
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 đính chính nội dung Công 

văn số 1060/SYT-VP ngày 

11/5/2022 của Sở Y tế. 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

  

 Ngày 11/5/2022, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1060/SYT-VP về việc 

thực hiện thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu Bưu 

chính công ích. Do sơ xuất trong soạn thảo văn bản, tại mục "3. Các cơ sở hành 

nghề Y, Dược tư nhân" đã viết:  

"Sở Y tế đề nghị các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn yêu cầu nhân viên của cơ sở mình, mỗi cá nhân có chứng chỉ hành 

nghề đều phải đăng ký tài khoản trên website https://soyt.langson.gov.vn/ và 

thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính theo hướng dẫn 

tại mục 2.1 của Công văn này".  

 Sở Y tế xin đính chính mục "3. Các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân" 

như sau:   

 Sở Y tế đề nghị các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn yêu cầu nhân viên của cơ sở mình, mỗi cá nhân có chứng chỉ hành 

nghề đều phải đăng ký tài khoản trên website https://dichvucong.langson.gov.vn 

và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính theo hướng 

dẫn tại mục 2.1 của Công văn này".  

 Sở Y tế gửi văn bản để các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn 

tỉnh biết./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP(NTLQ). 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁN VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Văn Từ 
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