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Số:        /TB-SYT Lai Châu, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Lai Châu và dịch vụ 

công trực tuyến đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Y tế Lai Châu 

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP  ngày 23/11/2018  của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định  số 583/QĐ-UBND  ngày  24/5/2021  của  UBND  tỉnh  

Lai Châu công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã tích hợp trên Cổng 

dịch vụ quốc gia của tỉnh Lai Châu. 

Sở Y tế Lai Châu thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân nội dung như sau: 

1. Hiện nay, ngoài các hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu và qua dịch vụ bưu chính. Sở Y tế thực 

hiện việc tiếp nhân hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Lai Châu và dịch vụ công trực tuyến 

tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, cụ thể: 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 47 TTHC; 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 70 TTHC; 

- Dịch vụ công trực tuyến đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: 79 TTHC. 

(có phụ lục kèm theo) 

2. Cách thức nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến: 



- Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ 

công tỉnh Lai Châu: Tổ chức, cá nhân truy cấp vào Cổng dịch vụ công trực 

tuyến - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lai Châu tại địa chỉ 

https://dichvucong.laichau.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến. 

- Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp trên Cổng 

dịch vụ công Quốc gia: Tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến. 

3. Trả kết quả hồ sơ bằng hình thức trực tuyến hoặc qua đường bưu  điện. 

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, nếu có khó khăn vướng 

mắc đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với Lương Mạnh Hùng, chuyên viên văn 

phòng Sở, Công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu (số điện thoại:  0972347555) để 

được hướng dẫn, giải đáp. 

Sở Y tế thông báo rộng rãi tới Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân 

được biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Lai Châu (để b/c); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 Bùi Tiến Thanh 
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