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Ninh Thuận, ngày 9 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.
Tiếp nhận Công văn số 562/SNV-TCBM ngày 03 tháng 03 năm 2020 của Sở Nội
vụ tỉnh Ninh Thuận về việc cung cấp thông tin kết quả trả lời kiến nghị của địa phương
về CCHC gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ,
Sở Y tế cung cấp thông tin kết quả trả lời kiến nghị về cải cách hành chính gửi
Bộ Y tế như sau:
Ngày 19/9/2019 Sở Y tế gửi Báo cáo số 3539/BC-SYT đến Văn phòng UBND
tỉnh, trong nội dung báo cáo Sở kiến nghị 03 nội dung. Theo đó bổ sung thu phí một số
thủ tục chưa có phí thuộc lĩnh vực Dược phẩm; Thủ tục Bài thuốc Gia truyền và Thủ
tục Quảng cáo mỹ phẩm chưa được công bố. Tuy nhiên đến nay có 02 nội dung đã được
Bộ Y tế giải quyết đó là:
+ Bổ sung thu phí cho các thủ tục thuộc lĩnh vực Dược phẩm (Công văn số
17470/QLD-PCTTra ngày 14/10/2019 của Cục Quản lý dược)
+ Thủ tục Bài thuốc Gia truyền đã được Bộ công bố (Quyết định số 358/QĐBYT ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại nghị định số 155/2018/NĐCP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định li n quan đến điều kiện đ u tư
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế)
Hiện nay còn 01 nội dung là thủ tục Quảng cáo Mỹ phẩm chưa được Bộ Y tế
công bố. Do đó Sở Y tế gặp khó khăn trong việc giải quyết thủ tục này.
Sở Y tế báo cáo đến quý Sở để biết./.
(Phụ lục kèm theo)
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PHỤ LỤC
Thống kê kết quả trả lời các kiến nghị liên quan đến cải cách hành chính
do địa phương gửi tới các Bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019
(Kèm theo Công văn số

978 /SYT-VP ngày

9

/3/2020 của Sở Y tế)

I. TỔNG SỐ KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2019: 03 nội dung
II. SỐ KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC CÁC BỘ, CƠ QUAN TRẢ LỜI: 02 nội dung
III. LIỆT KÊ CÁC KIẾN NGHỊ CHƯA ĐƯỢC CÁC BỘ, CƠ QUAN
NGANG BỘ TRẢ LỜI
STT

1.

Nội dung kiến nghị
chưa được trả lời

Số, ký hiệu, ngày của Văn Cơ quan tiếp
bản kiến nghị
nhận kiến nghị

Thủ tục Quảng cáo Mỹ phẩm Báo cáo số 3539/BC-SYT
chưa được công bố
ngày 19/9/2019

Bộ Y tế

