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Phụ lục I
QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN,
UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/

/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

A. QUY TRÌNH TTHC PHÁT SINH NHIỀU HỒ SƠ (THEO NGÀY)
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HCC)
LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
1. Tên thủ tục hành chính: Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền
của Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.003709.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- Đối với trường hợp không phải xác minh: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ
- Đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp: 180 (ngày
làm việc) x 08 giờ = 1.440 giờ
* Đối với trường hợp không phải xác minh
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ
1

công
(TTPVHCC)

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu 01,
Phụ lục I - Nghị định 109/2016/NĐ-CP).
- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm
vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành
nghề, cụ thể như sau:
+ Văn bằng chuyên môn y;
+ Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ
Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại
học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo
bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian
đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của
Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được
coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp
chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ;
+ Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ
đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận
đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với
thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;
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+ Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận
người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp
chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám
đốc Sở Y tế cấp.
Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải
có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy
chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi
đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.
- Giấy xác nhận quá trình thực hành (theo Mẫu 02, Phụ
lục I - Nghị định 109/2016/NĐ-CP) hoặc bản sao hợp lệ
các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên
khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y,
người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp
chữa bệnh gia truyền.
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25
Nghị định 109/2016/NĐ-CP cấp.
-Phiếu lý lịch tư pháp.
- Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo Mẫu 03, Phụ lục I - Nghị
định 109/2016/NĐ-CP) có xác nhận của thủ trưởng đơn
vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành
nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị
cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có
xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi
thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành
nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề
nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
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-Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng
trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp
đơn;
(Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; Giấy xác
nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực giấy
chứng nhận biết tiếng Việt thành thạodo tổ chức nước
ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra
tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định
của pháp luật Việt Nam).
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

212
giờ

Mẫu 02, 04,
05

08
giờ

Mẫu 04, 05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở

Lãnh đạo Sở

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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*Đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp.

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu 01,
Phụ lục I - Nghị định 109/2016/NĐ-CP).
- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm
vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành
nghề, cụ thể như sau:
+ Văn bằng chuyên môn y;
+ Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ
Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại
học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo
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bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian
đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của
Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được
coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp
chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ;
+ Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ
đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận
đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với
thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;
+ Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận
người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp
chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám
đốc Sở Y tế cấp.
Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải
có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy
chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi
đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.
- Giấy xác nhận quá trình thực hành (theo Mẫu 02, Phụ
lục I - Nghị định 109/2016/NĐ-CP) hoặc bản sao hợp lệ
các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên
khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y,
người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp
chữa bệnh gia truyền.
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25
Nghị định 109/2016/NĐ-CP cấp.
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-Phiếu lý lịch tư pháp.
- Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo Mẫu 03, Phụ lục I - Nghị
định 109/2016/NĐ-CP) có xác nhận của thủ trưởng đơn
vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành
nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị
cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có
xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi
thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành
nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề
nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
-Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng
trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp
đơn;
(Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; Giấy xác
nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực giấy
chứng nhận biết tiếng Việt thành thạodo tổ chức nước
ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra
tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định
của pháp luật Việt Nam).
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng
Bước 2
Phòng
Quản lý

Chuyên viên

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

1.412
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Xác minh (nếu có).
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hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở

Chuyên viên

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

08
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM
2. Tên thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng
Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình
thức xét hồ sơ.
Mã số TTHC: 1.004616.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
-Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện
theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐCP, 02 ảnh chân dung của người đề nghị cấp Chứng chỉ
hành nghề dược trong thời gian không quá 06 tháng;
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-Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn. Đối với
các văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải kèm
theo bản sao có chứng thực giấy công nhận tương đương
của cơ quan có thẩm quyền về công nhận tương đương
theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số
54/2017/NĐ-CP;
-Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền
cấp
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận
thời gian thực hành theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục
I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; Trường hợp thực
hành tại nhiều cơ sở, thời gian thực hành được tính là
tổng thời gian thực hành tại các cơ sở nhưng phải có Giấy
xác nhận thời gian thực hành của từng cơ sở đó;
Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược với
phạm vi hoạt động khác nhau và yêu cầu thời gian thực
hành, cơ sở thực hành chuyên môn khác nhau thì hồ sơ
phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn
và nội dung thực hành chuyên môn của một hoặc một số
cơ sở đáp ứng yêu cầu của mỗi phạm vi, vị trí hành nghề.
Trường hợp các phạm vi hoạt động chuyên môn có cùng
yêu cầu về thời gian thực hành và cơ sở thực hành chuyên
môn thì không yêu cầu phải có Giấy xác nhận riêng đối
với từng phạm vi hoạt động chuyên môn;
-Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật
kiến thức chuyên môn về dược đối với trường hợp đã bị
thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược quy định tại Khoản 9
Điều 28 của Luật dược.
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-Bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy chứng
minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
-Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp là người nước ngoài,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có lý lịch tư
pháp hoặc văn bản xác nhận hiện không phải là người
phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không
thuộc trường hợp bị cấm hành nghề, cấm làm công việc
liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của
Tòa án do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
(Yêu cầu đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền
nước ngoài cấp nộp trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ
hành nghề dược: các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền
nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy
định. Các giấy tờ này phải có bản dịch sang tiếng Việt và
được công chứng theo quy định).
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).

08
giờ

96
giờ

Mẫu 01,
04,05

Mẫu 02, 04,
05

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
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- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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B. QUY TRÌNH TTHC PHÁT SINH HỒ SƠ (THEO TUẦN)
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HCC)
LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
3. Tên thủ tục hành chính: Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của
Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.003748.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ (Đối với trường hợp không phải xác minh)
- 180 (ngày làm việc) x 08 giờ = 1.440 giờ (Đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng
chỉ hành nghề do nước ngoài cấp)
* Đối với trường hợp không phải xác minh

Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
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3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên
môn trong chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu 05, Phụ lục I
- Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đã được cấp;
- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận
chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn
đề nghị bổ sung;
- Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định tại
khoản 3 Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP phù hợp với
văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn.
(Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; Giấy xác
nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực giấy
chứng nhận biết tiếng Việt thành thạodo tổ chức nước
ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng
Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của
pháp luật Việt Nam.)
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

212
giờ

Mẫu 02, 04,
05

08
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở

Lãnh đạo sở

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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*Đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp.

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên
môn trong chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu 05, Phụ lục I
- Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đã được cấp;
- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận
chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn
đề nghị bổ sung;
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- Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định tại
khoản 3 Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP phù hợp với
văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn.
(Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; Giấy xác
nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực giấy
chứng nhận biết tiếng Việt thành thạodo tổ chức nước
ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng
Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của
pháp luật Việt Nam.)
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Bước 3

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân
Lãnh đạo
Sở

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

1.412
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo sở

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

08
giờ

Mẫu 04, 05
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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4. Tên thủ tục hành chính: Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.003773.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ (Đối với trường hợp không phải xác minh)
- 180 (ngày làm việc) x 08 giờ = 1.440 giờ (Đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng
chỉ hành nghề do nước ngoài cấp)
* Đối với trường hợp không phải xác minh

Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
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- Đơn đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên
môn (theo Mẫu 06, Phụ lục I - Nghị định
số109/2016/NĐ-CP);
- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận
chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn
đề nghị thay đổi;
- Bản gốc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã
được cấp;
- Giấy xác nhận quá trình thực hành quy định tại khoản 3
Điều 5 Nghị định này;
- Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng
trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp
đơn.
(Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; Giấy xác
nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực giấy
chứng nhận biết tiếng Việt thành thạodo tổ chức nước
ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng
Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của
pháp luật Việt Nam).
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

212
giờ

Mẫu 02, 04,
05

08
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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*Đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp.
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên
môn (theo Mẫu 06, Phụ lục I, Nghị định số
109/2016/NĐ-CP);
- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận
chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn
đề nghị thay đổi;
- Bản gốc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã
được cấp;
- Giấy xác nhận quá trình thực hành (theo mẫu)
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- Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng
trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.
(Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; Giấy xác
nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực giấy
chứng nhận biết tiếng Việt thành thạodo tổ chức nước
ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng
Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của
pháp luật Việt Nam).
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Bước 3

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Lãnh đạo
Sở

Chuyên viên:

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

1.412
giờ

Mẫu 02, 04,
05

08
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo sở

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả Trung tâm Phục
vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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5. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi
họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.003787.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh
(theo Mẫu 07, Phụ lục I - Nghị định số 109/2016/NĐCP);
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi họ và tên,
ngày tháng năm sinhcủa người hành nghề;
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- Bản gốc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã
được cấp;
- Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm, được chụp trên nền trắng
trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp
đơn.
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Bước 3

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Lãnh đạo
Sở Y tế

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

216
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo sở

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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6. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng chứng
chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.003800.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC
- 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ (Đối với trường hợp không phải xác minh)
- 180 (ngày làm việc) x 08 giờ = 1.440 giờ (Đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ
hành nghề do nước ngoài cấp)
* Đối với trường hợp không phải xác minh

Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
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- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu 08,
Phụ lục I - Nghị định 109/2016/NĐ-CP).
- Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời
gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bộ phận
văn thư

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

216
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

08
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

30

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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*Đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp.

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo Mẫu 08,
Phụ lục I - Nghị định 109/2016/NĐ-CP).
- Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời
gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).

1.412
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

08
giờ

Mẫu 04, 05

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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7. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng
chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y
tế.
Mã số TTHC: 1.003824.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ (Đối với trường hợp không phải xác minh)
- 180 (ngày làm việc) x 08 giờ = 1.440 giờ (Đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ
hành nghề do nước ngoài cấp)
* Đối với trường hợp không phải xác minh

Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
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- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với ngườ
Việt Nam (theo Mẫu 09, Phụ lục I - Nghị định
109/2016/NĐ-CP);
- Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục
theo quy định của Bộ trưởng Sở Y tế;
- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm
vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành
nghề, cụ thể như sau:
+ Văn bằng chuyên môn y;
+ Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ
Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại
học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo
bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian
đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của
Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được
coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng
chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ;
+ Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ
đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận
đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với
thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo
sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;
+ Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận
người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp
chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám
đốc Sở Y tế cấp.
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Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải
có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy
chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi
đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25
Nghị định này cấp.
- Phiếu lý lịch tư pháp.
- Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo Mẫu 03, Phụ lục I - Nghị
định 109/2016/NĐ-CP) có xác nhận của thủ trưởng đơn
vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành
nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị
cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có
xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi
thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành
nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề
nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
- Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng
trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp
đơn.
(Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; Giấy xác
nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực giấy
chứng nhận biết tiếng Việt thành thạodo tổ chức nước
ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng
Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của
pháp luật Việt Nam).
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

216
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

04
giờ

Mẫu 04, 05

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

37

*Đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp.

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng
dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy
nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ
hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý hành nghề
y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao
cho tổ chức, cá nhân.

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Y tế
(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với ngườ Việt
Nam (theo Mẫu 09, Phụ lục I - Nghị định 109/2016/NĐCP);
- Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo
quy định của Bộ trưởng Sở Y tế;
- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm
vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề,
cụ thể như sau:
+ Văn bằng chuyên môn y;
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+ Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ
Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại
học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo
bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian
đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của
Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được coi
là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ
hành nghề với chức danh là bác sỹ;
+ Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại
học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào
tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian
đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học
về chuyên khoa xét nghiệm;
+ Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận người
có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa
bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y
tế cấp.
Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có
giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng
nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi đã cấp
văn bằng chuyên môn đó cấp.
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25 Nghị
định này cấp.
- Phiếu lý lịch tư pháp.
- Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo Mẫu 03, Phụ lục I - Nghị định
109/2016/NĐ-CP) có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi
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công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp
chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối
với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm
việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ
hành nghề.
- Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong
thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.
(Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; Giấy xác
nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực giấy chứng
nhận biết tiếng Việt thành thạodo tổ chức nước ngoài cấp
phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt, bản
dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt
Nam).
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).

08
giờ

1.416
giờ

Mẫu 01,
04,05

Mẫu 02, 04,
05

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
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- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và trình
lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục
vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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8. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.003876.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 01,
Phụ lục XI -Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có
tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc
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giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu
trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và
người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không
thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) (theo mẫu quy
định tại Phụ lục IV - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân
sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02, Phụ
lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
- Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ
thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên:

Mẫu 01,
04,05

336
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

04
giờ

Mẫu 04, 05

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư
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Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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9. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.003803.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 01,
Phụ lục XI -Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có
tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc
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giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu
trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và
người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không
thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) (theo mẫu quy
định tại Phụ lục IV, Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân
sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02, Phụ
lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
- Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ
thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

Mẫu 01,
04,05

336
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

04
giờ

Mẫu 04, 05

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Mẫu 04, 05

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Mẫu 01,04,
05,06.
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LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM
10. Tên thủ tục hành chính: Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu
hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm
thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược
liệu, thuốc cổ truyền).
Mã số TTHC: 1.004593.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ (Đối với trường hợp không phải đi đánh giá cơ sở)
-30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ (Đối với trường hợp phải đi đánh giá cơ sở)
*Đối với trường hợp không phải đi đánh giá cơ sở
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
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-Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược theo Mẫu số 19 Phụ lục I tại Phụ lục II của
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP;
-Tài liệu kỹ thuật bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận Thực hành tốt
tại địa điểm kinh doanh (nếu có) và các tài liệu kỹ thuật
sau: a) Đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm
thuốc: Tài liệu về địa điểm, kho bảo quản thuốc, nguyên
liệu làm thuốc, trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận
chuyển, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn
kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt phân
phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; b) Đối với cơ sở bán
lẻ thuốc: Tài liệu về địa điểm, khu vực bảo quản, trang
thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân
sự theo nguyên tắc Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Đối
với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc
cổ truyền: Tài liệu chứng minh việc đáp ứng quy định tại
khoản 5 Điều 31 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
-Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập
cơ sở.
-Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05
50

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Nghiệp Vụ
dược

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

96
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
Chuyển cho Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược
tư nhân
Trưởng phòng

Bước 3

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

40
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 4

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
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Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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*Đối với trường hợp phải đi đánh giá cơ sở
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
-Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược theo Mẫu số 19 Phụ lục I tại Phụ lục II của
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP;
-Tài liệu kỹ thuật bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận Thực hành tốt
tại địa điểm kinh doanh (nếu có) và các tài liệu kỹ thuật
sau: a) Đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm
thuốc: Tài liệu về địa điểm, kho bảo quản thuốc, nguyên
liệu làm thuốc, trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận
chuyển, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn
kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt phân
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phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; b) Đối với cơ sở bán
lẻ thuốc: Tài liệu về địa điểm, khu vực bảo quản, trang
thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân
sự theo nguyên tắc Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Đối
với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc
cổ truyền: Tài liệu chứng minh việc đáp ứng quy định tại
khoản 5 Điều 31 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
-Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập
cơ sở.
-Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2

Phòng
Nghiệp Vụ
dược

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

176
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
Chuyển cho Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược
tư nhân
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Trưởng phòng

Bước 3

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

40
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 4

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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11.Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất).
Mã số TTHC: 1.004599.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược thực
hiện theo Mẫu số 04 Phụ lục I của Nghị định
54/2017/NĐ-CP, có ảnh chân dung của người đề nghị cấp
Chứng chỉ hành nghề dược chụp trong thời gian không
quá 06 tháng;
- Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp, trường
hợp bị mất phải có cam kết của người đề nghị cấp lại.
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Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

20
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC THẨM
12. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực
phẩm vàcơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.002425.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu mẫu/
kết quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng
dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy
nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ
hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ An
toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá
nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Chi cục
An toàn vệ sinh thực phẩm (ký số gửi Bưu điện chuyển
về Chi cục)

04 giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
ATTP (theo mẫu 01 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày
12/11/2018).
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+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành
nghề phù hợp (có xác nhận của cơ sở).
+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ
bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
+ Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ
ăn uống đã được tập huấn kiến thức ATTP có xác nhận của
chủ cơ sở.
+ Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực
tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện
trở lên cấp.
- Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân viên xử lý

08 giờ

Mẫu 01, 04,
05

136
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
An toàn
thực phẩm

- Biên bản thẩm định
- Giấy thẩm xét (Lãnh đạo phòng xem xét báo cáo Lãnh
đạo Chi cục)
Viên chức

- Tổng hợp kết quả thẩm định, nếu đủ điều kiện cấp Giấy
chứng nhận, in dự thảo giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện ATTP trình Lãnh đạo phòng báo cáo Chi cục trưởng
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và trình
lãnh đạo duyệt văn bản
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Bước 3

Lãnh đạo
Chi cục

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Lãnh đạo Chi cục

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Phê duyệt giấy chứng nhận chuyển Bộ phận văn thư

04 giờ

Mẫu 01, 04,
05

Đóng dấu, gửi kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính
công

04 giờ

Mẫu 04, 05

04 giờ

Mẫu 01, 04,
05, 06

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm
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C. QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÍT PHÁT SINH HỒ SƠ
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
13. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi
thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.
Mã số TTHC: 1.003848.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 60 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực
hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm
tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ
chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ
hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý hành nghề
y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho
tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Y tế
(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 01, Phụ lục
XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm
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quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách
nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh;
- Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm
việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải
cấp chứng chỉ hành nghề) (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự
của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02, Phụ lục XI Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng
điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù
hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình
thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định
109/2016/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện nhà nước thực
hiện theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; đối với bệnh
viện tư nhân (theo Mẫu 03, Phụ lục XI - Nghị định
109/2016/NĐ-CP) và phương án hoạt động ban đầu đối với
bệnh viện;
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- Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh
việnkhông có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;
- Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ
trưởng Bộ Y tế ban hành;
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

456
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và trình
lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành
chính công.
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Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả
cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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14. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.003774.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 01,
Phụ lục XI -Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có
tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc
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giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu
trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và
người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không
thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) (theo mẫu quy
định tại Phụ lục IV - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân
sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02, Phụ
lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
- Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối
với nhà hộ sinh không có phương tiện vận chuyển cấp
cứu ngoài cơ sở;
- Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ
thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

336
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

04
giờ

Mẫu 04, 05

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Chuyên viên

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo sở

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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15. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.003746.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 01,
Phụ lục XI -Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có
tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc
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giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu
trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và
người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không
thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) (theo mẫu quy
định tại Phụ lục IV -Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân
sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02, Phụ
lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
- Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ
thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

336
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

04
giờ

Mẫu 04, 05

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Mẫu 04, 05

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Mẫu 01,04,
05,06.
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16. Tên thủ tục hành chính: Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền
của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.003720.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe
theo Mẫu 01 Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định
109/2016/NĐ-CP;
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- Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa
bệnh của cơ sở;
- Danh sách người tham gia khám sức khỏe theo Mẫu 02
Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐCP;
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân
sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ lục
XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
- Bản sao hợp lệ danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn của bệnh
viện (nếu có)
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

96
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
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Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo sở

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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17. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.003644.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- 60 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ (Đối với bệnh viện )
- 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ (Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác)
* Đối với bệnh viện
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 04,
Phụ lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
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+ Các giấy tờ sau nếu có sự thay đổi so với hồ sở trước
đây:
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có
tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc
giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu
trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và
người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không
thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) (theo mẫu quy
định tại Phụ lục IV - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân
sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02, Phụ
lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
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- Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện nhà nước
thực hiện theo mẫu quy định của Bộ trưởng Sở Y tế; đối
với bệnh viện tư nhân thực hiện (theo Mẫu 03, Phụ lục
XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP) và phương án hoạt
động ban đầu đối với bệnh viện;
- Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối
với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận
chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;
- Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ
thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người
bệnh:Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với
bệnh viện.Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận
chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ
hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ
hàng không.
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

456
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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*Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 04,
Phụ lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
+Các giấy tờ sau nếu có sự thay đổi so với hồ sở trước đây:
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có
tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc
giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
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- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu
trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người
làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện
phải cấp chứng chỉ hành nghề) (theo mẫu quy định tại Phụ
lục IV - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân
sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02, Phụ
lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện nhà nước
thực hiện theo mẫu quy định của Bộ trưởng Sở Y tế; đối
với bệnh viện tư nhân thực hiện (theo Mẫu 03, Phụ lục
XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP) và phương án hoạt
động ban đầu đối với bệnh viện;
- Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối
với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận
chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;
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- Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ
thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người
bệnh:Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với
bệnh viện.Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận
chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ
hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ
hàng không.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Bước 3

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Lãnh đạo
Sở Y tế

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

336
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở Y tế

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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18. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.003628.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- 60 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ (Đối với bệnh viện )
- 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ (Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác)
* Đối với bệnh viện

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 05,
Phụ lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
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+Các giấy tờ sau nếu có sự thay đổi so với trước đây:
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có
tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc
giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu
trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và
người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không
thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) (theo mẫu quy
định tại Phụ lục IV - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân
sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02, Phụ
lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện nhà nước
thực hiện theo mẫu quy định của Bộ trưởng Sở Y tế; đối
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với bệnh viện tư nhân thực hiện (theo Mẫu 03, Phụ lục
XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP) và phương án hoạt
động ban đầu đối với bệnh viện;
- Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối
với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận
chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;
- Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ
thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người
bệnh:Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với
bệnh viện.Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận
chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ
hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ
hàng không.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).

08
giờ

456
giờ

Mẫu 01,
04,05

Mẫu 02, 04,
05

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
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- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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*Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 05,
Phụ lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
+Các giấy tờ sau nếu có sự thay đổi so với trước đây:
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có
tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc
giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
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- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu
trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và
người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không
thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) (theo mẫu quy
định tại Phụ lục IV - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân
sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02, Phụ
lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện nhà nước
thực hiện theo mẫu quy định của Bộ trưởng Sở Y tế; đối
với bệnh viện tư nhân thực hiện (theo Mẫu 03, Phụ lục
XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP) và phương án hoạt
động ban đầu đối với bệnh viện;
- Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối
với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận
chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;
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- Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ
thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người
bệnh:Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với
bệnh viện.Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận
chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ
hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ
hàng không.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Bước 3

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Lãnh đạo
Sở Y tế

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

336
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở Y tế

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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19. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường
bệnh hoặc cơ cấu tổ chức nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.003547.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- 60 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ (Đối với bệnh viện
- 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ (Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác)
* Đối với bệnh viện
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 06,
Phụ lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
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- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân
sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02, Phụ
lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

456
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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*Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04 giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu 06,
Phụ lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân
sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02, Phụ
lục XI - Nghị định 109/2016/NĐ-CP);
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04 giờ

Trưởng phòng
04 giờ
Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

336
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Trình lãnh đạo phê duyệt

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04 giờ

04 giờ

04 giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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20. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm
chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.003531.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- 60 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ (Đối với bệnh viện )
- 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ (Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác)
* Đối với bệnh viện
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Bước 1

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

.
Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
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- Đơn đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (mẫu số
07, Phụ lục XI- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP).
- Quyết định bãi nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên
môn của cơ sở trước đây;
- Quyết định bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên
môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người được bổ
nhiệm chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh;
- Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của
người được bổ nhiệm chịu trách nhiệm chuyên môn của
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Giấy xác nhận quá trìnhđã hành nghề 36 tháng sau khi
được cấp chứng chỉ hành nghề (mẫu số 10, Phụ lục XINghị định số 109/2016/NĐ-CP).
- Bản gốc Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh đã được cấp
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

456
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.
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*Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (mẫu số
07, Phụ lục XI- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP).
- Quyết định bãi nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên
môn của cơ sở trước đây;
- Quyết định bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên
môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người được bổ
nhiệm chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh;
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- Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của
người được bổ nhiệm chịu trách nhiệm chuyên môn của
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Giấy xác nhận quá trìnhđã hành nghề 36 tháng sau khi
được cấp chứng chỉ hành nghề (mẫu số 10, Phụ lục XINghị định số 109/2016/NĐ-CP).
- Bản gốc Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh đã được cấp
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Bước 3

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Lãnh đạo
Sở Y tế

Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).

336

- Niêm yết, công khai (nếu có).

giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

04
giờ

Mẫu 04, 05
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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21. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do
bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.
Mã số TTHC: 1.003516.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- 60 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ (Đối với bệnh viện)
- 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ (Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác)
* Đối với bệnh viện

Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:

100

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc
hư hỏng hoặc bị thu hồi (Mẫu 08 - Phụ lục XI - Nghị định
số 109/2016/NĐ-CP).
- Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

456gi
ờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Lãnh đạo Sở Y tế
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hành chính
công.
*Đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước
1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc
hư hỏng hoặc bị thu hồi (Mẫu 08 - Phụ lục XI - Nghị định
số 109/2016/NĐ-CP).
- Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Bước
2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước
3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước
4

Bộ phận
văn thư

Bước
5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

336
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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22. Tên thủ tục hành chính: Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ
hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.000854.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề;
- Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật
của người hành nghề;
- Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục về
chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến sai sót chuyên môn
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kỹ thuật của người hành nghề trong thời gian bị đình chỉ
hoạt động chuyên môn;
- Bản sao có chứng thực giấy phép lao động do cơ quan
nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp
đối với người hành nghề là người nước ngoài, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài.
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

136
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
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Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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23. Tên thủ tục hành chính: Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị
đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.001595.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa
bệnh (theo mẫu);
- Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật
hoặc các biện pháp đã thực hiện để bảo đảm các điều kiện
quy định tại Điều 43 Luật khám bệnh, chữa bệnh và các
tài liệu liên quan;
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- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

136
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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24. Tên thủ tục hành chính: Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.001824.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
(theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề chỉ người
hành nghề;
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- Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (theo
mẫu);
- Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc
của người đứng đầu địa điểm nơi cá nhân dự kiến tổ chức
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo;
- Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm
cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

56
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Chuyên viên:

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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25. Tên thủ tục hành chính: Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.001846.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (theo mẫu);
- Văn bản phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ thuật đối với đoàn trong nước;
- Bản kê khai danh sách thành viên tham gia khám bệnh,
chữa bệnh (theo mẫu);
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- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của người hành
nghề khám bệnh, chữa bệnh;
- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn
của người trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh
nhưng không thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề
theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;
- Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (theo mẫu);
- Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc
của người đứng đầu địa điểm nơi đoàn khám bệnh, chữa
bệnh nhân đạo dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh,
chữa bệnh nhân đạo;
- Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm
cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

60
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
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Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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26. Tên thủ tục hành chính: Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.001866.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (theo mẫu);
- Văn bản phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ thuật đối với đoàn nước ngoài khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo;
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- Bản kê khai danh sách thành viên tham gia khám bệnh,
chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của người hành
nghề khám bệnh, chữa bệnh;
- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn
của người trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh
nhưng không thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề
theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;
- Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (theo mẫu);
- Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc
của người đứng đầu địa điểm nơi đoàn khám bệnh, chữa
bệnh nhân đạo dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh,
chữa bệnh nhân đạo;
- Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm
cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Chuyên viên

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

60
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
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- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một
cửa hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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27. Tên thủ tục hành chính: Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh
nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.001884.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
(theo mẫu);
- Văn bản phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ thuật đối với đội khám bệnh, chữa bệnh
chữ thập đỏ lưu động;
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- Bản kê khai danh sách thành viên tham gia khám bệnh,
chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của người hành
nghề khám bệnh, chữa bệnh;
- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn
của người trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh
nhưng không thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề
theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;
- Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (theo
mẫu);
- Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc
của người đứng đầu địa điểm nơi đoàn khám bệnh, chữa
bệnh nhân đạo dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh,
chữa bệnh nhân đạo;
- Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm
cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo;
- Quyết định thành lập đội khám bệnh, chữa bệnh chữ
thập đỏ lưu động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Nghiệp vụ
Y

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên:

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

60
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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28. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở
Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức
tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập).
Mã số TTHC: 1.001907.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 720 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
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bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả
người hành nghề
- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu)
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại
cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành
nghề;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 22/5/2014 của Bộ
trưởng Bộ Y tế;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện Nhà
nước thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5571/QĐ
- BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện trực
thuộc Bộ Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện
theo mẫu theo quy định và phương án hoạt động ban đầu
đối với bệnh viện;
- Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người
bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển
cấp cứu;
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- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
- Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm
cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
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Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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29. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám đa khoa thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.002230.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 720 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
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- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả
người hành nghề;
- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại
cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành
nghề;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ
trưởng Bộ Y tế;
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

696gi
ờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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30. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chuyên khoa thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.002215.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 720 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
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- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả
người hành nghề;
- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại
cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành
nghề;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2011/TT-BYT BTY ngày 16/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05
129

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

31. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền
của Sở Y tế.
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Mã số TTHC: 1.002191.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 720 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả
người hành nghề;

131

- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại
cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành
nghề;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2011/TT-BYT BTY ngày 16/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

132

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

32. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm
Mã số TTHC: 1.002037.000.00.00.H42
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Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 720 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu). Kế hoạch tổ chức khám
bệnh, chữa bệnh nhân đạo;
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- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2011/TT-BYT BTY ngày 16/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện Nhà
nước thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5571/Q
Đ - BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban
hành mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện
trực thuộc Bộ Y tế;
- Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ
hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch
vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;
- Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định
bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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33. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh.
Mã số TTHC: 1.002015.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 720 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
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- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2011/TT-BYT BTY ngày 16/11/2011 của
Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện Nhà
nước thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5571/QĐ
- BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện trực
thuộc Bộ Y tế;
- Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ
hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch
vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;
- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

138

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

04
giờ

Mẫu 04, 05

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

139

34. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.
Mã số TTHC: 1.002000.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị (theo mẫu);
- Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

216
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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35. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số
29/2015/TT-BYT.
Mã số TTHC: 1.001552.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 (ngày làm việc) x 08 giờ = 280 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận là Lương y (theo mẫu
quy định tại Phụ lục số 01- Thông tư số 29/2015/TTBYT).
- Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân
xã, phường, thị trấn, nơi cư trú (trong thời gian không
quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
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- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm chụp trên nền trắng (trong thời
gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
- Bản sao có chứng thực các chứng chỉ học phần theo quy
định tại Khoản 1, Điều 2, Thông tư số 29/2015/TT-BYT.
- Giấy xác nhận quá trình thực tập khám bệnh, chữa bệnh
bằng y học cổ truyền (theo mẫu quy định tại Phụ lục số
02 - Thông tư số 29/2015/TT-BYT).
- Bản sao có chứng thực văn bằng về trình độ học vấn.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Bước 3

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Chuyên viên

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

256
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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36. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số
29/2015/TT-BYT.
Mã số TTHC: 1.001538.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận là Lương y theo mẫu
quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư
số 29/2015/TT-BYT.
- Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân
xã, phường, thị trấn, nơi cư trú (trong thời gian không
quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
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- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm chụp trên nền trắng (trong thời
gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người
nhận.
-Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện
hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân
với phạm vi hành nghề là khám bệnh, chữa bệnh bằng y
học cổ truyền, bắt (xem) mạch, kê đơn, bốc (hốt) thuốc
theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số
29/2015/TT-BYT.
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Bước 3

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

136
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân
Lãnh đạo
Sở Y tế

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở Y tế

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 04, 05
Mẫu 01,04,
05,06.
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37. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số
29/2015/TT-BYT.
Mã số TTHC: 1.001532.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận là Lương y theo mẫu
quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư
số 29/2015/TT-BYT.
- Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân
xã, phường, thị trấn, nơi cư trú (trong thời gian không
quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
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- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm chụp trên nền trắng (trong thời
gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
-Bản khai quá trình hành nghề có xác nhận bằng văn bản
của Trưởng Trạm y tế xã. Ngoài ra, nếu hành nghề tại các
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc
phòng chẩn trị YHCT tư nhân thì bổ sung thêm xác nhận
bằng văn bản của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh bằng y học cổ truyền theo mẫu quy định tại Phụ lục
số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2015/TT-BYT.
-Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, chứng
nhận tham dự các lớp bồi dưỡng về y học cổ truyền.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
08 giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

136
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
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Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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38. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số
29/2015/TT-BYT.
Mã số TTHC: 1.001398.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận là Lương y (theo mẫu
quy định tại Phụ lục số 01 - Thông tư số 29/2015/TTBYT).
- Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân
xã, phường, thị trấn, nơi cư trú (trong thời gian không
quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
151

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm chụp trên nền trắng (trong thời
gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
-Bản sao có chứng thực các chứng chỉ học phần theo quy
định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 29/2015/TTBYT;
-Bản sao có chứng thực bảng điểm kết quả kiểm tra cuối
khóa do Hội đồng kiểm tra sát hạch của Bộ Y tế tổ chức
theo quy định tại Thông tư số 13/1999/TT-BYT;
- Giấy xác nhận quá trình thực tập khám bệnh, chữa bệnh
bằng y học cổ truyền (theo mẫu quy định tại Phụ lục số
02 - Thông tư số 29/2015/TT-BYT).
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

136
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
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Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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39. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.001393.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y theo
mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông
tư số 29/2015/TT-BYT;
- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trên nền trắng (không quá
06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người
nhận

154

Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Chuyên viên

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

32
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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40. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
Mã số TTHC: 1.001138.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập trạm sơ cấp
cứu chữ thập đỏ.
- Hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc giấy cam kết đồng ý
cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt
trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;
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- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận chuyên môn
của nhân sự làm việc tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;
- Quy chế hoạt động của trạm sơ cấp cứu;
- Báo cáo nguồn tài chính để đảm bảo kinh phí hoạt động
của trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Chuyên viên

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

Bộ phận
văn thư

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

56
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
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Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

158

41. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
Mã số TTHC: 2.000559.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập điểm sơ
cấp cứu chữ thập đỏ;
- Hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc giấy cam kết đồng ý
cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt
điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;
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- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận chuyên môn
của nhân sự làm việc tại điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;
- Quy chế hoạt động của điểm sơ cấp cứu;
- Báo cáo nguồn tài chính để đảm bảo kinh phí hoạt động
của điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

56
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Lãnh đạo Sở Y tế

160

hành chính
công.
42. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm.
Mã số TTHC: 2.000552.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm,
điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ (theo mẫu);
- Báo cáo bằng văn bản của trạm, điểm sơ cấp cứu về việc thay
đổi địa điểm (Kèm theo Hợp đồng thuê địa điểm hoặc cam kết
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đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt
trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ).
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Chuyên viên

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

56
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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43. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng.
Mã số TTHC: 1.006780.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm,
điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ (theo mẫu).
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

136
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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44. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản
lý của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.001086.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Công văn đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật;
- Biên bản họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật đối với
các trường hợp cần thành lập Hội đồng chuyên môn để
thẩm định một phần hoặc toàn bộ danh mục kỹ thuật tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
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- Danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bao gồm:
+ Các kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang thực
hiện; đang tổ chức triển khai thực hiện theo tuyến chuyên
môn kỹ thuật của cơ sở mình;
+ Các kỹ thuật của tuyến trên mà cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh đang thực hiện; đang tổ chức triển khai thực hiện;
+ Hồ sơ mô tả năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị y tế; hiệu quả kinh tế
- xã hội và phương án triển khai thực hiện kỹ thuật.
- Bảng danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt phải được
trình bày theo đúng kết cấu (viết đúng chuyên khoa, số
thứ tự kỹ thuật, tên kỹ thuật) của Danh mục kỹ thuật quy
định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 43/2013/TT-BYT.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2
Phòng
Nghiệp Vụ
Y

Chuyên viên:

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

136
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
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Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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45. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền
quản lý của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.001077.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Công văn đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật;
- Biên bản họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật đối với
các trường hợp cần thành lập Hội đồng chuyên môn để
thẩm định một phần hoặc toàn bộ danh mục kỹ thuật tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
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- Danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bổ sung bao gồm:
+ Các kỹ thuật quy định cho tuyến chuyên môn kỹ thuật
của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần bổ sung;
+ Các kỹ thuật của tuyến trên cần bổ sung mà cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đã có đủ điều kiện thực hiện;
+ Hồ sơ mô tả năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị y tế; hiệu quả kinh tế
- xã hội và phương án triển khai thực hiện kỹ thuật.
- Bảng danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bổ sung phải
được trình bày theo đúng kết cấu (viết đúng chuyên khoa,
số thứ tự kỹ thuật, tên kỹ thuật) của Danh mục kỹ thuật quy
định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 43/2013/TT-BYT.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2
Phòng
Nghiệp Vụ
Y

Chuyên viên:

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

136
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
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Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Lãnh đạo Sở Y tế
Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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46. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mã số TTHC: 2.000984.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ
lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
b) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có
tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc
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giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
c) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu
trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh;
d) Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và
người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không
thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy
định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định
109/2016/NĐ-CP;
đ) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và
nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02
Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐCP;
e) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
g) Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối
với nhà hộ sinh không có phương tiện vận chuyển cấp
cứu ngoài cơ sở;
h) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ
thuật do Giám đốc Sở Y tế ban hành;
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i) Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Giám đốc Sở Y tế ban hành.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

336
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
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Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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47. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mã số TTHC: 2.000980.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 60 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 Phụ
lục XV ban hành kèm theo Nghị định này;
- Bản thuyết minh về bài thuốc gia truyền, phương pháp
chữa bệnh gia truyền theo Mẫu số 02 Phụ lục XV ban
hành kèm theo Nghị định này;
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- Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời gian không quá
06 tháng tính đến ngày nộp đơn theo mẫu quy định;
- Hai ảnh 4 x 6 cm, ảnhmàu, nền trắng, trong thời gian
không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

456
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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hành chính
công.
48. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mã số TTHC: 2.000968.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 60 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04
Phụ lục XV ban hành kèm theo Nghị định này;
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- Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời gian không quá
06 tháng tính đến ngày nộp đơn;
- 02 ảnh 4 x 6 cm, ảnh màu, nền trắng, trong thời gian
không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Chuyên viên

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ

- Xác minh (nếu có).

456
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Cán bộ văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Mẫu 04, 05

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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hành chính
công.
49. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.002205.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
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nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả
người hành nghề;
- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại
cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành
nghề;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2015/TT-BYT BTY ngày 16/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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50. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình
ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã số TTHC: 1.002182.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
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- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả
người hành nghề;
- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại
cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành
nghề;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2015/TT-BYT BTY ngày 16/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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51. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.002162.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
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- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả
người hành nghề;
- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại
cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành
nghề;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2015/TT-BYT BTY ngày 16/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

187

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

188

52. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay
băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp
Mã số TTHC: 1.002140.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
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- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả
người hành nghề;
- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại
cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành
nghề;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2015/TT-BYT BTY ngày 16/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

190

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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53. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả
Mã số TTHC: 1.002131.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
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- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả
người hành nghề;
- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại
cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành
nghề;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2015/TT-BYT BTY ngày 16/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

193

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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54. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức
khoẻ tại nhà
Mã số TTHC: 1.002111.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
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- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả
người hành nghề;
- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại
cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành
nghề;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2015/TT-BYT BTY ngày 16/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05

196

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

197

55. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc
Mã số TTHC: 1.002097.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
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- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả
người hành nghề;
- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại
cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành
nghề;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2015/TT-BYT BTY ngày 16/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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56. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ
vận chuyển người bệnh
Mã số TTHC: 1.002073.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 480 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
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- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả
người hành nghề;
- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại
cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành
nghề;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp
ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân
sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một
trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương
III Thông tư 41/2015/TT-BYT BTY ngày 16/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn,
danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục
kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo
đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

08
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

696
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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57. Tên thủ tục hành chính: Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.001641.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làng việc) x 08 giờ = 160 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở
Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện KSK theo
mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư
số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013;
b) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh của cơ sở;
c) Danh sách người tham gia KSK theo mẫu quy định tại
Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-
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BYT ngày 06/5/2013 (được đóng dấu trên từng trang
hoặc đóng dấu giáp lai tất cả các trang);
d) Bản danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế quy định
tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch
số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015.
đ) Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở
KSK;
e) Bản sao có chứng thực hợp đồng hỗ trợ chuyên môn
(nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

140
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Chuyên viên:

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở Y tế

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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II. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
59. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng
cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
Mã số TTHC: 1.003348.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ.

Bước
thực
hiện

Đơn vị thực
hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thờ
i
gian

Biểu mẫu/
kết quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ hành
chính công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp
vụ An toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh
thực phẩm. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao
cho tổ chức, cá nhân.

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
+ Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02
ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
+ Giấy chứng nhận lưu hành tự dohoặc Giấy chứng nhận
xuất khẩu hoặc Giấy chứng nhận y tế của cơ quan có
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thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung
bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự
do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp
hóa lãnh sự);
+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản
phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc
phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO
17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành
theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của
quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn,
tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong
trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính
hoặc bản sao chứng thực);
+ Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản
phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công
bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá
nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng
thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản
phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu
phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần
đó đã nêu trong tài liệu
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân viên xử lý

08
giờ

Mẫu 01, 04,
05

32
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 01, 04,
05

Nhân viên thụ lý thẩm định hồ sơ:
Bước 2

Phòng Nghiệp
vụ An toàn
thực phẩm

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
Viên chức

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo Chi
cục ATVSTP

Bước 4

Bộ phận văn
thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ hành
chính công

Lãnh đạo Chi cục
ATVSTP

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Phê duyệt giấy Tiếp nhận chuyển Bộ phận văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và
xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung
tâm Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả
kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm

Mẫu 04, 05
04
giờ

04
giờ

Mẫu 01, 04,
05, 06
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60. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm
dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
Mã số TTHC: 1.003332.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ.

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu mẫu/
kết quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
An toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Chi
cục ATVSTP (ký số gửi Bưu điện chuyển về Chi cục
ATVSTP)

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
04
giờ

Hồ sơ bao gồm:
+ Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ
lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản
phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
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được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc
phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025
gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên
tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc
các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương
ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có
quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
+ Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản
phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố
(bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành
phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì
liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn
hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu
trong tài liệu;
+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy
định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
Số lượng hồ sơ: 01
Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ

Trưởng phòng

Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân viên xử lý

08
giờ

Mẫu 01, 04,
05
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An toàn
thực phẩm

Nhân viên thụ lý thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
Viên chức

- Niêm yết, công khai (nếu có).

32
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04giờ

Mẫu 01, 04,
05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Chi cục
ATVSTP

Chi cục trưởng

Phê duyệt giấy Tiếp nhận chuyển Bộ phận văn thư

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Đóng dấu; Gửi kết quả cho Trung tâm phục vụ hành
chính công

04
giờ

Mẫu 04, 05

Bước 5

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần
mềm

04
giờ

Mẫu 01, 04,
05, 06
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61. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn
đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
Mã số TTHC: 1.003108.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu mẫu/
kết quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng
dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy
nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ
hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ An
toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá
nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Chi cục
ATVSTP (ký số gửi Bưu điện chuyển về Chi cục ATVSTP)

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số
10 Phụ lục I Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
+ Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản
công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận
(bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
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+ Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá
nhân);
+ Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch
bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi
trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối với quảng cáo trên các
phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến
quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
+ Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng
của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có
tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ
chức, cá nhân);
+ Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng
cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài
liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng
Việt và được công chứng.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
An toàn tực
phẩm

Duyệt hồ sơ, chuyển cho nhân viên xử lý

08
giờ

Mẫu 01, 04,
05

56
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Nhân viên thụ lý thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Viên chức

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
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- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và trình
lãnh đạo duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Chi cục
ATVSTP

Lãnh đạo Chi cục
ATVSTP

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 5

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

Phê duyệt giấy Xác nhận chuyển Bộ phận văn thư

04
giờ

Mẫu 01, 04,
05

Đóng dấu; Gửi kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính
công

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01, 04,
05, 06

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm
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III. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG
62. Tên thủ tục hành chính: Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II
Mã số TTHC: 1.003580.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc)x08 giờ = 24 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

02
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
Bản tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo mẫu
số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng
Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Phòng Kế
hoạch Tài
chính

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

Lãnh đạo Sở Y tế

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

- Bộ phận Văn thư của sởv ào số văn bản, lưu hồ sơ và
xác nhận trên phần mềm.
Cán bộ văn thư

Chuyên viên

Cán bộ tiếp nhận

- Scan hồ sơ thành file mềmGửi hồ sơ, kết quả cho
Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Kế hoạch
Tài chính
Đăng tải thông tin trên Website của Sở Y tế

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

10
giờ

Mẫu 02, 04,
05

02
giờ

Mẫu 04, 05

02
giờ

Mẫu 04, 05

02
giờ

02
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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63. Tên thủ tục hành chính: Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Mã số TTHC: 2.000655.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc)x08 giờ = 24 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

02
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
Văn bản thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo mẫu quy
định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Phòng Kế
hoạch Tài
chính

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên:

Lãnh đạo Sở Y tế

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
Cán bộ văn thư

- Scan hồ sơ thành file mềm Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung
tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Kế hoạch Tài
chính
Đăng tải thông tin trên Website của Sở Y tế

Chuyên viên

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

10
giờ

Mẫu 02, 04,
05

02
giờ

Mẫu 04, 05

02
giờ

Mẫu 04, 05

02
giờ

02
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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64. Tên thủ tục hành chính: Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng
Mã số TTHC: 1.001386.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc)x08 giờ = 120 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn yêu cầu xác định nguyên nhân gây tai biến và mức
độ tổn thương;
- Phiếu, sổ xác nhận tiêm chủng loại vắc xin có liên quan;
- Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh,
chữa bệnh, phục hồi chức năng, vận chuyển bệnh nhân
(bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng tử (trong trường hợp bị tử vong);
- Các giấy tờ khác có liên quan chứng minh tai biến hoặc
thiệt hại khác (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

- Xác minh (nếu có).

100
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Cán bộ văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công

04
giờ

Mẫu 04, 05

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Chuyên viên:

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Giám đốc Sở

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Mẫu 01,04,
05,06.
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65. Tên thủ tục hành chính: Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
Mã số TTHC: 1.004488.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 05 quy
định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
90/2016/NĐ-CP;
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao có chứng thực giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao có chứng
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thực giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương
khác của cơ sở;
- Danh sách nhân sự theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP và kèm
theo bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn của
từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị;
- Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị theo Mẫu
số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
số 90/2016/NĐ-CP;
- Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị.
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Chuyên viên:

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

16
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Phòng Kế
hoạch Tài
chính

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
Cán bộ văn thư

- Scan hồ sơ thành file mềm, Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung
tâm Phục vụ hành chính côngvà Phòng Kế hoạch Tài
chính

Chuyên viên

Cán bộ tiếp nhận

04
giờ

Đăng tải thông tin trên Website của Sở Y tế

04
giờ

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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66. Tên thủ tục hành chính: 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
Mã số TTHC: 1.004477.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
Văn bản thông báo về sự thay đổi về tên, địa chỉ, cơ sở
vật chất, trang thiết bị và nhân sự.
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

225

Phòng
Nghiệp vụ
Y

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên:

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

16
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Phòng Kế
hoạch Tài
chính

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
Cán bộ văn thư

Chuyên viên

Cán bộ tiếp nhận

- Scan hồ sơ thành file mềm, Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung
tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Kế hoạch Tài
chính
Đăng tải thông tin trên Website của Sở Y tế

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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67. Tên thủ tục hành chính: 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
Mã số TTHC: 1.004471.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 05 quy
định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
90/2016/NĐ-CP;
- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao có chứng thực giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao có chứng
thực giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương
khác của cơ sở;

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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- Danh sách nhân sự theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP và kèm
theo bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn của
từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị;
- Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị theo Mẫu
số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
số 90/2016/NĐ-CP;
- Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Bước 3

Bước 4

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bộ phận
văn thư

Chuyên viên

Lãnh đạo Sở Y tế

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
Cán bộ văn thư

- Scan hồ sơ thành file mềm, gửi hồ sơ, kết quả cho
Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Kế hoạch
Tài chính

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

16
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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Bước 5

Phòng Kế
hoạch Tài
chính

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

Cán bộ tiếp nhận

Đăng tải thông tin trên Website của Sở Y tế

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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68. Tên thủ tục hành chính: Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ
Mã số TTHC: 1.004461.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.

04
giờ

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Hồ sơ bao gồm:
Hồ sơ khắc phục vi phạm
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Phòng
Nghiệp vụ
Y

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

16
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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69. Tên thủ tục hành chính: Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của
Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.003958.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường
lao động theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục III ban hành
kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
của Chính phủ;
- Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao
động theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục III ban hành
kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
của Chính phủ.
Số lượng hồ sơ: 01

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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Trưởng phòng

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Bước3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Phòng Kế
hoạch Tài
chính

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

Lãnh đạo Sở Y tế

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
Cán bộ văn thư

Chuyên viên

Cán bộ tiếp nhận

- Scan hồ sơ thành file mềm, gửi hồ sơ, kết quả cho
Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Kế hoạch
Tài chính
Đăng tải thông tin trên Website của Sở Y tế

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

216
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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70. Tên thủ tục hành chính: Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia
dụng và y tế
Mã số TTHC: 1.002944.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày tiếp nhận = 08 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
1. Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm theo
Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
91/2016/NĐ-CP;
2. Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục II
ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP;
3. Văn bản phân công người chuyên trách về an toàn hóa
chất do người đại diện theo pháp luật của cơ sở ban hành.
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Trường hợp cơ sở sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa
chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất,
phải có thêm văn bản phân công người điều hành sản xuất
của cơ sở sản xuất. Trường hợp người điều hành sản xuất
đồng thời là người chuyên trách về an toàn hóa chất thì
văn bản phân công phải nêu rõ nội dung này;
4. Sơ đồ mặt bằng nhà xưởng, kho. Trường hợp sản xuất
hóa chất thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm theo quy
định của pháp luật về hóa chất, phải bổ sung thêm giấy
tờ chứng minh tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về khoảng
cách an toàn của Bộ Công Thương;
5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất
và ứng cứu sự cố hóa chất;
6. Bảng nội quy về an toàn hóa chất;
7. Danh mục các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố
hóa chất hoặc kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa
chất. (Yêu cầu đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện sản
xuất:
a) Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất làm thành 01 bộ
bản giấy kèm theo bản điện tử định dạng PDF;
b) Các tài liệu trong hồ sơ phải được in rõ ràng, sắp xếp
theo trình tự theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định
số 91/2016/NĐ-CP; giữa các phần có phân cách, có
trang bìa và danh mục tài liệu;
c) Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ các giấy tờ quy định tại
điểm b và c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 91/2016/NĐCP;
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d) Giấy tờ quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều
7 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP phải có xác nhận của cơ
sở sản xuất.)
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

01
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

02
giờ

Mẫu 02, 04,
05

01
giờ

Mẫu 04, 05

01
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước3

Bước 4

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bộ phận
văn thư

Lãnh đạo Sở Y tế

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
Cán bộ văn thư

- Scan hồ sơ thành file mềm, gửi hồ sơ, kết quả cho
Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Kế hoạch
Tài chính
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Bước 5

Phòng Kế
hoạch Tài
chính

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

Cán bộ tiếp nhận

Đăng tải thông tin trên Website của Sở Y tế

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

01
giờ

01
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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71. Tên thủ tục hành chính: 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
Mã số TTHC: 1.002467.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong ngày tiếp nhận = 08 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
1. Văn bản công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt
côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Mẫu số 08 tại
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐCP.
2. Bản kê nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban
hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.
3. Danh mục trang thiết bị sử dụng để diệt côn trùng, diệt
khuẩn có xác nhận của cơ sở công bố.
Số lượng hồ sơ: 01

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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Trưởng phòng

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Bước3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Phòng Kế
hoạch Tài
chính

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

Lãnh đạo Sở Y tế

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
Cán bộ văn thư

Chuyên viên

Cán bộ tiếp nhận

- Scan hồ sơ thành file mềm, gửi hồ sơ, kết quả cho
Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Kế hoạch
Tài chính
Đăng tải thông tin trên Website của Sở Y tế

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

01
giờ

Mẫu 01,
04,05

02
giờ

Mẫu 02, 04,
05

01
giờ

Mẫu 04, 05

01
giờ

Mẫu 04, 05

01
giờ

01
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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72. Tên thủ tục hành chính: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.006422.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện
theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo
Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;
2. Bản kê nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở theo Mẫu
quy số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị
định số 75/2016/NĐ-CP ;
3. Bản kê danh sách trang thiết bị của phòng xét nghiệm
theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo
Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;
4. Sơ đồ mặt bằng nơi thực hiện xét nghiệm;

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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5. Bản sao hợp lệ kết quả thực hiện xét nghiệm chính
xác trên bộ mẫu kiểm chuẩn của cơ sở xét nghiệm HIV
được Bộ Y tế công nhận theo quy định tại Khoản 4
Điều 17 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP .
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Bước3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
- Scan hồ sơ thành file mềm, gửi hồ sơ, kết quả cho
Trung tâm Phục vụ hành chính công
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

300
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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73. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.006425.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận phòng xét
nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính của
cơ sở đề nghị.
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

60
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

-Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
- Scan hồ sơ thành file mềm, gửi hồ sơ, kết quả cho
Trung tâm Phục vụ hành chính công
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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74. Tên thủ tục hành chín: Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mã số TTHC: 1006431.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện
theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo
Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;
2. Tài liệu kèm theo hồ sơ cụ thể trong các trường hợp
sau:
- Thay đổi tên hoặc địa điểm của cơ sở xét nghiệm HIV
cần có Bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh
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việc thay đổi tên hoặc địa điểm của cơ sở xét nghiệm HIV
điểm a, Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ;
- Thay đổi người phụ trách chuyên môn cần có Bản sao
có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận
chuyên môn có liên quan đến xét nghiệm HIV của người
phụ trách chuyên môn điểm b Khoản 2 Điều 11 Nghị định
số 75/2016/NĐ-CP ;
- Thay đổi kỹ thuật xét nghiệm HIV cần có bản sao có
chứng thực bản xác nhận kết quả thực hành xét nghiệm
HIV đối với mẫu được xét nghiệm sau khi có sự thay đổi
kỹ thuật quy định tại Khoản 4 Điều 17 Nghị định số
155/2018/NĐ-CP
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

100
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

04
giờ

Mẫu 04, 05
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 5

Trung tâm
PVHCC

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
- Scan hồ sơ thành file mềm, gửi hồ sơ, kết quả cho
TTPVHCC
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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75. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Mã số TTHC: 1.004607.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
1. Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp;
2. Bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm HIV âm tính
của người bị phơi nhiễm, bao gồm cả bản đọc kết quả xét
nghiệm bằng kỹ thuật ELISA;
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3. Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm
với HIV của cơ quan, đơn vị nơi người bị phơi nhiễm với
HIV đang công tác.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Y

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

36
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
- Scan hồ sơ thành file mềm, gửi hồ sơ, kết quả cho
Trung tâm Phục vụ hành chính công
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.
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hành chính
công.
76. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Mã số TTHC: 1.004564.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
1. Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi
ro nghề nghiệp;
2. Bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm HIV dương tính
của người bị phơi nhiễm với HIV sau khi được cấp Giấy
chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV theo quy định tại
Khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 120/2008/QĐ - TTg
ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều
kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, bao gồm cả bản
đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA;
3. Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV
do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị nơi
người bị nhiễm HIV đang công tác.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

36
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước3

Bước 4

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bộ phận
văn thư

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
- Scan hồ sơ thành file mềm, gửi hồ sơ, kết quả cho
Trung tâm Phục vụ hành chính công
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Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.

76. Tên thủ tục hành chính: Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.
Mã số TTHC: 1.000844
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,
cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản thông báo thành lập tổ chức tư vấn về phòng,
chống HIV/AIDS theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư
số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012;
b) Dự thảo Quy chế (nội quy chi tiết) hoạt động của tổ
chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS;

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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c) Danh sách cán bộ, trình độ chuyên môn kèm theo bản
sao có chứng thực bằng cấp về trình độ chuyên môn của
nhân viên tư vấn;
d) Bản kê khai phương tiện công nghệ thông tin, viễn
thông phục vụ hoạt động tư vấn (chỉ áp dụng đối với tổ
chức tư vấn qua các phương tiện công nghệ thông tin viễn
thông).
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Y

Bước3

Bước 4

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bộ phận
văn thư

Chuyên viên

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Duyệt văn bản chuyển cho Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sởvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm.
- Scan hồ sơ thành file mềm, gửi hồ sơ, kết quả cho
Trung tâm Phục vụ hành chính công

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

60
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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IV. LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM – MỸ PHẨM
77. Tên thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề
dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược.
Mã số TTHC: 1.004604.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện
theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐCP,
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- 02 ảnh chân dung của người đề nghị cấp Chứng chỉ
hành nghề dược trong thời gian không quá 06 tháng
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).

20
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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78. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ.
Mã số TTHC: 1.004596.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề
dược thực hiện theo Mẫu số 05 Phụ lục I của Nghị định
54/2017/NĐ-CP, có ảnh chân dung của người đề nghị cấp
Chứng chỉ hành nghề dược chụp trong thời gian không
quá 06 tháng;
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- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ sau:
-Đối với trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của người
hành nghề dược phải có giấy tờ chứng minh liên quan
đến nội dung thay đổi, gồm một trong các giấy tờ sau:
Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, thẻ căn cước
công dân hoặc các giấy tờ xác nhận liên quan đến nội
dung thay đổi do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy
định của pháp luật; - Đối với trường hợp thay đổi phạm
vi hoạt động chuyên môn, yêu cầu các giấy tờ chứng
minh nội dung thay đổi sau: Văn bằng chuyên môn tương
ứng và giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn tại
cơ sở dược phù hợp. (Đối với các giấy tờ trên do cơ quan
có thẩm quyền nước ngoài cấp, phải là bản được hợp
pháp hóa lãnh sự theo quy định. Các giấy tờ này phải có
bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng theo quy
định).
- Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2
Phòng
Quản lý
hành nghề y

Chuyên viên

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).

04
giờ
20
giờ

Mẫu 01,
04,05

Mẫu 02, 04,
05

- Niêm yết, công khai (nếu có).
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dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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79. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc
phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở
chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).
Mã số TTHC: 1.004585.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ (Đối với trường hợp không phải đi đánh giá cơ sở)
- 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ (Đối với trường hợp phải đi đánh giá cơ sở)
*Đối với trường hợp không phải đi đánh giá cơ sở
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
-Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược theo Mẫu số 19 Phụ lục I tại Phụ lục II của
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP;

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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-Tài liệu kỹ thuật bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận Thực hành tốt
tại địa điểm kinh doanh (nếu có) và các tài liệu kỹ thuật
sau: a) Đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm
thuốc: Tài liệu về địa điểm, kho bảo quản thuốc, nguyên
liệu làm thuốc, trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận
chuyển, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn
kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt phân
phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; b) Đối với cơ sở bán
lẻ thuốc: Tài liệu về địa điểm, khu vực bảo quản, trang
thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân
sự theo nguyên tắc Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Đối
với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc
cổ truyền: Tài liệu chứng minh việc đáp ứng quy định tại
khoản 5 Điều 31 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
-Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập
cơ sở.
-Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Phòng
Nghiệp Vụ
dược

Trưởng phòng

Chuyên viên

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

04
giờ
96
giờ

Mẫu 01,
04,05
Mẫu 02, 04,
05
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- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
Chuyển cho Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược
tư nhân
Trưởng phòng

Bước 3

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 4

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

40
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Trình lãnh đạo phê duyệt
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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*Đối với trường hợp phải đi đánh giá cơ sở
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
-Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược theo Mẫu số 19 Phụ lục I tại Phụ lục II của
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP;
-Tài liệu kỹ thuật bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận Thực hành tốt
tại địa điểm kinh doanh (nếu có) và các tài liệu kỹ thuật
sau: a) Đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm
thuốc: Tài liệu về địa điểm, kho bảo quản thuốc, nguyên
liệu làm thuốc, trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận
chuyển, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu chuyên môn
kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt phân
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phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; b) Đối với cơ sở bán
lẻ thuốc: Tài liệu về địa điểm, khu vực bảo quản, trang
thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân
sự theo nguyên tắc Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Đối
với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc
cổ truyền: Tài liệu chứng minh việc đáp ứng quy định tại
khoản 5 Điều 31 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
-Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập
cơ sở.
-Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

176
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
Chuyển cho Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược
tư nhân
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Trưởng phòng

Bước 3

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 4

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

40
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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80. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán
buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán
lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).
Mã số TTHC: 1.004576.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị mất, hư hỏng)
- 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ (Đối với trường hợp cấplạidolỗicủacơquancấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnkinhdoanh
dược)
*Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị mất, hư hỏng.
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
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Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược theo Mẫu số 20 Phụ lục I của Nghị định số
54/2017/NĐ-CP;
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

thẩm

định

hồ

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

sơ:

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

100
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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*Đối với trường hợpcấplạidolỗicủacơquancấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnkinhdoanh dược
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Quản lý
hành nghề y dược tư nhân. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược theo Mẫu số 20 Phụ lục I của Nghị định số
54/2017/NĐ-CP;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với
trường hợp trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh.
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Chuyên viên

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

36
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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81. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở
bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên
bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).
Mã số TTHC: 1.004571.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Y
tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược;
- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược đối
với các trường hợp thay đổi vị trí công việc yêu cầu phải
có Chứng chỉ hành nghề dược;
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- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thay đổi
trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Phòng
Nghiệp Vụ
dược

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

72
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
Chuyển cho Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược
tư nhân

Bước 3

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
04
giờ

Mẫu 01,
04,05

271

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

Bước 4

Lãnh đạo
Sở Y tê

Lãnh đạo Sở Y tê

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

24
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

04
giờ

Mẫu 04, 05

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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82.Tên thủ tục hành chính: Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động.
Mã số TTHC: 1.004557.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc)x 08 giờ = 40 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược;
- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược đối
với các trường hợp thay đổi vị trí công việc yêu cầu phải
có Chứng chỉ hành nghề dược;
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- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thay đổi
trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở.
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

20
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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83. Tên thủ tục hành chính: Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược
chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng,
kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất
hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu).
Mã số TTHC: 1.004532.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc)x08 giờ = 160 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
Văn bản đề nghị hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần,
thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây
nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc,
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trong đó ghi rõ: - Tên thuốc, nguyên liệu làm thuốc Nồng độ, hàm lượng. - Số lượng - Lý do xin hủy Phương pháp hủy.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2
Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

136
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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84. Tên thủ tục hành chính: Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y
tế.
Mã số TTHC: 1.004529.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- 03 (ba) bản Đơn hàng mua thuốc theo Mẫu số 19 Phụ
lục II tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định
155/2018/NĐ-CP.
- Văn bản giải thích rõ lý do khi số lượng thuốc đề nghị
mua vượt quá 150% so với số lượng sử dụng lần trước.
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Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

220gi
ờ

Mẫu 02, 04,
05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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85. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất
cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất
cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
Mã số TTHC: 1.004449.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị xuất khẩu thuốc theo Mẫu số 07 Phụ lục
III của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
- Bản sao đơn thuốc, sổ y bạ theo dõi điều trị ngoại trú có
chứng thực hoặc có chữ ký của người đề nghị hoặc có
đóng dấu của tổ chức đề nghị. Các giấy tờ này phải có
đầy đủ các nội dung sau: Tên, tuổi người bệnh; tên thuốc,
hàm lượng hoặc nồng độ và dung tích; số lượng thuốc
(hoặc số ngày dùng thuốc); liều dùng; họ tên, chữ ký của
thầy thuốc; địa chỉ của bệnh viện, phòng khámnơi thầy

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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thuốc hành nghề. Trường hợp bản sao có chữ ký của
người đề nghị hoặc đóng dấu của tổ chức đề nghị thì phải
xuất trình bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ; Tài liệu
này nếu không được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng
Anh thì phải nộp thêm bản dịch công chứng của tài liệu
đó ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng
Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tê

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

Lãnh đạo Sở Y tê

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

36
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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86. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận
tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh
Mã số TTHC: 1.004087.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị nhập khẩu thuốc theo Mẫu số 27 Phụ lục
III tại Phụ lục II của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP (sửa
đổi Nghị định số 54/2017/NĐ-CP);
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của người
đề nghị cấp phép nhập khẩu hoặc bản sao có đóng dấu
của tổ chức đề nghị cấp phép nhập khẩu đối với đơn
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thuốc, sổ y bạ theo dõi điều trị ngoại trú. Các giấy tờ này
phải có đầy đủ các nội dung sau: Tên, tuổi người bệnh;
tên thuốc, hàm lượng hoặc nồng độ và dung tích; số
lượng thuốc (hoặc số ngày dùng thuốc); liều dùng; họ tên,
chữ ký của thầy thuốc; địa chỉ của bệnh viện, phòng
khámnơi thầy thuốc hành nghề. Trường hợp nộp bản sao
có chữ ký của người đề nghị cấp phép nhập khẩu hoặc
bản sao có đóng dấu của tổ chức đề nghị cấp phép nhập
khẩu thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu khi nộp
hồ sơ. Trường hợp thuốc không phải là thuốc gây nghiện,
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuộc hàng hóa nhập
cảnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và
cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc
cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài,
những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này hoặc
các tổ chức được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt
Nam, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước
ngoài giới thiệuthì không phải nộp tài liệu quy định tại
điểm này.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng
Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Chuyên viên

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

04
giờ
36
giờ

Mẫu 01,
04,05
Mẫu 02, 04,
05

- Xác minh (nếu có).
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- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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87. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc.
Mã số TTHC: 1.003963.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc theo
hình thức hội thảo giới thiệu thuốc theo Mẫu số 02 Phụ
lục VI của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP;
- Nội dung thông tin thuốc (Bản chính và được làm thành 02 bản);
- Mẫu nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc hiện hành đã
được Bộ Y tế phê duyệt (Bản sao);
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- Tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung thông tin
thuốc đề nghị xác nhận (nếu có) (Bản sao có đóng dấu
của cơ sở đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc đối
với tài liệu do Bộ Y tế cấp hoặc bản sao có chứng thực
đối với tài liệu không do Bộ Y tế cấp);
- Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty
nước ngoài tại Việt Nam đối với cơ sở nước ngoài đứng
tên đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc (Bản sao
có chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược đối với cơ sở kinh doanh dược của Việt Nam
đứng tên đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc (Bản
sao có đóng dấu của cơ sở đề nghị xác nhận nội dung
thông tin thuốc) Miễn nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược do Bộ Y tế cấp đối với cơ sở kinh doanh
dược của Việt Nam đứng tên đề nghị xác nhận nội dung
thông tin thuốc;
- Giấy ủy quyền của cơ sở đăng ký thuốc cho cơ sở đứng
tên trên hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc
trong trường hợp ủy quyền (Bản chính hoặc bản sao có
chứng thực);
- Chương trình hội thảo giới thiệu thuốc.
- (Yêu cầu đối với hồ sơ: Tài liệu được in trên khổ A4. Toàn
bộ các tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu giáp lai của cơ sở
đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc.) * Quy định cho
mỗi hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung thông tin
thuốc theo hình thức phát hành tài liệu thông tin thuốc: a)
01 (một) nội dung thông tin thuốc cho một thuốc; b) 01
(một) nội dung thông tin thuốc cho 02 (hai) hay nhiều thuốc
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có cùng hoạt chất và đường dùng của cùng nhà sản xuất
nhưng khác hàm lượng hoặc dạng bào chế.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

60
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở ào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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88. Tên thủ tục hành chính: Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước.
Mã số TTHC: 1.003613.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước theo
Mẫu số 04 Phụ lục VII của Nghị định số 155/2018/NĐCP
- Tài liệu chứng minh biến động của các yếu tố chi phí
đầu vào như nguyên liệu, nhiên liệu, tỷ giá, chi phí nhân
công, các chi phí khác liên quan để thuyết minh lý do
tăng giá và tỷ lệ tăng giá.
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Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

60
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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89.Tên thủ tục hành chính: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
Mã số TTHC: 1.003001.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc)x08 giờ = 240 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược theo Mẫu số 19 Phụ lục I của Nghị định số
54/2017/NĐ-CP;
- Tài liệu kỹ thuật bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận Thực hành tốt
tại địa điểm kinh doanh (nếu có) và các tài liệu kỹ thuật
về địa Điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản,
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tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực
hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; đối với cơ sở chuyên bán lẻ
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thực hiện theo
quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 69 của Luật này;
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập
cơ sở;
Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

220
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

291

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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90. Tên thủ tục hành chính: Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
Mã số TTHC: 1.002952.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP
theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông
tư 02/2018/TT-BYT;
- Tài liệu kỹ thuật cập nhật về điều kiện cơ sở vật chất,
trang thiết bị và nhân sự của cơ sở bán lẻthuốc (nếu có
thay đổi);
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- Báo cáo tóm tắt về hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc
trong thời gian 03 năm gần nhất tính từ thời điểm đánh
giá liền trước (không bao gồm các đợt đánh giá đột xuất,
thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế, Sở Y tế) đến ngày đánh
giá định kỳ.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

220
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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91. Tên thủ tục hành chính: Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d
Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT.
Mã số TTHC: 1.002934.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc)x08 giờ = 80 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
Báo cáo thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự
thay đổi
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

60
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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92.Tên thủ tục hành chính: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Mã số TTHC: 1.002258.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc)x 08 giờ = 240 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược theo Mẫu số 19 Phụ lục I của Nghị định số
54/2017/NĐ-CP;
- Tài liệu kỹ thuật bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận Thực hành tốt
tại địa điểm kinh doanh (nếu có) và các tài liệu kỹ thuật
về địa Điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản,
tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực
hành tốt phân phối thuốc.

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập
cơ sở;
- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

220
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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hành chính
công.
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93. Tên thủ tục hành chính: Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e
Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT.
Mã số TTHC: 1.002235.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc)x 08 giờ = 80 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
Báo cáo thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự
thay đổi.
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).

60
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Cán bộ văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Mẫu 04, 05

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Mẫu 01,04,
05,06.

302

94. Tên thủ tục hành chính: Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh
không vì mục đích thương mại
Mã số TTHC: 1.002339.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc)x08 giờ = 240 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược theo Mẫu số 19 Phụ lục I của Nghị định số
54/2017/NĐ-CP;
- Tài liệu kỹ thuật bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận Thực hành tốt
tại địa điểm kinh doanh (nếu có) và các tài liệu kỹ thuật
về địa Điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản,
tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực
hành tốt phân phối thuốc.

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập
cơ sở;
- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

220
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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95.Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Mã số TTHC: 1.003055.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
mỹ phẩm theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành
kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
- Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;
- Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất
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Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

220
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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96. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Mã số TTHC: 1.003064.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản
xuất mỹ phẩm theo mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban
hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày
01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất
mỹ phẩm.
Số lượng hồ sơ: 01
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Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).

20
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Cán bộ văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Mẫu 04, 05

Cán bộ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Mẫu 01,04,
05,06.
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97. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Mã số TTHC: 1.003073.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
sản xuất mỹ phẩm Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
mỹ phẩm theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành
kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
+ Giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
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Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

20
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04
giờ

Mẫu 04, 05

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Trình lãnh đạo phê duyệt

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Mẫu 01,04,
05,06.
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98. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát
đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mã số TTHC: 1.002399.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ (Đối vớitrường hợp không phải đi đánh giá cơ sở)
- 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ (Đối vớitrườnghợpphảiđiđánhgiácơsở)
*Đối với trường hợp không phải đi đánh giá cơ sở
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dượctheo Mẫu số 19 Phụ lục I tại Phụ lục II của
Nghị định số155/2018/NĐ-CP;
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2. Tài liệu kỹ thuật bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận Thực hành
tốt tại địa điểm kinh doanh(nếu có) và các tài liệu kỹ thuật
sau:
a) Đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc:
Tài liệu về địa điểm, kho bảo quản thuốc, nguyên liệu
làm thuốc, trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận
chuyển, hệ thống quản lý chất lượng, tàiliệu chuyên môn
kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt phân
phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
b) Đối với cơ sở bán lẻ thuốc: Tài liệu về địa điểm, khu
vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn
kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt cơ sở
bán lẻ thuốc. Đối với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu,
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: Tài liệu chứng minh
việc đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 31 của Nghị định
54/2017/NĐ-CP theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành
lập cơ sở.
4. Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.
5. Tài liệu thuyết minh cơ sở đáp ứng các biện pháp bảo
đảm an ninh, không thất thoát thuốc phải kiểm soát đặc
biệt theo Mẫu số 18 Phụ lục II của Nghị định
54/2017/NĐ-CP.
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6. Danh mục các thuốc và qui trình pha chế các thuốc đối
với cơ sở bán lẻ là nhà thuốc nếu có tổ chức pha chế theo
đơn thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Phòng
Nghiệp Vụ
dược

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

112
giờ

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
Chuyển cho Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược
tư nhân
Trưởng phòng

Bước 3

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

20
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
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- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 4

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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*Đối với trường hợp phải đi đánh giá cơ sở
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dượctheo Mẫu số 19 Phụ lục I tại Phụ lục II của
Nghị định số155/2018/NĐ-CP;
2. Tài liệu kỹ thuật bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận Thực hành
tốt tại địa điểm kinh doanh(nếu có) và các tài liệu kỹ thuật
sau:
a) Đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc:
Tài liệu về địa điểm, kho bảo quản thuốc, nguyên liệu
làm thuốc, trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận
chuyển, hệ thống quản lý chất lượng, tàiliệu chuyên môn
kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt phân
phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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b) Đối với cơ sở bán lẻ thuốc: Tài liệu về địa điểm, khu
vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn
kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt cơ sở
bán lẻ thuốc. Đối với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu,
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: Tài liệu chứng minh
việc đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 31 của Nghị định
54/2017/NĐ-CP theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành
lập cơ sở.
4. Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.
5. Tài liệu thuyết minh cơ sở đáp ứng các biện pháp bảo
đảm an ninh, không thất thoát thuốc phải kiểm soát đặc
biệt theo Mẫu số 18 Phụ lục II của Nghị định
54/2017/NĐ-CP.
6. Danh mục các thuốc và qui trình pha chế các thuốc đối
với cơ sở bán lẻ là nhà thuốc nếu có tổ chức pha chế theo
đơn thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Phòng
Nghiệp Vụ
dược

Trưởng phòng

Chuyên viên

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

04
giờ

192
giờ
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- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
Chuyển cho Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược
tư nhân
Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

20
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 3

Phòng
Quản lý
hành nghề y
dược tư
nhân

Bước 4

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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99. Tên thủ tục hành chính: Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước
Mã số TTHC: 1.002600.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) (phụ lục số
01-MP) và bản mềm của Phiếu công bố (copy vào USB,
DVD, CD-ROM…).
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền
của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ
chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối
với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà
tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
không phải là nhà sản xuất).

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

02
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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Lưu ý: Toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu giáp
lai của đơn vị lập hồ sơ.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

02
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

14
giờ

Mẫu 02, 04,
05

02
giờ

Mẫu 04, 05

02
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

02
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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100. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
Mã số TTHC: 1.002483.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo (theo
Mẫu 01);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép
thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước
ngoài;
- Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
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+ Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01
bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa
âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến
quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự
kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần
lời, phần nhạc;
+ Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không
phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung
dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội
dung dự kiến quảng cáo;
+ Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự
kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các
tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực
(trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội
dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời
gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể);
nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người
dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên
môn của báo cáo viên ( báo cáo viên phải có bằng cấp
chuyên môn về y phù hợp).
- Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được
cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp
pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y
tế có thẩm quyền duyệt.
- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cấp.
323

- Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công
dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo
mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không
có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.
Các yêu cầu khác đối với hồ sơ:
- Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng
cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau
đây:
+ Văn bản ủy quyền hợp lệ;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép
thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước
ngoài của đơn vị được ủy quyền.
- Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong
nội dung quảng cáo:
+ Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm
theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải
được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội
dung quảng cáo;
+ Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng
Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng
tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công
chứng theo quy định của pháp luật.
- Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo
trình tự quy định tại các điều của Thông tư 09/2015/TT-
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BYT, giữa các phần có phân cách bằng giấy màu, có
trang bìa và danh mục tài liệu;
- Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung
quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc
bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội
dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu
giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
- Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy
A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể
trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ
tỷ lệ kích thước so với kích thước thật.
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

60
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

04
giờ

Mẫu 04, 05
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Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Mẫu 04, 05
04
giờ

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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101. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mã số TTHC: 1.000990.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng
cáo mỹ phẩm (theo Mẫu 02)
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05
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Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

20
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Mẫu 04, 05
04
giờ

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Mẫu 04, 05
04
giờ

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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102. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2
Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT
Mã số TTHC: 1.000793.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng
cáo (theo Mẫu 03);
- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cấp;
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- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã hết hiệu lực kèm
theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

20
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Mẫu 04, 05
04
giờ

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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103. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá
nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
Mã số TTHC: 1.000662.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng
cáo mỹ phẩm theo Mẫu 04;
- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp kèm
theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt;
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi về
tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa mỹ
phẩm ra thị trường.
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Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
Chuyên viên

- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

60
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Mẫu 04, 05
04
giờ

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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104. Tên thủ tục hành chính: Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Mã số TTHC:
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Nghiệp vụ
Dược. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GDP
theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông
tư 03/2018/TT-BYT;
- Tài liệu kỹ thuật cập nhật về điều kiện cơ sở vật chất,
trang thiết bị và nhân sự của cơ sở phân phối (nếu có thay
đổi);
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- Báo cáo tóm tắt về hoạt động của cơ sở phân phối thuốc
trong thời gian 03 năm gần nhất tính từ thời điểm đánh
giá liền trước (không bao gồm các đợt đánh giá đột xuất,
thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế, Sở Y tế) đến ngày đánh
giá định kỳ.
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng

Bước 2

Phòng
Nghiệp vụ
Dược

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Chuyên viên

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

220
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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V. LĨNH VỰC TỔ CHỨC – ĐÀO TẠO
105. Tên thủ tục hành chính: Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh
Mã số TTHC: 1.001523.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước
1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Tổ chức
Cán bộ.. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho
tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám
định viên pháp y tâm thần và danh sách trích ngang theo
mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông
tư này;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu
chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần;
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Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định tại Phụ lục
số 2 ban hành kèm theo Thông tư này, có dán ảnh màu
4cm x 6cm chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06
tháng, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền;
-Phiếu lý lịch tư pháp;
- Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên
môn của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ
nhiệm làm việc theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban
hành kèm theo Thông tư này;
Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước
2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Phòng Tổ
chức cán bộ
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

140
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước
3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước
4

Bộ phận
văn thư

Bước
5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

04
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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106. Tên thủ tục hành chính: Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh.
Mã số TTHC: 1.001514.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).

Bước 1

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Tổ chức
Cán bộ.. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho
tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp
của cơ quan tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó;
- Văn bản giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp
thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1
Điều 10 Luật Giám định Tư pháp
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Số lượng hồ sơ: 01

Trưởng phòng

Bước 2

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Phòng Tổ
chức cán bộ
Chuyên viên

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).

60
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Chuyển Trưởng phòng xem xét ký nháy văn bản và
trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản
Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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107. Tên thủ tục hành chính: Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở
khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố
Mã số TTHC: 1.004539
Tổng thời gian thực hiện TTHC:15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ

Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
phục vụ
hành chính
công

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định
01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng Tổ chức
Cán bộ.. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho
tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở
Y tế (ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ bao gồm:
- Bản công bố cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là
cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo
mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị
định số 111/2017/NĐ-CP.
- Các tài liệu gửi kèm bản công bố để minh chứng cơ sở
khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu (nếu có) bao gồm: Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành - Trình độ
đào tạo thực hành - Số lượng người đào tạo thực hành tối

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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đa (bao gồm tất cả các trình độ) - Danh sách người giảng
dạy thực hành đáp ứng yêu cầu - Danh sách các khoa,
phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế
răng tại mỗi khoa, phòng - Danh mục cơ sở vật chất, thiết
bị phục vụ đào tạo thực hành
Số lượng hồ sơ: 01
Trưởng phòng
Bước 2

Phòng Tổ
chức cán bộ
Chuyên viên

Bước 3

Lãnh đạo
Sở Y tế

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Bước 5

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công.

Lãnh đạo Sở Y tế

Cán bộ văn thư

Cán bộ tiếp nhận

Trưởng phòng xem xét hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên
môn.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Trình lãnh đạo phê duyệt
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác
nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết
quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

04
giờ

Mẫu 01,
04,05

100
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 01,04,
05,06.
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VI. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
108. Tên thủ tục hành chính: Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Trang thiết bị y tế thuộc loại A
Mã số TTHC: 1.003006.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 06 (ngày làm việc) x 8 giờ = 48 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị thực
hiện

Bước 1

Bộ phận tài
chính kế toán
Sở Y tế

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Cán bộ kế toán

Kiểm tra thông tin nộp phí của tổ chức, xác nhận nộp
phí/chưa nộp phí. Trường hợp tổ chức đã nộp phí
chuyển hồ sơ sang bước tiếp nhận.

0

Biểu mẫu/kết
quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ
sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu
cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo
đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, gửi về
về Phòng Kế hoạch Tài chính.
Bước 2

Trung
tâm
phục vụ hành
chính công

Hồ sơ bao gồm:
Cán bộ tiếp nhận

1. Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết
bị y tế thuộc loại A theo mẫu số 03 quy định tại Phụ
lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

4 giờ

Mẫu
01,02,03,04,05,
06

2. Bản phân loại trang thiết bị y tế theo mẫu quy định
tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản
xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước
hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất
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lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố
đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu.
4. Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế
cho tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng theo
mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị
định này còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ, trừ
trường hợp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21
Nghị định này.
5. Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở
hữu trang thiết bị y tế cấp theo mẫu quy định tại Phụ
lục VII ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường
hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định
của chủ sở hữu trang thiết bị y tế.
6. Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế
theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục VIII ban hành
kèm theo Nghị định này.
7. Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế
công bố áp dụng hoặc Giấy chứng nhận hợp chuẩn.
8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế.
9. Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam
của trang thiết bị y tế.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Bước 3

Phòng
hoạch
chính

Kế
tài

Cán bộ xử lý hồ
sơ, ký phiếu tiếp
nhận

Kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì ký phiếu
tiếp nhận công bố.

20 giờ

Mẫu
02,04,05,06
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Bước 4

Trung
tâm
phục vụ hành
chính công

Bước 5

Phòng
hoạch
chính

Kế
tài

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả
Cán bộ phòng
KHTC, SYT

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả
kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm

0

Đăng tải phiếu tiếp nhận trên Trang thông tin điện tử
của ngành y tế Ninh Bình

24 giờ

Mẫu
01,04,05,06

109. Tên thủ tục hành chính: Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế
Mã số TTHC: 1.003029.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 06 (ngày làm việc) x 8 giờ = 48 giờ
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Bước
thực
hiện

Đơn vị thực
hiện

Bước 1

Bộ phận tài
chính kế toán
Sở Y tế

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Cán bộ kế toán

Kiểm tra thông tin nộp phí của tổ chức, xác nhận nộp
phí/chưa nộp phí. Trường hợp tổ chức đã nộp phí
chuyển hồ sơ sang bước tiếp nhận.

0

Biểu mẫu/kết
quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ
sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu
cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo
đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, gửi về
về Phòng Kế hoạch Tài chính.
Thành phần Hồ sơ bao gồm:

Bước 2

Trung
tâm
phục vụ hành
chính công

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

1. Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất theo mẫu
số 02 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị
định này.
2. Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục
II ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách
chuyên môn của cơ sở sản xuất, kèm theo bản xác
nhận thời gian công tác theo mẫu quy định tại Phụ
lục III ban hành kèm theo Nghị định này và văn bằng,
chứng chỉ đã qua đào tạo của người phụ trách chuyên
môn.
4. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất
lượng.

4 giờ

Mẫu
01,02,03,04,05,
06
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Trường hợp không có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn
quản lý chất lượng thì phải có các giấy tờ chứng minh
cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các
khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 13 Nghị định này.
Trường hợp cơ sở không tự thực hiện kiểm tra chất
lượng sản phẩm hoặc không có kho tàng hoặc không
có phương tiện vận chuyển mà ký hợp đồng kiểm tra
chất lượng, bảo quản, vận chuyển với cơ sở khác thì
phải kèm theo các giấy tờ chứng minh cơ sở đó đủ
điều kiện kiểm tra chất lượng, kho tàng, vận chuyển
trang thiết bị y tế mà mình sản xuất.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Bước 3

Bước 4

Bước 5

Phòng
hoạch
chính

Kế
tài

Bộ phận một
cửa:
Trung
tâm phục vụ
hành
chính
công
Phòng
Kế
hoạch
tài
chính

Cán bộ xử lý hồ
sơ, ký phiếu tiếp
nhận

Kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì ký phiếu
tiếp nhận công bố.

20 giờ

Mẫu
02,04,05,06

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả
kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm

0

Mẫu
01,04,05,06

Cán bộ phòng
KHTC, SYT

Đăng tải phiếu tiếp nhận trên Trang thông tin điện tử
của ngành y tế Ninh Bình

24 giờ

110. Tên thủ tục hành chính: Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
Mã số TTHC: 1.003039.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 06 (ngày làm việc) x 8 giờ = 48 giờ
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Bước
thực
hiện

Đơn vị thực
hiện

Bước 1

Bộ phận tài
chính kế toán

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Cán bộ kế toán

Kiểm tra thông tin nộp phí của tổ chức, xác nhận nộp
phí/chưa nộp phí. Trường hợp tổ chức đã nộp phí
chuyển hồ sơ sang bước tiếp nhận.

0

Biểu mẫu/kết
quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ
sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu
cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo
đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, gửi về
về Phòng Kế hoạch Tài chính.
Thành phần Hồ sơ bao gồm:

Bước 2

Trung
tâm
phục vụ hành
chính công

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

a) Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết
bị y tế theo mẫu số 07 quy định tại Phụ lục I ban hành
kèm theo Nghị định này;
b) Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục
II ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Các giấy tờ chứng minh kho bảo quản, phương tiện
vận chuyển trang thiết bị y tế đáp ứng các yêu cầu
theo quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 13 Nghị
định này. Các giấy tờ này phải được xác nhận bởi cơ
sở công bố đủ điều kiện mua bán.
Khoản 3, 4 điều 13:
3. Có kho tàng bảo quản đáp ứng các điều kiện tối
thiểu sau đây:

4 giờ

Mẫu
01,02,03,04,05,
06
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a) Có diện tích phù hợp với chủng loại và số lượng
trang thiết bị y tế được bảo quản;
b) Bảo đảm thoáng, khô ráo, sạch sẽ, không gần các
nguồn gây ô nhiễm;
c) Đáp ứng yêu cầu bảo quản khác của trang thiết bị
y tế theo hướng dẫn sử dụng.
4. Có phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế từ
cơ sở sản xuất đến nơi giao hàng phù hợp với loại
trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất.)
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Bước 3

Bước 4

Bước 5

Phòng
hoạch
chính

Kế
tài

Trung
tâm
phục vụ hành
chính công
Phòng
Kế
hoạch
tài
chính

Cán bộ xử lý hồ
sơ, ký phiếu tiếp
nhận

Kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì ký phiếu
tiếp nhận công bố.

20 giờ

Mẫu
02,04,05,06

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả
kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm

0

Mẫu
01,04,05,06

Cán bộ phòng
KHTC, SYT

Đăng tải phiếu tiếp nhận trên Trang thông tin điện tử
của ngành y tế Ninh Bình

24 giờ

111. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Mã số TTHC: 2.000985.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 06 (ngày làm việc) x 8 giờ = 48 giờ
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Bước
thực
hiện
Bước 1

Đơn vị thực
hiện
Bộ phận tài
chính kế toán

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Cán bộ kế toán

Kiểm tra thông tin nộp phí của tổ chức, xác nhận nộp
phí/chưa nộp phí. Trường hợp tổ chức đã nộp phí
chuyển hồ sơ sang bước tiếp nhận.

Thời
gian

Biểu mẫu/kết
quả

0

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ
sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu
cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo
đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, gửi về
về Phòng Kế hoạch Tài chính.
Thành phần Hồ sơ bao gồm:
Bước 2

Trung
tâm
phục vụ hành
chính công

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

- Văn bản đề nghị điều chỉnh theo Mẫu số 20 quy
định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 169
, trong đó phải nêu rõ nội dung thay đổi;

4 giờ

Mẫu
01,02,03,04,05,
06

- Trường hợp thay đổi người phụ trách chuyên môn:
Các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định
169;
- Trường hợp thay đổi địa chỉ, số điện thoại liên hệ:
Giấy tờ chứng minh sự thay đổi về địa chỉ, số điện
thoại của cơ sở sản xuất.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
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Bước 3

Phòng
hoạch
chính

Kế
tài

Bước 4

Trung
tâm
phục vụ hành
chính công

Bước 5

Phòng
hoạch
chính

Kế
tài

Cán bộ xử lý hồ
sơ, ký phiếu tiếp
nhận
Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả
Cán bộ phòng
KHTC, SYT

Kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì ký phiếu
tiếp nhận công bố.

20 giờ

Mẫu
02,04,05,06

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả
kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm

0

Mẫu
01,04,05,06

Đăng tải phiếu tiếp nhận trên Trang thông tin điện tử
của ngành y tế Ninh Bình

24 giờ

112. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
Mã số TTHC: 2.000982.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 06 (ngày làm việc) x 8 giờ = 48 giờ
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Bước
thực
hiện

Đơn vị thực
hiện

Bước 1

Bộ phận tài
chính kế toán

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Cán bộ kế toán

Kiểm tra thông tin nộp phí của tổ chức, xác nhận nộp
phí/chưa nộp phí. Trường hợp tổ chức đã nộp phí
chuyển hồ sơ sang bước tiếp nhận.

0

Biểu mẫu/kết
quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ
sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu
cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo
đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, gửi về
về Phòng Kế hoạch Tài chính.
Thành phần Hồ sơ bao gồm:
Bước 2

Trung
tâm
phục vụ hành
chính công

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

- Văn bản đề nghị điều chỉnh có đóng dấu của cơ sở
mua bán theo Mẫu số 21 quy định tại Phụ lục I ban
hành kèm theo Nghị định 169, trong đó phải nêu rõ
nội dung thay đổi;
- Trường hợp thay đổi nhân viên kỹ thuật: Bản kê
khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban
hành kèm theo Nghị định 169, trong đó phải ghi rõ
nội dung thay đổi;
- Trường hợp thay đổi thông tin hành chính: Giấy tờ
chứng minh sự thay đổi về địa chỉ, số điện thoại của
cơ sở mua bán.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4 giờ

Mẫu
01,02,03,04,05,
06
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Bước 3

Bước 4

Bước 5

Phòng
hoạch
chính

Kế
tài

Trung
tâm
phục vụ hành
chính công
Phòng
Kế
hoạch
tài
chính

Cán bộ xử lý hồ
sơ, ký phiếu tiếp
nhận

Kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì ký phiếu
tiếp nhận công bố.

20 giờ

Mẫu
02,04,05,06

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả
kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm

0

Mẫu
01,04,05,06

Cán bộ phòng
KHTC, SYT

Đăng tải phiếu tiếp nhận trên Trang thông tin điện tử
của ngành y tế Ninh Bình

24 giờ
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B. QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA
113. Tên thủ tục hành chính: Khám Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động
Mã số TTHC: 1.002706.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:

Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định
Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu
quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 56/2016/TTBYT đối với trường hợp người bị tai nạn lao động thuộc
quyền quản lý của người sử dụng lao động tại thời điểm
đề nghị khám giám định hoặc Giấy đề nghị khám giám
định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư
số 56/2016/TT-BYT đối với người lao động tại thời điểm
đề nghị khám giám định không còn thuộc quyền quản lý
của người sử dụng lao động;
b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận
thương tích do cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu, điều trị cho
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người lao động) cấp theo mẫu quy định tại Quyết định số
4069/2001/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu hồ sơ bệnh án;
c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản Điều tra tai
nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo
Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
ngày 21 tháng 5 năm 2012 của liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc khai
báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động;
d) Giấy ra viện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc
tóm tắt hồ sơ bệnh án. Trường hợp người lao động không
điều trị nội trú hoặc ngoại trú thì phải có giấy tờ về khám,
điều trị thương tật phù hợp với thời điểm xảy ra tai nạn
lao động và tổn thương đề nghị giám định.
Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy
định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh
lao động: Trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án phải ghi rõ tổn
thương do tai nạn lao động không có khả năng điều trị ổn
định.
đ) Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh
nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực.
Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có
Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp
lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03
tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.
Số lượng hồ sơ: 01
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- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

80
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 3

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

148
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho tổ chức, công dân
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114. Tên thủ tục hành chính: Khám Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp
Mã số TTHC: 1.002694.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định
Hồ sơ bao gồm:

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

a) Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại
Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT trong
đó phải có xác nhận về tình trạng nhân thân của Ủy ban
nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi người đó cư trú.
Cán bộ tiếp nhận

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc các giấy
tờ khám, điều trị bệnh, tật sau đây: Tóm tắt hồ sơ bệnh
án, Giấy xác nhận khuyết tật, Giấy ra viện, Sổ khám
bệnh, Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao
động đối với người đã được khám giám định bệnh nghề
nghiệp, tai nạn lao động
c) Giấy ra viện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc
tóm tắt hồ sơ bệnh án. Trường hợp người lao động không
điều trị nội trú hoặc ngoại trú thì phải có giấy tờ về khám,
điều trị thương tật phù hợp với thời điểm xảy ra tai nạn
lao động và tổn thương đề nghị giám định.
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Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy
định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh
lao động: Trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án phải ghi rõ tổn
thương do tai nạn lao động không có khả năng điều trị ổn
định.
d) Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh
nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực.
Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có
Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp
lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03
tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

80
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Bước 3

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

148
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
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Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho tổ chức, công dân

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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115. Tên thủ tục hành chính: Khám Giám định để thực hiện chế độ tử tuất
Mã số TTHC: 1.002208.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển Phòng Khám
Giám định
Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

a) Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại
Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT trong
đó phải có xác nhận về tình trạng nhân thân của Ủy ban
nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi người đó cư trú.
b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc các giấy
tờ khám, điều trị bệnh, tật sau đây: Tóm tắt hồ sơ bệnh
án, Giấy xác nhận khuyết tật, Giấy ra viện, Sổ khám
bệnh, Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao
động đối với người đã được khám giám định bệnh nghề
nghiệp, tai nạn lao động
c) Giấy ra viện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc
tóm tắt hồ sơ bệnh án. Trường hợp người lao động không
điều trị nội trú hoặc ngoại trú thì phải có giấy tờ về khám,
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điều trị thương tật phù hợp với thời điểm xảy ra tai nạn
lao động và tổn thương đề nghị giám định.
Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy
định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh
lao động: Trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án phải ghi rõ tổn
thương do tai nạn lao động không có khả năng điều trị ổn
định.
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Trình Thường trực Hội đồng

80
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Bước 3

Bước 5

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

148
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho tổ chức, công dân

04
giờ

Mẫu 04, 05

116. Tên thủ tục hành chính: Khám Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động
Mã số TTHC: 1.002671.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu
quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 56/2017/TTBYT đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội
bắt buộc hoặc Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu
quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 56/2017/TTBYT đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng
bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định
nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng
tháng;
b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc các giấy
tờ khám, điều trị bệnh, tật sau đây: Tóm tắt hồ sơ bệnh
án, Giấy xác nhận khuyết tật, Giấy ra viện, Sổ khám
bệnh, bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp, Biên bản giám
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định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động đối với người đã
được khám giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao
động;
c) Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh
nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực.
Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có
Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp
lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03
tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Trình Thường trực Hội đồng

80
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Bước 3

Bước 5

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

148
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
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Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho tổ chức, công dân

04
giờ

Mẫu 04, 05

117. Tên thủ tục hành chính: Khám Giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc
sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai
Mã số TTHC: 1.002190.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định
Hồ sơ bao gồm:
a) Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục
2 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT;
Cán bộ tiếp nhận

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc nhiều các
giấy tờ khám, điều trị bệnh, tật sau đây: Tóm tắt hồ sơ
bệnh án (Bệnh án sản khoa hoặc bệnh khác), Giấy xác
nhận khuyết tật, Giấy ra viện, sổ khám bệnh, bản sao Hồ
sơ bệnh nghề nghiệp, Biên bản giám định bệnh nghề
nghiệp, tai nạn lao động đối với người đã được khám
giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động;
c) Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh
nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực.
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Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có
Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp
lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 01
tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

80
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 3

148
giờ

Mẫu 02, 04,
05

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

04
giờ

Mẫu 04, 05

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho tổ chức, công dân

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.
- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
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118. Tên thủ tục hành chính: Khám Giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Mã số TTHC: 1.002168.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định
Hồ sơ bao gồm:

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

a) Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại
Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT;

Cán bộ tiếp nhận

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc nhiều
các giấy tờ khám, điều trị bệnh, tật sau đây: Tóm tắt hồ
sơ bệnh án, Giấy xác nhận khuyết tật, Giấy ra viện, sổ
khám bệnh, bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp, Biên bản
giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động đối với
người đã được khám giám định bệnh nghề nghiệp, tai
nạn lao động;
c) Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh
nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực.
Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có
Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp
lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03
tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định
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Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

80
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 3

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

148
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho tổ chức, công dân
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119. Tên thủ tục hành chính: Khám Giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động
Mã số TTHC: 1.002146.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:
a) Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại
Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này;
Cán bộ tiếp nhận

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Tóm tắt hồ sơ bệnh án
theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số
56/2017/TT-BYT hoặc Giấy ra viện theo mẫu quy định
tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ghi
rõ tổn thương tái phát.
Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy
định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh
lao động: trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị phải
ghi rõ tổn thương do tai nạn lao động không có khả năng
điều trị ổn định.
c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ: Biên bản Giám định y
khoa lần gần nhất kèm theo các Giấy chứng nhận thương
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tích ghi nhận các tổn thương được giám định trong Biên
bản đó.
Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy
định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 56/2017/TT-BYT:
Bản chính biên bản giám định y khoa lần gần nhất, trong
đó phải ghi rõ kết luận về thời hạn đề nghị giám định lại.
d) Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh
nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực.
Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có
Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp
lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03
tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

80
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
Bước 3

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn

148
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Họp Hội đồng GĐYK.

370

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho tổ chức, công dân

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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120. Tên thủ tục hành chính: Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát
Mã số TTHC: 1.002136.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:
a) Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại
Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT;
Cán bộ tiếp nhận

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ bệnh nghề
nghiệp;
c) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Tóm tắt hồ sơ bệnh án
theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số
56/2017/TT-BYT hoặc Giấy ra viện theo mẫu quy định
tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ghi
rõ tổn thương tái phát.
Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy
định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh
lao động: Trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị phải
ghi rõ bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn
định.
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d) Bản chính hoặc Bản sao hợp lệ biên bản giám định y
khoa lần gần nhất.
Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy
định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 56/2017/TT-BYT:
Bản chính biên bản giám định y khoa lần gần nhất, trong
đó phải ghi rõ kết luận về thời hạn đề nghị giám định lại.
đ) Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh
nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực.
Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có
Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp
lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03
tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

80
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
Bước 3

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn

148
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Họp Hội đồng GĐYK.
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- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho tổ chức, công dân

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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121. Tên thủ tục hành chính: Khám giám định tổng hợp
Mã số TTHC: 1.002118.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu
quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 56/2017/TTBYT đối với trường hợp người được giám định tổng hợp
thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động tại thời
điểm đề nghị khám giám định hoặc Giấy đề nghị khám
giám định của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ
lục 2 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT đối với
trường hợp người lao động không còn làm nghề, công
việc có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp mà phát hiện mắc
bệnh nghề nghiệp trong thời gian bảo đảm của bệnh, bao
gồm cả người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo
hiểm xã hội, người lao động đã có quyết định nghỉ việc
chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng và người
lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.
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2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản giám định y
khoa lần gần nhất nếu đã được giám định.
3. Các giấy tờ khác theo quy định tại khoản 1, khoản 2
Điều 5 hoặc Điều 6 Thông tư số 56/2017/TT-BYT phù
hợp với đối tượng và loại hình giám định.
4. Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh
nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực.
Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có
Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp
lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03
tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

80
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Bước 3

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

148
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
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Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho tổ chức, công dân

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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122. Tên thủ tục hành chính:Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học
quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Mã số TTHC: 1.003691.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

a) Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) theo Phụ lục 3 ban
hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLTBYT-BLĐTBXH do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở
LĐTBXH ký tên và đóng dấu;
b) Có một trong các giấy tờ sau:
- Bản tóm tắt bệnh án Điều trị nội trú của Bệnh viện công
lập từ tuyến huyện trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục
4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH;
- Bản tóm tắt quá trình Điều trị ngoại trú của bệnh viện
công lập từ tuyến huyện trở lên hoặc Bản tóm tắt quá
trình Điều trị ngoại trú của Phòng khám Ban Bảo vệ sức
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khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo
mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư
liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH.
Các giấy tờ trên do Thủ trưởng đơn vị hoặc người được
ủy quyền ký tên, đóng dấu của đơn vị và được Sở
LĐTBXH sao và xác nhận.
c) Riêng đối với đối tượng mắc Bệnh thần kinh ngoại
biên cấp tính hoặc bán cấp tính chỉ cần có giấy tờ có giá
trị pháp lý được xác lập trước ngày 30 tháng 4 năm 1975
ghi nhận mắc bệnh thuộc nhóm bệnh thần kinh ngoại
biên, được Sở LĐTBXH sao và xác nhận.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

120
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Bước 3

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

228
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
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Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho Sở LĐTBXH.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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123. Tên thủ tục hành chính: Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất
độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Mã số TTHC: 1.003662.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

a) Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) theo Phụ lục 3 ban
hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLTBYT-BLĐTBXH do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở
LĐTBXH ký tên và đóng dấu;
b) Có một trong các giấy tờ sau:
- Bản tóm tắt bệnh án Điều trị nội trú của Bệnh viện công
lập từ tuyến huyện trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục
4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH;
- Bản tóm tắt quá trình Điều trị ngoại trú của bệnh viện
công lập từ tuyến huyện trở lên hoặc Bản tóm tắt quá
trình Điều trị ngoại trú của Phòng khám Ban Bảo vệ sức
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khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo
mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư
liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH.
- Giấy xác nhận dị dạng, dị tật bẩm sinh của các cơ sở y
tế công lập từ tuyến xã, phường, thị trấn trở lên theo mẫu
quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này
đối với đối tượng chưa khám bệnh, chữa bệnh về các dị
dạng, dị tật có trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông
tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH.
Các giấy tờ trên do Thủ trưởng đơn vị hoặc người được
ủy quyền ký tên, đóng dấu của đơn vị và được Sở
LĐTBXH sao và xác nhận.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

120
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
Bước 3

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn

228
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Họp Hội đồng GĐYK.
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- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho Sở LĐTBXH.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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124. Tên thủ tục hành chính: Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung
tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện
Mã số TTHC: 1.002360.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:

Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định
Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

- Bản chính Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội do Lãnh đạo Sở ký tên và đóng dấu. Giấy
giới thiệu phải ghi rõ đối tượng khám giám định thương
tật lần đầu.
- Bản sao Giấy chứng nhận bị thương do Lãnh đạo Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội ký xác nhận, đóng
dấu.
- Giấy đề nghị khám giám định của người đi khám có xác
nhận của UBND xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc
cơ quan, tổ chức nơi người đi khám đang làm việc.
Số lượng hồ sơ: 01
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- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

104
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 3

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

204
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho Sở LĐTBXH.
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125. Tên thủ tục hành chính: Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y
khoa tỉnh, thành phố thực hiện
Mã số TTHC: 2.001022.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

- Bản chính Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội do Lãnh đạo Sở ký tên và đóng dấu. Giấy
giới thiệu phải ghi rõ đối tượng khám giám định xác định
tỷ lệ tạm thời.
- Giấy đề nghị khám giám định của người đi khám có xác
nhận của UBND xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc
cơ quan, tổ chức nơi người đi khám đang làm việc.
- Bản sao Giấy chứng nhận bị thương do Lãnh đạo Sở ký
xác nhận, đóng dấu. Trường hợp đối tượng đã là thương
binh thì thay bằng bản chính Bản trích lục hồ sơ thương
binh.
- Bản sao Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK
đã khám xác định tỷ lệ % TTCT tạm thời do Lãnh đạo
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký tên và đóng
dấu.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

104
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 3

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

204
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho Sở LĐTBXH.
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126. Tên thủ tục hành chính: Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh,
thành phố thực hiện
Mã số TTHC: 1.002392.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

- Bản chính Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội do Lãnh đạo Sở ký tên và đóng dấu. Giấy
giới thiệu phải ghi rõ đối tượng khám giám định bổ sung
vết thương.
- Giấy đề nghị khám giám định của người đi khám có xác
nhận của UBND xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc
cơ quan, tổ chức nơi người đi khám đang làm việc.
- Bản sao Giấy chứng nhận bị thương của lần bị thương
gần nhất (chưa giám định) do Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội ký tên và đóng dấu.
- Bản sao Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK
đã khám xác định tỷ lệ % TTCT do thương tật lần gần
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nhất do Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
ký tên và đóng dấu.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

104
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 3

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

204
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho Sở LĐTBXH.
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127. Tên thủ tục hành chính: Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh,
thành phố thực hiện
Mã số TTHC: 1.002405.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

- Bản chính Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội do Lãnh đạo Sở ký tên và đóng dấu. Giấy
giới thiệu phải ghi rõ đối tượng khám giám định vết
thương còn sót, đồng thời ghi rõ vết thương còn sót
và/hoặc vị trí mảnh kim khí trong cơ thể cần khám giám
định.
- Bản sao Giấy chứng nhận bị thương do Lãnh đạo Sở ký
xác nhận, đóng dấu. Trường hợp đối tượng đã là thương
binh thì thay bằng bản chính Bản trích lục hồ sơ thương
binh.
- Bản sao Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK
đã khám xác định tỷ lệ % TTCT do thương tật lần gần
nhất, được Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội ký tên và đóng dấu.
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- Một trong các giấy tờ sau: Kết quả chụp X-quang; Kết
quả chụp cắt lớp vi tính; Giấy chứng nhận phẫu thuật (đối
với trường hợp đã phẫu thuật, thủ thuật lấy dị vật); Giấy
ra viện điều trị vết thương còn sót (nếu có). Giấy tờ nêu
trên phải do Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký tên,
đóng dấu của bệnh viện (dấu sử dụng trong giao dịch
chính thức của bệnh viện theo quy định của pháp luật về
quản lý và sử dụng con dấu. Sau đây gọi tắt là dấu hợp
pháp của bệnh viện).
- Giấy đề nghị khám giám định của người đi khám có xác
nhận của UBND xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc
cơ quan, tổ chức nơi người đi khám đang làm việc.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

104
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
Bước 3

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn

204
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Họp Hội đồng GĐYK.
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- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho Sở LĐTBXH.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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128. Tên thủ tục hành chính: Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh,
thành phố thực hiện
Mã số TTHC: 1.002412.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

- Bản chính Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội do Lãnh đạo Sở ký tên và đóng dấu. Giấy
giới thiệu phải ghi rõ đối tượng khám giám định vết
thương tái phát và ghi rõ vết thương tái phát.
- Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
đồng ý để đối tượng được khám giám định vết thương tái
phát.
- Bản sao Giấy chứng nhận bị thương do Lãnh đạo Sở ký
xác nhận, đóng dấu. Trường hợp đối tượng đã là thương
binh thì thay bằng bản chính Bản trích lục hồ sơ thương
binh.
- Bản sao Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK
đã khám xác định tỷ lệ % TTCT do thương tật lần gần
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nhất, được Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội ký tên và đóng dấu.
- Bản tóm tắt bệnh án hoặc Giấy ra viện sau khi điều trị
thương tật tái phát của bệnh viện tuyến huyện hoặc tương
đương trở lên, do Lãnh đạo hoặc người được ủy quyền
ký tên, đóng dấu hợp pháp của bệnh viện.
- Giấy đề nghị khám giám định của người đi khám có xác
nhận của UBND xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc
cơ quan, tổ chức nơi người đi khám đang làm việc.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

104
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Bước 3

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

204
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
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Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho Sở LĐTBXH.

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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129. Tên thủ tục hành chính: Khám Giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật
không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật
Mã số TTHC: 1.000281.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

a) Giấy giới thiệu của Ủy ban nhân dân (UBND) xã,
phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND xã) nơi đối
tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật, có dán
ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi
đối tượng cư trú.
b) Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết
tật, trong biên bản ghi rõ Hội đồng xác định mức độ
khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết
tật (bản sao Biên bản).
Trường hợp đối tượng sống ở Trung tâm nuôi dưỡng phải
có giấy xác nhận, trong giấy xác nhận ghi rõ họ tên, tuổi,
dán ảnh đối tượng, đóng dấu giáp lai của Trung tâm và
Trung tâm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc
xác nhận đó.
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c) Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy
ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ liên quan khác (nếu
có).
d) Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng
Giám định y khoa lần gần nhất (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

96
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng

Bước 3

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.
- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho Phòng LĐTBXH

132
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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130. Tên thủ tục hành chính: Giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của
Hội đồng xác định mức độ khuyết tật
Mã số TTHC: 1.000278.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

a) Giấy giới thiệu của UBND xã nơi đối tượng cư trú đề
nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi
rõ người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội
đồng xác định mức độ khuyết tật, có dán ảnh của đối
tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng
đang cư trú.
b) Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết
tật (bản sao Biên bản).
c) Các giấy tờ theo quy định như: Bản sao các giấy tờ
khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật
và các giấy tờ liên quan khác (nếu có); Biên bản xác định
mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y khoa lần
gần nhất (nếu có).
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d) Giấy kiến nghị của người khuyết tật về kết luận của
Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

96
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 3

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

132
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho Phòng LĐTBXH
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131. Tên thủ tục hành chính: Khám Giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật
(bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật
Mã số TTHC: 1.000276.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

a) Giấy giới thiệu của UBND xã nơi đối tượng cư trú đề
nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi
rõ đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý
với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, có
dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND
xã nơi đối tượng đang cư trú.
b) Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết
tật (bản sao Biên bản).
c) Các giấy tờ theo quy định như: Bản sao các giấy tờ
khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật
và các giấy tờ liên quan khác (nếu có); Biên bản xác định
mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y khoa lần
gần nhất (nếu có).
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d) Giấy kiến nghị của đại diện hợp pháp của người khuyết
tật về kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

96
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bước 3

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

132
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho Phòng LĐTBXH
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132. Tên thủ tục hành chính: Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định
mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác
Mã số TTHC: 1.000272.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định

Bước 1

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

a) Giấy giới thiệu của UBND xã nơi đối tượng cư trú đề
nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi
rõ người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội
đồng xác định mức độ khuyết tật, có dán ảnh của đối
tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng
đang cư trú.
b) Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết
tật (bản sao Biên bản).
c) Các giấy tờ theo quy định như: Bản sao các giấy tờ
khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật
và các giấy tờ liên quan khác (nếu có); Biên bản xác định
mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y khoa lần
gần nhất (nếu có).
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d) Giấy kiến nghị của người khuyết tật hoặc đại diện hợp
pháp của người khuyết tật về kết luận của Hội đồng xác
định mức độ khuyết tật.
e) Bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết
tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách
quan, không chính xác thể hiện qua biên bản, giấy kiến
nghị, ảnh chụp, băng ghi âm hoặc các hình thức thể hiện
khác.
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).
- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.
- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho Phòng LĐTBXH.

96
giờ

Mẫu 01,
04,05

132
giờ

Mẫu 02, 04,
05

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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133. Tên thủ tục hành chính: Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan,
tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách
quan, không chính xác
Mã số TTHC: 1.000269.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Phòng Khám Giám định
Hồ sơ bao gồm:

Cán bộ tiếp nhận

a) Giấy giới thiệu của UBND xã nơi đối tượng cư trú đề
nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi
rõ đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý
với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, có
dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND
xã nơi đối tượng đang cư trú.
b) Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết
tật (bản sao Biên bản).
c) Các giấy tờ theo quy định như: Bản sao các giấy tờ
khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật
và các giấy tờ liên quan khác (nếu có); Biên bản xác định

404

mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định y khoa lần
gần nhất (nếu có).
d) Giấy kiến nghị của đại diện hợp pháp của người khuyết
tật về kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.
e) Bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết
tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách
quan, không chính xác thể hiện qua biên bản, giấy kiến
nghị, ảnh chụp, băng ghi âm hoặc các hình thức thể hiện
khác.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Phòng
Khám
Giám định

Lãnh đạo phòng

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

96
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trình Thường trực Hội đồng
- Khám giám định y khoa
- Gửi Giám định viên chuyên khoa khám, kết luận
Bước 3

Thường
trực Hội
đồng

Thường trực Hội
đồng, Bác sỹ thụ lý
hồ sơ, Giám định viên

- Tổ chức Hội chẩn chuyên môn
- Họp Hội đồng GĐYK.

132
giờ

Mẫu 02, 04,
05

- Trình Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng
GĐYK chủ trì phiên họp Hội đồng phê duyệt biên bản
GĐYK.
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Bước 5

Hội đồng
GĐYK

Chủ tịch Hội đồng
hoặc Phó Chủ tịch
Hội đồng

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho Phòng LĐTBXH

04
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05
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134. Tên thủ tục hành chính: Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người
khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh
Mã số TTHC: 1.000439.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Bước 1

Bước 2

Đơn vị
thực hiện
Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Phòng
Khám
Giám định

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Chuyển cho Phòng Khám
Giám định
Cán bộ tiếp nhận

Hồ sơ bao gồm:
Đơn đề nghị khám giám định phúc quyết của Người
khuyết tật gửi đến Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Số lượng hồ sơ: 01

Báo cáo Thường trực Hội đồng xem xét, tiến hành tổ
chức khám giám định.
Lãnh đạo phòng

- Căn cứ đơn đề nghị của đối tượng giám định, Hội đồng
Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm xem xét, giải
quyết (giải quyết lần 2)

140
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trường hợp người khuyết tật vẫn chưa đồng ý với giải
quyết của Hội đồng Giám định Y khoa, chậm nhất sau 15
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ngày làm việc kể từ ngày ban hành Biên bản giải quyết
lần 02, người khuyết tật phải có kiến nghị bằng văn bản
gửi Hội đồng Giám định Y khoa.
- Hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định và gửi đến
Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương.
- Hồ sơ bao gồm:

Bước 3

Hội đồng
GĐYK

Phòng Khám Giám
định

a) Giấy giới thiệu của UBND xã nơi đối tượng cư trú đề
nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi
rõ người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người
khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác
định mức độ khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng
dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng đang cư trú.
b) Đơn đề nghị khám giám định phúc quyết của cá nhân.

96
giờ

Mẫu 04, 05

c) Bản sao Biên bản Giám định y khoa của Hội đồng
Giám định Y khoa tỉnh mà người khuyết tật không đồng
ý, đề nghị khám phúc quyết.
d) Hồ sơ giám định của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
gửi đến Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương theo
quy định.
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135. Tên thủ tục hành chính: Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng
ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định
Mã số TTHC: 1.000262.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Bước 1

Bước 2

Đơn vị
thực hiện
Trung tâm
Giám định
Y khoa tỉnh
Ninh Bình
(Cơ quan
thường trực
của Hội
đồng Giám
định y khoa
cấp tỉnh)

Phòng
Khám
Giám định

30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Chuyển cho Phòng Khám
Giám định
Cán bộ tiếp nhận

Hồ sơ bao gồm:
Đơn đề nghị khám giám định phúc quyết của Người
khuyết tật gửi đến Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Số lượng hồ sơ: 01

Báo cáo Thường trực Hội đồng xem xét, tiến hành tổ
chức khám giám định.
Lãnh đạo phòng

- Căn cứ đơn đề nghị của đối tượng giám định, Hội đồng
Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm xem xét, giải
quyết (giải quyết lần 2)

140
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Trường hợp Đại diện hợp pháp người khuyết tật vẫn
chưa đồng ý với giải quyết của Hội đồng Giám định Y
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khoa, chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày ban
hành Biên bản giải quyết lần 02, Đại diện hợp pháp của
người khuyết tật phải có kiến nghị bằng văn bản gửi Hội
đồng Giám định Y khoa.
- Hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định và gửi đến
Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương.
- Hồ sơ bao gồm:

Bước 3

Hội đồng
GĐYK

Phòng Khám Giám
định

a) Giấy giới thiệu của UBND xã nơi đối tượng cư trú đề
nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi
rõ người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người
khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác
định mức độ khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng
dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng đang cư trú.

96
giờ

Mẫu 04, 05

b) Đơn đề nghị khám giám định phúc quyết của cá nhân.
c) Bản sao Biên bản Giám định y khoa của Hội đồng
Giám định Y khoa tỉnh mà Đại diện hợp pháp của người
khuyết tật không đồng ý, đề nghị khám phúc quyết.
d) Hồ sơ giám định của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
gửi đến Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương theo
quy định.

II. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
410

136. Tên thủ tục hành chính: Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18
tuổi.
Mã số TTHC: 1.004624.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:

Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh được
phép can
thiệp y
tế để xác
định lại giới
tính.

15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Chuyển cho Khoa, Phòng
chuyên môn
Cán bộ tiếp nhận

Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới
tính. Trong đơn phải có chữ ký của cha, mẹ hoặc người
giám hộ.
- Bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân
dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu.
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Khoa,
Phòng
chuyên
môn

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Lãnh đạo phòng
Và cán bộ

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

108
giờ

Mẫu 01,
04,05
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- Chuyển Lãnh đạo xem xét ký duyệt văn bản

Bước 3

Lãnh đạo
Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Mẫu 04, 05
04
giờ

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi
hồ sơ, kết quả cho công dân

04
giờ

412

137. Tên thủ tục hành chính: Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên.
Mã số TTHC: 1.001050.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh được
phép can
thiệp y
tế để xác
định lại giới
tính.

15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Chuyển cho Khoa, Phòng
chuyên môn
Cán bộ tiếp nhận

Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới
tính.
- Bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân
dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu.
Số lượng hồ sơ: 01
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Bước 2

Khoa,
Phòng
chuyên
môn

Lãnh đạo phòng
Và cán bộ

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

108
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Chuyển Lãnh đạo xem xét ký duyệt văn bản
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Bước 3

Lãnh đạo
Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Mẫu 04, 05
04
giờ

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi
hồ sơ, kết quả cho công dân

04
giờ

414

138. Tên thủ tục hành chính: Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi.
Mã số TTHC: 1.001069.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh được
phép can
thiệp y
tế để xác
định lại giới
tính.

15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. Chuyển cho Khoa, Phòng
chuyên môn
Hồ sơ bao gồm:
Cán bộ tiếp nhận

- Đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới
tính của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người xác
định lại giới tính.
- Bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân
dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu.
Số lượng hồ sơ: 01

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
Bước 2

Khoa,
Phòng
chuyên
môn

Lãnh đạo phòng
Và cán bộ

- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

108
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Chuyển Lãnh đạo xem xét ký duyệt văn bản
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Bước 3

Lãnh đạo
Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc

Cán bộ văn thư

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Mẫu 04, 05
04
giờ

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi
hồ sơ, kết quả cho công dân

04
giờ

416

139. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên
Mã số TTHC: 1.001058.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ
- Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Đối tượng khám sức khỏe Đến trực tiếp tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh.
Bước 1

Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Hồ sơ bao gồm:
Cán bộ tiếp nhận

Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm
theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của
Bộ Y tế, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm, chụp trên nền
trắng trong thời gian không quá 6 tháng
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Bước 3

Khoa,
Phòng
chuyên
môn

Và cán bộ chuyên
môn

Lãnh đạo
Cơ sở khám

Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc

Lãnh đạo phòng

- Đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK;
Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối
chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng
KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 1.

21
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Chuyển Lãnh đạo xem xét ký duyệt Giấy KSK
Duyệt Giấy KSK chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

01
giờ

Mẫu 04, 05
417

bệnh, chữa
bệnh

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi
hồ sơ, kết quả cho công dân

01
giờ

418

140. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi
Mã số TTHC: 1.001004.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ
- Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Đối tượng khám sức khỏe Đến trực tiếp tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh.
Hồ sơ bao gồm:
Bước 1

Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Cán bộ tiếp nhận

Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm
theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của
Bộ Y tế, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm, chụp trên nền
trắng trong thời gian không quá 6 tháng
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Khoa,
Phòng
chuyên
môn

Lãnh đạo phòng
Và cán bộ chuyên
môn

- Đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK;
Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối
chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng
KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 2.

21
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Chuyển Lãnh đạo xem xét ký duyệt Giấy KSK

419

Bước 3

Lãnh đạo
Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc

Cán bộ văn thư

Duyệt Giấy KSK chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Mẫu 04, 05
01
giờ

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi
hồ sơ, kết quả cho công dân

01
giờ

420

141. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực
hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
Mã số TTHC: 1.000986.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ
- Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Đối tượng khám sức khỏe Đến trực tiếp tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh.
Hồ sơ bao gồm:

Bước 1

Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Cán bộ tiếp nhận

- Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 hoặc Phụ
lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT
ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế, có dán ảnh chân dung cỡ 4
x 6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6
tháng.
- Văn bản đồng ý của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ
hợp pháp của người KSK.
Số lượng hồ sơ: 01
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Bước 2

Khoa,
Phòng
chuyên
môn

Lãnh đạo phòng
Và cán bộ chuyên
môn

- Đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK;
Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối
chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng
KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 1 hoặc Phụ lục
2.

21
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Chuyển Lãnh đạo xem xét ký duyệt Giấy KSK

Bước 3

Lãnh đạo
Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc

Cán bộ văn thư

Duyệt Giấy KSK chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi
hồ sơ, kết quả cho công dân

Mẫu 04, 05
01
giờ

01
giờ

422

142. Tên thủ tục hành chính: Khám sức khỏe định kỳ
Mã số TTHC: 1.000980.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: Theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

Đối tượng khám sức khỏe Đến trực tiếp tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh.
Hồ sơ bao gồm:

Bước 1

Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Cán bộ tiếp nhận

- Sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định Phụ lục 3
ban hành kèm Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06
tháng 5 năm 2013.
- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang
làm việc đối với trường hợp KSK định kỳ đơn lẻ hoặc có
tên trong danh sách KSK định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi
người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện KSK định
kỳ theo hợp đồng.

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Khoa,
Phòng
chuyên
môn

Lãnh đạo phòng
Và cán bộ chuyên
môn

- Căn cứ vào Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và đối
với các nghề, công việc có tiêu chuẩn sức khỏe riêng, thì
cơ sở khám sức khỏe phải thực hiện các quy định của tiêu
chuẩn đó hiện hành để được thực hiện khám sức khỏe.

Mẫu 01,
04,05

- Chuyển Lãnh đạo xem xét ký duyệt Giấy KSK

423

Bước 3

Lãnh đạo
Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc

Cán bộ văn thư

Duyệt Giấy KSK chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Mẫu 04, 05

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi
hồ sơ, kết quả cho công dân

424

143. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
Mã số TTHC: 1.001687.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ
- Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Đối tượng khám sức khỏe Đến trực tiếp tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh.
Bước 1

Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Hồ sơ bao gồm:
Cán bộ tiếp nhận

Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm
theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT
ngày 21/8/2015, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm, chụp
trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Khoa,
Phòng
chuyên
môn

Lãnh đạo phòng
Và cán bộ chuyên
môn

- Đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK;
Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối
chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng
KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 2.

21
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Chuyển Lãnh đạo xem xét ký duyệt Giấy KSK
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Bước 3

Lãnh đạo
Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc

Cán bộ văn thư

Duyệt Giấy KSK chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Mẫu 04, 05
01
giờ

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi
hồ sơ, kết quả cho công dân

01
giờ
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144. Tên thủ tục hành chính: Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô
Mã số TTHC: 1.001675.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ
- Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Bước thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Đối tượng khám sức khỏe Đến trực tiếp tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh.
Hồ sơ bao gồm:

Bước 1

Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Cán bộ tiếp nhận

- Sổ KSK định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03
ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLTBYT-BGTVT ngày 21/8/2015, có dán ảnh chân dung cỡ
4x6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6
tháng.
- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức
khoẻ định kỳ (Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn
lẻ).
Số lượng hồ sơ: 01
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Bước 2

Khoa,
Phòng
chuyên
môn

Lãnh đạo phòng
Và cán bộ chuyên
môn

- Căn cứ vào Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và đối
với các nghề, công việc có tiêu chuẩn sức khỏe riêng,
thì cơ sở khám sức khỏe phải thực hiện các quy định
của tiêu chuẩn đó hiện hành để được thực hiện khám
sức khỏe.

21
giờ

Mẫu 01,
04,05

- Chuyển Lãnh đạo xem xét ký duyệt Giấy KSK

Bước 3

Lãnh đạo
Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc

Cán bộ văn thư

Duyệt Giấy KSK chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Mẫu 04, 05
01
giờ

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi
hồ sơ, kết quả cho công dân

01
giờ
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145. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn
sức khỏe theo quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục II
Mã số TTHC: 1.002795.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ
- Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Đối tượng khám sức khỏe Đến trực tiếp tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh.
Hồ sơ bao gồm:
Bước 1

Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Cán bộ tiếp nhận

- Giấy Khám sức khỏe thuyền viên làm việc trên tàu biển
Việt Nam;
- Văn bản đề nghị của chủ tàu;
- Giấy cam kết tự nguyện đi làm việc trên tàu biển theo
mẫu quy định.
Số lượng hồ sơ:

Bước 2

Khoa,
Phòng
chuyên
môn

Lãnh đạo phòng
Và cán bộ chuyên
môn

- Căn cứ vào Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và đối
với các nghề, công việc có tiêu chuẩn sức khỏe riêng,
thì cơ sở khám sức khỏe phải thực hiện các quy định

21
giờ

Mẫu 01,
04,05
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của tiêu chuẩn đó hiện hành để được thực hiện khám
sức khỏe.
- Chuyển Lãnh đạo xem xét ký duyệt Giấy KSK

Bước 3

Lãnh đạo
Cơ sở khám
bệnh, chữa
bệnh

Bước 4

Bộ phận
văn thư

Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc

Cán bộ văn thư

Duyệt Giấy KSK chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Mẫu 04, 05
01
giờ

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi
hồ sơ, kết quả cho công dân

01
giờ
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III. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG
146. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc
phiện đang cư trú tại cộng đồng
Mã số TTHC: 1.003481.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay sau khi nhận được Đơn đăng ký của đối tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng
thuốc phiện hợp lệ

Bước
thực
hiện

Đơn
vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

Người nghiện chất dạng thuốc phiện nộp hồ sơ đăng ký
điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định cho
cơ sở điều trị nơi người đó có nhu cầu được điều trị.
Hồ sơ bao gồm:

Bước 1

Cơ sở điều
trị nghiện
chất dạng
thuốc phiện
bằng thuốc
thay thế

Cán bộ tiếp nhận

1. Đơn đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định.
2. Bản sao của một trong những giấy tờ sau: Chứng minh
nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, giấy
phép lái xe.

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Số lượng hồ sơ: 01
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Bước 2

Cơ sở điều
trị nghiện
chất dạng
thuốc phiện
bằng thuốc
thay thế

- Tổ chức khám đánh giá cho người đăng ký điều trị
nghiện chất dạng thuốc phiện;
Lãnh đạo Cơ sở điều
trị nghiện chất dạng
thuốc phiện bằng
thuốc thay thế

- Tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện tham gia điều trị
nghiện chất dạng thuốc phiện theo Mẫu số 02 quy định
tại Phụ lục ban hành kèm theo số 90/2016/NĐ-CP ngày
01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Mẫu
04,05

01,

- Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng
văn bản và nêu rõ lý do.

432

147. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc
phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng
Mã số TTHC: 1.003468.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay sau khi nhận được Đơn đăng ký của đối tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng
thuốc phiện hợp lệ (01 ngày x 8 giờ = 8 giờ)
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn
vị
thực hiện

Cơ sở điều
trị nghiện
chất dạng
thuốc phiện
bằng thuốc
thay thế

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

Người nghiện chất dạng thuốc phiện nộp hồ sơ đăng ký
điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định cho
cơ sở điều trị nơi người đó có nhu cầu được điều trị.
Hồ sơ bao gồm:
Cán bộ tiếp nhận

Đơn đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng
thuốc thay thế theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban
hành kèm theo Nghị định.số 90/2016/NĐ-CP ngày
01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Số lượng hồ sơ: 01

433

Bước 2

Cơ sở điều
trị nghiện
chất dạng
thuốc phiện
bằng thuốc
thay thế

- Tổ chức hoặc phối hợp với cơ sở y tế ngoài cộng đồng
khám đánh giá cho người đăng ký điều trị nghiện chất
dạng thuốc phiện;
Lãnh đạo Cơ sở điều
trị nghiện chất dạng
thuốc phiện bằng
thuốc thay thế

- Tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện tham gia điều trị
nghiện chất dạng thuốc phiện theo Mẫu số 02 quy định
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.số 90/2016/NĐCP ngày 01/7/2016 của Chính

Mẫu
04,05

01,

Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng
văn bản và nêu rõ lý do.
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148. Tên thủ tục hành chính: Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện
ngoài cộng đồng
Mã số TTHC: 1.004612.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay sau khi nhận được Đơn đăng ký của đối tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng
thuốc phiện hợp lệ (01 ngày x 8 giờ = 8 giờ)
Bước
thực
hiện

Đơn
vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

Người nghiện chất dạng thuốc phiện nộp hồ sơ đăng ký
điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định cho
cơ sở điều trị nơi người đó có nhu cầu được điều trị.

Bước 1

Cơ sở điều
trị nghiện
chất dạng
thuốc phiện
bằng thuốc
thay thế

Hồ sơ bao gồm:
Cán bộ tiếp nhận

1. Đơn đề nghị chuyển tiếp điều trị nghiện các chất dạng
thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 03 quy định
tại Phụ lục ban hành kèm theo NĐ số 90/2016/NĐ-CP
2. Bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc
phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 04 quy định tại
Phụ lục ban hành kèm theo NĐ số 90/2016/NĐ-CP.

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Cơ sở điều
trị nghiện
chất dạng
thuốc phiện
bằng thuốc
thay thế

Lãnh đạo Cơ sở điều
trị nghiện chất dạng
thuốc phiện bằng
thuốc thay thế

- lập bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc
phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là bản tóm tắt
bệnh án) theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành
kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP để cấp cho người
bệnh khi người bệnh chuyển đi;

Mẫu
04,05

01,
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- Người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh chuyển
đến có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh.
Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng
văn bản và nêu rõ lý do.
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149. Tên thủ tục hành chính: Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện
giữa các cơ sở quản lý
Mã số TTHC: 1.004606.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay sau khi nhận được Đơn đăng ký của đối tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng
thuốc phiện hợp lệ
Bước
thực
hiện

Đơn
vị
thực hiện

Bước
1

Cơ sở quản
lý thực hiện
việc điều trị
nghiện dạng
thuốc phiện
bằng thuốc
thay thế

Bước
2

Cơ sở quản
lý thực hiện
việc điều trị
nghiện dạng
thuốc phiện
bằng thuốc
thay thế

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Lãnh đạo Cơ sở quản
lý thực hiện việc điều
trị nghiện dạng thuốc
phiện bằng thuốc thay
thế

Kết quả thực hiện
Người nghiện chất dạng thuốc phiện nộp hồ sơ đăng ký
điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định cho
cơ sở điều trị nơi người đó có nhu cầu được điều trị.
Hồ sơ bao gồm:
Bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.
Số lượng hồ sơ: 01
- Người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm lập bản
tóm tắt bệnh án theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban
hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP để cấp cho
người bệnh khi người bệnh chuyển đi;
- Cơ sở quản lý nơi người bệnh chuyển đến có trách
nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh.

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Mẫu
04,05

01,

Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng
văn bản và nêu rõ lý do.

150. Tên thủ tục hành chính: Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được
trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý
437

Mã số TTHC: 1.004600.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay sau khi nhận được Đơn đăng ký của đối tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng
thuốc phiện hợp lệ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn
vị
thực hiện

Cơ sở quản
lý thực hiện
việc điều trị
nghiện dạng
thuốc phiện
bằng thuốc
thay thế

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

Người nghiện chất dạng thuốc phiện nộp hồ sơ đăng ký
điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định cho
cơ sở điều trị nơi người đó có nhu cầu được điều trị.
Cán bộ tiếp nhận

Hồ sơ bao gồm:
Bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Cơ sở quản
lý thực hiện
việc điều trị
nghiện dạng
thuốc phiện
bằng thuốc
thay thế

Lãnh đạo Cơ sở quản
lý thực hiện việc điều
trị nghiện dạng thuốc
phiện bằng thuốc thay
thế

- Người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm lập bản
tóm tắt bệnh án theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban
hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP để cấp cho
người bệnh khi người đó trở về cộng đồng;
- Người đứng đầu cơ sở điều trị ngoài cộng đồng nơi
người bệnh đăng ký điều trị có trách nhiệm tiếp nhận điều
trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận,
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mẫu
04,05

01,

151. Tên thủ tục hành chính: Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Mã số TTHC: 1.004568.000.00.00.H42
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Tổng thời gian thực hiện TTHC:

Bước
thực
hiện

Đơn vị thực
hiện

17 (ngày làm việc) x 08 giờ = 136 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy
định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần
mềm. Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Thẻ có dán ảnh 4cm x 6 cm;

Bước 1

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật tỉnh

- 02 ảnh cỡ 2cm x 3cm của người đăng ký làm nhân viên
tiếp cận cộng đồng;
Cán bộ tiếp nhận

- Giấy xác nhận nhân thân người đăng ký làm nhân viên
tiếp cận cộng đồng;
- Danh sách người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp
cận cộng đồng có xác nhận của người đứng đầu chương
trình, dự án;
- Công văn đề nghị cấp Thẻ cho những người được tuyển
chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng của người đứng
đầu chương trình, dự án.
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Phòng
chuyên môn

Trưởng phòng; cán bộ
chuyên môn

- Lập danh sách những người đăng ký làm nhân viên tiếp
cận cộng đồng

56
giờ

Mẫu
04,05

01,
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- Gửi danh sách này kèm theo đơn tự nguyện làm nhân
viên tiếp cận cộng đồng về Công an xã, phường, thị trấn
nơi người đó đăng ký thường trú hoặc tạm trú để đề nghị
xác nhận về nhân thân của những người đó;
Bước 3

Công an xã,
phường, thị
trấn

Bước 4

Lãnh đạo
Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật tỉnh

Bước 5

Bộ
phận
văn thư

Trưởng Công an xã,
phường, thị trấn
Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc

Cán bộ văn thư

Xác nhận về nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú và
chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

56
giờ

Mẫu 02, 04,
05

16
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho công dân
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152. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Mã số TTHC: 1.004541.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
Bước
thực
hiện

Đơn vị thực
hiện

07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết quả

04
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy
định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần
mềm. Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn
Hồ sơ bao gồm:

Bước 1

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật tỉnh

Cán bộ tiếp nhận

Đơn đề nghị cấp lại Thẻ có dán ảnh 4cm x 6cm, trong đó
nêu rõ lý do đề nghị cấp lại Thẻ (theo quy định tại Mẫu
số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này);
- 02 ảnh cỡ 2cm x 3cm của nhân viên tiếp cận cộng đồng
đề nghị cấp lại Thẻ;
- Danh sách nhân viên tiếp cận cộng đồng đề nghị cấp lại
Thẻ có xác nhận của người đứng đầu chương trình, dự
án;
Số lượng hồ sơ: 01

Bước 2

Phòng
chuyên môn

Trưởng phòng; cán bộ
chuyên môn

hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ và chuyển Lãnh đạo
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

32
giờ

Mẫu
04,05

01,

441

Bước 4

Lãnh đạo
Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật tỉnh

Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc

Bước 5

Bộ
phận
văn thư

Cán bộ văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận
trên phần mềm. Trả kết quả cho công dân

16
giờ

Mẫu 04, 05

04
giờ

Mẫu 04, 05

153. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng
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Mã số TTHC: 2.000997.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: Ngay sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin phòng bệnh.
Bước
thực
hiện

Bước 1

Bước 2

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Phòng
chuyên
môn

Người thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không
đạt yêu cầu thì hướng dẫn công dân bổ sung theo đúng
quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển cho Phòng chuyên
môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho công
dân.
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị
- Minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng
đã áp dụng trước đó còn hiệu lực (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

- Tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin
phòng bệnh;
Phòng chuyên môn

- Tổ chức kiểm dịch y tế;
- Ký nháy giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế và trình
lãnh đạo Trung tâm phê duyệt

04
giờ

Mẫu 04, 05
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Duyệt văn bản chuyển cho phòng Bộ phận Văn thư
Bước 3

Lãnh đạo
Trung tâm

Bước 4

Bộ phận
văn thư

01
giờ

Lãnh đạo Trung tâm

Cán bộ văn thư

Vào số văn bản, lưu hồ sơ thông báo và trả kết quả cho
công dân. Kết thúc trên phần mềm.

01
giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu 01,04,
05,06.
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154. Tên thủ tục hành chính: Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải
Mã số TTHC: 2.000993.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- Đối với phương tiện đường hàng không: 04 giờ
- Đối với phương tiện đường bộ: 04 giờ
- Đối với phương tiện đường sắt, đường thủy: 12 giờ
* Đối với phương tiện đường hàng không; đường bộ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Người thực hiện

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

Kết quả thực hiện
1. Đối với tàu bay:
a) Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp tờ khai chung
hàng không và giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng
hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng
không (nếu có) cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc
qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi phương
tiện vận tải được phép nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh:
b) Trong trường hợp hành khách hoặc phi hành đoàn trên
chuyến bay có triệu chứng hoặc có dấu hiệu mắc bệnh
truyền nhiễm, cơ trưởng hoặc tiếp viên trưởng phải liên
lạc ngay với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu
trước khi tàu bay cất, hạ cánh.
2. Đối với tàu thuyền:
a) Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo
y tế hàng hải, giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu
thuyền/chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền (nếu có), giấy

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu
thuyền (nếu có) và bản khai chung cho tổ chức kiểm dịch
y tế biên giới hoặc thông qua Cổng thông tin một cửa quốc
gia trước 12 giờ kể từ khi tàu thuyền dự kiến nhập cảnh,
xuất cảnh, quá cảnh.
3. Đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt:
Thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế hàng hóa, phương
tiện vận tải và giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng
hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng
không (nếu có) trước khi phương tiện qua cửa khẩu.
Hồ sơ bao gồm:
a) Đối với tàu bay: tờ khai chung hàng không đối với tàu
bay, giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương
tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không (nếu
có);
b) Đối với tàu thuyền: giấy khai báo y tế hàng hải, giấy
chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận xử
lý vệ sinh tàu thuyền, bản khai chung (nếu có) và giấy
chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu
thuyền (nếu có);
c) Đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt: giấy
khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ,
đường sắt và giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng
hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng
không (nếu có).
d) Đơn đề nghị: Trường hợp người khai báo y tế yêu cầu
kiểm tra, xử lý y tế phương tiện vận tải để cấp giấy chứng
nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải
đường bộ, đường sắt, đường hàng không hoặc giấy chứng
446

nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận vệ sinh
tàu thuyền.
Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ đối với 01 phương tiện vận tải

Bước 2

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

- Thu thập thông tin trước khi phương tiện vận tải qua
biên giới:
Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

- Xử lý thông tin đối với phương tiện vận tải:
- Kiểm tra giấy tờ đối với phương tiện vận tải:

02
giờ

Mẫu 04, 05

01
giờ

Mẫu 04, 05

- Kiểm tra thực tế đối với phương tiện vận tải:
- Xử lý y tế đối với phương tiện vận tải:

Bước 3

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

Xác nhận không cần phải kiểm tra y tế, kết thúc quy trình
kiểm dịch: hoặc Cấp biên bản kiểm tra, giấy chứng nhận
kiểm tra/xử lý, giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh đối với
phương tiện vận tải.
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*Đối với phương tiện đường sắt, đường thủy
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Người thực hiện

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

Kết quả thực hiện
1. Đối với tàu bay:
a) Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp tờ khai chung
hàng không và giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng
hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng
không (nếu có) cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc
qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi phương
tiện vận tải được phép nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh:
b) Trong trường hợp hành khách hoặc phi hành đoàn trên
chuyến bay có triệu chứng hoặc có dấu hiệu mắc bệnh
truyền nhiễm, cơ trưởng hoặc tiếp viên trưởng phải liên
lạc ngay với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu
trước khi tàu bay cất, hạ cánh.
2. Đối với tàu thuyền:
a) Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo
y tế hàng hải, giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu
thuyền/chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền (nếu có), giấy
chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu
thuyền (nếu có) và bản khai chung cho tổ chức kiểm dịch
y tế biên giới hoặc thông qua Cổng thông tin một cửa quốc
gia trước 12 giờ kể từ khi tàu thuyền dự kiến nhập cảnh,
xuất cảnh, quá cảnh.
3. Đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt:
Thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế hàng hóa, phương
tiện vận tải và giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

448

hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng
không (nếu có) trước khi phương tiện qua cửa khẩu.
Hồ sơ bao gồm:
a) Đối với tàu bay: tờ khai chung hàng không đối với tàu
bay, giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương
tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không (nếu
có);
b) Đối với tàu thuyền: giấy khai báo y tế hàng hải, giấy
chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận xử
lý vệ sinh tàu thuyền, bản khai chung (nếu có) và giấy
chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu
thuyền (nếu có);
c) Đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt: giấy
khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ,
đường sắt và giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng
hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng
không (nếu có).
d) Đơn đề nghị: Trường hợp người khai báo y tế yêu cầu
kiểm tra, xử lý y tế phương tiện vận tải để cấp giấy chứng
nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải
đường bộ, đường sắt, đường hàng không hoặc giấy chứng
nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận vệ sinh
tàu thuyền.
Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ đối với 01 phương tiện vận tải

Bước 2

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

- Thu thập thông tin trước khi phương tiện vận tải qua
biên giới:
- Xử lý thông tin đối với phương tiện vận tải:

10
giờ

Mẫu 04, 05

- Kiểm tra giấy tờ đối với phương tiện vận tải:
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- Kiểm tra thực tế đối với phương tiện vận tải:
- Xử lý y tế đối với phương tiện vận tải:

Bước 3

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

Xác nhận không cần phải kiểm tra y tế, kết thúc quy trình
kiểm dịch: hoặc Cấp biên bản kiểm tra, giấy chứng nhận
kiểm tra/xử lý, giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh đối với
phương tiện vận tải.

01
giờ

Mẫu 04, 05
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155. Tên thủ tục hành chính: Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa
Mã số TTHC: 2.000981.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC:
- Đối với lô hàng hóa dưới 10 tấn: 04 giờ
- Đối với lô hàng hóa từ 10 tấn trở lên: 12 giờ
*Đối với lô hàng hóa dưới 10 tấn
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Người thực hiện

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

Kết quả thực hiện
1. Đối với hàng hóa vận tải bằng đường bộ, đường sắt,
đường hàng không: người khai báo y tế khai, nộp giấy khai
báo y tế hàng hóa, giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế
hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường
hàng không (nếu có)
2. Đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy: người khai
báo y tế thực hiện khai, nộp bản sao bản khai hàng hóa
và giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu
thuyền), tàu thuyền (nếu có)
Hồ sơ bao gồm:
a) Đối với hàng hóa vận tải bằng đường bộ, đường sắt,
đường hàng không: giấy khai báo y tế hàng hóa, phương
tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, giấy
chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận
tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không (nếu có);
b) Đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy: bản sao bản
khai hàng hóa; giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa
(trên tàu thuyền), tàu thuyền (nếu có).

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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Bước 2

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

Bước 3

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

c) Đơn đề nghị: Trường hợp người khai báo y tế yêu cầu
kiểm tra, xử lý y tế hàng hóa để cấp giấy chứng nhận kiểm
tra/xử lý y tế hàng hóa.
Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ đối với 01 người khai báo
- Thu thập thông tin trước khi hàng hóa vận tải qua biên
giới:
- Xử lý thông tin đối với hàng hóa
- Kiểm tra giấy tờ đối với hàng hóa
- Kiểm tra thực tế đối với hàng hóa
- Xử lý y tế đối với hàng hóa
Xác nhận không cần phải kiểm tra y tế, kết thúc quy trình
kiểm dịch: hoặc Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với
hàng hóa

02
giờ

Mẫu 04, 05

01
giờ

Mẫu 04, 05
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* Đối với lô hàng hóa từ 10 tấn trở lên
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Đối với hàng hóa vận tải bằng đường bộ, đường sắt,
đường hàng không: người khai báo y tế khai, nộp giấy khai
báo y tế hàng hóa, giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế
hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường
hàng không (nếu có)
2. Đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy: người khai
báo y tế thực hiện khai, nộp bản sao bản khai hàng hóa
và giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu
thuyền), tàu thuyền (nếu có)
Bước 1

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

Hồ sơ bao gồm:
a) Đối với hàng hóa vận tải bằng đường bộ, đường sắt,
đường hàng không: giấy khai báo y tế hàng hóa, phương
tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, giấy
chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận
tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không (nếu có);
b) Đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy: bản sao bản
khai hàng hóa; giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa
(trên tàu thuyền), tàu thuyền (nếu có).
c) Đơn đề nghị: Trường hợp người khai báo y tế yêu cầu
kiểm tra, xử lý y tế hàng hóa để cấp giấy chứng nhận kiểm
tra/xử lý y tế hàng hóa.
Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ đối với 01 người khai báo
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Bước 2

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

Bước 3

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

- Thu thập thông tin trước khi hàng hóa vận tải qua biên
giới:
- Xử lý thông tin đối với hàng hóa
- Kiểm tra giấy tờ đối với hàng hóa
- Kiểm tra thực tế đối với hàng hóa
- Xử lý y tế đối với hàng hóa
Xác nhận không cần phải kiểm tra y tế, kết thúc quy trình
kiểm dịch: hoặc Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với
hàng hóa

10
giờ

Mẫu 04, 05

01
giờ

Mẫu 04, 05
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156. Tên thủ tục hành chính: Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt
Mã số TTHC: 2.000972.000.00.00.H42
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 04 giờ kể từ khi nộp đủ các loại giấy tờ.
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Bước 1

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

Bước 2

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

Bước 3

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh
tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

Kết quả thực hiện
Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo y
tế thi thể, hài cốt, tro cốt, bản chụp giấy xác nhận đã qua
xử lý y tế của nơi xuất phát (đối với thi thể, hài cốt ), giấy
phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam theo quy
định của Bộ Ngoại giao và giấy tờ chứng minh tử vong
(đối với thi thể, hài cốt)
Hồ sơ bao gồm:
a) Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt);
b) Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát:
c) Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam:
d) Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt).
Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ đối với 01 thi thể, hài cốt
- Thu thập thông tin
- Xử lý thông tin
- Kiểm tra giấy tờ
- Kiểm tra thực tế
- Xử lý y tế
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

01
giờ

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

02
giờ

Mẫu 04, 05

01
giờ

Mẫu 04, 05
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157. Tên thủ tục hành chính: Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người
Mã số TTHC:
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 giờ kể từ khi nộp đủ các loại giấy tờ.
Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết
quả

30
phút

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06

1. Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo
y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô,
bộ phận cơ thể người cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới

Bước 1

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

2. Đối với mẫu vi sinh y học liên quan đến mẫu bệnh
phẩm ở người, người khai báo y tế nộp giấy phép nhập
khẩu mẫu bệnh phẩm cho tổ chức kiểm dịch y tế biên
giới
Hồ sơ bao gồm:
a) Giấy khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm
sinh học, mô, bộ phận cơ thể người;
b) Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm (đối với mẫu vi
sinh y học liên quan đến mẫu bệnh phẩm ở người).
Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ đối với 01 thi thể, hài cốt

Bước 2

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

- Thu thập thông tin
- Xử lý thông tin
- Kiểm tra giấy tờ

01
giờ

Mẫu 04, 05

- Kiểm tra thực tế
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- Xử lý y tế

Bước 3

Trung tâm
Kiểm soát
Bệnh
tật
tỉnh

Tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt
30
phút

Mẫu 04, 05
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