
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
                            _____________ 

 

Số: 10382/VPCP-KGVX 
V/v thực hiện Kết luận phiên họp 

giải trình về chính sách, pháp luật về 

cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                ___________________________________________________  

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

       - Các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; 

       - Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

       - Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

 

Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội có văn bản số 2386/UBVĐXH14 

ngày 21 tháng 10 năm 2019, gửi Thủ tướng Chính phủ Kết luận số 2354/KL- 

UBVĐXH14 ngày 03 tháng 10 năm 2019 Phiên họp giải trình về việc thực 

hiện chính sách pháp luật về cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập (bản 

chụp kèm theo).  

Về các kiến nghị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan: Y tế, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ của mình 

triển khai thực hiện các kiến nghị của Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội; 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền. 

 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

 

 
Nơi nhận:            
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- VPCP: BTCN, các PCN,  

  Trợ lý, thư ký: TTg, các PTTg, TGĐTTĐT, 

  Các Vụ: KTTH, TCCV, QHĐP, PL, TKBT, 

TH; 

- Lưu: VT,  KGVX. LT 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
Nguyễn Sỹ Hiệp 
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