
BỘ Y TẾ 
_______ 

 

Số:          /BYT-KH-TC 
V/v đính chính chỉ thị 22/CT-

BYT. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng  10  năm 2020 

Kính gửi:  
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; 

 
Ngày 01/10/2020 Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 22/CT-BYT về việc chấn 

chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập; do sơ suất 
trong quá trình soạn thảo; Bộ Y tế đính chính khoản c mục 2 của Chỉ thị “c) 
Phải công khai, minh bạch, khách quan việc lựa chọn đối tác và nhà đầu tư theo 
quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017” 
như sau: 

 c) Phải công khai, minh bạch, khách quan việc lựa chọn đối tác và nhà 
đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công. 

Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tài chính; Bộ KH-ĐT;  
- KTNN; TTCP; 
- BHXH Việt Nam; 
- UNND các tỉnh,thành phố (để phối hợp 
chỉ đạo); 
- Y tế các Bộ/Ngành; 
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, TTr; 
- Cổng TTĐT Bộ Y tế; 
- Lưu: VT, KH-TC.  

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

PHÓPHOS       
[daky] 

 
 

Nguyễn Trường Sơn 
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