
 

 

BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

Số:           /QLD-PCTTr 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022 
V/v tăng cường quản lý, kiểm tra việc 

mua, bán thuốc điều trị COVID-19 
           

 
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thuốc kháng virus điều trị COVID-19 nói chung và thuốc Molnupiravir nói 

riêng là các thuốc khi sử dụng phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế để 

đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua có 

hiện tượng nhiều cá nhân rao bán thuốc Molnupiravir  trên các nền tảng mạng xã hội 

như phản ánh tại bài viết với nhan đề: “Chợ mạng' bán thuốc Molnupiravir như bán 

rau, mỗi nơi một giá” của tác giả Nguyễn Hiền - Hà Quân trên trang báo điện tử Tuổi 

trẻ online ngày 26/02/2022 có địa chỉ https://tuoitre.vn/cho-mang-ban-thuoc-

molnupiravir-nhu-ban-rau-moi-noi-mot-gia-20220226184113408.htm. Hiện tượng 

mua bán thuốc điều trị COVID-19  không được kiểm soát nêu trên dẫn đến nguy cơ 

ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh và hiệu quả điều trị.  

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, thực hiện nghiêm Luật dược 2016 và 

chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19, 

Cục Quản lý Dược đề nghị Quý Sở: 

1. Chủ động, khẩn trương triển khai, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung 

chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 976/BYT-QLD ngày 01/3/2022 về việc tăng 

cường các biện pháp quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-

19. 

2. Tham mưu cấp có thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa 

bàn tỉnh, thành phố như Ban chỉ đạo 389, Quản lý thị trường, Công an tỉnh, thành phố 

và các cơ quan chức năng khác tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các 

hoạt động mua, bán thuốc điều trị COVID-19 tại các địa điểm kinh doanh không 

được cấp phép theo quy định hoặc trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng trực 

tuyến khác, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Trường hợp phát hiện các 

hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan Công 

an để xử lý theo quy định.  

Kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có), đề 

nghị Sở Y tế thông tin cho báo chí theo thẩm quyền và báo cáo về Cục Quản lý 

Dược. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Thanh tra Bộ (để phối hợp); 

- Lưu: VT, PCTTr. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Vũ Tuấn Cường 
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