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                           Kính gửi: 

                                          - Ban Giám đốc; 

                                          - Thanh tra Sở, các phòng chức năng; 

                                          - Các đơn vị trong ngành Y tế. 
 

 

 

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác tháng 11 năm 2020 về việc phổ 

biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Sở Y tế yêu cầu: 

Thanh tra Sở, các phòng ban chức năng, các đơn vị trong ngành Y tế triển khai tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các văn bản theo nội dung sau: 
 

 

STT NƠI GỬI CV SỐ KÝ HIỆU VB TRÍCH YẾU NỘI DUNG VB 

1 Chính phủ 
Số 130/2020/NĐ-CP, 

ngày 30/10/2020 

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị Nghị định có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 20/12/2020 và thay 

thế Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 

17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch 

tài sản, thu nhập. 

2 Bộ Nội vụ 
Số 05/2020/TT- BNV,  

ngày 09/11/2020 

Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7 /2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng. Thông tư có hiệu lực từ 

ngày 09/11/2020. 

3 Bộ Y tế 
Số 17 /2020/TT-BYT, 

ngày 12/11/2020 

Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ 

cho việc xác định giá một đơn vị máu 

toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu 

chuẩn. Thông tư này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2021. 

4 Bộ Y tế 
Số 18/2020/TT-BYT, 

ngày 12/11/2020 

Quy định về hoạt động dinh dưỡng 

trong bệnh viện. Thông tư này có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2021 

5 Chính phủ 
 Số 136/2020/NĐ-CP, 

ngày 24/11/2020 

Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy. Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 10/01/2021 và thay thế 

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-79-2014-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chua-chay-va-luat-phong-hua-chay-sua-doi-241914.aspx


31/7/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi 

là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP). 

6 Chính phủ 
Số 137/2020/NĐ-CP, 

ngày 27/11/2020 

Nghị định về quản lý, sử dụng pháo. 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 11/01/2021, thay thế Nghị định 

số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 
 

Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị ngành Y tế tải nội dung 

các văn bản quy phạm pháp luật trên qua hệ thống công báo điện tử 

(http://www.congbao.chinhphu.vn, hoặc http://www.soyte.namdinh.gov.vn )     

để triển khai tổ chức thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Y tế hyện, TP; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu HC,VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Khương Thành Vinh 
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