
                 BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /BYT-KHTC 
V/v góp ý dự thảo đề án KHQDY 

giai đoạn 2021 - 2030 

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021 

     

Kính gửi:  

  - Bộ Quốc phòng; 

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

   - Ban quân dân y các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, BTL Thủ đô Hà Nội; 

   - BTL Bộ đội Biên phòng; BTL Cảnh sát biển; Quân chủng Hải quân,  

Quân chủng Phòng không - Không quân.       

Căn cứ Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về công 

tác kết hợp quân dân y;  

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1621/VPCP-KGVX 

ngày 13/3/2021 về việc tổng kết chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 và 

rà soát, chuyển nội dung nhiệm vụ của chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-

2020 thành nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; 

Căn cứ yêu cầu công tác kết hợp quân dân y chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức 

khỏe nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới theo chỉ đạo của 

Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế (Ban quân dân y cấp Bộ) xây dựng dự 

thảo Đề án“Kết hợp quân dân y chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng chống thiên 

tai, dịch bệnh và bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2021 - 2030”; 

 (Dự thảo kèm theo) 

Bộ Y tế kính đề nghị Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung 

ương, Ban quân dân y các Quân khu, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đóng 

góp ý kiến vào dự thảo trên và gửi về Bộ Y tế (số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước 

ngày 10/8/2021 để thống nhất nội dung Đề án và trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt làm cơ 

sở để tiếp tục triển khai chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân 

dân, lực lượng vũ trang và bảo đảm y tế cho quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 

Xin trân trọng cảm ơn./.        
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Cục Quân y - TCHC/BQP; 
- Lưu: VT, KHTC. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

[daky] 
Nguyễn Trường Sơn 

TRƯỞNG BAN QUÂN DÂN Y CẤP BỘ 
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