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Số:           /SYT-NVYD 

V/v tuyên truyền về chủ trương 

thí điểm nhập khẩu mặt hàng 

dược liệu qua cửa khẩu song 

phương Chi Ma tỉnh Lạng Sơn  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

           Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế 

 

Thực hiện Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/9/2021 của Chính phủ về 

việc thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương 

Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 

210/KH-UBND ngày 22/10/2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu 

dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo 

Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/9/2021 của Chính phủ.    

Để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dược liệu từ Trung Quốc biết được chủ 

trương của Chính phủ, sự tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Lạng Sơn. Sở Y tế Lạng 

Sơn kính đề nghị Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế quan tâm và tạo điều 

kiện một số nội dung: 

1. Thông báo đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dược liệu của Việt Nam 

biết chủ trương của Chính phủ thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song 

phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Lạng Sơn đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu mặt hàng dược liệu qua cửa khẩu song 

phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc). 

2. Đăng tải thông tin về chủ trương này trên trang thông tin điện tử của Cục 

Quản lý Y- Dược cổ truyền, Bộ Y tế.  

3. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế tạo điều kiện thuận lợi, cấp phép 

và hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương 

Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Cục Quản lý Y, Dược cổ 

truyền - Bộ Y tế. 

 Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn trân trọng cám ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND (b/c); 

- Đ/c PCT Đoàn Thu Hà (b/c); 

- Cục Hải quan (ph/h); 

- BQL Khu KTCK (ph/h); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVYD(TrTH). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

   Phan Lạc Hoài Thanh 
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