
 

  

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 696/SYT-VP 

V/v tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ 

một số TTHC thuộc lĩnh vực y tế tại 

TTPVHCC tỉnh nhằm phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày 24  tháng 3 năm 2020 

 

         Kính gửi:   

- Các đơn vị trong Ngành; 

- Các phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Các công ty, chi nhánh dược trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa 

bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 1185/UBND-VX1 ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh 

về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; theo khuyến cáo của Bộ Y 

tế về việc hạn chế tập trung đông người, tránh tiếp xúc trực tiếp giữa người với 

người nhằm phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh. Kể từ ngày 25/3/2020 Sở Y 

tế  tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ các TTHC thuộc lĩnh vực y tế (đạt mức 

độ 3, 4 đã công bố) tại TTHCC tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Sở Y tế đề 

nghị: 

- Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trong Ngành thực hiện nghiêm túc 

việc nộp hồ sơ trực tuyến mức 3 đối với thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh trên phần mềm của Bộ Y tế. Đối với các thủ tục hành chính còn 

lại đơn vị nộp trực tuyến mức độ 3 trên phần mềm dịch vụ công của tỉnh 

“http://dichvucong.hatinh.gov.vn” hoặc qua dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính (BCCI) của Bưu điện. 

- Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 qua phần mềm dịch 

vụ công của tỉnh “http://dichvucong.hatinh.gov.vn” hoặc qua BCCI của Bưu 

điện. 

- Khuyến khích cá nhân, cơ quan, đơn vị… sử dụng các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4. 

- Tất cả cán bộ, công viên chức trong Ngành chủ động tuyên truyền, 

hướng dẫn, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia 

các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Y tế hoặc qua BCCI của Bưu 

điện.  

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 

sở y dược tư nhân đóng trên địa bàn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua 

BCCI của Bưu điện. 

http://dichvucong.hatinh.gov.vn/
http://dichvucong.hatinh.gov.vn/
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Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ qua BCCI: Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh Hà tĩnh (Sở Y tế) số 02A đường Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hà Tĩnh. Số 

điện thoại: 02393737888. 

- Tạm ngừng nhận các thủ tục hành chính sau cho tới khi có thông báo 

mới: 

+ Cấp Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo 

giới thiệu thuốc. 

+ Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm, với hình thức thông 

qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện.  

+ Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế. 

+ Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế. 

Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xin liên hệ cán bộ 

Tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế qua số điện thoại 0941300777  để được hỗ trợ./. 
     

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- TT PVHCC tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu VT, VP. 

 Gửi VB điện tử. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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