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V/v xuất khẩu trở lại thuốc
phòng, chống COVID19

HỎA TÓC

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/VPCPKGVX 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/QLDKD ngày 15/04/2020 của Cục Quản lý Dược.
Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện.
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