
UBND HUYỆN BA BỂ 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /CV-VP Ba Bể, ngày        tháng 03 năm 2022 
V/v kinh doanh, sử dụng thuốc 

Molnupiravir để điều trị cho người 

bệnh mắc COVID-19. 

 

 

Kính gửi:   

 - Phòng Văn hóa & Thông tin; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Các CS kinh doanh Dược trên địa bàn huyện; 

 

Thực hiện Văn bản số 653/SYT-NVYD ngày 28/02/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Kạn về việc kinh doanh, sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị cho người 

bệnh mắc COVID-19. 

Để sử dụng thuốc có chứa hoạt chất Molnupiravir điều trị cho người bệnh 

mắc COVID-19 an toàn và đúng quy định hiện hành, Văn phòng HĐND&UBND 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm 

một số nội dung sau: 

- Không kinh doanh các thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir không rõ nguồn 

gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng; thực hiện niêm yết giá thuốc, không lợi dụng 

tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá thuốc bất hợp lý; 

- Việc kinh doanh thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir thực hiện đúng theo 

quy định hiện hành: Chỉ các nhà thuốc được bán lẻ thuốc chứa hoạt chất 

Molnupiravir và chỉ được bán thuốc cho người bệnh khi có đơn thuốc. 

 2. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông, UBND các xã, thị trấn phối hợp tăng cường tuyên truyền, đưa tin để người dân 

không tự ý mua, tích trữ và sử dụng thuốc Molnupiravir khi chưa có chỉ định của bác sĩ. 

Với nội dung trên, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương, các cơ sở 

kinh doanh Dược trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (T/h); 

- Lãnh đạo UBND huyện (B/c); 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- LĐVP; 

Gửi bản giấy: 

- Như trên (không có HSCV); 

- Đội QLTT số 5; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thưởng 
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