Ký bởi Sở Y tế
Tỉnh Ninh Thuận
soyte@ninhthuan.gov.vn
Giờ ký: 07/10/2020 14:03:48

UBND TỈNH NINH THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ
4728

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/SYT-VP

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 10 năm 2020

V/v cung cấp 30% dịch vụ công
trực tuyến tỉnh lên Cổng dịch vụ
công Quốc gia

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.
Tiếp nhận Công văn số 1965/STTTT-CN ngày 28 tháng 9 năm 2020 của
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận về việc tái cấu trúc quy trình,
tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến tỉnh lên Cổng dịch vụ
công Quốc gia.
Sở Y tế cung cấp 32 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến tỉnh lên
Cổng dịch vụ công Quốc gia ( 32/101 thủ tục , đạt 31,68%).
(Kèm theo danh mục của từng thủ tục hành chính)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo sở;
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- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT,VP.XH

Bùi Văn Kỳ

CUNG CẤP DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH LÊN
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(Kèm theo Công văn số
/SYT-VP ngày tháng 10 năm 2020
của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)

Stt

Tên nhóm dịch vụ công trực tuyến tỉnh lên
Công dịch vụ công Quốc gia

1

Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường
hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

2

Thủ tục điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét duyệt hồ
sơ

3

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)

4

Thủ tục thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

5

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

6

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng
phối hợp có chứa tiền chất

7

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 là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

8

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

9
10

Thủ tục cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với
cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Thủ tục 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
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Tên nhóm dịch vụ công trực tuyến tỉnh lên
Công dịch vụ công Quốc gia

11

Thủ tục Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

13

Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

14

Thủ tục Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

15

Thủ tục Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành
nghề

16

Thủ tục Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành
nghề khám bệnh, chữa bệnh

17

Thủ tục Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong
trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh

18

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 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

19

Thủ tục 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

20

Thủ tục Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh

21

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi
thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

22

Thủ tục 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 KBCB

23

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị
y tế

24

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y
tế loại B, C, D

25

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

26

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A
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Tên nhóm dịch vụ công trực tuyến tỉnh lên
Công dịch vụ công Quốc gia

27

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

28

Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

29

Thủ tục Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II

30

31

32

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
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
Xác nhận 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

4

