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Trang

Hạng mục
sửa đổi

Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH:
Quy trình này nhằm quy định thống nhất thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến
hành việc đàm phán ký kết các điều ước quốc tế do Bộ Y tế ký nhân danh Chính
phủ, các thoả thuận quốc tế cấp Bộ và các văn bản ghi nhớ hợp tác quốc tế cấp đơn
vị.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG:
Quy trình này được áp dụng cho việc đàm phán, ký kết các văn bản điều ước,
thoả thuận quốc tế của Bộ Y tế hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
3. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
- Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam số 41/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.
- Pháp lệnh ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của Uỷ ban thường vụ
Quốc hội số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007.
- 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.
- Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 6 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác
Quốc tế.
- Quy chế hợp tác quốc tế của Bộ Y tế.
4. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ:
Trong Quy trình này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
4.1. Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia
nhập là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước
hoặc nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một
hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thế khác của pháp luật quốc tế,
không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận,
nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.
4.2. Giấy ủy quyền là văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định một
hoặc nhiều người đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực
hiện một hoặc nhiều hành vi pháp lý liên quan đến việc đàm phán, ký kết điều ước
quốc tế.
4.3. Ký kết là những hành vi pháp lý do người hoặc cơ quan nhà nước có thẩm
quyền thực hiện, bao gồm đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt điều ước quốc tế
hoặc trao đổi văn kiện tạo thành điều ước quốc tế.
4.4. Ký là hành vi pháp lý do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thực
hiện, bao gồm ký điều ước quốc tế không phải phê chuẩn hoặc phê duyệt và ký
điều ước quốc tế phải phê chuẩn hoặc phê duyệt.
4.5. Phê chuẩn là hành vi pháp lý do Quốc hội hoặc Chủ tịch nước thực hiện để
chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế đã ký đối với nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.

4.6. Phê duyệt là hành vi pháp lý do Chính phủ thực hiện để chấp nhận sự ràng
buộc của điều ước quốc tế đã ký đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
4.7. Gia nhập là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ thực
hiện để chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế nhiều bên đối với nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam không ký kết điều ước quốc tế đó, không phụ thuộc vào việc điều ước
quốc tế này đã có hiệu lực hay chưa có hiệu lực.
4.8. Bảo lưu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tuyên bố của nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi ký, phê chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập
điều ước quốc tế nhiều bên nhằm loại trừ hoặc thay đổi hiệu lực pháp lý của một
hoặc một số quy định trong điều ước quốc tế khi áp dụng đối với nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4.9. Từ bỏ hoặc rút khỏi điều ước là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước
hoặc Chính phủ thực hiện để từ bỏ việc chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc
tế đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4.10. Bên ký kết nước ngoài là quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của
pháp luật quốc tế.
4.11. Tổ chức quốc tế là tổ chức liên chính phủ.
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Phân loại văn bản điều ước, thoả thuận quốc tế:
- Điều ước quốc tế do Bộ Y tế ký nhân danh Chính phủ: là thoả thuận bằng văn
bản được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức
quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là
hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thoả thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ,
công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác. Đó là:
+ Điều ước quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ
Y tế, trừ các điều ước quốc tế về hoà bình, an ninh, biên giới, lãnh thổ, chủ quyền
quốc gia và các điều ước quốc tế về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, về
tương trợ tư pháp.
+ Điều ước quốc tế được ký kết nhân danh Chính phủ theo thoả thuận với
bên ký kết nước ngoài.
- Thoả thuận quốc tế cấp Bộ: là cam kết bằng văn bản về hợp tác quốc tế được ký
kết nhân danh cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung
ương của tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với một
hoặc nhiều bên ký kết nước ngoài, trừ các nội dung sau đây:
+ Hoà bình, an ninh, biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia;
+ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tương trợ tư pháp;
+ Tham gia tổ chức quốc tế liên chính phủ;

+ Hỗ trợ phát triển chính thức thuộc quan hệ cấp Nhà nước hoặc Chính phủ Việt
Nam;
+ Các vấn đề khác thuộc quan hệ cấp Nhà nước hoặc Chính phủ theo quy định của
pháp luật.
Thoả thuận quốc tế được ký kết với tên gọi là Thoả thuận, Bản ghi nhớ, Biên
bản thoả thuận, Biên bản trao đổi, Chương trình hợp tác, Kế hoạch hợp tác hoặc
tên gọi khác.
- Văn bản ghi nhớ hợp tác quốc tế cấp đơn vị: là cam kết bằng văn bản về hợp tác
quốc tế được ký kết nhân danh đơn vị trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của đơn vị đó với một hoặc nhiều bên ký kết với nước ngoài theo sự cho phép
của Bộ Y tế.
5.2 Điều ước quốc tế do Bộ Y tế ký nhân danh Chính phủ:
5.2.1 Đàm phán, ký kết:
5.2.1.1 Sơ đồ quy trình:
Người chịu
trách nhiệm
Vụ Hợp tác
Quốc tế

Nội dung thực hiện
Tiếp nhận đề xuất

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Xây dựng dự thảo

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Hoàn thiện dự thảo

Mô tả biểu
mẫu
5.2.1.2.1
5.2.1.2.2

5.2.1.2.3

Lãnh đạo Bộ
Ý kiến chỉ đạo
Phê duyệt

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Chỉnh sửa dự thảo, bắt đầu đàm phán

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Tiếp tục quá trình đàm phán

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Kết thúc đàm phán

Bộ Y tế (Vụ
Hợp tác Quốc

5.2.1.2.4

Hoàn thiện văn bản, xin phép ký kết

5.2.1.2.5

5.2.1.2.6

5.2.1.2.7

tế)
Thủ tướng
Chính phủ
Cấp có thẩm
quyền

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Phê duyệt
5.2.1.2.8
Ký kết

Giải quyết các thủ tục
sau khi ký kết

4.2.1.2.9

5.2.1.2 Mô tả sơ đồ:
5.2.1.2.1 Tiếp nhận đề xuất:
- Một điều ước quốc tế có thể được xây dựng theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
hoặc đề xuất của Tổng cục/Cục/Vụ chuyên môn.
5.2.1.2.2 Xây dựng dự thảo:
- Sau khi nhận được yêu cầu/đề xuất xây dựng văn bản điều ước quốc tế, Vụ Hợp
tác Quốc tế có công văn đề nghị các Tổng cục/Cục/Vụ/Thanh tra Bộ/đơn vị trực
thuộc liên quan (dưới đây gọi là đơn vị liên quan) cung cấp thông tin/yêu cầu/đề
xuất liên quan tới nội dung văn bản điều ước quốc tế. Vụ Hợp tác Quốc tế tiến
hành xây dựng dự thảo dựa trên các thông tin nhận được.
5.2.1.2.3 Hoàn thiện dự thảo:
- Sau khi dự thảo được xây dựng xong, Vụ Hợp tác Quốc tế gửi các đơn vị liên
quan, đề nghị nghiên cứu và cho ý kiến chỉnh sửa. Trong trường hợp cần thiết, có
thể yêu cầu tổ chức cuộc họp gồm đại diện các đơn vị liên quan.
- Sau khi các đơn vị liên quan đồng ý với nội dung dự thảo, Vụ Hợp tác Quốc tế
trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo. Đầu tiên trình Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực
xin ý kiến về mặt nội dung dự thảo, sau đó trình báo cáo Bộ trưởng.
5.2.1.2.4 Bắt đầu đàm phán:
- Sau khi nhận được sự phê duyệt về nội dung dự thảo của Lãnh đạo Bộ, Vụ Hợp
tác Quốc tế soạn thảo công hàm gửi phía nước ngoài, bắt đầu quá trình đàm phán.
5.2.1.2.5 Quá trình đàm phán:
- Sau khi nhận được dự thảo đã được sửa theo ý kiến của phía nước ngoài, Vụ Hợp
tác Quốc tế gửi các đơn vị liên quan cho ý kiến, sau đó tổng hợp và trình Lãnh đạo
Bộ.
- Vụ Hợp tác Quốc tế chỉnh sửa lại dự thảo và gửi lại phía nước ngoài để tiếp tục
đàm phán. Quá trình này có thể lặp lại một số lần cho đến khi hai bên (phía Việt
Nam và phía nước ngoài) hoàn toàn thống nhất về nội dung dự thảo. Trong trường

hợp cần thiết, phía Việt Nam có thể cử đoàn đi nước ngoài hoặc mời đoàn phía
nước ngoài vào Việt Nam để tiến hành đàm phán trực tiếp.
5.2.1.2.6 Kết thúc đàm phán:
- Sau khi dự thảo đã được hoàn thiện, Vụ Hợp tác Quốc tế soạn thảo công văn trình
Lãnh đạo Bộ ký gửi các Bộ ngành liên quan cho ý kiến về nội dung dự thảo (kèm
theo dự thảo điều ước quốc tế tiếng Việt, tiếng nước ngoài; trong trường hợp thỏa
thuận quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch kèm theo).
- Nếu ý kiến của các Bộ ngành liên quan có điểm khác biệt với dự thảo đã được
phía nước ngoài đồng ý, Vụ Hợp tác Quốc tế nghiên cứu tổng hợp, báo cáo xin ý
kiến Lãnh đạo Bộ và thông báo cho phía nước ngoài để thống nhất sửa chữa.
5.2.1.2.7 Hoàn thiện văn bản, xin phép ký kết:
- Vụ Hợp tác Quốc tế tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành liên quan, chỉnh sửa dự
thảo, trình báo cáo Lãnh đạo Bộ.
- Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Vụ HTQT trình Lãnh đạo Bộ
ký tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin phép được ký kết và gửi Bộ Ngoại giao cho ý
kiến kiểm tra, Bộ Tư pháp cho ý kiến thẩm định dự thảo và tờ trình.
- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất đàm phán, ký điều ước quốc tế phải có
những nội dung sau đây:
+ Sự cần thiết, yêu cầu, mục đích đề xuất đàm phán, ký điều ước quốc tế;
+ Nội dung chính của điều ước quốc tế;
+ Tên gọi, hình thức, danh nghĩa ký, người đại diện ký, ngôn ngữ, hiệu lực, hình
thức hiệu lực, thời hạn hiệu lực và việc áp dụng tạm thời điều ước quốc tế;
+ Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ điều ước quốc tế đối với nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
+ Đánh giá tác động chính trị, kinh tế - xã hội và những tác động khác;
+ Đánh giá việc tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này;
+ Đánh giá sự phù hợp về nội dung của điều ước quốc tế đó với điều ước quốc tế
về cùng một lĩnh vực mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
+ Đánh giá mức độ tương thích giữa quy định của điều ước quốc tế với quy định
của pháp luật Việt Nam;
+ Kiến nghị bảo lưu, chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu của bên ký kết nước ngoài,
tuyên bố đối với điều ước quốc tế nhiều bên;
+ Kiến nghị về việc áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế hoặc
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều
ước quốc tế;
+ Những vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa cơ quan đề xuất với các cơ quan, tổ
chức hữu quan, giữa bên Việt Nam với bên ký kết nước ngoài và kiến nghị biện
pháp xử lý.

- Hoàn thiện hồ sơ đề xuất đàm phán, ký kết điều ước quốc tế trình Thủ tướng
Chính phủ. Hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình Thủ tướng Chính phủ.
+ Văn bản điều ước quốc tế bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài; trong trường hợp
điều ước quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch điều ước
quốc tế bằng tiếng Việt kèm theo;
+ Ý kiến kiểm tra của Bộ Ngoại giao, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến
của các cơ quan, tổ chức hữu quan;
+ Các tài liệu cần thiết khác.
5.2.1.2.8 Ký kết:
- Sau khi nhận được ý kiến phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Hợp tác Quốc
tế triển khai việc giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức lễ ký kết.
a. Cấp Giấy ủy quyền ký kết điều ước quốc tế:
- Vụ Hợp tác Quốc tế phối hợp với Bộ Ngoại giao giải quyết các thủ tục liên quan
đến việc cấp Giấy ủy quyền ký kết điều ước quốc tế cho Lãnh đạo Bộ Y tế.
- Trong trường hợp Lãnh đạo Bộ Y tế không thể tham dự ký kết điều ước quốc tế,
Vụ Hợp tác Quốc tế trình Lãnh đạo Bộ ký tờ trình Thủ tướng Chính phủ, xin phép
ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao hoặc người đứng đầu
phái đoàn đại diện thường trực của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại
quốc gia/tổ chức quốc tế, cơ quan thuộc tổ chức này hoặc người đại diện khác ký
điều ước quốc tế.
b. Tổ chức lễ ký kết điều ước quốc tế:
- Vụ Hợp tác Quốc tế phối hợp với Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục ký và văn
bản điều ước quốc tế, tổ chức lễ ký điều ước quốc tế.
- Lễ ký kết có thể được tổ chức nhân dịp chuyến thăm chính thức của các đoàn cấp
cao của Nhà nước/Chính phủ hai nước.
- Trong trường hợp điều ước quốc tế đã được cho phép ký kết nhưng chưa thể tổ
chức ký được thì Vụ Hợp tác Quốc tế trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản báo cáo và
kiến nghị biện pháp xử lý với Chính phủ, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao
để phối hợp.
5.2.1.2.9 Giải quyết các thủ tục sau khi ký kết:
- Sau khi điều ước quốc tế được ký kết, văn bản điều ước quốc tế phải được sao
gửi cho các bên liên quan:
+ Sau khi điều ước quốc tế được ký kết, Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) gửi Bộ
Ngoại giao bản chính điều ước quốc tế, bản dịch bằng tiếng Việt trong trường hợp
điều ước quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài, bản ghi điện tử nội dung điều
ước quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để hoàn thành thủ tục về điều ước
quốc tế trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày điều ước quốc tế hai bên được ký ở
trong nước hoặc kể từ ngày đoàn đàm phán, ký điều ước quốc tế ở nước ngoài về
nước.

+ Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao hoặc phái đoàn
đại diện thường trực của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại tổ chức
quốc tế ký điều ước quốc tế thì người ký có trách nhiệm báo cáo, gửi ngay bản sao
điều ước quốc tế đã ký cho Bộ Ngoại giao và trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ
ngày ký phải gửi bản chính điều ước quốc tế đến Bộ Y tế. Trong thời hạn mười
ngày, kể từ ngày nhận được bản chính điều ước quốc tế, Bộ Y tế (Vụ Hợp tác
Quốc tế) chuyển Bộ Ngoại giao các văn bản cần thiết (như phần trên).
+ Nếu là điều ước quốc tế nhiều bên, Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) gửi Bộ Ngoại
giao bản sao điều ước quốc tế nhiều bên đã được cơ quan lưu chiểu điều ước quốc
tế nhiều bên chứng thực, bản dịch điều ước quốc tế bằng tiếng Việt, bản ghi điện tử
nội dung điều ước bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để hoàn thành thủ tục về
điều ước quốc tế trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được bản sao điều ước
quốc tế do cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên gửi đến.
* Ghi chú: Trong trường hợp dự thảo văn bản điều ước quốc tế do phía nước ngoài
xây dựng, quy trình sẽ được thực hiện kể từ bước 5.2.1.2.5.
5.2.2 Phê chuẩn:
5.2.2.1 Sơ đồ quy trình:
Người chịu
trách nhiệm
Vụ Hợp tác
Quốc tế
Vụ Hợp tác
Quốc tế

Nội dung thực hiện
Đề xuất/tiếp nhận đề xuất

Mô tả biểu
mẫu
5.2.2.2.1
5.2.2.2.2

Lấy ý kiến các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ
Ý kiến chỉ đạo
Phê duyệt

Vụ Hợp tác
Quốc tế
Bộ Y tế (Vụ
Hợp tác Quốc
tế)
Thủ tướng
Chính phủ
Bộ Ngoại giao

Lấy ý kiến các Bộ ngành

5.2.2.2.3

5.2.2.2.4
Đề xuất phê chuẩn

Phê chuẩn

Thông báo phê chuẩn

5.2.2.2.5

5.2.2.2 Mô tả sơ đồ:
5.2.2.2.1 Đề xuất/tiếp nhận đề xuất:
- Việc phê chuẩn một điều ước quốc tế có thể do Vụ Hợp tác Quốc tế đề xuất hoặc
tiếp nhận đề xuất từ các Tổng cục/Cục/Vụ chuyên môn căn cứ theo yêu cầu của
điều ước quốc tế đó.
- Những điều ước quốc tế sau đây phải được phê chuẩn:
+ Điều ước quốc tế có quy định phải phê chuẩn;
+ Điều ước quốc tế ký nhân danh Chính phủ có quy định trái với quy định trong
các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc
có quy định liên quan đến ngân sách nhà nước.
5.2.2.2.2 Lấy ý kiến của các đơn vị liên quan:
- Sau khi nhận được yêu cầu/đề xuất phê chuẩn điều ước quốc tế, Vụ Hợp tác Quốc
tế có công văn đề nghị các Tổng cục/Cục/Vụ/Thanh tra Bộ/đơn vị trực thuộc liên
quan (dưới đây gọi là đơn vị liên quan) cho ý kiến (bằng văn bản) về việc phê
chuẩn điều ước quốc tế (trong đó phải bao gồm cả dự kiến kế hoạch tổ chức thực
hiện điều ước quốc tế).
- Sau khi nhận được văn bản góp ý của các đơn vị liên quan, Vụ Hợp tác Quốc tế
tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo.
5.2.2.2.3 Lấy ý kiến các Bộ ngành:
- Sau khi có sự chuẩn y của Lãnh đạo Bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế soạn thảo công văn
trình Lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Ngoại giao và các Bộ ngành liên quan cho ý kiến về
việc phê chuẩn điều ước quốc tế (kèm theo dự thảo điều ước quốc tế tiếng Việt,
tiếng nước ngoài; trong trường hợp thỏa thuận quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước
ngoài thì phải có bản dịch kèm theo).
5.2.2.2.4 Đề xuất phê chuẩn:
- Vụ Hợp tác Quốc tế tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành liên quan, trình Lãnh đạo
Bộ ký tờ trình Thủ tướng Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ đề xuất phê chuẩn điều
ước quốc tế.
- Hồ sơ đề xuất trình Chính phủ để Chính phủ trình Chủ tịch nước về việc phê
chuẩn điều ước quốc tế bao gồm:
+ Tờ trình của Bộ Y tế (cơ quan đề xuất phê chuẩn điều ước quốc tế), trong đó
đánh giá tác động của điều ước quốc tế đối với Việt Nam; kiến nghị về việc phê
chuẩn, thời điểm phê chuẩn, nội dung bảo lưu, chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu
của bên ký kết nước ngoài, tuyên bố đối với điều ước quốc tế nhiều bên; kiến nghị
về việc áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế, sửa đổi, bổ sung,
bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ
Quốc hội, Chính phủ để thực hiện điều ước quốc tế;
+ Bản sao điều ước quốc tế, bản dịch bằng tiếng Việt trong trường hợp điều ước
quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài;
+ Ý kiến của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức hữu quan;

+ Dự kiến kế hoạch tổ chức thực hiện điều ước quốc tế;
+ Các tài liệu cần thiết khác.
5.2.2.2.5 Thông báo phê chuẩn:
- Sau khi điều ước quốc tế được chuẩn y phê chuẩn, Bộ Ngoại giao thông báo cho
bên ký kết nước ngoài hoặc cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về việc
phê chuẩn điều ước quốc tế và thông báo cho các cơ quan nhà nước hữu quan về
ngày có hiệu lực của điều ước quốc tế.
5.2.3 Phê duyệt:
5.2.3.1 Sơ đồ quy trình:
Người chịu
trách nhiệm

Nội dung thực hiện

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Đề xuất/tiếp nhận đề xuất

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Lấy ý kiến các đơn vị liên quan

Mô tả biểu
mẫu
5.2.3.2.1
5.2.3.2.2

Lãnh đạo Bộ
Ý kiến chỉ đạo
Phê duyệt

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Lấy ý kiến các Bộ ngành

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Đề xuất phê duyệt

Thủ tướng
Chính phủ

Phê duyệt

Bộ Ngoại giao

Thông báo phê duyệt

5.2.3.2.4

5.2.3.2.5

5.2.3.2.6

5.2.3.2 Mô tả sơ đồ:
5.2.3.2.1 Tiếp nhận đề xuất:
- Việc phê duyệt một điều ước quốc tế có thể do Vụ Hợp tác Quốc tế đề xuất hoặc
tiếp nhận đề xuất từ Tổng cục/Cục/Vụ chuyên môn căn cứ theo yêu cầu của điều
ước quốc tế đó.
- Những điều ước quốc tế sau đây phải được phê duyệt:

+ Điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ có quy định phải phê duyệt;
+ Điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ có quy định trái với quy định trong văn
bản quy phạm pháp luật của Chính phủ;
+ Điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ có quy định phải hoàn thành pháp lý nội
bộ.
5.2.3.2.2 Lấy ý kiến của các đơn vị liên quan:
- Sau khi nhận được yêu cầu/đề xuất phê duyệt điều ước quốc tế, Vụ Hợp tác Quốc
tế có công văn đề nghị các Tổng cục/Cục/Vụ/Thanh tra Bộ/đơn vị trực thuộc liên
quan (dưới đây gọi là đơn vị liên quan) cho ý kiến (bằng văn bản) về việc phê
duyệt điều ước quốc tế (trong đó phải bao gồm cả dự kiến kế hoạch tổ chức thực
hiện điều ước quốc tế).
- Sau khi nhận được văn bản góp ý của các đơn vị liên quan, Vụ Hợp tác Quốc tế
tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo.
5.2.3.2.3 Lấy ý kiến các Bộ ngành:
- Sau khi có sự chuẩn y của Lãnh đạo Bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế soạn thảo công văn
trình Lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Ngoại giao và các Bộ ngành liên quan cho ý kiến về
việc phê duyệt điều ước quốc tế (kèm theo dự thảo điều ước quốc tế tiếng Việt,
tiếng nước ngoài; trong trường hợp thỏa thuận quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước
ngoài thì phải có bản dịch kèm theo).
5.2.3.2.4 Đề xuất phê duyệt:
- Vụ Hợp tác Quốc tế tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành liên quan, soạn thảo tờ
trình Thủ tướng Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ đề xuất phê duyệt điều ước quốc tế.
- Hồ sơ đề xuất trình Chính phủ về việc phê duyệt điều ước quốc tế bao gồm:
+ Tờ trình của Bộ Y tế (cơ quan đề xuất phê duyệt điều ước quốc tế), trong đó
đánh giá tác động của điều ước quốc tế đối với Việt Nam; kiến nghị về việc phê
duyệt, thời điểm phê duyệt, nội dung bảo lưu, chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu của
bên ký kết nước ngoài, tuyên bố đối với điều ước quốc tế nhiều bên; kiến nghị về
việc áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế, sửa đổi, bổ sung,
bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ
Quốc hội, Chính phủ để thực hiện điều ước quốc tế;
+ Bản sao điều ước quốc tế, bản dịch bằng tiếng Việt trong trường hợp điều ước
quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài;
+ Ý kiến của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức hữu quan;
+ Dự kiến kế hoạch tổ chức thực hiện điều ước quốc tế;
+ Các tài liệu cần thiết khác.
5.2.3.2.5 Thông báo phê duyệt:
- Sau khi điều ước quốc tế được chuẩn y phê duyệt, Bộ Ngoại giao thông báo cho
bên ký kết nước ngoài hoặc cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về việc
phê duyệt điều ước quốc tế và thông báo cho các cơ quan nhà nước hữu quan về
ngày có hiệu lực của điều ước quốc tế.

5.2.4 Gia nhập điều ước quốc tế nhiều bên:
5.2.4.1 Sơ đồ quy trình:
Người chịu
trách nhiệm

Nội dung thực hiện

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Tiếp nhận đề xuất

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Mô tả biểu
mẫu
5.2.4.2.1
5.2.4.2.2

Lấy ý kiến các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ
Ý kiến chỉ đạo
Phê duyệt

Vụ Hợp tác
Quốc tế

5.2.4.2.3
Bắt đầu đàm phán

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Tiếp tục quá trình đàm phán

Vụ Hợp tác
Quốc tế
Bộ Y tế (Vụ
Hợp tác Quốc
tế)

5.2.4.2.4

5.2.4.2.5
Kết thúc đàm phán
5.2.4.2.6
Hoàn thiện văn bản, xin phép gia nhập

Thủ tướng
Chính phủ
Bộ Ngoại giao

Phê duyệt

Thông báo gia nhập

5.2.4.2.7

5.2.4.2 Mô tả sơ đồ:
5.2.4.2.1 Tiếp nhận đề xuất:
- Việc gia nhập một điều ước quốc tế nhiều bên có thể được xem xét căn cứ theo ý
kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ hoặc đề xuất của Tổng cục/Cục/Vụ chuyên môn.
5.2.4.2.2 Lấy ý kiến của các đơn vị liên quan:
- Sau khi nhận được yêu cầu/đề xuất gia nhập điều ước quốc tế nhiều bên, Vụ Hợp
tác Quốc tế gửi công văn đề nghị các Tổng cục/Cục/Vụ/Thanh tra Bộ/đơn vị trực
thuộc liên quan (dưới đây gọi là đơn vị liên quan) cho ý kiến (bằng văn bản) về

việc gia nhập điều ước quốc tế (trong đó phải bao gồm cả dự kiến kế hoạch tổ chức
thực hiện điều ước quốc tế).
- Sau khi nhận được văn bản góp ý của các đơn vị liên quan, Vụ Hợp tác Quốc tế
tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo.
5.2.4.2.3 Bắt đầu đàm phán:
- Sau khi nhận được sự phê duyệt về nội dung dự thảo của Lãnh đạo Bộ, Vụ Hợp
tác Quốc tế soạn thảo công hàm gửi phía nước ngoài, bắt đầu quá trình đàm phán.
5.2.4.2.4 Quá trình đàm phán:
- Sau khi nhận được dự thảo đã được sửa theo ý kiến của phía nước ngoài, Vụ Hợp
tác Quốc tế gửi các đơn vị liên quan cho ý kiến, sau đó tổng hợp và trình Lãnh đạo
Bộ.
- Vụ Hợp tác Quốc tế chỉnh sửa lại dự thảo và gửi lại phía nước ngoài để tiếp tục
đàm phán. Quá trình này có thể lặp lại một số lần cho đến khi hai bên (phía Việt
Nam và phía nước ngoài) hoàn toàn thống nhất về nội dung dự thảo. Trong trường
hợp cần thiết, phía Việt Nam có thể cử đoàn đi nước ngoài hoặc mời đoàn phía
nước ngoài vào Việt Nam để tiến hành đàm phán trực tiếp.
5.2.4.2.5 Kết thúc đàm phán:
- Sau khi dự thảo đã được hoàn thiện, Vụ Hợp tác Quốc tế soạn thảo công văn trình
Lãnh đạo Bộ ký gửi các Bộ ngành liên quan cho ý kiến về nội dung dự thảo (kèm
theo dự thảo điều ước quốc tế tiếng Việt, tiếng nước ngoài; trong trường hợp thỏa
thuận quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch kèm theo).
- Nếu ý kiến của các Bộ ngành liên quan có điểm khác biệt với dự thảo đã được
phía nước ngoài đồng ý, Vụ Hợp tác Quốc tế nghiên cứu tổng hợp, báo cáo xin ý
kiến Lãnh đạo Bộ và thông báo cho phía nước ngoài để thống nhất sửa chữa.
5.2.4.2.6 Hoàn thiện văn bản, xin phép ký kết:
- Vụ Hợp tác Quốc tế tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành liên quan, chỉnh sửa dự
thảo, trình báo cáo Lãnh đạo Bộ.
- Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Vụ HTQT trình Lãnh đạo Bộ
ký tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin phép được ký kết và gửi Bộ Ngoại giao cho ý
kiến kiểm tra, Bộ Tư pháp cho ý kiến thẩm định dự thảo và tờ trình.
- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất đàm phán, ký điều ước quốc tế phải có
những nội dung sau đây:
+ Sự cần thiết, yêu cầu, mục đích đề xuất đàm phán, ký điều ước quốc tế;
+ Nội dung chính của điều ước quốc tế;
+ Tên gọi, hình thức, danh nghĩa ký, người đại diện ký, ngôn ngữ, hiệu lực, hình
thức hiệu lực, thời hạn hiệu lực và việc áp dụng tạm thời điều ước quốc tế;
+ Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ điều ước quốc tế đối với nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
+ Đánh giá tác động chính trị, kinh tế - xã hội và những tác động khác;

+ Đánh giá việc tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này;
+ Đánh giá sự phù hợp về nội dung của điều ước quốc tế đó với điều ước quốc tế
về cùng một lĩnh vực mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
+ Đánh giá mức độ tương thích giữa quy định của điều ước quốc tế với quy định
của pháp luật Việt Nam;
+ Kiến nghị bảo lưu, chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu của bên ký kết nước ngoài,
tuyên bố đối với điều ước quốc tế nhiều bên;
+ Kiến nghị về việc áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế hoặc
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều
ước quốc tế;
+ Những vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa cơ quan đề xuất với các cơ quan, tổ
chức hữu quan, giữa bên Việt Nam với bên ký kết nước ngoài và kiến nghị biện
pháp xử lý.
- Hoàn thiện hồ sơ đề xuất gia nhập điều ước quốc tế nhiều bên trình Thủ tướng
Chính phủ. Hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình Thủ tướng Chính phủ.
+ Bản sao điều ước quốc tế, bản dịch điều ước quốc tế bằng tiếng Việt;
+ Ý kiến kiểm tra của Bộ Ngoại giao, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến
của các cơ quan, tổ chức hữu quan;
+ Danh sách các thành viên của điều ước quốc tế, văn bản sửa đổi, bổ sung điều
ước quốc tế, bảo lưu, chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu, tuyên bố của các bên ký
kết nước ngoài đối với điều ước quốc tế, thủ tục pháp lý cần thiết và các thông tin
khác liên quan đến việc gia nhập điều ước quốc tế nhiều bên;
+ Dự kiến kế hoạch tổ chức thực hiện điều ước quốc tế;
+ Các tài liệu cần thiết khác.
5.2.4.2.7 Thông báo gia nhập:
- Sau khi điều ước quốc tế được chuẩn y gia nhập, Bộ Ngoại giao thông báo cho cơ
quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về việc gia nhập điều ước quốc tế và
các cơ quan nhà nước hữu quan về ngày có hiệu lực của điều ước quốc tế nhiều
bên.
* Ghi chú: Trong trường hợp dự thảo văn bản điều ước quốc tế do phía nước ngoài
xây dựng, quy trình sẽ được thực hiện kể từ bước 5.2.4.2.4.
5.3 Thoả thuận quốc tế cấp Bộ:
5.3.1 Sơ đồ quy trình:
Người chịu
trách nhiệm
Vụ Hợp tác
Quốc tế

Nội dung thực hiện
Tiếp nhận đề xuất

Mô tả biểu
mẫu
5.3.2.1

Vụ Hợp tác
Quốc tế
Vụ Hợp tác
Quốc tế

5.3.2.2
Xây dựng dự thảo
5.3.2.3
Hoàn thiện dự thảo

Lãnh đạo Bộ
Ý kiến chỉ đạo
Phê duyệt

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Bắt đầu đàm phán

5.3.2.4

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Tiếp tục quá trình đàm phán

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Kết thúc đàm phán

Vụ Hợp tác
Quốc tế

Hoàn thiện văn bản, xin phép ký kết

Lãnh đạo Bộ

5.3.2.5

5.3.2.6

5.3.2.7

5.3.2.8
Phê duyệt

Cấp có thẩm
quyền
Vụ Hợp tác
Quốc tế

Ký kết

Giải quyết các thủ tục
sau khi ký kết

5.3.2.9

5.3.2.10

5.3.2 Mô tả sơ đồ:
5.3.2.1 Tiếp nhận đề xuất:
- Một thoả thuận quốc tế cấp Bộ có thể được xây dựng theo ý kiến chỉ đạo của
Lãnh đạo Bộ hoặc đề xuất của Tổng cục/Cục/Vụ chuyên môn.
5.3.2.2 Xây dựng dự thảo:
- Sau khi nhận được yêu cầu/đề xuất xây dựng văn bản thoả thuận quốc tế cấp Bộ,
Vụ Hợp tác Quốc tế có công văn đề nghị các Tổng cục/Cục/Vụ/Thanh tra Bộ/đơn

vị trực thuộc liên quan (dưới đây gọi là đơn vị liên quan) cung cấp thông tin/yêu
cầu/đề xuất liên quan tới nội dung văn bản thoả thuận quốc tế cấp Bộ. Vụ Hợp tác
Quốc tế tiến hành xây dựng dự thảo dựa trên các thông tin nhận được.
5.3.2.3 Hoàn thiện dự thảo:
- Sau khi dự thảo được xây dựng xong, Vụ Hợp tác Quốc tế gửi các đơn vị liên
quan, đề nghị nghiên cứu và cho ý kiến chỉnh sửa. Trong trường hợp cần thiết, có
thể yêu cầu tổ chức cuộc họp gồm đại diện các đơn vị liên quan.
- Sau khi các đơn vị liên quan đồng ý với nội dung dự thảo, Vụ Hợp tác Quốc tế
trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo. Đầu tiên trình Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực
xin ý kiến về mặt nội dung dự thảo, sau đó trình báo cáo Bộ trưởng.
5.3.2.4 Bắt đầu đàm phán:
- Sau khi nhận được sự phê duyệt về nội dung dự thảo của Lãnh đạo Bộ, Vụ Hợp
tác Quốc tế soạn thảo công hàm gửi phía nước ngoài, bắt đầu quá trình đàm phán.
5.3.2.5 Quá trình đàm phán:
- Sau khi nhận được dự thảo đã được sửa theo ý kiến của phía nước ngoài, Vụ Hợp
tác Quốc tế gửi các đơn vị liên quan cho ý kiến, sau đó tổng hợp và trình Lãnh đạo
Bộ.
- Vụ Hợp tác Quốc tế chỉnh sửa lại dự thảo và gửi lại phía nước ngoài để tiếp tục
đàm phán. Quá trình này có thể lặp lại một số lần cho đến khi hai bên (phía Việt
Nam và phía nước ngoài) hoàn toàn thống nhất về nội dung dự thảo. Trong trường
hợp cần thiết, phía Việt Nam có thể cử đoàn đi nước ngoài hoặc mời đoàn phía
nước ngoài vào Việt Nam để tiến hành đàm phán trực tiếp.
5.3.2.6 Kết thúc đàm phán:
- Sau khi dự thảo đã được hoàn thiện, Vụ Hợp tác Quốc tế soạn thảo công văn trình
Lãnh đạo Bộ ký gửi các Bộ ngành liên quan và Bộ Ngoại giao cho ý kiến về nội
dung dự thảo (kèm theo dự thảo điều ước quốc tế tiếng Việt, tiếng nước ngoài;
trong trường hợp thỏa thuận quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài thì phải có
bản dịch kèm theo).
5.3.2.7 Hoàn thiện văn bản, xin phép ký kết:
- Nếu ý kiến của các Bộ ngành liên quan và Bộ Ngoại giao đồng nhất với dự thảo,
Vụ Hợp tác Quốc tế trình báo cáo Lãnh đạo Bộ.
- Nếu ý kiến của các Bộ ngành liên quan và Bộ Ngoại giao không đồng nhất với dự
thảo, Vụ Hợp tác Quốc tế cần thông báo cho phía nước ngoài để thống nhất sửa
chữa. Nếu Bộ Y tế muốn bảo lưu các nội dung của dự thảo, cần làm tờ trình xin ý
kiến của Thủ tướng Chính phủ.
5.3.2.8 Phê duyệt việc ký kết:
- Lãnh đạo Bộ sau khi nhận được tờ trình báo cáo của Vụ Hợp tác Quốc tế sẽ cho ý
kiến/phê duyệt việc ký kết thoả thuận quốc tế. Trong trường hợp cần xin ý kiến của
Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Thủ tướng Chính phủ sẽ là cơ sở để Bộ trưởng
quyết định phê duyệt việc ký kết.

5.3.2.9 Ký kết:
- Bộ trưởng có thể là người trực tiếp ký kết thoả thuận quốc tế hoặc uỷ quyền cho
người khác.
- Sau khi được Bộ trưởng phê duyệt, Vụ Hợp tác Quốc tế phối hợp với các đơn vị
liên quan triển khai việc giải quyết các thủ tục liên quan. Lễ ký kết có thể được tổ
chức nhân dịp chuyến thăm chính thức của các đoàn cấp cao của Nhà nước/Chính
phủ hai nước hoặc chuyến thăm của các đoàn cấp cao của Bộ Y tế Việt Nam/đối
tác phía nước ngoài.
5.3.2.10 Giải quyết các thủ tục:
a. Lưu trữ thỏa thuận quốc tế:
- Sau khi ký kết thỏa thuận quốc tế, Vụ Hợp tác Quốc tế soạn thảo báo cáo Thủ
tướng Chính phủ bằng văn bản, đồng thời gửi Bộ Ngoại giao bản sao thỏa thuận
quốc tế đã được ký kết để thông báo. Bản gốc thỏa thuận quốc tế do Bộ Y tế lưu
trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
b. Sao lục thỏa thuận quốc tế:
- Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) có trách nhiệm sao lục thỏa thuận quốc tế có hiệu
lực gửi các đơn vị có liên quan để thực hiện thỏa thuận quốc tế đó.
- Trong trường hợp thỏa thuận quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài, Bộ Y tế
(Vụ Hợp tác Quốc tế) có trách nhiệm gửi kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt của
thỏa thuận quốc tế đó.
* Ghi chú: Trong trường hợp dự thảo văn bản thoả thuận quốc tế cấp Bộ do phía
nước ngoài xây dựng, quy trình sẽ được thực hiện kể từ bước 5.3.2.5.
5.4 Văn bản hợp tác quốc tế cấp đơn vị:
5.4.1 Sơ đồ quy trình:
Người chịu
trách nhiệm
Vụ Hợp tác
Quốc tế
Vụ Hợp tác
Quốc tế

Nội dung thực hiện
Tiếp nhận đề xuất

Mô tả biểu
mẫu
5.4.2.1
5.4.2.2

Tổng hợp ý kiến, chỉnh sửa dự thảo

Lãnh đạo Bộ
Ý kiến chỉ đạo
Phê duyệt

Vụ Hợp tác
Quốc tế

5.4.2.3
Hướng dẫn thực hiện

5.4.2 Mô tả sơ đồ:
5.4.2.1 Tiếp nhận đề xuất:
- Đơn vị xây dựng dự thảo hợp tác quốc tế trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của mình, gửi Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) cho ý kiến phê duyệt việc
ký kết.
- Hồ sơ trình Bộ Y tế bao gồm:
+ Công văn xin phép ký kết nêu rõ sự cần thiết ký kết văn bản hợp tác quốc tế.
+ Dự thảo văn bản hợp tác quốc tế.
5.4.2.2 Chỉnh sửa dự thảo:
- Sau khi nhận được công văn của đơn vị, Vụ Hợp tác Quốc tế gửi các đơn vị liên
quan, đề nghị nghiên cứu và cho ý kiến chỉnh sửa.
- Vụ Hợp tác Quốc tế tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan, trình xin ý kiến chỉ
đạo của Lãnh đạo Bộ.
5.4.2.3 Hướng dẫn thực hiện:
- Sau khi được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Vụ Hợp tác Quốc tế soạn thảo công văn
thông báo cho đơn vị, đồng thời hướng dẫn đơn vị các thủ tục ký kết và giám sát
đơn vị thực hiện việc ký kết.
6. BIỂU MẪU:
Quy trình này không kèm theo biểu mẫu.
7. HỒ SƠ:
7.1.Điều ước quốc tế do Bộ Y tế ký nhân danh Chính phủ:
- Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) gửi Bộ Ngoại giao bản chính điều ước quốc tế, bản
dịch bằng tiếng Việt trong trường hợp điều ước quốc tế chỉ được ký bằng tiếng
nước ngoài, bản ghi điện tử nội dung điều ước quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng
nước ngoài. Bộ Ngoại giao sao y bản chính gửi các Bộ ngành liên quan, trong đó
có Bộ Y tế.
- Nếu là điều ước quốc tế nhiều bên, Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) gửi Bộ Ngoại
giao bản sao điều ước quốc tế nhiều bên đã được cơ quan lưu chiểu điều ước quốc
tế nhiều bên chứng thực, bản dịch điều ước quốc tế bằng tiếng Việt, bản ghi điện tử
nội dung điều ước bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Bộ Ngoại giao sao y bản
chính gửi các Bộ ngành liên quan, trong đó có Bộ Y tế.
- Bản sao y bản chính của Bộ Ngoại giao được lưu giữ tại Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ
Hợp tác Quốc tế sao gửi các đơn vị liên quan trong
7.2. Thoả thuận quốc tế cấp Bộ:
- Sau khi ký kết thỏa thuận quốc tế, Vụ Hợp tác Quốc tế soạn thảo báo cáo Thủ
tướng Chính phủ bằng văn bản, đồng thời gửi Bộ Ngoại giao bản sao thỏa thuận
quốc tế đã được ký kết để thông báo. Bản gốc thỏa thuận quốc tế do Bộ Y tế (Vụ
Hợp tác Quốc tế) lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

- Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) có trách nhiệm sao lục thỏa thuận quốc tế có hiệu
lực gửi các đơn vị có liên quan để thực hiện thỏa thuận quốc tế đó.
- Trong trường hợp thỏa thuận quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài, Bộ Y tế
(Vụ Hợp tác Quốc tế) có trách nhiệm gửi kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt của
thỏa thuận quốc tế đó.
7.3. Văn bản ghi nhớ hợp tác quốc tế cấp đơn vị:
- Sau khi văn bản ghi nhớ hợp tác quốc tế được ký kết, đơn vị ký kết soạn thảo báo
cáo Bộ Y tế, đồng thời gửi kèm bản sao văn bản ghi nhớ hợp tác quốc tế đã được
ký kết để thông báo. Bản gốc văn bản ghi nhớ hợp tác quốc tế được lưu trữ tại đơn
vị ký kết theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

