
 

V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

   pháp luật do Chính phủ ban hành  

     

Kính gửi: Các Đơn vị y tế trực thuộc 

         

 Căn cứ Công văn số 53/STP-XDKT&TDTHPL ngày 12/01/2021 của Sở 

Tư pháp về việc triển khai 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. 

 Sở Y tế phổ biến đến các đơn vị nghiên cứu thực hiện trong quá trình rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật và thông tin một số nội dung của Nghị định số 

151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật đến các đơn vị như sau: 

 I. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật Trung ương (có 

liên quan) sau đây: 

 1.  Nghị định số 23-HĐBT ngày 24 tháng 01 năm 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. 

 2. Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính 

phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

 3. Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 

tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

 4. Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người 

nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. 

 5. Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 

01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị 

thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. 

 6. Nghị định số 55/2008/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 7. Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Chính 

phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 

cán bộ xã đã nghỉ việc. 

 8. Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Chính 

phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 

cán bộ xã đã nghỉ việc. 
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 9. Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính 

phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 

cán bộ xã đã nghỉ việc. 

 10. Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính 

phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 

cán bộ xã đã nghỉ việc. 

 11. Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính 

phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối 

với cán bộ xã đã nghỉ việc. 

 12. Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 

cán bộ xã đã nghỉ việc. 

 13. Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính 

phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 

cán bộ xã đã nghỉ việc. 

 14. Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính 

phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 

cán bộ xã đã nghỉ việc. 

            II. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật địa phương sau đây: 

 Nghị quyết số 09/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Chính 

phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh An Giang. 

            Sở Y tế thông tin đến các đơn vị để biết và thực hiện./. 

         

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các phòng, ban Sở Y tế; 

-  Lưu: VT, TTra. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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