
 
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số:          /SYT - HCQT 
V/v phổ biến VBQPPL  

tháng 12  năm 2020 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày       tháng       năm     

 
 

 
 

                           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 12 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 
HĐND tỉnh 

Nam Định 

Số 56/2020/NQ-HĐND, 

ngày 08/12/2020 

Ban hành Quy định về phân cấp thẩm 

quyền quyết định mua sắm tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Nam Định. Nghị quyết 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

2 Bộ Y tế 
Số 21/2020/TT-BYT, 

ngày 30/11/2020 

Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa đối với bác sỹ y khoa. Thông tư 

có hiệu lực từ ngày 15/01/2021. 

3 Bộ Y tế 
Số 22/2020/TT-BYT, 

ngày 02/12/2020 

Quy định về quản lý thuốc kháng HIV 

được mua sắm tập trung cấp quốc gia 

sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ 

trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc 

kháng HIV cho người nhiễm HIV có 

thẻ bảo hiểm y tế. Thông tư có hiệu lực 

từ ngày 20/01/2021. 

4 
UBND tỉnh 

Nam Định 

Số 28/2020/QĐ - UBND, 

n    ngày 03/12/2020 

Quyết định Ban hành Bộ đơn giá xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam 

Định. Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15/12/2020. 

5 Chính phủ 
Số 148/2020/NĐ - CP,  

ngày 18/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nghị 

định này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 08/02/2021. 

6 Bộ Y tế 
Số 23/2020/TT - BYT, 

ngày 02/12/2020 

Thông tư quy định việc xét tặng Giải 

thưởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực 

Y tế dự phòng. Thông tư này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/02/ 2021. 



7 Bộ Y tế 
Số 24/2020/TT -BYT, 

ngày 28/12/2020 

Thông tư quy định về Phiếu chẩn đoán 

nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử 

và thống kê tử vong tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. Thông tư này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021. 

8 Bộ Y tế 
Số 25/2020/TT - BYT, 

ngày 28/12/2020 

Thông tư Quy định việc xét tặng Giải 

thưởng quốc gia chất lượng bệnh viện. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 15/02/2021. 

9 Bộ Y tế 
Số 26/2020/TT - BYT, 

ngày 28/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 

tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho 

cán bộ y tế. Thông tư này có hiệu lực từ 

ngày 01/3/2021. 

10 Bộ Y tế 
Số 27/2020/TT - BYT, 

ngày 31/12/2020 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 5 của 

Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 

tháng 3 năm 2015 ban hành Danh mục 

thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị 

thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

01/3/2021. 
 

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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