
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Số: 631/QĐ-UBND
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Phú Thọ, ngày  18 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc

thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4500/QĐ-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1435/QĐ-BYT ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi 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;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 51/TTr-SYT ngày 12/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Bãi bỏ: 06 (sáu) Thủ tục hành 
chính được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 
11/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (Chi tiết tại Danh mục kèm 
theo).
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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 các Sở: Y tế, 
Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan, tổ chức và 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang
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DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

TT Số hồ sơ 
TTHC Tên TTHC Văn bản QPPL quy định

nội dung bãi bỏ TTHC
I Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

1 1.000906

Công  nhận  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 đủ  điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định 
lại giới tính

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Y tế

II Lĩnh vực Dược

1 1.003924 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc 
và nguyên liệu làm thuốc

2 1.004005 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc 
và nguyên liệu làm thuốc

3 1.004024 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính       
phủ quy định chi tiết mốt số điều và biện pháp thi hành Luật 
dược

4 1.004074 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết mốt số điều và biện pháp thi hành Luật 
dược

III Lĩnh vực Mỹ phẩm

1 Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm 
mỹ phẩm

Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo 
đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực 
quản lý của Bộ Y tế

https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-03-2018-tt-byt-ve-thuc-hanh-tot-phan-phoi-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-159989-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/nghi-dinh-54-2017-nd-cp-chinh-phu-114303-d1.html
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