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Số:           /BYT-PC 
V/v cung cấp thông tin phục vụ 

hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh 

nghiệp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:  

      

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 

của Bộ Y tế, Bộ Y tế trân trọng kính đề nghị Quý đơn vị cung cấp một số thông 

tin phụ vụ hoạt động trên, bao gồm: 

1. Đề xuất các nội dung cần hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế.  

2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, Bộ Y tế xin gửi đến Quý đơn vị kế hoạch xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Y tế để chủ động nghiên cứu, 

đề xuất các nội dung quy định tại các văn bản dự kiến xây dựng trong năm 2021 

của Bộ Y tế.  

3. Cung cấp các thông tin, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai 

các văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động kinh doanh và nêu kiến nghị, đề 

xuất.  

4. Cung cấp các đầu mối liên hệ của doanh nghiệp, hiệp hội để Bộ Y tế xây 

dựng dữ liệu thông tin phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp của Bộ Y 

tế (Họ và tên cán bộ đầu mối, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email). 

Công văn trả lời xin gửi về Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) trước ngày 10/3/2021 để 

tổng hợp. 

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Trần Thị Xuân Hằng - Chuyên viên chính 

Vụ Pháp chế, Bộ Y tế (Điện thoại: 0985900484. Email: 

hangtx.pc@moh.gov.vn)./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Trần Văn Thuấn (để b/c); 

- Lưu: VT,PC. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

[daky] 

 

 

 

 

Đỗ Trung Hưng 

 

 



 

Danh sách gửi Công văn 

1. VCCI 

2. Các Hiệp hội:   

- Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam; 

- Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam,  

- Hội Đông y,  

- Hiệp hội sữa Việt Nam 

- Hiệp hội trang thiết bị y tế Việt Nam 

- Hiệp hội tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm Việt Nam,  

- Amcham,  

- Eurocham,  

- Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam 

- Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC)  

- Hiệp hội bệnh viện tư nhân 

3.  Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực y tế: 
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