
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v báo cáo tuần việc triển khai Chương 

trình sử dụng thuốc Molnupiravir 

  

An Giang, ngày      tháng 11  năm 2021 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

 

Căn cứ theo đề cương nghiên cứu Đánh giá chương trình sử dụng thuốc 

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

An Giang; 

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

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung sau đây: 

1. Báo cáo tình hình hình triển khai, cấp phát, sử dụng và đánh giá sau sử 

dụng thuốc Molnupiravir hằng tuần vào thứ 5 trên Zalo group BC Tuần CT 

Molnupiravir theo đường link https://docs.google.com/spreadsheets/d; 

2. Cử cán bộ chuyên trách báo cáo số liệu: đánh giá trước, sau khi dùng 

thuốc (đề xuất bác sỹ phụ trách nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Y tế) và việc sử 

dụng thuốc (đề xuất cán bộ Dược, quản lý thuốc) theo yêu cầu của Chương 

trình. Danh sách cán bộ báo cáo của đơn vị (theo mẫu đính kèm) xin gửi trên 

Zalo group BC Tuần CT Molnupiravir để biết, phối hợp thực hiện. 

3. Đây là số liệu phục vụ nghiên cứu, nên các số liệu báo cáo phải đảm 

bảo tính chính xác. Sở Y tế sẽ dựa vào số liệu này để tổng hợp báo cáo các cấp 

lãnh đạo trong tỉnh, Bộ Y tế và Trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh. 

Nếu có khó khăn, vướng mắc, xin vui lòng liên hệ BSCK2 Ngô Hữu Trí, 

Phòng Nghiệp vụ Y, ĐT: 0918625055, mail: bstrilxag@gmail.com./. 

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo, triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Phòng Nghiệp vụ Dược (để phối hợp); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 

https://docs.google.com/spreadsheets/d
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SỞ Y TẾ AN GIANG 

               TTYT.. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC  …., ngày … tháng 11 năm 2021 

 

DANH SÁCH 

Danh sách cán bộ Báo cáo tuần việc triển khai Chương trình sử dụng thuốc 

Molnupiravir có kiểm soát trong điều trị các trường hợp mắc COVID-19 

 

Stt Họ tên Chức danh Nhiệm vụ Số điện thoại 

1  Bác sỹ Báo cáo nghiên cứu 

Chương trình 

Molnupiravir 

 

2  Dược sỹ Báo cáo nhập, cấp 

phát, sử dụng, 

tồn,…thuốc 

Molnupiravir 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) ; 

-  

  

GIÁM ĐỐC 
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