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Hà Tĩnh, ngày 30  tháng 12  năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi mức thu, nộp phí của một số thủ tục hành chính                         

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh                                                                   

từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 

 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 2763/QĐ-

UBND ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 

tỉnh Hà Tĩnh; 

Thực hiện Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí trong công tác an 

toàn vệ sinh thực phẩm; Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC; 

Thực hiện Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực 

y tế; Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC;  

Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính về 

việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; 

Sở Y tế xin thông báo:  

1. Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, mức thu, nộp phí của 

một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh 

thay đổi như sau: 

- Lĩnh vực an toàn thực phẩm (04 TTHC): thu, nộp phí bằng 90% mức 

phí, lệ phí của các thủ tục hành chính tương ứng quy định tại Quyết định số 

2606/QĐ-UBND và Quyết định số 2763/QĐ-UBND. 

- Lĩnh vực y tế dự phòng (02 TTHC); lĩnh vực trang thiết bị y tế (03 

TTHC); lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh (27 TTHC): thu, nộp phí bằng 70% 

mức phí, lệ phí của các thủ tục hành chính tương ứng quy định tại Quyết định số 

2606/QĐ-UBND và Quyết định số 2763/QĐ-UBND. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

2. Kể từ ngày 01/7/2021 trở đi, mức thu, nộp phí được thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 2606/QĐ-UBND và Quyết định số 2763/QĐ-UBND. 



 
 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá 

nhân phản ánh kịp thời để Sở Y tế nghiên cứu, giải quyết. 

Sở Y tế xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- TT Hành chính công tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế.                                                                                  
- Lưu: VT, KHTC, NVY;                                              

 

 Q. GIÁM ĐỐC 
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