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Thai Nguyen, ngàyJtháng 9 nám 2020
QUYET D!NH

V vic cong bô Danh miic thu tuic hành chInh m&i/sfra di, bô sung hoc
bj bãi bô trong linh virc: Trang thiêt bj y tê; Khám bnh, chü'a bnh;
Y tê dir phông thuc thâm quyên giãi quyêt cüa S& Y tê tinh Thai Nguyen
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH THAI NGUYEN
Can c&Lut Td chz'c chInh quyn djaphiroiig nám 2015,
Can th Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cia ChInh phi ye'
kiem soát thi tuc hành chInh, Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cia
ChInh phi sz'ra do2i, bô sung mt so diêu cia các Nghj djnh lien quan den
kiem soát thi tyc hành chInh, Nghj djnh so 92/2017/ND-CP ngày 07/08/2017
cia ChInh phü tha dOi, hO sung m3t sO diêu cia các Nghj djnh lien quan den
kiêm soát th tuc hành chInh,
Can c Nghj djnh sO' 61/2018/ND-CT ngày 23/4/2018 cza Ci'zInh phi v
thtc hin cci ché m3t cira, m5t cz'ca lien thông trong giái quyêt thu tyc hành chInh;
Can cu' Thông tic sO' 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cña Bó trithng,
Chi nhim Van phông ChInh phü hirO'ng dan ye nghip vy kiêm soát thu tyc
hành chInh,
Can cu' Thông tic so 01/2018/TT-VPCPngày 23/11/2018 cña Bó trirO'ng,
Chi nhiçm Van phông CiiInh phi hwO'ng dan thi hành m5t so quy djnh cüa
Nghj djnh sO 61/2018/ND-CT ngày 23/4/2018 cña ChInh phz ye thirc hiçn
co' chê mót ci'ra, mt ci'ra lien thông trong giái quyêt thz tyc hành chInh,
Can cii' Quye't djnh so' 745/QD-BYT ngày 28/02/2019 cia Bó trirOng Bó Y te
ye vic cong bô thz tyc hành chInh mó'i ban hành/tha dôi, bô sung hoic thay thê/
bj bäi ho linh vrc trang thiét bjy tê thucphgm vi ch&c náng quán l cüa B5 Yté;
Can ct' Quye't djnh so' 3931/QD-BYT ngày 11/9/2020 cia Bô trirO'ng B5 Y te
ye viçc cOng bô thi tyc hành chInh dircrc bãi ho thuc phgm vi chi'c nang quán l•
cua Bó Yté dirçrc quy djnh tgi Thông tu'sô 14/2015/TIT-BYTngày 25/6/2015,
Can ci QuyOt djnh so' 1739/QD-BYTngày 16/4/2020 cia Bô trirO'ng Bó YtI
ye viçc cOng bô thz, tyc hành chInh dtrcic hal bO trong linh vicc khám bnh, chüa bênh
dwcrc quy djnh tgi ThOng tu'sO 16/2014/TT-BYTngày 22/5/2014 cua Bô Yte';
Theo d nghj cua Giám dO'c sa Yte'.
QUYET IMNH:
Diu 1. Cong b kern theo Quy& dnh nay Danh miic thu tiic hãnh chInh rnói/
süa dôi, bô sung hotc bj bâi bô trong 1mb virc: Trang thit bj y t; Khám bênh,
chta bnh; Y tê dir phông thuc thm quyn giâi quyt cüa S Y t tinh Thai Nguyen
(CO Phy lyc I kern theo).
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Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k. Quy& djnh
nay bâi bO mt s thu titc hành chInh dã dugc cong b tai các Quy& djnh sau:
1. Bãi bO 07 thu tçic hành chInh llnh vçrc khám bnh, chüa bnh; 01 thu tçtc
hành chInh 11th virc y té dir phông tai Quyêt djnh so 695/QD-UBND ngây
19/3/2018 cüa Chü tjch UBND tinh ye vic cong bô Danh miic thu tiic hành chInh
thuc thâm quyên cüa Sâ Y té tinh Thai Nguyen.
2. Bãi bO 07 thu tc hành chinh 11th we khám bnh, chta bnh; 01 thu tiic
hành chInh 11th we y té dir phOng ti Quyêt djnh so 4053/QD-UBND ngày
28/12/2018 cüa Chu tich UBND tinh ye viêc cong bô Danh miic thu tVc
hành chInh llnh vrc y tê thçrc hin tiép nhn ho so, trâ két qua vâ không th%rc hin
tiép thin ho so', trâ két qua tii B phn tiêp than và trâ két qua giãi quyêt thu tic
hành chInh các cap tinh Thai Nguyen.
(Co Phy lyc II kern theo,).
Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Y t;
Chü tjch UBND các huyn, thânh ph& thj xâ và các t chüc, cá nhân có lien quan
chju trách thim thi hành Quyt djnh nay./.w"
Noi nhân:
- Niur Diêu 3;
- Cic KSTI'HC, Van phông ChInh phü;
-BôYtê;
- ChU tjch, các PCT UBND tinh;
- LDVP UBND tinh: dic Ton;
- Trung tam Thông tin tinh;
- Liiu: VT, KSTT.Trangnt, J

Vu Hing Bc

Phi luc I
DANH MUC THU TUC HANH CHINH LiNH VC TRANG THIET B! Y TE DU'Q'C CONG BO MOI/SIYA DOI,
BO SUNG THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA S Y TE TINH THAI NGUYEN
(Ban hành kern theo Quyé't djnh sá:/öI/QD-UBND ngày /9/2O2O
cüa Chü tjch UBND tinh Thai Nguyen)
1. THU TVC HANH CHINH CAP T!NH
STT

Ten thu tc
hành chInh

Thôi hin

Dja dim

PhI, I phi

giãi quyt

thtrc hin

('nlu co)

Can cfr pháp 1

Danh mile thu tiic hành chInh m&i ban hành linh viyc trang thit bj y tê
Diu chinh
thông
tin
trong h so
cong b dü
diu
kin
san
xuat
trang thit
bj Y te

03 ngày lam
vic k tr
vic k t1r
ngày ghi trén
Phiu
tip
nhan

B phn tip nhn h so
và trâ kt qua giâi quyêt
TTHC, Si Y tê tinh
Thai Nguyen
Dja chi: S 27, duô'ng
Bn Tuqng, phumg
Tnrng Vuong, thành
ph Thai Nguyen, tinh
Thai Nguyen

Không

1. Lutt du tu
2. Ngh djnh s 36/2016/ND-CP
ngày 15/5/2016 cüa ChInh phü
quãn 1 trang thit bj y t.
3. Nghj djnh s 169/2018/ND-CP
ngày 3 1/12/2018 cüa ChInh phü
sra di, b sung mt s diu cüa
Nghj djnh s 36/2016-CP ngày
15/5/2016 cüa ChInh phü quân 1
trang thit bj y t.
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STT
2

II

Ten thu tuc
hành chInh
Diu chinh
thông
tin
trong h so
cong b dü
diu kin
mua
ban
trang thit
bj Y te loai
B, C, D

Thôi hn

Bla dim

PhI, 1 phi

giãi quyt

thirc hin

(né'u co)

03 ngày lam
vic k tilt
vic k tilt
ngày ghi trên
Phiu
tiep

B phn tip nhn h so
và trã k& qua giâiquyêt
TTHC, So Y te tinh
Thai Nguyen

Không

Dja chi: S 27, dii?ng
Bn T.rgng, phung
Trung Vug, thành
ph Thai Nguyen, tinh
Thai Nguyen

Can cfr pháp 1
1.Lut du tix
2. Nghj djnh s 36/2016/ND-CP
ngày 15/5/20 16 cüa ChInh phü
quân i trang thit b y t.
3. Nghj djnh s 169/2018/ND-CP
ngày 3 1/12/2018 cüa ChInh phü
silra di, b sung mt s diu cüa
Nghj djnh s 36/2016/ND-CP ngày
15/5/2016 cüa ChInh phü quân 1
trang thi& bj y

Danh mt1c thu tiic hành chinh linh virc trang thit bj y tê thrçrc sfra dôi, bô sung
Cong b dü
diu kin
san
xut
trang thit
bj Y te

03 ngây lam
vic k tilt
ngày nhn dü
h so hcip 1.

B phn tip nhn h so
PhI thtm dijnh diu kin
và trã kt qua giãi quy& kinh doanh thuc linh virc
TTHC, Si Y t tinh trang thit bj Y té:
Thai Nguyen
3.000.000dng/1 h so
Dja chi: S 27, dung (K tir ngày 08/7/2020 dn
Bn Ti.rçmg, phumg hIt ngày 31/12/2020:
Trung Vucmg, thành
ph Thai Nguyen, tinh PhI thám dinh diêu kiên kinh
doanh thuc linh virc trang
Thai Nguyen

Ghi chi'i: Phn chI? in nghiêng là n5i dung tha dii, bd sung

1.Lut du tu
2. Nghj djnh s 3612016/ND-CP
ngày 15/5/2016 cilia ChInh phü
quân l trang thi& bj y t.
3. Nghj djnh s 169/2018/ND-cP
ngày 3 1/12/2018 cña C'hInh phi
sfta ddi, bd sung m5t s dié'u cta
Nghi djnh so' 3 6/201 6/ND-CT ngày
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STT

Ten thu tuc
hành chInh

Thôi hin

Bla diem

PhI, I phi

giai quyt

thirc hin

(né'u co)

Càncfrpháp1

thietbjyte': 2.100.000dng/1 15/5/2016 cla Chinhphi quán l)
sd
trang thilt bj y te'
Theo quy djnh tgi Thông
tu' 64/2020/1iBTC
ngày
08/07/2020 cia Bô tru'&ng Bó
Tài chInh)

4. Thông tu s 278/2016/TT-BTC
ngày 14/11/2016 cia B5 truàngB5
Tài chInh quy áinh mz'c thu, ché'dó
thu, n5p, quán l và th dyng phi
trong linh vrc y tê
5. Thông hr 64/2020/TT-BTC ngày
08/07/2020 cüa Bô tru'&ng Bó Tài
chInh quy djnh v mi'c thu, n5p phi
trong li'nh vrc y te'

2

Cong
b
tiêu chun
áp diing di
vOi
trang
thit bj Y te
thuôc 1oi A

03 ngày lam
vic k tilt
ngày nhn dü
h so hçip 1.

B phn tip nhn h so
và trã kt qua giãi quyt
TTHC, Sâ Y t tinh
Thai Nguyen

PhI thm djnh cong b trang 1.Lut du tu
thit bj y t 1oi A: 2. Nghi djnh s 36/2016/ND-CP
1 .000.000dng/1 h so
ngày 15/5/2016 cilia ChInh phü
(K tic ngày 08/7/2020 dn quãn 1 trang thi& bj y t&
Dja chi: S 27, dung hIt ngày 31/12/2020.
3. Nghj djnh sd 169/2018/ND-cP
Bn Tuçing, phung PhI thdm dinh cong bó trang
ngày 3 1/12/2018 cia ChInh phi
Tnmg Vuong, thành thilt
i ij A: sica di, bd sung m5t sO' diê'u cia
bi
ph Thai Nguyen, tmh 700. 000dng/1 hsci
Nghj djnh s 36/2016/ND-GP ngày
Thai Nguyen

Ghi chá: Phdn chi7' in nghieng là nçi dung sira di, bá sung

4

STT

Ten thu tuc
hành chInh

Thôi hn

Dja dim

PhI, 1 phi

giãi quyt

thirc hin

('né'u co)
Theo quy djnh tgi Thông
tu
64/2020/1TBTC ngày
08/07/2020 cia Bó trithng Bô
Tài chinh).

Can cir pháp 1
15/5/2016 cia ChInhphü quán lj
trang thié't bj y tê'
4. Thông hr s 278/2016/TT-BTC
ngày 14/11/2016 cia B5 tnthngB3
Tài chInh quy dinh mc thu, ché do
thu, nôp, quán lj và s& dyng phi
trong linh v,rc y te'
5. Thông tu' 64/2020/TT-BTC ngày
08/07/2020 cia Bó tru'áng Bó Tài
chInh quy djnh v mt'c thu, n5p phi
trong linh vzrc y té'
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Cong b dü
diu kin
mua
ban
trang thit
bjytthuc
loi B, C, D

03 ngày lam
vic k tui
ngày nhn dü
h so hçp 1.

B phn tip nhn h so
PhI thm djnh diu kin
va trá kt qua giâi quyt kinh doanh thuc linh vrc
TTHC, Si Y t tinh trang thit bj Y tê:
Thai Nguyen
3.000.000 dng/1 h so
Dja chi: S 27, dug (K tir ngày 08/7/2020 dIn
Bn Tung, phung hIt ngày 3]/12/2020.•
Trung Vucmg, thành
pM Thai Nguyen, tinh PhI thdm d.inh diêu kiên kinh
doanh thuc linh vy'c trang
Thai Nguyen

Ghi chá: Phdn chi? in nghiêng là nç5i dung sz'ra ddi, bd sung

1.Lust du tix
2. Nghj djnh s 36/2016/ND-CP
ngày 15/5/2016 cüa Chinh phü
quân l trang thit bj y t.
3. Nghj dinh sd 169/2018/ND-cP
ngày 3 1/12/2018 cza Chinh phi
si'ra dli, hI sung m5t sl dieu cia
Ngh/ djnh sd 3 6/201 6/ND-CT ngày
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STT

Ten thu tue
an c in

Thôi htn

Dja dim

PhI, 1 phi

giãiquyêt

thiychin

(nêuco)

Can dr phap ly

thiê't bjy té': 2.100.000 dng/1 15/5/2016 cia ChInh phi quán lj
h So'
trang thié't bj y té'i
Theo quy djnh tgi Thông tic
64/2020/1iBTC
ngày
08/07/2020 cüa Bó truO'ng Bó
Tài chInh quy dinh ye' m&c
thu, n3p phi trong linh vy'c y
te)

Ghi chü: Phcn chi' in nghieng là n5i dung si'a dii, bd sung

4. Thông tic so' 278/20]6/TT-BTC
ngày 14/11/2016 cia B5 trwó'ng Bó
Tài chInh quy dinh m&c thu, chê' d5
thu, nóp, quán lj và th dyng phi
trong linh vcc y té'
5. Thông tic 64/2020/TT-BTC ngày
08/07/2020 cia Bó tru'ó'ng Bô Tài
chinh quy dinh ve m&c thu, n5p phi
trong linh virc y tl

PhuLucil
DANH MUC THU TUC HANH CH!NH B! BA! BO LiNH VUC KHAM BNH, CHtJ'A BNH;
LINH VUC Y TE DU' PHONG THUQC PHM VI QUAN L CUA S( Y TE T!NH THAI NGUYEN
(Ban hành kern theo Quye't djnh sá:á'f /QD- UBND ngàyl/ g /2020
cza Chz tjch UBND tinh Thai Nguyen)
1. Bãi ho thu tyc hành chInh linh vlrc: Khám bnh, chü'a bnh; y t dtr phOng tui Quyt d!nh so 695/QJJ-UBND
ngày 19/3/2018 cüa Chü tjch UBND tinh ye vic cong bô Danh myc thu tyc hành chInh thuc thâm quyên cüa S& Y tê
tInh Thai Nguyen
STT

Ten thu tue hành chInh

I

Linh vijc khám bnh, chil'a bnh

1

Cp chirng chi hành ngh bác s5 gia dInh thuc thm quyn
cüa Sâ Y t tü ngày 01/01/2016

2

3

Ten VBQPPL quy dlnh vic bãi bO,
hüy ho thu tyc hành chInh

- Thông tu s 21/201 9/TT-BYT ngày 21 tháng 8
Cp 1ti chirng chi hành ngh bác s5 gia dInh di vii ngixèd 11am 2019 cüa B trithng B Y t huâng din thI dim
Vit Nam bj m.t hotc hu hông hotc bj thu hi chüng chi boat dng y hçc gia dInh
hành ngh theo quy djnh tai Dim a, b, Khoãn 1 Diu 29
Lut khám bnh, chüa bnh thuc thm quyn cüa Si Y tê - Quy& djnh s 173 9/QD-BYT ngày 16/4/2020 cüa
B triRing B Y t v vic cong b thu t1ic hành
Cp 1ti chüng chi hành ngh bác s5 gia dInh di viii nguii chInh duqc bãi bO trong lTnh virc khám bnh, chüa
Vit Nam bj mt hoc hi.r hông hotc bj thu hi chüiig chi beth duçic quy djnh tai Thông tu s 16/2014/TThành ngh theo quy djnh tai Dim c, d, d, e và g tai Khoân BYT ngày 22/5/20 14 cüa B Y t
1 Diu 29 Luât khám beth, chi)a bnh thuc thm quyn
cOaS&Yt

2
STT

Ten thu tue hành chInh

Ten VBQPPL quy djnh vic bãi bO,
hüy bO thu ttic hành chInh

4

Cp giy phép hoat ding di vi phông khám bác s gia
dInh dc 1p thuc thm quyn cüa Sà Y t

5

Cp lai giy phép hott dng di vi phông khám bác s - Thông tu s 21/201 9/TT-BYT ngày 21 tháng 8
gia dInh thuc thm quyn cüa Si Y th khi thay di dja nàm 2019 cüa B triRing B Y t huó'ng dn thI diem
dim
boat dng y h9c gia dmnh

6

C.p 1aj giy phép boat dng di vâi phông khám bác s
gia dInh thuc thm quyn cüa Si Y t do bj mt hoc hu
hong hotc giy phép bj thu hi do cp không dung thm
quyén

7

B sung, diu chinh phm vi hoat &ng bác s5 gia dmnh di
vâi phông khám da khoa ho.c bnh vin da khoa thuc
thm quyn cüa Si Y t

II

Thu tyc hành chInh I1nh vrc y tê thy phông

1

Quyt djnh s 393 1/QD-BYT ngây 11/9/2020 cUa
B Y t v vic cOng b thu tVc hãnh chInh duqc bãi
Duyt dr trü vâ phân phi thuc Methadone thuc thtm
bO thuc phm vi chüc näng quân 1 cüa B Y t
quyên quãn 1 cüa Si Y t
dugc quy djnh tai Thông tu s 14/2015/TT-BYT
ngày 25/6/20 15

- Quyt djnh s 1739/QD-BYT ngày 16/4/2020 cña
B trithng Bô Y t v vic cong b thu tiic hành
chInh dugc bãi bO trong 11th virc khám bnh, chCia
beth duçic quy djnh tai Thông tu s 16/2014/TTBYT ngày 22/5/20 14 cUa B Y t

3
2. Bãi bô thu tiic hành chInh linh vtrc: Khám bnh, chfra bnh; y t dir phông tti Quyt djnh s 4053/QD-UBND
ngay 28/12/2018 cüa Chü tich UBND tinh ye viêc cong bô danh muc thu tuc hanh chinh Iinh vtrc y tê thtrc hiên tiêp
nhn ho so', trã kêt qua va không thuyc hin tiêp nhn ho so', trã kêt qua tti b phn tiêp nhIn và trã kêt qua giãi
quyêt thu tyc hành chInh các cap tinh Thai Nguyen
STT

Ten thu tiic hành chInh

I

Linh virc khám bnh, chii'a bênh

1

Cp chirng chi hành ngh bác s gia dInh thuc thm quyn cüa Si Y t tü ngày 01/01/20 16

2

Cp laj chimg chi hành ngh bác s' gia dInh di vói ngisi Vit Nam bj mt hoc his hông hoc bj thu hM chüng
chi hành nghê theo quy djnh ti Diem a, b, Khoân 1 Diêu 29 Luat khám bnh, chüa bnh thuc thâm quyên cüa
SâYtê

3

Cp lai chirng chi hành ngh bác s5 gia dInh di vi ngu?i Vit Nam bj mt hotc his hông hotc bj thu hi chüng
chi hành nghê theo quy djnh tai Diem c, d, d, e và g tai Khoân 1 Diêu 29 Lust khám bnh, chüa bnh thuc thâm
quyén cüa S Y té

4

Cp giy phép boat dng di vi phông khám bác s9 gia dInh dc 1p thuOc thm quyn cüa S Y t
Cp lai giy phép hoat ding d& vâi phông khám bác s gia dInh thuc thtm quyn cüa Si Y t khi thay di dja
diem

6

Cp laj giy phép hoat dng di vi phông khám bác s5 gia dInh thuc thm quyn cüa Si Y t do bj mtt hotc
his hông hoc giây phép bj thu hôi do cap không dung thâm quyên
B sung, diu chinh phm vi hoat dng bác s5 gia dInh di vâi phông khám da khoa hoc bnh vin da khoa
thuc thâm quyên cüa Si Y te

II

Thu tçic hãnh chInh linh vIrc y t dij phông

1

Duyt dir trü và phân phi thuc Methadone thuc thm quyn quãn 1 cüa Si Y t

