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____________ 

 

Số:             /BYT-TB-CT 
Vv lấy ý kiến dự thảo Thông tư 

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

19/2021/TT-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng  02  năm 2023 

Kính gửi:  ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

Ngày 16/11/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BYT quy định 

mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 

Ngày 10/02/2023, Bộ Y tế có văn bản số 128/BC-BYT gửi Chính phủ báo 

cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP (tài liệu đính kèm);  

Để triển khai thực hiện đồng bộ khi Nghị định ban hành, Bộ Y tế đã xây 

dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-

BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu văn bản, 

báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Bộ Y tế kính đề nghị Quý Cơ quan, tổ 

chức nghiên cứu và có ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Thông tư (tài liệu 

đính kèm công văn và được đăng tải trong phần “Thông báo” trên Cổng thông 

tin điện tử theo địa chỉ: https://dmec.moh.gov.vn/).  

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

thiết bị và Công trình y tế) Số 138A - Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội, trước ngày 

01 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư (Bản file mềm 

xin gửi trước theo địa chỉ email: hungbm.ttbct@moh.gov.vn, điện thoại liên hệ: 

024.62732272/ 0983839929). Sau thời gian trên không nhận được nội dung góp 

ý, Bộ Y tế xin được hiểu là Quý Cơ quan, tổ chức đồng ý với nội dung dự thảo 

Thông tư. 
 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c); 

- Vụ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TB-CT. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG 

VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ 

(Kèm theo Công văn số         /BYT-TB-CT ngày       tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế) 
 

 

1. Vụ Pháp chế; Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Cục Khoa học Công nghệ và 

Đào tạo; Văn phòng Bộ. 

2. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI. 

3. Hội Thiết bị y tế Việt Nam. 

4. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). 

5. Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ASEAN). 

6. Văn phòng đại diện các hãng, các công ty sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh 

trang thiết bị y tế. 
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