UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1955/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày

12tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung;
thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
ăn

u tT

h

h nh quy n

ph

ng ngày 19 6 2015;

ăn
á Ngh nh ủ h nh phủ: Số 63 2010 NĐ-CP ngày 08/6/2010
v kiểm soát thủ tụ hành h nh; số 92 2017 NĐ- P ngày 07 8 2017 sử
i, b
sung một số i u ủ á ngh nh liên qu n ến kiểm soát thủ tụ hành h nh;
ăn
Thông t số 02 2017 TT-VPCP ngày 31/10/2017 ủ Văn phòng
h nh phủ h ớng dẫn v nghiệp vụ kiểm soát thủ tụ hành h nh;
ăn
Quyết nh số 5359 QĐ-BYT ngày 12/11/2019 ủ Bộ Y tế v việ
ông bố thủ tụ hành h nh ợ sử
i, b sung lĩnh vự D ợ phẩm thuộ
phạm vi h năng quản lý nhà n ớ ủ Bộ Y tế tại á Thông t 02/2018/TTBYT; 03/2018/TT-BYT, 04/2018/TT-BYT, 11/2018/TT-BYT, 35/2018/TT-BYT và
36/2018/TT-BYT;
ăn
Quyết nh số 1435 QĐ-BYT ngày 04/3/2021 ủ Bộ Y tế v việ
ông bố thủ tụ hành h nh b bãi bỏ thuộ phạm vi h năng quản lý ủ Bộ Y
tế quy nh tại Ngh nh số 155 2018 NĐ-CP ngày 12/11/2018 ủ Chính phủ;
Theo
30/7/2021.

ngh

ủ Giám ố Sở Y tế tại Tờ trình số 176/TTr-SYT ngày
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục:
- 02 (hai) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định
1503/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ
thuộc thẩm quyền giải quyền của Sở Y tế;
- 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định số 977/QĐ-UBND
ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành
chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình.
( ó Phụ lụ D nh mụ kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (file điện tử);
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Văn Hoàn

Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(B n hành kèm theo Quyết nh số 1955 QĐ-UBND ngày12 tháng 8 năm 2021
ủ Ủy b n nhân dân tỉnh Thái Bình).
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên TTHC

Mã số
TTHC

Nội dung sửa đổi, bổ
sung
Mức phí
Mức phí mới
cũ

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM
Đánh giá duy trì
đáp ứng thực
hành tốt cơ sở
bán lẻ thuốc
1

(Thủ tụ số 01,
Phần II, Mụ B
Phụ lụ Quyết
nh 1503 QĐUBND
ngày
25/5/2020 ủ
UBND tỉnh)

1.002292.00 Không
0.00.00.H54

Đánh giá duy trì
đáp ứng thực
hành tốt cơ sở
phân
phối
thuốc, nguyên
liệu làm thuốc
2

(Thủ tụ số 01,
Phần II, Mụ B
Phụ lụ Quyết
nh 1503 QĐUBND
ngày
25/5/2020 ủ
UBND tỉnh)

1.002292.00 Không
0.00.00.H54

Quyết
định
số
1.000.000 5359/QĐ-BYT ngày
đồng
12/11/2019 của Bộ
Y tế về việc công
bố thủ tục hành
chính được sửa đổi,
bổ sung lĩnh vực
Dược phẩm thuộc
phạm vi chức năng
quản lý nhà nước
của Bộ Y tế tại các
Thông
tư
02/2018/TT-BYT;
03/2018/TT-BYT,
4.000.000 04/2018/TT-BYT,
11/2018/TT-BYT,
đồng
35/2018/TT-BYT và
36/2018/TT-BYT

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
STT

Tên TTHC

Mã số TTHC

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

1.

Công nhận cơ sở đủ điều kiện
thực hiện can thiệp y tế để xác
định lại giới tính đối với cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh trực
thuộc Sở Y tế, cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh của y tế
ngành, bệnh viện tư nhân
thuộc địa bàn quản lý
(Thủ tụ số 01, Lĩnh vự Giám
nh Y kho , Phụ lụ Quyết
nh 977 QĐ-UBND ngày
11/4/2019 ủ UBND tỉnh)

Quyết
định
số
1435/QĐ-BYT ngày
04/3/2021 của Bộ Y tế
về việc công bố thủ
tục hành chính bị bãi
1.000906.000. bỏ thuộc phạm vi
00.00.H54 chức năng quản lý của
Bộ Y tế quy định tại
Nghị
định
số
155/2018/NĐ-CP
ngày 12/11/2018 của
Chính phủ

