
 

Kính gửi: Đại diện lãnh đạo các Đơn vị 

 

Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp phát 

triển đến năm 2020 đã khẳng định: Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ, đồng hành cùng 

doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển thông qua việc xây 

dựng, sửa đổi, ban hành cơ chế chính sách phù hợp.  

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI), Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam và Báo Diễn đàn Doanh nghiệp 

(Enternews.vn) phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Kiến tạo môi trường cho doanh 

nghiệp phát triển – Nhìn từ chính sách y tế”. 

 Mời tham dự: 

 - Lãnh đạo Ủy ban về Các vấn đề Xã hội của Quốc hội; 

 - Lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế; 

 - Lãnh đạo BHXH Việt Nam, đại diện Ban Thực hiện Chính sách BHYT; 

 - Đại diện lãnh đạo Vụ xã hội, Ban Kinh tế TW; 

 - Đại diện lãnh đạo Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ; 

 - Đại diện thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; 

 - Lãnh đạo Viện Kinh tế Việt Nam; 

 - Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW; 

 - Đại diện Sở Y tế thành phố Hà Nội, BHXH thành phố Hà Nội; 

 - Một số Đại biểu Quốc hội quan tâm đến lĩnh vực y tế tư nhân; 

 - Các chuyên gia y tế, luật sư, các cơ quan báo chí... 

- Hội viên  Hiệp hội và một số nhà đầu tư, nhà quản lý các cơ sở KCB tư nhân. 

Thời gian: Từ 13h30 – 17h, thứ Năm, ngày 30/11/2017. 

Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Trụ sở VCCI, Số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội. 

(Bên cạnh Khách sạn Kim Liên) 

 Trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự hội thảo./. 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 
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