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      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ngày 01/9/2021, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã có Công văn số 10228/QLD-

PCTTr gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường 

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong 

phòng, chống dịch COVID-19. 

Ngày 06/1/2022, Báo Lao động đưa thông tin “Người dân săn lùng thuốc 

Molnupiravir trị COVID, giá bị đẩy lên “trên trời”” tại địa chỉ https://laodong.vn. 

 Hiện nay, thuốc Molnupiravir mới đang được sử dụng trong Chương trình thí 

điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ do Bộ Y tế 

triển khai, không bán trên thị trường, do đó để đảm bảo an toàn cho người sử dụng 

và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc kinh doanh thuốc, Cục Quản lý Dược đề 

nghị: 

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 10228/QLD-PCTTr ngày 

01/9/2021 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong 

sản xuất, kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng, chống Covid-19 

và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ 

nguồn gốc, tăng giá thuốc bất hợp lý. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có 

dấu hiệu hình sự thì kip thời chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.  

- Đề nghị các Sở Y tế báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ Y 

tế) các kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo nội dung Công văn số 

10228/QLD-PCTTr ngày 01/9/2021 đã triển khai đến hết ngày 31/12/2021 để tổng 

hợp. 

2. Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung 

thanh tra, kiểm tra thông tin về việc bán thuốc Molnupiravir tại các nhà thuốc trên 

địa bàn Hà Nội, làm rõ thông tin nêu trên của Báo Lao động, xử lý nghiêm các 

trường hợp kinh doanh thuốc chưa có giấy phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ và báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ Y tế) ngay khi có 

kết quả. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Đơn vị 

báo cáo về Cục Quản lý Dược để phối hợp giải quyết. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TTr. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Vụ TT và TĐKT (để ph/h); 

- Thanh tra BYT (để ph/h); 

- Lưu: VT, GT.  

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lâm 
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