
 

 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TTYT 
V/v triển khai sử dụng thuốc 

Molnupiravir Stella 400mg 

 

TP Cao Lãnh, ngày 09 tháng 3 năm 2022 

Kính gửi:  

 - Khoa Khám bệnh; 

 - Trạm Y tế xã, phường. 

 
 

Thực hiện Công văn số 864/SYT-NVD ngày 04/3/2022 của Sở Y tế Đồng 

Tháp về việc triển khai sử dụng thuốc Molnupiravir Stella 400mg.  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển 

khai sử dụng có hiệu quả và tuân thủ đúng quy định thuốc Molnupiravir 400mg 

(MOLNUPIRAVIR STELLA 400mg) do Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Imexpharm tài trợ: Thực hiện kê đơn thuốc cho bệnh nhân mắc COVID-19 theo 

đúng các quy định về kê đơn thuốc tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017, Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 và các hướng dẫn 

khác của Bộ Y tế (đính kèm thông tin thuốc) 
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 Quản lý sử dụng và báo cáo: 

- Khẩn trương tiếp nhận số thuốc nêu trên khi được phân bổ 

- Nhập kho, bảo quản, kê đơn và cấp phát thuốc theo quy định. 

- Thực hiện việc quản lý, sử dụng thuốc theo tờ hướng dẫn sử dụng và các 

quy định hiện hành. 

- Báo cáo xuất nhập tồn kho theo từng đợt nhập về Khoa Dược - TTB - 

VTYT (có kèm theo danh sách bệnh nhận F0 được nhận thuốc) 

- Báo cáo hàng ngày thông tin bệnh nhân F0 được cấp phát thuốc về 

phòng Kế hoạch – Tài chính (Ys. Hoài: 0347744317) 



 

 

Đề nghị các đơn vị trên thực hiện tốt nội dung Công văn này. Trong quá 

trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc liên hệ qua số điện thoại: 0919363337 

(Ds. Hằng) để kịp thời phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Trung tâm; 

- Lưu: VT, DVTYT 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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