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PHẦN 1:

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID -19 ĐẾN CÁC DOANH 

NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU CÁC 

SẢN PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Ở VIỆT NAM 



Tác động của đại dịch Covid -19 đến các doanh nghiệp 

trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các sản phẩm và thiết bị y tế

 Đầu tư và chi ngân sách cho lĩnh vực trang thiết bị y tế của Việt Nam đã và

đang tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019

 Cổ phiếu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ y tế (trong đó có cả DN xuất

nhập khẩu sản phẩm và thiết bị y tế) ở Việt Nam giảm 12,7% so với đầu năm

2020.

 Số doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu sản phẩm và thiết bị y tế ở

Việt Nam tạm ngừng hoạt động tăng 24,2% trong quý 1/2020 so với cùng kỳ

năm 2019

 Thiếu hụt máy thở và khó khăn cho việc đặt mua máy thở từ nước ngoài

FBSP

FTU Business Support Platform 

fbsp.ftu.edu.vn│fbsp@ftu.edu.vn



FBSP

FTU Business Support Platform 

fbsp.ftu.edu.vn│fbsp@ftu.edu.vn

PHẦN 2:

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XUẤT 

NHẬP KHẨU SẢN PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TRONG 

THỜI KỲ ĐẠI DỊCH COVID-19 Ở VIỆT NAM 



Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu sản phẩm và thiết bị y tế trong thời kỳ 

đại dịch Covid-19 ở Việt Nam 

2.1 Chính sách Hợp tác Công – Tư

- Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền

Quốc tế (IMF) đã công bố một số cơ chế

quỹ bao gồm: tài trợ khẩn cấp, tăng cường

các chương trình cho vay hiện hành, viện

trợ xoá nợ… cải thiện tiếp cận chăm sóc y

tế, dự án vắc –xin…
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Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu sản phẩm và thiết bị y tế trong thời kỳ 

đại dịch Covid-19 ở Việt Nam 

2.1 Chính sách Hợp tác Công – Tư

- Chính phủ Việt Nam đề nghị các tập đoàn lớn

của Mỹ như Medtronic, Gilead, Bayer đẩy

mạnh hợp tác sản xuất các trang thiết bị y tế,

nhất là máy thở, thử nghiệm vắcxin, thuốc điều

trị các dịch bệnh Covid-19.

- Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, ngày

1-4 Việt Nam đã phối hợp các thành viên, đồng

chủ trì Hội nghị liên ngành các quan chức cao

cấp ASEAN-Mỹ về ứng phó với Covid-19.
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Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu sản phẩm và thiết bị y tế trong thời kỳ 

đại dịch Covid-19 ở Việt Nam 

2.2 Chính sách khuyến khích nghiên cứu, sản xuất máy thở

trong nước

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu: Bộ Y tế chủ trì, phối

hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan

liên quan, các doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất máy

thở trong nước. (Thông báo số 141/TB-VPCP)

https://www.moh.gov.vn/web/guest/hoat-dong-cua-dia-phuong/-

/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/content/-ay-manh-nghien-cuu-

san-xuat-may-tho-trong-nuoc?

- Tập đoàn Vingroup, Đại học Điện lực và một số doanh nghiệp

khác đã nghiên cứu sản xuất máy thở, trang thiết bị, sinh phẩm y tế

phục vụ phòng, chống dịch trong nước và xuất khẩu.
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Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu sản phẩm và thiết bị y tế trong thời kỳ 

đại dịch Covid-19 ở Việt Nam 

2.3 Chính sách khuyến khích chuyển đổi dây chuyền

sản xuất

- Nắm bắt nhu cầu của thị trường thế giới về khẩu trang

kháng khuẩn, thiết bị y tế. Bộ Công Thương khuyến

khích các doanh nghiệp chuyển đổi dây chuyền sản

xuất, thực hiện mục tiêu "kép": Vừa phòng, chống dịch

vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-

te/963956/cac-doanh-nghiep-ha-noi-san-xuat-khau-

trang-thiet-bi-y-te-diem-sang-thuc-hien-muc-tieu-kep
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Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu sản phẩm và thiết bị y tế trong thời kỳ 

đại dịch Covid-19 ở Việt Nam 

2.4 Chính sách tháo gỡ các rào cản để xuất

khẩu khẩu trang y tế, các trang thiết bị, vật tư

y tế

- Ngày 29/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị

quyết số 60/NQ-CP về việc xuất khẩu khẩu trang

y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Chính phủ đồng ý bãi bỏ giấy phép xuất

khẩu khẩu trang y tế theo Nghị quyết số

20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ.

FBSP

FTU Business Support Platform 

fbsp.ftu.edu.vn│fbsp@ftu.edu.vn



Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu sản phẩm và thiết bị y tế trong thời kỳ 

đại dịch Covid – 19 ở Việt Nam 

- Trên tinh thần tăng cường hợp tác quốc tế về

phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam sẽ tiếp tục

phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh việc hợp tác,

chuyển giao, sản xuất và xuất khẩu trang thiết bị, vật

tư y tế sản xuất tại Việt Nam cho các quốc gia có

nhu cầu.

https://congthuong.vn/viet-nam-se-day-nhanh-hop-

tac-chuyen-giao-san-xuat-xuat-khau-thiet-bi-vat-tu-

y-te-135616.html
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2.5 Chính sách hợp tác với các đối tác của Việt Nam để sản xuất và xuất khẩu trang thiết

bị, vật tư y tế

https://congthuong.vn/viet-nam-se-day-nhanh-hop-tac-chuyen-giao-san-xuat-xuat-khau-thiet-bi-vat-tu-y-te-135616.html


PHẦN 3:

THỰC TRẠNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ TRIỂN VỌNG 

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU SẢN PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Ở VIỆT NAM 
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Thực trạng nhu cầu thị trường và triển vọng của các 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam 

3.1 Nhu cầu thị trường về sản phẩm, thiết bị y tế trên thế giới

Bảng 1. Nhu cầu trang thiết bị y tế thị trường Nga

FBSP

Mặt hàng Số lượng

Vật tư y tế:

Bộ đồ bảo hộ dùng 1 lần 1 triệu bộ hoặc hơn

Găng tay y tế 5 triệu cặp hoặc hơn

Bọc giày phòng khuẩn 2 triệu cặp hoặc hơn

Khẩu trang phòng khuẩn 1 triệu chiếc hoặc hơn

Khẩu trang y tế 5 triệu chiếc hoặc hơn

Khẩu trang vải 2 triệu chiếc hoặc hơn

Khẩu trang gạc, pcs 500 ths + 500 nghìn chiếc hoặc hơn

Kính bảo hộ 100 nghìn chiếc hoặc hơn

Áo choàng y tế 1 triệu bộ hoặc hơn

Thuốc và các hợp chất:

Thuốc sát khuẩn ngoài da 1 triệu 500 nghìn hộp hoặc hơn

Các hợp chất có thành phần Ion Amoni bậc 4 50 nghìn kg hoặc hơn

Chlorectics, kg 100 ths+ 100 nghìn kg hoặc hơn

Thiết bị y tế:

Stationary heat and television registrar 1.000 chiếc

Máy ghi âm cầm tay nhiệt 1.000 chiếc

Nhiệt kế hồng ngoại  1 ths + 1.000 chiếc

Các thiết bị trợ thở 5.000 thiết bị

Máy khử trùng không khí 15 ths + 15 nghìn thiết bị

Hút 5 ths + 5.000 thiết bị

Theo dõi tim 500+ 500 thiết bị

Bộ tập trung oxy 1 ths + 1.000 thiết bị Nguồn: Bộ Công thương 2020. 



Thực trạng nhu cầu thị trường và triển vọng của các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam 

3.1 Nhu cầu thị trường về sản phẩm, thiết bị y tế trên thế giới

Theo báo cáo của Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương,

tháng 4/2020.

Thị trường Canada:

Khẩu trang N95 dùng 1 lần

Khẩu trang phẫu thuật dùng 1 lần,Găng tay nitrile, Găng tay vinyl

Áo choàng y tế và bộ đồ bảo hộ y tế

Thiết bị bảo hộ mắt, Thiết bị đo nhiệt độ

Sản phẩm rửa tay sát khuẩn

Máy trợ thở cấp ICU, Máy trợ thở

Bộ kit xét nghiệm COVID-19, tăm bông lấy mẫu dịch xét nghiệm

Các sản phẩm/ vật tư ngừa dịch khác
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Thực trạng nhu cầu thị trường và triển vọng của các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam 

3.1 Nhu cầu thị trường về sản phẩm, thiết bị y tế trên thế giới

Theo báo cáo của Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ,

Bộ Công Thương, tháng 4/2020.

Thị trường Liên minh Châu Âu (EU):

EU cần nhập khẩu sản phẩm trang thiết bị y tế bao gồm

4 nhóm dược phẩm, thiết bị y tế, bảo vệ cá nhân và vật

tư y tế
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Thực trạng nhu cầu thị trường và triển vọng của các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam 

3.1 Nhu cầu thị trường về sản phẩm, thiết bị y tế trên thế giới

Theo báo cáo của Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ,

Bộ Công Thương, tháng 4/2020.

Thị trường Hoa Kỳ:

Hoa Kỳ cần nhập khẩu từ Việt Nam :

- 2,25 triệu bộ quần áo bảo hộ y tế,

- 4,5 triệu sản phẩm TYVEK

Tiểu bang Texas đang có nhu cầu lớn đối với

quần áo phòng hộ cho nhân viên y tế
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Tổng thống Mỹ thừa nhận khó khăn về trang thiết bị y tế chống dịch Covid-19



Thực trạng nhu cầu thị trường và triển vọng của các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam 

3.1 Nhu cầu thị trường về sản phẩm, thiết bị y tế trên thế giới

Theo báo cáo của Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ,

Bộ Công Thương, tháng 4/2020.

Thị trường Tây Ban Nha:

Thị trường Đan Mạch:

Cả hai quốc gia trên đều tìm kiếm nguồn hàng nhập

khẩu thiết bị y tế và hàng bảo hộ phòng chống dịch

Covid-19
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Thực trạng nhu cầu thị trường và triển vọng của các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam 

3.2 Triển vọng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam

Việt Nam đủ khả năng cung ứng khẩu trang cho thế giới

- Bộ Công thương báo cáo, năng lực của các doanh nghiệp

Việt Nam hiện nay hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu

trong nước cũng như phục vụ xuất khẩu với 40 triệu chiếc

khẩu trang/ngày

http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/

viet-nam-lieu-co-the-thanh-cong-xuong-san-xuat-khau-

trang-cua-the-gioi-321345.html
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Thực trạng nhu cầu thị trường và triển vọng của các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam 

3.2 Triển vọng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam

Ví dụ : Tổng Công ty May 10

- Xuất khẩu 400 triệu khẩu trang y tế với trị giá 52

triệu USD, mức này tương đương với khoảng 30%

doanh thu năm 2020.

- Mỹ đặt hàng 20 triệu khẩu trang vải.

- Đức đặt hàng 2 triệu chiếc khẩu trang vải và 6 triệu

khẩu trang y tế, 2 triệu bộ đồ bảo hộ.
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Thực trạng nhu cầu thị trường và triển vọng của các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam 

3.2 Triển vọng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam

Việt Nam có thể cung cấp một phần nhu cầu của thế giới về máy thở.

Ví dụ: Tập đoàn Vingroup công bố quyết định triển khai việc sản xuất máy thở các loại (xâm nhập và

không xâm nhập) và máy đo thân nhiệt. Tổng giám đốc Vingroup cho biết; “Với công suất của các

nhà máy VinFast, VinSmart có thể sản xuất tới 45.000 máy thở không xâm nhập và 10.000 máy thở

âm nhập mỗi tháng. Vingroup có thể hỗ trợ các nhà sản xuất khác trên Thế giới để gia công thiết bị

cho họ, hoặc cung cấp một phần nhu cầu - số lượng cụ thể phụ thuộc vào khả năng cung ứng linh

kiện của các đối tác”.

https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/chinh-phu-yeu-cau-day-nhanh-tien-do-san-xuat-

may-tho-trong-nuoc-635902.html
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Thực trạng nhu cầu thị trường và triển vọng của các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam 

3.2 Triển vọng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị y tế ở Việt Nam

Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội sản xuất vắc – xin ngừa

Covid-19

Ví dụ: Công ty TNHH MTV Vắcxin và sinh phẩm y tế là

một trong số khoảng 80 nhà phát triển vắcxin khắp thế giới

tiến hành thử vắcxin này trên chuột.

https://tuoitre.vn/co-co-hoi-san-xuat-vacxin-ngua-covid-19-made-in-

vietnam-20200504081546864.htm
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PHẦN 4:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DN XUẤT NHẬP KHẨU 

SẢN PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Ở VIỆT NAM  
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Một số giải pháp đối với DN xuất nhập 
khẩu sản phẩm và thiết bị y tế ở Việt Nam 

 Thứ nhất, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh kết nối và liên hệ với Cục xuất nhập khẩu của Bộ Công thương để tìm

đối tác cũng như các yêu cầu của đối tác.

Một số thông tin đầu mối liên lạc tại các thị trường mà doanh nghiệp có thể tìm hiểu.

Đầu mối liên lạc thị trường Nga: Anh Mai Tùng Lâm (e-mail: lammt@moit.gov.vn) Chuyên viên Vụ thị trường châu Âu –

châu Mỹ, Bộ Công Thương.

Đầu mối liên lạc và các quy định tại thị trường Canada:

Yêu cầu kỹ thuật chi tiết cho các sản phẩm nêu trên, doanh nghiệp có thể xem tại link:

https://buyandsell.gc.ca/specifications-for-COVID-19-products#100

Các doanh nghiệp quan tâm có thể điền thông tin mẫu form tại link sau:

https://buyandsell.gc.ca/forms/help-canada-combat-covid-19-submission-form

Cơ quan chức năng của Canada sẽ chủ động tiến hành sàng lọc và sớm liên lạc với doanh nghiệp khi đạt đúng yêu cầu.

Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada quan tâm đến các mặt hàng trong danh mục mặt hàng HS của WHO tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/1j34L1CqPTT4Q0vkUgpq2c799T169CNMX/view?usp=sharing
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Một số giải pháp đối với DN xuất nhập khẩu 
sản phẩm và thiết bị y tế ở Việt Nam 

Một số thông tin đầu mối liên lạc tại các thị trường mà doanh nghiệp có thể tìm hiểu.

Thị trường Tây Ban Nha:

Hiệp hội doanh nghiệp Công nghệ y tế Tây Ban Nha (FENIN) hiện đang là đầu mối hỗ trợ trực tiếp Bộ Y tế

TBN tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu thiết bị y tế và hàng bảo hộ phòng chống dịch Covid-19, trong đó có

mặt hàng khẩu trang y tế.

Đầu mối liên hệ thị trường Tây Ban Nha: Anh Đặng Anh Đức (e-mail: DucDA@moit.gov.vn) Chuyên viên

Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương.

Thị trường Đan Mạch:

2 doanh nghiệp Đan Mạch là Công ty Tamro và Công ty Oriola hiện đang cung cấp thiết bị và vật tư y tế

cho các bệnh viện nước sở tại. Các doanh nghiệp này đang có nhu cầu với khẩu trang, đồ bảo hộ y tế dùng

trong bệnh viện. Các doanh nghiệp quan tâm có thể trực tiếp liên hệ với các công ty theo link sau:

Tamro: https://www.tamro.fi/en/ContactUs/Pages/SalesAndMarketing.aspx
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Một số giải pháp đối với DN xuất nhập khẩu 

sản phẩm và thiết bị y tế ở Việt Nam 

Thứ hai, Doanh nghiệp Việt Nam nên xác định sản xuất, xuất khẩu

các sản phẩm y tế là mặt hàng mang tính tạm thời, còn về dài hạn

vẫn phải tập trung vào các sản truyền thống vốn là thế mạnh của

Việt Nam
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Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Khoa Kinh tế quốc tế - Đại học Ngoại Thương

thanhhuyenna@ftu.edu.vn
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