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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc  

thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa đối với 04 thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu. 

(có Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; 

- Lưu: VT, KS. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        tháng 6 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 

người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

1.  Nội dung đơn giản hóa 

- Nội dung: Đề nghị bổ sung quy định “Trường hợp người đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề đang là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan 

công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp thì không cần có Phiếu lý lịch tư 

pháp”. 

- Lý do: Vì công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân 

dân, quân nhân chuyên nghiệp đã được cơ quan, đơn vị quản lý, theo dõi hồ sơ 

trong suốt quá trình công tác và học tập.  

2. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 

-  Ước tính tần suất giải quyết TTHC trong 01 năm là: 50 hồ sơ TTHC. 

- Chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 

105.746.900 đồng/năm. 

- Chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 

67.370.800 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm sau khi đơn giản hóa thủ tục hành chính cho tổ chức, cá 

nhân khi thực hiện TTHC: 38.376.100 đồng/năm (Tỷ lệ giảm 36,29% chi phí). 

3. Kiến nghị thực thi 

- Đề nghị bổ sung quy định “Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề đang là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân 

dân, quân nhân chuyên nghiệp thì không cần có Phiếu lý lịch tư pháp”. 

- Đề nghị bổ sung nội dung trên vào khoản 5, Điều 5 của Nghị định số 

109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề 

đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh.  

II. 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. 

1.  Nội dung đơn giản hóa 

- Nội dung: Đề nghị bổ sung quy định “Trường hợp người đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề đang là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan 
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công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp thì không cần có Phiếu lý lịch tư 

pháp”. 

- Lý do: Vì công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân 

dân, quân nhân chuyên nghiệp đã được cơ quan, đơn vị quản lý, theo dõi hồ sơ 

trong suốt quá trình công tác và học tập.  

2. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 

-  Ước tính tần suất giải quyết TTHC trong 01 năm là: 20 hồ sơ TTHC. 

- Chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 

67.387.080 đồng/năm. 

- Chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 

45.992.480  đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm sau khi đơn giản hóa thủ tục hành chính cho tổ chức, cá 

nhân khi thực hiện TTHC: 21.394.600 đồng/năm (tỷ lệ giảm được 32% chi phí). 

3. Kiến nghị thực thi 

- Đề nghị bổ sung quy định “Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề đang là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân 

dân, quân nhân chuyên nghiệp thì không cần có Phiếu lý lịch tư pháp”. 

- Đề nghị bổ sung nội dung trên vào khoản 5, điều 5 của Nghị định 
109/2016/NĐ-CP.  

III. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp 

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. 

1.  Nội dung đơn giản hóa 

- Nội dung: Đề nghị bổ sung quy định “Trường hợp người đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề đang là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan 

công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp thì không cần có Phiếu lý lịch tư 

pháp”. 

- Lý do: Vì công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân 

dân, quân nhân chuyên nghiệp đã được cơ quan, đơn vị quản lý, theo dõi hồ sơ 

trong suốt quá trình công tác và học tập.  

2. Lợi ích của phương án đơn giản hóa: 

2.1. Đối với trường hợp Cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình 

thức xét hồ sơ. 

- Ước tính tần suất giải quyết TTHC trong 01 năm là: 20 hồ sơ TTHC. 

- Chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 

43.251.400 đồng/năm. 

- Chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 

26.286.240 đồng/năm. 
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- Chi phí tiết kiệm sau khi đơn giản hóa thủ tục hành chính: 16.965.160 

đồng/năm. Giảm được 39% chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC 

2.2. Đối với trường hợp Cấp Chứng chỉ hành nghề dược do bị thu hồi 

theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật 

Dược.  

- Ước tính tần suất giải quyết TTHC trong 01 năm là: 20 hồ sơ TTHC. 

- Chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 

68.262.880 đồng/năm. 

- Chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 

47.745.120 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm sau khi đơn giản hóa thủ tục hành chính: 20.517.716 

đồng/năm. Giảm được 30% chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC. 

3. Kiến nghị thực thi 

- Đề nghị bổ sung quy định “Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề đang là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân 

dân, quân nhân chuyên nghiệp thì không cần có Phiếu lý lịch tư pháp”. 

- Đề nghị bổ sung nội dung trên vào khoản 1, Điều 3, Nghị định 54/2017/NĐ-

CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Dược. 

IV. 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 

1.  Nội dung đơn giản hóa 

- Nội dung: Sửa đổi, bổ sung vào TTHC: Nội dung thành phần hồ sơ, mục 

Phiếu lý lịch tư pháp, thêm “Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám 

định viên tư pháp đang là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công 

an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì không cần có 

Phiếu lý lịch tư pháp”. 

- Lý do: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp số 

56/2020/QH14 đã sửa đổi khoản 3, Điều 8 của Luật Giám định tư pháp quy 

định: “Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp đang là 

công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân 

chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì không cần có Phiếu lý lịch tư pháp”. 

2. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 

- Ước tính tần suất giải quyết TTHC trong 01 năm là: 03 hồ sơ TTHC. 

- Chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 

4.055.658 đồng/năm. 

- Chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 

1.686.486 đồng/năm. 
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- Chi phí tiết kiệm sau khi đơn giản hóa thủ tục hành chính: 2.369.190 

đồng/năm. Giảm được 58% chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành 

chính. 

3. Kiến nghị thực thi 

- Sửa đổi, bổ sung vào TTHC: Nội dung thành phần hồ sơ, mục Phiếu lý 

lịch tư pháp, thêm “Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư 

pháp đang là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, 

quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì không cần có Phiếu lý lịch 

tư pháp”. 

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 3 của Thông tư số 02/2014/TT-

BYT ngày 15/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ 

tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm 

thần. 
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