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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ 

 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung 

 theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BYT ngày 28/03/2019 

 và Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

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; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ 

chức cán bộ thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định 

tại Thông tư số 06/2019/TT- BYT ngày 28/03/2019 của Bộ Y tế quy định cơ quan, tổ 

chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám 

định pháp y, pháp y tâm thần và Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên 

pháp y và giám định viên pháp y tâm thần (có Phụ lục kèm theo Quyết định này).  

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

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra 

Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; 

- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế; 

- UBND các tỉnh/TP; 

- Lưu: VT, VPB6, TCCB. 

Q. BỘ TRƯỞNG 

 

Nguyễn Thanh Long 
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