
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 5 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 03/5/2021, Sở Y tế ban hành Thông báo số 349/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;  

Nhằm đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân giải quyết Thủ tục 

hành chính liên quan đến lĩnh vực Y tế, 

Sở Y tế Thông báo:  

1. 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 06/5/2021. 

2. Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch phải bảo đảm công tác 

an toàn phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo 

đúng quy định; thực hiện nghiêm thông điệp “5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” của Bộ Y tế. 

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 trong giải quyết Thủ tục hành chính và trả kết quả TTHC qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

Sở Y tế thông báo để các tổ chức, cá nhân 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 tải) 

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

- Lưu: VT, VP.                                                                        

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 
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