
 

Kính gửi:  Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo 

  

Phúc đáp Công văn số 250/K2ĐT-KHCN đề ngày 01/3/2022 của Quý Cục về 

việc góp ý Phiếu trình Lãnh đạo Bộ về việc kết thúc chương trình sử dụng thuốc 

Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng, Cục Quản lý Dược có thông tin như sau: 

1. Cơ bản nhất trí đối với dự thảo phiếu trình Lãnh đạo Bộ của Quý Cục. 

 2. Ngoài ra, trong phần đề xuất: “ - Đối với số thuốc còn lại chưa phân bổ trong 

Chương trình (nguồn thuốc viện trợ là thuốc do Ấn Độ sản xuất……. Chương trình về 

BYT.”, Đề nghị điều chỉnh thành “- Đối với số thuốc còn lại chưa phân bổ trong 

Chương trình (nguồn thuốc viện trợ là thuốc do Ấn Độ sản xuất): Hiện tại nhiều địa 

phương có dịch gia tăng vẫn tiếp tục đề xuất hỗ trợ thuốc molnupiravir để triển khai 

Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát tại tỉnh. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ số thuốc 

viện trợ còn lại cho các tỉnh đang triển khai Chương trình trên cơ sở số lượng mà BYT 

đã tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, tình hình diễn biến dịch và nhu cầu, đề xuất của 

đơn vị, giao trách nhiệm các Sở Y tế tiếp tục triển khai Chương trình theo đề cương đã 

được BYT phê duyệt, quản lý thuốc nghiên cứu, báo cáo tình hình quản lý thuốc và kết 

quả Chương trình về BYT để đảm bảo việc sử dụng các nguồn tài trợ hợp lý”  

Cục Quản lý Dược cung cấp thông tin như trên để Quý Cục tổng hợp, báo cáo 

Lãnh đạo Bộ. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./. 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KD (N). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Việt Dũng 

 

 

BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

Số:          /QLD-KD 

V/v góp ý phiếu trình Lãnh đạo Bộ về việc 

kết thúc CT sử dụng thuốc Molnupiravir 

có kiểm soát tại cộng đồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022          
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