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

Số:           /HD-SYT Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

 

HƯỚNG DẪN 

Triển khai thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 53/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy 

định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế; 

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một 

số thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC); 

Thực hiện Thông báo số 103/TB-TTPVHCC ngày 19/8/2022 của Trung 

tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn về việc Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến đối với một số TTHC tại Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Y tế hướng dẫn triển khai thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 

(Không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp) đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế tại Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn, như sau: 

1. Kể từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022 Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả Sở Y tế tại TTPVHCC tỉnh chỉ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết 

TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp) 

đối với các trường hợp sau:  

a) Đối tượng nộp hồ sơ là tổ chức1: thực hiện các TTHC đã được cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến (trừ các hồ sơ thực hiện theo hình thức Mật và 14 

TTHC của các sở, ngành tại danh mục kèm theo Kế hoạch 179/KH-UBND2) 

(Gửi kèm TTHC chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với tổ chức) 

b) Đối tượng nộp hồ sơ là cá nhân:  

Thực hiện đối với TTHC: “Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế” 

                                           
1 Gồm: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội -nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội... 
2 Chi tiết Kế hoạch 179/KH-UBND đăng tải trên trang TTĐT Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ 

https://hanhchinhcong.langson.gov.vn 
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Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn. 

Việc nộp, tiếp nhận hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn thực 

hiện bình thường. 

2. Hồ sơ trực tuyến hợp lệ khi đáp ứng các yêu cầu sau 

a) Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định và nội dung hồ sơ, giấy tờ đó 

được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển 

sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên 

loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. 

b) Các thông tin đăng ký nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong 

các văn bản gốc. 

Ghi chú: Nếu là bản scan thì phải đảm bảo mỗi thành phần hồ sơ là một 

file định dạng PDF, tên file trùng với tên thành phần hồ sơ. 

3. Cách thức thực hiện 

a) Cá nhân người nộp hồ sơ hoặc đại diện theo pháp luật kê khai thông 

tin, tải văn bản điện tử, xác nhận nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến bằng chữ ký số 

và thanh toán phí theo quy định trên Cổng dịch vụ công tỉnh Lạng Sơn tại 

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

Trường hợp không sử dụng chữ ký số để xác nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân 

đăng ký trực tuyến (nộp hồ sơ trực tuyến) phải scan hồ sơ bản giấy (đảm bảo 

mỗi thành phần hồ sơ là một file định dạng PDF, tên file trùng với tên thành 

phần hồ sơ) và tải các file thành phần hồ sơ lên hệ thống và thực hiện các bước 

nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống https://dichvucong.langson.gov.vn/. 

Đối với các TTHC trong thành phần hồ sơ có ảnh thẻ, cá nhân nộp hồ sơ 

trực tuyến gửi  ảnh thẻ theo quy định về Sở Y tế theo địa chỉ số 50 đường Đinh 

Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn (mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, 

ngày tháng năm sinh; trên bì thư đựng ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, mã số hồ sơ trực tuyến, ngày nộp hồ sơ trực tuyến) 

Đối với các TTHC mức độ 4, thực hiện nộp phí (nếu có) trên hệ thống 

https://dichvucong.langson.gov.vn/; thực hiện nộp phí (nếu có) hướng dẫn gửi 

kèm. 

b) Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ trực tuyến, bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, 

thành phần hồ sơ hợp lệ (đầy đủ thông tin, đúng thành phần hồ sơ). 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế 

thực hiện tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cho người nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Y tế trả lại hồ sơ cho cá nhân, kèm theo lý do không tiếp nhận và yêu cầu cập 

nhật chỉnh sửa, bổ sung để nộp lại hồ sơ. 

 c) Trả kết quả:  

http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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 - Chuyên viên thụ lý hồ sơ trả kết quả trên hệ thống bao gồm quyết định 

(bản có chữ ký và dấu của Sở Y tế) và bản scan từ bản giấy. 

 - Chuyển bản gốc (bản giấy) ra bộ phận một cửa của Sở Y tế tại 

TTPVHCC. Bộ phận một cửa có trách nhiệm gửi trả bản gốc kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua Dịch vụ bưu chính công ích. 

4. Lưu giữ hồ sơ 

a) Đối với hồ sơ đề nghị nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề, cấp, cấp 

lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trực tuyến: Cá nhân, 

tổ chức đăng ký (nộp hồ sơ) trực tuyến có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ theo quy 

định tại Điều 48. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; với thời hạn bảo quản theo quy 

định tại Thông tư số 53/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định 

về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế. 

b) Đối với các lĩnh vực còn lại: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày được tiếp 

nhập hồ sơ trực tuyến, các nhân, tổ chức đăng ký (nộp hồ sơ) trực tuyến có trách 

nhiệm gửi hồ sơ bản gốc về cơ quan có thẩm quyền để lưu trữ theo quy định. 

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký (nộp hồ sơ) trực tuyến không gửi hồ 

sơ bản gốc về cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Hướng dẫn này, cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính không trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính cho cơ quan, tổ chức, cụ thể: 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế: Hồ sơ gốc 

gửi về địa chỉ Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 

Chi Lăng, TP Lạng Sơn. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Giám 

định y khoa: Hồ sơ gốc gửi về địa chỉ Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Lạng 

Sơn,  

Đại chỉ: Khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn. 

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục An toàn 

thực phẩm: Hồ sơ gốc gửi về địa chỉ: Chi cục An toàn thực phẩm,  

Đại chỉ: số 13, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn. 

5. Trách nhiệm thực hiện của tổ chức, cá nhân có liên quan 

a) Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có trách nhiệm phổ biến hướng dẫn này 

đến toàn thể công chức, viên chức của cơ quan đơn vị mình. 

 b) Bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn công dân xử lý các vướng 

mắc trong quá trình nộp hồ sơ. 

 c) Các cơ sở hành nghề y ngoài công lập có trách nhiệm đăng ký tài khoản 

và cập nhật thông tin người hành nghề của cơ sở mình lên hệ thống quản lý quốc 

gia về đăng ký, cấp phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

(http://qlhanhnghekcb.gov.vn/) của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế. 

http://qlhanhnghekcb.gov.vn/
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d) Chuyên viên thụ lý hồ sơ có trách nhiệm theo dõi, đông đốc các cơ sở 

hành nghề cập nhật đầy đủ thông tin người hành nghề của cơ sở mình lên hệ 

thống quản lý quốc gia về đăng ký, cấp phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

(http://qlhanhnghekcb.gov.vn/) của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế. 

đ) Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với chứng chỉ hành 

nghề, giấy phép hoạt động đã được cấp khi cần thiết. 

Gửi kèm Công văn này gồm có: 

 - Phụ lục danh mục thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tiếp từ ngày 

01/9/2022. 

 - Hướng dẫn nộp phí giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3. 

 - Hướng dẫn nộp hồ sơ và thanh toán dịch vụ công mức độ 4. 

 - Link video hướng dẫn đăng kí tài khoản của công dân trên Hệ thống một 

cửa điện tử của tỉnh https://www.youtube.com/watch?v=P7NihzcFvZs&t=209s 

 - Link video hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa 

điện tử của tỉnhhttps://www.youtube.com/watch?v=6jP8QchSNhU 

 - Link hướng dẫn công dân tra cứu kết quả thủ tục hành chính 

https://www.youtube.com/watch?v=auw7CPVfeo8. 

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 của Sở Y tế tại Trung tâm phục vụ hành 

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

được hỗ trợ, giải đáp. 

Hỗ trợ đăng ký tài khoản hệ thống quản lý quốc gia về đăng ký, cấp phép 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (http://qlhanhnghekcb.gov.vn/) của Cục Quản 

lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế, liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thanh Huyền, chuyên 

viên Phòng Nghiệp vụ Y – Dược, Sở Y tế, điện thoại 0912991942. 

Hết thời gian thực hiện thí điểm, Sở Y tế sẽ có hướng dẫn thực hiện trong 

thời gian tiếp theo./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- TTPVHCC tỉnh; 

- Các sở, ban ngành; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các cơ sở HNYD ngoài công lập; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP(NTLQ). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 

 

http://qlhanhnghekcb.gov.vn/
https://www.youtube.com/watch?v=P7NihzcFvZs&t=209s
https://www.youtube.com/watch?v=6jP8QchSNhU
https://www.youtube.com/watch?v=auw7CPVfeo8
http://qlhanhnghekcb.gov.vn/
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