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Vụ trang thiết bị và công trình Y tế - Bộ Y Tế Việt Nam
138A Giảng Võ, Hà Nội

VPĐD Abbott Laboratories GmbH xin gửi tới Quý Vụ lời chào trân trọng và lời cảm ơn
chân thành về sự hợp tác và hỗ trợ của Quý Vụ trong thời gian qua. Bằng công văn này, chúng tôi
xin trình bày với Quý Vụ một việc như sau.
Về việc làm rõ phạm vi trên giấy ủy quyền có bao gồm sản phẩm xin đăng ký lưu hành hay
không, chúng tôi xin giải trình như sau:
Hiện tại trên giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế - Abbott Ireland Diagnostic
Division (địa chỉ tại: Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland) cho văn phòng đại diện Abbott
Laboratories GmbH ủy quyền toàn bộ chất thử, hóa chất chẩn đoán, chất hiệu chuẩn, vật tư, dung
dịch rửa, phần mềm, linh kiện phụ kiện dùng cho máy phân tích miễn dịch Architect i1000,
Architect i2000. Hóa chất đang xin giấy đăng ký lưu hành là hóa chất miễn dịch chạy trên máy
Architect i1000 và/hoặc Architect i2000. Do đó, thư ủy quyền trên có bao gồm sản phẩm đang xin
đăng ký lưu hành.
Xin trân trọng cảm ơn.
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