nguy cơ, các nguy cơ
trong nghiên cứu được cân nhắc kỹ lưỡng và giảm thiểu tối đa theo các chuẩn
mực;
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c) Bình đẳng về lợi ích và trách nhiệm cho mỗi người tham gia thử thuốc,
bảo đảm lợi ích và nguy cơ được phân bố đều cho người tham gia thử thuốc;
d) Bảo đảm thực hiện các giai đoạn thử thuốc trên lâm sàng và tuân thủ
Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng.
3. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học là hội đồng độc lập
được thành lập ở cấp quốc gia và cấp cơ sở để bảo vệ các quyền, sự an toàn
và sức khỏe của người tham gia thử thuốc.
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.
Điều 95. Hồ sơ, quy trình thử thuốc trên lâm sàng
1. Hồ sơ thử thuốc trên lâm sàng bao gồm:
a) Đơn đề nghị thử thuốc trên lâm sàng;
b) Hồ sơ thông tin sản phẩm nghiên cứu;
c) Hồ sơ pháp lý của sản phẩm nghiên cứu;
d) Đề cương nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng và bản thuyết minh;
đ) Lý lịch khoa học của nghiên cứu viên;
e) Bản cung cấp thông tin và phiếu tình nguyện tham gia nghiên cứu của
người tham gia thử thuốc trên lâm sàng;
g) Biên bản đánh giá về khoa học và đạo đức trong nghiên cứu của Hội
đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở;
h) Nhãn thuốc nghiên cứu.
2. Quy trình thử thuốc trên lâm sàng được quy định như sau:
a) Đăng ký nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng;
b) Phê duyệt nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng;
c) Tổ chức thực hiện thử thuốc trên lâm sàng;
d) Phê duyệt kết quả thử thuốc trên lâm sàng.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều này.
Mục 2. THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC CỦA THUỐC
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Điều 96. Các giai đoạn thử tương đương sinh học của thuốc và thuốc phải
thử tương đương sinh học
1. Thử tương đương sinh học của thuốc gồm các giai đoạn sau đây:
a) Giai đoạn nghiên cứu lâm sàng là giai đoạn thử nghiệm thuốc đối chứng
và thuốc thử tương đương sinh học đã đạt yêu cầu về an toàn, hiệu quả để so
sánh sinh khả dụng của 02 thuốc trên người tình nguyện;
b) Giai đoạn phân tích dịch sinh học của người là giai đoạn phân tích, xác
định nồng độ thuốc đối chứng và thuốc thử tương đương sinh học trong mẫu
sinh học của người tình nguyện sau khi được dùng ở giai đoạn nghiên cứu lâm
sàng nhằm so sánh sinh khả dụng và chứng minh tính tương đương sinh học của
02 thuốc.
2. Thuốc generic phải thử tương đương sinh học khi có dược chất, dạng
bào chế thuộc danh mục dược chất, dạng bào chế phải thử tương đương sinh
học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Điều 97. Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người tham gia thử tương
đương sinh học của thuốc
1. Người tham gia thử tương đương sinh học của thuốc phải đáp ứng điều
kiện quy định tại Điều 90 của Luật này.
2. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thử tương đương sinh học của
thuốc thực hiện theo quy định tại Điều 91 của Luật này.
Điều 98. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thuốc thử tương
đương sinh học
1. Tổ chức, cá nhân có thuốc thử tương đương sinh học có các quyền sau
đây:
a) Lựa chọn tổ chức đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và cán bộ chuyên
môn để thử tương đương sinh học của thuốc;
b) Sở hữu toàn bộ kết quả nghiên cứu của thuốc thử tương đương sinh
học.
2. Tổ chức, cá nhân có thuốc thử tương đương sinh học có các trách
nhiệm sau đây:
a) Bồi thường thiệt hại cho người tham gia thử tương đương sinh học nếu
có rủi ro xảy ra do thử tương đương sinh học theo quy định của pháp luật;
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b) Ký kết hợp đồng về việc thử tương đương sinh học với cơ sở nhận thử
tương đương sinh học của thuốc;
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng và tính an toàn của
thuốc do mình cung cấp.
Điều 99. Quyền và trách nhiệm của cơ sở nhận thử tương đương sinh học
của thuốc
1. Cơ sở nhận thử tương đương sinh học của thuốc có các quyền sau đây:
a) Tiến hành giai đoạn nghiên cứu lâm sàng và giai đoạn phân tích dịch
sinh học trong thử tương đương sinh học của thuốc.
Trường hợp chỉ tiến hành giai đoạn phân tích dịch sinh học thì được ký
hợp đồng hoặc liên kết với cơ sở nhận thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng Thực
hành tốt thử thuốc trên lâm sàng để thực hiện giai đoạn nghiên cứu lâm sàng
trong thử tương đương sinh học của thuốc;
b) Tiến hành hoạt động thử tương đương sinh học của thuốc theo quy
định;
c) Nhập khẩu, mua hóa chất, chất chuẩn, mẫu thuốc phục vụ cho hoạt
động thử tương đương sinh học của thuốc;
d) Sử dụng kết quả nghiên cứu thử tương đương sinh học của thuốc theo
thỏa thuận với tổ chức, cá nhân có thuốc thử tương đương sinh học.
2. Cơ sở nhận thử tương đương sinh học của thuốc có các trách nhiệm sau
đây:
a) Chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu thử tương đương sinh học đối
với mẫu thuốc đã thử;
b) Chịu trách nhiệm về sự an toàn của người tham gia thử tương đương
sinh học và bồi thường thiệt hại cho người tham gia thử tương đương sinh học
nếu có rủi ro xảy ra do lỗi của cơ sở nhận thử tương đương sinh học của thuốc
theo quy định của pháp luật;
c) Bảo đảm trung thực, khách quan trong thử tương đương sinh học của
thuốc;
d) Độc lập về kinh tế, tổ chức nhân sự đối với tổ chức, cá nhân có thuốc
thử tương đương sinh học.
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Điều 100. Nguyên tắc phê duyệt việc thử tương đương sinh học của thuốc
1. Việc thử tương đương sinh học của thuốc chỉ được thực hiện sau khi đã
được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở đánh giá về
khoa học và đạo đức đối với hồ sơ thử tương đương sinh học của thuốc và
được người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở nhận thử tương đương sinh
học của thuốc phê duyệt bằng văn bản.
2. Việc phê duyệt thử tương đương sinh học của thuốc phải thực hiện theo
các nguyên tắc cơ bản sau đây:
a) Nguyên tắc theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 94 của
Luật này;
b) Tuân thủ Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng, Thực hành tốt phòng
thí nghiệm phân tích dịch sinh học và phù hợp với hướng dẫn thử tương đương
sinh học do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
3. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở đánh giá về
khoa học và đạo đức trong nghiên cứu của hồ sơ thử tương đương sinh học của
thuốc và phê duyệt đề cương nghiên cứu.
Điều 101. Hồ sơ, quy trình thử tương đương sinh học của thuốc
1. Hồ sơ thử tương đương sinh học của thuốc bao gồm:
a) Đơn đề nghị thử tương đương sinh học;
b) Hồ sơ thông tin về thuốc;
c) Đề cương nghiên cứu thử tương đương sinh học và bản thuyết minh;
d) Lý lịch khoa học của nghiên cứu viên;
đ) Bản cung cấp thông tin và phiếu tình nguyện tham gia nghiên cứu của
người tham gia thử tương đương sinh học của thuốc;
e) Nhãn thuốc.
2. Quy trình thử tương đương sinh học của thuốc được quy định như sau:
a) Đăng ký nghiên cứu thử tương đương sinh học của thuốc;
b) Phê duyệt nghiên cứu thử tương đương sinh học của thuốc;
c) Tổ chức thực hiện thử tương đương sinh học của thuốc;
d) Phê duyệt kết quả thử tương đương sinh học của thuốc.
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3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều này.
Chương XII
QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ VIỆC KIỂM NGHIỆM THUỐC,
NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC, BAO BÌ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC
Điều 102. Quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc,
bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì
tiếp xúc trực tiếp với thuốc bao gồm quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng thuốc,
nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc và phương pháp kiểm
nghiệm chung được quy định trong Dược điển Việt Nam. Việc áp dụng phương
pháp kiểm nghiệm trong từng chuyên luận của thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao
bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc được ghi trong Dược điển Việt Nam được thực
hiện theo nguyên tắc tự nguyện áp dụng.
2. Tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực
tiếp với thuốc được quy định như sau:
a) Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc
trực tiếp với thuốc do Bộ Y tế xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định
và công bố theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
b) Tiêu chuẩn cơ sở do cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao
bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc xây dựng để áp dụng trong phạm vi hoạt động
của cơ sở mình nhưng không được thấp hơn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương
ứng được quy định tại Dược điển Việt Nam. Trường hợp Dược điển Việt Nam
chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì
tiếp xúc trực tiếp với thuốc tương ứng, cơ sở xây dựng tiêu chuẩn trên cơ sở kết
quả nghiên cứu khoa học hoặc theo quy định của Dược điển nước ngoài và được
Bộ Y tế phê duyệt.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Dược điển Việt Nam trên cơ sở Tiêu chuẩn
quốc gia về thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc và
quy định việc áp dụng Dược điển nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 103. Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực
tiếp với thuốc
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1. Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với
thuốc là việc lấy mẫu, xem xét tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến hành các thử nghiệm
tương ứng và cần thiết nhằm xác định thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp
xúc trực tiếp với thuốc có đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng để quyết định việc
chấp nhận hay loại bỏ thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với
thuốc.
2. Nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc trước khi đưa
vào sản xuất thuốc phải được cơ sở sản xuất thuốc tiến hành kiểm nghiệm và
đạt tiêu chuẩn chất lượng.
3. Thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc trước
khi xuất xưởng phải được cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì
tiếp xúc trực tiếp với thuốc tiến hành kiểm nghiệm và đạt tiêu chuẩn chất lượng.
4. Các thuốc sau đây ngoài việc được kiểm nghiệm theo quy định tại khoản
3 Điều này còn phải được kiểm nghiệm bởi cơ sở kiểm nghiệm thuốc do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định trước khi lưu hành:
a) Vắc xin;
b) Sinh phẩm là huyết thanh có chứa kháng thể;
c) Thuốc khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định căn cứ trên kết quả đánh
giá nguy cơ về chất lượng thuốc và diễn biến chất lượng thuốc sản xuất, nhập
khẩu.
5. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều này.
Điều 104. Cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc bao gồm:
a) Cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước;
b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
c) Phòng kiểm nghiệm của cơ sở kinh doanh dược.
2. Cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước có các
trách nhiệm sau đây:
a) Thực hiện việc kiểm tra xác định chất lượng thuốc, nguyên liệu làm
thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;
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b) Kiểm tra, đánh giá chất lượng, thẩm định tiêu chuẩn chất lượng thuốc,
nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc theo yêu cầu của Bộ Y
tế;
c) Tư vấn, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Y tế các biện pháp kỹ thuật để tăng
cường công tác quản lý chất lượng thuốc phù hợp với điều kiện phát triển kinh
tế - xã hội;
d) Bảo đảm trung thực, khách quan trong kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu
làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;
đ) Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm nghiệm đối với mẫu thuốc, mẫu
nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc đã kiểm nghiệm.
3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc có
các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này.
4. Phòng kiểm nghiệm của cơ sở kinh doanh dược chịu trách nhiệm về
kiểm tra, kiểm nghiệm để xác định chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao
bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc của cơ sở.
5. Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm của
Nhà nước, cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
quy định về hệ thống tổ chức, cơ sở vật chất và hoạt động của các cơ sở kiểm
nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Nhà nước.
Điều 105. Giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc, nguyên liệu
làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
1. Cơ sở kinh doanh dược có quyền khiếu nại về kết luận chất lượng
thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc của cơ quan
quản lý nhà nước về dược có thẩm quyền.
2. Trường hợp có khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc, nguyên liệu làm
thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, Bộ Y tế chỉ định cơ sở kiểm nghiệm
thuốc, nguyên liệu làm thuốc có điều kiện tiêu chuẩn tối thiểu tương đương với
cơ sở kiểm nghiệm có kết quả kiểm nghiệm gây phát sinh tranh chấp để kiểm
nghiệm lại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc có
khiếu nại về kết luận.
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3. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc
nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc thực hiện theo quy
định của pháp luật về khiếu nại.
Chương XIII
QUẢN LÝ GIÁ THUỐC
Điều 106. Nguyên tắc quản lý nhà nước về giá thuốc
1. Quản lý giá thuốc theo cơ chế thị trường, tôn trọng quyền tự định giá,
cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc theo quy định của pháp
luật.
2. Bảo đảm công khai, minh bạch giá thuốc khi lưu hành thuốc trên thị
trường.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh, người
tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.
4. Thực hiện các biện pháp bình ổn giá và sử dụng các biện pháp khác để
quản lý giá thuốc phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng
thời kỳ.
Điều 107. Các biện pháp quản lý giá thuốc
1. Đấu thầu thuốc dự trữ quốc gia theo quy định của Luật đấu thầu và
pháp luật về dự trữ quốc gia; đấu thầu thuốc mua từ nguồn vốn ngân sách nhà
nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các
nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập theo quy định của Luật đấu
thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Đấu thầu hoặc đặt hàng hoặc giao kế hoạch đối với thuốc phục vụ
chương trình mục tiêu quốc gia, quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh,
khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa theo quy định của pháp luật về cung ứng
dịch vụ, sản phẩm công ích.
3. Kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường và kê khai lại khi
thay đổi giá thuốc đã kê khai.
4. Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ thuốc bằng đồng Việt Nam tại nơi giao
dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược; in, ghi hoặc dán giá bán lẻ
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trên bao bì chứa đựng thuốc hoặc bao bì ngoài của thuốc; thông báo công khai
trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác.
5. Thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc theo quy định của Luật giá
đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu khi có biến động bất thường về
giá hoặc mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế - xã hội.
6. Thực hiện hình thức đàm phán giá đối với gói thầu mua thuốc, dược liệu
chỉ có từ 01 đến 02 nhà sản xuất, thuốc biệt dược gốc, thuốc hiếm, thuốc trong
thời gian còn bản quyền, thuốc có hàm lượng không phổ biến và trường hợp
đặc thù khác.
7. Quy định thặng số bán lẻ tối đa đối với thuốc bán tại cơ sở bán lẻ
thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 108. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giá thuốc
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giá thuốc.
2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước
về giá thuốc.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình
phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc.
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình
thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc tại địa phương.
Điều 109. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giá thuốc của Bộ Y tế
Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về giá
thuốc có các nhiệm vụ sau đây:
1. Chủ trì xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc ban hành
theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giá thuốc;
2. Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý nhà nước về
giá thuốc;
3. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giá
thuốc;
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4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai các biện pháp bình ổn giá
thuốc theo quy định của pháp luật về giá;
5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định cụ thể việc kê khai giá
thuốc và nguyên tắc rà soát, công bố giá thuốc do doanh nghiệp sản xuất, nhập
khẩu kê khai;
6. Tổ chức tiếp nhận và rà soát giá thuốc nhập khẩu do cơ sở nhập khẩu
hoặc cơ sở ủy quyền nhập khẩu kê khai, kê khai lại; giá thuốc sản xuất trong
nước do cơ sở sản xuất kê khai;
7. Hướng dẫn thực hiện việc niêm yết giá thuốc tại các cơ sở kinh doanh
thuốc;
8. Công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế về các thông tin sau
đây:
a) Giá bán buôn, bán lẻ thuốc đã kê khai;
b) Giá thuốc trúng thầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ sở y tế cung
cấp;
c) Thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu khi có biến động bất thường về
giá hoặc mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội;
9. Kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm pháp luật về giá thuốc.
Điều 110. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giá thuốc của Bộ Tài chính
1. Phối hợp với Bộ Y tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Quy định cụ thể việc kê khai giá thuốc và nguyên tắc xem xét, công bố
giá thuốc do doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu kê khai;
b) Triển khai biện pháp bình ổn giá thuốc theo quy định của pháp luật về
giá;
c) Kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm pháp luật về giá thuốc.
2. Quy định giá đối với mặt hàng thuốc do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đặt hàng, giao kế hoạch từ nguồn ngân sách trung ương.
3. Cung cấp cho Bộ Y tế thông tin về giá nhập khẩu thực tế (giá CIF) của
thuốc nhập khẩu vào Việt Nam.
Điều 111. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giá thuốc của Bộ Công Thương
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1. Cung cấp thông tin giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại các nước trong
khu vực, trên thế giới theo đề nghị của Bộ Y tế để phục vụ công tác quản lý
nhà nước về giá thuốc.
2. Phối hợp với Bộ Y tế kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm pháp luật
về giá thuốc.
Điều 112. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giá thuốc của Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh
1. Quản lý nhà nước về giá thuốc trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
2. Theo dõi, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính thông tin về tình hình giá thuốc
trên địa bàn khi có biến động bất thường về giá hoặc mặt bằng giá biến động
ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội.
3. Tổ chức tiếp nhận và rà soát giá thuốc sản xuất trong nước do cơ sở
sản xuất thuốc trên địa bàn kê khai lại và báo cáo Bộ Y tế để công bố trên cổng
thông tin điện tử của Bộ Y tế.
4. Kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm pháp luật về giá thuốc trên địa
bàn quản lý.
Điều 113. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong quản lý giá
thuốc
Công khai giá thuốc trúng thầu trên cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm
xã hội Việt Nam và cung cấp giá thuốc trúng thầu đến Bộ Y tế chậm nhất 05
ngày kể từ ngày nhận được kết quả lựa chọn nhà thầu của cơ sở thực hiện đấu
thầu thuốc.
Điều 114. Trách nhiệm của các cơ sở thực hiện đầu thầu thuốc
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả trúng thầu, các cơ sở
thực hiện đấu thầu thuốc thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
phải gửi đến Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh; các cơ sở y tế khác có thực
hiện đấu thầu thuốc gửi kết quả trúng thầu thuốc đến Bộ Y tế và Bảo hiểm xã
hội Việt Nam.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả trúng thầu thuốc đối với
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức đấu thầu thuốc tập trung, Sở Y tế
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phải báo cáo kết quả trúng thầu thuốc đến Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt
Nam.
Chương XIV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 115. Ðiều khoản chuyển tiếp
1. Cơ sở kinh doanh dược đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược theo quy định của Luật dược số 34/2005/QH11 được tiếp tục kinh
doanh thuốc cho đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược.
Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược không ghi thời
hạn hiệu lực, cơ sở được phép kinh doanh đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng
nhận thực hành tốt đã được cấp.
2. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh dược, hồ sơ đăng ký thuốc nộp trước ngày Luật này có
hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định của Luật dược số 34/2005/QH11,
trừ trường hợp cơ sở có đề nghị thực hiện theo quy định của Luật này. Người
hành nghề dược đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của Luật
dược số 34/2005/QH11 được tiếp tục hành nghề dược đến hết thời hạn hiệu lực
của Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp.
3. Đối với người có Chứng chỉ hành nghề dược được cấp trước ngày Luật
này có hiệu lực thì thời hạn cập nhật kiến thức chuyên môn tính từ ngày Luật
này có hiệu lực.
4. Đối với Chứng chỉ hành nghề dược có thời hạn được cấp trước ngày
Luật này có hiệu lực mà hết hạn sau ngày Luật này có hiệu lực thì được cấp lại
Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của Luật này.
5. Đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược có thời hạn
được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực mà hết hạn sau ngày Luật này có hiệu
lực thì phải đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo
quy định của Luật này.
Điều 116. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
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2. Các quy định về áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản
xuất thuốc tại cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc; Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dược đối với cơ sở sản xuất tá dược, vỏ nang, cơ sở sản xuất,
chế biến dược liệu; dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà thuốc
và các cơ sở khác có hoạt động kê đơn sử dụng thuốc có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2021.
3. Chính phủ quy định lộ trình thực hiện khoản 2 Điều này, bảo đảm đến
ngày 01 tháng 01 năm 2021, các bệnh viện từ hạng 1 trở lên phải tổ chức hoạt
động dược lâm sàng quy định tại Điều 80 của Luật này; tất cả vị trí công việc
quy định tại Điều 11 của Luật này phải có Chứng chỉ hành nghề dược.
4. Luật dược số 34/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu
lực thi hành.
5. Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng
dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân
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11/2018/TT-BYT

BỘ Y TẾ

Số: 11/2018/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng

05 năm 2018

THÔNG TƯ
Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Căn cứ Luật số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 về dược;
Căn cứ 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;
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 Dược,
Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm
thuốc.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng thuốc (thuốc
hóa dược, thuốc dược liệu, vắc xin, sinh phẩm), nguyên liệu làm thuốc (trừ dược
liệu); việc kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thủ tục thu hồi, xử lý
thuốc vi phạm.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc là văn bản quy định
về đặc tính kỹ thuật, bao gồm chỉ tiêu chất lượng, mức chất lượng, phương pháp
kiểm nghiệm và yêu cầu quản lý khác có liên quan đến chất lượng thuốc, nguyên
liệu làm thuốc.
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2. GLP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Good Laboratory Practices”,
được dịch sang tiếng Việt là “Thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc”.
3. WHO là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “World Health Orgarnization”,
được dịch sangtiếngViệtlàTổchứcYtếthếgiới.
4. ICH là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “International Conference on
Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for
Human Use”, được dịch sang tiếng Việt là Hội nghị quốc tế về hài hòa các thủ
tục đăng ký dược phẩm sử dụng cho con người.
Chương II
ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC,
NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
Điều 3. Quy định chung
1. Cơsởkinhdoanhdược, cơ sở pha chế thuốc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng
của thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo dược điển hoặc theo tiêu chuẩn cơ sở đối
với thuốc, nguyên liệu làm thuốc do cơ sở sản xuất, pha chế.
2. Cơ sở kinh doanh dược, cơ sở pha chế thuốc phải tiến hành thẩm định,
đánh giá phương pháp kiểm nghiệm ghi trong tiêu chuẩn chất lượng thuốc,
nguyên liệu làm thuốc do cơ sở sản xuất công bố áp dụng. Việc thẩm định
phương pháp kiểm nghiệm thực hiện theo hướng dẫn về thẩm định quy trình
phân tích của Hiệp hội các nước Đông Nam Á hoặc ICH được quy định tại Thông
tư quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban
hành.
3. Bộ Y tế tổ chức thẩm định hồ sơ và phê duyệt tiêu chuẩn chất lượng
thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định về đăng ký thuốc, nguyên liệu làm
thuốc, quy định về cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu thuốc chưa có giấy
đăng ký lưu hành.
Điều 4. Áp dụng dược điển
1. Áp dụng Dược điển Việt Nam, dược điển tham chiếu:
a) Cơ sở kinh doanh dược, cơ sở pha chế thuốc được áp dụng Dược điển
Việt Nam hoặc một trong các dược điển tham chiếu sau đây: Dược điển Châu Âu,
Anh, Hoa Kỳ, Quốc tế, Nhật Bản;
b) Việc áp dụng tiêu chuẩn trong các dượcđiểnquy định tại điểm a Khoản
này phải bao gồm toàn bộ các quy định về chỉ tiêu chất lượng, mức chất lượng
và phương pháp kiểm nghiệm quy định tại chuyên luận thuốc, nguyên liệu làm
thuốc tương ứng của dược điển áp dụng; bao gồm cả quy định về chỉ tiêu chất
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lượng, mức chất lượng và phương pháp kiểm nghiệm chung được quy định tại
Phụ lục của dược điển;
c) Trường hợp cơ sở sản xuất công bố áp dụng một trong các dược điển
quy định tại điểm a Khoản này nhưng sử dụng phương pháp kiểm nghiệm khác
với phương pháp kiểm nghiệm được ghi trong chuyên luận riêng của thuốc,
nguyên liệu làm thuốc trong dược điển đã chọn thì phải chứng minh sự tương
đương giữa phương pháp kiểm nghiệm của nhà sản xuất với phương pháp kiểm
nghiệm được ghi trong dược điển. Kết quả kiểm nghiệm sử dụng phương pháp
kiểm nghiệm ghi trong dược điển là căn cứ để kết luận chất lượng thuốc;
d) Đối với thuốc dược liệu, cơ sở kinh doanh dược, cơ sở pha chế thuốc
được áp dụng dược điển quy định tại điểm a Khoản này hoặc dược điển nước
xuất xứ của thuốc.
2. Áp dụng dược điển nước ngoài khác với các trường hợp quy định tại
điểm a Khoản 1 Điều này:
Trường hợp cơ sở kinh doanh dược, cơ sở pha chế thuốc áp dụng dược
điển nước ngoài khác dược điển tham chiếu quy định tại điểm a Khoản 1 Điều
này, tiêu chuẩn chất lượng áp dụng tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Đáp ứng yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng và mức chất lượng được quy
định tại chuyên luận tiêu chuẩn chất lượng tương ứng của Dược điển Việt Nam
hoặc một trong các dược điển tham chiếu;
b) Phương pháp kiểm nghiệm chung được áp dụng phải phù hợp với
phương pháp kiểm nghiệm chung tương ứng được ghi tại Dược điển Việt Nam
hoặc một trong các dược điển tham chiếu quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này.

Chương III
KIỂM NGHIỆM THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
Điều 7. Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Việc kiểm nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng thuốc,
nguyên liệu làm thuốc đã được phê duyệt và cập nhật.
Trường hợp tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc không
được cập nhật, cơ sở kiểm nghiệm áp dụng dược điển tương ứng quy định tại
Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư này, tính theo ngày sản xuất lô thuốc,
nguyên liệu làm thuốc được kiểm nghiệm.
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Trường hợp thuốc pha chế, bào chế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, việc
kiểm nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng thuốc do cơ sở xây
dựng, ban hành.
2. Việc lấy mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để kiểm nghiệm thực hiện
theo quy định tại Phụ lục I, biên bản lấy mẫu theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ
lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Trả lời kết quả phân tích, kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc:
a) Kết quả phân tích, kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc được
thể hiện trên phiếu kiểm nghiệm hoặc phiếu phân tích quy định tại Mẫu số 02
và Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được mẫu thuốc, cơ sở
kiểm nghiệm phải trả lời kết quả kiểm nghiệm, phân tích mẫu thuốc được lấy
bởi cơ quan kiểm tra chất lượng trong các trường hợp sau:
- Thuốc có thông tin về phản ứng có hại nghiêm trọng;
- Thuốc của cơ sở có vi phạm nghiêm trọng về đáp ứng Thực hành tốt;
- Thuốc được lấy mẫu bổ sung trong các trường hợp quy định tại điểm b
Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 14 Thông tư này.
c) Trong thời hạn tối đa 20 ngày, kể từ ngày nhận được mẫu thuốc, cơ sở
kiểm nghiệm phải trả lời kết quả kiểm nghiệm, phân tích trong trường hợp sau:
- Thuốc phải kiểm nghiệm trước khi lưu hành theo quy định tại Khoản 1
Điều 8 Thông tư này;
- Thuốc không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm d Khoản này.
d) Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được mẫu thuốc,
nguyên liệu làm thuốc, cơ sở kiểm nghiệm phải trả lời kết quả kiểm nghiệm,
phân tích mẫu trong các trường hợp sau:
- Thuốc, nguyên liệu làm thuốc có các phép thử có yêu cầu về thời gian
thử nghiệm kéo dài;
- Thuốc, nguyên liệu làm thuốc có tiêu chuẩn chất lượng cần thẩm định lại
hoặc đánh giá lại kết quả kiểm nghiệm;
- Thuốc, nguyên liệu làm thuốc có nghi ngờ về thành phần, chất lượng,
phải áp dụng phương pháp kiểm nghiệm khác với phương pháp ghi trong tiêu
chuẩn chất lượng đã đăng ký;
- Thuốc, nguyên liệu làm thuốc có phép thử mà cơ sở kiểm nghiệm không
có đủ điều kiện thử nghiệm (ví dụ: thiếu thiết bị máy móc, hóa chất, thuốc thử,
chất chuẩn).
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đ) Trường hợp không đáp ứng được thời hạn trả lời kết quả phân tích,
kiểm nghiệm theo quy định tại các điểm b, c và d Khoản này, cơ sở kiểm
nghiệm phải giải trình lý do tại văn bản kèm theo phiếu kiểm nghiệm, phiếu
phân tích;
e)

Trong

thời

hạn

24

giờ,

kể

từ

thời

điểm

ban

hành

phiếukiểmnghiệmhoặcphiếuphântích,cơsởkiểmnghiệmphảigửiphiếukiểmnghiệmhoặcph
iếuphântíchtớicơquankiểmtrachấtlượng,cơsởsảnxuất,cơsởnhậpkhẩucóthuốc,nguyênliệul
àmthuốcđượclấymẫuvàcơsởđượclấymẫu.
Trường hợp mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất
lượng, trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm ban hành phiếu phân tích hoặc
phiếu kiểm nghiệm, cơ sở kiểm nghiệm phải gửi công văn thông báo về mẫu
thuốc, nguyên liệu làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng kèm theo phiếu
kiểm nghiệm hoặc phiếu phân tích tới Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) theo hình
thức văn bản hành chính và văn bản điện tử (bản scan) đến địa chỉ email:
quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn hoặc tin nhắn đến số điện thoại của Cục
Quản lý Dược từ địa chỉ, số điện thoại giao dịch chính thức của cơ sở kiểm
nghiệm và Sở Y tế nơi có thuốc, nguyên liệu làm thuốc được lấy mẫu.
g) Đối với mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc do cơ sở kinh doanh dược, cơ
sở sử dụng, tổ chức, cá nhân gửi tới để phân tích, kiểm nghiệm hoặc thẩm định
tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thời gian trả lời kết quả
phân tích, kiểm nghiệm theo thỏa thuận của các bên.
4. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại kết quả kiểm nghiệm:
a) Trường hợp không nhất trí với kết quả kiểm nghiệm mẫu, trong thời
hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thuốc,
nguyên liệu làm thuốc, cơ sở kinh doanh dược có quyền đề nghị cơ quan kiểm
tra chất lượng nhà nước chỉ định cơ sở kiểm nghiệm khác tiến hành phân tích,
kiểm nghiệm xác định kết quả kiểm nghiệm chất lượng thuốc, nguyên liệu làm
thuốc;
b) Việc kiểm nghiệm lại chỉ tiêu chất lượng bị khiếu nại kết quả được thực
hiện tại cơ sở kiểm nghiệm do Bộ Y tế chỉ định theo quy định tại Khoản 2 Điều
105 của Luật dược.
5. Lưu mẫu:
a) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc sau khi được kiểm nghiệm và kết luận xác
định chất lượng phải được lưu mẫu. Mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc lưu phải
được niêm phong và bảo quản theo điều kiện ghi trên nhãn.
b) Thời gian lưu mẫu:
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- Đối với các cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm
thuốc: mẫu thuốc thành phẩm phải được lưu ít nhất 12 tháng sau khi hết hạn
dùng của thuốc; mẫu nguyên liệu là hoạt chất dùng cho sản xuất thuốc phải
được lưu ít nhất 12 tháng sau khi hết hạn dùng của thành phẩm sản xuất từ
nguyên liệu đó;
- Đối với cơ sở kiểm nghiệm thuốc: thời gian lưu mẫu ít nhất 12 tháng sau
khi hết hạn dùng của thuốc; hoặc 24 tháng kể từ ngày lấy mẫu đối với mẫu
thuốc được lấy để kiểm tra chất lượng, hoặc kể từ ngày tiếp nhận đối với mẫu
gửi trong các trường hợp lấy mẫu bổ sung quy định tại điểm b Khoản 1 và điểm
b Khoản 2 Điều 14 Thông tư này.
6. Lưu hồ sơ, tài liệu:
a) Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra chất lượng thuốc, nguyên
liệu làm thuốc đều phải lưu giữ theo quy định tại Luật lưu trữ và các văn bản
hướng dẫn liên quan;
b) Hồ sơ, tài liệu liên quan đến thuốc, nguyên liệu làm thuốc chứa gây
nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ: thời gian
lưu trữ ít nhất là 02 năm kể từ khi hết hạn dùng của thuốc;
c) Hồ sơ, tài liệu khi hết thời gian lưu trữ được xử lý theo quy định hiện
hành.
Điều 8. Kiểm nghiệm trước khi lưu hành đối với thuốc được quy định tại
Khoản 4 Điều 103 của Luật dược
1. Thuốc thuộc một trong các trường hợp sau đây phải được kiểm nghiệm
bởi

cơ sở kiểm nghiệm do Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) chỉ định trước khi lưu

hành:
a) Thuốc quy định tại điểm a và điểm b Khoản 4 Điều 103 của Luật dược;
b) Sinh phẩm là dẫn xuất của máu và huyết tương người;
c) Thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 70 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 (sau đây viết tắt là Nghị định số 54/2017/NĐ-CP);
d) Thuốc được sản xuất bởi cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài thuộc Danh
sách cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng do Bộ Y tế (Cục Quản lý
Dược) công bố.
2. Quy định việc kiểm nghiệm xác định chất lượng thuốc:
a) Lấy mẫu thuốc:
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- Đối với thuốc quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này, việc lấy
mẫu do cơ sở sản xuất (đối với thuốc sản xuất trong nước) hoặc cơ sở nhập
khẩu (đối với thuốc nhập khẩu) thực hiện;
- Đối với thuốc quy định tại điểm d Khoản 1 Điều này, cơ sở nhập khẩu
đề nghị cơ quan kiểm tra chất lượng hoặc cơ quan kiểm nghiệm nhà nước lấy
mẫu.
b) Cơ sở nhập khẩu thực hiện việc gửi mẫu thuốc đã lấy kèm theo bản
photocopy phiếu kiểm nghiệm gốc của nhà sản xuất tới cơ sở kiểm nghiệm thuốc
theo quy định tại Khoản 3 Điều này để kiểm nghiệm xác định chất lượng thuốc
theo tiêu chuẩn chất lượng thuốc đã được phê duyệt;
c) Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm là huyết thanh chứa
kháng thể, dẫn xuất của máu và huyết tương người thuộc trường hợp quy định
tại các điểm a và điểm b Khoản 1 Điều này tiến hành gửi mẫu theo quy định tại
Điều 10 và Điều 11 Thông tư này;
d) Trong thời hạn quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 7 Thông tư này, cơ sở
kiểm nghiệm phải trả lời kết quả kiểm nghiệm đối với mẫu thuốc nhận được.
3. Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) chỉ định cơ sở kiểm nghiệm đã được cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược có phạm vi kiểm nghiệm thuốc
hoặc cơ sở kiểm nghiệm quy định tại Khoản 1 Điều 35 của Luật dược đáp ứng
GLP thực hiện việc kiểm nghiệm thuốc quy định tại Khoản 1 Điều này.
Trường hợp cơ sở kiểm nghiệm không đủ điều kiện để thử một hoặc một
số phép thử, cơ sở kiểm nghiệm phải thông báo và phối hợp với cơ sở sản xuất,
cơ sở nhập khẩu gửi mẫu để thử nghiệm các phép thử này tại cơ sở kiểm
nghiệm khác đáp ứng GLP hoặc Phòng thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC
17025 và có đủ điều kiện thực hiện phép thử.
4. Định kỳ hàng tháng, cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định báo cáo việc
kiểm nghiệm thuốc về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) theo quy định tại Mẫu số 07
Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) công bố và cập nhật danh sách cơ sở kiểm
nghiệm được chỉ định theo quy định tại Khoản 3 Điều này trên Trang thông tin
điện tử của Cục Quản lý Dược.
6. Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu thuốc chịu trách nhiệm:
a) Chi trả kinh phí kiểm nghiệm xác định chất lượng thuốc của cơ sở sản
xuất, cơ sở nhập khẩu theo quy định;
b) Cung cấp chất chuẩn, chất đối chiếu, tạp chuẩn cho cơ sở kiểm nghiệm
trong trường hợp Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc
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thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế
hoặc cơ sở kiểm nghiệm khác chưa nghiên cứu thiết lập được;
c) Chỉ được đưa ra lưu thông, phân phối các lô thuốc đã có kết quả kiểm
nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng.
7. Việc kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm là huyết thanh chứa kháng thể,
dẫn xuất của máu và huyết tương người được thực hiện theo quy định tại Điều
10 và Điều 11 Thông tư này.
Điều 10. Kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm là huyết thanh chứa kháng thể,
dẫn xuất của máu và huyết tương người
1. Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu phải gửi mẫu và hồ sơ sản xuất vắc
xin, sinh phẩm là huyết thanh chứa kháng thể, dẫn xuất của máu và huyết tương
người đến Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế để kiểm nghiệm,
đánh giá trước khi đưa ra lưu hành. Hồ sơ gửi mẫu kiểm nghiệm được quy định
tại Điều 11 Thông tư này.
Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu chỉ được phép đưa ra lưu hành, sử dụng
lô vắc xin, sinh phẩm là huyết thanh chứa kháng thể, dẫn xuất của máu và huyết
tương người sau khi có giấy chứng nhận chất lượng do Viện Kiểm định Quốc gia
vắc xin và sinh phẩm y tế cấp, xác nhận lô vắc xin, sinh phẩm đạt tiêu chuẩn
chất lượng, bảo đảm an toàn, hiệu quả.
2. Trong thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này, kể từ ngày
nhận đủ mẫu và hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, Viện Kiểm định
Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế tiến hành:
a) Rà soát hồ sơ, tiến hành kiểm nghiệm mẫu vắc xin, sinh phẩm gửi tới;
b) Cấp giấy chứng nhận chất lượng theo quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục
III ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó chỉ rõ các nội dung đáp ứng hoặc
không đáp ứng yêu cầu và kết luận về chất lượng, an toàn, hiệu quả của lô vắc
xin, sinh phẩm;
c) Thông báo kết quả kiểm nghiệm về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược).

- 180 -

3

44/2014/TT-BYT

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập-Tựdo-Hạnhphúc
---------------

Số: 44/2014//TT-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm

2014

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ THUỐC

Căn cứ Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP
ngày31tháng8năm2012củaChínhphủquyđịnhchứcnăng,nhiệmvụ,quyềnhạnvàcơcấutổchứ
ccủaBộYtế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược và Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị
và Công trình y tế,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định việc đăng ký thuốc.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc đăng ký thuốc dùng cho người lưu hành tại
Việt Nam.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thuốc hóa dược là thuốc chứa hoạt chất đã xác định thành phần, công
thức, độ tinh khiết.
2. Hoạt chất mới là hoạt chất có trong thành phần của thuốc lần đầu tiên
đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
3. Thuốc generic là một thuốc thành phẩm được sản xuất không có giấy
phép nhượng quyền của công ty có thuốc phát minh và được đưa ra thị trường
nhằm thay thế một thuốc phát minh sau khi bằng sáng chế hoặc các độc quyền
đã hết hạn.
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4. Thuốc sản xuất nhượng quyền là thuốc của một cơ sở sản xuất trong
nước hoặc nước ngoài đã được cấp số đăng ký lưu hành ở Việt Nam hoặc ở
nước ngoài chuyển giao quyền sản xuất cho một cơ sở khác ở Việt Nam có đủ
điều kiện sản xuất thuốc.
5. Tên thương mại của thuốc là tên thuốc được đặt khác với tên gốc hoặc
tên chung quốc tế.
6. Hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN(ACTD) là bộ tài liệu hướng dẫn hồ sơ đăng
ký thuốc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung của Hiệp hội các nước Đông Nam
Á (ASEAN) được quy định tại Phụ lục I Bộ hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN và các
hướng dẫn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này.
7. Thay đổi lớn là những thay đổi có ảnh hưởng rõ rệt, trực tiếp đến chất
lượng, an toàn và hiệu quả của thuốc, được quy định tại Phụ lục II các thay đổi
lớn, thay đổi nhỏ, thay đổi khác áp dụng đối với thuốc đã cấp số đăng ký ban
hành kèm theo Thông tư này
8. Thay đổi nhỏ là những thay đổi không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít
đến hiệu quả, chất lượng và an toàn của thuốc, được quy định tại Phụ lục II các
thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, thay đổi khác áp dụng đối với thuốc đã cấp số đăng
ký ban hành kèm theo Thông tư này.
9. Thay đổi khác là những thay đổi không thuộc thay đổi lớn, thay đổi nhỏ
được quy định tại Phụ lục II các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, thay đổi khác áp
dụng đối với thuốc đã cấp số đăng ký ban hành kèm theo Thông tư này.
10. Cơ sở đăng ký thuốc là cơ sở đứng tên nộp đơn đề nghị cấp giấy
phép lưu hành, nộp tài liệu cập nhật hoặc thay đổi của thuốc đã được cấp số
đăng ký.
11. Cơ sở sản xuất thuốc là cơ sở thực hiện ít nhất một công đoạn sản
xuất hoặc thực hiện việc kiểm tra chất lượng để xuất xưởng lô thuốc.
Điều 3. Yêu cầu, quyền và trách nhiệm đối với cơ sở đăng ký thuốc
1. Cơ sở đăng ký thuốc phải đáp ứng yêu cầu sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc tại Việt Nam nếu là
cơ sở kinh doanh thuốc của Việt Nam.
b) Có Giấy phép sản xuất, kinh doanh thuốc do cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền nước ngoài cấp và Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại
Việt Nam nếu là cơ sở kinh doanh thuốc của nước ngoài. Trường hợp không có
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, cơ sở kinh doanh thuốc
của nước ngoài phải ủy quyền cho cơ sở kinh doanh thuốc của Việt Nam đăng
ký thuốc.
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2. Cơ sở đăng ký thuốc có các quyền sau đây:
a) Được hướng dẫn về đăng ký thuốc, được biết các thông tin liên quan
đến thuốc do cơ sở đứng tên đăng ký;
b) Được đề nghị rút số đăng ký của thuốc do cơ sở đứng tên đăng ký
theo Mẫu số 01/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Được khiếu nại các quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền liên quan đến việc cấp số đăng ký lưu hành thuốc theo quy
định của pháp luật về khiếu nại.
3. Cơ sở đăng ký thuốc có các trách nhiệm sau đây:
a) Bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc và bảo đảm thuốc lưu
hành đúng với hồ sơ đăng ký;
b) Cung cấp đầy đủ và chính xác tất cả các dữ liệu, báo cáo và thông tin
liên quan đến thuốc khi nộp hồ sơ đăng ký, trong quá trình đăng ký cũng như
quá trình lưu hành thuốc hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
c) Cập nhật các thông tin liên quan đến chất lượng, an toàn và hiệu quả
của thuốc trong trường hợp các thông tin này chưa có trong hồ sơ đã nộp hoặc
đang trong quá trình thẩm định hồ sơ; các thông tin, thay đổi của thuốc lưu
hành so với hồ sơ đăng ký trong thời gian số đăng ký lưu hành còn hiệu lực, kể
cả các thay đổi không thuộc các mục thay đổi phải đăng ký quy định tại Phụ lục
số II ban hành kèm theo Thông tư này;
d) Trong thời hạn tối đa 07 (bảy) ngày làm việc, phải thông báo cho Cục
Quản lý dược hoặc Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (đối với sinh phẩm chẩn
đoán in vitro) và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong trường hợp
thuốc có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực bị thu hồi giấy phép
lưu hành tại bất kỳ nước nào trên thế giới, nêu rõ lý do bị thu hồi giấy phép
lưu hành;
đ) Phối hợp với cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất thu hồi trên thị trường
các thuốc không bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả theo yêu cầu của cơ
quan quản lý nhà nước hoặc do chính cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất phát hiện;
báo cáo kết quả thu hồi và đề xuất phương án xử lý;
e) Báo cáo bằng văn bản vào ngày 15 tháng 12 hằng năm cho Cục Quản
lý dược hoặc Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (đối với sinh phẩm chẩn đoán
in vitro) mặt hàng thuốc đã đăng ký có lưu hành; giải trình lý do các trường hợp
thuốc đã đăng ký nhưng không được sản xuất (đối với thuốc trong nước) hoặc
không được nhập khẩu (đối với thuốc nước ngoài) theo Mẫu số 02/TT ban hành
kèm theo Thông tư này.
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g) Lưu trữ đủ hồ sơ và cung cấp hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền khi có yêu cầu;
h) Hợp tác và tạo điều kiện cho việc thực hiện kiểm tra, đánh giá cơ sở
sản xuất khi có thông báo của Cục Quản lý dược hoặc Vụ Trang thiết bị và Công
trình y tế (đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro);
i) Phải thay đổi cơ sở đăng ký đối với các thuốc do cơ sở đứng tên đăng
ký theo quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này trong thời
hạn tối đa 01 (một) tháng, kể từ ngày cơ sở đăng ký ngừng hoạt động hoặc bị
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấm dứt hoạt động.
k) Phối hợp với nhà sản xuất để tiến hành các nghiên cứu hoặc cung cấp
thêm các thông tin liên quan đối với thuốc đăng ký khi có nghi ngờ hoặc bằng
chứng liên quan đến an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành theo yêu cầu
của cơ quan quản lý nhà nước.
Điều 4. Yêu cầu, quyền và trách nhiệm đối với cơ sở sản xuất thuốc
1. Cơ sở sản xuất thuốc phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Cơ sở sản xuất thuốc trong nước phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất
thuốc” (viết tắt là GMP) theo lộ trình áp dụng GMP của Bộ Y tế hoặc Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với trường hợp cơ sở sản xuất phải
thẩm định điều kiện sản xuất khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
thuốc quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP
ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật dược.
b) Cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài phải đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt
sản xuất thuốc”- GMP tương đương hoặc cao hơn nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực
hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GMP-WHO).
Trường hợp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc GMP” hoặc giấy chứng nhận sản phẩm dược - CPP không ghi rõ cơ sở sản xuất
đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP-WHO, cơ sở đăng ký phải cung cấp bằng chứng
chứng minh nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP mà cơ sở sản xuất đã đạt không thấp
hơn nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP-WHO. Đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro, cơ
sở sản xuất phải đạt tiêu chuẩn GMP hoặc ISO hoặc các giấy chứng nhận khác
tương đương. Trong trường hợp nghi ngờ về điều kiện sản xuất hoặc chất lượng
thuốc, Cục Quản lý dược hoặc Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (đối với sinh
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phẩm chẩn đoán in vitro) sẽ tiến hành đánh giá kiểm tra cơ sở sản xuất trước
hoặc sau khi cấp số đăng ký lưu hành.
c) Thuốc phải được sản xuất tại đúng cơ sở có giấy phép sản xuất do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền cấp, không được sản xuất thuốc tại các cơ sở
khác theo hình thức mượn giấy phép sản xuất (Loan Licence).
2. Cơ sở sản xuất thuốc có các quyền sau đây:
a) Được hướng dẫn về đăng ký thuốc và được biết các thông tin liên quan
đến thuốc do cơ sở sản xuất được đăng ký tại Việt Nam;
b) Được đề nghị rút số đăng ký của thuốc do cơ sở sản xuất trong trường
hợp thuốc có vấn đề về chất lượng, an toàn và hiệu quả ảnh hưởng đến sức
khoẻ của người sử dụng mà không nhất thiết phải có ý kiến đồng ý của cơ sở
đăng ký thuốc theo Mẫu số 01/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Được khiếu nại các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền liên quan đến việc cấp số đăng ký lưu hành thuốc theo quy định
của pháp luật về khiếu nại;
d) Được đề nghị thay đổi cơ sở đăng ký khác đối với các thuốc của chính
cơ sở sản xuất trong trường hợp cơ sở đăng ký không thực hiện quy định tại
điểm i khoản 3 Điều 3 Thông tư này.
3. Cơ sở sản xuất thuốc có các trách nhiệm sau đây:
a) Bảo đảm thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, hiệu quả đúng với
hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế xét duyệt;
b) Phối hợp với cơ sở nhập khẩu, cơ sở đăng ký thuốc thu hồi trên thị
trường các thuốc không bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả theo yêu cầu
của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc do chính cơ sở đăng ký, cơ
sở sản xuất phát hiện; báo cáo kết quả thu hồi và đề xuất phương án xử lý;
c) Phối hợp với cơ sở đăng ký thuốc thực hiện các nội dung quy định tại
điểm đ, h và k khoản 3 Điều 3 Thông tư này.
d) Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ cho việc kiểm
tra, đánh giá cơ sở sản xuất khi có yêu cầu của Cục Quản lý dược hoặc Vụ
Trang thiết bị và Công trình y tế (đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro);
Điều 5. Yêu cầu đối với cơ sở nhượng quyền và nhận nhượng quyền sản
xuất thuốc, thuốc sản xuất theo hình thức gia công
1. Đối với thuốc hóa dược, vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm
y tế: cơ sở nhượng quyền và nhận nhượng quyền sản xuất phải đạt tiêu chuẩn
GMP- WHO trở lên; đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro: phải đạt tiêu chuẩn
GMP, ISO hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương.
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2. Đối với thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, nguyên liệu làm thuốc:
a) Cơ sở nhượng quyền ở nước ngoài phải đạt tiêu chuẩn GMP - WHO trở
lên. Cơ sở nhượng quyền trong nước thực hiện theo lộ trình triển khai áp dụng
GMP của Bộ Y tế;
b) Cơ sở nhận nhượng quyền thực hiện theo lộ trình triển khai áp dụng
GMP của Bộ Y tế.
3. Đối với thuốc sản xuất theo hình thức gia công, thực hiện theo quy định
tại Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng
dẫn hoạt động gia công thuốc.
Điều 6. Yêu cầu về phiếu kiểm nghiệm thuốc trong hồ sơ đăng ký
1. Đối với thuốc hoá dược, sinh phẩm y tế, thuốc đông y, thuốc từ dược
liệu
a) Cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP tự thẩm định tiêu chuẩn, kiểm
nghiệm và nộp phiếu kiểm nghiệm của chính cơ sở sản xuất đó để nộp hồ sơ
đăng ký;
b) Trường hợp cơ sở sản xuất thuốc trong nước chưa đạt tiêu chuẩn GMP,
cơ sở đăng ký thuốc phải tiến hành thẩm định tiêu chuẩn và nộp phiếu kiểm
nghiệm của một trong số các cơ sở kiểm nghiệm thuốc của Nhà nước ở Trung
ương hoặc doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc được cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
2. Đối với vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm chẩn đoán in
vitro
a) Cơ sở đăng ký vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể phải tiến hành thẩm
định tiêu chuẩn và nộp phiếu kiểm nghiệm của Viện Kiểm định quốc gia vắc xin,
sinh phẩm y tế;
b) Cơ sở đăng ký sinh phẩm chẩn đoán in vitro được sử dụng phiếu kiểm
nghiệm của chính cơ sở sản xuất đó để nộp hồ sơ đăng ký lưu hành nếu cơ sở
sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương. Trường hợp
cơ sở sản xuất chưa đạt tiêu chuẩn GMP hoặc tiêu chuẩn ISO hoặc các tiêu
chuẩn khác tương đương, cơ sở đăng ký phải tiến hành thẩm định tiêu chuẩn và
nộp phiếu kiểm nghiệm của Viện Kiểm định quốc gia vắc xin, sinh phẩm y tế.
3. Trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc, cơ sở đăng ký thuốc
phải thẩm định lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm tại các cơ sở kiểm
nghiệm do Bộ Y tế chỉ định đối với các trường hợp quy định tại Phụ lục số III
ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Yêu cầu về an toàn, hiệu quả của thuốc
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1. Thuốc mới khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện thử
nghiệm lâm sàng theo quy định tại Thông tư số 03/2012/TT-BYT ngày 02/02/2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng.
2. Thuốc được cấp số đăng ký lưu hành lần đầu nhưng có yêu cầu theo
dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả trong quá trình lưu hành, cơ sở đăng ký và cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh có sử dụng thuốc phải thực hiện báo cáo an toàn,
hiệu quả của thuốc khi nộp hồ sơ đăng ký lại theo quy định sau đây:
a) Cơ sở đăng ký phối hợp với cơ sở sản xuất (trường hợp cơ sở đăng ký
không phải là cơ sở sản xuất) có trách nhiệm báo cáo an toàn, hiệu quả của
thuốc theo Mẫu số 03A/TT ban hành kèm theo Thông tư này và gửi về Bộ Y tế
(Cục Quản lý dược hoặc Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (đối với sinh phẩm
chẩn đoán in vitro) và thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến báo
cáo an toàn, hiệu quả của thuốc.
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thuốc có yêu cầu theo dõi, đánh
giá an toàn, hiệu quả có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng thuốc theo Mẫu
số 03B/TT ban hành kèm theo Thông tư này và gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý
dược hoặc Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (đối với sinh phẩm chẩn đoán in
vitro); thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến báo cáo hình sử dụng
thuốc để phục vụ cho công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả, an toàn của thuốc.
Điều 8. Yêu cầu về sinh khả dụng và tương đương sinh học của thuốc
Việc nộp báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh
học của thuốc đăng ký lưu hành được thực hiện theo quy định về nộp báo cáo
số liệu nghiên cứu sinh khả dụng, tương đương sinh học quy định tại Thông tư
số 08/2010/TT-BYT ngày 26/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn báo cáo số
liệu nghiên cứu sinh khả dụng, tương đương sinh học trong đăng ký thuốc .
Điều 9. Các hình thức đăng ký thuốc
Thuốc hóa dược, sinh phẩm y tế, vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh
phẩm chẩn đoán in vitro, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, nguyên liệu làm
thuốc được đăng ký theo các hình thức sau đây:
1. Đăng ký lần đầu áp dụng đối với thuốc thuộc một trong các trường hợp
sau đây:
a) Thuốc chưa được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam;
b) Thuốc đã được cấp số đăng ký tại Việt Nam và trong thời hạn số đăng
ký còn hiệu lực nhưng có thay đổi khác theo quy định tại Phụ lục số II ban hành
kèm theo Thông tư này hoặc khi số đăng ký hết hiệu lực phải yêu cầu đăng ký
lần đầu;
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c) Thuốc đã được cấp số đăng ký tại Việt Nam nhưng không nộp hồ sơ
theo đúng thời hạn nộp hồ sơ đăng ký lại hoặc đăng ký gia hạn theo quy định
tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này khi số đăng ký hết hiệu lực.
2. Đăng ký lại áp dụng đối với thuốc đã được cấp số đăng ký nhưng số
đăng ký hết hiệu lực và không đáp ứng điều kiện để đăng ký gia hạn quy định
tại khoản 3 Điều này.
3. Đăng ký gia hạn áp dụng đối với thuốc đã được cấp số đăng ký lần
đầu hoặc thuốc đã được cấp số đăng ký lại nhưng hết hiệu lực và đáp ứng các
yêu cầu sau đây:
a) Thuốc hóa dược, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và nguyên liệu làm
thuốc:
- Đã được cấp số đăng ký có hiệu lực 5 năm khi đăng ký lần đầu hoặc
đăng ký lại và có lưu hành trên thị trường sau khi được cấp số đăng ký.
- Hồ sơ đăng ký lần đầu, đăng ký lại đã thực hiện theo mẫu ACTD hoặc
ICH-CTD và hướng dẫn kỹ thuật ASEAN đối với thuốc hóa dược hoặc theo quy
định tại Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy
định về đăng ký thuốc đối với thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và nguyên liệu
làm thuốc (hồ sơ đăng ký lần đầu nộp sau ngày 24/5/2010 hoặc hồ sơ đăng ký
lại nộp sau ngày 01/01/2012).
- Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32, Điều 33
Thông tư này.
- Không có bất kỳ khuyến cáo nào của Tổ chức y tế thế giới hoặc của cơ
quan quản lý Dược Việt Nam hoặc nước ngoài về hiệu quả điều trị trong thời
gian đăng ký gia hạn
- Không có bất kỳ thay đổi, bổ sung nào tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký
gia hạn và trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký gia hạn.
b) Vắc xin, sinh phẩm y tế, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm chẩn
đoán in vitro:
- Đã được cấp số đăng ký có hiệu lực 5 năm khi đăng ký lần đầu hoặc
đăng ký lại và có lưu hành trên thị trường sau khi được cấp số đăng ký;
- Việc nộp báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh
học của thuốc đăng ký lưu hành được thực hiện theo quy định về nộp báo cáo
số liệu nghiên cứu sinh khả dụng, tương đương sinh học quy định tại Thông tư
số 08/2010/TT-BYT ngày 26/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn báo cáo số
liệu nghiên cứu sinh khả dụng, tương đương sinh học trong đăng ký thuốc.
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- Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32, Điều 33
Thông tư này;
- Không có bất kỳ khuyến cáo nào của Tổ chức y tế thế giới hoặc của cơ
quan quản lý Dược Việt Nam hoặc nước ngoài về hiệu quả điều trị hoặc sử
dụng trong thời gian đăng ký gia hạn;
- Không có bất kỳ thay đổi, bổ sung nào tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký
gia hạn và trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký gia hạn.
c) Một thuốc có thể được xem xét gia hạn nhiều lần nếu đáp ứng đầy đủ
các yêu cầu quy định tại điểm a hoặc b khoản này.
4. Đăng ký thay đổi, bổ sung áp dụng đối với một thuốc đã có số đăng ký
nhưng có thay đổi, bổ sung trong thời gian số đăng ký còn hiệu lực theo quy
định tại Phụ lục số II ban hành kèm Thông tư này.
Khi có các nội dung thay đổi hoặc bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng tư
vấn cấp số đăng ký, cơ sở đăng ký phối hợp với cơ sở sản xuất thực hiện cập
nhật, bổ sung theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền và chịu trách nhiệm về nội dung đã thay đổi mà không phải nộp hồ sơ
đăng ký thay đổi.
Điều 10. Đặt tên thuốc
1. Bộ Y tế khuyến khích các cơ sở đăng ký sử dụng tên thuốc theo tên
chung quốc tế (INN).
2. Trường hợp không đặt tên thuốc theo tên INN, cơ sở đăng ký thuốc có
thể đặt tên thương mại cho thuốc. Tên thương mại của thuốc phải bảo đảm
nguyên tắc sau đây:
a) Không ghi quá tác dụng điều trị của thuốc;
b) Không ghi sai tác dụng điều trị và tác dụng dược lý của thuốc;
c) Không vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống của Việt Nam;
d) Không gây xung đột với các đối tượng sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ
chức khác đang được bảo hộ;
đ) Không trùng hoặc tương tự với tên thuốc đã được cấp số đăng ký của
cơ sở khác.
e) Không được đặt tên thuốc giống nhau nếu thuốc có thành phần hoạt
chất khác nhau.
g) Không được đặt tên thuốc khác nhau trong trường hợp thuốc có cùng
công thức bào chế, cùng quy trình sản xuất của cùng một nhà sản xuất.
Điều 11. Ngôn ngữ, hình thức hồ sơ, mẫu thuốc và lệ phí
1. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký:
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a) Hồ sơ đăng ký thuốc sản xuất trong nước phải viết bằng tiếng Việt;
b) Hồ sơ đăng ký thuốc nước ngoài phải được viết bằng tiếng Việt hoặc
tiếng Anh. Trường hợp viết bằng tiếng Anh, các thông tin trong Tờ hướng dẫn
sử dụng thuốc và Tóm tắt đặc tính sản phẩm phải được dịch ra tiếng Việt.
2. Hồ sơ đăng ký thuốc phải được chuẩn bị trên khổ giấy A4, đóng chắc
chắn. Hồ sơ phải được sắp xếp theo đúng trình tự của mục lục, có phân cách
giữa các phần. Các phần phân cách phải được đánh số thứ tự để dễ tham khảo
và có xác nhận của cơ sở đăng ký hoặc cơ sở sản xuất thuốc ở trang đầu tiên
của mỗi phần trong toàn bộ hồ sơ.
3. Mỗi thuốc phải có hồ sơ đăng ký riêng, trừ trường hợp thuốc có chung
tất cả các yếu tố sau có thể đăng ký trong cùng một hồ sơ:
a) Tên thuốc;
b) Dạng bào chế;
c) Công thức cho một đơn vị liều (đối với dạng thuốc đơn liều) hoặc cùng
nồng độ hàm lượng (đối với thuốc đa liều);
d) Nhà sản xuất.
4. Yêu cầu chung đối với các tài liệu phải nộp trong hồ sơ đăng ký lần
đầu, đăng ký lại, đăng ký gia hạn, đăng ký thay đổi khác như sau:
a) 01 (một) bản gốc có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều
16 Thông tư này đối với thuốc hóa dược, vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể,
sinh phẩm y tế (trừ sinh phẩm chẩn đoán in vitro), khoản 1 và 2 Điều 21 Thông
tư này đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro và khoản 1 và 2 Điều 25 Thông tư
này đối với thuốc từ dược liệu, thuốc đông y, nguyên liệu làm thuốc;
b) 02 (hai) bản sao các tài liệu gồm đơn đăng ký thuốc và tiêu chuẩn
thành phẩm; riêng đối với vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế
(trừ sinh phẩm chẩn đoán in vitro), bổ sung thêm 01 (một) bản sao đầy đủ hồ sơ
gốc;
c) Nhãn thuốc: 02 (hai) bộ mẫu nhãn thiết kế. Các nhãn này được gắn trên
giấy A4 có đóng dấu giáp lai của cơ sở đăng ký hoặc cơ sở sản xuất. Khi tiến
hành đăng ký lại, không yêu cầu nộp lại nhãn nếu không có thay đổi so với
đăng ký lần đầu;
d) Thông tin sản phẩm: Tờ hướng dẫn sử dụng phù hợp với từng loại
thuốc theo quy định tại Thông tư số 04/2008/TT-BYT ngày 12/5/2008 của Bộ
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn ghi nhãn thuốc có đóng dấu giáp lai của cơ sở đăng
ký hoặc cơ sở sản xuất. Khi tiến hành đăng ký lại, không yêu cầu nộp lại thông
tin sản phẩm nếu không có thay đổi so với đăng ký lần đầu;
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đ) Mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc:
- 01 (một) đơn vị đóng gói cho một quy cách đăng ký lưu hành;
- Khối lượng đủ cho 03 (ba) lần kiểm nghiệm đối với nguyên liệu;
- Đối với vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, cơ sở đăng ký gửi mẫu lưu
tại Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế.
5. Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung: yêu cầu nộp 01 (một) bản gốc
có đầy đủ các tài liệu tùy nội dung đăng ký thay đổi lớn, thay đổi nhỏ theo quy
định tại khoản 5, khoản 6 Điều 16 Thông tư này đối với thuốc hóa dược, vắc xin,
huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế, khoản 3 và 5 Điều 21 Thông tư này
đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro và khoản 3, khoản 4 Điều 25 Thông tư này
đối với thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, nguyên liệu làm thuốc.
6. Quy định đối với hồ sơ pháp lý:
a) Giấy chứng nhận sản phẩm dược phẩm (gọi tắt là CPP), Giấy phép sản
xuất, kinh doanh thuốc do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nước ngoài
cấp, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (gọi tắt là
GMP), giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc các giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn tương đương đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro có thể
nộp bản chính hoặc bản sao hoặc bản dịch tiếng Việt từ tiếng nước ngoài nhưng
phải đáp ứng các quy định cụ thể đối với từng loại giấy chứng nhận quy định
tại điểm b, c hoặc d khoản này và các quy định chung như sau:
- Trường hợp nộp bản chính: Bản chính phải có đầy đủ chữ ký trực tiếp,
họ tên, chức danh người ký và dấu xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền nước sở tại cấp giấy chứng nhận; phải được hợp pháp hoá lãnh sự
tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam theo quy định của pháp luật về hợp
pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp các giấy tờ pháp lý do cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền của các nước đó ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với
Việt Nam cấp.
- Trường hợp nộp bản sao: Bản sao do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền của Việt Nam chứng thực hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam
về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc. Trong
trường hợp cần thiết xuất trình bản gốc để đối chiếu.
- Trường hợp nộp bản dịch tiếng Việt từ tiếng nước ngoài: bản dịch tiếng
Việt phải có công chứng theo quy định (công chứng ở đây được hiểu là phải
được cơ quan Công chứng địa phương hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ
quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được uỷ quyền của nước ngoài chứng nhận chữ
ký của người dịch (người dịch phải cam kết dịch đúng theo bản chính theo quy
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định của pháp luật) và phải nộp kèm theo bản chính hoặc bản sao giấy chứng
nhận theo quy định trên.
- Thời hạn hiệu lực của giấy phép hoặc giấy chứng nhận: Thời hạn hiệu
lực phải được ghi cụ thể trên các giấy chứng nhận và phải còn hạn hiệu lực tại
thời điểm thẩm định; không chấp nhận công văn gia hạn giấy chứng nhận này.
Trường hợp giấy chứng nhận này không ghi rõ thời hạn hiệu lực, chỉ chấp nhận
các giấy chứng nhận được cấp trong thời gian 24 tháng, kể từ ngày cấp.
b) Giấy chứng nhận CPP, ngoài việc đáp ứng các quy định tại điểm a
khoản này còn phải đáp ứng các quy định sau đây:
- Do cơ quan quản lý dược có thẩm quyền (theo danh sách của WHO trên
website http://www.who.int) ban hành; cấp theo mẫu của Tổ chức y tế thế giới
(WHO) áp dụng đối với Hệ thống chứng nhận chất lượng của các sản phẩm
dược lưu hành trong thương mại quốc tế.
- Có xác nhận thuốc được phép lưu hành ở nước sản xuất. Trường hợp
thuốc không được cấp phép lưu hành ở nước sản xuất hoặc được cấp phép
nhưng thực tế thuốc không lưu hành ở nước sản xuất, cơ sở đăng ký phải cung
cấp Giấy chứng nhận CPP có xác nhận thuốc được lưu hành ở một trong các
nước tham chiếu gồm: Anh, Pháp, Đức, Úc, Canada hoặc các nước trong khu vực
thỏa thuận quốc tế về hòa hợp ICH.
c) Giấy phép sản xuất, kinh doanh thuốc do cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền nước ngoài cấp ngoài việc đáp ứng các quy định tại gạch đầu dòng
thứ nhất, thứ hai và thứ ba điểm a khoản này còn phải đầy đủ các nội dung
đây:
- Tên và địa chỉ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
- Tên và địa chỉ cơ sở kinh doanh thuốc.
- Phạm vi hoạt động.
- Thời hạn hiệu lực của Giấy phép và thời hạn phải còn lại ít nhất 24
tháng tại thời điểm thẩm định. Trường hợp không quy định thời hạn hiệu lực, cơ
sở kinh doanh thuốc nước ngoài phải cung cấp giấy chứng nhận của cơ quan
thẩm quyền cấp giấy phép xác nhận cơ sở vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực
dược phẩm và chỉ chấp nhận giấy chứng nhận được cấp trong thời gian 24
tháng, kể từ ngày cấp.
d) Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc
(GMP-WHO) (không áp dụng đối các cơ sở sản xuất thuốc trong nước), ISO hoặc
các giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tương đương phải do cơ quan có thẩm
quyền ở nước sản xuất cấp, có xác nhận tên và địa chỉ nhà sản xuất.
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đ) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của cơ sở đăng ký có
thể là bản sao có chứng thực hoặc bản sao do doanh nghiệp tự xác nhận
(trường hợp cơ sở đăng ký khác cơ sở sản xuất).
e) Giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ, hợp đồng chuyển giao quyền sở
hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có liên quan trong hồ sơ đăng ký thuốc (nếu
có) do các cơ quan có thẩm quyền về sở hữu công nghiệp cấp hoặc xác nhận
phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của cơ sở đăng ký
thuốc.
7. Các hồ sơ hành chính khác:
a) Đơn đăng ký phải do giám đốc của cơ sở đăng ký thuốc hoặc đại diện
được ủy quyền của cơ sở đăng ký ký trực tiếp trên đơn và đóng dấu (nếu có)
của cơ sở đăng ký, không chấp nhận chữ ký dấu.
b) Giấy ủy quyền thực hiện theo Mẫu số 05/TT ban hành kèm theo Thông
tư này và được yêu cầu nộp trong các trường hợp sau đây:
- Ủy quyền được đứng tên cơ sở đăng ký theo Mẫu số 5A ban hành kèm
theo Thông tư này;
- Ủy quyền ký tên vào hồ sơ đăng ký thuốc khi cơ sở đăng ký thuốc ủy
quyền cho văn phòng đại diện của cơ sở đăng ký thuốc tại Việt Nam theo Mẫu
số 5B ban hành kèm theo Thông tư này;
- Ủy quyền sử dụng tên thuốc đó đăng ký nhãn hiệu hàng hoá khi chủ sở
hữu nhãn hiệu hàng hoá không phải là cơ sở đăng ký thuốc theo Mẫu số 5C
ban hành kèm theo Thông tư này.
Mỗi hồ sơ phải nộp kèm một giấy ủy quyền bản chính hoặc bản sao có
xác nhận sao y bản chính của cơ sở đăng ký hoặc của văn phòng đại diện tại
Việt Nam.
c) Bản sao có chứng thực hợp đồng nhượng quyền đối với thuốc sản xuất
theo hình thức nhượng quyền.
8. Nhãn thuốc và thông tin sản phẩm:
Nội dung nhãn thuốc và thông tin sản phẩm thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 04/2008/TT-BYT ngày 12/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn
ghi nhãn thuốc.
9. Phí đăng ký thuốc:
Cơ sở đăng ký thuốc phải nộp phí liên quan đến đăng ký và lưu hành
thuốc, kiểm tra, giám sát GMP cơ sở sản xuất thuốc theo quy định của pháp luật
hiện hành về phí và lệ phí.
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Điều 12. Hiệu lực của số đăng ký thuốc và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký lại,
hồ sơ đăng ký gia hạn
1. Thời hạn hiệu lực của số đăng ký lưu hành thuốc tối đa là 05 (năm)
năm, kể từ ngày ký ban hành Quyết định cấp số đăng ký hoặc gia hạn số đăng
ký. Trường hợp Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký của Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục
đánh giá về an toàn và hiệu quả của thuốc, thời hạn hiệu lực của số đăng ký tối
đa là 03 (ba) năm, kể từ ngày ký ban hành Quyết định cấp số đăng ký.
2. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký lại, hồ sơ đăng ký gia hạn:
a) Trong thời hạn 06 (sáu) tháng trước khi số đăng ký lưu hành hết hiệu
lực, cơ sở đăng ký có thể nộp hồ sơ đăng ký gia hạn. Cục Quản lý dược có văn
bản thông báo và nêu rõ lý do đối với các hồ sơ không đáp ứng điều kiện đăng
ký gia hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư này, cơ sở đăng ký thuốc
có thể nộp hồ sơ đăng ký lại theo quy định và được thẩm định ngay sau khi
nộp hồ sơ.
b) Trong thời hạn 12 tháng trước và 06 (sáu) tháng sau khi số đăng ký lưu
hành hết hiệu lực, cơ sở có thể nộp hồ sơ đăng ký lại. Trường hợp cơ sở đã
nộp hồ sơ đăng ký lại thì không được phép nộp hồ sơ đăng ký gia hạn.
Chương II
SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI THUỐC ĐĂNG KÝ
Điều 13. Nguyên tắc chung
1. Cơ sở đăng ký thuốc chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ đối với thuốc
đăng ký lưu hành.
2. Các cơ sở đăng ký thuốc xác lập quyền về sở hữu trí tuệ hoặc tiến hành
tra cứu các đối tượng sở hữu trí tuệ có liên quan trước khi đăng ký lưu hành
thuốc tại Việt Nam.
3. Trường hợp có tranh chấp về sở hữu trí tuệ trong khi xem xét cấp số
đăng ký, bên phản đối việc cấp số đăng ký cho thuốc có tranh chấp về sở hữu
trí tuệ phải cung cấp kết luận của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
hoặc cơ quan có chức năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ về hành vi xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ. Bộ Y tế không cấp số đăng ký lưu hành cho thuốc đó nếu
có đủ cơ sở để khẳng định thuốc khi được cấp số đăng ký lưu hành sẽ xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ của cá nhân, tổ chức khác.
4. Trường hợp có tranh chấp về sở hữu trí tuệ sau khi đã cấp số đăng ký
lưu hành, trên cơ sở xem xét đề nghị của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc bên
thứ ba có lợi ích liên quan và căn cứ vào phán quyết của Tòa án hoặc kết luận
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cuối cùng của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ hoặc cơ quan chức
năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,
Bộ Y tế sẽ quyết định rút số đăng ký hoặc đình chỉ lưu hành theo quy định tại
khoản 6 Điều 32 hoặc khoản 2 Điều 33 Thông tư này.
Điều 14. Sáng chế liên quan đến thuốc đăng ký
1. Đối với thuốc có chứa hoạt chất còn đang trong giai đoạn bảo hộ sở
hữu trí tuệ, cơ sở đăng ký có thể cung cấp các tài liệu pháp lý liên quan đến
tình trạng bảo hộ và quyền sở hữu trí tuệ (văn bằng độc quyền sáng chế) đối
với thuốc đăng ký (nếu có).
2. Trong thời hạn 02 (hai) năm trước khi một thuốc hết thời hạn bảo hộ
sáng chế, cơ sở đăng ký thuốc có thể tiến hành nộp hồ sơ đăng ký lưu hành
thuốc generic kèm các tài liệu chứng minh thuốc bảo hộ sắp hết hạn hiệu lực và
phải nêu rõ đề nghị trong đơn đăng ký theo Mẫu 6A/TT ban hành kèm theo
Thông tư này.
Điều 15. Bảo mật dữ liệu đối với hồ sơ đăng ký
Cơ sở đăng ký thuốc có nhu cầu bảo mật dữ liệu đối với hồ sơ đăng ký
thuốc mới theo quy định về bảo mật dữ liệu đối với hồ sơ đăng ký thuốc theo
quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BYT ngày01/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế
hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc phải nêu rõ đề
nghị trong đơn đăng ký theo Mẫu 6A/TT ban hành kèm theo Thông tư này.
Chương III
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC
Mục 1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC THÀNH PHẨM HÓA DƯỢC, VẮC XIN,
HUYẾT THANH CHỨA KHÁNG THỂ, SINH PHẨM Y TẾ
Điều 16. Các hồ sơ phải nộp
1. Hồ sơ đăng ký lần đầu đối với thuốc hoá dược mới, vắc xin, huyết thanh
chứa kháng thể, sinh phẩm y tế, bao gồm:
a) Phần I. Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm;
b) Phần II. Hồ sơ chất lượng;
c) Phần III. Hồ sơ tiền lâm sàng;
d) Phần IV. Hồ sơ lâm sàng.
2. Hồ sơ đăng ký lần đầu đối với thuốc generic (chỉ áp dụng đối với thuốc
hóa dược), bao gồm:
a) Phần I. Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm;
b) Phần II. Hồ sơ chất lượng;
3. Hồ sơ đăng ký lại, bao gồm:
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a) Phần I. Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm;
b) Phần II. Hồ sơ chất lượng: Trường hợp hồ sơ đăng ký lần đầu đã chuẩn
bị theo hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN (ACTD) hoặc theo mẫu của khu vực thỏa
thuận quốc tế về hòa hợp (ICH- CTD) và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung
của ASEAN, khi đăng ký lại chỉ yêu cầu nộp tiêu chuẩn và phương pháp kiểm
nghiệm thành phẩm;
4. Hồ sơ đăng ký gia hạn bao gồm:
a) Phần I. Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm;
b) Phần II. Hồ sơ khác bao gồm:
- Bản sao các công văn của Cục Quản lý dược hoặc Vụ Trang thiết bị và
Công trình y tế cho phép thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành, bản sao hồ
sơ, tài liệu đã thực hiện thay đổi, bổ sung theo hình thức chỉ yêu cầu thông báo;
- Bản sao tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thành phẩm đối với
các thuốc không theo tiêu chuẩn dược điển;
- Hồ sơ, tài liệu chứng minh thuốc đã nhập khẩu vào Việt Nam đối với
thuốc nước ngoài. Hồ sơ, tài liệu chứng minh thuốc đã sản xuất và phân phối tại
Việt Nam đối với thuốc trong nước.
5. Hồ sơ đăng ký các thay đổi lớn:
a) Phần I. Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm;
b) Phần II. Hồ sơ chất lượng;
c) Phần IV. Hồ sơ lâm sàng;
Các nội dung thay đổi lớn và các hồ sơ tương ứng phải nộp thực hiện
theo hướng dẫn tại Phụ lục II của Thông tư này.
6. Hồ sơ đăng ký các thay đổi nhỏ:
a) Phần I. Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm;
b) Phần II. Hồ sơ chất lượng;
Các nội dung thay đổi nhỏ và các hồ sơ tương ứng phải nộp thực hiện
theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
7. Hồ sơ đăng ký các thay đổi khác: Hồ sơ phải nộp theo quy định tại
khoản 1 Điều này.
8. Các hồ sơ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này phải
thực hiện theo các quy định sau:
a) Áp dụng theo các quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư
này, bao gồm:
- Hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN (ACTD);
- Hướng dẫn nghiên cứu độ ổn định;
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- Hướng dẫn thẩm định quy trình sản xuất;
- Hướng dẫn thẩm định phương pháp phân tích;
- Hướng dẫn nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học;
b) Bố cục theo mẫu của ACTD. Trường hợp thuốc hóa dược mới, vắc xin,
huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế không thể sắp xếp theo ACTD, có
thể bố cục theo Hồ sơ kỹ thuật chung của khu vực thỏa thuận quốc tế về hòa
hợp dược phẩm (ICH- CTD) .
9. Đối với thuốc sản xuất gia công, yêu cầu đối với các hồ sơ phải nộp
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc.
Điều 17. Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm
Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm bao gồm :
1. Mục lục;
2. Báo cáo về an toàn, hiệu quả sau khi sau khi lưu hành theo Mẫu số
03/TT ban hành kèm theo Thông tư này đối với thuốc có yêu cầu đánh giá về an
toàn, hiệu quả của thuốc khi cấp số đăng ký lần đầu.
3. Tóm tắt về sản phẩm theo Mẫu số 04/TT ban hành kèm theo Thông tư
này;
4. Giấy ủy quyền (nếu có) theo Mẫu số 05/TT ban hành kèm theo Thông tư
này;
5. Đơn đăng ký theo Mẫu số 06/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
6. Trang bìa theo Mẫu số 07/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
7. Báo cáo quá trình lưu hành thuốc đối với hồ sơ đăng ký lại theo Mẫu số
08/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
8. Tóm tắt lịch sử đăng ký thuốc đối với hồ sơ đăng ký gia hạn theo Mẫu
số 09/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
9. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nếu là cơ sở kinh
doanh thuốc của Việt Nam và chỉ nộp một lần đối với tất cả các thuốc nộp trong
thời hạn Giấy phép còn hiệu lực.
10. Giấy phép sản xuất, kinh doanh thuốc do cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền nước ngoài cấp đối với cơ sở đăng ký thuốc của nước ngoài và chỉ
nộp một lần đối với tất cả các hồ sơ đăng ký thuốc trong thời hạn Giấy phép
còn hiệu lực.
11. Giấy chứng nhận CPP theo Mẫu số 01/ACTD ban hành kèm theo Thông
tư này đối với thuốc nước ngoài.
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12. Giấy chứng nhận GMP của cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài nếu CPP
không có xác nhận cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP. Trường hợp có nhiều cơ
sở tham gia vào quá trình sản xuất thuốc, cơ sở đăng ký thuốc nộp giấy chứng
nhận GMP của tất cả các cơ sở sản xuất có tham gia trong quá trình sản xuất ra
thành phẩm.
13. Nhãn thuốc, chỉ yêu cầu bản sao nhãn thuốc đã được phê duyệt đối
với hồ sơ đăng ký gia hạn;
14. Thông tin sản phẩm: Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định tại
Thông tư hướng dẫn ghi nhãn thuốc, chỉ yêu cầu bản sao đối với hồ sơ đăng ký
gia hạn;
15. Tóm tắt đặc tính sản phẩm đối với thuốc hoá dược mới, vắc xin, huyết
thanh chứa kháng thể và các sinh phẩm y tế theo Mẫu số 02/ACTD ban hành
kèm theo Thông tư này (không yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký gia hạn);
16. Thoả thuận hoặc hợp đồng nhượng quyền đối với thuốc sản xuất
nhượng quyền. Hợp đồng gia công đối với thuốc sản xuất gia công.
17. Giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ, hợp đồng chuyển giao quyền đối
tượng sở hữu công nghiệp có liên quan (nếu có).
18. Các giấy tờ pháp lý khác (nếu có).
19. Giấy chứng nhận GMP của cơ sở sản xuất bao bì tiếp xúc trực tiếp với
thuốc theo quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ
trưởng Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao
bì dược phẩm” hoặc Giấy chứng nhận tương đương về điều kiện sản xuất của cơ
sở sản xuất bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.
Điều 18. Hồ sơ chất lượng
1. Hồ sơ chất lượng thực hiện theo hướng dẫn tại Phần II- ACTD và bao
gồm các tài liệu sau đây:
a) Mục lục;
b) Tóm tắt tổng quan về chất lượng;
c) Nội dung và số liệu;
d) Các tài liệu tham khảo;
e) Hồ sơ tổng thể của cơ sở sản xuất theo Mẫu số 10/TT ban hành kèm
theo Thông tư này. Trường hợp một sản phẩm được sản xuất qua nhiều công
đoạn, hồ sơ tổng thể phải là hồ sơ của tất cả các nhà sản xuất tham gia sản
xuất sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.
2. Hồ sơ chất lượng trong hồ sơ đăng ký thuốc sản xuất theo hình thức
nhượng quyền phải bao gồm đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 của
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Điều này. Riêng phần nội dung và số liệu của hồ sơ chất lượng được thực hiện
như sau:
a) Nội dung và số liệu liên quan đến thuốc sản xuất trước khi nhượng
quyền phải do bên nhượng quyền thực hiện và cung cấp bao gồm:
- Mục Dược chất (S): Thông tin chung (S1); Đặc tính (S3) và Kiểm tra dược
chất (S4), trừ kết quả kiểm tra chất lượng các lô dược chất đã dùng trong sản
xuất các lô thuốc thành phẩm tại cơ sở nhận nhượng quyền với mục đích để
đăng ký thuốc sản xuất nhượng quyền;
- Mục Thành phẩm (P): Mô tả và thành phần (P1); Phát triển dược học (P2);
Sản xuất (P3), trừ phần P3.4. Thẩm định và/ hoặc đánh giá quy trình; Kiểm tra tá
dược (P4); Kiểm tra thành phẩm (P5), trừ phần Phân tích lô (P5.4); Hệ thống bao
bì đóng gói (P7).
b) Nội dung và số liệu liên quan đến thuốc sản xuất theo hình thức
nhượng quyền phải do bên nhận nhượng quyền thực hiện và cung cấp bao gồm:
- Mục Dược chất (S): Sản xuất (S2); Chất chuẩn hoặc nguyên liệu đối chiếu
(S5); Hệ thống bao bì đóng gói (S6) và Độ ổn định (S7);
- Mục Thành phẩm (P): Thẩm định và/ hoặc đánh giá quy trình (P3.4); Phân
tích lô (P5.4); Chất chuẩn hoặc nguyên liệu đối chiếu (P6); Độ ổn định (P8) và Khả
năng thay thế lẫn nhau của sản phẩm (P9).
c) Trường hợp thuốc sản xuất theo hình thức nhượng quyền có thay đổi so
với thuốc sản xuất trước khi nhượng quyền liên quan đến các nội dung và số liệu
đã cung cấp trong hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này: Bên nhận
nhượng quyền phải kê khai đầy đủ các nội dung thay đổi trong Đơn đăng ký
theo Mẫu số 6Đ ban hành kèm theo Thông tư này và cung cấp các tài liệu liên
quan quy định tại Phụ lục số II đối với từng nội dung thay đổi tương ứng.
Điều 19. Hồ sơ tiền lâm sàng
Hồ sơ tiền lâm sàng thực hiện theo hướng dẫn tại Phần III- ACTD và bao
gồm các tài liệu sau đây:
1. Mục lục;
2. Khái quát nghiên cứu tiền lâm sàng;
3. Tóm tắt về nghiên cứu tiền lâm sàng;
4. Báo cáo nghiên cứu tiền lâm sàng;
5. Các tài liệu tham khảo.
Điều 20. Hồ sơ lâm sàng
Hồ sơ lâm sàng thực hiện theo hướng dẫn tại Phần IV- ACTD và gồm các
tài liệu sau đây:
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1. Mục lục;
2. Tổng quan lâm sàng;
3. Tóm tắt lâm sàng;
4. Bảng liệt kê các nghiên cứu lâm sàng;
5. Báo cáo nghiên cứu lâm sàng;
6. Các tài liệu tham khảo.
Mục 2. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN IN VITRO
Điều 21. Các hồ sơ phải nộp
1. Hồ sơ đăng ký lần đầu đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro, kể cả bán
thành phẩm, bao gồm:
a) Phần I. Hồ sơ hành chính;
b) Phần II. Hồ sơ chất lượng;
c) Phần III. Hồ sơ hiệu quả chẩn đoán, không áp dụng quy định này đối
với bán thành phẩm;
2. Hồ sơ đăng ký lại, bao gồm:
a) Phần I. Hồ sơ hành chính;
b) Phần II. Hồ sơ chất lượng.
3. Hồ sơ đăng ký các thay đổi bao gồm:
a) Đơn đăng ký (theo mẫu);
b) Các phần hồ sơ liên quan đến thay đổi: nộp các phần hồ sơ tương ứng
theo quy định tại Mục A- Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Hồ sơ đăng ký gia hạn bao gồm:
a) Phần I. Hồ sơ hành chính;
b) Phần II. Hồ sơ khác bao gồm:
- Bản sao các công văn của Cục Quản lý dược hoặc Vụ Trang thiết bị và
Công trình y tế cho phép thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành, bản sao hồ
sơ, tài liệu đã thực hiện thay đổi, bổ sung theo hình thức chỉ yêu cầu thông báo;
- Bản sao phần hồ sơ chất lượng theo quy định tại Mục A- Phụ lục IV
đính kèm Thông tư này;
- Hồ sơ, tài liệu chứng minh sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã nhập khẩu
vào Việt Nam đối với thuốc nước ngoài. Hồ sơ, tài liệu chứng minh sinh phẩm
chẩn đoán in vitro đã sản xuất và phân phối tại Việt Nam đối với thuốc trong
nước.
5. Hồ sơ đăng ký các thay đổi khác phải nộp lại hồ sơ như đăng ký lần
đầu thực hiện theo hướng dẫn tại Mục B - Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông
tư này.
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Điều 22. Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm
Hồ sơ hành chính bao gồm các tài liệu sau đây:
1. Mục lục;
2. Báo cáo về an toàn, hiệu quả sau khi sau khi lưu hành theo Mẫu số
3/TT ban hành kèm theo Thông tư này đối với thuốc có yêu cầu đánh giá về an
toàn, hiệu quả của thuốc khi cấp số đăng ký lần đầu.
3. Tóm tắt về sản phẩm theo Mẫu số 04/TT ban hành kèm theo Thông tư
này;
4. Giấy ủy quyền (nếu có) theo Mẫu số 05/TT ban hành kèm theo Thông tư
này;
5. Đơn đăng ký theo Mẫu số 06/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
6. Trang bìa theo Mẫu số 07/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
7. Báo cáo quá trình lưu hành thuốc đối với hồ sơ đăng ký lại theo Mẫu số
08/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
8. Tóm tắt lịch sử đăng ký thuốc đối với hồ sơ đăng ký gia hạn theo Mẫu
số 09/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
9. Nhãn sản phẩm (chỉ yêu cầu bản sao đối với hồ sơ đăng ký gia hạn);
10. Giấy phép sản xuất, kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế do cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp đối với cơ sở đăng ký vắc xin,
sinh phẩm y tế nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vắc
xin, sinh phẩm y tế đối với cơ sở đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế Việt Nam.
11. Giấy phép lưu hành tại nước sản xuất đối với sản phẩm nước ngoài,
không áp dụng quy định này đối với bán thành phẩm.
12. Giấy chứng nhận GMP hoặc ISO hoặc giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn
tương đương của các cơ sở sản xuất liên quan tới quá trình sản xuất do cơ quan
có thẩm quyền cấp.
13. Giấy chứng nhận về sở hữu trí tuệ, hợp đồng kinh tế, các giấy tờ khác
(nếu có).
Yêu cầu của hồ sơ thực hiện theo quy định tại Mục A- Phụ lục số IV ban
hành kèm theo Thông tư này.
Điều 23. Hồ sơ chất lượng
Hồ sơ chất lượng, bao gồm:
1. Mục lục;
2. Thành phần hoạt chất;
3. Thành phẩm;
4. Độ ổn định.
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Yêu cầu của hồ sơ thực hiện theo quy định tại Mục A- Phụ lục số IV ban
hành kèm theo Thông tư này.
Điều 24. Hồ sơ đánh giá hiệu quả sinh phẩm chẩn đoán
Hồ sơ hiệu quả của sinh phẩm chẩn đoán bao gồm:
1. Mục lục.
2. Các báo cáo nghiên cứu.
Yêu cầu của hồ sơ thực hiện theo quy định tại Mục A- Phụ lục số IV ban
hành kèm theo Thông tư này.
Mục 3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU, THUỐC ĐÔNG Y VÀ
NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
Điều 25. Các hồ sơ phải nộp
1. Hồ sơ đăng ký lần đầu, bao gồm:
a) Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm.
b) Hồ sơ chất lượng.
c) Hồ sơ an toàn và hiệu quả chỉ áp dụng đối với thuốc mới, nguyên liệu
làm thuốc mới.
2. Hồ sơ đăng ký lại, bao gồm:
a) Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm;
b) Hồ sơ chất lượng;
3. Hồ sơ đăng ký các thay đổi lớn: các nội dung thay đổi lớn và các hồ sơ
tương ứng phải nộp thực hiện theo hướng dẫn tại phần I - Mục C - Phụ lục số
II ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Hồ sơ đăng ký các thay đổi nhỏ: các nội dung thay đổi nhỏ và các hồ
sơ tương ứng phải nộp thực hiện theo hướng dẫn tại phần II - Mục C - Phụ lục
số II ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Hồ sơ đăng ký gia hạn bao gồm:
a) Phần I. Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm;
b) Phần II. Hồ sơ khác bao gồm:
- Bản sao các công văn của Cục Quản lý dược cho phép thay đổi, bổ sung
trong quá trình lưu hành, bản sao hồ sơ, tài liệu đã thực hiện thay đổi, bổ sung
theo hình thức chỉ yêu cầu thông báo;
- Bản sao tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thành phẩm đối với
các thuốc không theo tiêu chuẩn dược điển;
- Hồ sơ, tài liệu chứng minh thuốc đã nhập khẩu vào Việt Nam đối với
thuốc nước ngoài. Hồ sơ, tài liệu chứng minh thuốc đã sản xuất và phân phối tại
Việt Nam đối với thuốc trong nước.
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6. Hồ sơ đăng ký các thay đổi khác: Hồ sơ phải nộp theo quy định tại
khoản 1 Điều này.
Điều 26. Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm
Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều
17 Thông tư này.
Điều 27. Hồ sơ chất lượng
1. Quy trình sản xuất:
a) Nguyên liệu:
- Đối với thuốc từ dược liệu, thuốc đông y: không yêu cầu quy trình sản
xuất đối với tá dược và các nguyên liệu có trong dược điển, nguyên liệu do nhà
sản xuất khác sản xuất. Các trường hợp khác yêu cầu mô tả đầy đủ, chi tiết quy
trình sản xuất nguyên liệu.
- Đối với nguyên liệu làm thuốc: yêu cầu mô tả đầy đủ, chi tiết quy trình
sản xuất.
b) Thành phẩm:
- Công thức cho đơn vị đóng gói nhỏ nhất: tên nguyên liệu kể cả thành
phần chính và tá dược; hàm lượng hoặc nồng độ của từng nguyên liệu; tiêu
chuẩn áp dụng của nguyên liệu; nếu sản xuất từ cao phải ghi rõ lượng dược liệu
tương ứng;
- Công thức cho một lô, mẻ sản xuất: tên nguyên liệu bao gồm cả thành
phần chính và tá dược; khối lượng hoặc thể tích của từng nguyên liệu;
- Sơ đồ quy trình sản xuất bao gồm tất cả các giai đoạn trong quá trình
sản xuất;
- Mô tả quy trình sản xuất: mô tả đầy đủ, chi tiết từng giai đoạn trong
quá trình sản xuất;
- Danh mục trang thiết bị, dụng cụ sử dụng: tên thiết bị, thông số, mục
đích sử dụng;
- Kiểm soát trong quá trình sản xuất: Mô tả đầy đủ, chi tiết các chỉ tiêu
kiểm tra, kiểm soát trong quá trình sản xuất.
2. Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp kiểm nghiệm.
a) Đối với nguyên liệu làm thuốc có trong dược điển, yêu cầu ghi cụ thể
tên dược điển và năm xuất bản; Đối với nguyên liệu làm thuốc không có trong
dược điển, yêu cầu mô tả đầy đủ, chi tiết chỉ tiêu và phương pháp kiểm nghiệm.
b) Thành phẩm:
- Công thức cho đơn vị đóng gói nhỏ nhất: Tên nguyên liệu bao gồm cả
thành phần chính và tá dược; Hàm lượng hoặc nồng độ của từng nguyên liệu;
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tiêu chuẩn áp dụng của nguyên liệu; nếu sản xuất từ cao phải ghi rõ lượng dược
liệu tương ứng.
- Tiêu chuẩn thành phẩm: Mô tả đầy đủ, chi tiết các chỉ tiêu và phương
pháp kiểm nghiệm của thành phẩm.
c) Tiêu chuẩn của bao bì đóng gói: Mô tả đầy đủ, chi tiết chỉ tiêu và
phương pháp kiểm nghiệm.
d) Phiếu kiểm nghiệm thuốc thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư
này.
đ) Tài liệu về nghiên cứu độ ổn định, bao gồm:
- Đề cương nghiên cứu độ ổn định;
- Số liệu nghiên cứu độ ổn định;
- Kết luận nghiên cứu độ ổn định.
Điều 28. Hồ sơ an toàn, hiệu quả
Hồ sơ về an toàn, hiệu quả của thuốc mới thực hiện theo quy định về thử
nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế, bao gồm:
1. Các báo cáo về độc tính học.
2. Các báo cáo về nghiên cứu lâm sàng, không áp dụng quy định này đối
với đăng ký nguyên liệu.
Chương IV
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUỐC VÀ THẨM QUYỀN CẤP, TẠM NGỪNG,
RÚT SỐ ĐĂNG KÝ
Điều 29. Trình tự, thủ tục tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc
1. Cục Quản lý dược có trách nhiệm:
a) Tiếp nhận các hồ sơ đăng ký thuốc được nộp trực tiếp hoặc gửi qua
đường bưu điện đối với các trường hợp sau đây:
- Hồ sơ đăng ký thuốc đăng ký lần đầu, đăng ký lại, đăng ký gia hạn, trừ
hồ sơ đăng ký sinh phẩm chẩn đoán in vitro và hồ sơ đăng ký thuốc dùng ngoài
sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục số V ban hành kèm theo Thông tư này.
- Hồ sơ đăng ký thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, thay đổi khác trong thời gian
số đăng ký thuốc còn hiệu lực đối với các thuốc đã có số đăng ký, trừ hồ sơ
đăng ký sinh phẩm chẩn đoán in vitro.
b) Tổ chức thẩm định, trình Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc Bộ Y tế
đối với các hồ sơ đăng ký lần đầu và đăng ký lại hoặc trình Bộ trưởng Bộ Y tế
phê duyệt danh mục thuốc gia hạn số đăng ký đối với các hồ sơ đăng ký gia
hạn được tiếp nhận quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm a khoản 1 Điều
này.
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c) Tổ chức thẩm định và trả lời bằng văn bản các hồ sơ đăng ký thay đổi
lớn, thay đổi nhỏ, thay đổi khác đối với các thuốc đã được cấp số đăng ký còn
hiệu lực được tiếp nhận theo quy định tại gạch đầu dòng thứ hai điểm a khoản
1 Điều này.
2. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế có trách nhiệm:
a) Tiếp nhận các hồ sơ đăng ký sinh phẩm chẩn đoán in vitro được nộp
trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đối với các hồ sơ đăng ký sinh phẩm
chẩn đoán in vitro đăng ký lần đầu, đăng ký lại, đăng ký gia hạn và hồ sơ đăng
ký thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, thay đổi khác đối với các sinh phẩm chẩn đoán in
vitro đã được cấp số đăng ký còn hiệu lực;
b) Tổ chức thẩm định và trình Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc Bộ Y
tế đối với các hồ sơ đăng ký sinh phẩm chẩn đoán in vitro đăng ký lần đầu,
đăng ký lại;
c) Tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục sinh phẩm
chẩn đoán in vitro đăng ký gia hạn;
d) Tổ chức thẩm định và trả lời bằng văn bản các hồ sơ đăng ký thay đổi
lớn, thay đổi nhỏ, thay đổi khác đối với các sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã
được cấp số đăng ký còn hiệu lực.
3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở sản xuất
có trách nhiệm:
a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký lần đầu, đăng ký lại, đăng ký gia hạn được
nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đối với các thuốc dùng ngoài sản
xuất trong nước quy định tại Phụ lục số V ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Tổ chức thẩm định các hồ sơ được tiếp nhận theo quy định tại điểm a
khoản này và gửi công văn kèm theo danh mục thuốc đã thẩm định đạt yêu cầu
về Cục Quản lý dược để cấp số đăng ký.
Điều 30. Thẩm quyền cấp số đăng ký
1. Bộ trưởng Bộ Y tế ủy quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý dược ký Quyết
định ban hành danh mục thuốc được cấp số đăng ký trong các trường hợp sau:
a) Hồ sơ đăng ký thuốc do Cục Quản lý dược tiếp nhận, tổ chức thẩm
định theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Thông tư này;
b) Hồ sơ đăng ký thuốc do Sở Y tế tiếp nhận, tổ chức thẩm định theo quy
định tại khoản 3 Điều 29 Thông tư này.
2. Bộ trưởng Bộ Y tế ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công
trình y tế ký Quyết định ban hành danh mục sinh phẩm chẩn đoán in vitro được
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cấp số đăng ký đối với các hồ sơ đăng ký sinh phẩm chẩn đoán in vitro theo
quy định tại Khoản 2 Điều 29 Thông tư này.
Điều 31. Thời hạn cấp số đăng ký hoặc trả lời đối với các hồ sơ đăng ký
thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, thay đổi khác
1. Cục Quản lý dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (đối với sinh
phẩm chẩn đoán in vitro) xem xét cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các hồ
sơ đăng ký lần đầu, hồ sơ đăng ký lại trong thời hạn tối đa 06 (sáu) tháng và
hồ sơ đăng ký gia hạn trong thời hạn tối đa 03 (ba) tháng kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ. Trường hợp các hồ sơ đăng ký chưa hoặc không đáp ứng quy
định để được cấp số đăng ký hoặc gia hạn số đăng ký, Bộ Y tế có văn bản trả
lời và nêu rõ lý do.
2. Trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y
tế có trách nhiệm tổ chức thẩm định và gửi về Cục Quản lý dược công văn kèm
theo danh mục thuốc đề nghị cấp số đăng ký đối với các thuốc do Sở Y tế tiếp
nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Thông tư này để Cục Quản lý
dược xem xét, cấp số đăng ký lưu hành; trường hợp chưa đủ cơ sở để đề nghị
cấp số đăng ký, Sở Y tế phải có văn bản trả lời cơ sở đăng ký và nêu rõ lý do.
3. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý dược, Vụ Trang thiết bị
và Công trình y tế (đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro) xem xét trả lời đối với
các hồ sơ đăng ký thay đổi lớn, thay đổi nhỏ trong thời hạn tối đa như sau:
a) 90 ngày đối với đăng ký thay đổi lớn hoặc đăng ký thay đổi nhỏ cần
phê duyệt trước khi thực hiện có từ 02 (hai) nội dung đề nghị thay đổi trở lên
và 60 ngày đối với các hồ sơ thay đổi nhỏ cần phê duyệt trước khi thực hiện có
một nội dung thay đổi .
b) 20 ngày đối với các hồ sơ thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo, nếu
không có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước thì được phép thực hiện.
4. Đối với các đề nghị thay đổi khác, hồ sơ thực hiện theo quy định như
đối với hồ sơ đăng ký lần đầu và thời gian trả lời thực hiện theo quy định tại
khoản 1 và 2 Điều này.
5. Cục Quản lý dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (đối với sinh
phẩm chẩn đoán in vitro) xem xét cấp số đăng ký hoặc trả lời bằng văn bản
trước thời hạn quy định tại khoản 1 và 3 Điều này khi có đề nghị của cơ sở
đăng ký nêu trong Đơn đăng ký quy định theo Mẫu số 06/TT ban hành kèm theo
Thông tư này đối với các trường hợp sau đây:
a) Thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt thuộc Danh mục thuốc hiếm
do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
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b) Thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị trong các trường hợp khẩn cấp, thiên
tai, dịch bệnh;
c) Thuốc trong nước sản xuất trên những dây chuyền mới đạt tiêu chuẩn
GMP trong thời hạn không quá 18 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận
GMP.
d) Vắc xin đã được Tổ chức y tế thế giới tiền đánh giá đạt yêu cầu và
được xem xét cấp số đăng ký theo quy trình rút gọn do Cục Quản lý dược xây
dựng, ban hành.
Điều 32. Các trường hợp rút số đăng ký thuốc
Trong thời hạn số đăng ký còn hiệu lực, Bộ Y tế sẽ xem xét, quyết định rút
số đăng ký đối với thuốc (bao gồm cả sinh phẩm chẩn đoán in vitro) đã được
cấp số đăng ký lưu hành khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Thuốc được sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký lưu hành đã được
Bộ Y tế xét duyệt.
2. Thuốc có 02 (hai) lô sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc
thuốc vi phạm tiêu chuẩn chất lượng 01 (một) lần nhưng nghiêm trọng do cơ
quan quản lý nhà nước về chất lượng thuốc kết luận.
3. Cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đăng ký đề nghị rút số đăng ký lưu hành tại
Việt Nam.
4. Thuốc bị rút số đăng ký lưu hành ở nước sở tại.
5. Thuốc có chứa hoạt chất được Tổ chức y tế thế giới hoặc cơ quan chức
năng có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài khuyến cáo là không an
toàn cho người sử dụng.
6. Thuốc bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận là xâm phạm quyền sở
hữu trí tuệ.
7. Thuốc không thực hiện việc thay đổi cơ sở đăng ký quy định tại điểm i
khoản 3 Điều 3 hoặc điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư này sau thời hạn 02 (hai)
tháng, kể từ ngày cơ sở đăng ký đó ngừng hoạt động hoặc bị cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền chấm dứt hoạt động.
Điều 33. Các trường hợp tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc và
ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc cho các hồ sơ đã nộp
Bộ Y tế sẽ tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc và tạm ngừng
cấp số đăng ký lưu hành thuốc (bao gồm cả sinh phẩm chẩn đoán in vitro) cho
các hồ sơ đã nộp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
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1. Cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất thuốc có từ 02 (hai) thuốc trở lên không
đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi lưu hành hoặc đã bị đình chỉ lưu hành trong
vòng 01 (một) năm.
2. Cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất có thuốc bị rút số đăng ký quy định tại
khoản 1 Điều 32 Thông tư này; hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định
tại khoản 4, khoản 5 hoặc khoản 6 Điều 32 Thông tư này nhưng không thông
báo cho Bộ Y tế.
3. Cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất thuốc thực hiện hành vi giả mạo, tự ý
sửa chữa hồ sơ tài liệu, giấy tờ pháp lý của các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền hoặc sử dụng con dấu giả, giả mạo chữ ký, dấu của các cơ sở đăng ký,
cơ sở sản xuất và các cơ sở có liên quan khác trong hồ sơ đăng ký;
4. Cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất thuốc cung cấp hồ sơ, dữ liệu, thông tin
liên quan đến hồ sơ kỹ thuật bao gồm hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng, phương
pháp sản xuất, độ ổn định mà không dựa trên cơ sở nghiên cứu, thực nghiệm,
sản xuất thực tế của cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đăng ký thuốc;
5. Cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất thuốc cung cấp các hồ sơ, dữ liệu, thông
tin về tác dụng, an toàn và hiệu quả của thuốc mà không có các tài liệu, bằng
chứng khoa học để chứng minh;
6. Cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất thuốc nộp mẫu thuốc đăng ký không
phải do chính cơ sở nghiên cứu hoặc sản xuất ghi trong hồ sơ đăng ký sản xuất.
7. Cơ sở đăng ký không thực hiện cập nhật thông tin thuốc theo yêu cầu
của Cục Quản lý dược quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư này.
Điều 34. Thẩm quyền ra quyết định, trách nhiệm thông báo và thời hạn rút
số đăng ký lưu hành, tạm ngừng nhận hồ sơ, tạm ngừng cấp số đăng ký lưu
hành thuốc
1. Bộ trưởng Bộ Y tế uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý dược ra quyết
định rút số đăng ký lưu hành, tạm ngừng nhận hồ sơ, tạm ngừng cấp số đăng
ký thuốc và Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế ra quyết định rút số
đăng ký lưu hành, tạm ngừng nhận hồ sơ, tạm ngừng cấp số đăng ký sinh phẩm
chẩn đoán in vitro trên toàn quốc.
2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành
thông báo quyết định của Bộ Y tế (Cục Quản lý dược hoặc Vụ Trang thiết bị và
Công trình y tế đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro) rút số đăng ký hoặc tạm
ngừng nhận hồ sơ, tạm ngừng cấp số đăng ký trên phạm vi, địa bàn quản lý.
3. Thời hạn tạm ngừng nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc và tạm ngừng cấp
số đăng ký lưu hành thuốc cho các hồ sơ đã nộp tối đa là 02 (hai) năm đối với
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các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 33 Thông tư này,
kể từ ngày ký Quyết định rút số đăng ký hoặc đình chỉ lưu hành thuốc thứ 02
(hai) hoặc có quyết định xử lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối
với cơ sở thực hiện hành vi khoản 3 Điều 33 Thông tư này.
4. Thời hạn tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc và tạm ngừng
cấp số đăng ký lưu hành thuốc cho các hồ sơ đã nộp đối với các trường hợp
quy định tại điểm khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 33 Thông tư này tối đa là
01 (một) năm, kể từ ngày có văn bản cuối cùng thông báo việc vi phạm các quy
định trên của cơ sở đăng ký lưu hành thuốc.
5. Thời hạn tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc và tạm ngừng
cấp số đăng ký lưu hành thuốc cho các hồ sơ đã nộp đối với các trường hợp
quy định tại khoản 7 Điều 33 Thông tư này tối đa là 06 (sáu) tháng, kể từ ngày
có văn bản cuối cùng thông báo việc vi phạm các quy định trên của cơ sở đăng
ký lưu hành thuốc.
Chương V
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH VÀ HỘI ĐỒNG TƯ
VẤN CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC
Điều 35. Tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu
hành thuốc
1. Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc (bao gồm cả
sinh phẩm chẩn đoán in vitro).
2. Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ
trưởng Bộ Y tế trong việc cấp số đăng ký cho thuốc lưu hành tại Việt Nam; các
chủ trương về hòa hợp quy chế đăng ký thuốc với các nước trong khu vực và
trên thế giới; chính sách về sản xuất, nhập khẩu và lưu hành thuốc tại Việt Nam
bao gồm việc sử dụng thuốc trên người Việt Nam để đánh giá tính an toàn, hiệu
quả của thuốc khi cần thiết.
3. Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc hoạt động theo nguyên tắc: ý
kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc phải bảo đảm căn cứ
pháp lý, cơ sở khoa học và phải được thể hiện trong Biên bản cuộc họp Hội
đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc. Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc chịu
trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về các ý kiến tham mưu, tư vấn liên quan
đến đăng ký thuốc.
4. Cục Quản lý dược phối hợp Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế tham
mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt
động của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc, cơ chế phối hợp giữa Hội
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đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc và các nhóm chuyên gia thẩm định trong quá
trình cấp số đăng ký lưu hành thuốc.
Điều 36. Tổ chức, hoạt động của chuyên gia và các nhóm chuyên gia thẩm
định hồ sơ đăng ký thuốc
1. Bộ Y tế giao Cục Quản lý dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế căn
cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thành lập các nhóm chuyên
gia thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc (sau đây gọi tắt là nhóm chuyên gia thẩm
định).
2. Nhóm chuyên gia thẩm định có nhiệm vụ tư vấn cho Cục Quản lý dược
trong việc thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc và đề xuất việc cấp số đăng ký hoặc
bổ sung hoặc không cấp số đăng ký thuốc.
3. Nhóm chuyên gia thẩm định hoạt động theo nguyên tắc: Các ý kiến góp
ý hoặc đề xuất của chuyên gia thẩm định phải bảo đảm căn cứ pháp lý, cơ sở
khoa học và phải được thể hiện trong Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc.
Chuyên gia thẩm định chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Quản lý dược, Vụ
trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (đối với sinh phẩm chẩn đoán in
vitro) về các nội dung, ý kiến tư vấn và đề xuất liên quan đến công tác thẩm
định hồ sơ đăng ký thuốc.
4. Cục Quản lý dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế căn cứ chức
năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và ban hành các quy định về tiêu chí lựa
chọn, tổ chức và hoạt động của các nhóm chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký
thuốc; ký hợp đồng hàng năm với chuyên gia thẩm định; tổ chức thẩm định, tổng
hợp kết quả thẩm định trình Hội đồng tư vấn; tổ chức các khoá tập huấn, đào
tạo cho chuyên gia thẩm định; tiến hành đánh giá năng lực chuyên môn và sự
tuân thủ các quy định để có điều chỉnh, bổ sung chuyên gia thẩm định phù hợp.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 37. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2015.
2. Các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, thay đổi khác áp dụng đối với thuốc đã
được cấp số đăng ký lưu hành quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông
tư này được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2015.
3. Bãi bỏ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc và bãi bỏ Điều 6 Thông tư số
45/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi bổ
sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22 tháng 5 năm
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2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành
tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”; Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29 tháng 6
năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực
hành tốt bảo quản thuốc”; Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm
2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13
tháng 11 năm 2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu
chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới;
Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn
hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24
tháng 11 năm 2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc; Thông tư số
47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu,
nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc kể từ ngày Thông tư này
có hiệu lực.
Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các hồ sơ đăng ký nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành
được

thẩm

định

và

cấp

số

đăng

ký

theo

quy

định

tại

Thông

tư

số

22/2009/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về
đăng ký thuốc.
2. Các cơ sở đăng ký thuốc nước ngoài có Giấy phép đăng ký hoạt động
trong lĩnh vực thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam được cấp trước ngày
Thông tư này có hiệu lực được sử dụng để đăng ký thuốc cho hết thời hạn hiệu
lực ghi trên Giấy phép.
Điều 39. Điều khoản tham chiếu
Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được
viện dẫn trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp
dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.
Điều 40. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Quản lý dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế căn cứ chức
năng, nhiệm vụ được giao và lộ trình hòa hợp ASEAN trong đăng ký thuốc, có
trách nhiệm:
a) Tổ chức hướng dẫn và thực hiện các quy định của Thông tư này;
b) Cập nhật, biên tập và ban hành Hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN (ACTD),
các hướng dẫn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến đăng ký thuốc của
ASEAN để các đối tượng có liên quan triển khai thực hiện;
c) Cập nhật danh mục các thuốc được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành
theo từng đợt và các thông tin đăng ký thuốc khác trên trang thông tin điện tử
- 211 -

(website) của Cục Quản lý dược hoặc Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế đối với sinh
phẩm chẩn đoán in vitro.
d) Xây dựng, ban hành tổ chức triển khai thực hiện các quy trình chuẩn
(SOPs), sổ tay hướng dẫn đăng ký thuốc (QM), quy trình thẩm định và cấp số
đăng ký rút gọn đối với vắc xin đã được Tổ chức Y tế thế giới tiền đánh giá đạt
yêu cầu;
2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm
kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này đối với các đơn vị sản xuất, kinh
doanh dược phẩm trong phạm vi quản lý.
3. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Tổng Công ty Dược Việt Nam, các cơ sở
kinh doanh thuốc, các công ty nước ngoài có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực
dược có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ
chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược và Vụ Trang thiết bị và
Công trình y tế đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro) để xem xét giải quyết./.
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KT. BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- VPCP (Phòng Công báo, Cổng thông tin điện
tử Chính phủ);

THỨTRƯỞNG

-BộtrưởngNguyễnThịKimTiến(đểb/c);
-CácThứtrưởngBYT(đểp/h);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
-BộKhoahọcvàCôngnghệ;
Phạm Lê Tuấn
-BộCôngThương;
-BộQuốcphòng(CụcQuânY);
-BộCôngan(CụcYtế);
- Bộ Giao thông vận tải (Cục Y tế GTVT);
-BộTàichính(TổngCụcHảiquan) ;
-CácVụ,Cục,T.traBộYtế ;
-SởYtếcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTƯ;
- Tổng công ty Dược Việt Nam;
-HiệphộiDoanhnghiệpdượcViệtNam;
-HộiDượchọcViệtNam;
-Tổngcụchảiquan;
-CổngthôngtinđiệntửBYT,WebsiteCụcQLD ;
-CácDNSX,KDthuốctrongnướcvànướcngoài;
-Lưu :VT,PC,QLD(5).

- 213 -

4

1/2018/TT-BYT

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc
Số:
/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2017

THÔNG TƯ
Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Căn cứ Luật số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016 về dược;
Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;
Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính
phủ về nhãn hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 06 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 Dược,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu
làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về nội dung, cách ghi nhãn của thuốc, nguyên liệu
làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc lưu hành trên thị trường; thay đổi hạn
dùng của thuốc đã ghi trên nhãn thuốc trong trường hợp vì lý do quốc phòng,
an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.
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2. Thuốc, nguyên liệu làm thuốc sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh
của Thông tư này:
a) Thuốc, nguyên liệu làm thuốc để xuất khẩu không có giấy đăng ký lưu
hành tại Việt Nam;
b) Thuốc nhập khẩu trong trường hợp không vì mục đích thương mại quy
định tại khoản 1 Điều 75 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
dược (sau đây gọi tắt là Nghị định số 54/2017/NĐ-CP);
c) Thuốc nhập khẩu dùng để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho quốc phòng,
an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa quy
định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bao bì thương phẩm của thuốc là bao bì chứa đựng thuốc và tờ hướng
dẫn sử dụng thuốc được lưu thông cùng với thuốc; bao bì thương phẩm của
thuốc gồm bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, bao bì ngoài hoặc bao bì trung
gian (nếu có).

2. Bao bì trung gian là bao bì dùng để bao gói một hoặc một số đơn vị
thuốc có bao bì trực tiếp và nằm trong bao bì ngoài của thuốc.

3. Số lô sản xuất là ký hiệu bằng số hoặc bằng chữ, hoặc kết hợp cả số và
chữ nhằm nhận biết lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc và cho phép truy xét toàn
bộ lai lịch của một lô thuốc, lô nguyên liệu làm thuốc bao gồm tất cả các công
đoạn của quá trình sản xuất, các hoạt động kiểm tra chất lượng và lưu hành lô
thuốc, nguyên liệu làm thuốc đó.

4. Nhãn gốc của thuốc, nguyên liệu làm thuốc là nhãn thể hiện lần đầu do
cơ sở sản xuất gắn trên bao bì thương phẩm của thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Điều 3. Vị trí nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng
thuốc
1. Vị trí nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc được thực hiện theo quy định tại
Điều 4 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
về nhãn hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 43/2017/NĐ-CP).
2. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc là một phần không thể tách rời của nhãn
thuốc và được chứa trong bao bì ngoài của thuốc. Trường hợp thuốc không có
bao bì ngoài, tờ hướng dẫn sử dụng phải được in hoặc gắn trên bao bì tiếp xúc
trực tiếp với thuốc.
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Điều 4.

Kích thước nhãn, kích thước của chữ và số trên nhãn, màu sắc của

chữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn, ngôn ngữ trình bày của nhãn và tờ hướng
dẫn sử dụng thuốc
1. Kích thước nhãn, kích thước của chữ và số trên nhãn, màu sắc của chữ,
ký hiệu và hình ảnh trên nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử
dụng thuốc được thực hiện theo quy định tại Điều 5 (trừ nội dung quy định tại
điểm b khoản 2 Điều 5) và Điều 6 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.
2. Những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn thuốc, nguyên liệu làm
thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ một số
nội dung được phép ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La tinh theo
quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

Chương II
NỘI DUNG CỦA NHÃN, TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
Mục 1
NỘI DUNG BẮT BUỘC THỂ HIỆN TRÊN NHÃN
Điều 7. Nhãn bao bì ngoài của thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Nhãn bao bì ngoài của thuốc phải thể hiện các nội dung sau đây:
a) Tên thuốc;
b) Dạng bào chế;
c) Thành phần, hàm lượng, khối lượng hoặc nồng độ của dược chất, dược
liệu trong công thức thuốc;
d) Quy cách đóng gói;
đ) Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định của thuốc;
e) Số giấy đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (nếu có);
g) Số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng của thuốc, tiêu chuẩn chất
lượng, điều kiện bảo quản thuốc;
h) Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc;
i) Tên cơ sở sản xuất thuốc, địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc;
k) Tên, địa chỉ của cơ sở nhập khẩu (đối với thuốc nhập khẩu);
l) Xuất xứ của thuốc.
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2. Nhãn bao bì ngoài của nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả dược liệu, vị
thuốc cổ truyền, bán thành phẩm dược liệu, bán thành phẩm thuốc) phải thể hiện
các nội dung sau đây:
a) Tên nguyên liệu làm thuốc;
b) Khối lượng hoặc thể tích của nguyên liệu làm thuốc trong một đơn vị
đóng gói nhỏ nhất;
c) Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu làm thuốc;
d) Số giấy đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (nếu có);
đ) Số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng, điều kiện bảo quản của nguyên
liệu làm thuốc;
e) Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc;
g) Tên, địa chỉ của cơ sở nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc (đối với nguyên
liệu làm thuốc nhập khẩu);
h) Xuất xứ của nguyên liệu làm thuốc.
3. Nhãn nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (bao gồm cả bán
thành phẩm thuốc):
Ngoài nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, nguyên liệu là dược chất,
dược liệu hoặc bán thành phẩm thuốc có chứa dược chất, dược liệu thuộc Danh
mục dược chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất làm thuốc, nguyên liệu độc làm
thuốc, dược liệu độc, nguyên liệu phóng xạ làm thuốc, phải ghi trên nhãn bao bì
ngoài các dòng chữ tương ứng như sau: “Nguyên liệu gây nghiện”,

“Nguyên liệu

hướng thần”, “Nguyên liệu tiền chất làm thuốc”, “Nguyên liệu độc”, “Dược liệu
độc”, “Nguyên liệu phóng xạ”.
Các chữ “Nguyên liệu gây nghiện”, “Nguyên liệu hướng thần”, “Nguyên liệu
tiền chất làm thuốc”, “Nguyên liệu độc”, “Dược liệu độc”, “Nguyên liệu phóng xạ”
phải được in đậm trong khung và được in trên mặt chính của nhãn có ghi tên
nguyên liệu.
4. Trường hợp nhãn bao bì ngoài của thuốc không ghi được đầy đủ nội
dung quy định tại khoản 1 Điều này, nội dung quy định tại điểm đ khoản 1
Điều này có thể được ghi tóm tắt như sau: “Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định
và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo”.
Điều 9. Nhãn bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, nguyên liệu làm thuốc
1. Nhãn bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc phải ghi đầy đủ các nội dung
bắt buộc sau đây:
a) Tên thuốc;
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b) Thành phần định lượng, hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng dược chất,
dược liệu trong công thức thuốc;
c) Số lô sản xuất;
d) Hạn dùng;
đ) Tên của cơ sở sản xuất thuốc.
2. Nhãn bao bì tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu làm thuốc.
Trường hợp nguyên liệu làm thuốc đã có bao bì ngoài ghi đầy đủ nội dung
theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Thông tư này, nếu không bóc ra
bán lẻ, không yêu cầu phải ghi nhãn trên bao bì trực tiếp.
3. Thuốc, nguyên liệu làm thuốc không có bao bì ngoài thì bao bì tiếp xúc
trực tiếp với thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải ghi đầy đủ nội dung của nhãn
bao bì ngoài theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.
Mục 2
NỘI DUNG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
Điều 12. Nội dung tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bao gồm những nội dung sau đây:
1. Tên thuốc.
2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc.
3. Thành phần công thức thuốc.
4. Dạng bào chế.
5. Chỉ định.
6. Cách dùng, liều dùng.
7. Chống chỉ định.
8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc.
9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú
10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.
11. Tương tác, tương kỵ của thuốc.
12. Tác dụng không mong muốn của thuốc.
13. Quá liều và cách xử trí.
14. Đặc tính dược lực học (không bắt buộc đối với thuốc không kê đơn,

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).
15. Đặc tính dược động học (không bắt buộc đối với thuốc không kê đơn,

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).
16. Quy cách đóng gói.
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17. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc.
18. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc.
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제2장 필리핀 의약품 인허가 정책
1. 필리핀 의약품 인허가 관련 규제기관
필리핀의 의약품 관련 규제기관은 보건부(Department of Health; DOH)이며, 국가
보건정책을 수립하고 필리핀의 보건의료 관리 및 규제에 대한 전반적인 책임을 지고
있다. 필리핀 식품의약품청(Food and Drug Administration; FDA)은 보건부 산하
기관으로서, 식품, 의약품, 화장품, 의료기기, 생물제제, 백신, in-vitro 진단시약, 방사선
방출장치 또는 기기, 가정 및 도시환경에서의 위험물질 및/또는 유도체 등의 안전성,
유효성 또는 품질관리를 위한 목적으로 1963년에 설립되었다.
1.1. 필리핀 보건부
필리핀 보건부는 보건부 장관(Rolando Enrique D. Domingo) 및 차관 7인(Rolando
Enrique

D.

Domingo,

Mario

C.

Villaverde,

Roger

P.

Tong-An,

Ma.

Carolina

Vidal-Taiño, Gerardo V. Bayugo, Lilibeth C. David, Myrna C. Cabotaj)으로 구성된
집행위원회(Executive

committee)가

있으며,

중앙사무실(central

office)

20개,

지역사무실(Regional office) 17개, 보건부 산하병원(DOH hospitals) 118개, 보건부
부속기구(Attached agencies) 5개로 구성되어 있다. 필리핀 보건부의 조직도는 그림
4와 같다.

그림 4 필리핀 보건부 조직도
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1.1.1. 부서별 업무
[ 중앙사무실 ]
○ 행정실 (Administrative Office)
- 보건부 산하 유관 부서 관리 및 전반적인 행정업무 담당
- 시설, 장비, 자동차 등의 유지보수 및 기타행정 서비스 계획 및 실행
○ 국제보건협력국 (Bureau of International Health Cooperation)
- 국제규제조화 및 국제활동의 지원 및 관리
○ 지역보건시스템기획국 (Bureau of Local Health Systems and Development
(BLHD))
- 지역보건시스템의 개발계획 수립 및 평가
- 지역보건시스템의 기능 모니터링 수행
○ 검역감염국 (Bureau of Quarantine)
- 전염병 등의 감시 및 통제
- 전 항공 및 공항에서의 국가위생프로그램 실시
○ 질병예방관리국 (Disease Prevention and Control Bureau)
- 질병예방 및 관리에 관한 업무 담당
- 전염병, 퇴행성질환, 가족건강 및 환경 및 직업보건 사무소로 구성
○ 역학국 (Epidemiology Bureau)
- 공중보건 감시 시스템의 개말 및 평가
- 건강정보의 수집, 분석 및 보급
- 질병발병 및 공중보건 위해 조사
- 전염병 및 감시활동을 지원하는 공중보건실험실 지원
○ 재정관리서비스 (Financial Management Service)
- 보건부 재정자원 및 정부기금의 관리
○ 식품의약품청 (Food and Drug Administration)
- 식품, 의약품, 화장품, 의료기기, 생물제제, 백신, in-vitro 진단시약, 방사선
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방출장치 또는 기기, 가정 및 도시환경에서의 위험물질 및/또는 유도체 등의
안전성, 유효성 또는 품질관리
○ 보건시설기획국 (Health Facilities Development Bureau)
- 폐기물 관리, 보건시설 및 장비 관리, 보건시설의 개발을 위한 기술적 지원
○ 보건인적자원기획국 (Health Human Resources Development Bureau)
- 우수한 보건인력 확보, 품질보증체계 개발, 유지 및 개선
○ 보건정책기획국 (Health Policy Development and Planning Bureau)
- 보건정책, 보건계획, 보건 프로그램 기획
○ 보건증진 및 커뮤니케이션 서비스 (Health Promotion and Communication Service)
- 보건증진관련 정책, 표준, 시설을 위한 연구 프로그램기반 개발
○ 내부감사 서비스 (Internal Audit Service)
- 유관기관의 관리, 운영, 성과에 대한 감사, 시스템, 절차, 조직, 기록관리 등 검토
○

지식관리

및

정보기술

서비스

(Knowledge

Management

and

Information

Technology Service)
- 정보관리시스템, IT 인프라,

관련 서비스의 개발 및 관리

○ 법률 서비스 (Legal Service)
- DOH의 법률업무 총괄, 보건법 및 규정의 집행 및 적용에 관한 법률 상담 제공
○ 조달서비스 / COBAC 사무국 (Procurement Service/COBAC Secretariat)
- 보건부 용역, 물품, 공공시설물의 조달 및 공급
○ 특별관심 기술단 (Special Concerns Technical Cluster)
- 공공 및 민간 보건관련 사업의 품질문화 구축

[ 지방사무실 ]
○ 전국에 17개의 보건업무사무실에서 보건업무 수행

[ 보건부산하 병원]
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○ 18개 지역에 보건부산하 병원 및 전문병원 설치 및 운영
- Metro Manila Hospitals
- Specialty Hospital
- Regional Hospitals in Cagayan Valley
- Regional Hospitals in Ncr
- Regional Hospitals in Ilocos
- Regional Hospitals in Cordillera
- Regional Hospitals in Central Luzon
- Regional Hospitals in Southern Tagalog (Calabarzon – 4a)
- Regional Hospitals in Southern Tagalog (Mimaropa – 4b)
- Regional Hospitals in Bicol
- Regional Hospitals in Western Visayas
- Regional Hospitals in Central Visayas
- Regional Hospitals in Eastern Visayas
- Regional Hospitals in Zamboanga Peninsula
- Regional Hospitals in Soccsksargen
- Regional Hospitals in Northern Mindanao
- Regional Hospitals in Southern Mindanao
- Regional Hospitals in Caraga

[ 보건부 부속기구]
○ 인구위원회 Commission on Population (POPCOM)
○ 국가영양위원회 National Nutrition Council (NNC)
○ 필리핀 건강보험공사 Philippine Health Insurance Corporation (PHIC|PhilHealth)
○ 전통대체의학 연구소 (Philippine Institute for Traditional and Alternative Health
Care (PITAHC)
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○ 국립 에이즈위원회 Philippine National AIDS Council (PNAC)

1.2. 식품의약품청 (Food and Drug Administration, FDA)
필리핀 식품의약품청은 의약품 및 식품의 허가당국으로 1963년 설립되었고, 1987년
의료기기,
대통령이

화장품을

관할하는

임명하는

청장

행정기관으로

변경되었다.

(Director-General,

필리핀

DG)과

식품의약품청은

내부관리실

(Internal

management)과 규제운영실 (Field regulatory operations)을 총괄하는 2인의 차장
(Deputy Director General, DDG)의 지도부로 구성되어 있다. 제품별 규제단위로는
식품, 의약품, 화장품 및 의료기기/방사선 제품을 담당하는 4개의 센터가 있으며, 그
밖에 공동사업 연구실, 규제집행단위 (Regulatory enforcement unit), 정보통신기술부
(Information and communciation technology division), 식품 및 약물 대책센터 (Food
and drug action center) 및 입찰/수상 위원회 (Bids and awards committee)으로
구성되어 있다. 2018년 FDA QMS팀과 의약품 GMP Inspectorate가 신설되었으며,
필리핀 식품의약품청의 조직도는 그림 5와 같다.
1.2.1. 주요 업무
필리핀 식품의약품청의 주요 실 및 센터의 업무는 다음과 같다.
○ 내부관리실 (Internal management)
▶ 구성 및 주요업무
1) 행정재정사무국 (Administration and finance)
- 인사, 재정 및 행정관리 관련 계획 및 프로그램 개발
2) 정책기획국 (Policy and planning service) :
- 유관부서 관리 및 일반행정 지원 업무
- 정책 및 프로그램을 개발 및 대중에게 기술적 정보 제공
3) 법률서비스지원센터 (Legal services supporting center)
- 법률 및 규제 관련 고문 제공 및 각종 문서, 의견서, 계약서 검토
○ 규제운영실 (Field regulatory operations)
- 모든 지역 클러스터 (Regional clusters) 및 의약품 GMP 검사원 (Drug GMP
inspectorate)에 대한 관리/감독
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그림 5 필리핀 식품의약품청 조직도

▶ 구성 및 주요업무
1) 지역 클러스터 : 해당 지역에서 식약의약품청의 법, 정책, 계획, 프로그램, 규칙,
규정 실행하고, 지역 기관들에 대한 실사 수행 및 운영에 대한 허가 발행
담당한다.
- 지역 (3개):
▴ 메트로 마닐라가 위치한 루존 (Luzon)지역
▴ 섬으로 구성된 비사야스 (Visayas)지역
▴ 남부 무슬림 지역인 민다나오 (Mindanao)
- 지역별 클러스터(5개):
▴ 북부 루존 (North Luzon Clusters)
▴ 남부 루존 (South Luzon Clusters)
▴ 비사야스 (Visayas Clusters)
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▴ 동부 민다나오 (Mindanao East Clusters)
▴ 서부 민다나오 (Mindanao West Clusters)
2) 의약품 GMP 검사원 (Drug GMP inspectorate)
- FDA order 2018-085에 의해 실설
- 제조회사가 GMP 요건을 만족하는 지를 모니터링
○ 센터 (Center) 차터, 보건부 FDA 정보30)
- 보건제품을 규제하는 4개의 센터로 구성되어 있으며, 보건제품의 표준 및 지침,
제품등록, 제품 모니터링 등의 업무를 수행한다.
▶ 보건제품별 센터의 종류
1) 약물 규제 연구센터 (The Center for Drug Regulation and Research)
2) 식품 규제 연구센터 (The Center for Food Regulation and Research)
3) 화장품 규제 연구센터 (The Cosmetics Regulation and Research)
4) 의료기기 규제 및 방사선보건 연구센터 (The Center for Device Regulation,
Radiation Health and Research)
▶ 센터 주요업무
1) 보건제품의 제조, 수입, 수출, 유통, 판매, 시판, 이동, 홍보, 광고, 후원 규제 및
보건제품 사용 및 시험 규제
2) 보건제품의 안전성, 유효성, 품질에 대한 연구 수행 및 기준 설정
3) 제조소 실사·평가, 허가증 발행
4) 각 센터별 보건제품 및 보건제품 허가증 발행 및 제조소 평가
5) 시판 후 감시 수행
6) 모든 보건제품 등급 결정 시 상담적 위해관리 접근법 활용
7) 보건제품 관련 법 등에 관한 기술 지원, 자문 및 상담 서비스 제공
○ 공동사업 실험실 (Common services laboratory)
- 보건제품의 안전성, 순도, 및 품질기준 준수 여부 결정을 위한 실험실 검사
- 보건제품 포장재에 대한 시험 수행
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- 실험실에 사용되는 동물 사육

2. 관련 법령 체계
필리핀 법령의 종류는 헌법을 기본으로 국회에서 제정하는 공화국법 (Republic Act,
RA)과 각 지방정부가 통과시키는 조례 (Ordianaces)로 구성되어 있다. 그 밖의
규정으로 행정부는 규제기관과 관련 부서를 통해 법적 구속력과 영향력을 지닌 법을
공표하는데, 이것은 법이 아닌 다만 집행규정 또는 행정규칙이다.
2.1. 의약품 관련 법령
식품의약품청은 1963년 Republic Act No. 3720호 ‘식품, 의약품 및 화장품법 (Food,
Drug, and Cosmetic Act)’에 따라 의약품 및 식품 행정을 위하여 설립되었다. 1987년
대통령

행정명령

화장품법’으로

(Executive

개정되었고,

Order)
2009년

175호에

의해

공화국법이

‘식품,

Republic

의약품,
Act

의료기기

No.

및

9711호로

개정되면서 지금의 ‘식품의약품청(2009)법 (Food and Drug Administration (FDA) Act
(2009)’이 되었다.
기타 의약품의 인/허가에 관련된 규정으로는 대통령 행정명령 (Executive Order),
행정명령 (Administration Order), 식품의약품청 관보 (FDA Circular), 식품의약품청
회람서 (FDA Memorandum Circular) 등이 있다.
2.2. 필리핀 식품의약청법
현행 필리핀 ‘식품의약청(2009)법’에는 식품, 의약품, 화장품, 의료기기, 생물학적 제제,
백신, 체외 진단시약, 방사선 유출 장비 또는 기기 및 살충제, 장난감 등의 가구
내/도시 내 위험물질을 보건제품이라 정의하고, 보건제품의 안전성, 유효성, 품질을
확인할 것을 의무화하고 있다.
이 법에 기술된 의약품 관련 주요 용어의 정의는 다음과 같다.
○ 의약품 (Pharmaceutical product, drug, drug product, finished pharmaceutical
product) :
1)

미국약전-국립처방집(USP-NF),

미국

동종요법약전,

필리핀약전,

필리핀국립

처방집, 영국약전, 유럽약전, 일본약전, 인도약전, 국립공정서 및 부록에서
인정하는 품목
2) 사람 또는 동물의 질환 진단, 치유, 경감, 치료, 또는 예방하기 위해 사용하는
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품목
3) 인체 또는 동물 구조나 기능에 영향을 주는 식품 이외의 품목
4) 1), 2), 3)항에 명시된 의약품의 성분으로 사용하는 품목으로 의료기기나 그 성분
또는 구성 부분 또는 부속품은 포함하지 않음
○ 신약 : 필리핀에서 신약 또는 신화학물질(New Chemical Entity, NCE) 의약품은
이전에

품목

허가되지

않은

의약품으로

“발매추적형(monitored-release

status)”으로 허가되며, 새로운 의료기기 (new device)를 포함
1) 경험 및 과학적 교육을 통한 관련 자격을 갖춘 의약품의 안전성과 유효성을
평가하는 전문가들에게, 해당 의약품의 표시기재사항에서 처방, 권장 또는 제안하는
조건하에서 사용하는 것이 안전하고 유효성이 있다고 일반적으로 인지되지 않은
조성물을 포함한 의약품
2) 해당 조건에서의 의약품 사용에 대한 안전성 및 유효성을 확인하기 위한 시험의
결과가 인지되었지만, 해당 시험 외 다른 경우에서 해당 조건으로 중요한 정도 또는
중요한 기간 동안 사용되지 않은 조성물을 포함한 의약품
3) “신약”은 다음에 해당하는 의약품을 포함한다.
(a) 새롭게 발견한 활성성분을 포함하는 의약품
(b) 새로운 복합제를 포함하는 의약품
(c) 새로운 효능군 의약품
(d) 새로운 투여경로 의약품
(e) 새로운 용법·용량 의약품 및 새로운 제형

○ 제네릭의약품 : 필리핀 내에서 등록되어 있는 제제로 유효물질의 함량이 동일하고,
동일 제형으로 생물학적으로 동등한 제품이며, 특허 보호권에 의해 보장되지
않으며, 국제일반명 또는 제네릭명만으로 표시기제 함
○ 희귀의약품 : 소수의 환자들이 앓는 휘귀질환자의 증상을 치료 또는 완화시키기
위해 사용되는 약물 또는 의약품을 의미. 희귀의약품에 대한 별도의 법률은
없으나, ‘생명을 구할 수 있는 보완적 특별허가에 관한 규정 (Administration order
no. 4 1992)이 국내 규정과 유사함

약사법 외에 식품의약품청이 따르는 공화국법(Republic Act)는 다음과 같다.
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○ RA No. 10532 An Act Institutionalizing the Philippine National Health Research
System (필리핀 국립 보건연구시스템법)
○ RA No. 10747 An Act Promulgating a Comprehensive Policy in Addressing the
Needs of Person with Rare Disease (필리핀 희귀질환법)
○ RA No. 9502 무 Act Providing for Cheaper and Quality Medicines, Ameding for
the Purpose RA No, 8293 or The Intellectual Property Code, RA No. 6675 or
the The Generics Act of 1988, and RA No, 5921 or The Pharmacy (보편적
접근성을 지닌 저비용 고품질 의약품법)
○ RA No. 9165 Instituting the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002,
Repealing RA No,. 6425, Otherwise known as the Dangerous Drug Act of
1972, as Amended, Providing Funds therefore, and for other Purposes (포괄적
범위의 위험약물법)
○ RA No. 8203 An Act Prohibiting Counterfeit Drugsm, Providing Penalties for
Violations and Appropriating Funds (위조의약품 특별법)
○ RA No. 6675

An Act to Promote, Require and Ensure the Production of and

adequate Supply, Distribution, Use and Acceptance of Drugs and ?Medicines
Identified by their Generic Names (제네릭의약품법)
○ RA No. 6425 The Dangerous Drugs Act of 1972 (위험약물법, 1972)
○ RA No. 5921 The Act Regulating the Practice of Pharmacy and Settings
Standards of Pharmaceutical Education (약국법)
○ RA No. 2382

The Medical Act of 1959

(의료법, 1959)

○ RA No. 9211 An Act Regulating the Packaging, Use, Sale Distribution and
Advertisement of Tobacco Products and for other Purposes (담배제품규제법)
○ RA No. 7394 The Consumer Act of the Philippines (소비자법)
○ RA No. 7581 An Act Providing Protection to Consumers by Stabilizing the
Prices of Basic Necessities and Prime Commodities and by Prescribing
Measures Against Undue Price Increases During Emergency Situations and Like
Occasions (필수의약품 보호법)
○ RA No. 9257 An Act Granting Additional Benefits and Privileges to Senior
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Citizens Amending for the Purpose RA No, 7435, Otherwise Known as “an Act
to Maximize the Contribution of Senior Citizens to Nation Building, Grant
Benefits and Special Privileges and For Other Purposes (확대된 노인법)

3. 임상시험 계획 승인
필리핀 식품의약품청은 2013년 FDA Circular No. 2013-018 ’ICH 안전성 및 유효성
가이드라인의 채택 (Adoption of the International Conference on Harmonization
(ICH) Safety and Efficacy Guidelines)’을 배포하고 시행함으로써 ICH 가이드라인에
준수하여 임상시험을 시행토록 하고 있다.
필리핀 식품의약품청에서 임상시험에 관련하여 사용하고 있는 정의와 지침은 다음과
같다.
▶ 정의
○ 임상시험 (Clinical Trial) : 사람을 대상으로 임상시험용의약품의 안전성 또는
유효성을 확인하려는 목적으로 임상적, 약리학적 약동학적 효과를 밝히거나
임상시험용의약품에 의한 유해반응을 확인하기 위해서, 똔느 임상시험용의약품의
흡수, 분포, 대사 및 배설을 확인하기 위한 시험과 연구
○ 임상시험계획서 (Clinical Trial Protocol) : 임상시험의 목표, 계획, 방법, 통계적
고려사항, 구성을 서술한 문서. 임상시험에 대한 배경과 이론적 근거를 제공하며,
이 배경과 이론적 근거는 다른 임상시험계획서의 참고문헌에 인용할 수 있음
○ 임상시험관리기준 (Good Clinical Practice, GCP) : 임상시험의 설계, 실시, 수행,
모니터링, 점검, 기록, 분석 및 보고에 관한 기준으로 보고된 결과가 믿을 수
있고 정확하다는 것을 보증하고 임상시험대상자의 권리, 안전 및 비밀을 유지함
○ 임상시험용 의약품 (Investigational New Drug (IND) or Investigational Product) :
임상시험에서 시험되는 유효성분 또는 위약의 약제학적 형태이거나 임상시험에
참조(reference)로 쓰이는 물질로 기 승인과 다른 방식으로 사용되거나 조합된
제품 (제형 또는 포장의 변경), 또는 허가되지 않은 적응증에 사용되거나 허가된
용도에 관한 추가 정보를 얻는 데 사용되는 시판용 제품을 포함
○ 시험자 (Investigator) : 임상시험 장소에서 임상시험의 수행에 책임을 가진 사람.
개인적인

팀이

임상시험을

실시할

경우,
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책임자는

그

팀의

리더가

되고

시험책임자라 함. 임상시험용의약품의 투여, 조제, 사용할 때 임상시험을 실제로
수행하는 개인을 의미하기도 함
○ 영업허가증 (License to Operate, LTO) : 의약품의 제조, 유통, 수입, 수출, 판매,
판매를 위한 공급, 시험 및 양도에 종사하는 자에게 식품의약품청이 부여하는
허가증
○ 시험 (Testing): 다음과 같이 정의한다.
(1) 품질관리시험
(2) 임상시험
(3) 생물학적동등성시험
(4) 의약품의 안전성, 유효성 그리고/또는 품질을 결정하기 위한 시험
○ 의약품 수립자 (Drug Establishment) : 의약품의 제조,

유통, 수입, 수출, 판매,

판매를 위한 공급, 기부, 양도, 사용, 시험, 판촉, 광고 또는 후원 및 이런 활동에
필요한 시설 및 설비들을 포함하는 하는 개인소유회사, 파트너십, 법인, 기관,
협회 및 조직
○ 의뢰자 (Sponsor) : 임상시험의 개시, 관리, 그리고/또는 재정에 대한 책임이 있는
개인, 회사, 실시기관 또는 조직
○ 임상시험수탁기관 (Contract Research Organization, CRO) : 임상시험과 관련한
임무와 기능을 수행하기 위해서 의뢰자에 의해 위임받은 (상업적, 학문적 또는
기타) 사람이나 기관
▶일반적 지침
○ 의약품 수립자는 필리핀 식품의약품청으로부터 최초 영업허가증증나 허가를 받은
후, 약품의 제조, 수입, 수출, 판매, 판매를 위한 제공, 유통, 양도, 판촉, 광고
그리고/또는 후원해야 한다.
○

허가목적의

국내

임상시험을

수행하는

국내

시험의뢰자와

CRO는

필리핀

식품의약청으로부터 반드시 영업허가증증(LTO)을 받아야 한다.
○

외국의

시험의뢰자가

국내에서

임상시험을

실시하는

경우는

필리핀

식품

의약품청으로부터 면허를 소지한 임상시험수탁기관 (FDA-licensed CRO)가 외국
의뢰자의 책임을 이행하는 경우에만 가능하다.
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○ 임상시험수탁기관(CRO)은 시험의뢰자의 임상시험관련한 다음의 의무사항 및
기능을 위임받은 자로 영업허가증증(LTO)이 요구된다.
1) 감독 (예, 임상시험 수행, 자료수집, 결과보고 등의 품질보증 및 품질관리 시스템
마련여부 확인)
2) 임상시험 관리
a) 임상시험계획서 및 임상시험 설계 개발
b) 시험자 그리고/또는 시험장소 선정
c) 시험대상자의 선별 그리고/또는 모집
d) 자료의 처리 (예, 수집, 분석/평가, 기록보관)
임상시험용의약품의 조달/수입, 보관 및 유통에 관여하는 기관은 위에서 언급한
활동을 하지 않는 경우, 임상시험수탁기관으로서 영업허가증증(LTO)를 받지 않아도
되나, 해당 업무에 적절한 면허조건을 준수해야한다.
인가받은 생물학적동등성시험 센터의 경우 시험의뢰자나 CRO로서 시험면허증
(LTO)를 신청이 필요하지 않다.
○ 모든 의약품 수립자는 영업허가증증 또는 허가 발행에 필요조건인 위험관리계획
(Risk management plan)을 수행해야 한다.
○ 모든 임상시험수탁기관, 의뢰자, 그리고 기타 관련주체는 임상시험 수행에 있어
안전성, 유효성 그리고 윤리적 기준에 관련된 기존 표준(standard)를 준수하여야
한다.
3.1. 임상시험계획 승인 절차
필리핀에서 수행되는 모든 임상시험은 식품의약품청의 승인을 반드시 득해야 한다.
임상시험

주체는

임상시험계획

승인의

책임연구자,

연구

신청대상은

의뢰자,

임상시험용

의뢰자,

의약품

임상시험수탁기관이며,

임상

1상,

2상,

3상,

4상

임상시험이 해당된다. 임상시험계획 신청의 검토는 해당 임상시험이 필리핀 사람이
자발적으로 임상시험에 참여하고 고도의 윤리적/기술적 표준을 따르는지 여부를
확인한다. 필리핀의약품청은 임상시험계획 신청서류를 인가받은 윤리심사위원(ERB)에
보내어

임상시험계획서를

검토하게

하고,

ERB의

권고사항을

수렴하여

임상시험

승인여부를 결정하고 있다.
필리핀의 윤리심사위원회 (Ethical Review Board, ERB)는 윤리심사위원회는 필리핀
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보건연구윤리위원회 (Philippines Health Research Ethics Board, PHREB)의 추천에
근거하여 필리핀 식품의약품청에 의해 인가가된다. 심사위원은 전문성과 확고한
경쟁력을 갖으며 이해상충을 적절하게 드러내야 한다. 또한 심사위원의 독립성 및
검토결과에 대한 근거의 객관성을 보장하기 위하여 의뢰자와 심사위원간에 엄격한
행동규칙을

따라야

함을

강조하고

있다.(그림6).

식품의약품청으로부터

인가된

윤리심사위원회는 아래와 같다.
• University of the Philippines Manila-National Institutes of Health (UPM-NIH)
• De La Salle University Health Sciences Institute
• St. Luke’s Medical Center for Clinical Trials
임상시험 승인신청은 공공지원/정보/접수기관 (Public Assistance, Information, and
Receiving, PAIR)”에 임상시험계획 승인신청서류를 제출하면 된다.37) 신청자가 서류를
제출하면 의약품 규제 및 연구센터(Center for Drug Regulation and Research,
CDRR)에서 제출 서류를 평가하게 된다.

그림 6 임상시험 신청서 승인 프로세스 (Approval Process for Clinical Trial Application)
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임상시험계획 신청 절차는 다음의 순서로 진행된다.
• 식품의약품청의 PPAD-PAICS 부서에 신청서 제출
• 식품의약품청이 윤리심사위원회 검토 승인서 발급
• 윤리심사위원회가 윤리적/기술적 검토 후 식품의약품청에 권고사항 전달.
• 식품의약품청의 임상시험 승인/미승인 결정
• 임상시험 진행 및 임상시험번호 등록 및 필리핀 임상시험레지스트리에 업로드
• 임상시험의약품의 사용을 위해 식품의약품청에 수입허가증 신청
• 식품의약품청에서 품목등록증 발행

임상시험계획 검토에 소요되는 심사기간은 표28과 같다.
표 29 임상시험신청 서류의 심사기간
주체

업무

심사기간

윤리심의위원회

임상시험신청서 윤리/기술면 심사

수령 후 60일 이내

임상시험계획 신청자

임상시험 레지스트리 업로드

임상시험계획 신청 후 30일 이후

식품의약품청

의약품자료 (PART B) 검토

PSD가 PPDA로부터 수령 후 30 역일 이내

식품의약품청

수입허가증 발행

PSD가 신청서 수령 후 7사업일 이내

3.2. 임상시험계획 승인신청 제출 서류
임상시험계획 신청 시 임상시험계획서 신청서, 윤리심사위원회 검토 승인서 양식,
식품의약품 임상시험쳥가 양식과 함께 아래의 자료로 구비된 서류를 준비해야 한다.
임상시험계획 신청절차는 그림 17과 같다.
PART A: 임상시험계획서 및 관련 문서
1) 제품명과 제형
2) 시험명과 목적, 시험설계 설명
3) 치료 양상, 작용 측면
4) 이상사례
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5) 결과 평가
6) 사전동의서, 증례보고서, 환자 정보자료
7) 시험책임자 및 연구자들 이력서
8) 다기관임상시험의 경우, 시험책임자 리스트와 연락처(이력서)(시험장소 포함)

PART B: 의약품 자료 (CMC 및 GMP자료)
1) 제조소의 의약품 제조 및 품질관리기준 적합성 판정서/규제기관의 증명서
2) 분석증명서
3) 안정성 자료(보관 조건)
4) 제조 자료 및 제형
5) 제품 표시기재사항(코드 및 라벨: 맹검)

PART C: 임상시험자 자료집(유효성 및 안전성 자료)
1) 안전성 자료:
a. 비임상시험, 독성시험
b. 약리학: 약동학/약력학(PK/PD) 시험
c. 판매 경험, 주기적 안전성 업데이트 보고서(Periodic Safety Update Reports,
PSUR), 해외 판매 시 제품 상황
d. 예상되는 위험 및 약물 부작용
2) 유효성 자료:
a. 사람 피험자의 약동학/약력학 자료
b. 내부 예비자료
c. 수행한 임상시험 요약서(임상 I, II, III상)
d. 발행 임상자료

임상시험계획서가 심사기준을 만족하는 경우에는 식품의약품청이 임상시험승인서를
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그림 7 임상시험 신청절차
- 239 -

발급한다.

임상시험계획승인서를

발급받은

신청자는

수입허가증을

신청하여

임상시험에 사용할 실험키트, 시약 및 기타 등의 보조품을 포함한 임상시험용의약품에
대한 사용을 허락받는다.

3.3. 임상시험계획 수행 중 절차
1) 임상시험계획 변경
임상시험 수행 중 임상시험계획서에 대한 변경이 필요한 경우 식품의약품청에
적절한 변경허가 신청서를 제출하여야 한다.
2) 임상시험 점검
식품의약품은 임상시험이 프로토콜, 모니터링 플랜, GCP를 준수하여 수행되고 있는지
확인하기 위하여 임상시험 실시기관에 대해 무작위로 점검을 수행할 수 있다.
점검결과는 다음과 같이 분류된다.
표 30 임상시험 점검 결과 분류

구분

내용

위반사항 없음

부적당한 상태(condition)이나 수행(practice)이 발견되지 않았거나, 부적당한

(No violation)

상태가 식품의약품의 후속조치를 필요로 하지 않는 경우

경미한 위반

규정위반이 적은 경우나, 시험대상자의 안전이나 결과의 완결성에 중요한

(Minor violation)

영향을 미치지 않는 경우
규정위반이 명백하고 중대한 경우 그리고 또는 규정위반이 많거나 다음의
범위, 심각성, 또는 패턴인 경우

중대한 위반
(Major violation)

1) 시험대상자가 질병이나 부상의 불합리하고 심각한 위험에 처한 경우
2) 대상자의 권리가 심각하게 저해된 경우
3) 임상시험 결과의 완결성과 신뢰성이 저해된 경우
4) 시험자나 임상시험팀원의 이해상충이 드러나지 않는 경우
5) 동의서를 받지 않은 경우

3) 안전성 보고
안전성 보고는 ICH E2A Clinical Data Management: Definitions and Standards for
Safety Reporting에 따라야 한다.
(1) 중대하고 예상하지 못한 약물이상반응 (Suspected Unexpected Serious Adverse
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Drugs Reactions, SUSAR)
a. 사망을 초래하거나 생명을 위협하는 경우
이상반응의 상세정보를 충분히 확인하지 못하더라도 7일 이내에 식품의약품청에
CIOMS-I 등을 이용하여 신속히 보고해야 하며, 상세한 보고서를 8일 이내에
보고해야 한다.
b. 기타 예상치 못한 중대한 약물이상반응 (All Other Unexpected Serious ADRs)
해당 사실을 보고받거나 인지한 날로부터 15일 이내에 식품의약품청에 보고해야
한다.
(2) 예상된 약물이상반응 (Expected Adverse Drug Reactions)
임상시험자료집에 기재되어 있는 중대한 약물이상반응 (Serious adverse drug
reaction)과

중대하지

않은

약물이상반응은

정기상황보고와

종료보고를

통해

보고되어야 한다.

4. 의약품 GMP 기준38),39)
필리핀은 행정명령 2012-008 “Adoption and Implementation of the Pharmaceutical
Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) Guides for the Good Manufacturing Practice
(GMP) for Medicinal Products”에 따라 의약품실사상호협력기구 (PIC/S) 가이드를
의약품 제조 및 품질관리 기준으로 따르고 있다. 의약품실사상호협력 – 의약품 제조
및 품질관리기준은 아래와 같다.
- 시설 및 환경의 관리 (시설관리, 자동화장치, 환경관리)
- 조직 (구성, 제조부서 책임자, 품질보증부서 책임자, 위원회)
- 기준서 (제품표준서, 품질관리기준서, 제조관리기준서, 제조위생관리기준서)
- 문서 (문서 작성 및 관리)
- 밸리데이션 (밸리데이션의 대상, 밸리데이션의 종류)
- 품질관리 (시험관리, 안정성 시험, 제품품질평가)
- 제조관리 (제조공정 및 포장공정 관리)
- 제조위생관리 (작업원 및 작업소의 위생관리, 제조설비의 세척)
- 원자재 및 제품의 관리 (입고, 보관 및 출고 관리)
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- 불만처리 및 회수
- 변경관리
- 자율점검
- 실태조사
의약품

제조

및

품질관리기준에

대한

준수는

의약품

품목허가를

위한

사전

의무사항이다.
4.1. GMP 적용 기준
필리핀에서 GMP 적용기준은 자국내 제조업자와 해외 제조업자를 나누어 규정하고
있다. 필리핀에서 의약품의 제조, 유통, 수입, 수출, 판매, 시판, 이동 업무에 종사하는
모든 필리핀 내 제조업소는 GMP를 준수하고 있음을 입증하는 영업허가증(LTO)를
반드시 득해야 한다. 제조업자의 경우 의약품 제조 및 품질관리기준을 준수해야하며
실태조사 중 준수사항을 입증 및 지속적으로 모니터링을 해야한다.
해외

제조업자도

GMP를

준수하고

있음을

반드시

증명해야

한다.

다만,

의약품실사상호협력기구 가입국가의 해외 제조업자가 신청한 경우에는 의약품 제조 및
품질관리기준이

적합하다는

증빙자료의

서면평가만으로

의약품

제조

및

품질관리기준에 대한 적합성을 입증하는 것이 가능하다. 해외 제조업자가 실태조사
신청 시 필요한 자료는 아래와 같다.
- 요청서
- 해외 의약품 제조 및 품질관리기준 적합성 실사 신청서
- 해외 의약품 제조 및 품질관리기준 적합성 증거 (아래의 서류중 하나가 증거로
제출될 수 있음)
· 의약품 제조 및 품질관리기준 적합성 증명서
· 세계보건기구 (WHO) 의약품제조판매증명서
· 특정 의료제품 / 제형을 포함하는 제조업허가증 또는 제조허가서
- 해외 의약품 제조 및 품질관리기준 적합성 증거자료 (비의약품실사상호 협력기구
회원국에 한함)
- 수행 증명서
필리핀 식품의약품청 부서 중 Center for Drug Regulation and Research (CDRR) 및
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Filed Regulatory Operation Office (FROO)가 해외 의약품 제조업체의 GMP 준수를
모니터링하고 재평가를 담당하고 있다. 식품의약품청은 GMP 허가 신청서를 평가 시
추가 문서를 요구할 수 있으며, 해당 제조업체가 GMP기준을 미충족한다는 증거가
있는 경우 GMP 허가 발급을 거부하고 일시 중지 또는 취소할 수 있다.
의약품 제조 및 품질관리기준 중 인정되는 기준은 PIC/s 가입 국가의 규제당국 또는
일본 후생노동성에서의 GMP 실태조사 자료가 인정된다. GMP 증명서 및 실사
보고서는 3년 또는 증명서에 언급된 날짜까지 유효하며, 제조업체는 만료 날짜 전에
새로운 GMP 증거 문서를 제출해야 한다.
의약품실사상호협력기구 회원국이 아닌 제조업자의 경우, 표 13과 같은 증빙자료의
제출이 요구된다.
서면평가 결과 해당 제조업체가 의약품 제조 및 품질관리기준에 적합한 경우 Center
for Drug Regulation and Research (CDRR)에서 승인보고서를 발행한다. 실태조사를
표 31 의약품 품질 및 관리기준 증빙서류에 필요한 문서

제조단계
제출자료

의약품 제조 및 품질관리기준 적합성
증명서 원본 또는 공증본
최근 실사보고서와 고지된 자료불충분
에 대한 제조자의 답변
필리핀 내 공급되는 특정품목 목록 등
제조자와 수입자 간의 의약품 제조 및

포장

전체

벌크

품질

제조

제조

관리시험

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

/표시기재
사항

공급용
출하승인

살균

품질관리기준 계약서
제조소 총람 또는 그에 상응하는 문서
밸리데이션 마스터 계획서 (해당 공정,
배지 충전 (해당되는 경우), 세척, 전산
시스템 등, 밸리데이션 범위 및 정도

O

를 결정하는데 사용되는 위해성 평가
포함)
시험법 밸리데이션에 대한 근거, 방법
이전 절차
삐뚤림 및 규격 이탈 시험 결과 처리
절차서
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O

O

O

통해 해당 제조업체가 의약품 제조 및 품질관리기준에 적합한 경우, 규제운영실은
실사결과 및 의약품 제조 및 품질관리기준 증명서 발행 권고서를 의약품 규제 및
연구센터에 전달한다. 또한 적합함을 인정받은 해외 제조업체의 목록은 식품의약품청
웹사이트에 게재된다.
해외 제조업체의 의약품 제조 및 품질관리기준의 심사기간은 실태조사의 유무에
따라 다음과 같이 소요된다.
- 실태조사가 필요하지 않은 경우 : 근무일 기준 15~21일
- 실태조가가 필요한 경우 : 근무일 기준 45~60일

4.2. 의약품 제조판매증명서 (Certificate of Pharmaceutical Product, CPP)
필리핀에서

의약품

수출을

계획하고

있는

신청회사는

의약품

규제

및

연구센터로부터 의약품 제조판매증명서(Certificate of Pharmaceutical Product, CPP)를
발행받아야한다.

의약품

제조판매증명서는

필리핀

내에서

의약품의

등록상태를

확인해주며, 해당 의약품의 제조공장이 주기적으로 실태조사를 받았고 의약품 제조 및
품길관리기준의 요건을 준수하는 것을 증명하는 서류이다. 의약품 제조판매서의
발행은 다음과 같은 서류가 필요하다.
- 수입국의 요청서
- 품목등록증 (CPR) 및 제조판매업자 영업허가증 (LTO)
- 일차 및 이채 표시기재사항
- 단위 용량 조성 (Unit Dose Formulation)

4.3. 표시기재사항
필리핀은 1988년 의약품 제품명에 일반명 사용을 요구하는 RA 6675 Generic Act을
시행하하였다. 2016년 아세안 요건에 부합하는 표시기재사항 요건에 관한 행정명령
2016-008을 발행하였다
4.3.1 일반요건
표시기재사항은 영어 그리고/또는 필리피노로 기재되어야 하며, 정상시력으로 읽을
수

있어야

하며,

기재사항은

색대조,

위치,
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간격등이

표시기재사항

요건을

표 32 제품별 제공 문서

제품
신약, 생물의약품, 제네릭전문의약품, 생약
민간요법제품, 일반의약품, 생약, 전통생약
신약, 생물의약품

제공 문서
사용설명서 (Package Insert)
환자용 의약품 설명서
(Patient Information Leaflet)
제품특성요약지
(Summary of Product Characteristics)

만족해야한다. 제품별로 함께 제공되어야 하는 문서는 표4와 같다.
4.3.2 표시기재 사항
의약품과 함께 제공되는 최소한의 필수요건은 다음과 같다.
1) 제품명
2) 제형 및 함량
3) 약리학적 분류
4) 조합/조성
5) 적응증
6) 용법·용량 및 투여경로
7) 금기, 주의사항, 경고(해당될 경우)
8) 상호작용
9) 약물 부작용(ADR)
10) 과다복용 및 치료
11) 보관조건
12) 실 함량 또는 팩 크기
13) 제조판매업자명과 소재지
14) 제조자명과 소재지
15) 처방의약품인 경우 처방전(Rx) 표기 및 주의문구
16) 약물 부작용 보고서
17) 등록번호
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18) 배치 번호 및 로트 번호(있을 경우)
19) 유효기간 및 제조일자
최소 표시기재사항 정보에 대한 상세내용은 허가제도 부록 3에 명시되어 있다.

4.3.3. 항목별 필요한 정보
표시기재사항 항목별 필요한 정보는 아래 표15와 같다.
표 33 표시기재사항 항목별 필요한 정보
구분

최소한의 포함 정보
1) 제품명
2) 제형 및 함량
3) 약리학적 분류
4) 조합/조성
5) 적응증
6) 경고(해당될 경우)
7) 보관조건

단위카톤

8) 팩 크기
9) 제조판매업자명과 소재지
10) 제조자명과 소재지
11) 처방의약품인 경우 처방전(Rx) 표기 및 주의문구
12) 약물 부작용 보고서
13) 등록번호
14) 배치번호 및 로트번호(있을 경우)
15) 유효기간 및 제조일자
1) 제품명
2) 제형 및 함량
3) 약리학적 분류
4) 조합/조성
5) 적응증

블리스터 팩,
포일 스트립 및
소용기를 제외한 일차 라벨

6) 경고(해당될 경우)
7) 보관조건
8) 실 함량
9) 제조판매업자명과 소재지
10) 제조자명과 소재지
11) 처방의약품인 경우 처방전(Rx) 표기 및 주의문구
12) 약물 부작용 보고서(동반된 단위 카톤이 없을 경우)
13) 등록번호
14) 배치번호 및 로트번호(있을 경우)
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구분

최소한의 포함 정보
15) 유효기간 및 제조일자
1) 단일 주원료인 경우 개별 단위당 또는 여러 주원료의 경우 단위
2개 당 제품명
2) 단일 주원료인 경우 개별 단위당 또는 여러 주원료의 경우 단위
2개 당 제형
및 함량
3) 단일 주원료인 경우 개별 단위당 또는 여러 주원료의 경우 단위
2개 당
제조판매업자명 및/또는 로고(비선발의약품만 해당)

블리스터 팩 / 포일 스트립

4) 단일 주원료인 경우 개별 단위당 또는 여러 주원료의 경우 단위
2개 당
처방전(Rx) 표기
5) 각 표준 블리스터 팩/포일 스트립에 대한 배치번호 및
만료일자(단, 의약품을
표준 블리스터 팩 또는 포일 스트립보다 적은 양(quantity)으로
조제하는 것이
제한되지 않았을 때에는 배치번호 또는 로트번호 및 만료일자는 각
단위별로
명시되어야 한다.)
소용기의 일차 라벨에는 최소한 아래의 정보가 포함되어야 한다.
1) 제품명
2) 제형 및 함량
3) 실 함량
4) 제조판매업자명 및/또는 로고

소용기의 일차 라벨

5) 처방전(Rx) 표기(해당될 경우)
6) 등록번호
7) 보관조건
8) 배치번호 및 로트번호(있을 경우)
9) 유효기간 및 제조일자
라벨상에 공간이 제한적일 경우 적절히 고려할 수 있다.
1) 제품명
2) 제형 및 함량
3) 약리학적 분류
4) 제품 설명

첨부문서

5) 조합/조성
6) 약력학 및 약동학
7) 적응증
8) 제형 및 투여 경로
9) 금기, 주의사항, 경고(해당할 경우)
10) 임신 및 수유(해당할 경우)
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구분

최소한의 포함 정보
11) 상호작용
12) 약물 부작용
13) 과다복용 및 치료
14) 보관 조건
15) 제형 및 사용 가능한 포장(팩 크기)
16) 취급 및 폐기에 대한 안내 및 특별 주의사항(해당할 경우)
17) 제조판매업자명과 소재지
18) 제조자명과 소재지
19) 주의문
20) 약물 부작용 보고서
21) 등록번호
22) 최초 허가일자/허가 갱신일자
23) 첨부문서 개정일자
1) 제품명
2) 제품설명
3) 의약품에 무엇이 들어가는가?
4) 의약품의 함량
5) 이 의약품의 용도는 무엇인가?
6) 어느 정도로 얼마나 자주 이 의약품을 사용해야 하는가?
7) 이 의약품을 복용하지 말아야 할 때는 언제인가?
8) 이 의약품을 복용할 때 어떤 주의를 기울여야 하는가?
9) 이 의약품의 원하지 않는 효과

환자용 의약품 설명서
(환자용 의약품 설명서는 비전

문용어로 작성되어야 함)

10) 이 의약품을 복용 시 피해야 할 다른 의약품 또는 식품에는
어떤 것이
있는가?
11) 복용을 한번 놓칠 경우 어떻게 해야 하는가?
12) 과다복용의 징후 및 증상
13) 권장된 복용량보다 많이 복용했을 경우 어떻게 해야 하는가?
14) 이 의약품을 어떻게 보관해야 하는가?
15) 언제 의사와 상의해야 하는가?
16) 제조판매업자명과 소재지
17) 제조자명과 소재지
18) 약물 부작용 신고서
19) 등록번호
20) 최초 허가일자/허가 갱신일자
21) 환자용 의약품 설명서 개정일자
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5. 의약품 허가·심사 절차
5.1 일반사항
필리핀에서 의약품이 제조, 수입, 수출, 판매 등은 식품의약품청의 적절한 등록절차를
밟아야 하며, 영업허가증 (License to Operate, LTO)와 품목등록증 (Certificate of
Product Registration, CPR)을 발행받아야 한다. 이는 모든 의약품 제조사, 무역업자,
유통업자에게 적용된다.

5.2. 신약 품목허가 절차
5.2.1. 최초 품목허가 신청 절차
품목등록은 공공 지원/정보/접수기관 (PAIR)의 통합신청양식(Integrated Application
Form)을 다운로드 받아 작성하여 이메일로 제출하게 된다(그림18). 일반적인 신청
절차는 다음과 같다.
식품의약품청 홈페이지에서 통합신청양식 다운로드 (XLS 또는 XLSX 형식) 및 작성
(LTO와 CPR 신청에 모두 사용)
① 작성서류를 지원/정보/접수기관 (PAIR)dp 이메일 (pari@fda.gov.ph)로 전송
② Document Tracking Log (DTL) 수령 (2 근무일 이내) 및 제출일정을 전달 받음 (10
근무일 이내)
③ 수수료 지불 (계좌이체 또는 직접납부)
④ 의약품 등록을 위한 필요사항 체크리스트(부록)를 활용하여 모든 구비서류 검토
⑤ 제출일정에 따라 신청서 제출
⑥ 의약품 규제 및 연구센터(CDRR)에서 제출자료 평가 및 안전성, 유효성, 품질 기준
부합 여부 확인
⑦ 의약품이 해당 기준에 부합할 경우 5년간 유효한 품목등록증이 발행. 자료가
불충분한 경우에는 자료보완이나 거절통지서가 발행

최초신청 처리기간은 최대 254일이며 자료 불충분으로 인한 보완기간은 제외된다.
식품의약품청은

우선허가신청

(Facilitated

application)이 가능한

의약품의

분류를

아래와 같이 두고 있으며 이 경우의 처리기간은 최대 90일이고 자료 불충분으로 인한
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그림 8 의약품 등록 절차 모식도

보완기간은 제외된다.


수출전용 제조의약품



획기적인 치료적 진전이 있는 신약



자사명으로 등록된 의약품이 없는 신규 제조업소에서 생산한 최초 5개 품목



정부 프로그램 및 사업을 위한 의



수입된 사전허가품목 백신

품

판매허가신청서류는 아세안 공통기술문서 (ASEAN ACTD)양식으로 제출되어야 하고,
ICH 가입국에서 허가된 혁신적 치료제, 생물의약품, 제네릭 의약품에 대해서는 ICH
CTD형식도 허용된다. 신약 허가신청 시 아세안 공통기술문서에 따라 필요한 문서는
아래와 같다.
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PART I: 행정자료와 제품 정보
1) Section A: 도입
2) Section B: 목차
3) Section C: 행정자료와 제품 정보에 대한 지침
a. 통합된 신청양식
b. 허가서(해당될 경우)
c. 증명서
d. 표시기재사항
e. 제품 정보

PART II: 품질
1) Section A: 목차
2) Section B: 품질 전체 요약
3) Section C: 자료 본문
원료의약품
a. 일반 정보
b. 제조
c. 특성
d. 원료의약품 관리
e. 표준품 또는 표준물질
f. 용기포장시스템
g. 안정성
완제의약품
a. 설명 및 조성
b. 제약 개발
c. 제조
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d. 첨가제 관리
e. 완제의약품 관리
f. 표준품 또는 표준물질
g. 용기포장시스템
h. 제품 안정성

PART III: 비임상자료
1) Section A: 목차
2) Section B: 비임상 개요
3) Section C: 비임상 서면 및 도표 요약
a. 비임상 서면 요약
b. 비임상 서면 및 도표 요약의 목차
c. 비임상 도표 요약
4) Section D: 비임상시험 보고서
a. 목차
b. 약리학
c. 약동학
d. 독성학
5) Section E: 주요 참고문헌 목록

PART IV: 임상자료
1) Section A: 목차
2) Section B: 임상 개요
3) Section C: 임상 요약
a. 생물약제시험 및 관련 분석법 요약
b. 임상 약리학적 시험 요약
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c. 임상적 유효성 요약
d. 임상적 안전성 요약
e. 개별 시험 개요
4) Section D: 모든 임상시험 목록표
5) Section E: 임상시험 보고서(해당될 경우)
a. 생물약제시험 보고서
b. 사람 생체재료를 사용한 약동학 관련 시험 보고서
c. 사람 약동학 시험 보고서
d. 사람 약력학 시험 보고서
e. 유효성 및 안전성 시험 보고서
f. 판매 후 경험 보고서
g. 증례보고서와 개별 환자 목록
6) Section F: 주요 참고문헌 목록

안전성시험의 경우 국내는 Zone II (25+-2도 상대습도 60+-85%)이나, 필리핀은 Zone
IVb (30+-2도 상대습도 75+-85%)를 제출하여야 한다.

5.2.2. 등록갱신 신청
필리핀에서 의약품 품목등록증(CPR)은 5년간 유효하며, 등록갱신을 신청할 때에는
등록할 때와 마찬가지로 유효한 영업등록증 (LTO)가 필요하다. 등록갱신을 위한
신청서는 해당 품목등록증의 만료일 또는 120일 전에 제출되어야 하며, 등록갱신의
수수료가 함께 지불되어야 한다. 품목등록갱신은 아래의 조건을 충족하였을 때
자동갱신이 가능하다.


품목등록증 만료일 전에 품목등록갱신 신청서를 접수한 경우



품목등록갱신 신청서 접수 시 등록갱신 수수료를 지불한 경우



신청서에 해당품목의 변경이 없다고 명시한 서약서가 첨부된 경우
해당

의약품이

허가조건을

위반하거나

합당한

- 253 -

사유

없이

등록갱신일

또는

영업/판매의 마지막날로부터 최소 3년의 연속된 기간 동안 해당 의약품을 판매하지
못하는 경우에 품목등록증 취소의 사유가 된다. 등록갱신을 신청하지 않는 경우는
품목등록증 취소를 의미하며, 갱신 재신청을 하는 경우 그에 따른 추가의 수수료가
부과된다.
5.2.3. 등록변경
의약품 등록 후 변경사항 (Post-approval Changes, PAC)이 발생한 경우, 품목등록자
(Marketing Authorization Holder, MAH)는 변경사항의 유형에 따라 통보를 하거나
변경을 시행하기 위하여 반드시 식품의약품청에 허가를 받아야 한다.
등록변경의 유형은 주요변경 (Major Variation)과 일부변경 (Minor Variation)으로
나누어진다.

등록품목의

주요변경은

의약품의

안전성,

유효성,

품질에

유의하게

직접적으로 영향을 미칠 수 있는 변경을 의미하며, 일부변경은 등록품목의 변경이
안전성,

유효성,

품질

측면에

경미하거나

유의하지

않은

영향을

주는

변경과

행정자료에 대한 변경이 해당된다.

5.3. 제네릭 의약품
필리핀의 제네릭 의약품 허가신청 절차와 심사기간은 신약의 허가신청시와 동일하게
적용되며, 등록요건은 해당 의약품의 품목분류에 따라 달라진다. 전문의약품의 경우
아래와 같이 아세안 공통기술문서 기준으로 신청서류를 구비해야 한다.

PART I: 행정자료와 의약품 정보
1) Section A: 도입 (Introduction)
2) Section B: 목차
3) Section C: 행정자료와 의약품정보에 대한 지침
a. 통합된 신청양식
b. 허가서(해당될 경우)
c. 증명서
d. 표시기재사항
e. 제품 정보

PART II: 품질
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1) Section A: 목차
2) Section B: 품질 전체 요약
3) Section C: 자료 본문
원료의약품
a. 일반 정보
b. 제조
c. 특성
d. 원료의약품 관리
e. 표준품 또는 표준물질
f. 안정성
* 필리핀의 안정성시험조건은 Zone IVb (30도 +_2도, 상대습도 75%)이다.
완제의약품
a. 설명 및 조성
b. 제약 개발
c. 제조
d. 첨가제 관리
e. 완제의약품 관리
f. 표준품 또는 표준물질
g. 용기포장시스템
h. 제품 안정성
i. 제품 대체가능

식품의약품청은
제네릭의약품의

제네릭
모든

생물학적동등성40),41)의

의약품의

이해관계자에게

중요성을

생체이용률(Bioavailability)과

강조하여

생물학적동등성

(Bioequivalence) 자료제출을 요구하고 있다. 외국에서 생물학적동등성 시험을 한 경우에는
참조약물이

필리핀

참조약물과

동일한

경우에

이를

사용할

수

있으며,

모든

생물학적동등성 시험보고서는 관리규제당국에서 발행된 생체이용률 / 생물학적동등성
시험기관에 대한 승인 증명서가 사본과 함께 제출되어야 한다. 생물학적동등성 시험자료
제출이 요구되는 의약품, 생물학적동등성 시험면제가 가능한 의약품 및 외국에서 시행한
생물학적동등성 시험자료 의약품은 아래와 같이 구분된다.
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표 34 제네릭의약품의 생물학적동등성시험 기준

I. 생물학적동등성 시험자료 제출 의약품


Rifampicine 및 Brueau Circular No. 2006-2008에 등재된 11개 의약품



개정된 세계보건기구(WHO) 기준 생물약제학적 분류체계 (Biopharmaceutics
Classification system, BCS)의 Class 4 의약품 (저용해도, 저투과성)



개정된 세계보건기구(WHO) 기준 생물약제학적 분류체계(BCS) 상 생물학적동등성
시험면제가 가능하지 않은 Class 2 의약품 (고투과성, 저용해도)



신약의 특허만료 후 판매예정인 후발 제네릭의약품



전신에 작용하는 모든 경구 투여용 변형방출 (modified-release) 의약품

II. 생물학적동등성 시험면제가 가능한 의약품


개정된 세계보건기구(WHO) 기준 생물약제학적 분류체계(BCS)의 Class 1 의약품
(고투과성, 고용해도)



개정된 세계보건기구(WHO) 기준 생물약제학적 분류체계(BCS) 상 약산성 특성이 있는
Class 2 의약품 (고투과성, 저용해도)



개정된 세계보건기구(WHO) 기준 생물약제학적 분류체계(BCS)의 Class 3 3 의약품
(저투과성, 고용해도)

III. 외국에서 수행된 생물학적동등성 시험자료 의약품



생물학적동등성 참조약물이 필리핀 참조약물과 동일한 경우에 사용 가능



모든 생물학적동등성시험 보고서에는 규제당국에서 방행된 해외 생물학적동등성 /
생체이용률 시험센터에 대한 승인 인증서가 제출되어야 함.



식품의약품청이 대조약을 결정하며, 일반적으로 대조약은 필리핀에서 등록 및
시판된 신약임. (대조약 부재의 경우, 시장 선도의약품 또는 신약 이후 등록된
제네릭의약품을 대조약으로 대체 가능)



시험 수행 시 식품의약청이 인정하였지만 제조자 또는 제조소가 다른 동일한
대조약을 이미 사용하였을 경우, 생물학적동등성시험 보고서와 함께 두 개의 다른
제조자/제조소의 대조약 간 다중 비교용출 프로파일을 제출 필요



생물학적동등성시험 보고서는 아세안 생물학적동등성시험 보고서 양식을 사용
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6. 의약품 품목허가 후 판매절차
6.1. 영업허가증 (License to operate (LTO)) 신청
의약품 포장업체, 재포장업체, 유통업체를 포함한 의약품 제조업체는 영업허가증
(License

to

Operate,

LTO)를

발행함으로써

허가된다.

LTO는

아래와

같은

신청구비서류와 허가 프로세스에 의해 신청할 수 있다.
○ 신청구비서류
1) 신청서 (Application Form)
2) 상호명 등록 증명서 (Proof of Businees Name Registration)
3) 자격증 (Credentials of Qualified Person)
4) 위험관리계획서 (Risk Management Plan)
5) 입지계획서 (Location Plan)
6) 지불증명서 (Proof of Payment)
7) 자체평가도구 (Self-assessment Toolkit)

영업허가증증(LTO) 및 기타 허가에 관련된 허가 프로세스
1) 신청서류 제출 (Filing of Applications)
영업허가증증(LTO) 신청은 최초, 갱신, 또는 변경 그리고 기타 허가 시 관련된 수수료
및 요금지불을 포함한 완전한 필요요건을 제출한 것을 의미

2) 신청서류의 평가 (Evaluation)
영업허가증증(LTO)와 기타 허가신청의 평가는 적용가능한 필요조건이나 기준에 대한
만족스러운 준수에 기반으로 함. 신청서류의 평가 시 관련 규정이나 기준을 만족하지
못할 경우 신청서류가 반려될 수 있고, 적법절차에 따라 신청자는 추가조사, 요금부과,
벌금 및 제재를 받을 수 있음. 지원자는 신청에 대한 확인으로 통지서(notification)을
서신 또는 이메일을 받음
3) 실태조사 (Inspection)
(a) 영업허가증증 발급 전 점검(Pre-opening Inspection)
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영업허가증증(LTO) 신청의 주체는 모든 필요한 요건을 만족하였을 때, 개시전
점검을 웨이브 받을 수 있음.
(b) 영업허가증증 발급 후 점검 (Post-licensing Inspection)
모든

의약품

수립자는

현행

요구사항

및

표준

준수

여부를

지속적으로

모니터링하기 위해 PMS의 일환으로 영업허가증증 발급 후 점검을 받을 수 있음.
4) 신청결과
(a) 허가 (Approval)
의약품 수립자의 신청의 평가 그리고/또는 점검에서 모든 필요요건을 만족스럽게
준수하고 있음을 보였을 시 허가 결정이 내려짐
(b) 반려 (Disapproval)
의약품

수립자의

신청의

평가

그리고/또는

점검에서

필요요건을

만족스럽게

준수하고 있지 않음이 보이면, 신청이 반려됨. 재신청을 할 수 있으나 신청비용은
돌려받지 못함.
5) 유효기한 (Validity)
모든 영업허가증증(LTO)는 LTO 발행일로 다음과 같은 유효기한이 있음.
(a) LTO 최초 발행 시, 최초 발행일로부터 2년 동안 유효
(b) LTO 갱신 시, 3년 동안 유효
6) 갱신 (Renewal)
LTO 만료시점으로부터 6개월 이내에 LTO 갱신서류를 제출해야함. 이 시점 이후
갱신서류 제출 시, 추가금이나 과징금이 부여될 수 있음. LTO 만료시점 이후 120 일
동안 갱신서류 미제출 시, 면허가 말소되거나 추가금 또는 과징금이 부여되고, 갱신
신청서류는 최초 LTO 신청으로 해야 함.

6.2. 품목허가 후 준수사항
의약품의 성격, 가치, 양, 구성, 특성, 안전성, 유효성

또는 품질에 관한 오해의

소지가있는 허위, 잘못된 정보로부터 소비자를 보호하고 건강을 지키기 위한 정보 및
교육을 제공하기 위한 국가정책에 따라 의약품에 대한 모든 광고, 판촉, 후원 및 기타
마케팅 활동은 식품의약품청의 표준, 지침 및 규정을 준수해야한다. (의약품에 대한
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광고, 홍보, 후원 및 기타 마케팅 활동은 모든 형태의 언론 매체를 대상으로 일반
대중을 대상으로하는 광고를 의미)
1) 의약품의 광고, 프로모션, 후원 및 기타 마케팅 활동에 대한 일반규칙
- 등록 또는 허가되지 않은 의약품은 광고, 홍보 또는 마케팅 활동의 대상이 될 수
없음.
- 식품의약품청이 승인한 의약품의 라벨 또는 포장에 포함된 정보 이외의 광고,
판촉 및 후원 및 기타 마케팅 활동에 대해 사실이라고 주장할 수 없음.
- 식품의약품청이 정식으로 승인하지 않은 치료학적 또는 과학적 정보는 사실이라고
주장할 수 없음.
- 홍보가 허가 된 모든 의약품에는 동일한 프로모션, 후원 또는 마케팅 활동을 승인 한
기관 또는 참조 번호를 명시해야 함.
2) 의약품의 제조업체, 소유자, 유통업자, 광고주 그리고/또는 대리인의 책임
- 제조업체, 소유자, 유통업자, 광고주 그리고/또는 대리인은 위 금지사항을 엄격히
준수하고 식품의약품청이 정한 표준, 지침 및 규칙 및 규정을 엄격히 준수해야 함.

모든 위반은 의약품의 압수, 몰수 그리고/또는 허가취소 또는 정지가 요구될수 있다.
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1

REPUBLIC ACT No.3720

공공법 제 3720 호 (행정명령 제 851호, 119호, 175호에 의해 개정됨)

식품 및 화장품의 안전성과 순도를 보장하고 공공이 이용가능한 의약품과
의료기기의 순도, 안전성, 유효성 및 품질에 대한 권한의 식품의약청 위임
등에 관한된 법률
필리핀 의회의 상원과 하원에 의해 제정되었다.

제 1 장 - 제목
제1조 이 법은 "식품, 의약품, 의료기기 및 화장품 법"이라 한다.

제 2 장 – 정책
제2조 1987년 헌법 제2절 제15조에 규정된 바와 같이 주정부는 국민의 건강을 촉진
및 보호하고 건강에 대한 국민의 의식함양에 힘써야 하며, 1987년 헌법 제1절
제12조의 국가차원의 건강에 대한 필요성과 문제점에 대응하는 효과적인 식품 및
의약품 규제 시스템을 수립하고 유지해야 하며, 적절한 보건관리 인력개발 및
연구를 수행하여야 함을 재차 강조한다.
제3조 앞서 언급한 정책의 이행에 있어 정부는 보건부를 통해 이 법의 규정에 따라야
한다.
(a) 식품, 의약품 및 의료기기 및 화장품에 대한 표준 및 품질 기준을 수립한다.
(b) 식품 및 화장품의 순도와 안전한 공급과 의약품 및 의료기기의 순도, 안전성,
유효성 및 고품질을 확보할 수 있는 기준을 채택해야 한다.
(c) 의약품 및 의료기기의 합리적인 사용 (예를 들면, 의약품 시장에서 사용금지,
회수, 철수와 무허가의, 안전하지 않은, 효능이 없는 또는 효능의 의심되는
제품에 대한 제제 방법), 국립 약전의 채택 및 의약품의 표시기재에 있어 일반명
사용을 확보할 수 있는 방법을 마련해야한다.
(d) 식품의약품청을 강화한다.
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제 3 장. - 식품의약품국의 개설
제4조 이 법의 조항을 이행하기 위해 보건부 산하의 식품의약품국을 개설한다. 이
기관은 장관(Secretary) 하에 있으며 다음과 같은 기능, 권한 및 의무를 가진다.
(a) 이 법과 이 법에 따라 발행된 규칙 및 규정의 이행 및 감독
(b) 식품, 의약품 및 화장품의 수집한 샘플의 제공
(c) 이 법의 시행과 관련된 식품, 의약품 및 화장품의 분석 및 검사
(d) 식품, 의약품 및 화장품 표준의 준비를 위한 기초 자료가 되는 분석 자료의확립
및 동일성, 순도, 품질 및 용기 충전 (fill of container)의 기준을 권고
(e) 허가증의 발급을 위한 기술적 요구사항 준수에 대한 인증서를 발행하고 식품,
의약품 및 화장품 제조사 및 시설 운영 관련 규정을 준수하는지 확인
(f) 이 법의 조항에 따라 제출 된 제품 및 재료의 점검, 분석 및 시험에 대한
수수료의 부과, 평가 및 징수
(g) 이 법의 조항에 따라 항생제 및 항생제 조제(preparation)의 배치를 인증
제5조 식품의약품국은 다음과 같은 부서를 가진다.
(a) 규정부서 I (Regulation Division I)는 식품, 의약품 및 의료기기 그리고 가정용
유해물질 및 화장품의 직판장(outlet)에 대한 점검을 맡는다.
(b) 규정부서 II (Regulation Division II)는 식품, 의약품 및 의료기기 그리고 화장품
및 가정용 유해물질의 제조업자에 대한 점검을 맡는다.
(c) 실험실 서비스 부서 (Laboratory Service Division)는 해당 관할에 있는 제품의
모든 분석 및 시험을 수행한다.
(d) 제품 서비스 부서 (Product Service Division)는 모든 식품, 의약품, 의료기기,
화장품 및 가정용 유해물질의 평가 및 등록을 담당한다. (의약품 부작용의
모니터링 포함)
(e) 법률부서 (Legal Division)는 식품의약품국 관할에 있는 제품의 광고 및 홍보의
모니터링을 포함하여 식품의약품국의 규정 준수 및 정보제공 관련 행위에 대한
모든 법적 측면을 담당한다.
(f) 행정부서 (Administrative Division)는 식품의약품국의 기능을 효율적으로 운영하기
위해 물류관리 및 행정 지원을 제공한다. (행정명령 제119호의 승인 된
식품의약품국 인사 양식에 따름) 주: "유해물질에 관한 법령"으로도 알려져 있는
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PD 제881호는 유해물질을 함유한 가정용 제품의 라벨 유통 및 판매를 규제하기
위해 보건부의 식품의약품국에 권한을 부여했다.
제6조 식품의약품국에는 필리핀 대통령이 임명하는 국장(Director)이 있어야한다.
제7조 보건부 장관은 식품의약품국의 기능과 의무를 수행하는 데 필요한 추가 인원을
제공해야한다.
제8조 식품의약품 연구 및 실험실부 (Department of Research and Laboratories) 및
식품검사위원회 (Board of Food Inspection)의 권한, 기능 및 의무, 식품의약품청의
보건서비스 업무에 종사하는 모든 직원은 관련 모든 장비, 제공품, 기록, 파일, 인사
및 세출 예산과 함께 식품의약청으로 이전된다.

제 4 장. 식품 및 의약품 검사위원회 (Board of Food and Drug Inspection)
제9조 [식품 검사위원회는 1972년 재구성 계획 (Reorganization Plan)에 따라 폐지한다.

제 5 장. 정의
제10조 이 법에서 사용하는 용어는 다음과 같다.
(a) "국 (Bureau)"는 식품의약품국(Bureau of Food and Drug)을 의미한다. (대통령
행정명령 제175호로 개정 됨)
(b) "장관(Secretary)"은 보건부 장관을 의미한다.
(c) "부(Department)"는 보건부를 의미합니다.
(d) "개인(Person)"은 개인, 파트너십, 법인 및 협회를 포함합니다.
(e) "식품"이란 (1) 사람의 음식물 또는 음료에 사용되는 물질, (2) 츄잉껌 및 (3)
그러한 물질의 구성요소로 사용되는 물질을 말한다.
(f) "의약품"이란 (1) 미국약전-국립처방집(USP-NF), 미국 동종요법약전, 필리핀약전,
필리핀국립 처방집, 영국약전, 유럽약전, 일본약전, 인도약전, 국립공정서 및
부록에서 인정하는 품목 (2) 사람 또는 동물의 질환 진단, 치유, 경감, 치료, 또는
예방하기 위해 사용하는 품목 (3) 인체 또는 동물 구조나 기능에 영향을 주는
식품 이외의 품목 (4) 1), 2), 3)항에 명시된 의약품의 성분으로 사용하는 품목으로
의료기기나 그 성분 또는 구성 부분 또는 부속품은 포함하지 않는 것을
말한다.(대통령 행정명령 제175호에 의해 개정 됨)
(g) "의료기기"란 (1) 사람이나 동물의 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방할
목적으로 사용하는 물품 중 기구, 기계 또는 장치 또는 (2) 사람이나 동물의
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구조와 기능에 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구, 기계 또는 장치를
말한다.
(h) "화장품"이라 함은 (1) 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게
변화시키 위해 인체 또는 그 일부에 문지르거나, 붓거나, 뿌리거나, 분무하거나
적용하고 (2) 그러한 물질의 구성요소로서의 사용을 목적으로 하는 물질 을
말한다.
(i) "라벨"이라 함은 의약품과 직접 접촉하는 포장에 기재된 표시, 또는 서면, 인쇄물
또는 그림을 말하며,이 법의 권한 하에 라벨 상에 나타나는 모든 단어, 진술 또는
기타 정보는 그러한 단어, 진술서 또는 기타 정보가 외부 용기 또는 포장지(있을
경우)에 표시되지 않는 한 그 내용은 준수한 것으로 간주되지 않는다.
(j) "직접 접촉하는 용기 (immediate Container)"는 포장 속지(Package liner)를
포함하지 않는다.
(k) "레벨링"은 (1) 물질 또는 물질의 용기 또는 포장지에 붙어 있거나 (2) 그러한
물질을 포함한 모든 라벨과 기타 서면, 인쇄물, 또는 그림을 의미한다.
(l) "신약"은 다음을 의미한다.
1) 경험 및 과학적 교육을 통한 관련 자격을 갖춘 의약품의 안전성과 유효성을
평가하는 전문가들에게, 해당 의약품의 표시기재사항에서 처방, 권장 또는
제안하는 조건하에서 사용하는 것이 안전하고 유효성이 있다고 일반적으로
인지되지 않은 조성물을 포함한 의약품
2) 해당 조건에서의 의약품 사용에 대한 안전성 및 유효성을 확인하기 위한
시험의 결과가 인지되었지만, 해당 시험 외 다른 경우에서 해당 조건으로
중요한 정도 또는 중요한 기간 동안 사용되지 않은 조성물을 포함한 의약품
3) “신약”은 다음에 해당하는 의약품을 포함한다. (a) 새롭게 발견된 활성성분을
포함하는 의약품; (b) 분자 또는 물리적 조합을 포함한 의약품의 새로운 조합을
포함하는 의약품; (c) 새로운 효능군 의약품; (d) 새로운 투여경로 의약품; 또는
새로운 용법·용량 의약품 및 새로운 제형
"신약"의 정의는 "새로운 의료기기"를 포함한다. (대통령 행정명령 제175호 로 개정됨)
(m) 라벨링이 오도되어 표시기재가 잘못되었다고 추정되는 경우, 표시의 오도
여부는 문구, 단어, 디자인, 장치 또는 이들의 조합 뿐만 아니라 표시기재가 관례
또는 통상적인 사용 조건 하에서 표시기재가 사실을 나타내지 않는지에 대한
여부로 결정한다.
(n) "식품첨가물"이라 함은 사용한 물질이 직/간접적으로 식품의 성분이 되거나 그
특성 또는 식품에 영향을 미치는 모든 물질을 의미 (식품의 생산, 제조,
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포장(packaging), 가공, 준비, 취급, 포장재 (packing), 운반 또는 보관; 그리고
방사선의 형태의 물질을 포함) 한다. 이런 물질들이 일반적으로 알려지지 않은
경우, 과학적 훈련 및 경험을 갖춘 전문가가 그 물질의 안전성이 의도된 사용
조건 하에서 안전함을 과학적 절차를 통해 적절히 제시한 물질로 간주된다.
(O) "배치"라 함은 제조주기 동안 생산된 의약품 또는 의료기기의 양을 의미한다.
(대통령 행정명령 제175호에 의해 개정 됨)
(p) "배치 번호"란 의약품이나 의료기기의 라벨에 인쇄 되어있는 것으로 배치와
생산부지, 배치 사용력을 식별(제조 및 관리의 모든 단계를 포함) 추적하고
검토할 수 있는 표시기재를 의미한다. (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(q) "국장(Director)"은 식품의약품청국(THE BUREAU OF FOOD AND DRUGS)의
책임자를 의미한다. (대통령 행정명령 제175호에 의해 개정 됨)
(r) "유통(Distribute)"은 상업의 목적을 위한 의약품 또는 의료기기의 인도(delivery)
또는 안전을 의미한다. 단, 제조업자 또는 소매점을 포함하지 않는 경우는
제외한다. (대통령 행정명령 제175호에 의해 개정 됨)
(s) "유효기한 또는 만료일"은 의약품이나 의료기기의 라벨에 기재된 날짜 이후에
해당 의약품이 안전성, 유효성 및 품질 또는 효능을 유지할 것으로 예상되지
않거나 해당 의약품 또는 의료기기를 판매하는 것이 허용되지 않는 것을
의미한다. (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(t) "수출"이란 해로, 육로, 항공로를 통해 필리핀을 나가는 것을 의미한다. (대통령
행정명령 제175호로 개정 됨)
(u) "수입"은 해로, 육로, 항공로를 통해 필리핀으로 들어오는 것을 의미한다. (대통령
행정명령 제175호로 개정 됨)
(v) 의약품이나 의료기기에 적용가능한 "제조"란 보급(propagation), 가공, 혼합, 제형,
충전, 포장, 재 포장, 변경, 오너멘팅, 마무리 및 라벨링 포함)과 보관, 판매, 또는
유통시점을 표시하는 라벨에 관련된 모든 공정을 의미한다.

단, 약국 및 병원

약국의 처방 또는 조제에는 적용되지 아니한다. (대통령 행정명령 제175호로
개정 됨)
(w) "새로운 동물의약품"은 관련 시행 규칙 및 규정의 해석 내에서 동물사육의
용도로 사용되는 것을 포함한 동물에게 사용되는 의약품을 의미한다. (대통령
행정명령 제175호로 개정 됨)

제 6 장 금지된 행위 및 처벌
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제11조 다음 행위 및 그 원인은 금지된다
(a) 불량 또는 부정표시의 식품, 의약품, 의료기기 또는 화장품은 제조, 수입, 수출,
판매, 판매를 위한 제공, 유통 또는 양도. (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(b) 식품, 의약품, 의료기기 또는 화장품의 불량(adulteration) 또는 부정 표시
(misbranding).
(c) 제27조에 의해 승인된 방문 또는 실태조사의 거부 또는 샘플 수집의 거부.
(d) 제12조의 내용이 거짓인 경우. 단, 보증인이 서명한 것과 동일한 효력을
발휘하고 식품, 의약품, 의료기기 또는 화장품을 선의로 수령한 필리핀 거주자의
성명과 주소가 기재된 사람 또는 보증 또는 약속이 허위인 섹션 12 (b)에 언급된
보증 또는 약속이 제공된 경우
(e) 표식(mark), 도장, 태그, 라벨 또는 이 법의 조항에 따라 공포된 기타 승인
장치를 사용하여 권한을 위조하거나 제품을 위조, 모조, 모방 또는 허위로 만드는
경우
(f) 이 법 관할 하에 보건부 (department) 또는 법원의 장관 또는 관리자(officer) 및
직원 외의

사람이 영업 비밀로서 보호받을 권리가 있는 방법이나 프로세스에

관련된 정보를 사용하는 경우
(g) 식품, 의약품, 의료기기 또는 화장품이 판매 중에 해당 물품의 라벨의 전부 또는
일부의 변경, 훼손, 파괴, 훼손 또는 제거 (첫 번째 판매 여부와 상관없이)되어
불량 또는 부정 표시의 결과가 생기는 경우
(h) 의약품의 라벨링과 광고 관련하여 섹션 21과 섹션 21 1b의 적용을 받는 의약품
또는 의약품의 표현 또는 제한 또는 해당의약품이 유효하다는
신청서(application)의 표현이나 제안 (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(i) (1) 의약품이고 용기가 부정 표시가 포함되어 만들어졌거나, 구성되었거나, 충전된
경우; 또는
(2) 다른 의약품의 모방한 경우; 또는
(3) 다른 의약품의 이름으로 판매를 위해 제공된 경우
(j) 라벨링에 제안된 복용량, 복용기간 내에 빈도로 사용하였을 때 건강에 위험한
경우
(k) 페니실린, 세파로스포린, 아미노글리코시드, 테트라시클린, 클로람페니콜,
에리트로신 (penicillin, cephalosporins, aminoglycosides, tetracycline,
chloramphenicol, erythromycin계열) 또는 기타 항생제 또는 그 유도체로 전체
또는 부분적으로 구성된 약으로 표시되는 경우 단, (1) 제 22 조 (a) 항 및 (2)
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항에 따라 출하증명서 발행과 관련하여, 해당 출하증명서가 제 22 조 (a) 항, (b)
항 및 (c) 항에 의해 공포 된 규정에 의해 면제 된 의약품 또는 의약품에
대하여는 적용되지 않으며, 해당 조항을 준수함을 입증해야 하다. (대통령
행정명령 제175호로 개정 됨)

제 8 장. – 의약품 및 의료기기
불량의약품 및 의료기기
제18조 다음의 의약품 또는 의료기기는 불량의약품 또는 불량 의료기기로 간주된다.
(a) (1) 의약품 또는 의료기기가 안전성, 유효성 또는 품질에 영향을 줄 수 있는
더럽거나, 부패하거나, 분해 물질의 전부 또는 일부로 구성되어 있는 경우 (2)
먼지나 오물에 의해 오염된 비위생적인 조건에서 제조, 준비, 보관되었거나
인체에 상해를 입힐 수 있는 경우 (3) 의약품 또는 의료기기의 용기가 인체에
상해를 입힐 수 있는 독성 또는 유해한 물질로 전부 또는 일부로 구성된 경우
(4) 의약품의 안전성, 유효성 또는 품질의 기준을 고려하여 장관(Secretary)이
결정한 용도 또는 착색 목적 사용된 허용되지 않은 석탄-타르색소를 포함하거나
함유하고 있는 경우 (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(b) 의약품의 명칭과 함량이 국립 약전에서 인정된 다른 경우 또는 안전성, 유효성,
품질 또는 순도가 국립 약전의 기준 이하로 떨어지는 경우. 단, 장관(Secretary)은
해당 결정을 내리기에 충분하지 않은 시험법이나 검사 분석법이 있을 때마다
국장(Director)의 권고에 따라 함량, 안전성, 유효성, 품질 등에 대한 적절하
시험법 또는 방법을 규정하는 규정을 공표해야 하다. 의약품의 함량, 안전성,
유효성, 품질 또는 순도가 국립 약전과 다르고 함량, 안전성, 유효성, 품질 또는
순도의 기준이 허가 조건과 다른 경우 불량 의약품으로. (대통령 행정명령
제175호로 개정 됨)
(c) 이 절의 적용을 받지 않으면서 함량이나 유효성이 표시된 사항 이하의 품질 또는
순도일 경우 (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(d) 의약품 또는 의료기기가 어떤 물질과 혼합, 포장, 또는 대체되어 전체 또는
부분적으로 유효성, 품질, 함량 또는 순도를 감소시키는 경우 (대통령 행정명령
제175호로 개정 됨)
(e) 제조 또는 보관을 위해 사용된 시설 또는 제어의 방법이 해당 의약품이
허가사항과 같이 안전성, 품질 및 효율성에 대한 요구 사항을 충족하고 식별 및
함량을 지니며 품질이나 순도 충족하는 것을 보증하기 위한 현행 의약품 제조 및
품질관리기준을 준수하지 않은 경우 (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
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부정 표시 의약품과 의료기기
제19조 다음의 의약품 또는 의료기기는 부정 표시 의약품과 부정표시 의료기기로
간주된다.
(a) 라벨링이 허위이거나 특정상황에서 오해의 소지가 있는 경우
(b) 다음의 사항이 라벨에 기재되지 않고 포장 안에 들어있는 경우
(1) 제조자, 수입업자, 포장업자 또는 유통업자의 사업자명 및 사업장;
(2) 무게, 치수 또는 개수에 관한하여 정확한 문구; 장관이 정한 바에 따라
합리적인 변경은 허용되며, 작은 포장에는 항목의 생략이 이루어질 수 있다.
(c) 이 법에 의하여 라벨이나 라벨링에 표시되어야 하는 단어, 문구 또는 기타
정보가 드러나게 표시되어 있지 않은 경우(라벨상의 다른 단어, 문구, 디자인
또는 장치와 비교 시 라벨이 표면상 눈에 띄지 않는 경우) 통상인 조건에 따라
일반인이 읽고 이해할 수 있게 제공해야 한다.
(d) 사람이 사용하기 위해 마약성 또는 최면성 물질은 알파-유카인 (alpha-eucaine),
바르비투르산(Barbituric acid), 베타 – 유인레인 (beta-eucaine), 브로마이드
(bormal), 대마초 (cannabis), 캐브로말 (cabromal), 클로렐 (chloral), 코카(coca),
코카인 (cocaine), 코데인 (codeine), 헤로인 (heroin), 마리화나(marijuana),
모르핀(morphine), 아편(opium), 파알데하이드 (paraldehyde), 페이요트(peyote)
또는 술폰 메탄 (sulfonmethane); 또는 그러한 물질의 화학적 유도체로, 실태조사
후에 규정에 따라 장관(Secretary)이 습관성 의약품으로 지정된 것을 함유한
경우; 라벨에 이런 물질이나 물질의 유도체의 이름, 양 또는 비율이 있고 그와
병치하여 "경고"-습관성이 있음 기술이 있어야 한다.
(e) 국립 약전에서 인정받지 않은 의약품인 경우; 라벨에 다음의 사항이 기재되어야
한다. (1) 의약품의 일반적 또는 통상적 이름 등이 있어 사용할 수 있는 것 (2) 2
가지 이상의 성분으로 제조된 경우, 알코올의 양, 종류 및 비율을 포함하여
각각의 활성성분, 모든 브롬화물의 이름 및 양, 아트로핀, 효모,
히오시아아민(hyoscyamine), 비소, 디지털, 디지털리스 글라이콜 부분, 수은,
퀴아인, 스트로펀틴, 스트리키닌, 갑상선 호르몬 또는 이들 물질의 유도체 또는
조제물을 포함하여 일반적 또는 통상적인 명칭 또는 활성여부가 기재되어야
한다.; 이 단락을 준수하는 것이 비실용적인 경우 장관(Secretary)이 공포한
규정에 따라 국장(Director)이 면제를 권고할 수 있다.
(f) 라벨 표시가 다음을 포함하지 않는 경우 (1) 사용을 위한 적절한 지시 (2)
병리학적 조건에서의 사용, 어린이에 사용되어 건강에 위험한 경우, 복용이나
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적용 기간 동안 안전하지 않은 용량 또는 방법으로 사용하는 경우에 대한 경고;
이런 경우 사용자에 대한 보호방안이 기재되어야 한다.: (1) 항의 요구사항이 공중
보건의 보호를 위해 필요하지 않은 경우, 장관(Secretary)은 국장(Director)의
권고에 따라 그러한 의약품 또는 의료기기를 면제하는 규정을 공표해야 한다.
(g) 해당 의약품이 국립 약전으로 인정 된 의약품이 그에 기술된 바에 따라 라벨과
포장에 기술되지 않은 경우: 포장 방법이 장관(Secretary)의 동의로 수정될 수
있다.
(h) 장관에 의해 의약품이 변질되지 않는다고 인정되었으나, 정해진 방법대로
포장되어야 하며, 주의할 수 있는 내용이 포장과 라벨에 기재되어야 하며,
필요하다고 판단되는 경우 장관(Secretary)은 규정에 따라 공중 보건 보호
목적으로의 포장을 요구 할 수 있다.
(i) 제26조에 기술된 바에 따른 보고서나 분석 결과를 근거로 한 사용, 라벨링광고
또는 기타 판촉활동
(j) 이 법에 따라 등록되지 않은 약물이나 의료기기의 제조, 수입, 판매, 판매를 위한
제공, 유통, 양도 (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(k) 이 법에 따라 면허가 없는 자에 의한 의약품이나 의료기기의 제조, 수입, 수출,
판매, 판매를 위한 제고, 유통 또는 양도. (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(l) 유효기한이나 만료일이 지난 의약품이나 의료기기의 판매 또는 판매를 위한 제공
(대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(m) 이 법의 제22조에 따른 배치의 출하증명서 없이 판매나 유통을 위한 출하
(대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)

의약품과 의료기기의 면제 규정
제20조 (a) 장관(Secretary)은 이 법의 모든 라벨링 또는 포장요건을 면제하는 규정을
공포하도록 지시한다. 무역관행에 따라 가공 또는 포장이 허용된 장소 이외의
장소에서 상당량의 가공, 라벨링 또는 재포장되는 의약품 및 의료기기는 해당
의약품 또는 의료기기가 가공, 라벨링 또는 재포장 시설로부터의 이전 될 때 이법의
조항에 따라 불량 또는 부정표시 되지 아니한다.
(b) (1) 사람이 사용하도록 고안된 의약품 중
(a) 습관성 (habit-forming)
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(b) 독성 또는 잠재적 유해성과 사용법이 안전하지 않기 때문에 사용하기에
안전하지 않은 것 중 해당 의약품을 투여 가능한 의사 (practitioner licensed
by law)의 감독하에 사용하는 경우는 제외
(c) 신약으로 그 사용이 연구용도로만 제한된 경우
는 다음의 경우에만 처방되어야 한다. (1) 해당 의약품을 투여 가능한 의사의
서면 처방전이 있는 경우 또는 (2) 의사가 구두로 처방하고 약사가 서면으로
처방전을 작성하고 조제하는 경우 또는 (3) 의사의 서명 처방전이나 의사가
구두로 처방하고 약사가 서면으로 처방전을 작성하고 조제한 후 동일한 의사에
의해 리필이 승인되어 리필한 경우.
이 항의 규정에 위배하여 의약품을 처방하는 행위는 판매 중 부정표시 의약품을
만든 행위이다.
(2) 해당 의약품을 투여하기 위해 의사의 서면 처방전을 작성 또는 리필하여
처방된 된 의약품은 (a), (1), (2) 및 (3) 항을 제외하고는 섹션 19의 요건에서
면제된다. (g) 및 (h)의 포장 요건에 해당하는 경우, 해당 의약품에 조제자의
이름과 주소, 일련번호와 처방일 또는 불출일, 처방자명, 그리고 처방전에 나와
있는

환자의 이름, 처방전에 포함 된 사용 주의사항이 있는 경우는 기재한다.

(3) 장관(Secretary)은 섹션 19 (d)와 섹션 21과 21B에 따라 공공보건의 보호에
반드시 필요하지 않은 의약품의 경우 규정에 의해 의약품을 취소할 수 있다.
(대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(4) 이 섹션의 하위 섹션 (b) (1)를 조건으로 하는 의약품은 의약품 불출 전 라벨에
"주의 : 식품, 의약품 및 의료기기 및 화장품법은 처방전 없이 불출하는 것을
금지한다"라는 라벨이 없는 경우 약이 부정표시 되었다고 간주한다. 이 상기
조건의 의약품 중 불출 전 주의가 포함된 라벨이 있는 경우에는 적용되지
않는다. (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)

의약품의 라이선스 및 등록 (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
제21조 (a) 아래 (b)에 의거하여 제출된 신청이 해당 의약품 또는 의료기기와
관련하여 효과적이지 않는 한 의약품 또는 의료기기의 제조, 판매, 판매를 위한
제공, 수입, 수출, 배포 또는 양도를 해서는 아니한다. (대통령 행정명령 제175호로
개정 됨)
(b) 상기 (a)에 따라 의약품이나 의료기기에 대하여 서약서(oath)와 함께 신청서를
식품의약품국을 통해 장관(Secretary)에게 제출할 수 있다. 신청자는 신청서와
함께 다음의 자료를 사무국을 통하여 장관(Secretary)에게 제출하여야 한다. (1)
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해당 의약품 또는 의료기기가 필리핀에서 수행 된 임상연구에 기초하여
사용하기에 안전하고, 효과적이며, 품질보장 여부를 보이는 완전한 보고서; (2)
해당 의약품 또는 의료기기에 사용된 구성성분의 완전한 목록; (3) 해당 의약품
또는 의료기기의 성분에 대한 완전한 상세설명; (4) 해당 의약품 또는 의료기기의
제조에 사용된 방법 및 시설 및 관리에 대한 자세한 설명; (5) 장관(Secretary)이
요구할 수 있는 해당 의약품 또는 의료기기의 샘플 및 그 구성요소로 사용되는
물질 (6) 해당 의약품 또는 의료기기에 사용하기 위하여 만들어진 라벨의 표본;
(7) 해당 의약품 또는 의료기기의 안전성, 유효성, 품질을 보증하기 위하여
규정된 기타 요구사항. (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(c) 신청서 제출 후 180일 이내에, 또는 장관(Secretary)과 신청자가 합의한 추가기간
동안, 장관(Secretary)은 - (1) 장관(Secretary)이 (d) 에 명시된 승인을 거부하는
근거가 없는 경우 신청서를 승인하거나 (2) 해당 신청이 승인 가능한지 여부에
관한 질문에 대해 (d)에 따라 청문 기회를 통보해야 한다.
(d) 장관(Secretary)이 신청인에게 적절한 통지를 하고 청문 기회를 주는 경우는 (1)
(b) 에 의거하여 의약품 또는 의료기기가 처방, 권고, 제안된 라벨대로
사용하기에 안전하고, 효과적이며, 품질보장 여부를 보이는 모든 방법에 대한
테스트는 포함하지 않는 경우 (2) 해당 의약품 또는 의료기기가 안전하지 않거나
효과가 없거나 치료학적 가치를 보이지 못하는 경우 또는 사용하기에 안전하고
효과가 있으며 품질 여부를 보이지 못한 경우 (3) 해당 의약품 또는 의료기기의
제조를 위한 시설 및 제어에 사용된 방법이 본질, 함량, 품질 및 순도를
보존하기에 부적한 방법인 경우 (4) 해당 의약품 또는 의료기기의 신청서의
일부로 제출 된 정보를 토대로 또는 이전에 다른 정보에 기초하여, 해당 의약품
또는 의료기기가 해당 조건에서 사용하기에 안전한지, 효과적인지 좋은
품질인지를 결정하기 힘든 경우 또는 (5) 해당 의약품 또는 의료기기의 신청서의
일부로 제출된 정보 또는 이전의 정보를 토대로 평가 한 경우, 의약품 또는
의료기기가 처방, 권고, 제안된 라벨대로 사용하기에 안전하고, 효과적이며,
품질보장 여부를 보이는 충분한 근거가 부족한 경우 (6) 장관(Secretary)은 특정
사항에 대한 부정으로 제출된 내용을 근거로 신청서를 철회 명령을 낼 수 있다.
(대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(e) 의약품 및 의료기기에 대한 신청서의 효력은 장관(Secretary)이 신청인에게
적절한 통지를 하고 청문의 기회가 있은 후에 다음과 같은 사실을 발견 한 경우
일시 중지된다. (1) 임상경험, 새로운 또는 기존 방법에 의한 테스트가 해당
조건에서 의약품 또는 의료기기가 안전하지 않고 효과가 없는 것을 보이는
신청서가 시행되었을 때 합리적으로 적용 가능하지 않다고 간주되는 경우 (2)
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신청서가 사실을 허위로 기재한 내용이 포함된 경우로 이경우 명령서에는
그것이 근거한 내용이 명시되어야 한다. (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(f) 장관(Secretary)은 의약품 또는 의료기기를 과학적 훈련과 경험에 의해 자격을
갖춘 전문가가 연구목적으로 사용하는 경우와 의약품 또는 의료기기의 안전성과
유효성을 연구하기 위한 경험은 이 섹션의 시행에에 있어 면제하기 위한 규정을
공표해야 한다. (주 : RA 제3720호의 21 절) - (대통령 행정명령 제175호로 개정
됨)
(g) 본 규정은 "새로운 동물용의약품"에도 동일하게 적용된다. (대통령 행정명령
제175호로 개정 됨)
제21-A조 이 법에 의거하여 기술적 요구사항 준수 후에 식품의약품국으로 최초의
영업허가증 받지 아니하고 의약품 또는 의료기기의 제조, 판매, 판매를 위한 제공,
수입, 수출, 유통, 또는 양도의 행위를 하여서는 아니된다. (대통령 행정명령
제175호로 개정 됨)
제21-B조 이 법에 의거하여 제조업제, 수입업자 또는 유통업자로 등록하지 아니하고
의약품 또는 의료기기의 제조, 판매, 판매를 위한 제공, 수입, 수출, 유통, 또는
양도의 행위를 하여서는 아니된다. 적용 가능한 경우, 섹션 21(b), (d) 및 (e)의
규정은 해당 의약품 및 의료기기의 등록을 총괄해야 한다.
제21-C조 장관(Secretary)은 제21조, 제21-A조 및 제21-B조에 규정된 제품의 등록증
발급 및 영업등록증의 발급을 위해 수수료를 정해야 한다. (대통령 행정명령
제175호로 개정 됨)

제 9 장 항생제 포함 의약품의 증명서
제22조 (a) 장관(Secretary)은 관련 규정에 따라 모든 종류의 항생제로 전체 또는
일부가 구성된 의약품 배치의 증명서를 제공해야 한다. 장관이 항생제의 사용에
있어 안전성과 유효성, 좋은 품질을 보장하는데 필요한 해당 규정과 같이 의약품이
해당 특성, 함량, 품질, 및 순도를 갖는 경우 해당의약품의 배치는 증명서가
발급되고 아닌 경우에는 증명서가 발급되지 않는다. 해당 규정의 시행일 이전에
대한 배치에 한하여 배치 증명서 대신에 장관(Secretary)의 판단 하에 사용에 있어
안전성과 유효성에 대해 위험없이 출하될 수 있다는 출하서를 발행하여야 한다.
출하증명서에는 만료일 및 그 배치 및 그 일부분에 대하여 효력을 상실하는 기타
조건을 규정하여야 한다. 제19조 (k) 에서 용어 "항생제 약물"이란 미생물에 의해
생산되고 희석된 용액에서 미생물을 저해하거나 파괴할 수 있는 화학 물질을
함유하여 사람에 의해 사용될 목적의 의약품을 의미한다. (화학적으로 합성된 동등한
물질 포함) (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
- 274 -

(b) 장관(Secretary)이 의약품이나 의약품 계열에 관하여 제19조 (k)의 요건이
안전성과 효능 및 품질 보증을 위해 필요하지 않다고 판단하는 경우 해당 의약품
또는 의약품 계열을 면제하는 규정을 공표해야 한다. (대통령 행정명령
제175호로 개정 됨)
(c) 장관(Secretary)은 다음과 해당하는 의약품에 대하여 이 조와 제19조 (k)의 요건을
면제하는 규정을 공포한다. (1) 의약품이 해당 요구사항을 준수하여 제조된
장소에서 이전되어 저장, 가공, 라벨, 재포장된 의약품 (2) 이 규정에서 정한 본질,
함량, 품질 및 순도에 대하여 적용 가능한 표준을 따르며 다른 의약품 제조에
사용되는 의약품 (3) 과학적 훈련과 경험에 의해 자격을 갖춘 전문가가
연구목적으로 사용하는 경우와 안전성과 유효성을 연구조사하기 위한 의약품

제 12 장 수입 및 수출
제30조 (a) 관세청장은 필리핀으로 수입되거나 수입되는 모든 식품, 의약품, 의료기기
및 화장품의 선적으로부터 무작위로 취한 검체를 식품의약품국으로 인도하였음을
소유주 또는 수탁자에게 알려야 한다. 검체의 양은 장관이 발행한 규정에 따른다. (1)
해당 물품이 비위생적인 조건 하에서 제조된 경우 또는 (2) 해당 물품이 수출된
국가에서 판매가 금지되거나 제한되어 있는 경우 또는 (3) 해당 물품이 불량, 부정
표시, 또는 섹션 21 및 21 b를 위반하였음을 알게 된 경우 국장(Director)은
관세청장에게 알리고 해당 물품은 통과가 거절된다. 관세청장은 관련 규정에 따라
통과가 거절된 물품이 거절 통지 후 90일 이내에 수출되지 않는 한 해당 물품을
파기하여야 한다. 필리핀으로 수입되거나 수입되는 식품, 의약품, 의료기기 및
화장품이 마닐라 이외의 입국 항에 도착한 경우, 해당 샘플의 수집은 항구의
관할권이 있는 지역 식품의약품 감독관의 책임이 되며 그 샘플은 식품의약품국으로
송부되어야 한다. (대통령 행정명령 제175호로 개정 됨)
(b) 관세청장은 규정에 따라 수입용으로 수입되는 물품의 수입의 결정 보류 관련하여
해당 물품을 소유자 또는 수탁인으로 하여금 손해배상액에 대해 지불하고 소유자
또는 수취인에게 물품의 인도를 허가할 수 있다. 장관(Secretary)에게 (a)항 (3)에
포함된 물품은 기타 조치에 의해 해당 법령을 준수하거나 식품, 의약품, 장치 또는
화장품의 경우, 그러한 조항의 승인에 관한 최종결정은 다를 수 있으며, 소유주
또는 수탁자의 적시 서면 신청서를 제출하고 본 조항의 이전 조항에 규정 된 바에
따라 채권을 집행하는 경우, 장관(Secretary)은 규정에 따라, 신청인이 해당 허가
또는 그와 같은 승인에 명시된 기타 조치 (장관(Secretary)의 승인에 명시된 바와
같이 거절 된 물품 또는 그 일부의 파기 또는 수출 포함)를 수행 할 수 있는
권한을 부여한다. 해당 허가에 따른 재발행 또는 기타 조치는 규정에 따라
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이루어져야 하며 관세청장이 지정한 관세청장 및 식품의약품청의 권한을 정당하게
위임 받은 대리인의 감독하에 있어야한다.
(c) (a)에 규정된 파기와 관련하여 필리핀의 공무원 또는 직원의 모든 경비 (여행, 일당
또는 생활비 및 봉급 포함)와 동일 섹션의 하위 섹션 (b)에서 재라벨링 또는 기타
승인된 조치의 총 경비는 규정에 따라 결정된다. 이 섹션의 하위 섹션인 (a)에 따라
이 경비에는 물질의 통과 거부에 관련된 보관, 화물, 노동력이 포함되며 물품의
소유주 또는 수탁인이 지불하여야 한다.
(d) 수출을 목적으로 하는 식품, 의약품, 의료기기 또는 화장품이 다음에 해당되는
때에는 이 법에 따른 불량 또는 부정 표시로 간주되어서는 안된다. (1) 외국
구매자의 사양에 부합하는 경우, (2) 수출용 국가의 법에 저촉되지 않는 경우, (3)
배송 패키지 외부에 수출을 위한 라벨이 부착되어 있는 경우. 그러나 해당 물품이
국내 상거래에서 판매나 판매를 위한 제공이 되는 경우는 법의 규정에서 면제되지
아니한다.

제 14 장 – 철회 및 시행
제32조 이 법의 조항 또는 어떤 사람이나 상황에 적용이 효력이 없는 경우, 이 법의
나머지 부분 또는 다른 사람이나 상황에 대한 해당 조항 적용은 영향을 받지
않는다.
제33조 행정법 (Administration Code) 제 1109~ 1129호와 이 법의 조항과 일치하지
않는 다른 법률, 대통령 행정명령, 규칙 및 규정은 폐지된다.
제34조 이 법은 승인 시 효력을 발생한다.

승인일 1963년 6월 22일
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REPUBLIC ACT No. 9711

규칙 및 규정

공공법 No. 9711
2009년 식품의약품청법
BOOK I
제 1 절
사전 조항
제1조 제목 이 규칙 및 규정은 "공공법 No. 9711 또는 2009 년 식품의약품청 (FDA)
법 시행규칙”이라 한다.
제2조 정책 선언 이 규칙 및 규정은 다음과 같은 사항의 설계, 지시 및 설계된 구조,
프로세스, 메커니즘, 조치 및 이니셔티브를 채택, 지원, 확립, 제도화, 개선 및
유지함을 목적으로 한다.
a. 필리핀 국민의 건강을 보호하고 증진한다.
b. 효과적인 의료 제품 규제 시스템을 수립하고 유지 관리하고 국가의 건강 필요와
문제에 대응하여 적절한 건강 인력 개발 및 연구 수행을 지원한다.
이에 따라, 국가는 FDA의 규제 역량을 강화하고 시설의 검사, 허가 및 모니터링,
의료 제품의 등록 및 모니터링에 관한 능력을 강화해야 한다
제3조 목표 이 규칙 및 규정은 2009년 FDA 법안의 다음과 같은 사항이 달성되는 것을
목표로 한다.
a. FDA의 관할 하에 있는 시설 및 제품에 대한 규제에서 FDA의 관리 및 기술
역량의 강화.
b. FDA의 관할 하에 있는 시설 및 제품에 대한 FDA의 모니터링 및 규제 범위 보장
c. FDA의 관할 하에 있는 시설 및 제품에 대한 FDA 규제 시스템의 일관성 제공
제4조 FDA 법 시행규칙 및 규정의 해석 이 규칙 및 규정의 해석에 있어 의문이 있는
경우에는 위에서 언급한 정책 및 목표와 일치하는 방식으로 해결되어야 한다.
제5조 용어의 정의 개정 된 공공법 No. 3720 "식품, 의약품 및 의료기기 및 화장품
법"의 모든 조항과 2009년 FDA 법안에 의해 개정되거나 변경되지 않은 모든
조항은 본 규칙 및 규정에서 각각의 의미를 유지합니다. 또한, 다음의 용어를
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포함한다.
a. "인정(accreditation)" 이란 실험실이 의료 제품에 대하여 특정한 과학적 또는
기술적 검사 또는 분석을 실시할 수 있는 능력이 있음을 공식적으로 증명하는
것을 말한다.
b. "검사"란 (1) 물질의 존재와 그 물질의 양, 또는 (2) 의약품의 효능을 측정하기
위한 분석을 말한다.
c. "평가 (Assessment)"란 사전에 정의된 범위에 대하여 특정 표준 및 그 밖의 일반
문서에 근거하여 실험실의 역량, 수용능력, 적합성 등을 평가하기 위해 인정받은
기관에 의해 수행되는 절차를 말한다. 또한, 건강 기술, 일련의 기술 또는 기술
관련 문제를 적용하는 건강 및 자원사용과 관련하여 장단기 절차에 체계적으로
수행되는 절차를 말한다.
d. "허가"란 FDA가 의료 제품의 제조, 수입, 수출, 판매, 판매를 위한 제안, 유통 이전
및/또는 적절한 경우에 사용, 테스트, 판촉, 광고 또는 후원 등을 위하여 신청서를
제출한 자연인 또는 법인에게 허가하였음을 나타내는 구체화된 문서를 말한다.
허가는 승인, 허가, 인가/적합성/면제 등록 증명서 또는 이와 유사한 서류의
형태로 나타날 수 있다.
e. "batch"또는 "로트(lot)"는 일정한 제조 공정에 따라 생산된 의료제품의 수량을
말한다.
f. "생체 이용률"은 유효 성분 또는 치료 성분이 약물로부터 흡수되어 약물 작용
부위에서 이용 가능하게 되는 속도 및 정도를 말한다.
g. "생물학적 동등성 (Bioequivalence)"은 단일 용량 또는 다회 용량에 관계없이
유사한 투여 조건 하에서 치료 약물의 동일한 용량을 투여했을 때, 사전에 등록된
약물의 속도 및 범위에 있어 유의한 차이를 나타내지 않는 흡수 속도 및 범위를
말한다. 또한, 생물학적 동등성은 동일한 농도 및 유사한 조건 하에서 투여될 때
시험약과 대조약의 활성 성분이 약물 작용 부위에서 이용 가능하게 되는 속도 및
범위에 중요한 차이가 없다는 것을 의미한다.
h. "화장품"은 다양한 인체의 표피 또는 구강의 치아 및 점막과 접촉하도록 의도된
물질 또는 혼합물로서, 주로 세척, 방향, 신체 외형의 변화 및 /또는 냄새의 교정
및/또는 신체 보호 또는 양호한 상태 유지시키기 위한 것을 말한다.
i. "기기"란 의료 기기, 방사선 기기 및 건강 관련 기기를 말한다.
(1) "의료 기기"란 인간의 질병의 진단, 예방, 모니터링, 치료 또는 완화; 상처의
진단, 모니터링, 치료, 완화 또는 보상; 해부적 또는 생리적 과정의 연구, 대체,
변화 또는 지지; 생명의 유지 또는 연장; 감염의 예방, 임산의 통제; 의료기기의
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소독; 인체에서 채취한 검체의 체외 검사를 통하여 의학적 또는 진잔 목적의
정보제공을 위하여 제조자가 단독으로 또는 조합하여 사용하도록 의도한 모든
기구, 기기, 장치, 도구, 체외 시약 또는 교정기, 소프트웨어, 자료 또는 기타
이와 유사한 물품을 말한다. 이 장치는 약리학적, 면역학적 또는 대사적 수단에
의해 인체 내부 또는 외부에서 일차적으로 의도된 작용을 달성하지는 못하나
그러한 수단에 의해 의도된 기능을 보조 할 수 있다.
(2) "방사선 장치"라 함은 모든 이온화 또는 비이온화 전자파 또는 미립자 방사선,
또는 임의의 음파, 초 저주파 또는 초음파를 방출하는 전기 또는 전자 장치를
말한다. 방사성 물질을 생산하도록 의도적으로 설계되지 않은 전리 방사선
방출 장비를 포함한다.
(3) "건강 관련 장치"란 건강 관리에 직접적으로 사용되지 않지만 FDA가 국민의
건강에 악영향을 미치는 것으로 판단한 장치를 말한다.
j. "사무총장"이란 FDA의 책임자를 말한다.
k. "유통"이란 상업 유통의 목적으로 모든 의료 제품을 인도 또는 판매하는 것을
말하며, 해당 제품의 제조 또는 소매업을 포함하지 아니한다.
l. "유통업자 / 수입자 / 수출자"라 함은 원료, 활성 성분 및 / 또는 완제품을 자체
용도로 사용하거나 다른 시설 또는 소매점에 도매 유통하기 위해 수입 또는
수출하는 시설을 말한다. 유통업자 / 수입자 / 수출자가 일반인에게 판매하는 경우
소매업자로 간주된다.
m. "공급자 / 도매업자"라 함은 지역 단위로 도매 유통을 위해 현지 제조 시설에서
원료, 활성 성분 및 / 또는 완제품을 조달하는 모든 시설을 말한다.
n. "의약품"이란 다음의 것을 말한다.
(1) 공식 약전 또는 제형에 속하는 물품으로 FDA가 인정하고 채택한 동등한
수준의 약전 또는 그 밖의 서면 보완자료에 속하는 것을 포함한다.
(2) 사람 또는 다른 동물의 질병의 진단, 치료, 완화, 치료 또는 예방에 사용하기
위한 물품
(3) 인간 또는 동물의 신체 기능의 구조에 영향을 미치는 물품 (식품 제외);
(4) (1), (2) 또는 (3)에 규정된 물품의 구성 요소로 사용하기 위한 것으로서 기기,
부품 또는 부속품이 아닌 것
o. “설립"이란 의료제품(설비, 장치를 포함한다)의 제조, 수입, 수출 판매 및 판매,
유통, 기부, 사용, 검사, 판촉, 광고 제안 또는 소유를 위한 제안을 수행하는 단독
소유권, 파트너십, 법인, 기관, 협회 또는 조직을 말한다.
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p. "FDA"는 공공법 No. 9711에 의거하여 설치된 식품의약품청 (FDA)을 말한다.
q. "FDA Act of 2009"는 공공법 No. 9711, 즉, 2009년 식품의약품청법 (Food and
Drug Administration Act)을 말한다.
r. "수수료"란 일반적인 허가, 인정 및 등록 비용 또는 출판물 및 서비스 (실험실
테스트, 교육 및 연장 서비스를 포함하되 이에 국한되지 않음) 판매, 평가 수수료,
벌금, 벌금과 같은 기타 관련 규제 수수료 그리고 일반 면허, 인정 및 등록비
이외의 기타 수수료 및 요금을 말한다
s. "식품"이란 인간의 섭취를 목적으로 하는 가공물질을 말하며, 음식의 제조, 준비
또는 처리에 사용되는 음료, 츄잉껌 및 그 밖의 물질을 포함한다.
t. "식품/식이 보조제"는 필리핀의 최신 권장 에너지 및 영양소 섭취량 또는
국제적으로 합의된 1일 최소 요구량을 충족시키기 위해 총 섭취량을 증가시킬
목적으로 사용되는 식물, 동물, 인공 또는 자연의 비타민, 무기질, 아미노산, 허브
또는 기타 식이 물질 중 하나 이상을 포함하거나 함유하는 식이를 보충하기 위한
가공 식품을 말한다. 일반적으로 캡슐, 정제, 액체, 젤, 분말 또는 환약의 형태이며,
통상적인 음식이나 식사 또는 식이의 단독 물품 또는 식품/의약품의 대체품을
의미하지 않는다.
u. "식품, 의약품 및 의료기기 및 화장품 법"은 행정 명령 175s 1987와 FDA Act of
2009에 의해 개정된 공공법 No. 3720을 말한다.
v. "의료 제품"이란 식품, 의약품, 화장품, 장치, 생물 제제, 백신, 체외 진단 시약 및
가정 / 도시의 유해 물질 및 / 또는 그 유도체의 조합을 말한다. 또한 건강에
영향을 줄 수 있는 제품으로서 FDA가 정하는 것을 말한다.
w. "의료 제품 감시 (Health Product vigilance)"란 의료 제품의 부작용 또는 기타
가능한 문제의 탐지 평가, 이해 및 예방과 관련된 과학 및 활동을 의미합니다.
x. "가정 / 사회 유해 물질"이란 다음을 말한다.
(1) 개인 또는 제한된 목적의 사용에 의도되고, 독성, 부식성, 자극성, 강한
감작성을 가지며 인화성 또는 연소성이거나 분해/열 또는 다른 수단에 의해
압력을 발생시킬 수 있는 모든 물질 또는 혼합물; 어린이가 해당 물질 또는
혼합물을 섭취하면 그 결과로 상처 또는 질병을 초래하거나 초래할 것으로
여겨지는 것을 포함한다. 다만, 농업용 비료, 해충구제, 살충제 또는 농약, 방사성
물질 또는 연료, 냉매, 냉각제 등으로 사용되는 물질은 제외한다.
(2) FDA가 이 조의 (1) 항에 열거된 범주에 속하는 것으로 판단한 물질;
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(3) FDA가 전기, 화학, 물리적 또는 열적 위험을 가할 수 있다고 판단할 수 있는
어린이의 사용을 목적으로 하는 완구 또는 기타 물품. "아동용 장난감 및 기타
물품"이라 함은 14 세 미만의 아동용으로 지정된 완구 및 완구를 말한다.
(4) '가정 / 사회 유해 물질'이란 용어는 식품, 의약품, 화장품, 장치, 또는 용기에
저장되고 집의 난방, 조리 또는 냉동 시스템에 사용되는 연료로 사용되는
물질에 적용해서는 안되며, 그러나 농약 자체는 아니지만 그 안에 기술된 유해
물질을 함유하고 있거나 포함하여 이 절의 (1)항에서 언급한 유해물질로
판단되는 제품에는 적용된다.
y. "체외 진단 시약"이란 질병 또는 후유증의 치료, 완화, 예방을 포함하여 질병 또는
기타 상태의 진단을 목적으로 사용되는 시약 및 기타 물품을 말한다.
z. "라벨"은 모든 물품의 직접적인 용기 또는 그것에 부착된 기타 재료에 기재, 인쇄
또는 그림으로 표현된 것으로, 2009 년 FDA 법령 또는 기타 관련법에 따라
필요한 라벨에 표시되는 모든 단어, 진술 또는 기타 정보는 해당 포장지의
바깥면에 부착하여야 하며, 포장지의 어느 위치에서나 읽기 쉬워야 한다.
aa. "법적 기금"은 공식 기능 및 의무의 합법적인 수행 과정에서 FDA의 공무원 및
직원에게 제기 된 법적 조치의 경우 사용하기 위해 총 보유 소득에서 원천 징수
세액을 차감한 것을 말한다.
bb. "허가"란 제조, 수입, 수출 판매, 판매 제안, 공급, 이전 및 해당되는 경우 사용,
테스트, 판촉, 광고 또는 의료제품의 소유 등에 앞서 시설 운영 또는 설립을
위한 신청서에 대한 승인 절차를 말한다.
cc. "제조자"는 의료 제품과 관련하여 준비, 가공, 배합, 제형 작성, 포장, 재 포장,
변경, 장식, 마무리 및 라벨 부착과 같은 의료 제품 생산에 관련된 모든 작업에
종사하는 제조소를 말한다. 단, 약국 및 병원 약국에서의 처방전에 따른 조제 및
처방전의 보관은 이에 해당하지 않는다. 상인은 제조자로 분류된다.
dd. "Misbranding"이란 식품, 의약품 및 장치 및 화장품 법 및 기타 관련법에서
제공되는 정의에 추가하여 브랜드 이름이나 상표 또는 기타 정보에 포함된
레이블이나 기타 정보 자료에 대한 보증되지 않은 주장, 잘못된 정보 또는
오해의 소지가 있는 정보의 제공을 말한다. 저작권, 상표권 또는 기타 지적
재산권과 같은 것을 의미하지는 않는다.
ee. "비-소비자 (non-consumer) 사용자"란 의료장치 및 비의료장치에 방사능 장 치
및 의료 기기 내에서 업무 수행 과정 또는 작업 과정에서 방사성 물질을
사용하는 직원 및 근로자를 말한다. 또한 FDA가 정한 규정에 따른, 건강에
영향을 미칠 수 있는 특정 의료제품을 사용함에 있어 특정 직업군에 속하는
의료제품 사용자를 의미한다.
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ff. "약물 감시 (Pharmacovigilance)"란 부작용 또는 기타 약물 관련 문제의 탐지,
평가, 이해 및 예방과 관련된 과학 및 활동을 말한다.
gg. "시판 후 조사"란 의료 제품의 안전성, 효능 및 품질 모니터링과 관련된 활동을
말한다. 시장에서 행해지는 의료제품의 부작용 보고, 제품 안전성정보의 보고,
수집, 시험이 포함된다.
hh. "사립 시험 연구소"란 정부 시험 기관이 아닌 법인으로서 의료 제품에 관한
시험, 교정, 분석, 시험, 측정 또는 분석 서비스를 수행하는 사업에 종사하는
법인을 말한다.
ii. "등록"이란 의료제품의 제조, 수입, 수출, 판매, 판매를 위한 제안, 공급, 이전,
그리고 해당되는 경우 사용, 테스트, 판촉, 광고 및 /또는 후원에 앞서 의료제품을
등록하기 위한 신청서에 대한 승인 절차를 말한다.
ij. "소매 업체"란 모든 의료 제품을 일반인에게 직접 판매하거나 공급하는 모든
시설을 말한다.
ll. "위험 관리 계획"(Risk Management Plan)이란 의료 제품에 관한 위험을 식별,
특성화, 예방 또는 최소화하고 그러한 개입의 효과성을 평가하기 위해 고안된
일련의 의료제품 감시활동 및 개입을 말한다. 위험 관리 계획은 허가 발급을 위한
요건에 해당된다.
nn. "상인"이란 의료제품의 등록된 소유자로서, 원료 및 포장 구성 요소를 조달하고
생산기록, 품질 관리 표준 및 절차를 제공하는 시설을 말하며, 허가된 제품의
생산을 위한 하청업체는 포함하지 않는다. 또한 상인은 자사 제품의 유통
및/또는 마케팅에도 관여할 수 있다.
oo. "동물용 의약품"은 동물 사료에 사용하도록 의도 된 모든 의약품을 포함하여
동물 용으로 의도된 약을 말하며, 본 규칙 및 규정의 범위 내에서 동물 사료는
포함하지 아니한다.

BOOK II
제 1 절
시설 허가 및 의료 제품 등록
제1조 일반 조항.
a. FDA의 적절한 승인 없이는 제조, 수입, 수출, 판매, 공급, 유통, 이전, 비 소비자
사용, 판촉, 광고 또는 모든 의료 제품의 후원은 금지된다.

- 282 -

b. FDA의 적절한 승인 없이는 의약품 또는 의료기기의 제조, 수입, 수출, 판매, 판매,
유통, 이전 또는 소매업; 식품, 화장품, 가정용 유해 물질 또는 도시 살충제의
제조, 수입, 수출, 이전 또는 공급; 또는 방사선 시설 또는 해충 방제 사업장의
운영은 금지된다.
제2조 시설 허가 및 의료 제품 등록에 관한 규칙 및 규정 이후에 개정되거나 대체되지
않는 한, 시설의 허가 및 의료 제품의 등록에 관한 현행의 규칙은 계속 유효하다.
제3조 시설 허가 및 의료 제품 등록 승인
A. 운영 허가.
(1) 최초 허가. 운영허가(LTO)에 대한 승인된 신청서가 발행되어야 한다.
특정 시설을 다루는 LTO는 LTO에 명시된 활동에 참여할 수 있는 면허 소유자의
주된 증거가 됩니다.
(2) 허가 갱신. 규정된 갱신 수수료가 지불되지 않는 한 갱신 신청은 받아
들여지지 않는다.
다음 조건이 충족되는 경우 LTO는 자동 갱신된다.
i. 신청서는 면허 유효 기간이 만료되기 전에 접수되어야 한다.
ii. 갱신 수수료는 신청서 제출시 지불되어야 한다.
iii. 시설 내에서 변경이나 변동이 없다는 것을 나타내는 진술서가 신청서에
첨부되어야 한다.
만기일이 경과하여 제출된 LTO의 갱신 신청은 갱신 허가 비용의 2 배에
해당하는 추가 요금 또는 벌금의 대상이 되며, 신청서를 계속하여 제출하지 않는
경우 그 기간에 따라 매달 추가로 10%의 비용을 최대 120일까지 부과한다. 해당
기간이 경과한 경우 면허 갱신 신청은 만료된 것으로 간주되며 총 할증료 또는
벌금과 초기 신청 수수료를 합한 수수료가 부과되며 신청서는 초기 신고 및
평가 절차를 거쳐야 한다.
당초 만료일로부터 120일 이내에 신청 한 경우, LTO는 FDA의 결정이나 결의가
갱신 신청서에 제출 될 때까지 유효하고 현존하는 것으로 간주된다.
(3) 보류중인 응용 프로그램, 기존 사용권의 양도 및 양도. 유효하고 만료되지 않은
LTO 또는 그 갱신을 위해 계류중인 모든 변경이나 변경없이 신청서를
양도하는 것은 단순한 수정이거나, 그렇지 않으면 초기로 간주됩니다.
B. 제품 등록 인증 / 인증서
(1) 초기 등록. 의료 제품 등록을 위한 승인된 신청서에 대해 적절한 허가 또는
제품등록인증서(CPR; Certificate of Product Registration)가 발행되어야 한다.
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특정 의료 제품에 대한 CPR은 LTO에 따라 허용된 활동과 관련하여 상기 의료
제품에 대한 등록자의 마케팅 권한에 대한 기본적인 증거가 된다.
FDA로부터 유효한 운영 허가를 받은 업체만이 등록 신청을 할 수 있다.
(2) 등록 갱신. 규정된 갱신 수수료가 지불되지 않는 한 갱신 신청은 받아
들여지지 않는다.
다음 조건이 충족 될 때 CPR 자동 갱신이 있어야합니다.
i. 신청서는 등록 만료일 이전에 제출되어야 한다.
ii. 규정 된 갱신 수수료는 신청서 제출시 지불되어야 한다.
iii. 제품에 변경이나 변이가 전혀 없음을 나타내는 진술서가 신청서에
첨부되어야 한다.
만기일이 경과하여 제출된 등록 갱신 신청은 갱신 등록 비용의 2 배에
해당하는 추가 요금 또는 벌금의 대상이 되며, 신청서를 계속하여 제출하지
않는 경우 그 기간에 따라 매달 추가로 10%의 비용을 최대 120일까지
부과한다. 해당 기간이 경과한 경우 갱신 등록 신청은 만료된 것으로 간주되며
총 할증료 또는 벌금과 초기 신청 수수료를 합한 수수료가 부과되며 신청서는
초기 신고 및 평가 절차를 거쳐야 한다.
당초 만료일로부터 120일 이내에 제출 된 갱신 신청서의 경우 CPR은 FDA의
결정이나 결의가 갱신 신청서에 제출 될 때까지 유효하고 기존 것으로
간주됩니다.
(3) 보류중인 신청서의 양도 및 이전, 기존 제품 등록 유효하고 만료되지 않은
CPR 또는 보류 중인 갱신 신청서의 양도 또는 이전은 양도인 또는 이전인이
유효한 LTO 소지자인 한 CPR에 대한 갱신으로 간주되어야 하며 책임자를
포함한 인수 의향서를 제출하여야 한다.
제4조 신청 불허 및 사유로 인한 면허 취소, 면허 취소, 등록 또는 허가 취소 사유.
다음 또는 이와 유사한 경우는 기존 LTO, CPR 또는 기타 허가의 신청, 중단, 취하
또는 취소에 대한 근거가 된다.
A. 운영 허가
(1) 제출된 신청 요건에서 해당 시설이 기술 요건 또는 적절한 기준을 충족시키지
못한다는 것을 보여 주는 경우;
(2) 신청자가 허위 진술, 거짓 작성 또는 법률, 본 규칙 및 규정 또는 적절한
표준의 조항에 위배되는 자료를 제출한 경우
(3) 소유자가 허가 조건을 위반한 경우.
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(4) FDA가 결정한 다른 근거 또는 원인.
B. 제품 등록 인증 / 인증서.
(1) 제출된 신청 요건에서 해당 시설이 기술 요건 또는 적절한 기준을 충족시키지
못한다는 것을 보여 주는 경우;
(2) 신청자가 허위 진술, 거짓 작성 또는 법률, 본 규칙 및 규정 또는 적절한
표준의 조항에 위배되는 자료를 제출한 경우
(3) 보유자 또는 소유자가 그 허가 또는 등록 조건을 위반한 경우
(4) 의료 제품의 라벨이 허위이고 오도된 것이거나 현재의 라벨 요건에 부합하지
않는 경우
(5) 정당한 사유없이 합법적인 이유없이 CRP/허가의 보유자 또는 소유자가 제품을
등록 또는 갱신한 날 또는 운영 또는 마케팅을 실시한 마지막 날로부터 적어도
3년의 연속된 동안 의료 제품을 판매하지 않은 경우
(6) FDA가 결정한 다른 근거 또는 원인.
이 조의 어느 조항도 FDA 또는 DOH가 다른 관련 법령 또는 그 시행 규칙 및
규정에 대한 행정 위반에 대한 면허, 등록 또는 허가 취소, 처분 취소 또는 취소의
벌칙을 부과하는 것을 제한하지 아니한다.
면허, 등록 또는 허가 신청, 또는 기존 면허의 취소, 취소 또는 취소, 등록 또는
허가에 대한 신청서에 대한 비 승인 통지는 비 승인, 정지, 해지 또는 취소가
근거로 하는 근거를 명시해야 한다.
제5조 기타 규칙. 사무 총장은 보건 장관의 승인을 조건으로 허가 및 등록을 관장하는
기타 규칙 및 규정을 공표해야 한다.

제 2 절
의료 제품의 표시기재

제1조 일반 조항. 건강과 안전에 대한 위험으로부터의 소비자 보호 및 적절한 권리
행사를 위한 선택을 위한 적절한 정보와 교육을 제공하는 주 정책에 따라 모든
의료 제품에는 FDA에서 정한 라벨 부착 요건을 준수해야 한다.
제2조 라벨링에 관한 규칙 및 규정. 후속 개정 또는 대체되지 않는 한, 표시에 관한
기존의 규칙은 효력을 유지한다. 사무 총장은 다른 규칙 및 규정을 공표해야 하며,
보건부장관의 승인 대상이 된다.
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제3조. 표시기재 요건의 예외. 사무국장의 권고에 따라 보건 장관이 공포한 규칙과
규정에 의거하여 의료 제품은 거래 관행에 따라 본래 처리 또는 포장되는 것보다
적은 양에 대해서는 처리, 라벨 부착 또는 재 포장되는 라벨 표시 요건에서 면제될
수 있다. 의료 제품이 그러한 가공, 표시 또는 포장 재포장 시설에서 제거될 때
불량화되거나 잘못된 표시가 되어서는 안된다는 조건 하에 표시기재 요건이
면제된다.

제 5 절
광고, 프로모션, 스폰서 십,
및 기타 마케팅 활동

제1조 일반 조항. 의료 제품의 성격, 가치, 양, 구성, 가치, 안전성, 효능 또는 품질에
관한 오해의 소지가 있는 허위, 잘못된 인상으로부터 소비자를 보호하고 건강을
촉진하기 위한 정보 및 교육을 제공하는 국가 정책에 따라 의료 제품에 대한 모든
광고, 판촉, 후원 및 기타 마케팅 활동은 FDA의 표준, 지침 및 규정을 준수해야
한다. 이를 위해 의료 제품에 대한 광고, 홍보, 후원 및 기타 마케팅 활동이란 모든
형태의 언론 매체에서 공공에게 발표되는 것을 의미한다.
제2조 의료 제품의 광고, 프로모션, 스폰서 십 및 기타 마케팅 활동에 대한 일반 규칙.
a. 등록 또는 허가되지 않은 의료 제품은 광고, 홍보 또는 마케팅 활동을 할 수
없다.
b. 의료 제품의 승인 된 라벨 또는 포장에 포함 된 것 또는 FDA가 정식으로 승인한
것 이 외의 광고, 판촉 및 후원 및 기타 마케팅 활동에 대한 어떠한 주장도
제기되어서는 아니된다.
c. FDA가 정식으로 승인하지 않은 치료학적 또는 과학적 주장도 제기되어서는
아니된다.
d. 홍보가 허가된 모든 의료 제품에는 동일한 프로모션, 스폰서십 또는 마케팅
활동을 승인한 기관 또는 참조 번호를 명시해야 한다.
제3조 제조자, 소유자, 공급자, 광고주 및 / 또는 대리인의 책임. 제조자, 소유자,
공급자, 광고주 및 / 또는 대리인은 위 금지 사항을 엄격히 준수하고 FDA가 정한
표준, 지침 및 규칙 및 규정을 엄격히 준수해야 한다.
상기 모든 위반사항에 대하여 제품의 압수, 몰수 및 / 또는 허가 취소 또는 정지
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업체에는 허가의 중지 또는 취소; 및/또는 위반행위를 한 사람 또는 그를 위하여
활동하는 사람은 법률에서 정하는 처벌의 대상이 된다.
제4조 마케팅 실무의 합리화. 사무총장은 소비자 보호에 관한 기존 법령에 따라
적절할 경우 과학 및 제품 정보 보급 및 옹호 활동 (이에 국한되지 않음)과 같은
홍보 및 마케팅 관행을 합리적인 정책 및 지침을 공표해야 한다.
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FDA CIRCULAR No. 2014-008

식품의약품청 회람서

제 2014-008 호

FDA CIRCULAR No. 2014-008

제목 : 의약품의 등록 후 변경사항을 위한 신청절차 및 요구사항
Ⅰ. 배경 / 근거
동남아국가연합 (ASEAN) 공통기술서류 (ACTD) 및 공통기술요구사항 (ACTR)을
전면적으로 채택하고 시행하기에 앞서 품목허가권자(Marketing Authorization Holder,
(MAH))는 PSD 메모 제 02-05 의 조항, “수정 및 재밸리데이션 요청에 대한 요구사항
개정된 체크리스트(Updated Checklist of Requirements for Request of Amendment
and Revalidation)”, 식품의약품청 회람서 제 2011-002 호의 “사용설명서, 환자용
의약품 설명서, 처방 정보, 핵심 데이터 시트 및 기본적인 간결한 성명의 개정 /
업데이트 신청서" 및 기타 등록 된 제품에 대한 사후 승인 변경에 관련한 규정을
따라야했다. 그러나 상기 언급한 규정이 수많은 의약품 등록 후 변경 시나리오를
다루기에 적절하지 아니하였다. 따라서 의약품 등록 후 변경 사항에 대한 요구사항
및 신청절차를 자세하게 다루기 위해서는 보다 포괄적인 지침이 필요하다.
의약품에 대한 동남아국가연합 변경지침 (ASEAN Variation Guideline (AVG))은 (a) 의
약품 규제기관 (Drug Regulatory Authority, DRA)의 판매허가를 받은 의약품의 기술
적 및 과학적 진보를 고려하고 (b) 의약품을 제조하는데 필요한 허가 후 변경을 지원
하기 위해 작성되었다. 동남아국가연합 변경지침(ASEAN VARIATION GUIDELINE
(AVG))는 의약품 변경 신청서를 제출 요구사항을 정보를 제공하기 위한 것이다. 동남
아국가연합 변경지침 (ASEAN VARIATION GUIDELINE (AVG))는 포괄적인 가이드라인
이지만 여기서 다루지 않은 등록 후 변경사항은 국가 별 요구 사항에 따라 달라질 수
있다.
행정명령 제 2013-021 호의 "사람에게 사용되는 의약품 등록을 위한 동남아시아
국가연합 (ASEAN) 공통기술서류 (ACTD) 및 공통기술요구사항 (ACTR) 채택" 에 따라,
식품의약품청식품의약품청)은 동남아국가연합 변경지침 (ASEAN VARIATION
GUIDELINE (AVG)) 및 국가별 요구사항을 모두 충족하는 등록 의약품에 대한 등록 후
승인 신청 절차 및 의약품 등록 후 변경사항 (Post-Approval Changes)
공표한다.
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요건을

Ⅱ. 목적
이 회람의 목적은 다음과 같다 :
1) 동남아국가연합 변경지침 (ASEAN VARIATION GUIDELINE (AVG)) 및 국가별 요건에
따라 등록된 의약품에 대한 허가 후 변경에 대한 요건의 공표
2) 의약품 허가 후 변경에 대한 신청 절차

Ⅲ. 범위
이 회람은 공통기술서류 /공통기술서류 (ACTD) / (ACTR)의 적용을 받는 의약품의
모든 제조업자, 거래자 및 유통업자 (예 : 수출업자, 수입업자 및 도매업자)에게
적용된다. 특별한 규정이 없는 한 동 회람은 단일 및 다중 성분 비타민 및 광물 제품,
백신 및 생물 의약품, 전통 의약품, 일반의약품 준비, 민간요법, 의료용 가스 및
동물의약품에 적용된다.

Ⅳ. 세부사항 실행
A. 자격
의약품의 모든 품목허가권자는 다음의 경우 의약품 등록 후 변경(Post-approval
Changes; PAC))을 신청할 수 있다.
1. 품목허가권자는 유효한 영업등록증 (License to Operate, LTO)을 보유하여야 한다.
2. 유효한 품목등록증 (Certificate of Product Registration, CPR)이 발급된
의약품이어야 한다. 또한, 품목등록증이 이미 만료된 경우, 정기적인 갱신 등록을
신청한 의약품이어야 한다.
B. 분류
의약품의 등록 후 변경은 다음의 참조에 따라 분류될 수 있다.
(a) 동남아국가연합(ASEAN) 변경 지침
· 중대한 변경 (Major Variation, MaV)
· 경미한 변경 (Minor Variation, MiV)
-

사전 승인 (Prior approval, MiV-PA)

-

통보 (Notification, MiV-N)

(b) 국가별 요구사항
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· 중대한 변경
-

투여 경로의 추가

-

의약품의 제조소 (동일 자회사) 변경

· 경미한 변경
-

캡슐 색상 변경

-

상품명 변경

-

품목허가권자 변경

-

재분류 (예. 일반의약품을 전문의약품으로 변경, 일반의약품을 민간요법으로
변경)

· 동남아국가연합 변경지침 (ASEAN VARIATION GUIDELINE (AVG))이 적용되지 않는
기타 의약품 등록 후 변경사항 (의약품 등록 후 변경사항 (PAC))
C. 신청절차
의약품 등록 후 변경사항 (의약품 등록 후 변경사항 (PAC)) 신청서는 품목등록증의
유효기간 중 언제라도 제출할 수 있다. 다만, 해당 신청서가 품목등록증의 유효기간의
말에 제출된 경우에는 정기 등록갱신을 위해 신청서에 포함된다.
의약품 등록 후 변경사항 (의약품 등록 후 변경사항 (PAC)s)에 대한 모든 신청서는 식
품의약품청의 최신 발행물의 규정된 제출 절차 및 요구 사항을 따라야 한다.
D. 요구사항
요구 사항은 최신 버전의 동남아국가연합 변경지침 (ASEAN VARIATION GUIDELINE
(AVG)) 개정판을 따라야 하며, 이 개정판은 식품의약품청 웹 사이트에 게시 및
제공되어 한다. 사전 승인이 필요한 변경 사항 (예 : 동남아국가연합 변경지침
(ASEAN VARIATION GUIDELINE (AVG)) / 국가별 요구사항인 중대한 변경 (MaV)및
사전승인(MiV-PA))의 경우 의약품 등록 후 변경사항(PAC)의 구체적인 종류와 영향을
받는 모든 제품이 표시된 요청서가 신청서에 포함되어야 한다. 요청서 서식은 ANNEX
A 에 첨부되어있다.
경미한 변경의 통지 이하에 해당하는 변경의 경우 품목마다 신청서가 제출되어야
한다. 통지 서식은 ANNEX B 에 첨부 되어 있다.
국가별 요구 사항을 따르는 의약품 등록 후 변경사항(PAC)의 경우 해당 요건은
ANNEX C 에 첨부되어 있다. 이 회람에서 다루지 않는 다른 의약품 등록 후
변경사항(PAC)의 경우 요구사항의 적절성 여부는 식품의약품청이 판단해야 한다.
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특정 제품에 대한 모든 의약품 등록 후 변경사항 (PAC)는 단회 신청으로 제출되어야
하며, 반복되는 문서 요구사항의 경우, 사본을 제출할 수 있다.
식품의약품청은 제품이 안전성, 효능 및 품질을 유지함을 확인하는 목적으로
필요하다고 판단되는 경우 추가 정보를 요구할 수 있다.
E. 승인
각각의 승인된 의약품 등록 후 변경사항 (PAC)은 식품의약품청에서 인증서/허가서
(Certificate/Clearance)로 발급된다.
F. 수수료.
법적연구기금 (Legal Research Fund, LRF)을 포함하여 현행 규정에 따라 적절한
수수료가 부과된다. 수수료의 지불은 제품 별, 변경 당 기준이어야 한다. 수수료
요금표는 부록 D 에 첨부되어 있다.
다음의 의약품 등록 후 변경사항 (PAC) 수수료는 최초 등록 일정과 동일해야 한다.
· 중대한 변경-1 (MaV-1) : 적증증, 용법용량, 환자군, 제품 사용범위의 확대에 대한
임상정보의 변경 및/또는 추가
· 중대한 변경-4 (MaV-4) : 의약품 제조 공장의 추가 또는 대체
· 중대한 변경-10 (MaV-10) : 부형제의 정성 및 정량적 변화
a) 속방형(Immediate release) 경구투여 형태 (SUPAC 가이드라인의 3 부 구성성분
및 조성의 수준 2 와 3 에 따름)
b) 개량형 방출(Modified release)의 경구투여 형
c) 멸균 제제와 같은 기타 중요한 투여 형태
· 중대한 변경-11 (MaV-11) : 개량형방출 경구투여 형태에 대한 정제의 중량 또는
캡슐 외피의 코팅 중량의 정량적 변화
· 중대한 변경-12 (MaV-12) : 멸균 제품의 1 차 포장 재료의 변경
a) 의약품 조성의 정성적 또는 정량적 변경
b) 용기의 종류
c) 1 차 포장재 재료 포함
· 중대한 변경-13 (MaV-13) : 멸균된 고체 및 액체 의약품의 포장단위 / 충전량
및/또는 용기나 뚜껑의 형태나 치수의 변경 또는 추가 (1 차원의 변경-예, 입구가
넓은 병 vs. 입구가 좁은 병이 아닌 경우)
· 경미한 변경 중 사전승인-15 (MiV-PA15) : 부형제의 정성 및 정량적 변화
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a) 즉시방출형 경구투여 형태 (SUPAC 가이드라인의 3 부 구성성분 및 조성의 수준
1 에 따름)
b) 기타 중요하지 않은 투여형태 (예. 복용하는 액체류, 외용 조제)
· 경미한 변경 중 사전승인-16 (MiV-PA16) : 즉시방출형 경구 투여 형태의 정제 중량
또는 캡슐 외피의 코팅 중량의 정량적 변화
· 경미한 변경 중 사전승인-17 (MiV-17): 제품의 착색제 / 향료 변경 [착색료 /
향료의 추가, 삭제 또는 대체]
· 경미한 변경 중 사전승인-28 (MiV-PA28) : 비멸균 제품의 1 차 포장재 변경
a) 질적 및 양적 조성 그리고 / 또는
b) 용기의 종류 그리고 / 또는
c) 1 차 포장재 재료 포함
∙ 제조사의 변경 (동일 자회사) 또는 의약품 변경
식품의약품청은 관련 규정에 따라 공표된 수수료를 변경할 수 있다.

Ⅴ. 임시조항
의약품 등록 후 변경사항 (PAC)에 대한 수정된 요구사항 및 신청 프로세스는 신규
신청서에만 적용된다. 계류 중인 모든 신청서 및 그 준수서는 이 회람의 적용을 받지
아니한다.

Ⅵ. 폐지/ 분리 조항
이 회람과 일치하지 않는 이전 회람 및 각서의 조항은 이 회람서에 따라 중단, 철회
그리고 또는 폐지한다.
이 회람의 조항 또는 어떤 상황에 대한 해당 조항의 적용이 무효화되는 경우, 이
회람의 나머지 조항은 영향을 받지 않는다.

Ⅶ. 시행
이 회람서는 2014 년 4 월 1 일부터 시행된다.
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4

FDA CIRCULAR No. 2014-009

식품의약품청 회람서 제 2014-009 호

2014년 3월 15일

제목 : 임상시험계획서, 동정적 사용의 특별허가증, 임상시험용 의약품의
수입 허가, 약물감시, 이상반응 약물이상반응 보고서 및 기타 관련 문서의
신청 및 제출
Ⅰ. 이론적 근거
2009 년 식품의약품청법 (Food and Drug Act of 2009)으로 알려진 공공법 제
9711 호는 식품의약품청이 설립, 시설 및 보건제품을 다루는 정책, 지침, 규정을
개발하고 발행할 수 있는 권한을 부여한다.
2007 년 공공법 제 9485 호 Anti-Red Tape Act 에 따라 최첨단 서비스를 제공하는 모든
정부기관 및 사무국은 정기적으로 거래 시스템과 절차에 대한 평가와 개선을 수행해야
한다.

Ⅱ. 목적
식품의약품청의 서비스의 효율성과 품질을 개선하기 위해 식품의약품청이 시행한 규제
개혁에 따라 임상시험계획서 승인, 동정적 사용의 특별허가증, 임상시험용 의약품의
수입허가증 그리고 기타 관련된 문서 제출 및 제출 절차를 규정 / 제정하기 위해 동
가이드라인이 발행되었다. 이 가이드라인의 채택과 시행은 모든 관련 업계 협력사에게
단순화되고 투명하며 편리한 절차를 제공하기 위함이다.

Ⅲ. 범위
이 지침은 공공법 제 9711 호와 식품의약품청이 공표한 발행물에서 정의한 바에 따라
임상시험계획서 승인, 동정적 사용의 특별허가증, 임상시험용 의약품의 수입허가
그리고 기타 관련된 문서 승인과 이상반응 / 약물이상반응보고서 / 정기적인
안전성보고서 (Periodic Safety Update Report(PSUR) / 정기적 이익-위험성 평가
보고서 Periodic Benefit Risk Evaluation Report(PBRER)), 사용설명서의 안전성 정보
업데이트 / 위험관리계획을 준비하고 신청하는 모든 시설 / 기관 / 조직에게 적용된다.
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Ⅳ. 절차 및 요구사항
a. 임상시험계획서, 동정적 사용의 특별허가증 (Compassionate Special Permit (CSP)),
임상시험용 의약품의 수입 허가, 이상반응 약물이상반응 보고서, 약물감시 (예.
정기적인 안전성보고서 (Periodic Safety Update Report(PSUR) / Periodic Benefit
Risk Evaluation Report(PBRER)) 및 기타 관련 문서는 공공 지원/정보/접수기관
(Public Assistance, Information and Receiving, PAIR) 부서에 매일 오전 8 시부터
오후 5 시 사이에 제출해야 한다. 제출 일정을 위해 공공 지원/정보/접수기관
(PAIR)부서에 전자 메일 요청을 보낼 필요는 필요하지 않다.
b. 제품 사용의 확대를 위한 추가의 적응증 / 제품 라벨링 / 용법용량 / 환자집단 /
임상정보에 대한 신청서 / 요청서는 ASEAN Variation Guidelines (AVG)에 따라
변경신청서(수수료 포함)를 제출해야 한다. (식품의약품청 회람서 제 2014-008 호
참조)
추가적인 투여함량 (dosage strength) 그리고 / 또는 제형에 대한 신청서는 적용가능한
기존 ACTD / ACTR 또는 국가 지침 요구사항에 따라 공공
지원/정보/접수기관(PAIR)의 절차를 사용하여 제출해야 한다.
c. 신청 / 요청과 관련된 모든 요구문서는 PDF 파일로 스캔하여 USB 장치에 저장해야
한다. 규제기관 담당자가 서명한 표지 서신을 인쇄하여 그 사본을 USB 장치와 함께
제출한다.
각 유형의 신청서 / 요청서는 기존의 식품의약품청 규정 및 지침에 근거한 행정적 /
기술적 요구사항에 따라야 한다.
d. 수수료는 공공 지원/정보/접수기관 (PAIR) 직원에게 신청서류를 접수하기 전에
식품의약품청 수납직원에게 지불한다. 수수료의 적절성 평가는 첨부된 평가표
(Assessment Slip)를 사용하여 회사 신청자가 실시해야 한다. (부록 1 참조)
e. 신청자는 공식 영수증 번호 (Official Receipt (OR) Number), 날짜, 지불한 금액이
나와있는 평가표의 사본과 USB 장치를 신청서 / 요청서와 함께 공공
지원/정보/접수기관 (PAIR) 접수처 제출을 진행하여야 한다.
f. 공공 지원/정보/접수기관 (PAIR) 직원은 문서추적시스템 (Document Tracking
System, DRS)을 통해 신청서 / 요청서와 문서 요구사항의 전자형태의 사본을
생성한다. USB 장치는 신청서 / 요청서의 사본과 함께 데이터를 전송한 직후
신청자에게 반환된다.
g. 14 자리 숫자의 문서추적번호 (Document Tracking Number (DTN))을 포함한
문서추적표 (Document Tracking Slip)와 공공 지원/정보/접수기관 (PAIR) 직원이
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정식으로 서명한 문서가 신청자에게 제공된다. 문서추적번호는 문서의 추적 시
참조번호로 사용된다.
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5

Administration Order No. 2016-0008

Republic of the Philippines Department of Health OFFICE Of THE SECRETARY
행정 명령 제 2016-0008 호

MAR 21 2016

제목 : 의약품의 일반 표시 기재 사항을 관리하는 개정 규칙 및 규정
Ⅰ. 근거
1987 년 필리핀 헌법 제 3 절 제 7 조 (article III, section 7)에 따라 국민이 보건 및
건강 제품과 관련된 공공 우려 사항에 관한 정보를 얻을 권리를 인정함을 선언한다.
라벨 및 표시기재사항은 소비자를 위한 주요 정보 출처이며, 의약품의 안전하고 효과
적인 사용 (예 : 표시, 약물 학적 부류 및 복용량) 및 품질 관련 정보 (예 : 제조 및 유
효 기간, 등록 번호 및 제조업체)와 같은 유용한 정보를 제공한다.
필리핀 식품의약품청(FDA)은 의약품과 관련된 모든 문제를 담당하는 필리핀의 규제 당
국으로서 의약품 제조 시설이 제품과 관련하여 가장 정확한 정보를 제공할 수 있도록
몇 가지 지침을 발표했다. 이 발표 과정에서 아세안 지역의 제약 산업에 적용할 수 있
는 기술 절차 및 요구 사항의 세계화 및 조화 방안의 개발과 함께 규정상의 차이가 규
명되었으며 라벨에 대한 보다 투명하고 명확한 규제의 필요성이 제기되었다.
따라서 이 행정 명령은 의약품 표시 기재 규정을 합리화하고 선언 된 정책의 효과적인
이행을 위해 제기 된 갭과 문제를 해결하기 위해 발행된다.

Ⅱ. 목표
이 행정 명령의 목적은 ASEAN 회원국의 조화 된 요구 사항에 부합하는 의약품의 일반
표시 기재 사항 요건에 관한 기존 규칙 및 규정을 합리화하는 것이다. 따라서
업데이트 된 포괄적인 가이드라인을 제공한다.

Ⅲ. 범위
이 행정 명령은 생약 및 전통적으로 사용되는 생약을 포함하는 의약품의 제조업 자와
유통업자 (즉, 수출업자, 수입업자 및 도매업자)에게 적용된다.
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Ⅳ. 용어의 정의
본 행정 명령의 목적 상, 다음 용어는 다음을 의미한다 :
1. 활성 성분 – 약물 중에서 약리학적 활성을 갖고 있는 분자나 이온을 말하며,
약물을 에스테르나 염(수소 또는 공유결합 형태의 염을 포함한다)의 형태로
만드는 약물이나 다른 비공유결합 유도체(복합체, 킬레이트, 또는 포접화합물)은
제외한다.
2. 주원료 (API) – 의약품을 만드는데 사용되는 치료적 활성 화합물(성분)과 같은
물질 또는 화합물.
3. 약물 유해 반응 (Adverse Drug Reaction, ADR) – 인체에 정상적으로 사용되는
의약품의 통상적인 투여량에 대해 발생한 의도되지 않는 유해한 반응
4. 배치 (Batch) – 동일 제조공정에 의해 생산된 동질성이 있고 미리 규정된 범위
내에 존재하는 특정량의 물질이나 제품. (연속생산의 경우, 하나의 배치는 미리
정해진 특정량, 또는 정해진 시간 동안에 생산되는 양을 의미하며, 동질성 있는
배치를 위해 여러 개의 서브 배치로 나눌 필요가 있을 수 있다.).
5. 배치 번호(Batch Number) – 배치를 구분하기 위해 사용하는 식별부호로 숫자와
문자를 혼용하여 사용할 수 있다. 이 번호는 라벨, 제조기록서, 분석 증명서
등에서 배치를 식별하게 해 준다.
6. 생물학적 제제(Biological Product) – 생물체에서 유래된 물질로, 인간의 혈액과
혈장에서 추출하여 생물학적 과정으로 제조되거나, 물리적, 화학적 시험만으로 그
순도, 효능 및 조성이 용이하지 않은 고분자량으로 이루어진 물질을 말한다.
여기에는 백신, 혈액 제제, 변형 된 동물 조직, 고 분자량 호르몬, 알레르겐, 유전
공학 제품 또는 기타 최신 생물 공학 기술 제품이 있다. 생물체에서 유래된
물질이라도 저분자량이며 정제된 스테로이드 및 알칼로이드와 같은 순수한
물질로 분리 될 수 있는 항생제 및 물질을 포함하지 않는다
7. 브랜드 이름 – 시판승인권자(MAR; Marketing Authorization Holder)에 의해
제품에 할당된 독점적 이름.
8. 금기 - 의약품의 사용으로 환자에게 해를 끼칠 수 있는 상태에 관한 진술.
9. 제조일 - 물품이 채워지는 벌크 제품의 가공이 완료되는 일자 (월 및 일)를
말한다.
10. 복용량 - 투여 당 주어진 의약품의 양.
11 제형 (Dosage Form) – 일반적으로 부형제와 결합하여 의약 물질을 포함하는
의약품 형태 (예 : 정, 캡슐, 액제, 연고)로, 필수는 아니다.
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12. 함량 (Dosage Strength) – 다음과 같은 사항을 의미한다
(a) 주원료 또는 활성 성분의 농도
(b) 단위로 표현된 주원료의 역가 또는 활성 성분의 효능 (역가는 적절한 실험실
테스트 또는 주어진 결과에 영향을 미치는 방식으로 제품을 투여하여 얻은
적절하게 통제 된 임상 데이터에 의해 표시되는 제품의 특정 능력 또는 용량을
말한다). 이는 USP, BP 및 EP 또는 FDA 가 인정한 공식 목록에 공식적으로
열거 된 제품의 의약품의 역가 요건에 따라 기술해야 한다.
13. 의약품 또는 약물
(a) 공식 미국 약전(USP-NF), 미국의 공식 동종 요법 약전 (HPUS), 필리핀
약전(CPP), 필리핀 의약품 처방집(PNDF), 영국 약전(BP), 유럽 약국 약전 (EP),
일본 약전 (JP), 국제 약전 (Ph.Int), 그 밖에 국가 정보집 또는 추서에 기재된
물품
(b) 사람이나 동물의 질병 진단, 치료, 완화, 치료 또는 예방에 사용하고자 하는
물품
(c) 인체 또는 동물의 구조 또는 기능에 영향을 미치기 위한 식품 이외의 물품
(d) 조항(a), (b) 및 (c)에 명시된 물품의 구성 요소로 사용하려는 물품; 의료기기
또는 부품, 부속품은 포함하지 않는다.
(e) 생약 및 / 또는 식물 또는 동물 기원의 전통적으로 사용된 생약 :
i. 필리핀 국립 약 처방집에서 인정 된 것
ii. 인체의 질병 증상, 부상 또는 신체 결함의 치료 또는 완화에 사용하기 위한 것
iii. 인체의 구조나 기능에 영향을 줄 의도로 된 것 중 식품 외의 것
iv. 완성 된 또는 즉시 사용 가능한 제형;
v. i, ii, iii 및 iv 에 명시된 조항 중 하나의 구성 요소로 사용하기 위한 것.
14. 부형제 (excipient) - 의약물질에 의도적으로 첨가된 성분으로 사용량에 따라
약리학적 성질을 나타내지 않아야 한다.
15. 유효 기간(Expiration Date) - 정의 된 조건하에 보관되는 경우, 제품의 배치가
승인된 유효 기간 내에 유지 될 것으로 예상되는 시간을 지정하는 의약품 라벨에
붙은 날짜 (즉, 월 및 연도). 유효 기간이 지난 후에는 제품이 승인 된 사양을
준수 할 것이라는 보장이 없으므로 사용하기에 부적합 할 수 있으며, 사용하지
않아야 한다.
16. 제형 - 의약품에 포함된 모든 API 및 / 또는 부형제의 이름, 강도 및 참고 기준
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17. 일반 등급 명 - 과학적으로나 국제적으로 인정 된 명칭 또는 FDA 가 정한
일반명에 의거하여 3 종 이상의 API 를 함유 한 의약품의 식별.
18. 일반명 - 과학적으로나 국제적으로 인정 된 API 또는 FDA 가 정한 일반 명에
의한 의약품 식별.
19. 적응증 (Indication) – 주어진 제형에서의 안전성 및 유효성에 대해 과학적으로
입증 된 실질적인 증거에 기초하여 식품의약품청이 허가한 의약품의 임상적 사용
20. 임상시험용의약품 - 임상 시험에서 대조약 또는 시험약으로 사용되는 활성 성분
또는 위약의 약제 형태로, 승인된 형태와 다른 방식으로 사용되거나 조립 (제조
또는 포장) 될 때 마케팅 허가가 있는 제품을 포함하여 승인되지 않은 표시 또는
승인된 사용에 대한 추가 정보를 얻을 때 사용한다.
21. 라벨 (Label) – 의약품에 부착 된 서면, 인쇄물 또는 그림으로 용기, 꼬리표 또는
성분, 속성, 사용법에 대한 정보 및 법률이나 규정에서 요구하는 기타 정보를
주는 물질
22. 표시기재사항- 용기의 라벨, 구입시 및 / 또는 제품을 사용할 때 의약품과 함께
사용할 수 있는 기타 인쇄물 (예 : 외부 포장지 상자, 함께 제공되는 첨부문서 /
설명서)로 제품의 식별 및 올바른 사용을 위한 정확하고 필요한 세부 정보를
제공한다.
23. 로트 번호 - 특정 로트에 할당된 문자 및 / 또는 숫자의 고유한 조합으로 배치의
일부로 정의된다.
24. 제조업자 - 저장, 판매 또는 유통의 최종 견해와 함께 완제품의 최종 출시 뿐만
아니라 건강 제품의 생산에 관련된 모든 작업에 종사하는 업체; 단, 약국 및 병원
약국에서 처방전을 작성 및 보관에는 적용되지 않는다..
25. 품목허가 (Marketing Authorization, MA) - 안전, 효능 및 품질을 평가 한 후
제품의 마케팅 또는 무료 배포를 목적으로 해당 의약품 규제 당국 (DRA)에서
발급 한 공식 문서로, 특히 다음을 포함합니다. 제품의 명칭; 제형; 단위 용량 당
정량적인 공식 (부형제 포함); 저장 수명 및 보관 조건; 포장 특성; (예 : "제품은
신청서에 제공된 모든 세부 사항을 준수해야 하며 이후의 서신에서 수정 됨");
보건 전문가 및 일반인을 위해 승인 된 제품 정보, 판매 범주, 허가 소유자의
이름과 주소 및 허가 유효 기간. 필리핀에서는 MA 가 CPR (Certificate of Product
Registration) 양식이다.
26. 품목허가권자(MAH; Marketing Authorization Holder) - 제약 분야의 회사 또는
법인 또는 법인으로서 의약품에 대한 품목허가를 받은 회사. 이 당사자는 품질 및
품목허가 조건 준수와 같은 제품의 모든 측면에 대한 책임이 있다. 허가 받은
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소유자는 품목허가를 발급한 국가의 법률에 따라야 하며, 일반적으로 해당 국가에
물리적으로 배치되어 있음을 의미한다. 필리핀에서 품목허가권자는 제조업체 또는
유통업체 (수출업체, 수입업체 또는 도매업체)가 될 수 있다.
27. 투여방법(Mode of Administration) - 의약품이 체내에 도입되거나 체내에
적용되는 방식 및 부위.
28. 순 함량(Net Content) - 의약품의 특정 용기에 있는 제형의 총량 / 양 / 수량.
29. 새로운 화학 물질 (New Chemical Entity, NCE) - 이전에 해당 국가의 의약품
사용을 위해 마케팅을 허가받은 적이 없는 새로운 화학 또는 생물학적 API.
30. 일반의약품(Over-the-Counter (OTC) Drugs) – 면허 있는 의사 또는 치과 의사의
서면 처방없이 조제 될 수 있는 의약품.
31. 팩 크기 (Pack Size) - 필요한 라벨 정보가 있는 의약품의 최종 포장 (배송 상자
제외)의 제형의 양을 나타낸다.
32. 첨부문서 (PI) - 품목허가권자가 처방 의약품과 함께 제공하는 정보를 정의하는
문서. 첨부문서는 의료 전문가가 사용하도록 되어 있다.
33. 환자 의약품 설명서 (PIL) - 품목허가권자에 의해 처방되지 않은 의약품과 함께
제공되는 정보를 정의하는 문서. 환자 의약품 설명서는 환자가 사용하기위한
것으로 비전문용어로 작성된다.
34. 약리학적 분류(Pharmacologic Category) - 제품 등록에 명시된 치료 활동에
근거한 의약품의 분류를 말한다
35. 주의사항- 바람직하지 않은 영향을 피하고 안전하고 효과적인 사용을 보장하기
위해 의약품의 사용에 필요한 지시 및 특별한 주의사항.
36. 처방약 (Prescription Drug Products) - 사람의 상태 또는 진단 된 질병의 관리
또는 치료를 위해 정식인가 된 의사 또는 치과 의사의 서면 명령 또는 처방에
의해서만 처방되는 의약품.
37. 일차 라벨 - 의약품의 일차 포장재상의 라벨을 말한다.
38. 전구체 – 의약 물질 약리학적 작용 및 약리학적 활성제 변형.
39. 제품명 - FDA 에 등록 된 의약품의 이름 (즉, 일반 명 및 상표명).
40. 제품 설명 - 완제품 의약품에 대한 완벽한 관능적인 설명을 나타낸다.
41. 등록 번호(Registration Number) - 등록 증명으로 FDA 가 특정 의약품에 지정한
문자 및 / 또는 숫자의 조합.
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42. 소형 용기- 5 mL 부피 또는 5 g 중량 이하를 유지하는 약물 포장재로서 다음을
포함한다.
(a) 앰플, 유리병 및 적은 부피의 비경구 분무기;
(b) 눈, 귀, 비강 액제를 위한 포장재;
(c) 반 고형 제제용 병 및 튜브;
(d) 동일한 용량의 다른 포장재.
43. 보관 조건 - 시험실 자료에 근거하여 의약품의 최적의 안정성이 보장되는 수용
가능한 특정 온도 범위, 습도 및 기타 환경 요인.
44. 제품 특성 요약 (SPC) - DRA 에 의해 승인 된 제품 정보. 또한 보건 인력뿐만
아니라 의약품의 라벨 및 전단지에 대한 소비자 정보 및 광고 통제를 위한 정보
소스 역할을 한다. DRA 에 의해 승인 된 회사 핵심 데이터 시트 (CCDS)도 고려
될 수 있다.
45. 경고 - 약물 제품의 사용 및 사용 제한과 관련된 잠재적 유해성 및 바람직하지
않은 영향의 발생에 관한 진술.

Ⅴ. 일반 지침
1. 다음은 의약품과 함께 제공되는 라벨에 표시되어야하는 최소 필수 정보입니다 :
(a) 제품명
(b) 제형 및 함량
(c) 약리학적 분류
(d) 제형 / 조성
(e) 적응증
(f) 투여 량 및 투여 방식
(g) 금기, 주의 사항, 경고 (해당하는 경우)
(h) 상호 작용
(i) 부작용
(j) 과량 투여 및 치료
(k) 보관 조건
(l) 인터넷 내용 또는 팩 크기
(m) 품목허가권자의 성명 및 주소
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(n) 제조자 이름과 주소
(0) 처방약 제품의 경우 처방전 기호 및 주의사항
(p) ADR 보고서
(q) 등록 번호
(r) 배치 번호 및 로트 번호 (있는 경우)
(s) 유효 기한 및 제조일
2. 라벨에 표시해야 하는 모든 정보는 (a) 영어 및 / 또는 필리핀어로 작성되어야
하며 (b) 긴장없이 정상적인 시력으로 읽을 수 있어야한다. 라벨상의 인쇄물의
색상 대비, 위치 및 간격은 라벨 요건을 준수 할 때 고려해야한다.
3. 모든 NCE, 생물학적 제제 및 처방 의약품 및 생약에 대해서는 PI 가 제출되어야
한다. 모든 가정용 약, 처방전없이 구입할 수 있는 약 및 생약, 그리고 전통적으로
사용되는 한방 제품에 대해서는 PIL 을 제출해야 한다. SPC 는 NCE 와 생물학적
제제를 위해 제출 된 PI 의 기초가 될 것이다.
4. 포장재 또는 내부 카톤과 함께 판매 또는 분배되도록 의도된 제품의 경우 PI 또는
PIL 대신에, 상기 정보는 외부 포장재 또는 내부 카톤의 뒷면 또는 내부 패널에
직접 인쇄되어야한다.
5. 제품 정보지 및 단위 카톤 없이 판매하려는 제품의 경우, 최소한의 필수 정보가 1
차 라벨에 반영되어야한다.
6. 이 행정 명령을 준수하는 개정 된 라벨 기재 사항은 등록 된 의약품의 MA
갱신시 제출되어야한다. 이 행정 명령 시행 첫 해 안에 갱신 등록 예정 제품의
표시 재료는 합리적으로 검토 기간이 주어진다.
각 라벨링 물질에 대해 요구되는 특정 정보는 부록 A 에 명시되어있다.
Ⅵ. 특정 가이드라인
A. 각 의무적 정보에 대한 요구 사항
1) 제품명
(a) 제품명에서는 의약품의 일반명과 상표명(있을 경우)을 명시해야 한다.
(b) 일반명은 국제일반명(International Non-proprietary Name, INN)에 기준을 둔
활성성분이어야 하고 명시된 함량(dosage strength)과 일치해야 한다. 약물 전
구체(prodrug)의 경우 일반명은 약물 전구체 자체의 국제일반명이어야 하며 의
약품의 화학적 활성 형태(대사체)여서는 아니 된다.
(c) 일반명은 박스 외곽에 눈에 띌 수 있도록 표시되어야 하는데, 이때 일반명은
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일반적인 시각으로 확인될 수 있는 소위 정상 시각으로 봤을 경우 다른 정보에
비해 보다 명확하고 뚜렷하게 읽을 수 있어야 한다.
(d) 생약 및 전통적으로 사용된 생약의 경우, 일반명은 식물 기원(botanical origin)
또는 식품의약품청에서 인정한 것이어야 한다.
(e) 의약품이 일반명과 함께 상표명으로 확인되는 경우, 박스 외곽에 표시된 일반
명은 항상 상표명 바로 위에 표시되어야 한다. 서술형 문구의 경우(단위 카톤,
일차 라벨 또는 첨부문서상) 상표명은 항상 일반명 뒤에 와야 하며 괄호 안에
표시되어야 한다.
(f) 여러 주원료를 가진 의약품의 경우, 제품명에서 모든 주원료를 명시해야 하며
약리활성이 감소하는 순으로 나열하되, 아래 형식 중 하나로 박스 내에 들어가
야 한다.
예 :

해당 주원료들의 약리 활성이 거의 유사할 경우, 역가 및 함량의 감소 순으로 나
열해야 한다. 단, 고정용량 복합제(fixed-dose combination)에 대한 단일 허가명
이 있을 경우(예. 기준 제형 설파메톡사졸/트리메토프림에 대한 코트리목사졸) 단
일 허가명이 사용된다. 뿐만 아니라 단일 허가명이 없지만 일반 등급명이 있을
경우(식품의약품청에서 허가한 조제용 물질(preparations)을 함유한 멀티비타민에
대한 멀티비타민) 일반 등급명이 사용된다.
단일 허가명과 일반 등급명에 대한 개별 성분은 조합(Formulation) 아래 나열되
어야 한다.
2) 제형 및 함량
(a) 라벨에는 (i) 정, 캡슐, 현탁제, 연고 등과 같은 의약품의 제형 (ii) 변형방출형과
같은 특정 약물전달시스템(해당하는 경우) (iii) 식품의약품청에서 허가한 질/항
문 좌약 등과 같은 특정 투여경로(해당하는 경우)를 명시해야 한다. 정에 대한
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추가설명이 없을 경우, 경구용 속방형 나정으로 간주된다.
(b) 의약품의 함량은 최소 단위로 줄인 질량단위와 최대 단위의 숫자로 라벨상에
표기해야 한다(예. 0.5 mg가 아닌 500 mcg로 표기)
(c) 식품의약품청은, 필요·적절하다고 생각하는 경우 특정 제형(예. 반고체형 안(眼),
이(耳), 비(鼻) 국소제)의 함량을 백분율로 표기 가능하다.
(d) 여러 주원료를 가진 의약품의 경우, 함량은 명시된 일반명에 따라 기재되어야
한다. 여러 주원료의 경우 개별 함량을 사선(/) 기호를 사용하여 구분하여 표시
하며 단일 허가명이 사용될 경우 함량은 총합으로 기재한다.
예.:

3) 약리학적 분류
약리학적 분류는 식품의약품청에서 치료학적 분류를 고려하여 현재 허용되는 기준에
따라 결정한다.
4) 조합(Formulation)/조성(Composition)
(a) 라벨에는 의약품의 단위 용량당 존재하는 모든 주원료명과 함량을 명시해야 하
며, 약리활성이 감소하는 순으로 정렬하거나 약리활성이 서로 유사할 경우 역
가 및 함량의 감소 순으로 정렬한다.
(b) 주원료의 일반명은 전체를 명시되어야 하며(있을 경우 염·에스테르 포함) 필요
할 경우 활성성분과 관련이 있어야 한다. 주성분명은 국제일반명에 따라야 하
며, 생약 및 전통적으로 사용된 생약인 경우 공식 필리핀 약전명이 사용되거나
식품의약품청에서 결정해야 한다.
(c) 식품의약품청에서 인정한 완제의약품 분석에 사용되는 기준 공정서(reference
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monograph)(예. 미국약전, 영국약전, 유럽약전, 일본약전, 필리핀약전, 국제약전)
는 비공식 방법이 사용되지 않는 한 주원료 바로 다음에 명시한다. 주원료가
여러 개인 경우, 첫번째 주원료 다음에 명시한다
예.:

(d) 의약품에 들어 있는 알코올도 백분율(%)로 표기되어야 한다. “알코올”은 무조건
에틸알코올을 의미한다.
(e) 의약품 제조에 사용된 과민반응 및/또는 다른 약물 부작용을 초래할 수 있는
색소, 미생물, 향균제, 항산화제, 보존료도 주원료 표기와 같은 방법으로 양을
표시한다.
5) 적응증 표시기재사항에 명시된 적응증은 식품의약품청이 의약품에 하여 허가한
임상적 사용만 포함한다.
6) 용량 및 투여경로
(a) 라벨은 (i) 최초용량 또는 부하용량 (ii) 적정사용 또는 일반사용 (iii) 빈도(iv) 치
료기간 (v) 용량 조절 등의 의약품에 하여 권장되는 용량 전체 정보와 필요한
경우 의약품 치료에 한 기타 관련 사항을 포함해야 한다.
(b) 모든 표시기재사항에 희석 (추가될 희석액의 특정 용량), 재용해(reconstitution),
조제(preparation), 투여 관련 적절한 정보가 포함되어야 한다(현탁제의 경우
“복용 전 잘 흔들어주십시오”, 특별 약물전달체계를 가진 정의 경우 “부수지 말
고 복용하십시오” 등). 라벨에는 재용해된 제재에 한 설명이 포함되어야 한다.
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(c) 특정 집단, 성인, 어린이의 의약품 투여에 한 별도의 사용법이 명시되어야 한
다. 해당 의약품이 어린이에게 권장되지 않을 경우, 해당 복용량은

“성인 용

량” 또는 그에 상응하는 문구로 명확하게 표시되어야 한다.
7) 금기, 주의사항, 경고
(a) 라벨에는 투여 및 사용 시 관찰된 주의사항뿐만 아니라 의약품의 금기 관련 정
보 전체가 포함되어야 한다.
(b) 라벨에는 식품의약품청에서 규정한 경고문이 포함되어야 한다(예. “가연성”, “복
용하지 말고 바르기만 하십시오”, “어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오”).
그 외 특정 추가 지시사항은 식품의약품청에서 적합한 규정을 발행하여야 한
다.
(c) 용기 내용물을 한번만 사용할 경우, 라벨에는 “1회만 사용”, “단회투여”, “한 번
만 사용”, “잔여분은 폐기하십시오” 또는 그에 상응하는 문구가 포함되어야 한
다.
8) 상호작용 라벨에는 “약물-약물”, “약물-식품”, “약물-실험 간 상호작용”뿐만 아니라
필요한 경우 기타 관련 상호작용도 표시되어야 한다.
9) 약물 부작용 라벨에는 기관계 분류(system organ class)에 따라 정리한 의약품의
약물 부작용에 한 상세 내용이 포함되어야 한다.
10) 과다복용 및 치료 과다복용의 징후 및 증상뿐만 아니라 가능한 치료법도 라벨에
표시되어야 한다.
11) 보관 조건
(a) 라벨에는 적절한 보관조건 및 의약품 취급에 한 특별 안내사항이 표시되어야
한다.
(b) 아래 특성을 가진 의약품의 경우 특별 표시기재사항에 한 안내를 추가해야 한다.

12) 실 함량 또는 팩 크기
(a) 단위 카톤은 “팩 내 단위 수” 또는 “단위 당 용량”으로 의약품의 팩 크기를 명
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시해야 한다(예. 60 mL(액상), 10 블리스터 팩 x 10정(정), 100정, 12포 x 5 g
등). 단, 경구 투여를 위해 재용해된 의약품인 경우 팩 크기는 재용해된 의약품
의 용량을 반영해야 한다.
(b) 블리스터 및 포일 스트립을 제외한 일차 라벨의 경우, 주어진 용기에 제형의
총 양/정량/수를 명시하는 의약품의 실 함량은 미터 단위로 표시되어야 한다
(예. 60 mL(액상), 5 g(포)).
13) 제조판매업자명과 소재지 라벨에는 의약품의 제조판매업자명과 소재지 전체가
명시되어야 한다.
14) 제조자명과 소재지 라벨에는 식품의약품청에서 확인한 의약품에 한 제조업자명
과 특정 제조소의 소재지 전체가 명시되어야 한다.
15) 처방전(Rx) 표기 및 주의문구
(a) 처방의약품의 표시기재사항에는 항상 Rx 표기를 포함해야 하며 명확하게 표시
되어야 한다. Rx 표기는 중복인쇄 또는 중첩법이 허용될 수 있는데 단, 이러한
방법을 통하여 해당 표기가 그 외 필요한 표시기재사항에 의해 삭제되거나 다
른 표시기재사항보다 가독성이 떨어지면 아니 된다.
(b) “식품·의약품·의료기기·화장품 법은 처방 없는 조제를 금한다.”라는 경고문은 항
상 처방의약품의 블리스터 팩, 포일 스트립, 소용기를 제외한 첨부문서, 단위
카톤, 일차 라벨에 표시되어야 한다. 또한 공공법 제 9165호에 따른 “위험 의약
품(Dangerous Drug)”으로 분류된 의약품의 경우, 해당 경고문은 필리핀 마약단
속국(Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA)에서 규정한 추가경고문 앞에
와야 한다.
16) 약물 부작용 보고서
단위 카톤 없이 판매되는 것이 고안된 의약품의 블리스터 팩, 포일 스트립, 소용기를
제외한 단위 카톤 또는 일차 포장과 제품 정보의 경우 “약물 부작용이 의심되는 경
우, 식품의약품청에 신고하십시오: www.fda.gov.ph”라는 문구를 표시해야 한다. 또한,
환자에게 약물 부작용의 최초 징후가 나타날 시에 즉각적으로 치료를 받으라고 안
내하는 문구도 표기되어야 한다. 뿐만 아니라 제조판매업자는 자체 약물감시 시스템
에 한 보고사항을 포함시켜야 한다.
17) 등록번호
라벨에는 해당 의약품에 하여 식품의약품청에서 부여하였고 문자 및/또는 숫자의 조
합으로 된 등록번호가 표시되어야 한다.
18) 배치번호 및 로트번호
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라벨에는 의약품의 배치번호가 표시되어야 한다. 단, 전체 배치가 하나의 의약품 제
조소에 의해 판매될 경우 배치번호만 표기해야 한다. 그러나 배치가 다른 의약품 제
조소가 판매한 로트로 구분될 경우, 로트번호와 그에 상응하는 배치번호를 명시해야
한다.
19) 유효기간 및 제조일자
(a) 라벨에는 문자, 글자 및 숫자, 숫자만 사용하여 의약품의 제조일자 및 만료일자
의 해당 연도 및 달이 포함되어야 한다. 숫자로만 표시되었을 경우 해당 년도
는 월과 구분되도록 하기 위해 년도 전부를 기재하며, 일자가 명시되었을 경우
해당 월은 아래와 같이 철자를 다 표시해야 한다.
• June 2007 또는 Jun 2007
• 06/2007
• 03 June 2007 또는 03 Jun 2007
(b) 특정 월이나 일자가 명시되지 않는 한, 기재된 월의 마지막 날이 해당 의약품
의 만료/제조일자로 간주된다.
(c) 사용 전 재용해되었고 여러 번 투여될 수 있는 의약품의 경우(예. 현탁제) 라벨
에는 재용해된 조제/주어진 보관 조건에서 처음 개봉한 후 의약품의 보장된 안
전성, 유효성, 품질 기간이 포함되어야 한다.
B. 특별 표시기재사항에 대한 안내
의무적인 필수 요구 사항 외에도, 아래의 특성을 가진 경우 특정 형태의 라벨로
표기해야한다.
1) 비경구(Parenterals)
비경구용 제품의 경우 다음과 같은 추가 정보가 필요하다.
(a) 경우에 따라 "IV", "1M"또는 "SC"등과 같은 권장 된 투여방식 대한 진술.
(b) 제품이 주사를 위한 농축 용액으로 구성되는 경우, 희석되지 않은 용액을 투여
하지 않는 방향과 사용 전에 특정 희석제로 용액을 적정량으로 희석하는 방향
을 기술해야한다.
2) 유체 교체 제품(Fluid Replacement Products)
(a) 공식 개정판의 현행 판에 포함 된 표준 조합을 따르는 유체 대체 제품의 경우,
generic class name 으로채택되는 명칭은 FDA에 의해 결정된다.
(b) 공식 규정에 포함되지 않은 유체 대체 제품의 경우 FDA는 generic class name
울결정해야합니다.
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(c) generic class name 바로 아래에 있지만 일반적인 generic 박스 제품은 개별적
인 구성요소 (부형제 포함)이며, mEQ / L 또는 mmol / L로 상응하며

활성이

감소하는 순서로 나열된다.
(d) 하나 이상의 물질이 아미노산 및 / 또는 단백질 인 경우, 용기 내의 유체 부피
중 질소의 총량이 반영되어야한다.
(e) 삼투압, 예를 들어 "저 삼투압성"또는 "고 삼투압성"; 용액의 pH 값 또는 범위
(적용 가능한 경우)가 표시되어야한다.
3) 외부 사용 제품
외부 사용을 목적으로하는 제품의 경우, "외부 용으로 만 사용"이라는 문구는 모든
표시기재사항에 나타나야하고, 빨간색 배경에 대문자로 표시되거나 빨간색 글꼴로
인쇄되어야 한다.
4) 생물학적 제제
생물학적 제제의 경우, 다음의 추가 정보가 조합에 반영되어야 한다.
(a) 제품이 제조 된 동물 또는 생물 종의 명칭.
(b) 항원과 함께 투여 될 때, 항원에 대한 면역 반응을 변형시키는 제품 또는 임의
의 물질 내의 임의의 보조제의 명칭
5) Multivitamin/ Mineral Herbal Products with Non-vitamin/ Mineral Herbal
Components Multivitamins, consisting of at least three vitamins, and minerals,
consisting of at least three mineral ingredients, shall have the following
additional requirements.
(a) 종합 비타민제 제품에 대해 채택 된 일반명은 "종합 비타민제"이어야 한다. 멀
티 미네랄 함유 제품의 공식 명칭은 " Minerals "이다.
(b) 적어도 세 가지 성분을 함유 한 종합 비타민제 및 / 또는 복합 미네랄 제제의
경우, herbal ingredients 총칭은 " Herbs "이어야한다.
비타민 성분 (즉, 미네랄 또는 허브 성분) 또는 비 미네랄 성분 (즉, 비타민 또는 허
브 성분)을 함유 한 멀티 미네랄 제품 또는 비 허브 성분 (즉, 비타민 또는 미네랄
성분)을 함유 한 멀티 허브 제품 "종합 비타민"또는 "미네랄"또는 "허브"라는 용어
는 먼저 명시되어야하며 그 뒤에 다음과 같이 특정 추가 개별 구성 요소의 총칭이
나와야합니다.
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예;

(d) 존재하는 각 비타민, 미네랄 및 / 또는 허브 성분의 단위 함량은 더 이상 일반
상자에 표시 할 필요가 없으며, 오히려 조합에 반영되어야 한다.
6) 의사의 샘플
(a) 최소 요구 사항 외에도 의사 시료의 각 개별 투약 단위에는 배치 및 / 또는 로
트 번호, 제조일 및 유효기간이 포함됩된다.
(b) 각 표시기재사항에 다음의 진술은 빨간색 배경 또는 빨간색 글꼴로 표시되어
야한다.

7) 최대 의약품 소매 가격 (MDRP) 통제하에있는 의약품 행정 명령 제 821 조의 섹
션에 열거 된 의약품의 최소 팩 및 외부 제시의 라벨과 보건 총국이 결정한 기타
의약품에 대해 다음 진술서를 작성해야한다. 빨간색 배경 또는 빨간색 글꼴로 표
시해야한다.
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예 :

8) 생식 보건 제품
의약품 인 생식 보건 제품의 제품 정보에는 PI 와 PJL 이 모두 포함되어야한다. PIL 은
영어, 필리핀어 및 / 또는 현지 방언으로 작성해야합니다..
DOH (Department of Health) 및 / 또는 FDA 는 수시로 특정 제품에 대한 특수
표시기재사항 요건을 지정할 수 있다.
C. 예외
이 행정 명령에 규정 된 요건은 다음의 경우에는 적용되지 아니한다.
1) 수출용으로 제조 된 의약품;
2) 수의약품;
3) 제품을 담고있는 용기 또는 1 차 포장이 투명 덮개로 포장되어 있고 용기 또는 1
차 포장의 라벨에 부착해야하는 사항이 투명 덮개를 통해 명확하게 보이는 경우
투명 덮개가 면제됩니다.
4) 즉시 사용을 위해 의사 또는 치과의 사의 개별 처방에 따라 약사에 의해 합성 된
제품;
5) 임상시험용의약품;
6) 의약품의 해외 기부;
7) 특수 취급이 필요하거나 특수 포장이 필요한 제품 (예 : 저온 체인 관리가 필요한
제품, 미리 채워진 주사기);
8) 적은 양의 수입액«연간 12,000 단위. 단위는 정제, 캡슐 또는 포장 된 완제품
(바이알, 새틴 및 액체 준비 용 병과 같은)의 수로 정의됩니다.
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GLE (Generic Labeling Exemption) 신청서는 신청자 회사가 의약품 등록 신청서와
동시에 제출해야하며, 적은 양의 수입품을 제외하고는 매년 요청해야합니다.
신청서에는 GLE 가 요구되는 근거와 샘플 라벨이 기재된 편지가 포함되어야한다.
수입량이 적은 경우에는 신청서에 추가하여 신청 기간에 대한 시장 예측이
포함되어야한다.
FDA 가 승인되면 FDA 는 해당 유효성 및 번호가 있는 GLE 인증서를 발행해야 한다.
FDA 가 지정한 등록 번호와 MAH 의 이름과 주소는 의약품의 라벨에
반영되어야한다.
(I) 일반 이름, (2) 처방전 기호, (3) 보관 조건, (4) 배치 / 로트 번호 및 (5) GLE 로
허가 된 제품의 라벨에 대한 만료일, FDA 는 이에 따라 MAH 가 적절한 라벨 변경을
하도록 요구할 권한이 있다.

Ⅶ. 제재
공공법 제 3720 호와 공공법 제 9711 호에 부합하는 행정 명령의 위반과 그 시행
규칙 및 규정은 적절한 행정 비용 및 / 또는 행정 제재의 부과를 위한 근거가되며,
벌금 부과, 정지, FDA 가 발급 한 면허, 허가 또는 등록 취소 또는 취소.

Ⅷ. 반복성 및 분리 가능성 조항
A.O. 55 s. 1988, A.O. 85 s. 1990, AO. 99 s. 1990 및 시행 지침, A.O. 109 s. 1969,
AO. 126 s. 1970, A.O. 64 s. 1989, 그리고 이 행정 명령에 일치하지 않는 기존 행정
발급, 회람 및 메모에 있는 다른 규정은 이에 따라 철회된다.
이 행정 명령상의 조항 또는 어떤 상황에 대한 그러한 조항의 적용이 무효가 된 경우
,이 행정 명령의 나머지 조항은 영향을 받지 않습니다.
Ⅸ. 유효성
이 행정 명령은 출판 후 15 일이 지나면 2 권의 신문에 발행되고 필리핀 행정 법원 중
앙 행정 처장에게 제출 될 때 발효한다.
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ANNEX A
특정 라벨 소재에 대한 필수 정보

A. 단위 카톤
단위 카톤에는 최소한 아래의 정보가 포함되어야 한다.
1) 제품명
2) 제형 및 함량
3) 약리학적 분류
4) 조합/조성
5) 적응증
6) 경고(해당될 경우)
7) 보관조건
8) 팩 크기
9) 제조판매업자명과 소재지
10) 제조자명과 소재지
11) 처방의약품인 경우 처방전(Rx) 표기 및 주의문구
12) 약물 부작용 보고서
13) 등록번호
14) 배치번호 및 로트번호(있을 경우)
15) 유효기간 및 제조일자

B. 블리스터 팩 ,
포일 스트립 및 소용기를 제외한 일차 라벨 일차 라벨에는 최소한 다음의 정보가 포함
되어야 한다.
1) 제품명
2) 제형 및 함량
3) 약리학적 분류
4) 조합/조성
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5) 적응증
6) 경고(해당될 경우)
7) 보관조건
8) 실 함량
9) 제조판매업자명과 소재지
10) 제조자명과 소재지
11) 처방의약품인 경우 처방전(Rx) 표기 및 주의문구
12) 약물 부작용 보고서(동반된 단위 카톤이 없을 경우)
13) 등록번호
14) 배치번호 및 로트번호(있을 경우)
15) 유효기간 및 제조일자

C. 블리스터 팩 / 포일 스트립
의약품의 표준 블리스터 팩/포일 스트립에는 최소한 아래의 정보가 포함된다.
1) 단일 주원료인 경우 개별 단위당 또는 여러 주원료의 경우 단위 2개 당 제품명
2) 단일 주원료인 경우 개별 단위당 또는 여러 주원료의 경우 단위 2개 당 제형 및
함량
3) 단일 주원료인 경우 개별 단위당 또는 여러 주원료의 경우 단위 2개 당
제조판매업자명 및/또는 로고(비선발의약품만 해당)
4) 단일 주원료인 경우 개별 단위당 또는 여러 주원료의 경우 단위 2개 당 처방전(Rx)
표기
5) 각 표준 블리스터 팩/포일 스트립에 한 배치번호 및 만료일자(단, 의약품을 표준
블리스터 팩 또는 포일 스트립보다 적은 양(quantity)으로 조제하는 것이 제한되지
않았을 때에는 배치번호 또는 로트번호 및 만료일자는 각 단위별로 명시되어야
한다.)

D. 소용기의 일차 라벨
소용기의 일차 라벨에는 최소한 아래의 정보가 포함되어야 한다.
1) 제품명
2) 제형 및 함량
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3) 실 함량
4) 제조판매업자명 및/또는 로고
5) 처방전(Rx) 표기(해당될 경우)
6) 등록번호
7) 보관조건
8) 배치번호 및 로트번호(있을 경우)
9) 유효기간 및 제조일자 라벨상에 공간이 제한적일 경우 적절히 고려할 수 있다.

E. 첨부문서
첨부문서에는 최소한 아래의 정보가 포함된다
1) 제품명
2) 제형 및 함량
3) 약리학적 분류
4) 제품 설명
5) 조합/조성
6) 약력학 및 약동학
7) 적응증
8) 제형 및 투여 경로
9) 금기, 주의사항, 경고(해당할 경우)
10) 임신 및 수유(해당할 경우)
11) 상호작용
12) 약물 부작용
13) 과다복용 및 치료
14) 보관 조건
15) 제형 및 사용 가능한 포장(팩 크기)
16) 취급 및 폐기에 한 안내 및 특별 주의사항(해당할 경우)
17) 제조판매업자명과 소재지
18) 제조자명과 소재지
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19) 주의문
20) 약물 부작용 보고서
21) 등록번호
22) 최초 허가일자/허가 갱신일자
23) 첨부문서 개정일자

다양한 함량의 의약품은 의약품별 설명, 포장, 조성 또는 각 함량 간 차이가 있는 기타
정보를 기재한 공통된 첨부문서를 사용할 수 있다.
F. 환자용 의약품 설명서 (Patient Information Leaflet, PIL)
환자용 의약품 설명서는 비전문용어로 마련·작성되어야 하며, 최소한 아래의 정보를 포
함해야 한다.
1) 제품명
2) 제품설명
3) 의약품에 무엇이 들어가는가?
4) 의약품의 함량
5) 이 의약품의 용도는 무엇인가?
6) 어느 정도로 얼마나 자주 이 의약품을 사용해야 하는가?
7) 이 의약품을 복용하지 말아야 할 때는 언제인가?
8) 이 의약품을 복용할 때 어떤 주의를 기울여야 하는가?
9) 이 의약품의 원하지 않는 효과
10) 이 의약품을 복용 시 피해야 할 다른 의약품 또는 식품에는 어떤 것이 있는가?
11) 복용을 한번 놓칠 경우 어떻게 해야 하는가?
12) 과다복용의 징후 및 증상
13) 권장된 복용량보다 많이 복용했을 경우 어떻게 해야 하는가?
14) 이 의약품을 어떻게 보관해야 하는가?
15) 언제 의사와 상의해야 하는가?
16) 제조판매업자명과 소재지
17) 제조자명과 소재지
18) 약물 부작용 신고서
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19) 등록번호
20) 최초 허가일자/허가 갱신일자
21) 환자용 의약품 설명서 개정일자
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1

REPUBLIC ACT No.3720

REPUBLIC ACT No. 3720

AN ACT TO ENSURE THE SAFETY AND PURITY OF FOODS, DRUGS,
AND COSMETICS BEING MADE AVAILABLE TO THE PUBLIC BY
CREATING THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION WHICH SHALL
ADMINISTER AND ENFORCE THE LAWS PERTAINING THERETO.
CHAPTER I
Title
Section 1. This Act shall be known as the "Food, Drug, and Cosmetic Act."
CHAPTER II
Declaration of Policy
Section 2. It is hereby declared the policy of the State to insure safe and
good quality supply of food, drug and cosmetic, and to regulate the production,
sale, and traffic of the same to protect the health of the people.
Section 3. In the implementation of the foregoing policy, the Government
shall in accordance with the provisions of this Act:
(a) Establish standards and quality measures for food, drug, and cosmetic.
(b) Adopt measures to insure pure and safe supply of food, drug, and
cosmetic in the country.
CHAPTER III
CreationoftheFoodandDrugAdministration
Section 4. To carry out the provisions of this Act, there is hereby created an
office to be called the Food and Drug Administration in the Department of Health.
Said Administration shall be under the Office of the Secretary and shall have the
following functions, powers and duties:
(a) To administer and supervise the implementation of this Act and of the
rules and regulations issued pursuant to the same.
(b) To provide for the collection of samples of food, drug and cosmetic.
(c) To analyze and inspect food, drug and cosmetic in connection with the
implementation of this Act.
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(d) To establish analytical data to serve as basis for the preparation of food,
drug and cosmetic standards, and to recommend standards of identity, purity,
quality and fill of container.
(e) To issue certificate of compliance with technical requirements to serve as
basis for the issuance of license and spot-check for compliance with regulations
regarding operation of food, drug and cosmetic manufacturers and establishments.
(f) To levy, assess and collect fees for inspection, analysis and testing of
products and materials submitted in compliance with the provisions of this Act.
(g) To certify batches of anti-biotic and anti-biotic preparations in compliance
with the provisions of this Act.
Section 5. The Food and Drug Administration shall have the following
Divisions:
(a) Inspection and Licensing Division, which shall have charge of the
inspection

of

food,

drug,

and

cosmetic

establishments

engaged

in

their

manufacture and sale.
(b) Laboratory Division, which shall conduct all the tests, analyses and trials
of products covered by this Act.
Section 6. The Food and Drug Administration shall have a Food and Drug
Administrator who shall be appointed by the Secretary of Health subject to the
Civil Service rules and regulations. The compensation of said official shall be
determined by the Secretary of Health.
Section 7. The Secretary of Health shall provide for the additional personnel
needed to carry out the functions and duties of the Food and Drug Administration.
Section 8. The powers, functions and duties of the Division of Food and
Drug Testing of the Bureau of Research and Laboratories and the Board of Food
Inspection, all personnel in the Bureau of Health Services who are engaged in food
and drug control work, together with all their equipment, supplies, records, files,
personnel and balance of appropriations are transferred to the Food and Drug
Administration.
CHAPTER IV
Board of Food and Drug Inspection
Section 9. The Board of Food Inspection is hereby converted into the Board
of Food and Drug Inspection which shall consist of:
(a) A representative of the Department of Health to be designated by the
Secretary of Health, as Chairman;
(b) A representative of the Department of Agriculture and Natural Resources;
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(c) A representative of the Department of Commerce and Industry;
(d) An authorized designate of the Commissioner of Customs;
(e) An authorized representative of the Office of the Solicitor-General;
(f)

A

technical

member

to

be

designated

by

the

Food

and

Drug

Administrator with the approval of the Secretary of Health.
(g) The President of the Philippine Medical Association of his authorized
representative;
(h) The President of the Philippine Dental Association or his authorized
representative; and
(i)

The

President

of

the

Philippine

Pharmaceutical

Association

or

his

authorized representative.
Each member of the Board as well as the Board secretary shall receive a per
diem of twenty pesos per meeting, hearing or investigation actually attended, but
in no case shall the total per diem exceed two hundred pesos each per month.
It shall be the duty of the Board, conformably with the rules and regulations,
to hold hearings and conduct investigations relative to matters touching the
administration of this Act, to investigate processes of food, drug and cosmetic
manufacture

and

to

submit

reports

to

the

Food

and

Drug

Administrator,

recommending food and drug standards for adoption. Said Board shall also
perform such additional functions, properly within the scope of the administration
hereof, as may be assigned to it by the Food and Drug Administrator. The
decisions of the Board shall be advisory to the Food and Drug Administrator.
CHAPTER V
Definitions
Section 10. For the purposes of this Act, the term:
(a) "Board" means the Board of Food and Drug Inspection.
(b) "Secretary" means the Secretary of Health.
(c) "Department" means the Department of Health.
(d) "Person" includes individual, partnership, corporation and association.
(e) "Food" means (1) articles used for food or drink for man, (2) chewing
gum, and (3) articles used for components of any such article.
(f)

"Drug"

means

(1)

articles

recognized

in

the

official

United States

Pharmacopoeia, official Homeopathic Pharmacopoeia of the United States, or official
National Formulary, or any supplement to any of them; and (2) articles intended
for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease in
man or other animals; and (3) articles (other than food) intended to affect the
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structure or any function of the body of man or animals; and (4) articles intended
for use as a component of any articles specified in clauses (1), (2), or (3), but not
include devices or their components, parts, or accessories.
(g) "Device" means instruments, apparatus, or contrivances, including their
components, parts, and accessories, intended (1) for use in the diagnosis, cure,
mitigation, treatment, or prevention of disease in man or animals; or (2) to affect
the structure or any function of the body of man or animals.
(h) "Cosmetic" means (1) articles intended to be rubbed, poured, sprinkled,
or sprayed on, introduced into, or otherwise applied to the human body or any
part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness, or altering the
appearance, and (2) articles intended for use as a component of any such articles.
(i) "Label" means a display of written, printed, or graphic matter upon the
immediate container of any article and a requirement made by or under authority
of this Act that any word, statement, or other information appearing on the label
shall not be considered to be complied with unless such word, statement, or other
information also appears on the outside container or wrapper, if any there be, of
the retail package of such article, or is easily legible through the outside container
or wrapper.
(j) "Immediate container" does not include package liners.
(k) "Labeling" means all labels and other written, printed, or graphic matter
(1) upon any article or any of its containers or wrappers, or (2) accompanying such
article.
(l) "New drugs" mean:
(1) any drug the composition of which is such that said drug is not
generally recognized, among experts qualified by scientific training and experience
to evaluate the safety of drugs, as safe for use under the conditions prescribed,
recommended, or suggested in the labeling thereof.
(2) any drug the composition of which is such that said drug, as a result of
investigations to determine its safety for use under such conditions, has become so
recognized, but which has not, otherwise than in such investigations, been used to
a material extent or for a material time under such conditions.
(m) If an article is alleged to be misbranded because the labeling is
misleading, then in determining whether the labeling is misleading there shall be
taken into account (among other things) not only representations made or
suggested by statement, word, design, device, or any combination thereof, but also
the extent to which the labeling fails to reveal facts material in the light of such
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representations or material with respect to consequences which may result from
the use of the article to which the labeling relates under the conditions of use
prescribed in the labeling thereof or under such conditions of use as are
customary or usual.
(n) "Food additive" means any substance the intended use of which results
or may reasonably be expected to result, directly or indirectly, in its becoming a
component or otherwise affecting the characteristics of any food (including any
substance intended for use in producing, manufacturing, packing, processing,
preparing, treating, packaging, transporting, or holding food; and including any
source of radiation intended for any such use), if such substance is not generally
recognized, among experts qualified by scientific training and experience to
evaluate its safety, as having been adequately shown through scientific procedures
to be safe under the conditions of its intended use.
CHAPTER VI
Prohibited Acts and Penalties

PROHIBITED ACTS
Section 11. The following acts and the causing thereof are hereby prohibited:
(a) The manufacture, sale, offering for sale or transfer of any food, drug, device or
cosmetic that is adulterated or misbranded.
(b) The adulteration or misbranding of any food, drug, device, or cosmetic.
(c) The refusal to permit entry or inspection as authorized by Section
twenty-seven hereof or to allow samples to be collected.
(d) The giving of a guaranty or undertaking referred to in Section twelve (b)
hereof which guaranty or undertaking is false, except by a person who relied upon
a guaranty or undertaking to the same effect signed by, and containing the name
and address of, the person residing in the Philippines from whom he received in
good faith the food, drug, device, or cosmetic or the giving of a guaranty or
undertaking referred to in Section twelve (b) which guaranty or undertaking is
false.
(e) Forging, counterfeiting, simulating, or falsely representing or without
proper authority using any mark, stamp, tag label, or other identification device
authorized or required by regulations promulgated under the provisions of this Act.
(f) The using by any person to his own advantage, or revealing, other than
to the Secretary or officers or employees of the Department or to the courts when
relevant in any judicial proceeding under this Act, any information acquired under
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authority of Section nine, or concerning any method or process which as a trade
secret is entitled to protection.
(g) The alteration, mutilation, destruction, obliteration, or removal of the
whole or any part of the labeling of, or the doing of any other act with respect
to, a food, drug, device, or cosmetic, if such act is done while such article is held
for sale (whether or not the first sale) and results in such article being adulterated
or misbranded.
(h) The use, on the labeling of any drug or in any advertising relating to
such drug, of any representation or suggestion that an application with respect to
such drug is effective under Section twenty-one hereof, or that such drug complies
with the provisions of such section.
(i) The use, in labeling, advertising or other sales promotion of any reference
to any report or analysis furnished in compliance with Section twenty-six hereof.
CHAPTER VIII
Drug and Devices

ADULTERATED DRUGS AND DEVICES
Section 18. A drug or device shall be deemed to be adulterated: (a) (1) If it
consists in whole or in part of any filthy, putrid, decomposed substance; or (2) if it
has been prepared, packed, or held under insanitary conditions contaminated with
filth or whereby it may have been rendered injurious to health; or (3) if it is a
drug and its container is composed, in whole or in part, of any poisonous or
deleterious substance which may render the contents injurious to health; or (4) if it
is a drug and it bears or contains, for purposes of coloring only, a coal-tar color
other than a permissible one.
(b) If it purports to be or is represented as a drug the name of which is
recognized in an official compendium, and its strength differs from, or its quality
or purity falls below, the standard set forth in such compendium, except that
whenever tests or methods of assay as are prescribed are, in the judgment of the
Secretary, insufficient for the making of such determination the Secretary, shall
promulgate, upon recommendation of the Food and Drug Administrator, regulations
prescribing appropriate tests or methods of assay in accordance with which such
determination as to strength, quality or purity shall be made. No drug defined in
an official compendium shall be deemed to be adulterated under this paragraph
because it differs from the standard of strength, quality or purity in strength,
quality, or purity from such standards is plainly stated on its label.
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(c) If it is not subject to the provisions of paragraph (b) of this section and
its strength differs from, or its purity of quality falls below, that which it purports
or its represented to possess.
(d) If it is a drug and any substance has been (1) mixed or packed therewith
so as to reduce its quality or strength or (2) substituted wholly or in part therefor.

MISBRANDED DRUGS AND DEVICES
Section 19. A drug or device shall be deemed to be misbranded: (a) If its
labeling is false or misleading in any particular.
(b) If in a package form unless it bears a label containing (1) the name and
place of business of the manufacturer, packer, or distributor; (2) an accurate
statement of the quantity of the contents in terms of weight, measure, or
numerical count: Provided, That reasonable variations shall be permitted and
exemptions as to small packages shall be established by regulations prescribed by
the Secretary.
(c) If any word, statement, or other information required by or under
authority of this Act to appear on the label or labeling is not prominently placed
thereon with such conspicuousness (as compared with other words, statements,
designs, or devices, in the labeling) and in such terms as to render it likely to be
read and understood by the ordinary individual under customary conditions of
purchase and use.
(d) If it is for use by man and contains any quantity of the narcotic or
hypnotic substance alpha-eucaine, barbituric acid, beta-eucaine, bromal, cannabis,
cabromal, chloral, coca, cocaine, codeine, heroin, marihuana, morphine, opium,
paraldehyde,
substance,

peyote,

which

or

sulfonmethane;

derivative

has

been

or

any

chemical

recommended

by

derivative
the

of

such

Secretary,

after

investigation, and by regulations, designated as, habit forming; unless its label
bears the name, and quantity or proportion of such substance or derivative and in
juxtaposition therewith the statement "Warning May be habit forming."
(e) If it is a drug and is not designated solely by a name recognized in an
official compendium unless its label bears (1) the common or usual name of the
drug, if such there be; and (2) in case it is fabricated from two or more
ingredients, the common or usual name of each active ingredient, including the
quantity, kind, and proportion of any alcohol, and also including whether active or
not, the name and quantity of proportion of any bromides, ether, chloroform,
acetanilid, acetophenetidin, amidopyrine, antipyrine, atropine, hyoscine, hyoscyamine,
arsenic, digitalis, digitalis glucosides mercury, ouabain, strophantin, strychnine,
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thyroid, or any derivative or preparation of any such substances, contained therein:

Provided, That where compliance with this paragraph in impracticable, exemptions
shall, upon recommendation of the Food and Drug Administrator, be established by
regulations promulgated by the Secretary.
(f) Unless its labeling bears (1) adequate directions for use; and (2) such
adequate warnings against use in those pathological conditions or by children
where its use may be dangerous to health, or against unsafe dosage or methods
or duration of administration or application, in such manner and form, as necessary
for the protection of users: Provided, That where any requirement of clause (1) of
this paragraph, as applied to any drug or device, is not necessary for the
protection of the public health, the Secretary shall, upon recommendation of the
Food and Drug Administrator, promulgate regulations exempting such drug or
device from such requirement.
(g) If it purports to be a drug the name of which is recognized in an official
compendium, unless it is packaged and labeled as prescribed therein: Provided,
That the method of packing may be modified with the consent of the Secretary.
(h) If it has been found by the Secretary to be a drug liable to
determination, unless it is packaged in such form and manner, and its label bears
a statement of such precautions, as the Secretary shall by regulations require as
necessary for the protection of the public health.
(i) (1) If it is a drug and its container is so made, formed, or filled as to be
misleading; or
(2) if it is an imitation of another drug; or
(3) if it is offered for sale under the name of another drug.
(j) If it is dangerous to health when used in the dosage, or with the
frequency of duration prescribed, recommended or suggested in the labeling
thereof.
(k) If it is, or purports to be, or is represented as a drug composed wholly
or partly of any kind of penicillin, streptomycin, chlortetracycline, chloramphenicol,
bacitracin, or any other anti-biotic drug, or any derivative thereof, unless (1) it is
from a batch with respect to which a certificate of release has been issued
pursuant to Section twenty-two (a), and (2) such certificate of release is in effect
with respect to such drug: Provided, That this paragraph shall not apply to any
drug or class of drugs exempted by regulations promulgated under Section
twenty-one (a), (b) and (c).

EXEMPTION IN CASE OF DRUGS AND DEVICES
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Section 20. (a) The Secretary is hereby directed to promulgate regulations
exempting from any labeling or packaging requirement of this Act drugs and
devices which are, in accordance with the practice of the trade, to be processed,
labeled, or repacked in substantial quantities at establishments other than those
where originally processed or packed, on condition that such drugs and devices are
not adulterated or misbranded, under the provisions of this Act upon removal from
such processing, labeling, or repacking establishment.
(b) (1) Drugs intended for use by man which:
(A) are habit-forming
(B) because of its toxicity or other potentiality for harmful effect, or the
method of its use is not safe for use except under the supervision of a practitioner
licensed by law to administer such drug;
(C) are new drugs whose application are limited to investigational use shall
be dispensed only (1) upon a written prescription of a practitioner licensed by law
to administer such drug, or (2) upon an oral prescription of such practitioner which
is reduced promptly to writing and filed by the pharmacist, or (3) by refilling any
such written or oral prescription if such refilling is authorized by the prescriber
either in the original prescription or by oral order which is reduced promptly to
writing and filed by the pharmacist. The act of dispensing a drug contrary to the
provisions of this paragraph shall be deemed to be an act which results in the
drug being misbranded while held for sale.
(2) Any drug dispensed by filling or refilling a written prescription of a
practitioner licensed by law to administer such drug shall be exempt from the
requirements of Section nineteen, except paragraphs (a), (1), (2) and (3), and the
packaging requirements of paragraphs (g) and (h), if the drug bears a label
containing the name and address of the dispenser, the serial number and date of
the prescription or of its filling, the name of prescriber, and, if stated in the
prescription the name of the patient, and the directions of use and cautionary
statements, if any, contained in such prescription.
(3) The Secretary may by regulation remove drugs subject to Section
nineteen (d) and Section twenty-one from the requirements of Subsection (b) (1) of
this Section, when such requirements are not necessary for the protection of the
public health.
(4) A drug which is subject to subsection (b) (1) of this section shall be
deemed to be misbranded if at any time prior to dispensing, its label fails to bear
the statement "Caution: Food, Drug and Cosmetics Law prohibits dispensing
- 327 -

without prescription." A drug to which subsection (b) (1) of this Section does not
apply shall be deemed to be misbranded if at any time prior to dispensing, its
label bears the caution statement quoted in the preceding sentence.

NEW DRUGS
Section 21. (a) No person shall manufacture, sell, offer for the sale or
transfer any new drug, unless an application filed pursuant to subsection (b) is
effective with respect to such drug.
(b) Any person may file with the Secretary, thru the Food and Drug
Administration, an application with respect to any drug subject to the provisions of
subsection (a). Such persons shall permit to the Secretary thru the Food and Drug
Administration as a part of the application (1) full reports of investigations which
have been made to show whether or not such drug is safe for use; (2) a full list
of the articles used as components of such drug; (3) a full statement of the
composition of such drug; (4) a full description of the methods used in and the
facilities and controls used for the manufacture, processing, and packing of such
drug; (5) such samples of such drug and of the articles used as components
hereof as the Secretary may require; and (6) specimens of the labeling proposed to
be used for such drug.
(c) Within one hundred and eighty days after the filing of an application
under this subsection, or such additional period as may be agreed upon by the
Secretary and the applicant, the Secretary shall either (1) approve the application if
he then finds that none of the grounds for denying approval specified in
subsection (d) applies, or (2) give the applicant notice of an opportunity for a
hearing before the Secretary under subsection (d) on the question whether such
application is approvable.
(d) If the Secretary finds, after due notice to the applicant and giving him an
opportunity for a hearing, that (1) the investigation, reports of which are required
to be submitted to the Secretary pursuant to subsection (b), do not include
adequate tests by all methods reasonably applicable to show whether or not such
drug is safe for use under the conditions prescribed, recommended, or suggested
in the proposed labeling thereof; (2) the results of such tests show that such drug
is unsafe for use under such conditions or do not show that such drug is safe for
use under such conditions; (3) the methods used in, and the facilities and controls
used for the manufacture, processing, and packing of such drug are inadequate to
preserve its identity, strength, quality, and purity; or (4) upon the basis of the
information submitted to him as part of the application, or upon the basis of any
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other information before him with respect to such drug, he has insufficient
information to determine whether such drug is safe for use under such conditions;
or (5) evaluated on the basis of the information submitted to him as part of the
application, and any other information before him with respect to such drug, there
is a lack of substantial evidence that the drug will have the effect it purports or is
represented to have under the conditions of use prescribed, recommended, or
suggested in the proposed labeling thereof; or (6) based on a fair evaluation of all
material facts, such labeling is false or misleading in any particular; he shall issue
an order refusing to approve the application.
(e) The effectiveness of an application with respect to any drug shall, after
due notice and opportunity for hearing to the applicant, by order of the Secretary
be suspended if the Secretary finds (1) that clinical experience, tests by new
methods, or tests by methods not deemed reasonably applicable when such
application became effective show that such drug is unsafe for use under the
conditions of use upon the basis of which the application became effective, or (2)
that the application contains any untrue statement of a material fact. The order
shall state the findings upon which it is based.
(f) An order refusing to permit an application with respect to any drug to
become effective shall be revoked whenever the Secretary finds that the facts so
require.
(g) The Secretary shall promulgate regulations for exempting from the
operation of this section drugs intended solely for investigational use by experts
qualified by scientific training and experience to investigate the safety and
effectiveness of drugs.
SEC. 21-A. no person shall manufacture, sell, offer for sale, import, export,
distribute or transfer any drug or device without first securing a license to operate
from the bureau after due compliance with technical requirements in accordance
with the rules and regulations promulgated by the secretary pursuant to this Act.
(as amended by E.O. 175)
SEC. 21-B. no drug or device shall be manufactured, sold, offered for sale,
imported,

exported,

manufacturer,

importer

distributed
or

or

distributor

transferred,

unless

thereof

accordance

in

registered
with

by

the

rules

and

regulations promulgated by the secretary pursuant to this act. the provisions of
section 21 (b), (d) and (e) to the extent applicable, shall govern the registration of
such drugs and devices. (as amended by E.O. 175)
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SEC. 21-C. the secretary shall promulgate a schedule of fees for the
issuance of the certificate of product registration and the license to operate
provided for under section 21, 21-A and 21-b. (as amended by E.O. 175)
CHAPTER IX
Certification of Drugs containing Antibiotics
Section 22. (a) The Secretary, pursuant to regulations promulgated by him
shall provide for the certification of batches of drugs composed wholly or partly of
any kind of penicillin, streptomycin, chlortetracycline, chloramphenicol, bacitracin, or
any anti-biotic drug, or any derivative thereof. A batch of such drug shall be
certified if such drug has such characteristics of identity, strength, quality and
purity, as the Secretary prescribes in such regulations as necessary to adequately
insure safety and efficacy of use, but shall not otherwise be certified. Prior to the
effective date of such regulations the Secretary, in lieu of certification, shall issue a
release for any batch which, in his judgment, may be released without risk as to
the safety and efficacy of its use. Such release shall prescribe the date of its
expiration and other conditions under which it shall cease to be effective as to
such batch and as to portions thereof. For purposes of this section and of Section
nineteen (k), the term "anti-biotic drug" means any drug intended for use by man
containing

any

quantity

of

any

chemical

substance

which

is

produced

by

micro-organism and which has the capacity to inhibit or destroy micro-organism in
dilute solution (including the chemically synthesized equivalent of any such
substance).
(b) Whenever in the judgment of the Secretary, the requirements of this
section and of Section nineteen (k) with respect to any drug or class of drugs are
not necessary to insure safety and efficacy of use, the Secretary shall promulgate
regulations exempting such drug or class of drugs from such requirements.
(c)

The

Secretary

shall

promulgate

regulations

exempting

from

the

requirement of this section and of Section nineteen (k), (1) drugs which are to be
stored, processed labeled, or repacked at establishments other than those where
manufactured, on condition that such drugs comply with all such requirements
upon removal from such establishments; (2) drugs which conform to applicable
standards of identity, strength, quality, and purity prescribed by these regulations
and are intended for use in manufacturing other drugs; and (3) drugs which are
intended for investigational use by experts qualified by scientific training and
experience to investigate the safety and efficacy of drugs.
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CHAPTER XII
Imports and Exports
Section 30. (a) The Commissioner of Customs shall cause to be delivered to
the BUREAU samples taken at random from every incoming shipment of food,
drugs, devices and cosmetics which are being imported or offered for import into
the Philippines giving notice thereof to the owner or consignee. The quantity of
such samples shall be fixed by regulation issued by the Secretary. If it appears
from the examination of such samples or otherwise that (1) such article has been
manufactured under insanitary conditions, or (2) such article is forbidden or
restricted from sale in the country in which it was produced to from which it was
exported, or (3) such article is adulterated, misbranded, or in violation of section
twenty-one

AND

TWENTY-ONE-B,

then

the

DIRECTOR

shall

so

inform

the

Commissioner and such article shall be refused admission, except as provided in
subsection (b) of this section. The commissioner of Customs shall then cause the
destruction of any such article refused admission unless such article is exported,
under regulations prescribed by the Commissioner of Customs, within ninety days
of the date of notice such regulations. If the foods, drugs, devices and cosmetics
being imported or offered for import into the Philippines arrives at a port of entry
other than Manila, the collection of such samples shall be the responsibility of the
regional [Health Director] FOOD AND DRUG SIPERVISOR having jurisdiction over
the port of entry and such samples shall be forwarded to the BUREAU. (as
amended by E.O. 175)
(b) Pending decision as to the admission of an article being imported of
offered for import, the Commissioner of Customs may authorize delivery of such
article to the owner or consignee upon execution by him of a good and sufficient
bond providing for such payment of such liquidated damages in the event of
default as may be required pursuant to regulations of the Commissioner of
Customer. If it appears to the Secretary that an article included within the
provisions of clause (3) of subsection (a) of this section can, by relabeling or other
action, be brought into compliance with the act or rendered other than a food,
drug, device or cosmetic, final determination as to admission of such article may
be differed, and upon filing of timely written application by the owner or
consignee, and the execution by him of a bond as provided in the preceding
provision of this subsection, the Secretary may, in accordance with regulations,
authorize the applicant to perform such relabeling or other actions specified in
such authorization with regulations (including destruction or export of rejected
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articles or portions thereof, as may be specified in the Secretary’s authorization). All
such relabeling or other action pursuant to such authorization shall be in
accordance with regulations and be under the supervision of an officer or
employee of the Bureau of Customs designated by the Commissioner of Customs
and a duly authorized representative of the BUREAU.
(c) all expense (including travel, PER DIEM or subsistence, and salaried) of
officers or employee of the Philippines in connection with the destruction provided
for in subsection 9a) of this section and the supervision of the relabeling or other
action authorized under the provisions of subsection (b) of this section, the amount
of such expenses to be determined in accordance with regulations, and all
expenses in connection with the storage, cargo, or labor with respect to any article
refused admission under subsection (a) of this section, shall be paid by the owner
or consignee, and in default of such payment shall constitute a lien a against any
future importations made by such owner or consignee.
(d) a food, drug, device, or cosmetic intended for export shall not deemed
to be adulterated or misbranded under this Act if it (1) conforms with the
specification of the foreign purchaser, (2) is not in conflict with laws of the country
to which it is intended for export, and (3) is labelled on the outside of the
shipping package to show that it is intended for export. But if such article is sold
or offered for sale in domestic commerce, this subsection shall not exempt it from
any of the provisions of this Act.
CHAPTER XIV
Repealing Clause and Effectivity
Section 32. If any provision of this Act or the application of such provision
to any person or circumstance is held invalid, the remainder of this Act or the
application of such provision to other persons of circumstances should not be
affected thereby.
Section 33. Section eleven hundred and nine to Section eleven hundred
twenty-nine of the Administrative Code, and such other laws, executive orders, rules
and regulations inconsistent with the provisions of this Act are repealed.
Section 34. This Act shall take effect upon its approval.
Approved: June 22, 1963.
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REPUBLIC ACT No. 9711
Republic of the Philippines Department of Health
OFFICE OF THE SECRETARY

The Rules and Regulations
Implementing Republic Act No. 9711 - The Food and Drug
Administration Act of 2009
BOOKI
ARTICLE I
PRELIMINARY PROVISIONS
Sec. 1. Title. These Rules and Regulations shall be referred to as "The Rules
and Regulations implementing Republic Act No. 9711 or The Food and Drug
Administration (FDA) Act of 2009" .
Sec. 2. Declaration of Policy. These Rules and Regulations are Promulgated to
adopt, support, establish, institutionalize, improve and maintain structures, processes,
mechanisms, measures and initiatives that are aimed, directed and designed to:
a. Protect and promote the right to health of the Filipino people, and
b. Help establish and maintain an effective health product regulatory system
and undertake appropriate health human resource development and research,
responsive to the country's health needs and problems.
Accordingly, the State shall enhance FDA's regulatory capacity and strengthen
its

capability

with

regard

to

the

inspection,

licensing

and

monitoring

of

establishments and the registration and monitoring of health products.
Sec. 3. Objectives. These Rules and Regulations are likewise promulgated to
be consistent with the following expressed objectives of the FDA Act of 2009:
a. To enhance and strengthen the administrative and technical capacity of
the FDA in the regulation of establishments and products under its jurisdiction;
b.

To

ensure

the

FDA's

monitoring

and

regulatory

coverage

over

establishments and products under its jurisdiction; and
c. To provide coherence in the FDA's regulatory system for establishments
and products under its jurisdiction
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Sec. 4. Interpretation of the FDA Implementing Rules and Regulations. Any
doubt in the interpretation of these Rules and Regulations shall be resolved in a
manner that would be consistent with the above-mentioned declared policy and
objectives.
Sec. 5. Definition of Terms. All terms in Republic Act No. 3720, as amended,
otherwise known as the "Foods, Drugs and Devices, and Cosmetics Act", and not
amended or altered by the FDA Act of 2009 shall retain their respective meanings
in these Rules and Regulations. In addition, the term:
a. "Accreditation" means an attestation conveying formal demonstration of a
laboratory's competence and capability to carry out specific scientific and technical
tests or analytical service with respect to health products.
b. "Assay" means an analysis to determine the (1) presence of a substance
and the amount of that substance, or (2) the pharmaceutical potency of a drug.
c. "Assessment" is a process undertaken by an accreditation body to
determine the competence, capability and conformance of a laboratory, based on
particular standard(s) and other normative documents for a defined scope of
accreditation. It is also a process that systematically examines the short and long
term consequences, in terms of health and resource use of the application of a
health technology, a set of related technologies or a technology related issue.
d. "Authorization" means a permission embodied in a document granted by
the FDA to a natural or juridical person who has submitted an application to
implement the manufacture, importation, exportation, sale, offer for sale, distribution
transfer, and/or where appropriate, the use, testing, promotion, advertising, or
sponsorship of health products. The authorization can take the form of a permit, a
license, a certificate of registration of accreditation, of compliance, or of exemption
or any similar document.
e. "Batch" or "Lot" means a quantity of any health products produced during
a given cycle of manufacture.
f. "Bioavailability" means the rate and extent to which the active ingredient
or therapeutic ingredient is absorbed from a drug and becomes available at the
site of drug action.
g. "Bioequivalence" means the rate and extent of absorption to which the
drugs do not show a significant difference from the rate and extent of the listed
drug when administered at the same molar dose of the therapeutic ingredient
under similar experimental conditions in either a single dose or multiple doses.
Bioequivalence shall also refer to the absence of a significant difference on the
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rate and extent to which the active ingredient(s) of the sample and reference drug
becomes available at the site of drug action when administered under the same
molar dose and under similar conditions.
h. "Cosmetics" means any substance or preparation intended to be placed in
contact with the various external parts of the human body or with the teeth and
the mucous membranes of the oral cavity, with a view exclusively or mainly to
cleaning them, perfuming them, changing their appearance and/or correcting body
odor, and/or protecting the body or keeping them in good condition.
i. "Device" means medical devices, radiation devices and health-related
devices.
(1) "Medical device" means any instrument, apparatus, implement, machine,
appliance, implant, in-vitro reagent or calibrator, software, material, or other similar
or

related article

intended

by

the

manufacturer

to

be

used alone,

or

in

combination for human beings for one or more of the specific purpose(s) of
diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of disease; diagnosis,
monitoring, treatment, alleviation of, or compensation for an injury; investigation,
replacement, modification, or support of the anatomy or of a physiological process;
supporting or sustaining life; preventing infection; control of conception; disinfection
of medical devices; and providing information for medical or diagnostic purposes
by means of in-vitro examination of specimens derived from the human body. This
device does not achieve its primary intended action in or on the human body by
pharmacological, immunological or metabolic means but which may be assisted in
intended function by such means.
(2) "Radiation device" means an electrical or electronic apparatus emitting
any ionizing or non-ionizing electromagnetic or particulate radiation; or any sonic,
infrasonic, or ultrasonic wave. It includes ionizing radiation-emitting equipment
which is not intentionally designed to produce radioactive materials.
(3) "Health-related device" means any device not directly used in health care
but has been determined by the FDA to adversely affect the health of the people.
j. "Director-General" means the head of the FDA.
k. "Distribute" means the delivery or sale of any health product for purposes
of

distribution in commerce, except that

such

term does

not include the

manufacture or retail of such product.
l. "Distributor/importer/Exporter" means any establishment that imports or
exports raw materials, active ingredients and/or finished products for its own use
or

for

wholesale

distribution

to

other
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establishments

or

outlets.

If

the

distributor/importer/exporter sells to the general public, it shall be considered a
retailer.
m.

"Distributor/wholesaler"

means

any

establishment

that

procures

raw

materials, active ingredients and/or finished products from a local establishment for
local distribution on wholesale basis.
n. "Drug" means:
(1) Articles recognized in official pharmacopoeias and formularies, including
official homeopathic pharmacopoeias, or any documentary supplement to any of
them, which are recognized and adopted by the FDA;
(2) Articles intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or
prevention of disease in man or other animals;
(3) Articles (other than food) intended to affect the structure of any function
of the body of human beings or animals; or (4) Articles intended for use as a
component of any articles specified in clauses (1), (2), or (3) but do not include
devices or their components, parts or accessories.
o. "Establishment" means a sole proprietorship, a partnership, a corporation,
an institution, an association or an organization engaged in the manufacture,
importation, exportation sale, offer for sale, distribution, donation transfer, use,
testing, promotion, advertising, or sponsorship of health products, including the
facilities and installation needed for its activities.
p. "FDA' means the Food and Drug Administration created under Republic
Act No. 9711.
q. "FDA Act of 2009' refers to Republic Act No. 971L, otherwise known as
the Food and Drug Administration Act of 2009.
r. "Fees" means either the usual licensing, accreditation and registration
charges, or other related regulatory fees such as fees from sale of publications and
services (including but not limited to laboratory testing, training, and extension
services), assessment fees, fines, penalties, and other fees and charges outside the
usual licensing, accreditation and registration fees.
s. "Food" means any processed substance, which is intended for human
consumption and includes drinks for human beings, beverages, chewing gum and
any substances, which have been used as an ingredient in the manufacture,
preparation or treatment of food.
t. "Food/Dietary Supplement" means a processed food product intended to
supplement the diet that bears or contains one or more of the following dietary
ingredients: vitamin, mineral, amino acid, herb, or other dietary substance of
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botanical, animal, artificial or natural origin to increase the total daily intake in
amounts conforming to the latest Philippine recommended energy and nutrient
intakes or internationally agreed minimum daily requirements. It is usually in the
form of capsules, tablets, liquid, gels, powders or pills and is not represented for
use as a conventional food or as the sole item of a meal or diet or a replacement
for drugs and medicines.
u. "Foods, Drugs and Devices, and Cosmetics Act" refers to Republic Act No.
3720, as amended by Executive order 17s s. r9B7 and FDA Act of2009.
v. "Health products" means food, drugs, cosmetics, devices, biologicals,
vaccines, in-vitro diagnostic reagents and household/urban hazardous substances
and/or a combination of and/or a derivative thereof. It shall also refer to products
that may have an effect on health which require regulations as determined by the
FDA.
w. "Health Product vigilance" means the science and activities relating to the
detection assessment, understanding, and prevention of adverse effects or any
other possible problems from health products.
x. "Household/Urban Hazardous substance" means:
(1) Any substance or mixture of substances intended for individual or limited
purposes and which is toxic, corrosive, an irritant, a strong sensitizer, is flammable
or combustible, or generates pressure through decomposition, heat or other means,
if such substance or mixture of substances may cause substantial injury or
substantial illness during or as a proximate result of any customary or reasonably
foreseeable ingestion by children, but shall not include agricultural fertilizers,
agricultural pesticides, and agricultural insecticides and other economic poisons,
radioactive

substances,

or

substances

intended

for

use

as

fuels,

coolants,

refrigerants and the like;
(2) Any substance which the FDA finds to be under the categories
enumerated in paragraph (1) of this section;
(3) Any toy or other articles intended for use by children which the FDA
may determine to pose an electrical, chemical, physical, or thermal hazard. For this
purpose " toys and other articles intended for use by children" shall refer to those
toys and articles specified to be for children less than fourteen (14) years of age;
and
(4) The term 'Household/urban Hazardous substance' shall not apply to food,
drugs, cosmetics, devices, or to substances intended for use as fuel when stored in
containers and used in the heating, cooking or refrigeration system of a house, but
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such term shall apply to any article which is not in itself an agricultural pesticide
but which is a hazardous substance, as construed in paragraph (1) of this section,
by reason of bearing or containing such harmful substances described therein.
y. "In-vitro diagnostic reagents" means reagents and systems intended for
use in the diagnosis of disease or other conditions, including a determination of
the state of health, in order to cure. mitigate, treat or prevent disease or its
sequelae. z. "Label" means a display of written, printed, or graphic matter on the
immediate container, or other materials affixed thereto, of any article. Any word,
statement or other information appearing on the label required under authority of
the FDA Act of 2009 or other relevant laws shall be deemed complied with if such
word, statement or other information also appears on the outside container or
wrapper, if any there be, of the retail package of such article, or easily legible
through the outside container or wrapper.
aa. "Legal Fund" means the interest earned from the total retained income,
net of withholding tax, for use in case of any legal actions filed against the
officials and employees of the FDA in the course of their lawful performance of
official functions and duties.
bb. "Licensing" means the process of approval of an application to operate
or establish an establishment prior to engaging in the manufacture, importation,
exportation sale, offer for sale, distribution, transfer, and where applicable the use,
testing, promotion, advertisement, and/ or sponsorship of health products.
cc. "Manufacturer", in relation to a health product, means an establishment
engaged in any and all operations involved in the production of health products
including preparation, processing, compounding, formulating, filling, packaging,
repackaging, altering, ornamenting, finishing and labeling with the end in view of
its storage, sale or distribution: Provided, That the term shall not apply to the
compounding and filling of prescriptions in drugstores and hospital pharmacies. A
trader shall be categorized as a manufacturer.
dd. "Misbranding" means, in addition to definitions provided in the Foods,
Drugs and Devices, and Cosmetics Act and in other relevant laws, giving
unsubstantiated claims, misinformation or misleading information on the label or
other

information

trademarks.

It

materials,

shall

not

including

refer

to

those

copyright,

contained
trademark,

in
or

brand
other

names

or

intellectual

property-like instruments.
ee. "Non-consumer users" means personnel and workers who use radiation
devices for medical and non-medical applications, and radioactive substances inside
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medical devices in the conduct of their profession or in the course of their work. It
may also refer to users of other health products who are members of a certain
class of profession or workers where the use of such health products may have an
effect on health that requires regulations as determined by the FDA.
ff. "Pharmacovigilance" means the science and activities relating to the
detection, assessment, understanding, and prevention of adverse effects or any
other possible drug-related problems.
gg. " Postmarketing surveillance" refers to activities involved in safety,
efficacy, and quality monitoring of health products. This shall also include among
others adverse events reporting, product safety update reporting, collection and
testing of health products in the market.
hh.

"Private

Testing

Laboratory"

means

a

legal

entity,

other

than

a

government testing laboratory, that engages in the business of conducting tests,
calibration, assay, examination, measurements, or analytical services with respect to
health products.
ii. "Registration" means the process of approval of an application to register
health products prior to engaging in the manufacture, importation, exportation,
sale, offer for sale, distribution, transfer, and where applicable, the use, testing,
promotion, advertisement, and/ or sponsorship of health products.
ij. "Retailer" means any establishment which sells or offers to sell any health
product directly to the general public.
kk. " Retained Income" means all fees, fines, royalties, and other charges
collected by the FDA under existing laws including the interest earned thereon.
ll. "Risk Management Plan" means a set of health product vigilance activities
and interventions designed to identify, characterize, prevent or minimize risks
relating

to

health

products,

and

the

assessment

of

effectiveness

of

those

interventions. The risk management plan is a requirement for the issuance of the
appropriate authorization.
mm. "special Regulatory Fund" means the retained income, including grants,
donations and all other endowments from local and external sources/ accepted by
the FDA in accordance with pertinent laws, rules and regulations deposited in an
authorized government depository bank.
nn. "Trader" means any establishment which is a registered owner of a
health product and procures the raw materials and packing components, and
provides the production monographs, quality control standards and procedures, but
subcontracts the manufacture of such product to a licensed manufacturer. In
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addition, a trader may also engage in the distribution and/ or marketing of its
products.
oo. "veterinary drugs" means drugs intended for use for animals including
any drug intended for use in animal feeds but not including animal feeds within
the contemplation of these Rules and Regulations.
BOOK II
ARTICLE I
Licensing of establishments and registration of the health products
Sec. 1. General Provisions.
a.

The manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale,

distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising, or sponsorship of
any health product without the proper authorization from the FDA is prohibited.
b.

The manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale,

distribution, transfer, or retail of any drug or device; the manufacture, importation,
exportation, transfer or distribution of any food, cosmetics, household hazardous
substances or urban pesticides; or the operation of a radiation facility or pest
control establishment without the appropriate authorization from the FDA is
prohibited.
Sec. 2. Rules and Regulations on Licensing of Establishments and Registration
of Health Products. Unless subsequently amended or superseded, the existing rules
on licensing of establishments and registration of health products shall remain in
effect.
Sec. 3. Approval of License of Establishments and Registration of Health
Products.
A. License to Operate.
(1) Initial License. An approved application for a license shall be issued a
corresponding License to Operate (LTO).
An LTO covering a particular establishment shall be prima facie evidence of
the licensee's authority to engage in the activity/ies specified in the LTO.
(2) Renewal of License. No application for renewal shall be accepted unless
the prescribed renewal fee is paid.
There shall be automatic renewal of the LTO when the following conditions
are satisfied:
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The application is filed before the expiration date of the license; ii. The
prescribed renewal fee is paid upon filing of the application; and
iii. A sworn statement indicating no change or variation whatsoever in the
establishment is attached to the application.
An application for renewal of an LTO received after its date of expiration
shall be subject to a surcharge or penalty equivalent to twice the renewal licensing
fee and an additional1.0% per month or a fraction thereof of continuing
non-submission of such application up to a maximum of one hundred twenty (120)
days. Any application for renewal of license filed thereafter shall be considered
expired and the application shall be subject to a fee equivalent to the total
surcharge or penalty plus the initial filing fee and the application shall undergo the
initial filing and evaluation procedure.
For applications for renewal filed within one hundred twenty (120) days from
its original expiry, the LTO shall be considered valid and existing until a decision or
resolution by the FDA is rendered on the application for renewal.
(3) Assignment and Transfer of Pending Applications, Existing Licenses.
Assignment or transfer of a valid and unexpired LTO, or pending application for
renewal thereof without any change or variation whatsoever in the establishment
shall be a mere amendment, otherwise, considered initial.
B. Authorization/Certificate of Product Registration.
(1)

Initial

Registration.

An

approved

application

for

a

health

product

registration shall be issued a proper authorization or a corresponding Certificate of
Product Registration (CPR).
An authorization or CPR covering a particular health product shall be prima
facie evidence of the registrant's marketing authority for said health product in
connection with the activity/ies permitted pursuant to the LTO.
Only establishments with a valid License to Operate from the FDA may apply
for registration.
(2) Renewal of Registration. No application for renewal shall be accepted
unless the prescribed renewal fee is paid.
There shall be automatic renewal of the CPR when the following conditions
are satisfied:
i. The application is filed before the expiration date of the registration; ii.
The prescribed renewal fee is paid upon filing of the application; and iii. A sworn
statement indicating no change or variation whatsoever in the product is attached
to the application.
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An application for renewal of a registration received after its date of
expiration shall be subject to a surcharge or penalty equivalent to twice the
renewal registration fee and an additional 10% per month or a fraction thereof of
continuing non-submission of such application up to a maximum of one hundred
twenty (120) days. Any application for renewal of registration filed thereafter shall
be considered expired and the application shall be subject to a fee equivalent to
the total surcharge or penalty plus the initial filing fee and the application shall
undergo the initial filing and evaluation procedure.
For applications for renewal filed from within one hundred twenty (120) days
from its original expiry the CPR shall be considered valid and existing until a
decision or resolution by the FDA is rendered on the application for renewal.
(3)

Assignment

and

Transfer

of

Pending

Applications,

Existing

Product

Registration. Assignment or transfer of a valid and unexpired CPR or of a pending
application for renewal thereof shall be considered an amendment to the CPR so
long as the assignee or transferee is also a valid LTO holder and shall submit a
sworn statement of acceptance including the responsibility /Inability for the product
assigned or transferred.
Sec.

4.

Grounds

for

Disapproval

of

Application

and

Suspension

or

Cancellation of License, Registration, or Authorization. Any of the following or
similar instances shall be a ground for the disapproval of an application,
suspension,

revocation

or

cancellation,

of

an

existing

LTO,

CP&

or

any

authorization:
A. License to Operate
(1) The application requirements submitted show that the establishment does
not meet the required technical requirements or appropriate standards;
(2) The applicant made misrepresentations, false entries, or withheld any
relevant data contrary to the provisions of the law, these Rules and Regulations or
appropriate standards;
(3) The owner has violated any of the terms and conditions of its license;
(a) Such other analogous grounds or causes as determined by the FDA.
B. Authorization/Certificate of Product Registration.
(1) The application requirements submitted show that the establishment does
not meet the required technical requirements or appropriate standards;
(2) The applicant made misrepresentations, false entries, or withheld any
relevant data contrary to the provisions of the law or these Rules and Regulations
or appropriate standards;
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(3) The holder or owner has violated any of the terms and conditions of its
authorization or registration;
(4) The label of the health product is false and misleading or does not
conform with current labeling requirements;
(5) The holder or owner of the CPR/authorization, without legitimate reason,
fails to sell the health product or fails to cause it to be marketed during an
uninterrupted period of at least three (3) years from date of issuance or renewal of
the registration, or the last date of operation or marketing;
(6) Such other analogous grounds or causes as determined by the FDA.
Nothing in this section shall restrict the FDA or the DOH in imposing the
penalty of suspension, revocation, or cancellation of license, registration, or
authorization for administrative violations of any other relevant laws or their
implementing rules and regulations.
Any

notice

of

disapproval

of

applications

for

license,

registration,

or

authorization or suspension, revocation or cancellation of an existing license,
registration, or authorization must clearly state the ground/s on which the
disapproval, suspension, revocation, or cancellation is based.
Sec. 5. Other Rules. The Director General shall promulgate such other rules
and regulations, subject to the approval of the Secretary of Health, to govern
licensing and registration.
ARTICLE II
Labeling of health products
Sec. 1. General Provision. Consistent with the state policy of protecting the
consumer against hazards to health and safety and providing information and
education to facilitate sound choice in the proper exercise of their rights, all health
products must be labeled and conform to the requirements on labeling set by the
FDA.
Sec.2. Rules and Regulations on Labeling. Unless subsequently amended or
superseded, the existing rules on labeling shall remain in effect. The Director
General shall promulgate such other rules and regulations, subject to the approval
of the Secretary of Health.
Sec. 3. Exception to the Requirements of Labeling. Subject to rules and
regulations to be promulgated by the Secretary of Health upon recommendation of
the Director General, health products may be exempted from the requirement of
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labeling which are, in accordance with the practice of trade, to be processed,
labeled, or repacked in substantial quantities at establishments other than those
where originally processed or packed. The exemption from the requirement of
labeling is subject to the condition that such health products are not adulterated
or

misbranded

upon

removal

from

such

processing,

labeling,

or

repacking

establishment.
ARTICLE V
Advertisements, Promotions, Sponsorship, and Other Marketing Activities
Sec.1. General Provision. Consistent with the state policy of protecting the
consumer against misleading, deceptive, false, erroneous impression regarding any
health product's character, value, quantity, composition, merit, or safety, efficacy or
quality, and in order to provide information and education to facilitate sound
choice in the proper exercise of their rights, all advertisements, promotions,
sponsorship, and other marketing activities about the health product must adhere
to the standards, guidelines, and regulations of the FDA. For this purpose,
advertisements, promotions, sponsorship, and other marketing activities on health
products shall refer to those addressed to the general public in any form of
media.
Sec. 2. General Rules on Advertisements, Promotions, Sponsorship, and Other
Marketing Activities of any Health Product.
a. No health product that has not been registered or authorized shall be
advertised, promoted or subjected to any marketing activities;
b. No claim in the advertisement, promotion and sponsorship, and other
marketing activities shall be made other than those contained in the approved
label or packaging of the health product, or as duly approved by the FDA;
c. No claims, therapeutic or scientific otherwise, shall be made that has not
been duly approved by the FDA;
d. All health products that are permitted to be promoted must specifically
state the authority or reference number that approved the same promotional,
sponsorship, or marketing activities.
Sec. 3. Responsibilities of Manufacturer, Owner, Distributor, Advertiser and/or
Their Agents. A manufacturer, owner, distributor, advertiser, and/ or its agents are
mandated to strictly observe the above prohibitions and strictly adhere to the
standards, guidelines, and rules and regulations prescribed by the FDA.
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Any violation, thereon, shall subject the product to seizure, confiscation, and/
or suspension or revocation of the authorization; the establishment to suspension
or revocation of the authorization; and/ or the erring entity, person or persons
acting for and on its behalf to other punitive sanctions as authorized by law.
Sec. 4. Rationalization of Marketing Practice. Subject to existing laws on
consumer protection, the Director General shall promulgate policies and directives
that would rationalize promotional and marketing practices, such as but not limited
to, scientific and product information dissemination and advocacy activities when
appropriate.

- 345 -

3

FDA CIRCULAR No. 2014-008

FDA CIRCULAR

NO. 2014-008

SUBJECT : APPLICATION PROCESS AND REQUIREMENTS FOR
POST-APPROVAL CHANGES OF PARMACEUTICAL PRODUCTS
I. Background/rationale
Prior to the full adoption and implementation of the association of Southeast
Asian Nations(ASEAN) Common Technical Dossier(ACTD) and Common Technical
Requirements(ACTR),

Marketing

Authorization

Holders(MAHs)

referred

to

the

provisions of PSD Memo 02-05, “Up dated Checklist of Requirements for Request
of Amendment and Revalidation”, FDA circular No.2011-002, “Application for
Revisions/Updates in the Package Insert, Patient Leaflet Information, Prescribing
Information, Core Data Sheet, and Basic Succinct Statement”, and other national
regulations to support post-approval changes to their registered products. However,
the said regulations proved to be insufficient to cover many other possible
post-approval change scenarios. Therefore, a more comprehensive guideline is
needed

to

address

in

detail

the

requirements

and

application

process

for

post-approval changes.
The

ASEAN

established

(a)

to

Variation
take

Guideline(AVG)

into

account

for

technical

Pharmaceutical
and

scientific

Products
progress

was
of

pharmaceutical products after they have been approved for marketing by the Drug
Regulatory Authority(DRA) and (b) to support any post-approval changes that may
be required to enable the pharmaceutical products to be manufactured. The AVG is
intended to provide supportive information on the requirements for submission of
variation application to implement a change to a pharmaceutical product. Although
the AVG is a comprehensive guideline, some post-approval changes not covered
here are subject to country-specific requirements.
In line with the provisions of Administrative Order No. 2013-021, “Adoption
of

the

Association

of

Southeast

Asian

Nations(ASEAN)

Common

technical

Dossier(ACTD) and Common Technical Requirements(ACTR) for the Registration of
Pharmaceutical Products for Human Use”, the Food and Drug Administration hereby
- 346 -

promulgates the revised application process and requirements for instituting
Post-Approval Changes(PACs) to registered pharmaceutical products, which shall
cover both the AVG and country specific requirements.
II. objectives
The objectives of this Circular are:
1) to promulgate the revised requirements I instituting post-approval changes
to registered pharmaceutical products, incorporation the AVG and country-specific
requirements; and
2) to provide the application process for instituting post-approval changes.
III. scope
This Circular shall apply to all manufacturers, traders and distributors (e.g.
exporters, importers and wholesalers) of pharmaceutical products covered by
ACTD/ACTR. In the absence of a more specific regulation, the provisions of this
Circular also serve as the requirements for manufacturers, traders and distributors
of single and multi-component vitamin and mineral products, vaccines

and

biologics, traditional medicines, over-the counter preparations, household remedies,
medical gases, and veterinary products.
IV. implementing details
A. eligibility
Any MAH of a pharmaceutical product may apply for PAC, provided:
1. the MAH has valid License to Operate(LTO); and
2. The pharmaceutical product is covered by a valid Certificate of Product
Registration(CPR); provided further, that if the CPR has already expired, the
pharmaceutical product is applied for regular renewal registration.
B. classification
Post-approval changes may be classified according to reference:
(a) ASEAN Variation Guideline
• Major Variation(MaV)
• Minor Variation(MiV)
- Prior approval(MiV-PA)
- Notification(MiV-N)
(b) Country-specific requirements
• MaV
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- Additional route of administration
- Change of manufacturing site (same subsidiary) of the drug product
• MiV-PA
- Change of capsule color
- Change of brand name
- Change of MAH
- Reclassification (ex. Over-the-counter [OTC] to Prescription, OTC to
household remedy [HR])
• Such other PACs not covered by AVG
C. Application Process
An application for PAC may be submitted any time during the validity of the
CPR; provided, that if such application is submitted at the end of the CPR validity,
it shall be incorporated in the application for regular renewal registration.
All

applications

for

PACs

shall

follow

the

submission

process

and

requirements as prescribed in the latest issuance of FDA.
D. requirements
The requirements shall follow the AVG, lasted revision, which shall be posted
and made available at the FDA website. For changes requiring prior approval (i.e.,
AVG/Country-specific Requirements MaV and MiV-PA), a Letter of Request for
Post-Approval Change shall be included in the application, indicating the specific
type of PAC and all affected products. A template Letter of Request is attached ad
Annex A.
For changes classified under minor variation-notification, application is on a
per product submission. A notification form shall be included in the application, in
addition to the requirements of AVG. a template Notification is attached ad Annex
B.
For PACs following Country-Specific Requirements, the requirements are
attached as Annex C. for other PACs that may arise and are not covered by this
circular,

the

requirements

shall

be

determined

by

FDA

as

deemed

appropriate/applicable.
All PACs to a specific product may be submitted under a single application.
In case of recurring documentary requirements, a single copy may be submitted.
For verification purposes, FDA may require addition information, as deemed
necessary, to ensure that the product maintain its safety, efficacy, and quality.
E. Approval
A certificate/Clearance shall be issued by FDA indication each PAC approved.
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F. Fees.
The appropriate fees as prescribed under existing regulations shall apply,
including the Legal Research Fund(LRF). The payment shall be on a per product,
per change basis. A matrix of fees is attached as Annex D.
The fees for the following PACs shall be equivalent to initial registration
schedule of fees;
•

MaV-1:

change

and/or

additional

indication/dosing

regimen/patient

population/inclusion of clinical information extending the usage of the
product
• MaV-4: Addition or replacement of the manufacturing site of the drug
product.
• MaV-10: Qualitative or quantitative change of excipient
a) for immediate release oral dosage forms(as per Level 2 and 3, part III
Components and composition, SUPAC guideline)
b) for modified release oral dosage forms
c) for other critical dosage forms such as sterile preparations
• MaV-11: Quantitative change in the coating weight of tablets or weight
and/or size of capsule shell for modified release oral dosage form
• MaV-12: Change in primary packaging material for sterile product
a) Qualitative and quantitative composition and/or
b) type of container and/or
c) inclusion of primary packaging material
• MaV-13: Change or addition of pack size/fill volume and/or change of
shape or dimension of container or closure for a sterile solid and liquid
drug product (unless the change I dimension, i.e. wide-mouth bottles vs.
narrow-mouth bottles)
• MiV-PA15: Qualitative or quantitative change of excipient
a) for immediate release oral dosage forms (as per Level1, Part III
Components and Composition, SUPAC guideline)
b) for other non-critical dosage forms (e.g. oral liquid, external preparation)
• MiV-PA16: Quantitative change in coating weight of tablets or weight
and/or size of capsule shell for immediate release oral dosage form
• MiV-17: change of the colouring/flavouring agent of the product [addition
deletion or replacement or colourant(s)/flavor(s)]
• MiV-PA28: change in primary packaging material for non-sterile product
a) qualitative and quantitative composition and/or
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b) type of container and/or
c) inclusion of primary packaging material
• Change of manufacturing site (same subsidiary) or the drug product
FDA, from time to tome, may prescribe changes in fees, which shall be
promulgated in an appropriate regulation.
V. transitory provision
The revised requirements and application process for post-approval changes
shall only apply to incoming post-approval change applications; all pending
applications and their compliances shall not be covered by this Circular.
VI. Repealing clause/separability clause
Provisions in previous circulars and memoranda that are inconsistent with this
Circular are hereby withdrawn, repealed, and/or revoked accordingly.
If any provision in this Circular, or application of such provision to any
circumstances, is held invalid, the remainder of the provisions in this Circular shall
not be affected.
VII. effectivity
This Circular shall take effect 01 April 2014.
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4

FDA CIRCULAR No. 2014-009

FDA circular no.2014-009

15 march 2014

Subject : filing and submission of applications for the approval of
Clinical Trial Protocol, Compassionate Special Permit(CSP), Import Permit
for

investigational

Drug

Products,

Pharmacovigilance,

Adverse

Events/Adverse Reaction Reports, and Other Related Documents.
I. Rationale
Republic Act 9711 otherwise known as the Food and Drug Act of 2009
empowers the FDA to develop and issue policies, guidelines and regulations that
cover establishment, facilities and health products.
Under Republic Act 9485 or the Anti-Red Tape Act of 2007, all government
agencies and offices providing frontline services are mandated to regularly undergo
evaluation and improvement of their transaction systems and procedures.
II. objectives
In consonance with the regulatory reforms implemented by the FDA to
improve efficiency and quality of services rendered, this guideline is issued to
prescribe/establish the procedure in filing and submission of applications for Clinical
Trial

Protocol

Investigational

approval,
Drug

Compassionate

Products

and

Special

other

related

Permit,

Import

documents.

Permit

Adoption

for
and

implementation of this guideline seek to provide a simplified, transparent and
convenient procedure to all concerned industry partners.
III. Scope
This directive covers all establishments/institutions/organizations applying and
seeking approval of Clinical Trial Protocol, Compassionate Special Permit, Import
Permit for Investigational Drug Products, and other related documents as well as
the

submission

of

Adverse

Events/Adverse

Reaction

Reports,

PeriodicSafetyUpdateReport(PSUR)/PeriodicBenefitRiskEvaluationReport(PBRER),SafetyU
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pdatesforPackageInserts,RiskManagementPlan(RMP)asdefinesinR.A,9711andFDA-Promul
gatedissuances.
IV. Procedure and Requirements
a. applications for the approval of Clinical Trial Protocol, Compassionate
Special Permit(CSP), Import Permit for Investigational Drug Products, Adverse
Events/Adverse Reaction Reports, Pharmacovigilance(i.e. Safety Updated Request for
Approval, PSUR, PBRER) and other Related Documents shall be filed and received
at the Public Assistance, Information and Receiving(PAIR) Unit daily from 8:00 am
to 5:00 pm. Submissions need not requires endinge-mail requests to PAIR Unit for
the appointments chedule.
b.

application/requests

for

additional

indication/product

labeling/dosing

regimen/patient population/inclusion of clinical information extending the usage of
the product should be filed as VARIATION application with appropriate fees
following the ASEAN Variation Guidelines(AVG) (please refer to FDA Circular No.
2014-008)
applications for additional dosage strength and/or form, should bel submitted
using the PAIR procedure following the existing ACTD/ACTR or national guidelines
requirements,. Whichever is applicable.
c. all documentary requirements pertinent to the application/request should
be scanned as PDF file and stored in a USB device. A separate covering letter duly
signed by the regulatory affairs officer should be printed and submitted in
duplicate copies together with the USB device.
Administrative and technical requirements based on existing FDA regulations
and guidances shall be followed for each type of application/request.
d. payment shall be made at the FDA Cashier prior to the submission of the
application/request to the PAIR Unit receiving staff. Assessment of appropriate fees
shall be done by the company applicant using the attached Assessment Slip(please
see Annex 1)
e. requesting party shall proceed to the receiving counters of the PAIR Unit
for the submission of the application/request letter together with the copy of the
assessment slip reflecting the amount paid, Official Receipt(OR) Number and OR
date as well as the USB device.
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f. PAIR staff receives the application/request through the Document Tracking
System(DRS) and copies the electronic version of the documentary requirements.
The USB device is returned to the applicant immediately after the transfer of the
data together with the receiving copy of the application/request.
g. a Document Tracking Slip containing the fourteen (14) – digit Document
Tracking Number (DTN) and duly signed by the PAIR staff is provided to the
company applicant. The DTN serves as the reference number for tracking purposes.
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Administration Order No. 2016-0008
Republic of the Philippines
Department of Health OFFICE Of THE SECRETARY
MAR 21 2016

ADMINISTRATIVE ORDER No.2016-0008

SUBJECT: Revised Rules and Regulations Governing the Generic Labeling
Requirements of Drug Products for Human Use
Ⅰ. RATIONALE
Article Ⅲ, Section 7 of the 1987 Philippine Constitution declares that the
State recognizes the right of the people to gain information on matters of public
concern, such as those relating to health and health products.
Labels and labeling materials are the primary sources of information for
consumers. They provide useful information such as those dealing with the safe
and effective use of a drug product (e.g. indication(s), pharmacologic class and
dosage), and information dealing with quality (e.g. manufacturing and expiration
dates, registration number, and manufacturer). :
The Food and Drug Administration (FDA), as the regulatory authority of the
Philippines responsible for all matters pertaining to drug products, has issued
several guidelines to ensure that drug establishments provide the most accurate
information relating to their products. In the course of the enforcement of these
issuances,

coupled

with

the

advent

of

globalization

and

development

of

harmonization schemes of technical procedures and requirements applicable to the
drug industry in the ASEAN region, gaps in regulations have been identified, and
the need for a more transparent and clear regulatory guideline pertaining to labels
has been raised.
Hence, this Administrative Order is issued to rationalize the regulations on
labeling of drug products for human use, as well as to address the gaps and
issues raised for the effective implementation of the declared policy.
Ⅱ. OBJECTIVE
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The objective of this Administrative Order is to rationalize the existing rules
and regulations on generic labeling requirements of drug products, consistent with
the harmonized requirements of the ASEAN Member States; thus providing an
updated and comprehensive guideline.
Ⅲ. Scope
This Administrative Order shall apply to all manufacturers and distributors (i.e
exporters, importers and wholesalers) of drug products for human use, including
herbal medicines and traditionally-used herbal products.
Ⅳ. DEFINITION OF TERMS
For purposes of this Administrative Order, the following terms shall mean:
l. Active Moiety - the molecule or ion, excluding those appended portions of
the molecule that cause the drug to be an ester, salt (including a salt with
hydrogen or coordination bonds), or other noncovalent derivative (such as complex,
chelate,

or

clathrate)

of

the

molecule,

responsible

for

the

physiological

or

pharmacological action of the drug substance.
2. Active Pharmaceutical Ingredient (API) - a substance or compound that is
intended to be used in the manufacture of a pharmaceutical product as a
therapeutically active compound (ingredient). ]
3. Adverse Drug Reaction (ADR) - a response to a medicine that is noxious
and unintended, and which occurs at doses normally used in man.
4. Batch - a defined quantity of starting material, packaging material or
product manufactured in a single or series of processes so that it can be expected
to be homogeneous. (In the case of continuous manufacture, the batch must
correspond to a defined fraction of production, characterized by its intended
homogeneity; it may sometimes be necessary to divide a batch into a number of
sub-batches, which are later brought together to form a final homogeneous batch).
5. Batch Number - a distinctive combination of numbers and/or letters which
specifically identifies a batch on the labels, the batch records, and the certificates
of analysis, etc.
6. Biological Product - any product of biological origin, prepared with
biological processes, derived from human blood and plasma, or manufactured by
biotechnology, consisting of substances of higher molecular weight whose purity,
potency, and composition cannot readily and reliably be determined by chemical or
physicochemical analysis. Examples of this group include vaccines, blood products,
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modified animal tissues, high molecular weight hormones, allergens, and the
products of genetic engineering or other newer biotechnological techniques. This
definition does not include antibiotics and substances that, although of biological
origin, are of low molecular weight and can be isolated as pure substances, such
as purified steroids and alkaloids
7. Brand Name - the proprietary name assigned to the product by the
Marketing Authorization Holder (MAR).
8. Contraindication - a statement regarding the conditions wherein the use
of the drug product may cause harm to the patient.
9. Date of Manufacture - refers the date (month and year) during which
processing of the bulk product, from which the goods arc to be filled, is
completed.
10. Dosage - the quantity of a medicine given per administration.
11 Dosage Form - the drug product type (e.g tablet, capsule, solution,
cream) that contains a drug substance generally, but not necessarily, in association
with excipient(s).
12. Dosage Strength - may refer to: (a) the concentration of the known API
or active moiety in a given formulation stated in metric units (b) the potency of
the known API or active moiety expressed in terms of, for example, units by
reference to a standard (potency is the specific ability or capacity of the product
as indicated by the appropriate laboratory tests or by adequately controlled clinical
data obtained through the administration of the product in the manner intended
to effect a given result(s)). This shall be stated in accordance with the potency
requirements of the monograph of the product, as officially listed in USP, BP and
EP, or any other official compendia recognized by FDA. 13. Drug Product or Drug
(a) any article recognized in the official United States PharmacopoeiaNational
Formulary (USP-NF), official Homeopathic Pharmacopoeia of the United States
(HPUS), Philippine Pharmacopoeia CPP),Philippine National Drug Formulary (PNDF),
British Pharmacopoeia (BP), European Pharmacopoeia (EP), Japanese Pharmacopoeia
(JP), International Pharmacopoeia (Ph. Int), any national compendium or any
supplement to any of them; (b) any article intended for use in the diagnosis, cure,
mitigation, treatment or prevention of disease in humans or animals; (c) any article
other than food intended to affect the structure or any function of the human
body or animals; C d) any article intended for use as a component of any article
specified in clauses (a), (b) and (c) not including devices or their components, parts
or accessories; Ce) herbal and/or traditional drugs which are articles of plant or
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animal origin used in folk medicine which are: i. recognized in the Philippine
National Drug Formulary ii. intended for use in the treatment, cure or mitigation of
disease symptoms, injury or body defects in humans iii. other than food, intended
to affect the structure or any function of the human body IV. in finished or
ready-to-use dosage form; and v. intended for use as a component of any of the
articles specified in clauses i,ii, iii and iv.
14. Excipient - an ingredient, added intentionally to the drug substance
which should not have pharmacological properties in the quantity used.
15. Expiration Date - the date (i.e. month and year) placed on the label of a
drug product designating the time prior to which a batch of the product is
expected to remain within the approved shelf-life specification if stored under
defined conditions. After the expiration date, there is no guarantee that the
product will remain within the approved specifications and, therefore, it may be
unsuitable for use and should not be used.
16. Formulation - the name, strength, and reference monograph of all APIs
and/or excipients present in the drug product.
17. Generic Class Name - the identification of a drug product containing
three or more APIs by its scientifically and internationally recognized name or by
its official generic name as determined by FDA.
18. Generic Name - the identification of a drug product by its scientifically
and internationally recognized API or by its official generic name as determined by
FDA.
19. Indication - the FDA-approved clinical use of a drug product based on
substantial, scientifically supported evidence of its safety and efficacy in the given
dosage form.
20. Investigational Product - a pharmaceutical form of an active ingredient or
placebo being tested or used as a reference in a clinical trial, including a product
with a marketing authorization when used or assembled (formulated or packaged)
in a way different from the approved form, or when used for an unapproved
indication, or when used to gain further information about an approved use.
21. Label - the written, printed or graphic matter on any drug product, its
immediate container, tag, literature or other suitable material affixed thereto for the
purpose

of

giving

information

as

to

the

identity,

components,

ingredients,

attributes, directions for use, specifications and such other information as may be
required by law or regulation.

- 368 -

22. Labeling Materials - label on the immediate container, and the other
printed materials that are made available with the drug product at the time of
purchase and/or when the product is used, such as the outer wrapper cartons,
package insert/leaflet accompanying the product, which provide the accurate and
necessary detailed information for the identification and proper use of the product.
23. Lot Number - any distinctive combination of letters and/or numbers
assigned to a particular lot, herein defined as a portion of a batch.
24. Manufacturer - an establishment engaged in any and all operations
involved in the production of health products as well as the final release of the
finished product, with the end view of its storage, sale or distribution; provided,
that the term shall not apply to the compounding and filling of prescriptions in
drugstores and hospital pharmacies.
25. Marketing Authorization (MA) - an official document issued by the
competent drug regulatory authority (DRA) for the purpose of marketing or free
distribution of a product after evaluation for safety, efficacy, and quality, and
containing, inter alia: the name of the product; the pharmaceutical dosage form;
the quantitative formula (including excipients) per unit dose; the shelf-life and
storage condition(s); and packaging characteristics; specific information on which
authorization is based (e.g. "The product(s) must conform with all the details
provided in the application and as modified in subsequent correspondence. "); the
product information approved for health professionals and the public, the sales
category, the name and address of the holder of the authorization, and the period
of validity of the authorization. in the Philippines, the MA is in the form of a
Certificate of Product Registration (CPR).
26. Marketing Authorization Holder (MAH) - the company or corporate or
legal entity in the field of pharmaceuticals in whose name the MA for a drug
product has been granted. This party is responsible for all aspects of the product,
including quality and compliance with the conditions of the MA. The authorized
holder must be subjected to legislation in the country that issued the MA, which
normally means being physically located in that country. In the Philippines, the
MAH may either be a manufacturer or distributor (exporter, importer or wholesaler).
27. Mode of Administration - the manner and site where the drug product is
to be introduced into or applied on the body.
28. Net Content - the total amount/quantity/number of the dosage form in a
certain container of a drug product expressed in metric system.
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29. New Chemical Entity (NCE) - new chemical or biological API not
previously authorized for marketing for any pharmaceutical use in the country in
question.
30. Over-the-Counter (OTC) Drugs - drug products that can be dispensed
even without the written order of a licensed physician or dentist.
31. Pack Size - refers to the quantity of dosage form in the final packaging
(excluding the shipping carton) of a drug product bearing the required labeling
information.
32. Package Insert (PI) - the document defining information that IS supplied
with prescription drug products by the MAH. The PI IS intended for use by health
care professionals.
33. Patient Information Leaflet (PIL) - the document defining information that
is supplied with non-prescription drug products by the MAH. The PIL is intended
for use by patients and is written in layman's language.
34. Pharmacologic Category - refers to the classification of the drug product
based on its therapeutic action as specified in the product registration
35. Precautions - the instruction and the special care required in the use of
the drug product to avoid undesired effects and to ensure its safe and effective
use.
36. Prescription Drug Products - drug products that are to be dispensed only
upon the written order or prescription of a duly licensed physician or dentist for
the management or treatment of a condition or a diagnosed disease of man.
37. Primary Label - refers to the label on the primary packaging material of
a drug product.
38.

Prodrug

-

a

drug

substance

pharmacological

actions

and

pharmacologically active agent transformation.
39. Product Name - the name (i.e. generic name and brand name, if any) of
the drug product as registered in FDA.
40. Product Description - refers to the complete organoleptic description of
the finished drug product.
41. Registration Number - a combination of letters and/or numbers assigned
to a particular drug product by FDA as proof of registration.
42. Small containers - are drug packaging materials that hold less than or
equal to 5 mL volume or 5 g weight, which include:
(a) ampoules, vials, and nebules of small volume parenterals;
(b) packaging materials for ophthalmic, otic, and nasal liquid preparations;
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(c) jars and tubes for semi-solid preparations; and
(d) any other packaging material of the same capacity.
43. Storage Condition(s) - the acceptable specified temperature range,
humidity, and other environmental factors within which optimal stability of the drug
product is ensured based on laboratory data.
44. Summary of Product Characteristics (SPC) - the product information as
approved by the DRA. It also serves as the source of information for health
personnel as well as for consumer information on labels and leaflets of drug
products, and for control of advertising. A Company Core Data Sheet (CCDS)
approved by the DRA may also be considered.
45. Warnings - statements regarding the occurrence of potential hazards and
undesirable effects associated with the use of the drug product and the limitation
of its use.
Ⅴ. GENERAL GUIDELINES
1. The following are the minimum mandatory information that shall appear in
the labeling materials accompanying a drug product:
(a) Product Name
(b) Dosage Form and Strength
(c) Pharmacologic Category
(d) Forrnulation/Composition
(e) Indication/s)
(f) Dosage and Mode of Administration
(g) Contraindication( s), Precaution( s), Warning( s) (if applicable)
(h) Interactions
(i) Adverse Drug Reaction(s)
(j) Overdose and Treatment
(k) Storage Condition(s)
(l) Net Content or Pack Size
(m)Name and Address of MAH
(n) Name and Address of Manufacturer
(0) For prescription drug products, Rx Symbol and Caution Statement
(p) ADR Reporting Statement
(q) Registration Number
(r) Batch Number and Lot Number (if any)
(s) Expiration Date and Date of Manufacture
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2. All information required to appear on the label shall be (a) written in
English and/or Filipino and (b) readable with normal vision without straining. The
color contrast, position and spacing of the printed matter on the label must be
taken into considerationin complying with labeling requirements.
3. For all NCEs, biological products, and prescription generic products and
herbal

medicines,

a

PI

shall

be

submitted;

for

all

household

remedies,

over-the-counter drug and herbal medicines, and traditionally-used herbal products,
a PIL shall be submitted. The SPC shall be the basis of the submitted Pl for NCEs
and biological products.
4. In lieu of PI or PIL, the foregoing information shall be printed directly on
the reverse side or inner panel of the outer packaging material or inner carton;
provided, that the product is intended to be sold or dispensed together with such
packaging material or inner carton. 5. For products intended to be sold without
any product information sheet and unit carton, theminimum mandatory information
shall be required to be reflected on the primary label. 6, The revised labeling
materials compliant with this Administrative Order shall be submitted upon renewal
of the MA of a registered drug product. The labeling materials of products due for
renewal registration within the first year of implementation of this Administrative
Order shall be granted reasonable exhaustion period.
The specific information required for each labeling material IS indicated
under Annex A.
Ⅵ. SPECIFIC GUIDELINES
A. Requirements for each Mandatory Information
1) Product Name
(a) The product name shall indicate the generic name and the brand name
(if any) of the drug product.
(b) The generic name shall be as the active moiety based on the
International Non-proprietary Name (INN), and consistent with the dosage strength
indicated; for prodrugs, the generic name shall be the INN of the prodrug itself
and not its active chemical (metabolite) form.
(c) The generic name shall appear prominently with an outline box, with the
generic name's prominence over the other information being clearly and distinctly
readable by normal vision as may be determined by common visual sense.
(d) For herbal medicines and traditionally-used herbal products, the generic
name shall be the botanical origin or as recognized by FDA.
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(e) If a product is identified by a brand name together with its generic
name, the generic name enclosed in an outline box shall in all cases appear
immediately above the brand name; for narrative texts (whether in the unit carton,
primary label or insert), the brand name shall in all cases be preceded by the
generic name and enclosed in parentheses or brackets.
(f) For products with multiple APIs, the product name shall indicate all of the
APls, enumerated in the order of decreasing pharmacologic activity and placed
inside the box in either of the given format: Ex.:

If the APls have more or less similar pharmacologic activity, they shall be
enumerated in the order of decreasing potency and strength; provided, that if
there exists a single approved name for fixed-dose combination (e.g. Cotrimoxazole
for the standard formulation Sulfamethoxazole / Trimethoprim), the single approved
name shall be used; provided further, that if there is no single approved name but
there exist a generic class name (e.g. Multivitamins for multi-vitamin containing
preparations, as approved by FDA), the generic class name shall be used. The
individual components of the single approved name and generic class name shall
be enumerated under Formulation.
2) Dosage Form and Strength
(a) The label shall specify the (i) dosage form of the product such as tablet,
capsule, suspension, ointment, etc., (ii) the specific delivery system, if any, such as
modified release, and (iii) specific mode of administration, if any, and appropriate,
such as vaginal/rectal suppository, etc., as approved by FDA. If there is no qualifier
for tablets, it is understood as an oral, uncoated, immediate release tablet.
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(b) The label shall specify the dosage strength of the product which shall be
expressed in metric units reduced to lowest terms and in the number of the
largest unit specified (e.g. 500 mcg, not 0.5 mg).
(c) FDA, as deemed necessary and appropriate, shall allow the strength of
certain

dosage

forms

(e.g.

semisolid,

ophthalmic,

otic,

nasal,

and

topical

preparations) to be expressed as percentage.
(d) For products with multiple APIs, the dosage strength shall be stated in
accordance with the generic name indicated: for multiple APIs, the individual
strengths shall be indicated, separated by a slash sign (/); if a single approved
name is used, the dosage strength shall be indicated as the sum. Ex.:

3)

Pharmacologic

Category

The

pharmacologic

category

shall

be

as

determined by FDA, taking into consideration current acceptable standards for
therapeutic categories
4) Formulation/Composition
(a) Thelabel shall state the name and strength of all APIs present per unit
dose of the product, which shall be arranged in decreasing pharmacologic activity,
or if having more or less similar pharmacologic activity, in decreasing potency and
strength.
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(b) The generic name of the API shall be stated in full (including salts and
esters, if any) and correlated to the active moiety, when applicable. The name of
the

API

shall

be

in

accordance

with

its

INN;

for

herbal

medicines

and

traditionally-used herbal products, the official Philippine Pharmacopoeia name shall
be used, or as determined by FDA.
(c) The reference monograph recognized by FDA (e.g. USP, BP, EP, JP, PP,
Ph. Int) used for the analysis of the finished drug product shall be indicated
immediately after the API, unless a non-official method is used; for multiple APls, it
shall be indicated after the first API.
Ex.:

(d) Alcohol, when present in the product shall also be indicated, expressed
as a percentage (%). The name "alcohol" without qualification shall mean ethyl
alcohol.
(e) The coloring, antimicrobial, and antioxidant agents, and preservatives used
in the manufacture of the product that may cause hypersensitivity and/or other
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adverse drug reactions shall also be indicated, with the amount expressed inthe
same manner as the API.
5) Indication(s) The indication(s) stated in the labeling materials shall include
only the FDA-approved clinical use(s) of the drug product.
6) Dosage and Mode of Administration
(a) The label shall contain full information on the product's recommended
dosage, including the (i) initial or loading dose, (ii) optimal use or usual dose, (iii)
frequency interval, (iv) duration of treatment, (v) dosage adjustment, and other
pertinent aspects of drug therapy, if applicable.
(b) Relevant information regarding dilution (e.g. the specific volume of
diluent to be added), reconstitution, preparation, and administration shall also be
included (such as "Shake well before use" for suspensions, "Do not crush" for
tablets with special delivery system, etc.) in all labeling materials. The label shall
include a description of the reconstituted preparation.
(c) Separate directions for use by special populations, adults, and children
shall be stated. If the product is not recommended for children, the dosage shall
be clearly identified as "Adult dose", or any statement to that effect.
7) Contraindication(s), Precaution(s), Warning(s)
(a) The label shall contain full information regarding the contraindication(s) of
the drug product, as well as the precaution(s) to be observed in its administration
and use.
(b) The label shall include warning statements, as required and/or specified
by FDA (e.g. "Flammable," "For external use only," "Keep out of reach of children").
Other specific additional instructions shall be issued by FDA in appropriate
regulations.
(c) Where the contents of a container are to be used on one occasion only,
the label shall include the statement, "Single use only", "Single dose", "Use only
once", "Discard any remaining portion", or any statement to that effect
8) Interactions The label shall include drug-drug, drug-food, drug-laboratory
testing interactions, as well as other relevant interactions, if applicable.
9) Adverse Drug Reaction(s) The label shall include detailed information on
adverse drug reaction(s) for a drug product arranged by system organ class
10) Overdose and Treatment The label shall include signs and symptoms or
overdose, as well as possible treatment.
11) Storage Condition(s)
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(a) The label shall indicate appropriate storage condition(s) and special
instructions for handling of the drug product.
(b) Special labeling instructions shall be added for drug products with the
following properties:

12)Pack Size or Net Content
(a) The unit carton shall indicate the pack size of the drug product
expressed in terms of the number of units in the pack or the volume of each unit,
e.g. 60 mL (for liquids), 10 blister packs x 10 tablets (for tablets), 100 tablets, 12
sachets x 5 g, etc.; Provided, that in case of drug products for reconstitution for
oral administration, the pack size shall reflect the volume of the product as
reconstituted.
(b) For the primary label excluding blisters and foil strips, the net content of
the product, stating the total amount/quantity/number of the dosage form in a
given container shall be expressed in metric units, e.g. 60 mL (for liquids), 5 g (for
sachets)
13)Name and Address of Marketing Authorization Holder The label shall state
the name and full address of the MAR of the drug product.
14)Name and Address of Manufacturer The label shall state the name of the
manufacturer and fulladdress of the specific manufacturing site of the drug product
as determined by FDA.
15)Rx Symbol and Caution Statement
(a) The labeling materials of prescription drug products shall always include
the Rx symbol, which shall be prominently displayed. TheRx symbol may be
allowed to be over-printed or superimposed, provided, that such will not result in
the obliteration by or being rendered less legible than other required labeling
information.
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(b) The caution statement, "Foods, Drugs, Devices, and Cosmetics Act
prohibits dispensing without prescription." Shall always be included in the package
insert, unit carton, primary label except blister pack, foil strip, and small containers
of prescription drug products. In addition, for products classified as Dangerous
Drug as per Republic Act NO.9] 65, the caution statement shall be followed by an
additional statement as specified by the Philippine Drug Enforcement Agency
(PDEA).
16) ADR Reporting Statement For the product information sheet and the unit
carton or primary label except blister pack, foil strip, and small containers of
products intended to be sold without a unit carton, the statement "For' suspected
adverse drug reaction, report to the FDA: www.fda.gov.ph “shall appear. In addition,
a statement instructing the patient to seek medical attention immediately at the
first sign of any adverse drug reaction shall appear. The MAH may also include a
reporting statement for their own pharmacovigilance system.
17)Registration Number
The label shall indicate the registration number assigned by FDA to the
product, which is denoted by a combination of letters and/or numbers.
18) Batch Number and Lot Number
The label shall indicate the product's batch number; provided, that if the
entire batch is marketed by one drug establishment, only the batch number shall
be indicated. However, if a batch is divided into lots marketed by different drug
establishments, the lot number and corresponding batch number shall be indicated.
19)Expiration Date and Date of Manufacture
(a) The label shall bear the month and year of the product's manufacturing
and expiration date either in letters or words and numbers, or in numbers alone; if
expressed in numbers alone, the year shall be stated completely in order to
distinguish it from themonth; and if the day is specified, the month shall be
spelled out, as shown below:
• June 2007 or Jun 2007
• 06/12007
• 03 June 2007 or 03 Jun 2007
(b) Unless a certain day of the month is specified, the last day of the stated
month shall be deemed as the date of the product's expiration/manufacturing date.
(c) For products reconstituted prior to use and those which can be
administered multiple times(e.g. suspensions), the label shall include the period of

- 378 -

guaranteed safety, efficacy, and quality of the reconstituted preparation/after first
opening at a given storage condition(s).
B. Special Labeling Instructions
In

addition

to

the

minimum

mandatory

requirements

mentioned,

the

following shall be required to appear 011 the label of specific product types
1) Parenterals
For parenteral products, the following additional information shall be required
(a) A statement of the recommended mode of administration such as "IV",
"1M" or "SC", etc., as the case may be.
(b) Where the product consists of a concentrated solution for injection, a
direction not to administer the solution undiluted and a direction to dilute the
solution with the specified diluent to the appropriate volume before use shall be
stated.
2) Fluid Replacement Products
(a) For fluid replacemen1 products which follow the standard formulations
contained in the current edition of the official compendium, the nomenclature to
be adopted as the generic class name shall be determined by FDA.
(b) For fluid replacement products not included in any official compendium,
FDA shall determine the generic class name.
(c) Directly below the generic class name but still inside the generic outline
box are the individual components (including excipients) with the corresponding
mEQ/L or mmol/L enumerated in the order of decreasing pharmacologic activity
(d) Where one or more substances are amino acids and/or proteins, the total
amount of nitrogen in the volume of fluid in the container shall be reflected.
(e) The osmolality, such as "hypotonic" or "hypertonic"; and the pH value or
range (where applicable) of the solution shall be indicated.
3) Products for External Use
For products that are intended for external use, the statement "For external
use only" shall appear on all labeling materials, rendered in capital letters against a
red background or printed in red font.
4) Biological Products
For biological products, the following additional information shall be reflected
on the Formulation: (a) The name of the species of animal or organism from which
the product has been prepared.
(b) The name of any adjuvant in the product or any substance which, when
administered with an antigen, modifies the immune response to that antigen
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5) Multivitamin/ Mineral Herbal Products with Non-vitamin/ MineralHerbal
Components Multivitamins, consisting of at least three vitamins, and minerals,
consisting of at least three mineral ingredients, shall have the following additional
requirements:
(a) The generic name adopted for multivitamin-containing products shall be
"Multivitamins"; for multi-mineral-containing products the official name shall be
"Minerals".
(b) For multivitamin and/or multi-mineral preparations containing at least
three herbal ingredients, the generic class name of the herbal ingredients shall be
"Herbs".
(c) For multivitamin products with non-vitamin components (i.e. mineral or
herbal ingredient), or multi-mineral products with nonmineral components (i.e.
vitamin or herbal ingredient), or multiherbal products with non-herbal components
(i.e. vitamin or mineral ingredient) the term "Multivitamins" or "Minerals" or
"Herbs", respectively, shall first be stated, followed by the generic name of the
specific additional individual components, as shown below:
Ex.

(d) The unit content of each vitamin, mineral, and/or herbal ingredient
present shall no longer be required to be indicated in the generic box, but rather
shall be reflected under Formulation.
6) Physician's Samples
(a) In addition to the minimum requirements, each individual dosage unit of
the physician's sample shall include batch and/or lot numbers, date of manufacture
and expiration date.
(b) On each of the labeling material(s), the following statement, shall appear
in red background or red font:
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7) Drugs under Maximum Drug Retail Price (MDRP) Control On the label of
the minimum pack and the outer presentation of drugs listed under Section] of
Executive Order No. 821 and other drugs as determined by the Secretary of
Health, the following statement shall be required to appear in red background or
red font:
Ex.

8) Reproductive Health Products The product information for reproductive
health (RH) products that are drugs shall include both PI and PJL. The PIL shall be
written in English and Filipino, and/or local dialect.
The Department of Health (DOH) and/or FDA may, from time to time,
prescribe special labeling requirements for specific products.
C. Exemptions
The requisites provided in this Administrative Order shall not apply to the
following cases:
1) Drug products manufactured for export;
2) Veterinary drug products;
3) If the container or primary pack containing the product is enclosed in a
transparent covering and the particulars which are required to be set on the label
- 381 -

on the container or primary pack are clearly visible through transparent covering,
the transparent covering is exempted;
4) Products that are compounded by a pharmacist in accordance with the
individual prescription of a medical practitioner or dentist for immediate use;
5) Investigational products;
6) Foreign donations of drug products;
7) Products that require special handling or with special packaging (e.g.
products that require cold-chain management, pre-filled syringes); and
8) Low volume of importation «12,000 units per year, wherein units is
defined as the number of individual finished dosage form [such as tablets,
capsules] or finished packed products [such as vials, sachets, and bottles ofliquid
preparations], where appropriate).
A
submitted

Generic
by

Labeling

applicant

Exemption
companies

(GLE)
with

application

their

shall

application

be

for

concurrently

drug

product

registration, except for low volume of importation which shall be requested yearly.
A letter stating the grounds for which the GLE is requested, as well as sample
labels shall be included in the application. For low volume of importation, in
addition to the letter a market forecast for the period applied for shall be
included.
If granted, FDA shall issue a GLE certificate with a corresponding validity and
number. The Registration Number assigned by FDA and the name and address of
the MAH shall be reflected on the label of the drug product.
Should there be difficulties in reading and understanding the (I) generic
name, (2) Rx symbol, (3) storage condition, (4) batch/lot number, and
(5) expiry date on the label of the product granted with a GLE, FDA is
hereby authorized to require the MAH to make the appropriate labeling changes.
Ⅶ. SANCTIONS
Any violation of this Administrative Order consistent with Republic Act No.
3720 and Republic Act No. 9711 and its implementing rules and regulations shall
be a ground for filing of appropriate administrative charges and/or imposition of
administrative sanctions such as, but not limited to, imposition of fines, suspension,
cancellation or revocation of any license, permit or registration issued by FDA.
Ⅷ. REPEALING AND SEPARABILITY CLAUSE
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A.O. 55 s. 1988, A.O. 85 s. 1990, AO. 99 s. 1990 and their implementing
guidelines, A.O. 109 s. 1969, AO. 126 s. 1970, A.O. 64 s. 1989, as well as other
provisions in existing administrative issuances, circulars and memoranda inconsistent
with this Administrative Order are hereby withdrawn, repealed and revoked
accordingly.
If any provision in this Administrative Order, or application of such provision
to any circumstances, is held invalid, the remainder of the provisions in this
Administrative Order shall not be affected.
Ⅸ. EFFECTIVITY
This Administrative Order shall take effect after fifteen (15) days following its
publication in two (2) newspapers of national circulation and upon filing to the
University of the Philippines Law Center-Office of the National Administrative
Register.
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ANNEX A
MANDATORY INFORMATION FOR SPECIFIC LABELING MATERIALS
The provisions of Section VI equivalent. to the mandatory information shall
apply, unless otherwise specified.

A. Unit Carton
The unit carton shall contain the following minimum information:
1) Product Name
2) Dosage Form and Strength
3) Pharmacologic Category
4) Formulation/Composition
5) Indication(s)
6) Warning(s) (if applicable)
7) Storage condition(s)
8) Pack Size
9) Name and Address of Marketing Authorization Holder
10)Name and Address of Manufacturer
11)For prescription drug products, the Rx Symbol and Caution Statement
12)ADR Reporting Statement
13)Registration Number
14)Batch Number and Lot Number (if any)
15)Expiration Date and Date of Manufacture

B. Primary Label excluding blister pack, foil strip and small containers
The primary label sha11contain the following minimum information:
1) Product Name
2) Dosage Form and Strength
3) Pharmacologic Category
4) Formulation/Composition
5) Indication(s)
6) Warning(s) (if applicable)
7) Storage condition(s)
8) Net Content
9) Name and Address of Marketing Authorization Holder
10)Name and Address of Manufacturer
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11)For prescription drug products, the Rx Symbol and Caution Statement
12)ADR Reporting Statement (if without accompanying unit carton)
13)Registration Number
14)Batch Number and Lot Number (if any)
15)Expiration Date and Date of Manufacture

C. Blister Packs/Foil Strips
The standard blister pack/foil strip packaging of a drug product shall contain
the following minimum information:
1) Product name on each unit for single API, or every two (2) units for
multiple APIs
2) Dosage form and strength of API on each unit for single API, or every
two (2) units for multiple APIs
3) Name and/or logo of the Marketing Authorization Holder Oil each unit
for single API, or every two (2) units for multiple AI'ls (for unbranded
products only)
4) Rx symbol OJ) each unit for single AI)}, or every two (2) units for
multiple APIs
5) Batch number and expiration date on every standard blister pack/foil
strip, provided that, when the pharmaceutical product is not restricted to
be dispensed in quantities less than the standard blister pack or foil
strip, the batch or lot number and expiration date shall be indicated on
each unit

D. Primary label of small containers
The primary label of small containers shall contain the following minimum
information:
1) Product name
2) Dosage Form and Strength
3) Net Content
4) Name and/or Logo of Marketing Authorization Holder
5) Rx Symbol (if applicable)
6) Registration Number
7) Storage Condition(s)
8) Batch and/or Lot Number (if any)
9) Expiration Date and Date of Manufacture
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Due consideration may be given in view of limited space on the label.

E. Package Insert
The package insert shall contain the following minimum information:
1) Product Name
2) Dosage Form and Strength
3) Pharmacologic Category
4) Product Description
5) Formulation/Composition
6) Pharmacodynamics and Pharmacokinetics
7) Indication(s)
8) Dosage and ModeJRoute of Administration
9) Contraindication/s), Precaution(s), Warning(s) (if applicable)
10)Pregnancy and Lactation (if applicable)
11) Interactions
12) Adverse Drug Reactionis)
13) Overdose and Treatment
14) Storage Condition(s)
15)Dosage Forms and Packaging Available (pack size)
16) Instructions and Special Precautions for Handling and Disposal (if
applicable)
17)Name and Address of Marketing Authorization Holder
18) Name and Address of Manufacturer
19) Caution Statement
20) ADR Reporting Statement
21)Registration Number
22) Date ofFirst Authorization/Renewal ofthe Authorization
23) Date of Revision of Packaac insert
Products with varying strengths may opt to use a common insert, provided
that individual product description, packaging, formulation, or other differing
information between the strengths are included.

F. Patient Information Leaflet
PTL shall be prepared and written in layman's terms, and shall contain the
following minimum information:
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1) Name of the Product
2) Description of the Product
3) What is in the Medicine?
4) Strength of the Medicine
5) What is this Medicine used for?
6) How much and how often should you use this Medicine?
7) When should you not take this Medicine?
8) Care that should be taken when taking this Medicine?
9) Undesirable Effects of this Medicine
10) What other medicine or food should be avoided while taking this
Medicine?
11) What should you do if you miss a dose?
12) Signs and Symptoms of Overdose
13) What to do when you have taken more than the recommended
dosage?
14) How should you keep this Medicine?
15) When should you consult your doctor?
16) Name and Address of Marketing Authorization Holder
17) Name and Address of Manufacturer
18) ADR Reporting Statement
19) Registration Number
20) Date of First Authorization/Renewal of the Authorization
21) Date of Revision of Patient Information Leaflet
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