
BỘ Y TẾ 

CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

VÀ ĐÀO TẠO 
_______________ 

Số:           /K2ĐT-KHCN 

V/v góp ý Phiếu trình Lãnh đạo Bộ về 

kết thúc CT sử dụng thuốc molnupiravir 

có kiểm soát tại cộng đồng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Cục Quản lý Dược 

- Cục Quản lý Khám chữa bệnh 

- Vụ Pháp chế 

 

Ngày 28/02/2022, Văn phòng Bộ đã có Thông báo số 260/TB-KL ban hành 

kết luận của Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tại cuộc họp rà soát tình hình triển khai 

thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 (thông báo kết luận gừi kèm). 

Trong Thông báo, Lãnh đạo Bộ đã giao Cục Khoa học Công nghệ và Đào 

tạo, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Vụ Pháp chế phối hợp, 

đồng trình Lãnh đạo Bộ phương án xử lý trong việc triển khai Chương trình sử 

dụng thuốc molnupiravir có kiểm soát trên cộng đồng cho người mắc COVID-19 

thể nhẹ ở một số tỉnh tại Việt Nam sau khi một số thuốc molnupiravir sản xuất 

trong nước đã được cấp phép. 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã 

dự thảo Phiếu trình nêu trên. Kính đề nghị quý Vụ/Cục cho ý kiến đối với nội 

dung Phiếu trình và gửi về Cục KHCN&ĐT trước ngày 3/3/2022 để tổng hợp, báo 

cáo Lãnh đạo Bộ. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Vụ/Cục./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để báo cáo); 

- Cục trưởng Phạm Văn Tác (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KHCN (2). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Nguyễn Ngô Quang 
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