
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ Y TẾ 

Số:            /SYT-NVD 
V/v thực hiện Quyết định của Cục 

QLD ban hành 01 danh mục thuốc gia 

hạn giấy đăng ký lưu hành (đợt 105) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày        tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

 

Ngày 08/12/2020, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định số 618/QĐ-QLD 

về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài điều trị HIV/AIDS được gia hạn 

giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 105; theo đó, Cục Quản lý Dược gia hạn 

giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm đối với thuốc Aluvia 

(Lopinavir 200mg, Ritonavir 50mg) có SĐK: VN-17801-14.  

Sở Y tế thông báo cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh biết, nghiên cứu và 

triển khai thực hiện về kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong 

muốn của thuốc, tổng hợp, báo cáo (nếu có) theo quy định hiện hành. 

(Quyết định 618/QĐ-QLD đính kèm theo Công văn này và đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Gia Lai tại địa chỉ: http://syt.gialai.gov.vn)./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

-Website Sở Y tế; 

-Lưu VT, NVD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn 
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