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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hµ Néi, ngµy      th¸ng       n¨m 2022 

                 

Kính gửi:   

 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; 

- Các Bệnh viện tư nhân; 

- Y tế Bộ, ngành. 

 

Ngày 04/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

1661/QĐ-TTG về Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Ngày 30/8/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg 

Phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Để thực hiện các Quyết định 

nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Nghị định 

109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trình Chính phủ ban hành.  

Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan dự thảo 

Nghị định và đăng tải trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin ý kiến các tổ 

chức, cá nhân. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đề nghị các 

Sở Y tế, các Bệnh viện trực thuộc Bộ, các Bệnh viện tư nhân nghiên cứu và 

góp ý cho dự thảo Nghị định nêu trên (dự thảo Nghị định tải về từ trang 

kcb.vn).  

Công văn góp ý cho dự thảo Nghị định đề nghị gửi về Bộ Y tế (Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh) trước ngày 15/11/2022 để tổng hợp báo cáo Chính 

phủ. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

-Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QLHN. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lương Ngọc Khuê 
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