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

Số: 199/BYT-YDCT
V/v đính chính Thông tư số
49/2011/TT/BYT ngày 30/12/2011

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền;
- Cục Quân y Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an;
- Y tế các Bộ, ngành.
Ngày 30/12/2011 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 49/2011/TT-BYT Ban
hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế
biến, bảo quản và cân chia. Do sơ suất trong lỗi đánh máy văn bản, nay Bộ Y tế
xin đính chính lại như sau:
Tại "Điều 7. Hiệu lực thi hành" có ghi:
"Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012".
Nay xin đính chính lại như sau:
"Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2012"
Bộ Y tế thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện.
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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN
Địa chỉ:
Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.44946 – 080.44417
Fax:
080.44517
Email:
congbao@chinhphu.vn
Website:
http://congbao.chinhphu.vn
In tại:
Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Giá: 10.000 đồng

