
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2031/SYT-VP 
V/v về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực 

tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh 

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trong Ngành; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các công ty/Chi nhánh dược trong tỉnh; 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập; 

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC. 

 

Thực hiện Văn bản số 3886/UBND-PC1 ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình 

thức trực tiếp tại bộ phận Một cửa các cấp. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh và để đảm bảo thực hiện mục tiêu “Vừa phòng chống 

dịch, vừa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội”. Sở Y tế thông báo đến 

UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực 

hiện TTHC một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng 

hình thức trực tiếp các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Y tế tại quầy số 6, Tầng 2 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: số 

02 A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh. Chuyên viên tiếp nhận và 

trả kết quả Sở Y tế, Điện thoại liên hệ: 02393737888 hoặc 0949308168. Thời 

gian thực hiện bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 21/6/2021. 

2. Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: Khẩu 

trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế. 

 Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thủ tục hành chính 

cần giải quyết được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đường Công Lự 

 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Q.Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các phòng CM thuộc Sở (để ph thực hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

Đăng tải cổng thông tin điện tử Sở. 
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