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SỞ Y TẾ 
 

Số: 1513/SYT- NVD 
V/v kê đơn thuốc kháng vi rút 

 điều trị COVID-19. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

     Kính gửi:  

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Công văn số 2295/BYT-KCB ngày 06/5/2022 của Bộ Y tế về việc 

kê đơn thuốc kháng vi rút điều trị COVID-19; 

Để triển khai sử dụng thuốc kháng vi rút điều trị COVID-19 an toàn, hiệu 

quả, đảm bảo người dân sớm tiếp cận thuốc và đúng đối tượng điều trị, Sở Y tế 

đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện các nội dung sau: 

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc kháng vi rút 

điều trị COVID-19 theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 và Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy 

định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

2. Về hướng dẫn sử dụng thuốc thực hiện theo: (1) Hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế (Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 

250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 và Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 

27/02/2022 của Bộ Y tế); (2) Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đi kèm với thuốc đã 

được phép lưu hành. 

3. Giám đốc các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện kê đơn thuốc kháng vi rút điều trị COVID-19 trong đơn vị mình 

đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

4. Giám đốc các Trung tâm Y tế chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

kê đơn thuốc kháng vi rút điều trị COVID-19 tại các Trạm Y tế xã thuộc đơn vị 

mình quản lý đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Q.GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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