
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

Số:1799/SYT-NVD 

V/v thuốc giả Molnupiravir 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2022 
 

 

                         Kính gửi:   

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- UBND huyện, thị xã và thành phố; 

-  Các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị kinh doanh thuốc. 

 

 

Thực hiện Công văn 3520/QLD-CL ngày 05/5/2021 của Cục Quản lý 

Dược về việc thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông 

tin Tiếng Việt. 

Sở Y tế đề nghị: 

1. Các cơ sở kinh doanh thuốc: 

- Chỉ buôn bán các thuốc có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hóa đơn chứng từ 

đầy đủ. 

- Không buôn bán, lưu hành và kịp thời thông báo đến Sở Y tế cũng như 

các cơ quan quản lý khi phát hiện thuốc Molnupiravir 400mg giả với các dấu 

hiệu nêu tại Công văn 3520/QLD-CL. (Có Công văn đính kèm). 

2. Các cơ sở khám chữa bệnh: 

- Tăng cường công tác kiểm nhập thuốc tại đơn vị, kịp thời phát hiện 

thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, báo cáo kịp thời về Sở Y tế để tiến hành xử 

lý theo đúng quy định. 

3. UBND huyện, thị xã và thành phố:  

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, xử lý 

nghiêm các cơ sở kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.  

Vậy Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                             
- Như trên;  

- Giám đốc (báo cáo); 

- Thanh tra (phối hợp); 

- Lưu: VT, NVD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Viết Bắc  
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