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PHỤ LỤC 6 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

A. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ 

 

I. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

1.  Quyết định số 01/2006/QĐ-BYT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành”Quy định, chế độ báo cáo và 

mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế” 

2.  Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định phân cấp nhiệm vụ 

quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế 

3.  Thông tư số 05/2007/TT-BYT ngày 07/03/2007của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức 

thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu. 

4.  Thông tư số 11/2013/TT-BYT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định về  hoạt động chỉ định và quản lý tổ chức chứng 

nhận hợp quy 

5.  Thông tư số 11/2014/TT-BYT ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh 

6.  Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công Thương về việc hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

II. LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM  

7.  Quyết định số 47/2007/QĐ-BYT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu 

chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên tắc Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc, nguyên tắc Thực hành tốt bảo 

quản thuốc và nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc đối với các cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh, phân phối, 

xuất khẩu, nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản vắc xin và sinh phẩm y tế. 

8.  Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều 

kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược 
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9.  Thông tư 13/2015/TT-BYT ngày 28/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 47/2010/TT- 

BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực 

tiếp với thuốc 

10.  Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc 

11.  Thông tư số 32/2019/TT-BYT  ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 

01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm 

III. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 

12.  Thông tư liên tịch số 09/TT-LB ngày 21/7/1992 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc tổ chức Ban quân dân y, việc 

kết hợp quân dân y phòng chống dịch và thu nhận người bị thương, bị bệnh. 

13.  Thông tư liên tịch số 03/TT-LB  ngày 04/03/1994 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về việc kết hợp quân dân y cứu chữa và 

chăm sóc người bị nạn do các thảm hoạ gây ra. 

IV. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO 

14.  Thông tư số 03/2012/TT-BYT ngày 02/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng 

V. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ 

15.  Quyết định số 3051/2000/QĐ-BYT ngày 29/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định nội dung, hình thức thi 

nâng ngạch một số chức danh chuyên môn ngành y tế. 

16.  Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế 

sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước 

17.  Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 24/01/2008 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày  25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế. 

18.  

 

 

Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/03/2010 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức 

y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-03-2012-TT-BYT-huong-dan-thu-thuoc-tren-lam-sang/134441/noi-dung.aspx
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VI. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 

19.  Thông tư số 07/2002/TT-BYT ngày 30/05/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết 

bị y tế. 

20.  Quyết định số 1629/2001/QĐ-BYT ngày 23/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 10 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị 

y tế. 

21.  Quyết định số 326/2002/QĐ-BYT ngày 04/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 09 Tiêu chuẩn ngành Trang 

thiết bị y tế. 

22.  Quyết định số 4380/2003/QĐ-BYT ngày 18/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 8 tiêu chuẩn ngành trang thiết bị y 

tế. 

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ 

23.  Thông tư số 05/1999/TT- BYT ngày 27/03/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo đăng ký và cấp giấy 

chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động. 

24.  Chỉ thị số 12/2001/CT-BYT ngày 20/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Tổ chức thực hiện Tuần lễ quốc gia "An toàn 

- Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ" hàng năm trong ngành y tế. 

25.  Thông tư số 36/2010/TT-BYT ngày 11/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2005/QĐ-BYT 

ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

26.  Thông tư số 02/2003/TT-BYT ngày 28/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp hoạt 

động đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

27.  Quyết định số 26/2007/QĐ-BYT ngày 19/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 1635/2004/QĐ-

BYT ngày 11/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế chứng nhận danh hiệu Gia đình sức khỏe, Làng 

sức khỏe, Khu phố sức khỏe và Khu dân cư sức khỏe. 

VIII. LĨNH VỰC SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM 

28.  Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT/BYT-BTM-BVHTT-UBDSGĐTE ngày 25/8/2006 hướng dẫn thi hành Nghị định số 

21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ 
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B. DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ MỘT PHẦN 

 

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG BÃI BỎ  

1 Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và 

kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm 

nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Các quy định trong thông tư trừ quy định liên 

quan đến hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi giấy 

chứng nhận Y tế đối với sản phẩm thực phẩm 

nhập khẩu. 

2 

Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học 

trong thực phẩm”. 

Quy định về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật của 

B.cereus đối với sản phẩm Thức ăn khô và 

thức ăn dinh dưỡng cho trẻ em, thức ăn thay 

thế đặc biệt (phải xử lý nhiệt trước khi sử 

dụng) và Thức ăn khô và thức ăn dinh dưỡng 

cho trẻ em, thức ăn thay thế đặc biệt (dùng 

trực tiếp, không qua xử lý nhiệt trước khi sử 

dụng) thuộc mục 6.9. Quy định giới hạn cho 

phép vi sinh vật trong thức ăn đặc biệt tại 

Phần 6. Giới hạn vi sinh vật trong thực phẩm 

của Quy định Giới hạn tối đa ô nhiễm sinh 

học và hóa học trong thực phẩm được ban 

hành kèm theo Quyết định. 

 


