
BỘ Y TẾ 

 

Số:         /BYT- KHTC 
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo 

Thông tư ban hành định mức KT-

KT về đào tạo khối ngành sức khỏe 

trình độ đại học. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

             

Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;  

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế. 

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; Căn 

cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp; Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-

BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hư ng d n xây dựng, thẩm 

định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ 

giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; trong thời gian vừa 

qua, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

về đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học kèm theo định mức kinh tế - kỹ 

thuật của 12 ngành đào tạo (Phụ lục đính kèm dự thảo Thông tư). 

Bộ Y tế xin gửi Quý cơ quan, đơn vị dự thảo Thông tư và định mức KT-

KT của 12 ngành đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học và đề nghị các cơ 

quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư (dự thảo Thông 

tư và các phụ lục đính kèm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế 

theo địa chỉ https://moh.gov.vn/gop-y-du-thao-van-ban). Ý kiến góp ý xin gửi 

bằng văn bản về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Khoa học công nghệ và 

Đào tạo), 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua địa chỉ email 

thangmoh@yahoo.com, hungtrinhvan@gmail.com trước ngày 30/5/2021 để Bộ 

Y tế hoàn thiện và ban hành Thông tư. 

Bộ Y tế xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, KHTC(4).  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn 

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2015/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
mailto:thangmoh@yahoo.com
mailto:hungtrinhvan@gmail.com
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