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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung
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ISO để có bản đóng dấu có kiểm soát. File mềm được cung cấp trên
mạng nội bộ để chia sẻ thông tin.
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1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này nhằm quy định thống nhất trình tự giải quyết thủ tục cử cán
bộ, công chức ®i học tập, nghiên cứu, dự hội nghị hội thảo, tham quan khảo sát,
trao đổi hợp tác, ký kết, giảng dạy, làm chuyên gia và giải quyết việc riêng ở nước
ngoài (sau đây gọi tắt là đi công tác, học tập ở nước ngoài)
2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
2.1 Phạm vi áp dụng:
Quy trình này áp dụng cho các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ,
Thanh tra Bộ, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Cơ quan
Đại diện Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là đơn vị)
2.2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng theo Quy trình này bao gồm các đồng chí Thứ trưởng,
công chức, hợp đồng lao động của các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ,
Thanh tra Bộ Y tế, Cơ quan Đại diện Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và
các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ
(sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức)
3. TÀI LIỆU THAM CHIẾU
- Nghị định số 136/2007/NĐ - CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính
phủ về việc việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.
- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sửa đội bổ
sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ - CP ngày 17 tháng 8
năm 2007 của Chính phủ về việc việc xuất nhập cảnh của công dân Việt
Nam
- Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính Phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế.
- Chỉ thị số 29/2007/CT – TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng
Chính Phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác xuất
cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân.
- Thông tư 02/2008/TT – BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ Ngoại
giao hướng dẫn việc cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung và quản lý hộ chiếu
công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo nghị định 136/2007/NĐ-CP
ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc xuất nhập cảnh của
công dân Việt Nam.
- Thông tư 27/2007/TT-BCA ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Công
an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo
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.
- Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 6 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ
Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác Quốc tế.
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- Quyết định 2932/QĐ-BYT ngày 14/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy
định về việc ủy quyền cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài.
- Công văn số 6425/BYT-QT ngày 21/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy
định mới về thủ tục cử cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài.
4. CÁC CHỮ VIẾT TẮT
- BYT: Bộ Y tế
- CBCC :Cán bộ, công chức, viên chức
- HTQT: Hợp tác quốc tế
- LĐ: Lãnh đạo
- QĐNS: Quyết định nhân sự
- TCCB: Tổ chức cán bộ.
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Nhóm 1: Vụ HTQT là đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục cử CBCC đi
công tác học tập ở nước ngoài dưới 3 tháng theo thư mời và theo các chương
trình/dự án do Bộ Y tế phê duyệt.
5.1.1: Sơ đồ quy trình
Người chịu trách
nhiệm

Nội dung thực hiện

Vụ HTQT

Tiếp nhận hồ sơ

Vụ HTQT

Đề xuất/xử lý nội dung

Mô tả biểu mẫu
5.1.2.1

5.1.2.2

LĐ Bộ/ LĐ đơn vị
theo phân cấp của Bộ
trưởng

Vụ HTQT/Vụ TCCB

5.1.2.3

Phê duyệt/
Ký QĐNS

Tiếp nhận Báo cáo,
tổng hợp & Lưu hồ sơ

5.1.2.4

5.1.2 Mô tả sơ đồ:
5.1.2.1. Tiếp nhận hồ sơ
Vụ HTQT là đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục nhân sự cho
CBCC đi công tác, học tập nước ngoài dưới 3 tháng theo thư mời và theo các
chương trình/dự án do Bộ Y tế phê duyệt.
Yêu cầu đối với hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục nhân sự gồm có:
- Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu số 1)
- Thư mời chính thức với các thông tin cơ bản (Thành phần, nước đến, mục
đích, thời gian, kinh phí, chương trình dự kiến)
Đối với đoàn đi công tác, học tập ở nước ngoài theo chương trình/dự án do Bộ Y
tế phê duyệt, đơn vị phải gửi kèm theo:
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- Kế hoạch đi công tác, học tập ở nước ngoài đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt
về chủ trương với đầy đủ nội dung (Thành phần, nước đến, mục đích, thời
gian, kinh phí, chương trình dự kiến);
- Thư chấp nhận của nơi tiếp nhận ở nước ngoài.
Trường hợp đơn vị chưa liên hệ với đối tác nước ngoài để thu xếp chuyến đi,
Vụ HTQT có thể giúp liên hệ nếu đơn vị có yêu cầu. Công văn đề nghị của đơn vị
cần nêu rõ: mục đích, thành phần đoàn, nước đến, thời gian dự kiến và kinh phí
đến Vụ hợp tác quốc tế ít nhất 60 ngày trước ngày dự kiến đi công tác học tập ở
nước ngoài.
5.1.2.2 Đề xuất/xử lý nội dung
Vụ HTQT nghiên cứu hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ đề xuất việc phê duyệt
cho CBCC đi công tác, học tập ở nước ngoài kết hợp trình dự thảo quyết định cử
CBCC đi học tập, công tác nước ngoài (Mấu số 5a, 6a/6b)
Đối với đoàn đi công tác, học tập ở nước ngoài theo chương trình/dự án do
Bộ Y tế phê duyệt thông qua Vụ HTQT thu xếp, Vụ HTQT sẽ liên hệ với đối tác
nước ngoài và có thông báo bằng văn bản trả lời đơn vị về kế hoạch tiếp nhận
đoàn của nước đến để thống nhất các nội dung liên quan trước khi tiến hành trình
LĐ Bộ duyệt và ký Quyết định cử CBCC đi công tác học tập ở nước ngoài.
Đối với những trường hợp có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Vụ
HTQT lấy ý kiến của Vụ TCCB về nhân sự trước khi trình LĐ Bộ. Vụ TCCB có
trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được
văn bản đề nghị của Vụ HTQT.
5.1.2.3. Phê duyệt và Ra QĐNS
LĐ Bộ xem xét phê duyệt và ký quyết định cử CBCC đi công tác, học tập ở
nước ngoài theo đề nghị của Vụ HTQT.
Cấp ký QĐNS:
Bộ trưởng ký QĐNS cho các đồng chí Thứ trưởng, Lãnh đạo cấp trưởng
của các đơn vị và đoàn do cấp trưởng làm trưởng đoàn, Lãnh đạo các đơn vị do
Bộ trưởng trực tiếp phụ trách. Bộ trưởng đi công tác vắng, Thứ trưởng trực tuần
ký QĐNS.
Đối với chuyên viên các đơn vị do Bộ trưởng trực tiếp phụ trách, Thứ
trưởng giúp việc cho Bộ trưởng về công tác HTQT sẽ ký QĐNS hoặc Thứ trưởng
trực tuần ký QĐNS trong trường hợp Thứ trưởng trưởng giúp việc cho Bộ trưởng
về công tác HTQT đi công tác vắng.
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Ngoài các trường hợp trên, Thứ trưởng phụ trách đơn vị ký QĐNS. Nếu
Thứ trưởng phụ trách đi vắng, Thứ trưởng trực tuần sẽ ký QĐNS.
Các viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thuộc diện phân cấp cho
Thủ trưởng các đơn vị ra quyết định cử viên chức đi công tác, học tập ở nước
ngoài, thủ tục ký quyết định nhân sự được thực hiện theo quy định hiện hành
5.1.2.4. Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo và lưu hồ sơ
Sau khi đi công tác nước ngoài trở về trong vòng 10 ngày làm việc, CBCC
được cử đi nước ngoài nộp báo cáo kết quả chuyến đi về Bộ Y tế (Vụ HTQT/ Vụ
TCCB) để tổng hợp, lưu hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Bộ (báo cáo theo chế độ định
kỳ) (Mấu số 3)
CBCC có hộ chiếu công vụ thuộc diện quản lý của Bộ Y tế nộp lại hộ chiếu
cho Vụ Hợp tác quốc tế.
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5.2 Nhóm 2: Do Vụ TCCB làm đầu mối giải quyết cho CBCC đi nước ngoài theo
thư mời đích danh từ 3 tháng trở lên; đi nước ngoài giải quyết việc riêng theo
thẩm quyền.
5.2.1: Sơ đồ quy trình
Người chịu trách
nhiệm
Vụ TCCB

Nội dung thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ

Vụ TCCB

Mô tả/biểu mẫu
5.2.2.1

5.2.2.2

đề xuất/xử lý nội dung
LĐ Bộ/
LĐ đơn vị theo phân
cấp của Bộ trưởng

5.2.2.3

Phê duyệt/
ra QĐNS

Vụ TCCB/Vụ HTQT

5.2.2.4

Tiếp nhận Báo cáo,
tổng hợp & Lưu hồ sơ

5.2.2: Mô tả sơ đồ
5.2.2.1. Tiếp nhận hồ sơ
Vụ TCCB là đơn vị đầu mối tiếp nhận và giải quyết các thủ tục cho các
CBCC đi nước ngoài theo thư mời đích danh từ 3 tháng trở lên, đi nước ngoài giải
quyết việc riêng.
Yêu cầu đối với hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục nhân sự gồm có:
- Công văn đề nghị của đơn vị (Mẫu số 1).
- Thư mời chính thức với các thông tin cơ bản (Thành phần, nước đến, mục
đích, thời gian, kinh phí, chương trình dự kiến). (không áp dụng đối với các
trường hợp đi nước ngoài giải quyết việc riêng)
5.2.2.2 Đề xuất/xử lý nội dung
Vụ TCCB nghiên cứu hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ đề xuất việc phê duyệt
cho CBCC đi công tác, học tập ở nước ngoài theo nội dung thư mời kết hợp trình
dự thảo Quyết định cử CBCC đi công tác, học tập ở nước ngoài (Mẫu số 5b và
6a/6b).
5.2.2.3. Phê duyệt và Ra QĐNS
LĐ Bộ xem xét phê duyệt và ký quyết định cử CBCC đi công tác, học tập ở
nước ngoài theo đề nghị của Vụ TCCB (Mẫu số 6a/6b)
Cấp ký quyết định nhân sự: được thực hiện như phần 5.1.2.3
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5.2.2.4. Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo và lưu hồ sơ
- Thực hiện như phần 5.2.1.4
- Riêng đối với các trường hợp đi nước ngoài giải quyết việc riêng, không
thực hiện bước 5.2.2.4.
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5.3 Nhóm 3: đi công tác học tập ở nước ngoài theo phân bổ chỉ tiêu của Bộ Y tế.
- Vụ HTQT làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết cho CBCC đi nước ngoài
bằng nguồn kinh phí của nước ngoài do Bộ Y tế phân bổ chỉ tiêu.
- Vụ TCCB làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết cho CBCC đi nước ngoài
theo kế hoạch của Ban Tổ chức TW, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ do Bộ Y tế
phân bổ chỉ tiêu
5.3.1 Sơ đồ quy trình
Người chiu trách
nhiệm

Nội dung thực hiện

Vụ HTQT/Vụ TCCB

Tiếp nhận hồ sơ

Vụ HTQT/Vụ TCCB

Đề xuất phương án phân bổ chỉ
tiêu

LĐ Bộ

Mô tả biểu mẫu
5.3.2.1

5.3.2.2

5.3.2.3

Phê duyệt
5.3.2.4
Vụ HTQT/Vụ TCCB

Thông báo và hướng dẫn thủ tục

LĐ Bộ/
LĐ đơn vị theo phân
cấp của Bộ trưởng

Ra Quyết định cử CBCC đi
nước ngoài

Vụ HTQT/Vụ TCCB

Tiếp nhận báo cáo,
Lưu hồ sơ

5.3.2.5

5.3.2.6

5.3.2 Mô tả sơ đồ
5.3.2.1 Tiếp nhận hồ sơ
CBCC đi công tác, học tập ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí của nước
ngoài do Bộ Y tế phân bổ chỉ tiêu, Vụ HTQT làm đầu mối tiếp nhận thông tin đầu
vào và giải quyết thủ tục.
CBCC đi công tác, học tập ở nước ngoài theo kế hoạch của Ban Tổ chức
TW, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ do Bộ Y tế phân bổ chỉ tiêu, Vụ TCCB làm
đầu mối tiếp nhận thông tin đầu vào và giải quyết thủ tục.
Vụ TCCB/Vụ HTQT dưới đây gọi tắt là Vụ đầu mối
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5.3.2.2. Đề xuất phương án phân bổ chỉ tiêu
Căn cứ vào nội dung và yêu cầu của chuyến đi, Vụ đầu mối trình Lãnh đạo
Bộ đề xuất phương án phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị .
5.3.2.3. Phê duyệt
LĐ Bộ xem xét phê duyệt về mặt chủ trương phân bổ chỉ tiêu cho các đơn
vị theo đề nghị của đơn vị đầu mối.
5.3.2.4. Thông báo và hướng dẫn
Sau khi có ý kiến phê duyệt về chủ trương của Lãnh đạo Bộ, Vụ đầu mối
gửi công văn thông báo đơn vị cử người, hướng dẫn các nội dung cần thiết liên
quan và gửi văn bản trả lời đối tác về việc cử người tham gia/đăng ký tham gia
của Bộ Y tế.
Yêu cầu đối với hồ sơ cử CBCC của đơn vị:
- Công văn đề nghị của đơn vị (Mẫu số 2)
- Các mẫu đơn đăng ký theo yêu cầu của tổ chức mời (nếu có)
5.3.2.5. Ra Quyết định nhân sự
Sau khi đơn vị có công văn cử người theo đề nghị của Bộ Y tế, Vụ đầu mối
trình LĐ Bộ về vấn đề nhân sự kết hợp trình dự thảo Quyết định cử cán bộ công
chức đi công tác, học tập ở nước ngoài để LĐ Bộ duyệt và ký Quyết định (Mẫu số
5b và 6a,b)
Cấp Ký quyết định nhân sự: được thực hiện như phần 5.1.2.3
Lưu ý:
- Đối với những trường hợp CBCC được cử phải qua quá trình xét tuyển
của phía đối tác nước ngoài, các thủ tục ra quyết định cử CBCC đi nước ngoài
chỉ tiến hành sau khi có thông báo chấp nhận của đơn vị mời.
- Đối với các CBCC đi nước ngoài trên 3 tháng bằng nguồn kinh phí của
nước ngoài do Bộ Y tế phân bổ chỉ tiêu, sau khi nhận được công văn cử CBCCVC
đi công tác, học tập ở nước ngoài của đơn vị, Vụ HTQT chuyển hồ sơ cho Vụ
TCCB trình LĐ Bộ duyệt và ra QĐNS.
5.3.2.6 Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo và lưu hồ sơ
Thực hiện như phần 5.2.1.4
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5.4 Quy định thời gian xử lý
Vụ TCCB được lấy ý kiến về vấn đề nhân sự có trách nhiệm trả lời bằng
văn bản trong thời gian không quá 3 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị
của Vụ HTQT.
Thời hạn đơn vị gửi công văn đề nghị giải quyết thủ tục nhân sự cùng các
thông tin theo yêu cầu ít nhất là 7 ngày trước ngày CBCC đi công tác, học tập ở
nước ngoài (không kể ngày lễ/ngày nghỉ). Đối với các công văn đề nghị của đơn
vị cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi
nhận được đề nghị của đơn vị, Vụ HTQT/Vụ TCCB có trách nhiệm trình LĐ Bộ
ra QĐNS cho CBCC đi công tác, học tập ở nước ngoài.
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DANH MỤC CÁC MẪU
Mẫu số 1:

Công văn đề nghị Bộ Y tế giải quyết thủ tục nhân sự cho CBCC đi
công tác, học tập ở nước ngoài theo thư mời gửi đến đơn vị/thư mời
đích danh

MÉu số 2:

Công văn cử CBCC đi công tác, học tập ở nước ngoài theo chỉ tiêu
phân bổ của Bộ Y tế

Mẫu số 3:

Báo cáo kết quả đi công tác, học tập ở nước ngoài.

Mẫu số 4:

Công văn lấy ý kiến Vụ TCCB về vấn đề nhân sự

Mẫu số 5a

Phiếu trình LĐ Bộ về việc đề xuất phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị
cử CBCC đi học tập công tác nước ngoài

Mẫu số 5b

Phiếu trình LĐ Bộ về việc CBCC đi công tác, học tập ở nước ngoài
kết hợp trình quyết định nhân sự

Mẫu số 6a

Quyết định về việc cử công chức, viên chức đi công tác, học tập ở
nước ngoài

Mẫu số 6b

Quyết định về việc đồng ý cho hợp đồng lao động đi công tác, học
tập ở nước ngoài.
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MÉu số 1
TÊN ĐƠN VỊ

Số :

/

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v cử CBCC đi công tác/ học
tập ở nước ngoài

Địa danh, ngày

KÝnh göi :

tháng năm

Bộ Y tế ( ............) *

(Đơn vị A) nhận được thư mời của tổ chức.............................................(thư
mời kèm theo). Đơn vị nhất trí cử:
Họ và tên cán bộ công chức:
Chức vụ:

, đơn vị công tác:

Công chức/Viên chức loại:

, mã số ngạch:

Nước đến:
Mục đích:
Thời gian: từ

đến

Kinh phí:
Số lần đi nước ngoài của (tên CBCC) trong năm tính đến nay là ...(số)...lần
và đã thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ.
Đề nghị Bộ Y tế xem xét, giải quyết các thủ tục nhân sự cho cán bộ có tên
trên.

N¬i nhËn :
Nh− trªn,
..............

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú
(.......)*: (Vụ Hợp tác Quốc tế ) nếu đi nước ngoài theo thư mời dưới 3 tháng
(.......)*: (Vụ Tổ chức Cán bộ) nếu đi nước ngoài theo thư mời từ 3 tháng trở lên
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MÉu số 2
TÊN ĐƠN VỊ

Số :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/

V/v CBCC đi công tác/học tập
ở nước ngoài theo chỉ tiêu của
Bộ Y tế

Địa danh, ngày

tháng

năm

KÝnh göi : Bộ Y tế ( ............) *
Phúc đáp công văn số ....../BYT- ngày
của Bộ Y tế về việc cử cán bộ
đi công tác học tập tại nước ngoài, đơn vị cử cán bộ có tên sau đây:
Họ và tên CBCC:
Chức vụ:

, đơn vị công tác:

Công chức loại:

mã số ngạch:

Nước đến:
Mục đích:
Thời gian: từ

đến

Kinh phí:
Số lần đi nước ngoài của (tên CBCC) trong năm tính đến nay là ...(số)...lần
và đã thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ.
Đơn vị xin thông báo để Bộ Y tế xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan
cho cán bộ có tên trên.
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

N¬i nhËn :
Nh− trªn,
...............

Ghi chú
(.......)*: (Vụ Hợp tác Quốc tế ) nếu cử cán bộ đi nước ngoài theo thông báo của Vụ HTQT
(.......)*: (Vụ Tổ chức Cán bộ) nếu cử cán bộ đi nước ngoài theo thông báo của Vụ TCCB
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Mẫu số 3
Céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
ơ

Địa danh, ngµy th¸ng n¨m
B¸o c¸o
kÕt qu¶ c«ng t¸c, häc tËp Ở n−íc ngoµi
KÝnh göi :
- Vụ Hợp tác Quốc tế
- Vụ Tổ chức Cán bộ
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Y tế theo quyết định cử cán bộ, công
chức đi học tập công tác nước ngoài số:
/QĐ-BYT ngày tháng năm và
thực hiện chế độ báo cáo sau khi kết thúc chuyến công tác/học tập tại nước ngoài,
tôi/đoàn xin báo cáo kết quả chuyến đi cụ thể như sau:
Họ tên CBCC:
, chức vụ:
, đ¬n vÞ:
Nước đến:
Môc ®Ých:
Thêi gian: từ
đến
Kinh phÝ:
Về nước ngày (có đúng hạn hay không):
Nội dung chi tiết của chuyến đi:
1.
2.
3.
.....
Những nội dung có ý nghĩa thiết thực có thể áp dụng và triển khai đối
với Ngành/Đơn vị:
1.
2.
3.
.....
Các Đề xuất/Kiến nghị với Bộ Y tế và Đơn vị:
1.
2.
3.
.....
Trên đây là nội dung báo cáo kết quả chuyến công tác của cá nhân/đoàn.
Xin trân trọng cám ơn.
Ng−êi b¸o c¸o

Nơi nhân:
-Như trên;
-LĐ đơn vị (để b/c);

(Ký và ghi râ hä tªn)
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Mẫu số 4
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Số :

/QT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v ý kiến nhân sự cho CBCC
đi nước ngoài

Hà nội, ngày

tháng năm

Kính gửi : Vụ Tổ chức Cán bộ
Vụ Hợp tác Quốc tế nhận được công văn số ........ngày ....... của ............(đơn
vị A)............. đề nghị giải quyết thủ tục nhân sự cho:
Tên CBCC:

Chức vụ:

Nước đến:
Mục đích chuyến đi:
Thời gian :
Kinh phí :
Để có cơ sở trình Lãnh đạo Bộ quyết định, Vụ Hợp tác Quốc tế đề nghị quý
Vụ xem xét cho ý kiến về vấn đề nhân sự của cán bộ, công chức có tên trên. Ý
kiến của quý Vụ xin được gửi về Vụ HTQT trước ngày ..........................................
Trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý Vụ.
LÃNH ĐẠO VỤ
Nơi nhận :
Như trên ;
Lưu: QT.

(Ký và Ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 5a
TÊN ĐƠNVỊ TRÌNH
Số :
/QT
PHIẾU TRÌNH LÃNH ĐẠO BỘ
Kính gửi: lãnh đạo Bộ Y tế, chức vụ
PHẦN I: NỘI DUNG TRÌNH
Tên văn bản trình: Đề xuất đơn vị cử CBCC đi công tác học tập
ở nước ngoài.

Ngày

tháng năm Người
trình ký

Nội dung trình:
(Báo cáo tóm tắt nội dung công văn/thư mời gửi về Bộ Y tế đề
nghị cử cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài)

Lãnh đạo Vụ
(ghi rõ họ tên và chức vụ)

Nước đến:
Mục đích:
Thời gian:

Số
/HC
Ngày tháng năm

Kinh phí:
Yêu cầu đối với cán bộ được cử (nếu có)
Ý kiến của đơn vị có liên quan (nếu có):
Đề xuất:
Vụ ...... xin đề xuất Bộ trưởng/ Thứ trưởng cho phép ....(đơn
vị A, B, C)... cử cán bộ tham dự.
Kính trình Bộ trưởng/Thứ trưởng cho ý kiến quyết định.

PHẨN II. PHẦN XỬ LÝ CỦA LÃNH ĐẠO BỘ
Ngày

tháng năm 2015
Lãnh đạo Bộ
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Mẫu số 5b
TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH
Số :
/
PHIẾU TRÌNH LÃNH ĐẠO BỘ
Kính gửi: lãnh đạo Bộ Y tế, chức vụ
PHẦN I: NỘI DUNG TRÌNH
Tên văn bản trình: CBCC đi công tác học tập ở nước ngoài.
Nội dung trình:
(Báo cáo tóm tắt nội dung công văn đề nghị giải quyết thủ tục nhân sự
cho CBCC đi công tác, học tập ở nước ngoài của đơn vị)
Họ tên CBCC :
, chức vụ
, đơn vị công tác
Nước đến:
Mục đích:
Thời gian:
Kinh phí:
Số lần đi nước ngoài trong năm:
Ý kiến của đơn vị liên quan (nếu có):
Tài liệu kèm theo:
Dự thảo Quyết định cử cán bộ có tên trên đi công tác, học tập ở nước
ngoài.
Đề xuất:
Vụ .........xin đề xuất Bộ trưởng/ Thứ trưởng .................................
Kính trình Bộ trưởng/Thứ trưởng cho ý kiến quyết định.

Ngµy th¸ng n¨m
Chuyên viên soạn thảo
(ký ghi rõ họ tên)

Ngày

tháng

năm

Lãnh đạo Vụ
(ghi rõ họ tên và chức vụ)

PHẨN II. TIẾP NHẬN VÀ KIỂM TRA CỦA VĂN PHÒNG BỘ
Văn phòng Bộ đã kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức văn bản.
Kính trình:

Ngày
tháng
năm 2009
Lãnh đạo Văn phòng Bộ

Số :
/HC
Tiếp nhận phiếu trình (bao gồm cả
các tài liệu kèm theo)
Giờ:
ngày /9/2009
Người nhận:
Trả phiếu trình (bao gồm cả các tài
liệu kèm theo)
Giờ:
ngày
/9/2009
Người trả:

PHẨN II. PHẦN XỬ LÝ CỦA LÃNH ĐẠO BỘ
Ngày

tháng năm 2009
Lãnh đạo Bộ
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Biểu mẫu 6a
BỘ Y TẾ
Số: ................/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử công chức, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số: 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 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 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ quy
định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sử đổi
bổ sung một số điều của Nghị định 136/20007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Xét đề nghị của .............................................................................................
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cử các ông/bà có tên sau đi ...(nước đến)......
1. Ông/Bà..............., chức vụ ................, đơn vị..............., công chức
loại......, mã số ngạch.....
2. ..........
3. .........
Thời gian:
Mục đích:
Kinh phí:
Cơ quan mời:
Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,
Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức có tên ở
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c) (nếu ký QĐ là Thứ trưởng)
- Bộ Công An, Bộ Ngoại giao;
- Lưu: VT, QT.

LÃNH ĐẠO BỘ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Biểu mẫu 6b
BỘ Y TẾ
Số: ................/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đồng ý cho hợp đồng lao động đi công tác, học tập ở nước ngoài
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số: 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 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 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ quy
định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sử đổi
bổ sung một số điều của Nghị định 136/20007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Xét đề nghị của .............................................................................................
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Đồng ý cho ông/bà............., hợp đồng lao động thuộc .......(tên đơn
vị)... đi ....(tên nước).....
Thời gian:
Mục đích:
Kinh phí:
Cơ quan mời:
Điều 2. Ông/bà có tên ở Điều 1 có nhiệm vụ thi hành các quy định, các
chính sách hiện hành của Nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam; khi về nước cán bộ hợp đồng lao động phải báo cáo kết quả chuyến công tác
về Bộ Y tế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà)
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác
Quốc tế, Thủ trưởng đơn vị và ông/bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
LÃNH ĐẠO BỘ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công An, Bộ Ngoại giao;
- Lưu: VT, QT.
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Ngày áp dụng:

Lần sửa đổi: 00

Vụ Hợp tác Quốc tế- Bộ Y tế

QT.01.HTQT
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Ngày áp dụng:

Lần sửa đổi: 00

