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 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
___________ 

 

Số: 59/TB-VPCP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp  

về việc thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, 

tỉnh Lạng Sơn. 
---------- 

 

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng       

Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc thí điểm nhập khẩu dược liệu 

qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có 

lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan, địa phương: Y tế, Công Thương, Tài 

chính, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế và ý kiến 

của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau: 

1. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11 tháng 10 

năm 2019 thống nhất chủ trương cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

thực hiện nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ 

tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng Đề án thí điểm 

nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma. Thực hiện chỉ đạo 

của Phó Thủ tướng, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, 

Tài chính, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ 

và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc 

nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thực tế trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ đã cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách để làm cơ sở tổng 

kết, đánh giá, sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật. Việc thí điểm nhập khẩu 

dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn để làm cơ sở đánh giá, xem 

xét, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

dược cho phù hợp (nếu cần thiết). Tại cuộc họp này, các Bộ, cơ quan, địa 

phương thống nhất báo cáo Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm Đề án 

nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn nhằm 

đáp ứng nhu cầu dược liệu của ngành dược Việt Nam, phục vụ cho trong 

nước và một phần cho xuất khẩu; đồng thời góp phần duy trì và đẩy mạnh 

quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.   
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3. Giao Văn phòng Chính phủ xin ý kiến Thành viên Chính phủ đối với 

dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện Đề án thí điểm nhập 

khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn; trên cơ sở ý kiến Thành 

viên Chính phủ, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng; 

- Các Bộ: Y tế, CT, TC, NG, QP, CA, TP; 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;  

các Vụ: PL, KGVX, QHĐP, TH, TKBT; 

- Lưu: VT, KTTH (3b). TLK 

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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