
 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 3879/SYT-NVD 

V/v phân phối thuốc 

Molnupiravir 200mg, thuộc 

chương trình nghiên cứu (Đợt 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Giám đốc các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 4930/QĐ-BYT ngày 26/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt bổ sung đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng; 

Căn cứ Công văn số 5760/VPUBND-KGVX ngày 26/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc chấp thuận chủ trương cho triển khai thí điểm sử 

dụng thuốc Molnupiravir điều trị người bệnh mắc COVID-19 nhẹ, không triệu 

chứng trong cộng đồng tại An Giang theo chương trình của Bộ Y tế; 

Căn cứ Kế hoạch số 3552/KH-SYT ngày 25/10/2021 của Giám đốc Sở Y 

tế An Giang về việc triển khai Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm 

soát trong điều trị các trường hợp mắc COVID-19 tại An Giang; 

Căn cứ Công văn số 1565/K2ĐT-KHCN ngày 08/11/2021 của Cục Khoa 

học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc cung cấp thuốc cho Chương trình sử 

dụng thuốc có kiểm soát điều trị COVID-19. 

Sở Y tế thực hiện phân bổ số lượng thuốc Molnupiravir 200mg (theo danh 

mục phân bổ đính kèm). 

Nguồn thuốc thuộc: “Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm 

soát trên cộng đồng cho người mắc Covid-19 thể nhẹ ở một số tỉnh ở Việt Nam” 

Lưu ý: Đề nghị người đi nhận thuốc mang theo giấy giới thiệu của đơn vị. 

1. Sau khi tiếp nhận thuốc, các đơn vị thực hiện chế độ kiểm nhập, bảo 

quản, cấp phát, theo dõi sử dụng, thu hồi thuốc trong trường hợp bệnh nhân không 

sử dụng hết vì bất cứ lý do gì, báo cáo sử dụng thuốc theo hướng dẫn của Chương 

trình nghiên cứu. 

2. Tùy theo tình hình diễn biến dịch và thực tế thu dung điều trị tại địa 

phương, Sở Y tế có thể điều chuyển số lượng thuốc giữa các đơn vị để đáp ứng 

nhu cầu sử dụng cho người bệnh. Đơn vị nào sử dụng thuốc hiệu quả thì Sở Y tế 

sẽ cấp thuốc bổ sung cho đơn vị tiếp tục điều trị. 



Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị y tế nghiêm túc triển khai sử dụng thuốc đến 

các Cơ sở thu dung điều trị COVID-19 và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Y 

tế, lãnh đạo địa phương và UBND tỉnh nếu để xảy ra tình huống chậm sử dụng 

thuốc kháng virus khi người bệnh đã đáp ứng các yêu cầu, làm ảnh hưởng đến sức 

khỏe, tính mạng của người mắc COVID-19 thuộc địa bàn mình quản lý. 

Các đơn vị được phân bổ khẩn trương liên hệ với Sở Y tế An Giang (Ds. 

Đường Đại Sơn, SĐT: 0918.167.834) để nhận thuốc./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT (để biết); 

- Phòng NVY (để phối hợp); 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 



Phụ lục 

DANH SÁCH PHÂN BỔ THUỐC MOLNUPIRAVIR 200mg 

(Kèm theo Công văn số: 3879/SYT-NVD ngày 09/11/2021 của 

 Giám đốc Sở Y tế An Giang) 

STT Đơn vị 

MOLXVIR 200mg 

(Molnupiravir 200mg) 

Số lô: SIC2331A 

Hạn dùng: 09/2022 

Ghi chú 

(40 viên/BN) 

Đơn vị tính Số lượng thuốc (viên) Số Người bệnh 

1 TTYT Tp. Long Xuyên Viên 8.000 200 

2 TTYT Tp. Châu Đốc Viên 8.000 200 

3 TTYT huyện Châu Thành Viên 8.000 200 

4 TTYT huyện Chợ Mới Viên 8.000 200 

5 TTYT huyện Thoại Sơn Viên 8.000 200 

6 TTYT huyện Châu Phú Viên 8.000 200 

7 TTYT huyện Phú Tân Viên 8.000 200 

8 TTYT TX Tân Châu Viên 8.000 200 

9 TTYT huyện An Phú Viên 12.000 300 

10 TTYT huyện Tịnh Biên Viên 8.000 200 

11 TTYT huyện Tri Tôn Viên 8.000 200 

Tổng cộng: 11 đơn vị 92.000 2.300 

                                                                        

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Trần Quang Hiền 
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