
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /TB-SYT 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 

thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả  

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính (TTHC); Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định 

của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 

Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thay thế Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, 

thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Y tế thông báo Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả (gọi tắt là “4 tại chỗ”) 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Lạng Sơn, gồm 13 TTHC, 

gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng 08 TTHC; Dược: 02 TTHC; Quản lý trang 

thiết bị y tế: 03 TTHC. 

(Có danh mục TTHC kèm theo) 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để 

thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính./.  

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở hành nghề y, 

 dược ngoài công lập; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VP(BTM). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 



 

 

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG  

TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-SYT ngày     /10/2020 của Sở Y tế) 

 

TT  Sở Y tế (13 TTHC) 
Ghi 

chú 

I Lĩnh vực Y tế dự phòng (08 TTHC)  

1 
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, 

cấp II 

 

2 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng  

3 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện  

4 

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và nhân sự 

 

5 

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị 

hư hỏng hoặc bị mất 

 

6 
Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm 

đình chỉ 

 

7 
Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, 

diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm 

 

8 
Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, 

diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm 

 

II Lĩnh vực Dược ( 02 TTHC)  

9 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động  

10 Công bố cơ sở kinh doanh có kệ thuốc  

III Lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế (03 TTHC)  

11 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế  

12 
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc 

loại A 

 

13 
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, 

C, D 
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