BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Số: 1951/BYT-PC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

V/v cung cấp thông tin về các
vướng mắc liên quan văn bản
QPPL trong lĩnh vực y tế

Kính gửi:
Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc
lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, Theo đó, Bộ Y tế đang
tiến hành rà soát pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật trong
phạm vi nhiệm vụ của Bộ Y tế.
Để công tác rà soát đạt hiệu quả, từ thực tiễn tham gia vào các hoạt động liên
quan đến y tế, Bộ Y tế kính đề nghị Quý đơn vị cung cấp một số thông tin như sau:
- Thông tin, phản ánh về những quy định của pháp luật có nội dung mâu
thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự
phát triển và đề xuất hướng hoàn thiện để giải phóng nguồn lực tạo điều kiện cho
sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể:
a) Các quy định pháp luật về dược, khám bệnh, chữa bệnh, trang thiết bị y tế,
an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, môi trường y tế, phòng, chống HIV/AIDS và các
lĩnh vực khác có liên quan đến y tế;
b) Các quy định về kiểm tra chuyên ngành;
c) Các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh
nhằm kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh
tế.
Công văn trả lời xin gửi về Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) trước ngày 15/04/2020 để
tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Trần Thị Xuân Hằng - Chuyên viên Vụ Pháp
chế, Bộ Y tế (Điện thoại: 0985900484. Email: hangtx.pc@moh.gov.vn)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra
Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT,PC.

KT.BỘ TRƯỞNG
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Nguyễn Trường Sơn

Danh sách gửi Công văn:
1. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ
2. . Hiệp hội thực phẩm chức năng - Tầng 14 - Cung Trí thức Thành phố Hà Nội Số 1 Tôn Thất Thuyết - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà
Nội.
3. Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam Số 12 Ngô Tất Tố, quận Đống Đa, Hà Nội
4. Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam Tầng 14, 597 Nguyễn Chí Thanh, TP.
Thanh Hóa
5. Hội thiết bị y tế Việt Nam - Số 40 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
6. Tổng hội y học Việt Nam - Số 68A phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn
Kiếm
7. Các doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến y tế

