
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SYT-VP 
V/v thực hiện TTHC qua Dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

và Dịch vụ Bưu chính công ích 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các Phòng khám ngoài công lập; 

 - Các cơ sở sản xuất kinh doanh dược, trang thiết bị y   

tế, vật tư y tế, thực phẩm. 

 

Thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá 

và phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1571/UBND-

THNC ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện giải pháp 

nâng cao, khắc phục những tồn tại, hạn chế của Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ  

số  hài lòng về sự phục vụ hành chính. 

Để thống nhất trong cách thực hiện, Sở Y tế hướng dẫn về nội dung thực 

hiện nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 của Sở Y tế như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực 

tuyến 3,4. 

(Gửi kèm Danh mục TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc 

thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Y tế). 

2. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính 

2.1. Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn/. 

và nộp phí, lệ phí (nếu có) như sau: 

- Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, nộp phí, lệ 

phí (nếu có) vào tài khoản của Sở Y tế: 

Số tài khoản: 125000060204 tại Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh 

Lạng Sơn 

Người thụ hưởng: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

Địa chỉ: Số 50 Đinh Tiên Hoàng, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn 

- Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Giám 

định y khoa, nộp phí, lệ phí (nếu có) vào tài khoản của Trung tâm Giám định y 

khoa: 

https://dichvucong.langson.gov.vn/


Số tài khoản: 128000079584 tại Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh 

Lạng Sơn 

Người thụ hưởng: Trung tâm Giám định y khoa Lạng Sơn 

Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

- Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm, nộp phí, lệ phí (nếu có) vào tài khoản của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm: 

Số tài khoản: 120000061095, Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh 

Lạng Sơn 

Người thụ hưởng: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Địa chỉ: Số 13 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Yêu cầu: Khi chuyển khoản, ghi rõ nội dung chuyển khoản theo mẫu <Họ 

và tên người nộp hồ sơ> <nộp tiền phí cho hồ sơ> <Mã hồ sơ>. Chụp tin nhắn 

xác nhận nộp phí thành công, gửi kèm hồ sơ trong mục Giấy tờ khác. Trong 

vòng 05 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, các cá nhân, tổ chức 

gửi hồ sơ gốc về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Lạng sơn để đối chiếu và bàn giao hồ sơ cho 

phòng chuyên môn lưu giữ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2.2. Nhận kết quả: 

- Trường hợp cá nhân, tổ chức nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công 

ích: Thanh toán cước dịch vụ bưu chính khi nhận kết quả giải quyết TTHC theo 

quy định tại Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng Công ty 

Bưu điện Việt Nam. 

- Trường hợp kết quả là đăng tải trên Website, người nộp hồ sơ tra cứu kết 

quả đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tại website 

https://soyt.langson.gov.vn/. 

- Trường hợp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y 

tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn: Các cá nhân, tổ chức 

đến nhận kết quả mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân 

và giấy ủy quyền (đối với trường hợp không phải chính chủ đến nhận kết quả). 

2.3. Riêng đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế 

thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại website https://dmec.moh.gov.vn/. 

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt, phổ biến công khai nội 

dung văn bản này bằng hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị được biết và thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ trực 

tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế thuộc Trung tâm phục vụ hành 

https://soyt.langson.gov.vn/
https://dmec.moh.gov.vn/


chính công tỉnh Lạng Sơn, điện thoại 02053.800.019 trong giờ hành chính để 

được hỗ trợ, giải đáp./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- Trung tâm  PVHCC; 

- GĐ Sở (b/c);      

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP(NTLQ). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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