UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 08 tháng 9 năm 2020

Số: 2246 /SYT-NVYD
V/v Hướng dẫn thủ tục cấp, cấp lại
giấy chứng nhận bài thuốc Gia truyền.

Kính gửi:

- Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn;
- Hội Đông y các huyện, thành phố.

Thời gian gần đây Sở Y tế nhận được một số ý kiến hỏi về thủ tục cấp, cấp lại
giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền của các Ông Lang, Bà Mế trên địa bàn tỉnh, Sở
Y tế Lạng Sơn trả lời như sau:
1. Về hồ hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận người sở hữu Bài
thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền, thực hiện theo quy định tại
khoản 11, điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
2. Các nội dung khác chưa được hướng dẫn tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP
ngày 12/11/2018 của Chính phủ thì thực hiện theo Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT
ngày 12/11/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp “Giấy chứng
nhận bài thuốc gia truyền”.
3. Phí thẩm định theo quy định tại Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày
14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí trong lĩnh vực y tế là: 2.500.000 đồng/hồ sơ cho việc cấp, cấp lại giấy chứng
nhận Bài thuốc gia truyền. Ngoài ra không phải nộp bất kỳ một khoản phí nào khác.
4. Khi Hội đồng tư vấn xét duyệt bài thuốc gia truyền (Sở Y tế) họp, sẽ mời tác
giả (Người sở hữu bài thuốc gia truyền) có mặt để giải trình làm rõ bài thuốc.
5. Đề nghị tác giả (Người sở hữu bài thuốc gia truyền) nộp trực tiếp Hồ sơ xin
cấp, cấp lại giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền tại bộ phận một cửa của Sở Y tế tại
Trung tâm hành chính công tỉnh. Mẫu hồ sơ được đăng tải trên trang dịch vụ công tỉnh
Lạng Sơn địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn.
Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi xin liên hệ bộ phận một cửa của Sở
Y tế tại Trung tâm hành chính công tỉnh (điện thoại: 0205.3800019).
Sở Y tế thông báo để Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn, Hội Đông y các huyện, thành
phố phối hợp và hướng dẫn hội viên thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở (b/c);
- Phòng NVYD, VP;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NVYD(HTT).
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