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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số:    2703  /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày   05   tháng 11 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 

––––––––––––  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 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 nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quyết định số 4318/QĐ-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Bộ Y tế; Quyết định số 4500/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được bãi 

bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 

201/TTr-SYT ngày 03/11/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ (05 thủ tục cấp tỉnh) lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Y tế, công bố tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 

22/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ 

tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh 

Hòa Bình.  

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế; 

Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Bùi Văn Khánh 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số  2703/QĐ-UBND ngày   05 tháng  11 năm 2020 của chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––  

 

STT Mã hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.003924.000.00.00.H28 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu 

2 1.004005.000.00.00.H28 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu 

3 1.004024.000.00.00.H28 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu 

4 1.004074.000.00.00.H28 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu 

5 1.001957.000.00.00.H28 

Thủ tục cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc 

Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, 

dược tư thục trên địa bàn quản lý 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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