UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ Y TẾ
Số:1069 /SYT-VP
V/v rà soát TTHC thuộc lĩnh
vực tham mưu, thực hiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 01 tháng 56 năm 2022

Kính gửi:
-

Các phòng: Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán bộ;
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
Trung tâm Pháp y;
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Thực hiện kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Lai
Châu về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai
Châu.
Thực hiện kế hoạch số 25/KH-SYT ngày 16/02/2022 của Sở Y tế về kiểm
soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022.
Với mục đích rà soát để tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định
công bố danh mục TTHC công bố mới, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung; phê duyệt quy
trình nội bộ các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế
yêu cầu:
1. Các phòng chức năng, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc rà soát các
TTHC đang thực hiện, tập trung vào một số nội dung sau:
- Các căn cứ pháp lý mới chưa được bổ sung vào TTHC.
- Mức độ dịch vụ công trực tuyến của TTHC.
- Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận và trả kết quả.
- Quy trình nội bộ của TTHC, TTHC liên thông: đề xuất sửa đổi (nếu cần
thiết); xây dựng quy trình nội bộ đối với TTHC chưa có quy trình nội bộ.
- Thời hạn giải quyết.
- Mức thu phí, lệ phí.
- Biểu mẫu áp dụng trong TTHC.
- Ngoài các nội dung rà soát trên các phòng, đơn vị có thể đề xuất các nội
dung khác ...
2. Lĩnh vực rà soát TTHC của các phòng, các đơn vị:
- Phòng Nghiệp vụ Y: Khám bệnh, chữa bệnh; Y tế dự phòng; Đào tạo,
Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin; Tài chính y tế.
- Phòng Nghiệp vụ Dược: Dược phẩm; Mỹ phẩm; Trang thiết bị và công
trình y tế.
- Phòng Tổ chức cán bộ: Tổ chức cán bộ.
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng.
- Trung tâm Pháp y: Giám định y khoa.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Y tế dự phòng.

Chi tiết các TTHC được đăng trên cổng dịch vụ công của tỉnh
(https://dichvucong.laichau.gov.vn) và cổng dịch vụ công Quốc gia
(https://dichvucong.gov.vn). Tài liệu tham khảo (Thông tư, Nghị định, Quyết
định…) đăng trên Trang TTĐT Sở Y tế.
Kết quả rà soát gửi về Sở Y tế trước ngày 10/6/2022, bản điện tử gửi vào
địa chỉ email: vp.soyt@laichau.gov.vn để tổng hợp. Báo cáo nêu rõ TTHC nào giữ
nguyên, TTHC nào để nghị sửa đổi, bổ sung (theo biểu mẫu đính kèm). Kết quả rà
soát là căn cứ để đánh giá chất lượng cải cách hành chính của đơn vị.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ
đồng chí Nguyễn Thị Mai, chuyên viên văn phòng Sở (ĐT: 0912.748.017) để phối
hợp thực hiện.
Nhận được văn bản này, yêu cầu lãnh đạo các phòng, các đơn vị nghiêm túc
triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Ban Giám đốc Sở Y tế;
Đăng tải trang TTĐT Sở Y tế
Lưu: VT, VP.
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Nguyễn Thế Phong

