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                                          Kính gửi:    

       - Phòng Y tế các huyện, thành phố; 
                                            - Các Công ty kinh doanh Dược phẩm. 

     
Thực hiện Văn bản số 3520/QLD-CL ngày 05/5/2022 của Cục Quản lý 

Dược về việc thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thuỵ Sỹ trên nhãn có thông 
tin Tiếng việt. 

Theo đó, Hải quan Thuỵ Sỹ phát hiện thuốc giả Molnupiravir thông tin 
như sau: Thuốc giả Molnupiravir 40mg, dạng bào chế nang cứng, quy cách đóng 

gói: lọ 20 viên nang cứng, trên nhãn có ghi “ Manufactured by Công ty TNHH, 
Chi nhánh 1 so 40 dai, P.An phu, Tx. Thuan An, Tinh Binh Duong, Viet Nam”. 
Kết quả kiểm nghiệm thuốc cho thấy thuốc không chứa hoạt chất như ghi trên 

nhãn (đính kèm hình ảnh lọ thuốc). 
Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy định của pháp luật, Sở Y tế yêu cầu: 
1. Phòng Y tế các huyện, thành phố: 

- Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn quản 
lý về thuốc giả Molnupiravir 40mg theo các dấu hiệu nêu tại bản số 3520/QLD-

CL ngày 05/5/2022 của Cục Quản lý Dược. 
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh 

doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng thuốc 
giả Molnupiravir 40mg nêu trên. 

- Tiếp cận thông tin, báo cáo của các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc; phối 
hợp với cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất 
xứ của thuốc giả nêu trên, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. 

2. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: tăng cường công 
tác kiểm tra, lấy mẫu, khẩn trương báo cáo trường hợp phát hiện các sản phẩm 

thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) về Sở Y tế. 
 Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

     (Gửi kèm Văn bản số 3520/QLD-CL ngày 05/5/2022 của Cục Quản lý Dược) 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 
- Lãnh đạo Sở Y tế (chỉ đạo); 
- Thanh tra Sở Y tế;  
- TTKN thuốc, MP, TP;   
- Cổng TT điện tử SYT (để đăng); 
- Lưu: VT, NVYD.Liên 
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          Nguyễn Thế Yên 

Phối hợp 
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