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V/v xuất khẩu khẩu trang vải khảng 
khuẩn vả khẩu trang 
đoạn phỏng, chổng

SliÌPỊt/BYT-KH-TC Hà Nội, ngàyM  íhẩng 4 năm 2MQ

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Thự$ biện chi đạo cùa Thủ tướng Chỉnh phủ; Bậ Y tế xin báo cáo Thủ 
tướng Chính phù mệt số nội dung liên quan đến khả năng cung ứng và nhu cầu 
ĩtm&mm*ị khi năng xuất khẩu khầu trang đế phồng, chống dịch COVID-19 
như saụ:

1. về khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn:
Loại khẩu trang nàỵ được các đơn vị sản xuất theo tiêu chuẩn của nhà sản 

xuất và quy định tại Quyet định số 870/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 cửa Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc hướng đẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang vải kháng giọt bắn, 
khống khuẩn. Theo thông tin từ Sệ Công thươnp và số liệu Bộ Y tế nắm được, 
hiện nay có 24 đoanh nghiệp đã tham gia sồn xuất khẩu tran^ vải kháng giọt bắn, 
kháng khuẩn vái năng lực là 3,86 triệu chiếc/ngày vá eó the tăng công suất sản 
xuất từ 5 -10 triệu chiếc. Nhu cầu sỗ dụng trong ngành y tế eó mức độ1.

Mặt bàng Hầy không phải khẩu trang y tế nến khống thuộc đối tượng điều 
chinh của Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về việc áp 
dụng ché độ cẩ | phép xuất khẩu đổi với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai 
đoạn phòng, chong dịch COVID-19. Do đó cần khuyến khích sản xuất đe xuất 
khẩu tuy theo năng lực sản xuất cỗa các đơn vị.

2. Đốỉ với khẩu trang y tế:
2.1. Khẩu trang N95 và tương đương: Loại khẩu trang này rất cần trong 

phòng, chổng dịch COVID-19, theo báo cốo hiện trong nước chi có 01 nhà sản 
xuất sản pham tiêu chuẩn tương đương với năng lực sản xuất tối đa 40.000 
chiếc/ngày, tuy nhiên do khó khăn về liguyên liệu nên cũng ehl duy trì được sản 
xuất tronạ khoảng 20 ngày/tháng với sản lượng 15.000 chiếc/ngày; hiện nay cũng 
có một so nhà sản xuất đang nghiên cứu sần xuất loại khấu tran^ này tuy nhiên 
sản lượng thấp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong nước nên chưa xuat khẩu được.

1 Thù tưởng Chỉnh phủ đẫ cỏ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngồy 03/4/2020 bổ sung kinh 
phi phòng, chổng địch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 
(lần 3), trong đố bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua 10 triệu khẩu trang kháng giọt bắn, 
kháng khuẩn; hiện nay Bộ Y tế đang trển hành các thủ tục đé thực hiện hiệp thucmg giá theo 
Thông bảo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thỗng báo Kết luện 
của Thủ tướng Chính phù tại cuộc họp Thường trụe Chính phù về phòng, chống dich COVID- 
! 9 để mua loại khẩu trang nảy.



22. Khẩu trang y tế sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010:
a) về năng lực sản xuất:
Theo báo cáo, tính đến thời điểm này có 68 doanh nghiệp đăng ký sản xuất 

khấụ trang y tế với năng lực đăng ký sản xuất khoảng 5,2 triệu chiêc/ngày. Tuy 
nhiên, đo nguồn nguyên liệu khó khăn, nguyên liệu chính là mồng lọc khuẩn, dây 
thun, nẹp,.. chủ yêu nhập khẩu từ Trung Quéc; lula tay rất khó nhập khẩu, giá 
tặng nên một số doanh nghiệp không đủ hoặc không có nguyện liệu đế sản xuất 
như sần ỉượng đã đăng ký, một sá doanh nghiệp không sân xuất đỡ không nhập 
được nguyển liệu2.

Bộ Y tế đã có công văn sé 1485/BYT-TB-CT ngày 22/3/2020 hưởng dẫn 
việc thay thế màng vi lọc nhập khiu để sản Xttẳí Ịcl̂ ẳu trang y tế băng lớp ^âi 
không dệt SMS (Spunbond + Meltblown + spunbonđ Nonwovens) nhưng thực tế 
nhiều đơn vị vẫn chưa chuyển đổi để sản xuât theo nguyên iiệu mới được do ỊÉải 
điều chinh về tiêu chuẩn, thiết bị, quy trình sin xuất3... và không tiếp cện được 
nguồn nguyên liệu ỉà vái không dệt SMS. Hiện Bộ Y tế đẵ đề nghị Bộ Công 
Thương làm việc vởi đơn vị sản xuểt nguyên liệu này để đẩy mạnh sán xuất, tồng 
sản lượng và cung ứng cho các cơ sở sản xuất vật tư y tế.

b) về nhu cầu trong nước:
Trong giai đoạn hiện nay, khẩu trang y tế ỉà loại vật tư cần thiết trong 

khám, chữa bệnh hàng ngày của các cơ sồ ỵ tế (ước khoảng 2 triệu chiếc/ngày) 
và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế đẵ có hướng dln ioại khều trang 
này chi nên sử đụng cho các cơ sở y tế, cợ sà cách ly, cho ẹán bộ tham gia phòng, 
chống dịch, về khâu trang cho phòng, chống dịch, Bộ V tế đã xin ý kiến Ban Chỉ 
đạo quốc giạ, trình và được Thu tướng Chính phủ đồng ý cho mua 60 triệu khấu 
trang y tế, tính đến 07/4/2020 đâ ký hợp đồng mua 46 triệu chiếc, giao hàng trong 
tháng 4 và tháng 5/2020, đang thương thảo một số hợp đồng mua 14 triệu chiếc 
còn lại để bảo đảm đến 15/6/2020 mua đủ 60 triệu chiếc.

c) về khả năng xuất khẩu:
- Năng lực sản xuất các đơn vị đăng ký là rắt lớn, tuy nhiên nồng lực sản 

xuất thực sự thấp bơn nhiều do thiểu nguyên liệu như đã nêu trên. Thực hiện chỉ 
đạo cửa Thù tướng Chính phủ về bảo đâm khẩu trang y tế cho phỗng, chống dịch 
COVID-19, Bộ Y'tỉ;đl£&&tiỉti văn bản4 gừi các đơn vị sản xuất, cun^ ứng khẩu 
trang y tế báo cáo về năng lực sản xuất thực tế, giả vả số lượng cổ the cung cấp

* Vi. dụ Cỗng ty cổ phần Tanaptuur; nâng lực đăng ký 70.000 chiểc/ngày nhưng ngày 24/3/2020 cỏ văn bin báo 
cáo h« nguyẻn liệu sản xuit; Công ty TNHH SX-TM-DV Tôn Thái Binh Dương: năng lựẹ đăng ký 50.000 
chiếc/ngồy nhưng ngày 31/3j2020 còv&n bản báo cáo thiểu nguyên liệu sẳn xuất...
3 Ví dụ Cổng ty Perfect Việt Nam* Chỉ nhánh Cổng ty TNHH XNK Thái Chau báo cáo chưa sản xuểt được vì máy 
móc vả nguồn nguyên liệu chưanhộp về...
4 Công văn SỐ1417/BYT-TB-CT ¿gày 19/3/2020, công vốn số 16S8/BYT-TB-CT ngày 27/3/2020 gừiUBND, 
Bao chỉ đạo phòng, chổng dịcb COVỖM9 cắc tính, thành phổ chi<Ị*orồ soát cốc cơ S  ấ n  xuất đébk) cáo Bộ Y 
tể về sổ cò sớ, nang lục ¿ I  xuíl khẩu trang, vật tsr y tế chống dịch. Công vốn số 1486/BYT-TB-CT ngày 
22/3/2020, còng vin số 1654/BYT.ìỌMC n*ày % 7 W m  dề nghjoác đơn vỉ m  xuất, cung ứng khều trang y  tế 
chào giả và sổ lượng khẩu trang y tể oung ong cho Bộ Y té và các oơ 9Ở y tẻ; Bộ Y té cũng đã cố công vân số 
I770/BYT-KH-TC ngậỹ $ w ẩ m  s* Y $  các tinh, ỉhậnh phổ #ực thuộc Tnmg ựơng đè í # i  phâi ề  9ọét 
cốc cơ sở sản xuất, cunạ ửng kbẳ*j ĩraog y tế đs cắp phép sAn xuất và thông báo cho các đon yị sản xuất, cung ứng 
cung cẨp thững tín về so lượng có thể bốn cho Bộ Y t í  và các co sở y tế.



cho Bộ Y tế và các cơ sở y tế. Tính đến thời điểm 09/4/2020, Bộ Y tế chỉ nhận 
được thông tin về giá và số lượng khẩu trang y tế cố khả năng cung cấp cùa 20/68 
đon vị sản xuất, đã ký hợp đồng mm  của 10 đớn vị có khẩu trang bảo 4ảm chất 
krợng, giả bán thấp với so ỉượng 46 triệu chiếc nêu trên, Còn lồ đon vị có khả 
năng cung cấp đến 31/5/2020 khoảng 42 triệu chiếc.

Hiện nay cố một số đcm vị đã gửi văn bản về Bộ Y tế báo cáo việc đầu 
tư thêm cốc đây truyền và tăng công suất sỗn xuất.

d) Kiến nghị và đề xuất
Để tận dụng thời Gơ sản xuất và xuất khẩu khầu trang y tế, Bộ Y tế xin báo 

cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phú:
- Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính 

phủ theo hướng cho phép các dọatìh nghiệp xuất khau khấu trang y tế theo 
nguyên tắc bâo đảm nhu cầu sử dụng trong nước (khoảng 2 triệu chiếc/ngày) 
còn lại được xuất khẩu.

Do các đom vị cỏ công suất sổn xuất khác nhau nên tỷ lệ diều tiết giữa sử 
dụng trong nước và xuất khầu sẽ do Bộ Y tể xem xét sau khi đơn vị báo cáo 
Bộ Y tế ve các hợp đồng đã bán cho các cơ sở y tế trên toàn quốc.

- Các đơn vị xuất khấu phải tập trung cho các nước chịu ảnh hưởng nặng 
nề của dịch bệnh COVID-19 và theo chi đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để nghị 
Thủ tưởng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chú trì, trao đổi với cảc nước về nhu 
cầu và thông bảo chỡ các đem vị xuất khẩu.

- Trong bối cảnh tinh hình dịeh bệnh gia tăng nhanh thỉ lập tức dừng việc 
xuất khấu khau trang y tế.

Bộ Y tế xin kỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xết, chỉ đạo./.

Nơi nhộttĩ
-  Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để bảo cáo);
- Văn phồng chính phủ;
- Các Bộ: TC, CT, TP;
- Các d/c Thứ truởng BYT ;
-Lưu: VT,KH-TC.
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