
BỘ Y TẾ 
 

 

Số:            /BYT-PC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      

Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2022 
V/v xin ý kiến dự thảo Nghị định 

quy định chi tiết Nghị quyết số 

12/2021/UBTVQH15 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

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

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Tổng hội Y học Việt Nam; 

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; 

- Hiệp Hội bệnh viện tư nhân Việt Nam; 

- Hiệp hội sản xuất, kinh doanh dược; 

- Các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ biên tập. 

Thực hiện Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong 

lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã phối 

hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Nghị quyết. 

  Để dự thảo Nghị định thêm hoàn chỉnh và trình Chính phủ đúng thời hạn, 

Bộ Y tế xin gửi bản dự thảo Nghị định trên đến Quý cơ quan, tổ chức để nghiên cứu 

và tham gia ý kiến. (Dự thảo văn bản được đăng trên Trang thông tin điện tử của 

Vụ Pháp chế). 

 Văn bản góp ý của Quý cơ quan, tổ chức đề nghị gửi về Bộ Y tế (Vụ Pháp 

chế) trước ngày 17 tháng 01 năm 2021 để tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo trước 

khi trình Chính phủ. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, PC.            

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn 
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