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Bộ YTẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
cục QUẦN LÝ DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 553/pQLD-KD
V/v xuất khẩu trở lại thuốc 
phòng, chống COVID19

Hà Nội, ngày ợ ợ thảng s năm 2020

Kính gửi: Các đon vị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc 
(Sau đây gọi tăt ỉà các Đơn vị)

Ngày 30/4/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3438/VPCP- 
KGVX gửi các Bộ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tuớng Chính phũ đối với một số kiến 
nghị của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong đó có nội 
dung: “Đồngý xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị COVID-19 đã tạm dừng 
xuất khấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 153/TB-VPCP 
ngày 10 thảng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc đáp 
ứng đủ cho nhu cầu phòng chong dịch. ”, Cục Quản lý Dược thông báo:

Các đơn vị tiếp tục thực hiện xuất khẩu thuốc phòng, chống COVID-19 kể 
từ ngày ban hành công văn này. Công văn này thay thế Công văn số 4162/QLD- 
KD ngày 15/04/2020 của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bí thư BCS Đảng BYT (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- Bộ Công Thưong (để biết);
- Tổng Cục Hài quan - Bộ Tài chính (để p/h
- Cục KCB, Cục YTDP, VPB (để p/h);
- SYT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT, ĐKT, KD.


