
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Sổ: Ho /NQ-CP Hà Nội, ngày <JĨ tháng OXnăm 2020

NGIIỊ QUYẾT
v ề  việc áp  dụng chế độ cấp giốy phép xuẩt kliẩu (lối vóri m ặt  hàng 

khẩu trang  y tc trong giai (loạn phòng, chồng dịch COVID-19

CHÍNH PHỦ

Căn cú  Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quàn lý ngoại thương năm 2017;

Căn cứ  Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 nãm 2016 của 
Chính phũ ban hành Quy chế làm việc cùa Chính phù;

C ăn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phũ quy định chi tiết một số điều cùa Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ  Nghị định sổ 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 169/20 Ị8/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phù sửa đôi, bô sung m ột sô  điêu của 
Nghị định số 36 /2 0 16/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế;

X ét đề nghị của Bộ trường Bộ Y tế,

ỌƯYẺT NGHỊ:

1. Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đổi với mặt hàng 

kliầu trang y  tế trong giai đoạn phòng, chống dịch C O V ID -19 và chi cho phép 
xuất khẩu với m ục đích viện trợ, hỗ trợ  quôc tê do Chính phủ Việt Nam  thực 

hiện (tối đa 25%  sản lượng cho xuất khẩu, 75%  sàn lượng dành cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh trong nước). K hông áp dụng quy định trên đối với 

hoạt động xuất khẩu cùa doanh nghiệp chế xuất đă được cấp giấy chứng nhận 

đầu lư và doanh nghiệp gia công klìẳu trang y tế  cho thương nhân nước ngoài 

đã ký  hợp đồng g ia  công trước ngày 0 1 tháng 3 năm  2020.

2. G iao B ộ Y  tế  chủ trì, phối hợp với Bộ C ông T hương, Bộ Tài chính 

ban hành hồ sơ, trình tự  và ihủ tục cấp  giấy phcp xuất khẩu đổi với m ặt hàng  

khẩu trang y  tế trong  thời gian phòng, chống  dịch C O V ID -19 quy đ ịnh  tại 

khoản 1 Nghị quyết này  và hướng  dẫn về tiêu  chuẩn khẩu trang  y tế.



3. Giao Tồng cục Hải quan (Rộ Tài chính) phối hợp giám sát việc xuất khẩu 
khấu trang y tế.

4. Các cơ  sờ sản xuất có trách nhiệm báo cáo về năng lực sản xuất theo
yêu cầu cùa Bộ Y tể./.

N ơ i nhận :
- Thủ tưỏiig, các Phó Thú tưởng Chinh phủ;
- Các Bộ: Y tế, CT, TC, TP NO;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

các Vụ: TH.TKBT, KGVX, QHQT, PL;
- Lưu: VT, KTTH (2). «


