
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 
hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế  

đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

        Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc 
một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2020 
(Danh mục kèm theo).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);                                                            
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng (để biết); 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 
- Lưu: VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
 

 
Trần Văn Thuấn 

BỘ Y TẾ 
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC  

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BYT ngày         /        /2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

I. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

 

STT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực 

1.  Nghị định số 23-HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội 

đồng Bộ trưởng ban hành 5 điều lệ: khám bệnh, 

chữa bệnh bằng y học dân tộc, thuốc phòng bệnh, 

chữa bệnh; điều lệ vệ sinh; khám, chữa bệnh và phục 

hồi chức năng; thanh tra nhà nước về y tế 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Chính phủ ban hành 

30/12/2020 

2.  Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế 

Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 

15/11/2020 

3.  Chỉ thị số 25/1999/CT-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác y, dược 

học cổ truyền 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 

03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 

03/01/2020 

4.  Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp 

câṕ bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 

03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 

03/01/2020 

BỘ Y TẾ 
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5.  Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

"Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006 - 2015" 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 

03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 

03/01/2020 

6.  Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đê ̀án "Phát 

triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ 

thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 

- 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 

03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 

03/01/2020 

7.  Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 06/01/2010 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trình tự trách nhiệm 

thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2020/TT-BYT 

ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm 

HIV dương tính 

15/3/2020 

8.  Thông tư số 06/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục hệ thống chỉ 

số thống kê cơ bản ngành y tế 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2019/TT-BYT 

ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế 

01/01/2020 

9.  Thông tư số 22/2014/TT-BYT ngày 30/6/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc soạn thảo, ban 

hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật về y tế 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2019/TT-BYT 

ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc 

xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật về y tế 

01/2/2020 

10.  Thông tư số 28/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nội dung hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành y tế 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2019/TT-BYT 

ngày 31/7/2019 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

cơ bản ngành y tế 

01/01/2020 

11.  Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu 

thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2020/TT-BYT 

ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh 

mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập 

06/10/2020 
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thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm 

phán giá 

12.  Thông tư số 45/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thành lập, chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức 

trong nghiên cứu y sinh học 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2020/TT-BYT 

ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc 

thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội 

đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học 

15/3/2020 

13.  Thông tư số 47/2017/TT-BYT ngày 22/12/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục các hoạt chất 

cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế tại Việt Nam 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2020TT-BYT ngày 

19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế danh mục hoạt chất 

cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

20/8/2020 

14.  Quyết định số 385/2001/QĐ-BYT ngày 13/02/2001 

của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định nhiệm vụ 

kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản 

tại các cơ sở y tế 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2019/TT-BYT 

ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành 

15/02/2020 

15.   Chỉ thị số 04/2003/CT-BYT ngày 10/10/2003 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường chăm sóc trẻ 

sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2019/TT-BYT 

ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành 

15/02/2020 
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II. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

 

STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu 

lực 

1.  Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

y tế 

Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y 

tế 

28/9/2020 

2.  Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế 

Khoản 5, 6, 11 Điều 68 Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 

03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Điều 68 Nghị định số 

36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý trang thiết bị y tế 

01/01/2020 

3.  Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 

31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

Điểm a, b và e Khoản 39 Điều 1 Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 

03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 

của Chính phru sửa đổi, bổ sung 

01/01/2020 
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36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ về quản lý trang 

thiết bị y tế 

Điều 68 Nghị định số 

36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý trang thiết bị y tế 

4.  Thông tư số 29/2018/TT-BYT ngày 

29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về thử thuốc trên lâm sàng 

Phụ lục I  Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 

10/2020/TT-BYT ngày 11/6/2020 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 

thử tương đương sinh học của 

thuốc 

10/8/2020 

5.   Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 

28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện 

thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế 

thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế 

Mục 6 của Danh mục 1 - Dịch 

vụ kỹ thuật có quy định cụ thể 

điều kiện, tỷ lệ và mức giá thanh 

toán (Chụp cắt lớp vi tính toàn 

thân) 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 

13/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 9 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều 

kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ 

thuật y tế thuộc phạm vi được 

hưởng của người tham gia bảo 

10/8/2020 
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hiểm y tế 

6.   Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 

18/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn tư vấn, sang lọc, chuẩn 

đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh 

Khoản 2 và khoản 3 Điều 2 

 

 

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 

30/2019/TT-BYT ngày 3/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

34/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 8 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chuẩn 

đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh 

01/2/2020 

7.  Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 

đổi, bổ sung các quy định liên quan đến 

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh 

Khoản 1 Điều 6  Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 

35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

đối với người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

01/3/2020 

8.  Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-

BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 

của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ 

Công Thương hướng dẫn việc phân 

công, phối hợp trong quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm 

Chương 3 Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 

33/2019/TT-BYT ngày 26/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban 

hành 

15/02/2020 

 




