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제1장 베트남·한국 의약품 인허가 정책 비교 분석
1. 의약품 규제기관
[베트남]
베트남의 의약품 관련 규제기관은 보건부(Ministry of Health; MOH)이며, 의약품, 생물의약품,
의료기기를 비롯하여 베트남의 보건의료 관리 및 규제에 대한 전반적인 책임을 지고 있다.1) 베트남
의약관리국(Drug Administration of Viet Nam; DAV)은 보건부 산하 기관으로서 의약품 규제 및 관리를
위한 목적으로 설립되었다.2)
베트남 보건부는 보건부 장관 및 차관 5인으로 구성된 지도부와 참모단위(8개 부, 2개 실),
기능단위(10개국), 사업단위(1개 연구원, 1개 신문, 2개 저널) 등으로 구성되어 있다. 베트남 보건부의
조직도는 그림7과 같다.

그림 6 베트남 보건부 조직도
출처 : 베트남 보건부

1) 베트남 법령 “보건부 기능, 업무, 권한 및 조직 구조에 관한 규정”(QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ
CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ Y TẾ), 63/2012/ND-CP
(https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-63-2012-ND-CP-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyenhan-va-co-cau-to-chuc-146851.aspx)
2) 베트남 총리 결정 “보건부 산하 제약관리부서의 설립”(VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM TRỰC THUỘC
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그림 7 베트남 의약품관리국(의약품청)의 조직도
출처 : 베트남 의약품관리국
베트남 의약품관리국은 국장 및 부국장 2인의 지도부와 10실, 산하 사업단위로 구성되어 있다.
베트남 의약품관리국의 조직도는 그림과 같다.
○ 의약품관리국 부서
- 지도부(Lãnh đạo Cục)
- 청장실(văn phòng cục)
- 기획재정부(Phòng Kế hoạch-Tài chính)
- 법률통합부(Phòng Pháp chế và hội nhập)
- 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)
BỘ Y TẾ.), 547-TTg
(https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-547-TTg-thanh-lap-Cuc-Quan-ly-duoc-Viet-Nam-thuocBo-Y-te-39957.aspx)
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- 의약품·화장품 학술지(Tạp chí Dược và Mỹ phẩm)

○ 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
- 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. 의약품 관련 법령
[베트남]
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.
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.
현행 베트남 의약품법(105/2016/QH13)은 2016년 4월 6일에 전면 개정되어 2017년 1월 1일부로
시행 중에 있다.3) 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
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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 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 유통 중인 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, 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 중독 시킬 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 여러 차례 사용 시 사용자가 중독 상태에 이를 수 있는 활성물질을 함유하고 있으며
보건부장관이 공표한 향정신성 의약품 목록에 포함된 의약품
3) 베트남 의약품법(LUẬT DƯỢC), 105/2016/QH13
(https://luatvietnam.vn/y-te/luat-duoc-2016-104849-d1.html)
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○ 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 사용 시 처방전이 필요
없는 약으로 보건부장관이 공표한 일반의약품 목록에 포함된 의약품
○ 전문의약품(Thuốc kê đơn; Prescription drug) : 처방, 소매 및 사용 시 처방전이 있어야 하는
약으로 처방전 발급자의 지시에 따라 사용하지 않으면 사용자의 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)4)
○ 의약품 라벨링, 의약품 제조 원료 및 사용지침(01/2018/TT-BYT)5)
○ 의약품 등록에 관한 통자(44/2014/TT-BYT)6)
4) 베트남 의약품 및 의약품 원료의 품질에 관한 통자(QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC),
11/2018/TT-BYT
(https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-11-2018-tt-byt-quy-dinh-ve-chat-luong-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-163042-d1.html)
5) 베트남 의약품 라벨링, 의약품 제조 원료 및 사용지침(Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn
sử dụng thuốc), 01/2018/TT-BYT
(https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-01-2018-tt-byt-bo-y-te-158447-d1.html)
6) 베트남 의약품 등록에 관한 통자(Quy định việc đăng ký thuốc), 44/2014/TT-BYT
(https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-44-2014-tt-byt-bo-y-te-91491-d1.html)
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[한국]
한국에서의 의약품 인허가 관련 법령으로는 「약사법」과 시행령, 시행규칙이 있으며, 총리령인 「의약품
등의 안전에 관한 규칙」이 운영되고 있으며, 기타 식품의약품안전처장 고시로 운영되고 있다.
한국에서 의약품의 구분은 다음과 같다.
○ 의약품 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품
- 대한민국약전에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것
- 사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 물품 중 기구·기계
또는 장치가 아닌 것
- 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는
장치가 아닌 것
○ 한약 : 동물·식물 또는 광물에서 재취된 것으로 주로 원형대로 건조·절단 또는 정제된 생약
- 한약제제 : 한약을 한방원리에 따라 배합하여 제조한 의약품
○ 일반의약품 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품으로서 보건복지부장관과 협의하여
식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 기준에 해당하는 의약품으로, 의사·치과의사·한의사의
처방은 필요하지 않으나, 약국에서 조제·판매하여야 함
- 오용·남용될 우려가 적고, 의사나 치과의사의 처방 없이 사용하더라도 안전성 및 유효성을 기대할
수 있는 의약품
- 질병 치료를 위하여 의사나 치과의사의 전문지식이 없어도 사용할 수 있는 의약품
- 의약품의 제형과 약리작용상 인체에 미치는 부작용이 비교적 적은 의약품
- 안전상비의약품 : 일반의약품 중 주로 가벼운 증상에 시급하게 사용하며 환자 스스로 판단하여
사용할 수 있는 것
○ 전문의약품 : 일반의약품이 아닌 의약품
- 의사·치과의사·한의사의 처방이 필요하며, 약국에서 조제·판매하여야 함
○ 신약 : 화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질 의약품 또는 신물질을 유효성분으로 함유한
복합제제 의약품으로 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품

3. 임상시험 관련 규정
3.1 개요
[베트남]
의약품 임상시험과 관련된 사항은 베트남 의약품법 제86조~제95조, 생물학적 동등성시험과 관련된
사항은 제96조~제101조에 규정되어 있다. 그 밖에 임상시험 수행에 필요한 상세한 사항은 베트남
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GCP(Guideline for Good Clinical Practice; GCP)7)을 준수하여야 한다.

1) 임상시험의 단계
임상시험의 단계는 1단계~4단계로 구분하고 있으며, 상세 내용은 다음과 같다.

표 23 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
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
7) 베트남 우수임상시험실시기준(THỰC HÀNH TỐT THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG), 799/2008/QD/BYT
(https://vanbanphapluat.co/quyet-dinh-799-qd-byt-huong-dan-thuc-hanh-tot-thu-thuoc-tren-lam-sang)
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표 24 의약품 구분에 따른 임상시험 요건(베트남)
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

모든 단계의 임상시험

또는 보건부 장관이

- 생약의 새로운 배합이 아닌 경우 일부 임상시험 단계 면제

지정한 질병을 치료

- 이미 유통 등록을 완료한 생약의 경우 임상시험 면제

하기 위한 생약제제

모든 단계의 임상시험
백신

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

제네릭의약품

임상시험 면제

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 진실한 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.

[한국]
한국에서는 의약품 임상시험을 하려는 경우 식약처장으로부터 계획 승인을 받아야 하며, 의약품
임상시험 관리기준(KGCP)를 준수하여야 한다. 또한, 임상시험은 사전에 식약처장의 지정을 받은
임상시험실시기관에서 실시하여야 한다. 참고로 2018.10.25.부터는 임상시험검체분석기관에서 임상시험
검체를 분석하여야 한다.
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의약품 임상시험 관리기준 및 의약품 임상시험 등 계획 승인에 관한 규정에서 임상시험을 다음과
같이 분류하고 있다.
○ 제0상 임상시험(탐색적 임상시험) : 제1상 임상시험의 초기에 수행되는 임상시험으로 매우 제한된
용량의 의약품을 인체에 투여하여 치료나 진단의 목적을 갖지 않는 임상시험
- 일반적으로 신약개발 과정의 초기 단계에서 시행하는 용량-내약성 임상시험 등에 선행하여
진행되며, 마이크로도즈 임상시험 등이 해당
○ 제1상 임상시험(임상약리시험 등) : 내약성 평가, 약동학과 약력학 정의/서술, 약물대사와 상호작용
조사, 치료효과 추정을 목적으로 하는 임상 약리시험 등이며, 용량-내약성 임상시험, 단독과 반복
투여에 따른 약동학/약력학 임상시험, 약물상호작용 임상시험 등이 해당
○ 제2상 임상시험(치료적 탐색 임상시험) : 목표 적응증에 대한 탐구, 후속 시험을 위한 용량 추정,
치료확증시험을 위한 시험설계, 평가 항목, 평가 방법에 대한 근거 제공을 목적으로 하는 치료적
탐색 임상시험 등이며, 대리 약리학적 평가 또는 임상적 평가 방법을 사용하여 잘 정의된 소수의
환자에서의 비교적 단기간에 걸친 초기 임상시험, 용량-반응 탐색 임상시험 등이 해당
○ 제3상 임상시험(치료적 확증 임상시험) : 유효성 입증/확증, 안전성 자료 확립, 임상적용을 위한
이익과 위험의 상대 평가 근거 제공, 용량과 반응에 대한 관계 확립을 목적으로 하는 치료적 확증
임상시험 등이며, 유효성 확립을 위한 적절하고 잘 통제된 임상시험, 무작위 배정에 의한
용량-반응 임상시험, 안전성 임상시험, 이환율/사망률을 위한 임상시험, 비교적 간단한 대규모
임상시험, 대조군을 이용한 비교 임상시험 등이 해당
○ 제4상 임상시험(치료적 사용 임상시험)”은 품목허가 후 허가사항의 범위에서 수행하는 시험

3.2. 임상시험계획의 승인 절차
[베트남]
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.8)9)

○ 임상시험의 등록
임상시험 승인을 위하여 제출하여야 하는 자료는 다음과 같다.
• 임상시험을 위한 서면 요청서
• 임상시험용의약품에 대한 자료
• 임상시험용의약품의 법적 자료

8) 베트남 의약품법 105/2016/QH13
9) 베트남 우수임상시험실시기준(THỰC HÀNH TỐT THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG), 799/2008/QD/BYT
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• 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 받은 문서를 바탕으로 의뢰자는 연구자와 협의하여 임상시험계획서를 작성한다.
임상시험 계획서에는 PI와 규제당국에 제출할 임상시험자 자료집(Investigator’s Brochure), 관련서류 및
임상시험 제안서, 임상시험계획서를 비롯한 각종 자료의 작성에 참여한 연구자의 정보가 포함되어야
한다.

○ 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 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.
• 신청 자료의 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
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그림 8 Process of Approval, Review Dossier for Clinical Trial in Vietman
장관의 승인을 받을 수 있다.

[한국]
의뢰자(임상시험을 하려는 자)는 ｢의약품 등의 안전에 관한 규칙｣ 별지 제23호 서식의 임상시험계획
승인신청서 및 구비서류를 식품의약품안전처 민원실에 서면으로 제출하거나 전자민원창구(ezdrug)로
신청할 수 있다. 서류가 미비한 경우 접수 전 현장 또는 전자민원창구(ezdrug)에서 보완을 요구하게
된다. 특이사항이 없는 경우 24시간 이내에 임상제도과로 접수되어 심사를 개시한다.
○ 임상시험 계획 승인 신청 시 제출 자료의 종류
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- 개발계획
- 임상시험자 자료집
- 임상시험용의약품 GMP 관련 자료
- 임상시험용의약품 제조 및 품질에 관한 자료
- 비임상시험성적에 관한 자료
- 시험약의 과거 임상적 사용경험에 관한 자료(제출할 수 있는 경우)
- 임상시험실시기관, 임상시험검체분석기관, 시험자 및 수탁기관에 관한 자료
- 시험대상자 동의서 서식
- 임상시험 계획서 : 시험의 제목, 단계, 계획서 식별번호 및 개정이력, 시험계획서 요약, 서론, 목적,
시험모집단(대상자수,

선정기준,

제외기준

및

중도탈락기준

등),

시험

설계

내용(시험기간,

시험군·대조군, 배정, 눈가림 및 흐름도 등), 시험종료 및 조기중단 기준, 임상시험용의약품의 정보
및 관리, 시험의 방법 및 투약계획, 시험절차 및 평가, 자료분석 및 통계학적 고려사항, 자료관리,
윤리적 고려사항 및 행정적 절차, 임상시험의뢰자의 정보, 시험책임자 성명 및 직책, 기타 임상시험
실시에 필요한 사항

다음의 경우에는 임상시험계획에 대한 변경승인을 받아야 한다.
- 시험 목적의 변경
- 신청인의 변경
- 시험대상자의 안전 또는 시험결과의 신뢰성에 중대한 영향을 미치는 변경으로서 다음 중 어느
하나에 해당되는 변경
▴ 시험모집단의 변경으로서 대상자수의 유의한 변경, 대상자 선정기준의 변경, 대상자 제외기준의
변경 또는 중도탈락 기준의 완화
▴ 시험설계의 변경으로서 시험군 또는 대조군의 추가 또는 제외
▴ 시험 종료 및 조기중단 기준의 변경
▴ 임상시험용의약품 정보의 변경으로서 기준의 완화, 시험항목의 삭제 또는 제조원의 변경
▴ 시험의 방법 및 투약계획 등의 변경으로서 투약방법 또는 투약기간의 변경
▴ 안전성ㆍ유효성 평가기준의 변경으로서 평가변수 또는 평가방법의 변경
▴ 그 밖에 식품의약품안전처장이 정하는 변경

다음의 경우에는 임상시험계획서에 대한 변경승인을 받아야 한다.
- 임상시험용의약품의 주성분 분량 또는 사용예가 없는 새로운 첨가제 사용
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- 시험대상자의 안전 또는 시험결과의 신뢰성에 중대한 영향을 미치는 변경으로서 자료분석 및
통계학적 고려사항, 대상자의 안전과 직접적으로 관련이 있는 주요 임상검사항목, 관찰 및
검사방법
- 기타 식약처장이 별도로 인정하는 경우

임상시험용 의약품 제조 및 품질관리기준 적합여부 평가를 위하여 식약처장으로부터 발급받은 제조
및

품질관리에

대한

적합판정서

또는

관련

자료를

제출하여야

한다.

해당

제조소에서

식품의약품안전처장으로부터 발급받은 제조 및 품질관리에 대한 적합판정서가 없는 경우 생물학적
제제, 무균 제제에 대해서는 임상시험용 의약품의 GMP 기준 준수 여부를 평가하기 위한 현장평가가
실시되며, 그 외의 의약품에 대해서는 필요에 따라 현장평가를 실시한다.
기술심사를

위하여

제출된

자료는

식품의약품안전평가원

의약품심사부

해당부서

또는

바이오생약심사부 해당 부서로 전달되어 기술심사를 실시한다. 기술심사는 통상 접수일로부터 20일
이내에 완료되며, 심사에 추가 일정이 필요한 경우, 처리일정 연장을 통보한다. 심사결과 기술심사
요구사항에 적합하지 않은 경우 심사 진행을 중단하고 보완요구를 하게 되며, 통상 30일(필요시
의뢰자가 연장신청 가능)간의 기간이 부여된다.
식품의약품안전처는 접수일로부터 30일 이내에 심사 승인절차를 마무리하여야 하며, 승인서를
발급한다.
임상시험계획 승인 신청이 반려(승인불가)되면 의뢰자는 반려 통지일로부터 60일 이내에 이의신청을
할 수 있다. 식품의약품안전처는 이의신청에 대하여 10일 이내에 그 이의신청에 대하여 인용 여부를
결정하고 그 결과를 통지하여야 한다. 부득이한 사유로 정해진 기간 이내에 인용 여부를 결정할 수
없을 때에는 10일 이내에서 기간을 연장할 수 있다. 의뢰자는 이의신청 여부와 관계없이 행정심판을
제기할 수 있다.
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표 25 베트남, 한국의 의약품 임상시험 관련 제도 비교
구

분

베트남

한국

• 임상시험계획 승인
임상시험계획 승인

• 임상시험계획 승인(등록)
- 보건부에 계획 등록(심의 필요)

- 계획승인
- 승인 사항의 변경 : 변경승인
- 경미한 변경 : 변경보고

• 국가 생물의학연구 윤리위원회 평가
→ 보건부 등록 승인
주요절차

→ 임상시험 계획서 작성
→ 보건부 기술과학양성국 심사
→ 임상시험윤리위원회(IEC) 심사

• 식약처 임상시험계획 승인
→ 임상시험실시기관 IRB 심사
→ 임상시험 실시

→ 임상시험 실시

• 보건부 등록 시

계획승인 신청시
제출자료

- 서면요청서

• 개발계획

- 임상시험용 의약품에 대한 자료

• 임상시험 계획서

- 임상시험용 의약품의 법적 자료

• 임상시험자 자료집

- 연구자 CV를 포함한 연구개요 및

• 임상시험용 의약품 GMP 자료
• 임상시험용 의약품 제조 및 품질 자료

상세설명
- 시험대상자 설명자료 및 동의서 서식
- 생물의학연구 윤리위원회에서 발행한

(CMC)
• 비임상시험 성적에 관한 자료
• 임상시험실시기관, 시험자, 검체분석

임상시험 평가자료
- 임상시험용 의약품 표시기재 견본

기관, 수탁기관에 관한 자료
• 시험대상자 동의서 서식

• IEC 심사 시

• 피해보상에 관한 자료(보험 포함)

- 임상시험자 자료집
- 임상시험 제안서

임상시험
관리기준(GCP)

• 의약품 등의 안전에 관한 규칙
• 베트남 GCP 기준

[별표4] 의약품 임상시험 관리기준
(KGCP)
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4. 의약품 제조관리 기준(GMP)
4.1. GMP 적용 기준
[베트남]
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.10)11) 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.
베트남에서 GMP 적용기준은 자국 내 제약회사와 해외 제약회사를 나누어 규정하고 있다. 자국 내
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

충족하여야

한다.

경우에는

의약품

세계보건기구(WHO)에서

GMP

인증서

또는

의약품

권고하는

GMP

요구사항(WHO-GMP)을

제조판매증명서에

WHO-GMP

요구사항을

충족하는지 기술되어있지 않다면 해당 제조소가 WHO-GMP와 동등한 수준의 GMP 기준을 준수하고
있는지에 대한 근거를 제시하여야 한다.

[한국]
의약품의 제조 및 품질기준에 대하여는 약사법 제31조, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제4조,
제48조에서 시설기준 및 GMP 기준에 따라 원료의약품, 의약품을 생산하도록 하고 있으며, 의약품 등의
안전에 관한 규칙 [별표1]~[별표3의4]에서 의약품 종류에 따른 제조 및 품질에 관한 기준을 기술하고
있다. 이와 더불어, 의약품 제조 및 품질에 관한 규정(식품의약품안전처 고시)에서 보다 구체적인 사항을
기술하고

있다.

모든

식품의약품안전처장은

의약품은
의약품

제조업허가를

품목허가·신고

받은

시점을

시설에서
전후하여

제조되어야
실태조사를

하며,
실시하고

필요한

경우

있다.

GMP

적용기준은 자국 내 제약회사와 해외 제약회사를 구분하고 있지 않으며, 기본적으로 한국의 GMP
기준을 충족하도록 하고 있다.

4.2. 의약품 및 의약품 원료의 품질관리
의약품 및

의약품

원료의 품질관리에 대해서는

의약품

및 의약품

원료의 품질관리에

관한

통자(11/2018/TT/BYT)12)에서 정하고 있다.
베트남에서 사용하는 약전의 경우 베트남 약전을 원칙적으로 적용하되 국외 약전은 유럽, 영국, 미국,
10) 베트남 의약품 등록에 대한 통자 44/2014/TT-BYT
11) 베트남 의약품 및 의약품 원료의 품질관리에 관한 통자 11/2018/TT/BYT
12) 베트남 의약품 및 의약품 원료의 품질관리에 관한 통자 11/2018/TT/BYT
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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 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.

[한국]
제조업자는 제조소마다 의약품 제조관리자 및 생물유래제품의 제조를 관리하는 자의 감독 하에
제조부서 및 품질부서를 두어야 하며, 품질부서는 제조부서와 독립되어야 한다.
제조관리자는 다음과 같은 사항을 준수하여야 한다.
- 보건위생상 위해가 없도록 제조소의 시설을 위생적으로 관리하여 곤충 등의 침입, 교차오염 또는
외부로부터의 오염 등을 방지할 것
- 종업원의 보건위생상태를 철저히 점검하고, 품질이 우수한 의약품등의 생산을 위한 교육ㆍ감독에
주력할 것
- 제조관리기준서, 제품표준서 등에 따라 정확히 제조할 것
- 작업소에는 위해가 발생할 염려가 있는 물건을 두어서는 아니 되며, 작업소에서 국민보건에 유해한
물질이 유출되거나 방출되지 아니하도록 할 것
- 원료 및 자재의 입고부터 완제품의 출고에 이르기까지 필요한 시험검사 또는 검정을 철저히 하고,
제조단위별로 제조관리기록서와 품질관리기록서를 작성하여 갖추어야 하며, 이를 제조일부터 3년
이상 보존할 것
- 제조과정 중 유기용매 등을 사용하는 경우에는 그 유기용매의 종류와 규격, 사용 목적, 사용량,
잔류량 등에 대한 기준을 설정하여 철저히 관리할 것
품질부서는 SOP에 근거하여 다음과 같이 제품의 품질관리에 관한 업무를 계획적이고 적절하게
하여야 한다.
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- 품질관리를 적절히 하기 위하여 제품표준서 및 품질관리기준서에 성명을 적고 서명하여 승인을
받아 갖추어 두고 운영하여야 한다.
- 시험지시서에 의하여 시험을 지시하고 시험지시서에 따라 시험이 진행되는지를 점검ᆞ확인하여야
하며, 일탈 및 기준일탈이 있는 경우에는 이를 조사하고 기록하여야 한다.
- 품질에 관련된 모든 문서와 절차를 검토하고 승인하여야 한다.
- 환경관리에 관한 사항을 승인하고 주관하여야 한다.
- 밸리데이션에 관한 사항을 승인하고 주관하여야 한다. 다만, 특별한 사유로 품질(보증)부서 책임자가
일부 밸리데이션 업무에 대하여 별도의 관리자를 지정하는 경우에는 그렇지 않다
- 안정성 시험을 하여야 한다.
- 제품품질평가를 하여야 한다.
- 시험성적서 및 제조단위별 제조기록서의내용을 검토하고 제품의 출하를 승인 하여야 한다.
- 시험결과에 따라 원자재의 사용 여부, 제조공정의 진행 여부 또는 제품의 출하 여부를 결정하고 그
결과를 미리 정한 절차에 따라 관련 부서에 통지하여야 한다.
- 부적합품이 규정된 절차대로 처리되고 있는지를 확인하여야 한다.
- 제11호의 불만처리 및 제품회수에 관한 사항을 주관하여야 한다.
- 제12호의 변경관리를 승인하여야 한다.
- 제13호의 자율점검을 계획하고 추진하여야 한다.
- 제조 또는 시험의 수탁자와 원자재의 제조업자를 평가하여야 한다.
- 원료약품, 자재 및 완제품의 보관관리 담당자를 지정하여야 한다.

4.2. 표시기재 사항
[베트남]
의약품

표시기재에

대한

사항은

의약품

라벨링,

의약품

제조

원료

및

사용지침에

대한

통자(1/2018/TT-BYT)13)에서 정하고 있다.
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

13) 베트남 의약품 라벨링, 의약품 제조 원료 및 사용지침(Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn
sử dụng thuốc), 01/2018/TT-BYT
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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.
의약품의 외부포장에는 다음과 같은 내용을 표시하여야 한다.
• 의약품 명칭
• 제형
• 원료의약품의 명칭 또는 조성, 함량, 부피 또는 농도
• 포장 사양
• 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

의약품 사용설명서에는 다음의 내용이 포함되어야 한다.
• 의약품 명칭
• 복용 시 주의사항
• 의약품의 조성
• 적응증
• 사용량 및 복용량
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• 금기사항
• 경고 및 주의사항
• 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

[한국]
의약품의 표시 및 기재사항과 관련된 사항은 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제69조에 기술되어
있다.
의약품의 용기나 포장에 기재하여야 할 사항은 다음과 같다. 다만 전문의약품의 경우 첨부문서에
효능·효과와 관련된 내용이 기재되어 있으면 용기나 포장에서는 생략할 수 있다.
- 성상(性狀)
- 효능ㆍ효과
- 저장방법
- 모든 제조공정을 위탁제조하거나 원료칭량(稱量)ㆍ포장공정을 제외한 모든 공정을 위탁제조하는
경우에는 제조자의 상호와 주소(기재방법은 위탁자 또는 위탁제조판매업자는 "제조의뢰자"로,
수탁자는 "제조자"로 한다)
- 수입품 또는 수입하여 소분한 경우 생산국 제조자의 상호와 주소(기재방법은 수입 또는 소분한
자는 "수입자" 또는 "소분제조자"로, 생산국 제조자는 "제조자"로 한다)
- 제62조제5호에 따른 규격품 한약의 경우 "규격품"이라는 표시와 원산지명(국가명 등)
- 낱알모음하여 한 알씩 사용할 수 있도록 포장하는 경우 낱알모음포장에 제품의 명칭, 품목허가를
받은 자 또는 수입자의 상호, 제조번호, 사용기한 또는 유효기한. 다만, 사용기한 또는 유효기한은
기한을 넘지 아니하는 범위에서 연월로 표시할 수 있다.
- 식품의약품안전처장과 협의하여 보건복지부장관이 정하는 바코드 또는 전자 태그(RFID tag)
- 동물에서 유래된 성분(첨가제를 포함한다)을 사용하는 경우 그 성분명, 기원 동물 및 사용부위. 다만,
빈 캡슐 등 제조공정상 소해면상뇌증의 감염 우려가 없는 품목의 경우에는 그러하지 아니하다.
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-

식품의약품안전처장이

오ㆍ남용의

우려가

현저하다고

인정하여

고시하는

품목

(이하

"오ㆍ남용우려의약품"이라 한다)인 경우 "오ㆍ남용우려의약품"이라는 문자
- 타르색소를 사용하는 경우 그 명칭
- 국가출하승인의약품인 경우 포장단위마다 "국가출하승인의약품"이라는 문자

의약품의 첨부문서에 기재되어야 하는 사항은 다음과 같다.
- 의약품 품목허가를 받은 자 또는 수입자의 상호와 주소(위탁제조한 경우에는 제조소의 명칭과
주소를 포함한다)
- 제품명
- 중량 또는 용량이나 개수
- 대한민국약전에서 용기나 포장에 적도록 정한 사항
- 약국제제 또는 조제실제제에 대하여 그 저장 방법과 그 밖에 그 기준에서 용기나 포장에 적도록
정한 사항
- 품목허가증 및 품목신고증에 기재된 모든 성분의 명칭, 유효 성분의 분량(유효 성분이 분명하지
아니한 것은 그 본질 및 그 제조방법의 요지) 및 보존제의 분량. 다만, 보존제를 제외한 소량 함유
성분 등 총리령으로 정하는 성분은 제외할 수 있다.
- 용법ㆍ용량, 그 밖에 사용 또는 취급할 때에 필요한 주의 사항
- 대한민국약전에 실린 의약품은 대한민국약전에서 의약품의 첨부 문서 또는 그 용기나 포장에
적도록 정한 사항
- 생물학적 제제 및 대한민국약전에 실리지 아니한 의약품은 그 기준에서 의약품의 첨부 문서 또는
그 용기나 포장에 적도록 정한 사항
- "전문의약품" 또는 "일반의약품"[안전상비의약품은 "일반(안전상비)의약품"]이라는 문자
- "오ㆍ남용우려의약품"이라는 문자
-

사용기한

또는

유효기한이

지났거나

변질ㆍ변패ㆍ오염되거나

손상된

의약품은

안전상비의약품 판매자 및 의약품 판매업자에게만 바꾸어 준다는 내용과 교환방법
- 첨부 문서 작성 연월일 또는 최종 개정 연월일
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약국개설자,

표 26 베트남, 한국의 의약품 GMP 기준 비교
구

분

베트남

한국
• 의약품 등의 안전에 관한 규칙

의약품 제조 및
품질관리 기준
(GMP)

• 베트남 제조소 : VietNam GMP
• 해외 제조소 : WHO-GMP

[별표1] 의약품 제조 및 품질관리기준
(KGMP)
• 의약품 제조 및 품질에 관한 규정
(식약처 고시)

품질검사

• GMP 기준에 따른 자체품질검사 실시

• GMP 기준에 따른 자체품질검사 실시

• 백신, 항체가 함유된 혈청을 원료로

• 백신, 혈장분획제제, 항독소, 보툴리눔

하는 생물학적제제 등 : 보건부 지정

제제, 튜비르쿨린 제제 등 : 식약처의

시험기관 검사 후 유통

출하승인 후 유통(국가출하승인)
• 품목허가를 받은 자의 상호

• 의약품 명칭

• 의약품 명칭

• 제형
• 원료의약품의 명칭 또는 조성, 함량,
부피 도는 농도

• 성상, 효능·효과
• 저장방법

• 포장사양
표시기재 사항

• 제조번호

• 위탁제조하는 경우 제조자의 상호

• 병용금기
• 유통 등록번호 또는 수입허가 번호
• 생산번호, 생산일, 유통기한, 품질기준
및 보존조건

• 수입품의 경우 생산국 제조자의 상호
• 바코드 또는 전자태그
• 동물유래 성분의 명칭, 기원동물 및
사용부위

• 경고사항
• 의약품 제조시설의 명칭 및 주소
• 의약품 원산지

• “오·남용우려 의약품” 표기(해당하는
경우)
• 타르색소의 명칭(사용하는 경우) 등

• 의약품 명칭
• 복용 시 주의사항
• 의약품의 조성

• 첨부문서 작성일 또는 개정일

• 적응증

• 제품명

• 사용량 및 복용량

• 중량 또는 용량이나 개수

• 금기사항

• 품목허가증에 기재된 성분의 명칭,
분량, 보존제 분량

• 경고 및 주의사항
첨부문서
기재사항

• 임신 및 수유중인 여성에게 사용

• 용법·용량, 주의사항

• 운전능력, 기계작동 능력에 미치는

• 저장방법, 용기, 포장 등
• 품목허가를 받은 자의 상호 및 주소

영향
• 상호작용

• 전문의약품 또는 일반의약품 표기

• 부작용

• 오·남용의약품 표기(해당하는 경우)

• 과다복용 및 치료

• 대한약전에서 정하는 사항

• 약리학적 특성

• 사용기한 경과 또는 변질 등의 경우
의약품 교환방법 등

• 약동학적 특성
• 보관조건, 유효기간 및 품질기준
• 의약품 제조시설의 명칭 및 주소
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5. 의약품 허가·심사 절차
5.1 의약품 품목허가 절차
[베트남]
○ 의약품 품목허가 심사 개요
의약품과 원료의약품은 베트남에서 유통되기 전에 등록절차를 밟아야 하며, 유통등록증을 발급받아야
가능하다. 수입의약품의 경우에는 생산조건에 대한 서류 심사, 상호인증국가의 실태조사 결과에 대한
인정, 베트남 정부에 의한 생산시설 실태조사 중 한 가지 방법으로 제조시설에 대한 우수제조기준(GMP)
평가를 받아 유통등록증을 발급받아야 한다.
신청서류에 포함된 자료는 ACTD 또는 ICH-C4D 등에 따라 작성하여야 한다.
의약품과 원료의약품의 등록은 유통등록증 발급, 연장, 수정/보충의 형식으로 나뉘며, 유통등록증의
유효기간은 교부 혹은 연장일로부터 5년이다.
유통등록증은 베트남에서 아직 유통등록증이 발급되지 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.14)

○ 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
14) 베트남 의약품 등록에 대한 통자 44/2014/TT-BYT
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▴ 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

○ 등록갱신 신청
의약품 등록번호의 갱신은 등록번호의 만료 전 6개월 이내에 신청할 수 있으며, 베트남 보건부는
완전한 서류를 제출받은 날부터 3개월 이내에 등록갱신 여부를 결정하여야 한다.
• 행정서류 및 의약품 정보
• 다음을 포함하는 기타 문서
▴ 베트남 의약품청 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

○ 등록변경
의약품이 등록된 후 등록번호가 유효한 기간 동안에 의약품에 대하여 변경이 발생하면 베트남
의약품청에 등록변경신청을 하여야 한다. 의약품 등록에 대한 통자15)에서는 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

15) 베트남 의약품 등록에 대한 통자 44/2014/TT-BYT
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○ 제네릭 의약품
• 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
▴ 품질보고서(ACTD Part 2를 준수하여야 한다)

[한국]
○ 의약품 품목허가 신청
의약품 품목허가는 방문신청 또는 전자민원창구(ezdrug)를 통해 전자신청 할 수 있다. GMP
평가서류는

수입품인

경우

의약품품질과,

제조품목인

경우

관할지방청

의료제품안전과,

의료제품실사과(경인청, 대전청)에 각각 협의를 요청한다. 기준 및 시험방법, 안전성·유효성심사 관련
서류는 의약품심사부 각 과에 협의를 요청한다. 신청자는 필요시 품목설명회를 신청할 수 있다.

○ 의약품 수입품목허가·품목신고 신청 시 제출자료
- 안전성 유효성에 관한 자료
1. 기원 또는 발견 및 개발경위에 관한 자료
2. 구조결정, 물리화학적 성질에 관한 자료(품질에 관한 자료)
가. 원료의약품에 관한 자료
1) 구조결정에 관한 자료
2) 물리화학적 성질에 관한 자료
3) 제조방법에 관한 자료
4) 기준 및 시험방법이 기재된 자료
5) 기준 및 시험방법에 관한 근거자료
6) 시험성적에 관한 자료
7) 표준품 및 시약·시액에 관한 자료
8) 용기 및 포장에 관한 자료
나. 완제의약품에 관한 자료
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1) 원료약품 및 그 분량에 관한 자료
2) 제조방법에 관한 자료
3) 기준 및 시험방법이 기재된 자료
4) 기준 및 시험방법에 관한 근거자료
5) 시험성적에 관한 자료
6) 표준품 및 시약·시액에 관한 자료
7) 용기 및 포장에 관한 자료
3. 안정성에 관한 자료
가. 원료의약품에 관한 자료
1) 장기보존시험 또는 가속시험자료
2) 가혹시험자료
나. 완제의약품에 관한 자료
1) 장기보존시험 또는 가속시험자료
2) 가혹시험자료
4. 독성에 관한 자료
가. 단회투여독성시험자료
나. 반복투여독성시험자료
다. 유전독성시험자료
라. 생식발생독성시험자료
마. 발암성시험자료
바. 기타독성시험자료
1) 국소독성시험(국소내성시험포함)
2) 의존성
3) 항원성 및 면역독성
4) 작용기전독성
5) 대사물
6) 불순물
7) 기타
5. 약리작용에 관한 자료
가. 효력시험자료
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나. 일반약리시험자료 또는 안전성약리시험자료
다. 흡수, 분포, 대사 및 배설시험자료
1) 분석방법과 밸리데이션 보고서
2) 흡수
3) 분포
4) 대사
5) 배설
라. 약물상호작용 등에 관한 자료
6. 임상시험성적에 관한 자료
가. 임상시험자료집
1) 생물약제학 시험보고서
2) 인체시료를 이용한 약동학 관련 시험 보고서
3) 약동학(PK) 시험보고서
4) 약력학(PD) 시험 보고서
5) 유효성과 안전성 시험 보고서
6) 시판후 사용경험에 대한 보고서
7) 증례기록서와 개별 환자 목록
나. 가교자료
다. 생물학적동등성 시험에 관한 자료
7. 외국의 사용현황 등에 관한 자료
8. 국내 유사제품과의 비교검토 및 당해 의약품의 특성에 관한 자료
- 기준 및 시험방법에 관한 자료
- 임상시험 또는 생물학적 동등성시험에 관한 시험자료
- 일반의약품 중 단일성분의 의약품 또는 전문의약품(제3호에 따른 품목은 제외)으로서 이미
제조판매·수입 품목허가를 받은 정제·캡슐제 또는 좌제와 성분이 동일한 의약품을 허가받으려는
경우에는 비교용출시험자료 등
- 수입품의 경우 다음의 서류
• 의약품등을 생산하는 국가의 정부 또는 공공기관에서 그 품목이 생산국의 법령에 적합하게
제조되고 있음을 증명하는 제조증명서
• 해당 품목이 허가 또는 등록된 국가의 정부 또는 공공기관에서 그 품목이 생산국의 법령에
적합하게 제조되고 있음을 증명하는 판매증명서
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- 의약품 제조 및 품질관리 기준 실시상황 평가에 필요한 자료
- 등록대상 원료의약품을 사용하는 경우 원료의약품에 대한 자료
- 의약품 주성분을 제조하는 제조업자의 명칭 및 소재지 등에 관한 자료
- 의탁제조판매하려는 경우 수탁제조업자의 정보 및 위수탁제조계약서
- 의약품 특허목록(이하 "특허목록"이라 한다)에 의약품에 관한 특허권(이하 "의약품 특허권"이라
한다)이 등재된 의약품(이하 "등재의약품"이라

한다)의 안전성·유효성에

관한 자료를 근거로

의약품의 제조판매·수입 품목허가를 신청하는 경우에는 특허관계 확인서와 그 사유를 적은 서류 및
근거자료
- 신약 등의 경우 위해성 관리 계획 자료
- 외국에서 실시한 임상시험 중 총리령으로 정하는 임상시험을 실시한 생물학적 제제, 유전자재조합
의약품, 세포배양 의약품, 세포치료제, 유전자치료제 및 이와 유사한 의약품의 제조판매품목
허가를 신청하는 경우에는 이를 증명하는 서류

○ 심사
먼저 의약품심사부 의약품심사조정과에서 예비심사는 실시한다. 담당자는 5일 이내에 자료요건에
대해 심사하고 예비심사카드를 작성하여 의약품심사부 해당 과에 배정한다.
이후 심사가 배정된 의약품심사부 각 과에서 심사를 개시한다. 심사조정과에서 제공된 예비심사카드
및 적용조항에 따른 제출 자료의 범위 및 요건 재확인, 주요 쟁점사항 파악하고, 신청자가 품목설명회를
신청한 경우에는 신청자, 품목관리자와 상의하여 설명회를 실시한다. 심사과정에서 제출된 자료의
보완이 필요한 경우, 의약품심사조정과에서 보완사항을 취합·조정하여 일괄 보완을 요구한다. 임상시험
결과보고서에 대한 신뢰성 확보를 위해 실태조사가 필요한 경우에는 임상제도과와 협의를 진행한다.
제출한 보완자료가 미비한 경우는 재보완 자료를 요청할 수 있으며, 필요시 중앙약사심의위원회에
전문가 자문을 요청한다.
각 심사결과는 의약품심사부 각 과, 의약품품질과, 의약품허가특허관리과에서는 의약품심사조정과로
회신한다. 이때 각 부서별로 심사하는 범위는 다음과 같다.
• 의약품심사부 : 안전성·유효성에 관한 자료 및 기준 및 시험방법 자료에 대한 심사
• 의약품품질과 : GMP 평가 자료에 대한 심사
• 의약품허가특허관리과 : 특허관계 확인서 및 우선판매 품목허가 신청 등에 대한 사항 검토 후
판매금지 등 해당 허가조건 검토

○ 품목허가
품목담당자는

품목허가의

타당성을

검토한

후

품목허가

여부

결정한다.

품목허가

완료

후

안전성·유효성, 기준 및 시험방법, 생동성심사 결과 정보공개에 동의한 품목에 대하여 심사결과를
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홈페이지에 공개한다.

○ 품목허가의 변경
약사법 및 의약품 등의 안전에 관한 규칙에서 품목허가 사항의 일부를 변경하고자 할 때에는
변경허가 신청서를 작성하여 식약처로부터 심사를 받아야 한다.

○ 품목허가의 갱신
약사법 제31조의 5에서 의약품 품목허가(또는 품목신고)의 유효기간은 5년으로 정하고 있으며,
재심사 대상 의약품의 경우에는 재심사 기간이 끝난 후부터 적용된다. 품목허가를 받은 자는 해당
유효기간이 경과하기 전에 품목허가를 갱신하여야 하며, 품목허가 갱신에 필요한 자료를 제출하지
않거나 유효기간 동안 제조되지 않은 의약품은 품목허가 갱신을 신청할 수 없다. 한편, 원료의약품,
수출만을 목적으로 하는 수출용의약품, 그 밖에 총리령으로 정하는 의약품에는 유효기간을 적용하지
않는다.
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표 27 베트남, 한국의 의약품 허가·심사절치 비교
구

분

베트남
Ÿ

한국

베트남 보건부(의약품관리국)

Ÿ

- 안전성·유효성 심사, GMP 심사 등

식품의약품안전처
- 안전성·유효성 심사 : 의약품심사부
- GMP 심사 : 의약품품질과(수입품),

소관부처

지방청(국내 제조품)

Ÿ

품목 등록 신청 후 12개월 이내

Ÿ

안전성·유효성 심사 : 70일

Ÿ

기준 및 시험방법 심사 : 55일(생물
학적제제 등 115일)

심사기간

Ÿ

2003.7.1.부터 신약의 경우 CTD 제출

Ÿ

의약품 동등성자료 심사 : 55일

Ÿ

완제의약품 GMP 평가 : 90일

Ÿ

원료의약품 등록 심사 : 120일

Ÿ

2016.3.21.부터 전문의약품 중 신약,

의무화
제출자료의

자료제출의약품 등 CTD 제출 의무화

- ASEAN-CTD 또는 ICH-CTD 형태

- 공통기술문서 또는 ICH-CTD 형태

형태

Ÿ

유통등록증 교부일로부터 5년

Ÿ

- 등록기간 만료 전 6개월 이내 신청

- 원료의약품, 수출용의약품 등에는

- 신청 후 3개월 이내 심사 완료

미적용

품목등록의 갱신

- 유효기간 만료 전 갱신신청

• 중대한 변경의 등록 신청
▴ 행정서류 일체 및 의약품 정보
▴ 품질 보고서(ACTD Part 2 준수)
▴ 임상시험 보고서(ACTD Part 2 준수)
등록사항의 변경

품목허가일로부터 5년

• 경미한 변경의 등록 신청
▴ 행정서류 일체 및 의약품 정보
▴ 품질 보고서(ACTD Part 2 준수)
• 기타 변경의 등록 신청
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Ÿ

품목허가를 받은 사항의 일부를 변경
하려는 경우 변경허가 필요
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1

의약품법(105/2016/QH13)
CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỐC HỘI

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

국회

베트남사회주의공화국
독립 - 자유 - 행복

Luật số:

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

105/2016/QH13

번호: 105/2016/QH13

2016년 4월

6일,

하노이

LUẬT
DƯỢC
의약품법

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật dược.
베트남사회주의공화국의 헌법에 근거하여
국회는 약사법을 발의한다

Chương I
NHỮNG QUY ÐỊNH CHUNG
제I장
총칙
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
제1조 규제 범위 및 적용대상
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.
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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. 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.
2. 이 법은 국내 기관, 단체, 개인 및 베트남의 의약제품 활동에 관련된 외국의 단체, 개인에게
적용된다.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
제2조. 용어의 해석
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
이 법에서 아래의 용어는 다음과 같이 해석된다:
1. Dược là thuốc và nguyên liệu làm thuốc.
1. 의약제품Dược은 의약품(drug)과 원료의약품(Drug materials)이다.
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.
2. 의약품(thuốc) 이란 질병의 예방, 진단, 치료와 질병의 완화 또는 인체 생리 기능의 조정을
목적으로 하는 원료의약품 또는 생약을 함유하는 제제를 의미한다. 의약품에는 화학약물, 생약제제, 전통
의약품, 백신과 생물학적 제제(biological product)가 포함된다.
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.
3. 원료의약품(Nguyên liệu làm thuốc; Drug materials) 는 의약품 제조 과정에서 사용되는 활성물질,
생약, 부형제 및 캡슐을 포함하는 의약품을 형성하는 성분을 의미한다.
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.
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. 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.
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5. 생약(Dược liệu) 이란 식물, 동물, 미네랄로부터 자연적으로 만들어진 의약품 제조 기준을
충족시키는 원료의약품이다.
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.
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. 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.
7. 생약제제(Thuốc dược liệu) 란 생약으로부터의 성분을 포함한 의약품으로 과학적 증거에 의해
뒷받침 되는 효과를 갖는 의약품을 의미하며, 8항에 규정된 전통의약품은 제외한다.
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.
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. 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.
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. 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.
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. 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.
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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
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.
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. 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.
13. 백신(Vắc xin)은 질병을 예방하고 치료하는데 사용되는 목적으로 인체에서 면역 반응을 유도하는
항원을 포함한 의약품을 의미한다.
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.
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. 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.
15. 제네릭의약품(Thuốc generic) 이란 원본신약과 동일한 원료의약품, 함량 및 제형을 가진
의약품으로 일반적으로 원본신약의 대체품으로 사용되는 의약품이다.
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.
16. 원본신약(Biệt dược gốc)이란 해당 약품의 품질, 안정성 및 유효성에 대한 충분한 데이터를
바탕으로 유통 허가를 받은 첫 약을 의미한다.
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.
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. 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.
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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. 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.
19. 약물전구체(Thuốc tiền chất; Pre-substance drug) 란 보건부장관이 발행한 제약에 사용되는
전구체 목록에 포함된 물질을 함유한 의약품을 의미한다.
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.
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. 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.
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. 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.
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. 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.
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.
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.
24. 방사성 동위원소(Đồng vị phóng xạ)란 원소가 불안정한 원자핵을 가지고 있는 화학 원소의 동위
원소로, 붕괴하는 과정에서 이온화 방사선을 방출하며 안정화된다.
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.
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.
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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.
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. 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.
27. 일반의약품(Thuốc không kê đơn)이란 처방, 소매 및 사용시 처방전이 필요 없는 약으로
보건부장관이 공표한 일반의약품 목록에 포함된 의약품을 의미한다.
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.
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. 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.
29. 필수의약품(Thuốc thiết yếu) 이란 대다수의 국민들의 건강관리 요구를 충족시키는 의약품을
말하며 보건부장관이 공표하는 필수의약품 목록에 포함된 의약품을 의미한다.
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.
30. 희귀의약품(Thuốc hiếm) 은 희귀질환의 예방, 진단 및 치료에 사용되거나 항시 구비되어 있지
않은 의약품으로 보건부장관의 규정에 따른다.
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.
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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. Trường hợp hạn dùng chỉ thể hiện tháng,
năm thì hạn dùng được tính đến ngày cuối cùng của tháng hết hạn.
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. 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.
32. 불량의약품(Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng) 은 담당 국가기관에 등록된 품질 기준을
충족시키지 못하는 의약품을 의미한다.
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.
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. 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.
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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. 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.
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. Hành nghề dược là việc sử dụng trình độ chuyên môn của cá nhân để kinh doanh dược và
hoạt động dược lâm sàng.
36. 약사(Hành nghề dược) 란 의약품 사업을 하고 임상 약학 활동을 수행하기 위하여 개인의
전문자격을 사용하는 것을 의미한다.
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.
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. 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.
38. 생체이용률(Sinh

khả

dụng)이란

의약품의 활성물질 혹은

의약품으로부터 신체에

들어와

작용하는 물질이 신체의 활동 부위에 나타나는 속도와 흡수 정도의 측정을 의미한다.
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.
39. 생물학적 동등성(Tương đương sinh học) 이란 동일한 시험 조건 하에서 비교했을 때 두 의약품
간의 생체 이용률의 유사성을 의미한다.
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.
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. Cảnh giác dược là việc phát hiện, đánh giá và phòng tránh các bất lợi liên quan đến quá
trình sử dụng thuốc.
41. 의약품감시(Cảnh giác dược) 란 의약품 사용과 관련된 유해작용의 탐지, 평가 및 예방을
의미한다.
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.
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. 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.
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.

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
제15조 전문약사책임자 및 의약품, 원료의약품 제조 시설에서의 품질보증담당자의 조건
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;
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.
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;
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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. 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.
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, 적합한 의약품, 원료의약품 제조시설
혹은 시험시설에서 3년간 전문실습한 사람이어야한다.
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.
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.

Điều 16. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn
thuốc, nguyên liệu làm thuốc
제16조 의약품 또는 원료의약품 도매시설에서의 전문약사책임자에 대한 조건
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.
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. 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.
2. 백신, 생물학적 제제 도매시설에서의 전문약사책임자는 이 법의 제13조 1항 a, b 혹은 d호에서
규정한 전문학위를 보유해야하며 적합한 의약시설에서 2년간 전문실습한 사람이어야한다.
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.
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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.

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
제17조 의약품 또는 원료의약품 수출입시설에서의 전문약사책임자에 대한 조건
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.
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. 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.
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.
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.
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.

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
제20조 의약품의 임상시험 혹은 생물학적 동등성 시험 서비스 제공 시설에서의 전문약사책임자에
대한 조건
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.
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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. 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.
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.

Chương IV
KINH DOANH DƯỢC
제4장
의약사업
Mục 1. CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC
제1절 의약사업 설립과 조건

Điều 32. Hoạt động kinh doanh dược và cơ sở kinh doanh dược
제32조 의약사업 활동과 사업시설
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;
c) Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
đ) Kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc.
1. 의약사업활동은 다음을 포함한다:
a) 의약품, 원료의약품의 거래;
b) 의약품, 원료의약품 보존 서비스 제공;
c) 의약품, 원료의약품 시험 서비스 제공;
d) Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng;d) 의약품 임상시험 서비스 제공;
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dd) 의약품의 생물학적 동등성 시험 서비스 제공;.
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.
2. 의약 사업장은 다음을 포함한다:
a) 의약품, 원료의약품 생산시설;
b) 의약품, 원료의약품을 수입, 수출하는 사업장;
c) 의약품, 원료의약품 보존서비스를 제공하는 사업장;
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.

Điều 33. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
제33조 의약사업 자격 증명서(의약사업 조건 만족 증명서) 발급 조건
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
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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;
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.
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,

의약품

보관

창고,

보관

장비,

운송수단(차량),

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.
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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.
g)

의약품의

우수임상시험기준을

생물학적
충족하는

동등성

시험

서비스를

제공하는

시설은

(물리적)

장소,

생체유체(biofluids)분석시험실,

임상연구단계에서의
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. 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.
2. 전문약사책임자와 이 법의 제11조에서 규정한 직무에 해당하는 사람은 이 법의 제32조 2항에서
규정한 의약사업장과 관련된 약학실무증서를 소지해야한다.
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.
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.

Mục 3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC
제3절 의약사업시설의 권리와 책임

Điều 42. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược
제42조 의약사업시설의 권리와 책임
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;
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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;
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.
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. 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;
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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, 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.
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;
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;
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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. 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.
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.

Điều 43. Quyền và trách nhiệm của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
제43조 의약품, 원료의약품 생산시설의 권리와 책임
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;
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.
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1. 의약품, 원료의약품 생산시설은 다음과 같은 권리를 지닌다:
a) 본 법의 제42조 1항에 규정된 권리;
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. 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.
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.
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Điều 44. Quyền và trách nhiệm của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc
제44조 의약품, 원료의약품 수출입시설의 권리와 책임
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;
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.
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;

본 법의 규정에 따른 의약품, 원료의약품의 회수 요청;

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. 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.
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.
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Điều 52. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng
제52조 의약품 임상시험 서비스 제공 시설의 권리와 책임
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.
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. 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.
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;
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d) 의약품 임상시험의 진실성과 객관성의 보장;
dd) 의약품임상시험을 의뢰한 기관, 조직 또는 개인으로부터 재정 및 인사조직에 있어
독립적이어야한다.

Chương V
ĐĂNG KÝ, LƯU HÀNH, THU HỒI THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
제5장
의약품 및 원료의약품 등록, 유통, 회수

Mục 1. ĐĂNG KÝ THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
제1절 의약품, 원료의약품 등록

Điều 54. Đối tượng và yêu cầu đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc
제54조 의약품, 원료의약품 등록 요구와 대상
1. Thuốc phải đăng ký trước khi lưu hành tại Việt Nam, trừ trường hợp sau đây:
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.
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. 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.
2. 원료의약품은 베트남에서 유통되기 전에 반드시 등록되어야하며 다음의 경우는 제외한다:
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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. 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.
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. 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.
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. 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;
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.
5. 수입 의약품, 원료의약품의 베트남에서의 유통등록에 대하여, 해외의 의약품, 원료의약품
생산시설은 다음 중 한가지 형태로 우수제조기준을 충족하는지 평가를 받아야만한다:
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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. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký lưu hành đối với dược liệu, tá dược, vỏ nang và
khoản 5 Điều này.
6. 정부는 생약, 부형제, 캡슐 유통 등록과 본 조의 5항의 세부사항을 규정한다.

Điều 55. Hình thức đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc
제55조 의약품, 원료의약품 등록 형식
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.
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. 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.
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;
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c) 이미 유통등록증을 발급받았으나 생산시설의 변경이 있는 경우, 단 2차포장시설, 출고시설과
출고장소의 변경은 제외로한다.
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.
3. 베트남에서 발급된 의약품, 원료의약품 유통등록증의 수정 및 보충은 등록증의 유효기간에 변동이
있을 경우 행하여진다, 본 조의 2항 b와 c호에 규정된 경우는 제외한다.
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.
4. 의약품, 원료의약품 유통허가증의 연장등록은 유통허가증의 유효기간이 만료된 경우에 이루어지며
의약품, 원료의약품의 연장 등록 시점의 행정 서류 변경을 포함한다.

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
제56조 의약품 또는 원료의약품의 유통등록에 대한 심사, 서류, 수속, 발급 허가·연장·수정·보충을
위한 기한
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.
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. 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
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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.
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;
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. 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;
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.
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;
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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. 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.
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. 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.
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;
c) 의약품, 원료의약품의 유통등록증 발급, 연장, 수정, 보충이 이루어지지 않거나 이를 위한 조건이
충분하지 않은 경우에는 이에 대한 분명한 이유를 서면으로 답변해야한다.
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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.
6. 의약품, 원료의약품의 유통등록증의 유효기간은 교부 혹은 연장일로부터 5년이다.
안전성과 유효성을 추가로 모니터링해야하는 의약품의 경우, 유통등록증의 유효기간은 교부일로부터
3년이다.
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.
7. 보건부장관은 의약품, 원료의약품 유통등록증 서류, 허가, 연장, 수정 및 보완을 위한 서류와
절차를 상세히 규정해야한다.

Điều 57. Quyền và trách nhiệm của cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc
제57조 의약품, 원료의약품을 등록한 시설의 권리와 책임
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.
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. 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.
2. 의약품, 원료의약품을 등록한 시설은 다음과 같은 책임을 지닌다:
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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.

Điều 58. Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
제58조 의약품, 원료의약품 유통등록증 취소
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;
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.
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;
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;
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g) 의약품, 원료의약품을 생산한 시설 혹은 등록한 시설이 베트남에서의 의약품, 원료의약품
유통등록증 취소 신청을 요청한 경우.
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.
2. 보건부장관은 의약품, 원료의약품의 유통등록증 취소를 위한 서류 및 절차를 상세히 규정해야한다.

Điều 61. Nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc lưu hành trên thị trường
제61조 시장에서 유통되는 의약품, 원료의약품의 라벨링
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.
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;
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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. 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 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.
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.
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.
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.

Mục 3. THU HỒI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
제3절 의약품, 원료의약품 리콜

Điều 62. Các trường hợp thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc
제62조 의약품, 원료의약품을 리콜하는 경우
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;
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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.
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. 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;
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.
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.
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Chương VIII
THÔNG TIN THUỐC, CẢNH GIÁC DƯỢC VÀ QUẢNG CÁO THUỐC
제8장
의약품 정보, 경고 및 광고

Điều 76. Nội dung và trách nhiệm thông tin thuốc
제76조 의약품 정보의 내용과 책임
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.
1. 의약품 정보는 질병의 진찰, 치료 의약실무자와 의약품사용자에게 합리적이고 안전하며 효과적인
의약품 사용법에 대한 지침을 제공하는 것을 목표로 한다. 
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.
2. 의약품 정보는 증거를 기반으로 정보수신자에게 적합하게 명확하고 충분하며 정확히, 이해하기
쉬운 방식으로 정보수신자에게 적합하게 업데이트 되어야 한다.
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.
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. 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.
4. 베트남국가약전은 의약품의 합리적, 안전하며 효과적인 사용에 관한 공식 지침이다. 보건부 장관은
베트남국가약전의 발행과 갱신에 대한 책임을 지닌다.
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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.
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. Trách nhiệm cung cấp thông tin thuốc được quy định như sau:
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.
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;
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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;
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. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thuốc phải chịu trách nhiệm về những thông tin do
mình cung cấp.
7. 의약품 정보를 제공한 조직, 개인은 그들이 제공하는 정보에 대한 책임을 지닌다.

Điều 77. Cảnh giác dược
제77조 의약품 감시
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.
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. 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.
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.
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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.
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. 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.
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. 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.
5. 의약품 생산시설, 조제시설, 가공시설, 의약품등록시설은 다음과 같은 책임을 지닌다:
a) 시장에서 유통되는 의약품의 품질, 안전, 유효성 모니터링을 조직할 책임;
b) 시설이 생산, 유통등록, 조제, 가공한 의약품의 품질, 안전성 및 유효성에 관한 정보를 관할 기관에
보고하고 업데이트 할 책임.
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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.
6. 보건부장관은 사용자에게 안전하지 않은 이상징후를 보이는 의약품의 제조, 거래, 사용, 봉인 및
보관의 중지를 규정한다.

Điều 78. Tổ chức hoạt động thông tin thuốc và cảnh giác dược
제78조 의약품 정보와 경고 활동 조직
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.
1. 의약사업장 및 진료, 치료 시설은 시설 내에 의약품 정보 및 의약품 감시 활동을 조직할 책임을
지닌다.
2. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức hệ thống thông tin thuốc và cảnh giác dược.
2. 보건부장관은 의약품 정보 및 의약품 감시 시스템을 조직할 책임을 지닌다.
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.
3. 정부는 의약품 정보의 내용, 권한, 서류, 절차, 심의와 인증에 관한 세부사항을 상세히
규정해야한다.

Điều 79. Quảng cáo thuốc
제79조 의약품 광고
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.
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. Điều kiện đối với thuốc được quảng cáo được quy định như sau:
a) Thuộc Danh mục thuốc không kê đơn;
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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.
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. 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.
3. 정부는 의약품 광고 내용, 권한, 서류, 절차, 심의와 인증에 대하여 상세히 규정해야 한다

Chương XI
THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG, THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC CỦA THUỐC
제11장
임상시험, 생물학적 동등성시험
Mục 1. THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG
제1절 의약품 임상시험

Điều 86. Các giai đoạn thử thuốc trên lâm sàng
제86조 임상시험의 단계
1. Giai đoạn 1 là giai đoạn đầu tiên thử nghiệm trên người nhằm đánh giá sơ bộ về tính an
toàn của thuốc.
1. 1단계는 의약품의 안전성을 사전에 평가하기 위해 사람에게 투여하는 첫번째 단계이다.
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.
2. 2 단계는 사용 대상자에게서 면역성을 생성하는 백신의 능력을 포함하여 의약품의 안전성과
유효성을 입증하고 임상시험을 위한 최적의 용량을 확인하기 위한 시험 단계이다.
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.
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3. 3단계는 제형의 안정성과 의약품의 안전성 및 유효성을 파악하거나 사용 대상자에 대한 백신의
보호효과 및 안전성을 평가하기 위한 대규모 시험 단계이다.
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.
4. 4단계는 의약품 유통 허가 후 안전성과 유효성을 지속적으로 평가하고 백신이 요구되는 조건에서
폭넓게 사용된 후 백신의 보호 효과를 모니터링하기 위하여 수행된다.

Điều 87. Thử thuốc trên lâm sàng để đăng ký lưu hành thuốc
제87조 유통 등록을 위한 의약품 임상시험
1. Thử thuốc trên lâm sàng giai đoạn 1, 2 và 3 được thực hiện trước khi đăng ký lưu hành
thuốc.
1. 임상시험의 1, 2, 3 단계는 의약품이 유통 등록되기 전에 실시되어야 한다.
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.
2. 4 단계는 의약품이 유통 등록된 후 규제기관의 요청에 따라 실시된다.

Điều 88. Yêu cầu đối với thuốc thử lâm sàng
제88조 임상시험용의약품에 대한 요건
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.
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. Nhãn thuốc thử lâm sàng phải ghi dòng chữ “Thuốc dùng cho thử lâm sàng. Cấm dùng cho
mục đích khác”.
2. 임상시험용 의약품의 라벨에는 “임상시험용 의약품; 다른 용도의 사용은 금지됨”이라는 문구를
포함하여야 한다.
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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
제89조 임상시험의 대상이 되는 의약품, 임상시험 면제 의약품 또는 의약품 등록 전에 특정 단계의
임상시험을 수행하여야 하는 의약품
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;
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.
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. 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.
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
c) 세계에서 적어도 1개국 이상에서 판매 증명서를 가지고 있지만 안전성과 유효성에 대한 임상적
데이터가 충분하지 않은 백신
3. Thuốc được miễn thử lâm sàng trong trường hợp sau đây:
a) Thuốc generic;
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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.
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. 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.
4. 보건부장관은 안전성 및 유효성 입증을 위한 임상시험 데이터의 요건과 임상시험 또는 특정
단계의 임상시험이 면제되며 4단계 임상시험을 수행하여야 하는 의약품의 기준을 정하여야 한다.

Điều 90. Điều kiện của người tham gia thử thuốc trên lâm sàng
제90조 의약품 임상시험 참여자의 조건
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.
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. 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.
2. 미성년자 또는 사회 활동 능력이 상실된 사람의 경우 법에 규정된 바에 따라 대리인 또는
보호자의 동의를 받아야 한다.
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.
3. 임부 또는 모유 수유 중인 여성의 경우 그러한 여성를 선정하는 사유 및 보호하기 위한 조치를
임상시험 등록을 위한 제출서류에 명시하여야 한다.
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Điều 91. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thử thuốc trên lâm sàng
제91조 의약품 임상시험 참여자의 권리와 의무
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.
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. 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.
2. 임상시험에 참여한 사람은 승인된 임상시험 관련 서류에 명시된 조사자의 지침을 준수하여야
한다.

Điều 92. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng
제92조 임상시험에 사용하는 의약품을 보유한 조직과 개인의 권리 및 의무
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.
1. 임상시험에 사용하는 의약품을 보유한 조직 또는 개인은 다음의 권리를 가진다.
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a) 임상시험을 수행하기에 적절한 물리적 기반과 전문 인력을 가진 조직을 선정할 것
b) 모든 연구 결과를 소유할 것
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;
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng và tính an toàn của thuốc do mình cung
cấp.
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

Điều 93. Quyền và trách nhiệm của cơ sở nhận thử thuốc trên lâm sàng
제93조 임상시험을 수행하는 기관의 권리와 책임
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.
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. 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;
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d) Độc lập về kinh tế, tổ chức nhân sự đối với tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng.
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.

Điều 94. Nguyên tắc và thẩm quyền phê duyệt thử thuốc trên lâm sàng
제94조 임상시험 승인에 대한 원칙
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.
1. 의약품 임상시험은 관련 문서가 국립 생명과학연구 윤리심의위원회의 과학적 윤리적 기준에 따라
심의를 받아야 하며, 보건부의 서면 승인을 받은 후 실시되어야 한다.
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;
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.
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
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d) 임상시험의 단계를 엄격히 따르고 GCP를 적용할 것
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.
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.

Điều 95. Hồ sơ, quy trình thử thuốc trên lâm sàng
제95 조 의약품 임상시험을 위한 서류 및 절차
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.
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
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h. 임상시험에 사용하는 의약품의 라벨
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.
2. 의약품 임상시험은 아래 과정에 따른다.
a) 의약품 임상시험의 등록
b) 임상시험의 승인
c) 임상시험의 준비
d) 임상시험 결과의 승인
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều này.
3. 보건부장관은 이 조항과 관련된 상세 내용을 정하여야 한다.

Mục 2. THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC CỦA THUỐC
제2절 의약품 생물학적 동등성 시험

Điều 96. Các giai đoạn thử tương đương sinh học của thuốc và thuốc phải thử tương đương
sinh học
제96조 생물학적 동등성시험의 단계 및 생물학적 동등성시험 대상 의약품
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.
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
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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.
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
제97조 생물학적 동등성시험에 참여하는 사람의 조건, 권리 및 의무
1. Người tham gia thử tương đương sinh học của thuốc phải đáp ứng điều kiện quy định tại
Điều 90 của Luật này.
1. 생물학적 동등성시험에 참여하는 사람은 이 법 제90조에 명시된 조건을 만족하여야 한다.
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.
2. 생물학적 동등성시험에 참여하는 사람은 이 법 제91조에 명시된 권한과 의무를 진다.

Điều 98. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thuốc thử tương đương sinh học
제98조 생물학적 동등성시험에 사용하는 의약품을 보유한 조직 및 개인의 권한과 책임
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.
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. 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;
b) Ký kết hợp đồng về việc thử tương đương sinh học với cơ sở nhận thử tương đương sinh
học của thuốc;

- 80 -

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng và tính an toàn của thuốc do mình cung
cấp.
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

Điều 99. Quyền và trách nhiệm của cơ sở nhận thử tương đương sinh học của thuốc
제99조 의약품 생물학적 동등성시험을 수행하는 기관의 권리와 의무
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.
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. 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;

- 81 -

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.
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.

Điều 100. Nguyên tắc phê duyệt việc thử tương đương sinh học của thuốc
제100조 생물학적 동등성시험의 승인에 대한 원칙
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.
1. 생물학적 동등성시험은 관련 문서가 국립 생명과학연구 윤리심의위원회의 과학적 윤리적 기준에
따라 심의를 받아야 하며, 보건부의 서면 승인을 받은 후 실시되어야 한다.
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.
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
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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.
3. 생명과학연구 윤리심사위원회는 생물학적 동등성시험을 위한 서류 일체에 대한 과학적 윤리적
사항을 심사하고, 연구개요를 승인하여야 한다.

Điều 101. Hồ sơ, quy trình thử tương đương sinh học của thuốc
제101조 생물학적 동등성시험을 위한 서류 및 절차
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.
1. 생물학적 동등성시험을 위한 서류는 다음을 포함하여야 한다.
a) 생물학적 동등성시험을 위한 서면 요청서
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. 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.
2. 생물학적 동등성시험은 아래 과정에 따른다.
a) 생물학적 동등성시험의 등록
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b) 생물학적 동등성시험의 승인
c) 생물학적 동등성시험의 준비
d) 생물학적 동등성시험 결과의 승인
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều này.
3. 보건부장관은 이 조항과 관련된 상세 내용을 정하여야 한다.

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
제12장
의약품, 원료의약품 및 1차 포장에 대한 품질기준 및 검사에 대한 규정

Điều 102. Quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực
tiếp với thuốc
제102조 의약품, 원료의약품 및 1차 포장에 대한 규정 및 품질기준
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.
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. 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.
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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. 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.
3. 보건부장관은 의약품, 원료의약품 및 1차 포장에 대한 국가 기준에 근거하여 베트남 약전을
발행하고, 외국 약전의 적용을 규정할 수 있다.

Điều 103. Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
제103조 의약품, 원료의약품 및 1차 포장의 검사
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.
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. 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.
2. 의약품 제조에 사용되기 전에 원료의약품 및 1차 포장은 품질기준을 만족하는지에 대한 검사를
시행하여야 한다.
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.
3. 의약품, 원료의약품 및 1차 포장은 인도되기 전에 제조사에 의해 품질기준을 만족하는지에 대한
검사를 시행하여야 한다.
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;
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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.
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. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều này.
5. 보건부장관은 이 조항과 관련된 상세 내용을 정하여야 한다.

Điều 104. Cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc
제104조 의약품 및 원료의약품 검사 기관
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.
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. 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;
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;

- 86 -

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.
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. 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.
3. 의약품 및 원료의약품 검사 서비스 제공 기관은 제51조제2항에 명시된 책임을 진다.
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.
4. 제약 사업 기관의 실험실은 해당 기관의 의약품, 원료의약품 및 1차 포장에 대한 검사를 실시할
책임을 진다.
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.
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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의약품 및 의약품 원료의 품질에 관한 통자(11/2018/TT-BYT)
CỘNG HÒA XÃ

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

보건부

베트남사회주의공화국
독립

- 자유

Hà Nội, ngày 04 tháng

Số: 11/2018/TT-BYT

- 행복

05 năm 2018

하노이, 2018.5.4

번호: 11/2018/TT-BYT

THÔNG TƯ
Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
의약품, 원료의약품 품질에 관한 통자
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.
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 6 월 20 일 75/2017/NĐCP 의정에
근거;
의약품관리국 국장의 제안에 따라,
보건부는 의약품, 원료의약품의 품질에 관한 통자(시행세칙)을 발의한다.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
제1장
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총칙

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
제 1 조 규제범위
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.
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

Điều 2. Giải thích từ ngữ
제 2 조 용어의 해석
Trong Thông tư này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
본 통자(시행세칙)에서 다음 용어들은 아래와 같이 해석된다:
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.
1. 의약품, 원료의약품 은 품질 기준, 품질수준, 시험방법과 의약품 및 원료의약품 품질과관련된 기타
관리요구사항을 포함한 기술 특성에 관한 규정이다.
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”.
2. GLP 는 "Good Laboratory Practices"의 영문약자로, 베트남어로는 "우수 의약품실험실 시행"으로
변역된다.
3. WHO là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “World Health Orgarnization”, được dịch
sangtiếngViệtlàTổchứcYtếthếgiới.
3. WHO 는 "World Health Orgarnization"의 영문약자로, 베트남어로는 "세계보건기구"로 번역된다.
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.
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.
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Chương II
ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC,
NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
제2장
의약품, 원료의약품 품질기준 적용

Điều 3. Quy định chung
제3조 일반규정
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.
1. 의약 사업장, 의약품 조제시설은

약전 또는 의약품, 원료의약품 생산, 조제시설의 품질 표준에

따른 의약품, 원료의약품의 품질기준을 적용하여야한다.
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.
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. 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.
3. 보건부는 의약품, 원료의약품 등록에 관한 규정, 아직 유통등록증이 없는 의약품, 원료의약품의
수입 승인에 관한 규정에따라

심사서류를 작성하며 의약품, 원료의약품 품질기준을 승인한다.

Điều 4. Áp dụng dược điển
제 4 조 약전 적용
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;
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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 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.
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;
d) 생약제제의 경우 의약 사업장 및 의약품 조제 시설은 본 항의 a 호에 규정된 약전 혹은 의약품의
원산국 약전을 적용할 수 있다.
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.
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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.

Chương III
KIỂM NGHIỆM THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
제3장
의약품, 원료의약품의 시험

Điều 7. Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc
제 7 조 의약품, 원료의약품의 시험
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.
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.
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. 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.
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. Trả lời kết quả phân tích, kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc:
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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).
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 phiếu kiểm nghiệm hoặc phiếu phân tích,
cơ sở kiểm nghiệm phải gửi phiếu kiểm nghiệm hoặc phiếu phân tích tới cơ quan kiểm tra chất
lượng, cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu có thuốc, nguyên liệu làm thuốc được lấy mẫu và cơ sở
được lấy mẫu.
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:

- 94 -

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.
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;
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
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보고서를

보건부(의약품관리국)로

quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn

보내며,
로

보내거나

전자문서(스캔본)을
시험시설의

공식

연락

이메일
주소,

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. 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.
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;
b) 진정(클레임)이 들어온 품질 기준의 재검사는 약사법 제 105 조 2 항의 규정에 따라 보건부가
지정하는 시험시설에서 시행된다.
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:
- 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.
5. 시료 보관:
a) 시험을 거치고 품질 확정결과가 나온 의약품, 원료의약품은 반드시 시료를 남겨야 한다. 의약품,
원료의약품 시료는 봉인되어 라벨에 기재된 조건대로 보관되어야한다.
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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. 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.
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.

Điều 8. Kiểm nghiệm trước khi lưu hành đối với thuốc được quy định tại Khoản 4 Điều 103
của Luật dược
제 8 조 약사법 제 103 조 4 항에 규정된 의약품들의 유통 전 시험
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.
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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

의약품을 생산한

시설명단에 속하는 외국 의약품

생산시설에서 생산된 의약품.
2. Quy định việc kiểm nghiệm xác định chất lượng thuốc:
a) Lấy mẫu thuốc:
- 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.
2. 의약품 품질 확정시험 규정:
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 조 1 항 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

혈액 및 혈장분획제제

생물학적제제 의약품수입시설은 본 통자(시행세칙)의 제 10 조, 제 11 조의 규정에 따라 시료를 보낸다;
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d) 본 통자(시행세칙) 제 7 조 3 항 c 호에 규정된 기한동안, 시험시설은 수신한 시료에 대한
시험결과를 반드시 회신하여야한다.
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.
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. 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.
4. 매달정기적으로, 지정된 검사기관은 본 통자(시행세칙)에 첨부된 부록 III 의 7 번 샘플 규정에 따라
보건부(약물관리국)에 의약품시험을 보고해야한다.
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.
5. 보건부(약물관리국)는 본 조 3 항의 규정에 따라 지정된 시험시설의 명단을 약물관리국의
웹페이지에 발표 및 업데이트한다.
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 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.
6. 의약품 생산, 수입시설은 다음과 같은 책임을 진다:
a) 규정에 따른 생산시설, 수입시설의 의약품 품질확정시험 경비 지불;
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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. 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.
7. 백신, 항체를 함유한 혈청, 사람의 혈액 및 혈장분획제제인 생물학적 제제의 시험은 본
통자(시행세칙)의 제 10 조와 11 조의 규정에 따라 시행한다.

Điều 10. Kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm là huyết thanh chứa kháng thể, dẫn xuất của máu và
huyết tương người
제 10 조 백신, 항체를 함유한 혈청, 사람의 혈액 및 혈장분획제제인 생물학적 제제의 시험
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.
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. 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).
2. 본 통자(시행세칙)의 제7조3항에 규정된 기한동안, 본 통자(시행세칙)의 제11조의 규정에 따른
샘플과 서류를 받은 날로부터, 국가 의료 백신 및 생물학적제제 검정원은 다음을 진행한다:
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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

의약품 등록에 대한 통자(44/2014/TT-BYT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ Y TẾ

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

보건부

베트남사회주의공화국
독립

- 자유

- 행복

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm

Số: 44/2014//TT-BYT

2014

하노이, 2014.11.25

번호: 44/2014/TT-BYT

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ THUỐC
의약품 등록에 대한 통자

Căn cứ Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày31 tháng 8 năm 2012 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 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.
의약품법 34/2005/QH11(2005.6.14.);
보건부의 기능, 임무, 권한 및 조직구조를 규정한 시행령 63/2012/ND-CP(2012.8.31.);
베트남 의약품 등록 국장, 의료기기 및 사업부 국장의 요청에 따라
보건부장관은 의약품 등록에 대한 통자를 공포한다.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
제1장
일반조항
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
제1조 목적
Thông tư này quy định việc đăng ký thuốc dùng cho người lưu hành tại Việt Nam.
이 통자는 베트남에서 사람을 대상으로 판매허가된 의약품의 등록에 대한 사항을 규정한다.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
제2조 용어의 해석
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
이 통자에서 아래의 용어는 다음과 같이 해석된다.
1. Thuốc hóa dược là thuốc chứa hoạt chất đã xác định thành phần, công thức, độ tinh khiết.
1. 의약품이란

조성, 제형 및 순도가 규명된 활성성분을 포함하는 약물을 말한다.

2. Hoạt chất mới là hoạt chất có trong thành phần của thuốc lần đầu tiên đăng ký lưu hành
tại Việt Nam.
2. 신약 유효성분이란 베트남에서 최초로 판매허가를 위하여 등록(이하 등록)된 의약품에 포함된
활성성분을 말한다.
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.
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. 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.
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.
5. Tên thương mại của thuốc là tên thuốc được đặt khác với tên gốc hoặc tên chung quốc tế.
5. 의약품 제품명이란 그 의약품의 일반적인 명칭이나 국제 일반명이 아닌 의약품의 명칭을 말한다.
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.
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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. 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
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. 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.
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. 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.
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. 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.
10. 신청자란 판매를 위한 증명서를 신청하거나 등록된 의약품의 업데이트 또는 변경을 위하여
문서를 제출하는 업체를 말한다.
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.
11. 의약품 제조사란 완제 의약품을 생산하기 위하여 적어도 한 단계의 제조 또는 품질 검사에
포함된 업체를 말한다.

Điều 3. Yêu cầu, quyền và trách nhiệm đối với cơ sở đăng ký thuốc
제3조 신청자의 요건, 권리 및 의무
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.
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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.
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. 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.
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. 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;
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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.
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.
3. 신청자는 다음을 준수하여야 한다:
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
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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

Điều 6. Yêu cầu về phiếu kiểm nghiệm thuốc trong hồ sơ đăng ký
제6조 등록신청서의 의약품 검사 보고서에 관한 요건
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.
1. 의약품, 생물학적 제제, 한방제제 또는 생약제제
a) GMP 요건을 만족하는 의약품 제조사는 의약품 품질요건을 검증하고 자체 시험을 실시하여
등록신청서에 검사보고서를 첨부할 것
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. 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
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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.
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. 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.
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.

Điều 7. Yêu cầu về an toàn, hiệu quả của thuốc
제7조 의약품의 안전성 및 유효성 관련 요건
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.
1. 신약이 베트남에서 판매 허가를 받는 경우 임상시험에 대하여 베트남 보건부에서 발표한 통자
03/2012/TT-BYT에 따라 임상시험을 실시하여야 한다.
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.
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.
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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.

Điều 8. Yêu cầu về sinh khả dụng và tương đương sinh học của thuốc
제8조 의약품의 생체이용률 및 생물학적 동등성에 관한 요건
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 .
등록된 의약품의 생체이용률 및 생물학적 동등성에 관한 보고서는 2010.4.26 보건부장관이 발표한
08/2010/TT/BYT를 준수하여야 한다.

Điều 9. Các hình thức đăng ký thuốc
제9조 의약품 등록 서식
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:
의약품, 생물학적 제제, 백신, 항체를 포함하는 혈청, 체외진단 의약품, 한방제제, 생약제제 및
원료의약품은 다음과 같이 등록한다.
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;
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.
1. 신규 등록은 다음의 의약품에 적용한다.
a) 베트남에서 의약품 등록번호가 부여되지 않은 의약품
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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. 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.
2. 재등록은 등록번호가 만료되고 제3절에 기술된 등록갱신 요건을 만족하지 못하는 의약품에
적용한다.
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.
- 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;
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- 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.
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.
- 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. 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.
4. 변경은 등록된 의약품이 별첨 2에 언급된 바에 따라 등록번호가 유효한 기간 동안에 동록된
의약품의 변동이 있는 경우 적용된다.
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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.

Điều 10. Đặt tên thuốc
제10조 의약품의 명칭
1. Bộ Y tế khuyến khích các cơ sở đăng ký sử dụng tên thuốc theo tên chung quốc tế (INN).
1. 보건부는 국제 일반명(INN)을 사용하도록 신청자에게 권고한다.
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.
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

Điều 11. Ngôn ngữ, hình thức hồ sơ, mẫu thuốc và lệ phí
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제11조 언어, 신청서식, 의약품 견본 및 비용
1. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký:
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.
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. 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.
2. 의약품 등록을 위한 신청서는 A4 용지로 만들어야 하며, 튼튼하게 제본되어야 한다. 신청서는 그
내용의 순서대로 정리되어야 하며, 다른 파트별로 분리되어야 한다. 분리된 파트는 쉽게 참조할 수
있도록 번호를 매겨야 하며, 각 파트는 첫 페이지에 신청자 또는 의약품 제조사가 인증하여야 한다.
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;
đ) Mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc:
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- 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.
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. 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.
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. 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
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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 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.
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- 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.
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.
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.
- 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.
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- 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 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. 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.

- 118 -

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. 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.
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. 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.
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.

Điều 12. Hiệu lực của số đăng ký thuốc và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký lại, hồ sơ đăng ký gia
hạn
제12조

의약품 등록번호의 유효기간과 재등록, 등록갱신을 위한 처리기한

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.
1. 의약품 등록에 대한 최대 유효기간은 등록번호의 발행 또는 갱신 결정이 있은 날부터 5년이다.
보건부의 의약품 등록을 위한 자문위원회가 의약품의 안전성과 유효성을 계속 평가하도록 요구한
경우에는 의약품 등록번호의 발행 결정이 있은 날부터 최대 3년간 유효하다.
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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.
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.

Chương III
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC

제3장
의약품 등록 신청
Mục 1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC THÀNH PHẨM HÓA DƯỢC, VẮC XIN, HUYẾT THANH CHỨA
KHÁNG THỂ, SINH PHẨM Y TẾ
제1절 의약품, 백신, 항체를 포함하는 혈청 또는 생물학적제제의 등록 신청

Điều 16. Các hồ sơ phải nộp
제16조 제출자료의 종류
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;
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d) Phần IV. Hồ sơ lâm sàng.
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. 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;
2. 제네릭 의약품(의약품에 한정한다)의 신규등록 신청
a) Part 1. 행정서류 일체 및 의약품 정보
b) Part 2. 품질 보고서
3. Hồ sơ đăng ký lại, bao gồm:
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 (ICHCTD) 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;
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. 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;

- 121 -

- 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.
4. 등록갱신 신청
a) Part 1. 행정서류 일체 및 의약품 정보
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. 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.
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. 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.
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. Hồ sơ đăng ký các thay đổi khác: Hồ sơ phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này.
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7. 기타 변경의 등록 신청 : 이 조 제1항에 기술된 신청자료
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;
- 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) .
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. 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.
9. 가공된 의약품과 관련하여 2013.8.13 보건부장관이 발표한 가공된 의약품에 대한 통자
23/2013/TT-BYT에 기술된 바에 따라 제출문서를 요청할 것

Điều 17. Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm
제17조 행정서류 일체 및 의약품 정보
Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm bao gồm :
행정서류 일체 및 의약품정보는 다음을 포함하여야 한다.
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1. Mục lục;
1. 목차
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.
2. 신규등록 시 안전성 및 유효성 평가에 필요한 의약품에 대하여 발행된 서식 03/TT를 사용한
시판후 안전성 및 유효성에 대한 보고서
3. Tóm tắt về sản phẩm theo Mẫu số 04/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
3. 서식 04/TT를 사용한 제품 요약
4. Giấy ủy quyền (nếu có) theo Mẫu số 05/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
4. 서식 05/TT를 사용한 위임장(필요한 경우)
5. Đơn đăng ký theo Mẫu số 06/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
5. 서식 06/TT를 사용한 신청서
6. Trang bìa theo Mẫu số 07/TT ban hành kèm theo Thông tư này;
6. 서식 07/TT를 사용한 표지
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;
7. 서식 08/TT를 사용한 재등록 신청 관련 의약품에 대한 보고서
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;
8. 서식 09/TT를 사용한 등록갱신 신청 관련 의약품 등록의 내역 요약
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.
9. 의약품 거래소과 관련하여 의약품 거래 허가증, 허가증의 유효기간 내에는 모든 의약품에 대하여
한 번 제출된다.
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.
10. 외국 신청자와 관련하여 외국 규제기관에서 발행된 의약품 거래 허가증, 허가증의 유효기간
내에는 모든 의약품 등록을 위한 신청에 한번 제출된다.
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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11. 외국 의약품을 포함하여 서식 01/ATCD를 사용한 의약품 증명서(CPP)
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.
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. Nhãn thuốc, chỉ yêu cầu bản sao nhãn thuốc đã được phê duyệt đối với hồ sơ đăng ký gia
hạn;
13. 의약품 라벨, 등록 갱신 신청시에는 허가된 의약품 라벨의 사본만을 제출한다.
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;
14. 의약품 라벨링에 대한 지침에 따른 환자 설명서, 등록갱신에는 신청서 사본만을 제출한다.
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);
15. 서식 02/ACT를 사용한 의약품, 백신, 항체를 포함하는 혈청 및 생물학적 제제를 포함한 의약품
특성의 요약(등록갱신 신청시에는 요구되지 않는다.)
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.
16. 독점판매 계약서, 의약품 제조에 대한 위탁계약서
17. Giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ, hợp đồng chuyển giao quyền đối tượng sở hữu công
nghiệp có liên quan (nếu có).
17. 산업재산권 소유에 대한 증명서, 보호명칭 인도계약(있는 경우)
18. Các giấy tờ pháp lý khác (nếu có).
18. Other legal documents (if any).
18. 기타 법률 서류(있는 경우)
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.
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
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Điều 18. Hồ sơ chất lượng
제18조 품질 보고서
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.
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. 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 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:
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- 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.
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.

Điều 19. Hồ sơ tiền lâm sàng
제19조 비임상시험 보고서
Hồ sơ tiền lâm sàng thực hiện theo hướng dẫn tại Phần III- ACTD và bao gồm các tài liệu sau
đây:
비임상시험 보고서는 ACTD Part2의 지침을 준수하여야 하며, 아래의 내용을 포함하여야 한다.
1. Mục lục;
1. 목차
2. Khái quát nghiên cứu tiền lâm sàng;
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2. 비임상시험 개요
3. Tóm tắt về nghiên cứu tiền lâm sàng;
3. 비임상시험의 요약
4. Báo cáo nghiên cứu tiền lâm sàng;
4. 비임상시험 보고서
5. Các tài liệu tham khảo.
5. 참고

Điều 20. Hồ sơ lâm sàng
제20조 임상시험 보고서
Hồ sơ lâm sàng thực hiện theo hướng dẫn tại Phần IV- ACTD và gồm các tài liệu sau đây:
임상시험 보고서는 ACTD Part 4의 지침을 준수하여야 하며, 아래의 내용을 포함하여야 한다
1. Mục lục;
1. 목차
2. Tổng quan lâm sàng;
2. 임상시험 개요
3. Tóm tắt lâm sàng;
3, 임상시험 보고서의 요약
4. Bảng liệt kê các nghiên cứu lâm sàng;
4. 임상시험 목록
5. Báo cáo nghiên cứu lâm sàng;
5. 임상시험 보고서
6. Các tài liệu tham khảo.
6. 참고

Chương IV
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUỐC VÀ THẨM QUYỀN CẤP, TẠM NGỪNG, RÚT SỐ ĐĂNG KÝ
제4장
의약품 등록 및 의약품 등록 번호 발행, 보류 또는 취소 절차
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Điều 29. Trình tự, thủ tục tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc
제29조 의약품 등록 신청서의 접수 및 검증 절차
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.
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.
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.
c) 의약품 등록번호가 유효한 경우 중대한, 경미한 또는 기타 변경 등록 신청서를 검토하고 회신한다.
회신은 직접 또는 우편으로 송부한다.

Điều 30. Thẩm quyền cấp số đăng ký
제30조 의약품 등록번호의 발행
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:
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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.
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

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
제31조 중대한, 경미한, 기타 변경 등록에 대한 회신 또는 발행의 기한
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.
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. 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.
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
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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.
4. 기타 변경의 등록 신청과 관련하여 제1항 및 제2항에 기술된 신규등록 신청 및 기한을
준수하여야 한다.
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;
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.
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

Điều 32. Các trường hợp rút số đăng ký thuốc
제32조 의약품 등록번호의 철회
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:
의약품 등록번호의 유효기간 내에서 보건부는 다음의 경우 등록된 의약품의 등록번호의 철회를
고려한다.
1. Thuốc được sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký lưu hành đã được Bộ Y tế xét duyệt.
1. 의약품이 보건부의 승인을 받은 등록신청에 위배되어 제조된 경우
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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.
2. 품질기준을 만족하지 못하는 제조 로트가 2 이상이거나 품질기준을 위반한 사례는 1건이지만
심각한 위반이라고 의약품 품질 당국이 결정한 의약품
3. Cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đăng ký đề nghị rút số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
3. 의약품 제조사 또는 신청자가 베트남에서 의약품 등록번호의 철회를 신청한 경우
4. Thuốc bị rút số đăng ký lưu hành ở nước sở tại.
4. 의약품 등록번호가 모국에서 철회된 의약품의 경우
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.
5. WHO, 베트남 또는 외국 규제기관에서 권고된 대로 사용하였을 때 안전하지 않은 활성물질을
포함하는 의약품의 경우
6. Thuốc bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
6. 규제기관에 의해 지적재산권을 침해하는 의약품으로 결론이 난 경우
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.
7. 신청자가 스스로 또는 규제기관에 의하여 폐쇄가 이루어진 날로부터 제3조 제3항 I호 또는 제4조
제2항 d호에 의해 신청자 교체가 이루어지지 않은 경우

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
제33조 의약품 등록의 신규신청 또는 의약품 등록번호 발행의 보류(정지)
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:
보건부는 다음의 경우 의약품 등록을 위한 신규 신청 또는 의약품 등록번호의 발행을 보류한다.
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.
1. 신청자 또는 의약품 제조사가 의약품 판매 전에 품질 기준을 충족시키지 못하는 의약품 로트가
2개 이상이거나 1년 이내에 판매를 중단한 경우
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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.
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. 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;
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. 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;
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. 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;
5. 신청자 또는 의약품 제조사가 입증된 자료나 과학적 증거 없이 의약품의 효능, 효과 및 안전성에
관한 문서, 데이터 또는 정보를 제출한 경우
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.
6. 신청자 또는 의약품제조사가 제조등록 신청서에 기술된 바에 따라 연구 또는 제조되지 않은
의약품 견본을 제출한 경우
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.
7. 신청자가 제9조제4항에 기술된 바에 따라 베트남 의약품청의 요구에 대해 업데이트된 정보를
제출하지 못하는 경우
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4

의약품 라벨링, 원료의약품 및 의약품 사용지침에 대한
통자(1/2018/TT-BYT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ Y TẾ

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

보건부

베트남사회주의공화국
독립 - 자유 - 행복

Số: /2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2017

번호: 1/2018/TT-BYT

THÔNG TƯ
Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
의약품 라벨링, 원료의약품 및
의약품 사용지침에 대한 통자

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.
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;
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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.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1장
총칙

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
제1조 규제 범위
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.
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
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.
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

'54/2017/NĐ-C의정이라 함)의 제75조 1항에 규정된 상업적 목적이 아닌 수입 의약품;
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의정(이하

c) 54/2017/NĐ-CP의정의 제67조 1항에 규정된 국가 안보, 전염병 예방 및 통제, 자연재해와 재난
극복을 위한 긴급한 요구에 부응하기 위하여 사용되는 수입의약품.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
제2조 용어의 해석
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
본 통자(시행세칙)에서 다음 용어들은 아래와 같이 해석된다:

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).

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. 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.

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

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.

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. 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.

4. 의약품 및 원료의약품의 원라벨 은 의약품, 원료의약품의 상품포장과 함께 생산시설에서 처음으로
붙인 라벨을 의미한다.

Điều 3. Vị trí nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
제3조 의약품, 원료의약품 라벨의 위치와 사용설명서
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).
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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. 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.
2. 의약품 사용설명서는
외부포장이

없는

의약품의

의약품의 라벨의 불가분한 부분으로
경우

사용지침은

의약품에

직접

의약품의 외부포장에 포함된다.

접촉하는

포장재

혹은

그

위에

인쇄되어야한다.

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
제4조

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

사용지침의 언어
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.
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. 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.
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.

Chương II
NỘI DUNG CỦA NHÃN, TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
제2장
의약품의 라벨, 사용설명서의 내용

Mục 1 NỘI DUNG BẮT BUỘC THỂ HIỆN TRÊN NHÃN
제1절 라벨상의 필수내용
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Điều 7. Nhãn bao bì ngoài của thuốc, nguyên liệu làm thuốc
제7조 의약품, 원료의약품의 외부포장 라벨
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.
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. 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:
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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.
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);
đ) 원료의약품의 로트 번호, 생산일자, 유효기한, 보관조건;
e) 원료의약품 생산시설의 이름, 주소;
g) 원료의약품 수입시설의 이름, 주소 (수입 원료의약품의 경우);
h) 원료의약품의 원산지.
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.
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
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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. 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”.
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".

Điều 9. Nhãn bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, nguyên liệu làm thuốc
제9조 의약품, 원료의약품의 직접 포장 라벨
1. Nhãn bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc phải ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc sau đây:
a) Tên thuốc;
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.
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. 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.
2. 원료의약품의 직접 포장 라벨.
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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. 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.
3. 외부포장이 없는 의약품, 원료의약품은 그 직접포장이 본 통자(시행세칙)의 제7조의 규정에 따른
내용을 외부 포장에 충분히 기록하여야 한다.

Mục 2 NỘI DUNG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
제2절 의약품 사용설명서 내용

Điều 12. Nội dung tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
제12조 의약품 사용설명서 내용
Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bao gồm những nội dung sau đây:의약품 사용설명서는 다음과
같은 내용을 포함한다:
1. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc.
1. 의약품명.
2. Thành phần công thức thuốc.
2. 의약품 복용시 주의해야 할 신호와 권고.
3. Dạng bào chế.
3. 의약품식 성분.
4. Chỉ định.
4. 조제형태
5. Cách dùng, liều dùng.
5. 지시사항.
6. Chống chỉ định.
6. 복용법, 용량.
7. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc.
7. 약물 복용 시 경고 및 주의사항
8. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú
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8. 임산부와 어린아이의 의약품 사용.
9. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.
9. 차량 운전, 기계 조작 가능 여부에 미칠 영향.
10. Tương tác, tương kỵ của thuốc.
10. 의약품 상호작용과 병용주의/금기.
11. Tác dụng không mong muốn của thuốc.
11. 약물이상반응(원하지 않았던 반응).
12. Quá liều và cách xử trí.
12. 과다복용과 처치.
13. Đặc tính dược lực học (không bắt buộc đối với thuốc không kê đơn, thuốc dược liệu, thuốc
cổ truyền).
13. 약력학 특성 (일반의약품, 생약제제, 전통의약품의 경우 필수사항 아님).
14. Đặc tính dược động học (không bắt buộc đối với thuốc không kê đơn, thuốc dược liệu,
thuốc cổ truyền).
14. 약동학 특성(일반의약품, 생약제제, 전통의약품의 경우 필수사항 아님).
15. Quy cách đóng gói.
15. 포장규격.
16. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc.
16. 보관조건, 유효기한, 의약품의 품질기준.
17. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc.
17. 의약품 생산시설의 이름, 주소.
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전화 : 02-2183-0812
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