
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ  

KHÁM, CHỮA BỆNH 
 

Sè:           / KCB - QLHN 

V/v góp ý kiến dự thảo Nghị 

định hướng dẫn cấp CCHN đối 

với người hành nghề và cấp 

GPHĐ đối với cơ sở KBCB 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hµ Néi, ngµy      th¸ng      n¨m 2022 

                 

                             Kính gửi:   

 

 

- Các Vụ, Cục, Tổng cục; 

- Văn phòng Bộ;  

- Thanh tra Bộ. 

 

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.  

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Cục QLKCB) được giao là đầu mối xây 

dựng dự thảo Nghị định đã phối hợp với các Vụ, Cục và đại diện các Bộ, ngành 

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, Cục QLKCB đề 

nghị các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ nghiên cứu và góp ý 

đối với dự thảo Nghị định nêu trên (dự thảo Nghị định tải về từ trang kcb.vn).  

Công văn góp ý dự thảo Nghị định đề nghị gửi về Cục QLKCB trước 

ngày 15/11/2022 để Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

 

 

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 
 

 
 
 
 

ha
ip

t.k
cb

_P
ha

n 
Th

i H
ai

_0
3/

11
/2

02
2 

11
:1

0:
38


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-11-01T14:05:40+0700
	 Bộ Y tế
	Lương Ngọc Khuê<khueln.kcb@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-11-01T14:07:32+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Quản lý Khám chữa bệnh<kcb@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-11-01T14:09:21+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Quản lý Khám chữa bệnh<kcb@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-11-01T14:10:35+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Quản lý Khám chữa bệnh<kcb@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-11-01T14:11:47+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Quản lý Khám chữa bệnh<kcb@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




