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trong Chương trình sử dụng 

thuốc có kiểm soát 

 

 

 

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

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3552/KH-SYT ngày 25/10/2021 của 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 1507/K2ĐT-KHCN ngày 29/10/2021 của Cục Khoa 

học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc quản lý thuốc trong chương trình sử 

dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát; 

Căn cứ Công văn số 3693/SYT-NVY ngày 02/11/2021 của Sở Y tế An 

Giang về việc tiếp tục hoàn thiện việc triển khai chương trình sử dụng thuốc 

Molnupiravir trong điều trị COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 1300/ĐHYD-YTCC ngày 08/11/2021 của Đại học Y 

Dược thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý thuốc trong Chương trình sử dụng 

thuốc Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc COVID-19 thể 

nhẹ. Trong đó, nhắc nhỡ việc tăng cường hơn nữa công tác quản lý thuốc nghiên 

cứu do trong thời gian gần đây có một số phản ánh của báo chí về việc mua bán 

thuốc Molnupiravir bất hợp pháp tuy chưa được kiểm chứng.  

Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị y tế thực hiện các nội dung như sau: 

1. Cung cấp các Quyết định về việc thành lập các Tổ triển khai chương 

trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trong cộng đồng cho người mắc 

COVID-19 thể nhẹ tại đơn vị và bản phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các 

thành viên gửi về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược). 

2. Thuốc Molnupiravir được cấp là thuốc đang trong quá trình nghiên cứu 

và chưa được cấp phép, vì vậy việc quản lý thuốc nghiên cứu cần hết sức chặt chẽ 

(từ tiếp nhận, bảo quản, cấp phát tới các đơn vị tham gia triển khai chương trình, 

theo dõi sử dụng và thu hồi thuốc trong trường hợp bệnh nhân không sử dụng hết 

vì bất cứ lý do gì...), tránh thất thoát hoặc dùng sai mục đích thuốc nghiên cứu. 
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3. Định kỳ vào ngày thứ năm hàng tuần, các đơn vị báo cáo việc cấp 

phát, sử dụng thuốc nghiên cứu gửi về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược) để Sở Y 

tế tổng hợp báo cáo Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Phòng NVY (để phối hợp); 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Quang Hiền 
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