
BỘ Y TẾ 
_______________ 

 

Số: 433/GM-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 
tham dự họp thống nhất các nội dung của  

dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 
___________________________________________________ 

Kính gửi: …………………………………………………………….. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 

2680/VPCP-PL ngày 07/4/2020 của Văn Phòng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình những kiến nghị 

của các cơ quan, tổ chức đối với dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Bộ 

Y tế (Vụ Pháp chế) tổ chức cuộc họp với các đơn vị để thống nhất các nội dung 

của dự thảo Luật trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thảo 

luận cho ý kiến như sau: 

Thời gian: 02 ngày 23 - 24 tháng 5 năm 2020 (khai mạc lúc 08h00 ngày 

23/5/2020). 

Địa điểm: Nhà khách Đầm Vạc số 1B đường Kim Ngọc, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nội dung: Thống nhất các nội dung của dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh 

(sửa đổi). 

Kinh phí ăn ở, đi lại của đại biểu tham dự Hội thảo do Bộ Y tế chi trả theo 

quy định của pháp luật (xe đón đoàn đi Vĩnh Phúc lúc 15h30 ngày 22 tháng 5 năm 

2020 tại Bộ Y tế, số 138A - Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội). 

Trân trọng kính mời đại diện các đơn vị tham dự đầy đủ, đúng giờ để cuộc 

họp đem lại kết quả cao. 

Chi tiết xin liên hệ CN. Phan Công Hiếu - Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Y 

tế, điện thoại: 0986060182 - 04.62732402. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTT Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c); 

- Lưu: VT, PC. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Trung Hưng 
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