
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ Y TẾ   

Số:              /TB-SYT  Tuyên Quang, ngày           tháng 3 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính 

 tại bộ phận “Một cửa” cơ quan Sở Y tế 

 

Ngày 03/02/2021, Sở Y tế ban hành Thông báo số 81/TB-SYT Về việc 

tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” 

cơ quan Sở Y tế do tình hình dịch bệnh COVID- 19 diễn biến phức tạp;  

Trước tình hình dịch bệnh COVID- 19 trong cả nước và trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang đã tương đối ổn định, cơ bản đã được kiểm soát và không 

có ca bệnh được ghi nhận. 

Sở Y tế Thông báo:  

Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với Thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực Dược, lĩnh vực Khám chữa bệnh tại bộ phận “Một cửa” cơ quan Sở Y 

tế từ ngày 04/3/2021. 

Sở Y tế thông báo để các cá nhân, tổ chức có liên quan biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:              
- Các cá nhân, tổ chức hành nghề Y, Dược; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Sở Thông tin & Truyền thông;           (đăng 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;      tải) 

- Các Phòng (tương đương) thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. Dương.                                                                        

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 
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