
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày       tháng 03 năm 2022 

V/v đảm bảo kê đơn, cung ứng 

 thuốc phòng, điều trị COVID-19 

đúng quy định 

 

 

 

   

  Kính gửi:  

        - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 

        - Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố.  

      (Bộ phận y tế). 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn đang diễn biến rất phức tạp. Nhu cầu thuốc phòng, điều trị 

COVID-19 tăng cao, đặc biệt là nhu cầu người bệnh F0 điều trị tại nhà.  

Để đảo bảo nhu cầu thuốc phòng, điều trị COVID-19, bình ổn giá thuốc 

thuốc và đảm bảo quản lý cung ứng, sử dụng thuốc đúng quy định, Sở Y tế đề 

nghị các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực 

hiện một số nội dung sau: 

          1. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

          Có trách nhiệm xác định bệnh nhân mắc COVID-19 (F0) và kê đơn 

thuốc cho bệnh nhân. 

 - F0 điều trị tại các cơ sở Y tế  hực hiện theo Quyết định số 250/QĐ-

BYT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị COVID-19. 

 - F0 điều trị tại nhà thực hiện theo Quyết định số 261/QĐ-BYT về việc 

ban hành “Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà.  

2. Các cơ sở kinh doanh thuốc thực hiện nghiêm quy định của nhà 

nước về quản lý giá thuốc 

- Niêm yết giá thuốc đầy đủ, đúng quy định. Không bán cao hơn giá 

niêm yết, giá niêm yết không cao hơn giá kê khai (kê khai lại) của thuốc đó 

được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế công bố tại webside 

http://dichvucong.dav.gov.vn/congbogiathuoc/index. 

- Tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để đầu cơ, 

găm hàng và đẩy giá thuốc tăng cao. 

http://dichvucong.dav.gov.vn/congbogiathuoc/index
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- Xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc đầy đủ và thực hiện quản lý, cấp phát, 

sử dụng thuốc theo đúng quy định. 

- Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực 

hiện nghiêm quy định về thặng số bán lẻ theo Điều 136, Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2021. 

3. Đối với việc mua bán, quản lý, sử dụng thuốc kháng virus có hoạt 

chất Molnupiravir 

- Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã cấp giấy phép lưu hành cho 03 thuốc 

kháng virus có hoạt chất Molnupiravir, bao gồm: 

(1) Thuốc Molravir 400 (Molnupiravir 400mg), SĐK: VD3-166-22, nhà 

sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam, kê khai giá bán buôn 

dự kiến 11.550 đồng.  

(2) Thuốc Movinavir (Molnupiravir 200 mg), SĐK: VD3-167-22, nhà 

sản xuất: Công ty Cổ phần Hoá-Dược phẩm Mekophar, kê khai giá bán buôn 

dự kiến: 8.675 đồng và giá bán lẻ dự kiến: 9.455 đồng. 

(3) Thuốc Molnupiravir Stella 400 mg (Molnupiravir 400 mg), SĐK: 

VD3-168-22, nhà sản xuất: Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - chi 

nhánh 1 (Stellapharm J.V. Co., Ltd. - Branch 1), kê khai giá bán buôn dự kiến: 

12.500 đồng và giá bán lẻ dự kiến: 13.750 đồng. 

- Thuốc Molnupiravir là thuốc kê đơn, không có trong danh mục thuốc 

thiết yếu do Bộ Y tế ban hành nên chỉ được bán tại nhà thuốc và chỉ được bán 

khi có đơn của thầy thuốc. 

- Thuốc Molnupiravir được sử dụng miễn phí tại các cơ sở khám, chữa 

bệnh công lập theo chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trên 

cộng đồng cho người mắc COVID-19 thể nhẹ tại tỉnh Lạng Sơn. Các trường 

hợp mắc COVID-19 có nhu cầu được sử dụng thuốc Molnupiravir miễn phí 

phải được quản lý tại cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tuân thủ đúng quy 

trình, hướng dẫn của nhân viên y tế. 

- Thuốc Molnupiravir là thuốc mới đưa vào sử dụng, đề nghị các đơn vị 

trong quá trình sử dụng tăng cường theo dõi tác dụng không mong muốn của 

thuốc, thực hiện báo cáo về Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo 

dõi phản ứng có hại của thuốc (DI & ADR) và Sở Y tế theo quy định.  

4. Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố: phối hợp chỉ 

đạo bộ phận y tế thực hiện triẻn khai Văn bản, quản lý, giám sát việc bình ổn 

giá thuốc và kinh doanh thuốc có hoạt chất Molnupiravir tại các cơ sở kinh 
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doanh thuốc trên địa bàn quản lý. Phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: truyền thông nội dung Văn bản 

này đến các đơn vị liên quan và người dân được biết. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ 

Phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế, Ds. Trương Thị Hằng, số điện thoại: 

0989.288.495 để được phối hợp giải quyết. 

Sở Y tế triển khai, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện,TP; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Cồng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT, NVYD (TTH). 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

                  Nguyễn Ngọc Tùng 

 

 

 


		2022-03-03T13:55:36+0700
	Nguyễn Ngọc Tùng


		2022-03-03T14:03:37+0700


		2022-03-03T14:03:37+0700


		2022-03-03T14:03:37+0700




