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S& ffof'f/QD-TJBND Gia Lai, ngày A tháng 9 nárn 2019 

QUYET D!NH 
• A A A A• A 9 9 A A Ye viçc plie duyçt quy trinh iii b9 glai quyet thu ttc hanli chinh thuQc tharn 

quyên tiêp nhn, giãi quyét cüa S& V tê tInh Gia Lai 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TiNH 

Can ci'r Lut T chrc chInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 nam 2015; 

Can cir Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngày 23 tháng 4 näm 2018 cüa ChInh 
phü vhhirc hin ca ch rnt cCra, rnt cra lien thông giâi quy& thu tic hành chInh; 

Can cir Thông t.r s 01/201 8/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 näm 2018 cüa Van 
phông ChInh phü hisâng dn thi hành rnt s quy djnh ca Nghj djnh 
s 61/20181ND-CP ngày 23 tháng 4 nàm 2018 cüa ChInh phü v thrc hin co ch 
rnt ctra, rnt c1ra lien thông trong giâi quyêt thu tlC hành chInh; 

Xét d nghj cüa Giárn d& Sâ Y t& 

QUYET D!NII: 

Diêu 1. Phê duyt quy trInh ni b giài quyêt thu tiiC hành chInh thuc thâm 
quyn tip nhin, giâi quy& cüa Sâ Y t tinh Gia Lai (Co phy lyc kern theo,). 

Diéu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc thi hành kê tix ngày k. 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám ctc Sö Y t, Giárn dc Trung 
tarn Ph.iC viii hãnh chInh cong t'4 và các t chüc, Ca nhân có lien quan chju trách 
nhirn thi hành Quyt djnh này.4 

Noi 1111(111: 
-NhtrDiêu2; 
- Cc 1(iêlM soát TTHC-Vàri phong ChInh phi; 
- Chi tjch, các Phó Chit tjch UBND tinh; 
- Cong thông tin din tr tinh; 
- LLru: VT, NC. 



Phii hic 
Q1 BQ GIAI QUYET CAC TTHC THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA S( Y TE 

yj4in theo Quye't djnh sn9Oq/QDUBND  ngày/6 /9/2019 cza 'Chi tjch Uy ban nhdn dan tinh,) 

HANH NGHE KHAM, CIIU'A BNH 

Các 
btr&c 

TrInh tu' 
thirc hin 

Bphn,cán 
b cong chfrc, 

viên chfrc 
gjäj quyt 

SO' 

ThOi gian tip nhn và 
giãi quyt h so' 

Co' quan phi 
hqp (nu co) 

Trinh các 
cap co' 
thâm 

quyên cao 
hon (nu 

co) 

Mo tã quy trInh 

1. Thu t1ic: Cp ln du và cp 1i chfrng chi hành ngh 
t 

khám bnh, ch&a bnh 861 v&i ngu'Oi Vit Nam thuc thm quyn cüa S& Y 

Buàc 
I 

Tip nhn 
ho so 

B phn tiêp 
nhn và trâ 
két qua t?i 
TTPVHCC 

2 ngày 

Không có Không cO 

(1): H so nô,p tai  TTPVHCC ti6p nhn 
và in Giy tiêp nhn h so và hn trà kêt 
qua cho t6 chrc, cá nhán; 
(2): Cong chc tip nhn h so chuyn 
ho so cho PhOng Nghip vi y (k nMn 
vào phiu kiêm soát qua tnmnh giãi quyét 
h so). Lãnh 8ao phong chuyên h so 
cho cong chc phi trách chuyên mon 
thij 1 ho so. 
ThAm dinh h so: 
- Truông hcip ho so không dáp rng yêu 
câu: trá v 1i TTPVHCC kern thông 
báo cCia phOng chuyên mOn d TCCN 
len b6 sung, hoàn thin 'ai h so. 

- Trtr&ng hqp h so dáp rng yêu cu thi 
tong hçtp ho so báo HOi  dng tir van 
thâm dinh h so 

- TnrOng hqp thrn djth d?t  tlii cO+ig 
chCrc phii trách tin hành inAch$ig  chi 

Buàc 
2 

Chü tn 
diu ph6i 
thm cljnh 

Cong 
chrcphOng 

Nghip y 
20 ngày 

Thm djnh 
trInh phé 

duyt 

Cong 
chücphong 

Nghip vi Y 
3 ngày 

Btx&c 
Phé duyt 

LAnh dao Sâ 3 ngày 

Bu'âc 
Trâ kt qua 

B phn tip 
nhân và trã 
két qua ti 
TTPVHCC 

2 ngày 

I 
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hành ngh d trInh LAnh dao  phông k 
nháy. 

(3): Sau khi trInh lAnh do k duyt 
xong, cong chtrc phii trách chuyén cho 
vAn thx vào s6, dóng dAu. 

(4): COn chCrc phi trách giao k& qua 
giái quyêt cho cong chrc Bô phn tip 
nhn và trã kt qua tai TTPVHCC trA 
kt qua cho t chác, cong dan 

Tngcng 30ngày 

2. Thu tiic: Cp b sung phm vi chuyên mon trong chfrng chi hành nghê 

Bwrc 
I 

Tip nhn 
A 

ho so 

BO phn tip 
nhn và trà 
kêt qua ti 
TTPVHCC 

2 ngày 

Khong cO Không Co 

(1): H so n ,p tai  TTPVHCC tip nhn 
và in Gi tiêp nhn h so và hçn trá kt 
qua cho tO chrc, cá nhân; 

(2): Cong chic tip nhn h so chuyn 
ho so cho PhOng Nghip vt Y (k nhn 
vao phiu kim soát qua trinh giãi quy& 
h scx). LAnh dao  phOng chuyn h so 
cho cong chtc phi trách chuyên mon 
th 1 ho so. 

Thm dinh h so: 

- Tru&ng hqp h so không dáp (mg yêu 
cAu: trá v lai  TTPVHCC kern thông 
báo cCja phOng chuyên mon cM TCCN 
len bô sung, hoàn thin lai  h so. 

- Tnr&ng hqp h so dáp (mg yêu câu thI 
t6ng hqp h so báo Hi dng tix vn 
th.mn djnh h so 

- Tnring hçvp thAmn djnh dat  thI cOng 
ch(rc phii trách tin hành ra quyt djnh 
b sung pham vi chuyên mon dê trInh 
LAnh dao  phông k nháy. 

(3): Sau khi trmnh lAnh dao k duyt 
xong, cOng ch(rc phi trách chuyên cho 

B,thc 
2 

Chü trI 
diu phi 
thAm djnh 

Cong 
chcphôna 

Nghiep y 
20 ngày 

Thm djnh 
trInh phê 

duyt 

Cong 
chcrcphong 

NghipviY 
3 ngày 

Bi.ràc 
Phé duyt 

LAnh dao  So 
ngày 

BirOc 
Ira k& qua 

BO phn tip 
nhân va trâ 
kt qua tai 
TTPVHCC 

2 ngày 

T6ng cong 30 ngày 
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van thu vào s& dóng du. 

(4): Côn chCrc phu trách giao kEt qua 

giâi quyêt cho cong chcrc B phn tiêp 
nhn và trã kt qua tai TTPVHCC trã 
k& qua cho t chirc, cong dan 

3.' hflay di phm vi chuyên mon trong chfrng chi hành ngh khám bnh, chfra bnh. 

Buàc Tip nhn 
ho so 

B phn tip 
nhn và trá 
kt qua tai 
TTPVHCC 

2 ngày 

Khong có Không có 

(1): H so nOp tai  TTPVHCC tip nhn 
và in Giy tiêp nhn h so và hçn trã k& 
qua cho tO chc, cá nhân; 

(2): Cong chc tip nhn h so chuyn 
ho so cho Phông Nghip vi Y (k nhn 
vào phiéu kiêm soát qua trinh giái quyt 
h say. Lãnh dao  phOng chuyên h so 
cho con ch(rc phv trách chuyên mon 

• I ho so. 
Th.m djnh h so: 

- Trtx&ng hqp h so không dáp 1mg yêu 
cu: trâ v Iai  TTPVHCC kern thông 
báo cüa phOng chuyên mon dE TCCN 
len b sung, hoân thin lai h so. 

- Truing hqp h so dáp 1mg yêu cu thI 
t6ng hcip h so báo Hi dng tu vk 
thâm dinh h so 

- Trtthng hqp thm djnh dat  thI cOng 
chlrc phii trách tin hành in chlrng chi 
thay doi ph?m vi chuyên mOn d trinh 
Lãnh dao  phOng k nháy. 

(3): Sau khi trinh lânh do k duyt 
xong, cOng chirc phi trách chuyên cho 
vAn thu vào s, dong du. 

(4): Cong chlre phi trách giao k& qua 

giái quyêt cho cong chlrc B ph.n tip 
nhn và trá kt qua tai TTPVHCC trA 
kt qua cho t chüc, cOng dan 

Buâc 
2 

Ch tn 
diu phi 
th.m djnh 

Cong 
chcphOng 

Nghip y 
20 ngày 

Th.m djnh 
trInh phê 

duyt 

Cong 
chcphOng 

Nghip 
3 ngày 

Btrâc 
Phê duyt 

LAnh dao 
3 ngay 

Buàc 
Trâ k& qua 

B phn tip 
nhn va trã 
kt qua tai 

TTPVHCC 

2 ngày 

3 
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Ting cong 30 ngày 

.}t4: 
-,  I1I 

Cp diu chinh chfrng chi hành ngh khám bnh, chfra bnh trong tru?rng hqp ngh thay dOi hQ Va tn, ngãy tháng 

nhân 
h sa 

Bô phn tip 
nhn va trã 
kEt qua 
TTPVHCC 

2 ngày 

Không có Không có 

(1): H sa np tai  TTPVHCC tip nhn 
và in GiAy tiêp nhn h sa vâ hçn trá k& 
qua cho to chüc, Ca nhân; 
(2): Cong chic tip nhn h w chuyn 
ho s cho Phông Nghip vi Y (k nhn 
vào phiu kim soát qua trInh giãi quyt 
h scO. LAnh dao  phông chuyên h sci 
cho cong chIrc phii trách chuyên mon 
th 1 ho sa. 
Thm dinh h sa: 
- Tnr&ng hqp ho sc không dáp rng yêu 
cu: trá v I?i  TTPVHCC kern thông 
báo ca phOng chuyên mon dé TCCN 
len bô sung, hoàn thin li h so. 
- TrLthng hcip h scx dáp (mg yêu cu thI 
tOng hcip danh sách, tiên hành in diêu 
chinh lai  chirng chi hành ngh d trInh 
LAnh dao  phOng k nháy. 
(3): Sau khi trinh Iãnh dao  k duyt 
xong, Cong chCrc phii trách chuyên cho 
van this vão s& dóng du. 

(4): Cong chCrc phii trách giao két qua 
giái quy& cho cong chrc B phn tiêp 
nhn và trá k& qua tai TTPVHCC trá 
kt qua cho t chc, cOng dan 

Buâc 
2 

Chü trI 
diu ph6i 
thm djnh 

Cong 
chcrcphong 

Nghip y 
20 ngãy 

ThAm djnh 
trinh phé 

duyt 

Cong 
chicphông 

Nghip VU Y 
3 ngày 

Btrc 
3 Phê duyt Lânh do Sâ 

Y t 3 ngay 

Btrâc 
Trá kt qua 

Bô phn tip 
nhn va trã 
k& qua tai 
TTPVHCC 

2 ngày 

Tngcng 30ngày 

5. Thu ttc: Cp giy phép hot dng di vói co s& khám bnh, chua bnh khi thay d$i hInh thfrc to chi'rc, cliia tách, hqp nht, sap 
nhp. 

Btrâc Tip nhn 
hosa 

B phn tip 
nhân va trá 
kêt qua tai 

2 ngày Khong cO KhOng CO 
(1): H so np ti TTPVHCC tip nhn 
và in Giy tip nhn h so và hçn trá k& 

4 



•: 
TTPVHCC - qua cho t6 churc, cá nhân; 

(2): Cong chc tip nMn  h so chuyn 
ho SO cho PhOng Nghip vi Y (k nhn 
vào phiu kim soát qua trmnh giãi quy& 
h so). Lãnh dao  phOng chuyên h so 
cho cong chcrc phii trách chuyên mon 
thi h so. 

Thm djnh h6 so: 

- Tri.r&ng hçp ho so khong dáp frng yêu 
cu: trá v lai  TTPVHCC kern thông 
báo cia phông chuyên mon d TCCN 
ten b sung, hoàn thin lai h so. 

- Trueing hçxp h so dáp üng yêu cu thI 
tong hcp danh sách len k hoch di 
thâm dinh thixc tê CáC CO S 
- Tnring hçp h so dáp irng yêu cAu thi 
tin hành in giy phép hot dng d 
trInh Länh dao  phong k nháy. 

(3): Sau khi trInh länh do k duyt 
xong, cOng chcrc phii trách chuyên cho 
van tht,r vào so, dóng dâu. 

(4): Cong chCrc ph trách giao k& qua 
giái quyêt cho cong chrc BG phn tiEp 
nhn va trá kEt qua ti TIP VHCC trã 
kt qua cho t6 chic, cong dan 

: 
•\ 

' ri\ Cong 
chcphOng 

Nghip y 
30 ngày 

phê 
duyt 

Cong 
chácphông 

Nghip viii Y 
6 ngày 

Buâc 
Phé duyt 

Länh do Sâ 
5 ngay 

Brâc 
Trâ k& qua 

B phn tip 
nhân 
kt qua tai 
TTPVHCC 

2 ngày 

T6ng cong 45 ngày 

6. Thu ttc: Cp giy phép hot dng di vói co so' khám bnh, chü'a bnh khi thay dôi dja diem 

Buâc Tip nhân 
h so 

B phn tip 
nhãn và trã 
kt qua tai 

TTPVHCC 

5 fl)' 

Khong có Không có 

(1): H so np tai  TTPVHCC tip nhn 
và in Giây tip nhn h so và hçn trã kt 
qua cho to chirc, cá nhân; 

(2): Cong chirc tip nhn h so chuyn 
ho so cho Phông Nghip vi Y (k nhn 
vao phiu kim soát qua trinhgiái quyt 
h so). LAnh dao  phông chuyên h so 

Buàc 
2 

ChCi trI 
diu phi 
thm dlnh 

Cong chcrc, 
viên chfrc 

phOng Nghip 
35 ngày 

5 



vu Duqc cho cong chtc phi trách chuyên mon 
thi I ho sa. 
Thm djnh h sa: 
- Trixmg hçip h sa không dáp 1mg yêu 
câu: trá v lai  TTPVHCC kern thông 
báo cüa phOng chuyên mon d TCCN 
len b6 sung, hoàn thin !ai  h sa. 
- Tn.r&ng hçip h sa dáp 1mg yêu cAu thI 
thng hcmp danh sách len kê hoch di 
thAm djnh thirc te cac ca sa 
- Tri.thng hap h scx dap 1mg yêu cu thI 
tong hap danh sách, tiên hành in giy 
phép hot dng d trInh LAnh dao  phOng 
k nháy. 
(3): Sau khi trInh lânh do ky' duyt 
xong, cong chlrc phi trách chuyên cho 
van thtr vào s& dóng du. 
(4): Côn chlrc phii trách giao k& qua 
giái quyêt cho cong chlrc Bô phn tip 
nhn va trá kt qua tai  TTPVHCC trá 
kt qua cho th chlrc, cong dan 

dinh 
'Ajh phê 

duyt 

Cong chc, 
phOng Nghip 

vii Diiçic 
15 ngày 

Phé duyt 
Lãnh dao  Sà 

Y te 
3 ngày 

Bi.râc 
Trã kt qua 

Bô phn tip 
nhn vâ trã 
kt qua 
TTPVHCC 

2 ngày 

Tling cong 60 ngày 

7. Thu tiic: Cong b6 dü diu kin hoyt dng d61 vol co s& djch vu thâm m5 thuc thâm quyn cüa Sfr Y t 

Budc Tip nhãn 
hôsa 

B phn tip 
nhn và trã 
kêtquáti 
TFPVHCC 

i ngày 

Không có Khong có 

(1): H so np tai  TTPVHCC tip nhn 
và in giy bien nhn, hen ngày trá k& 
qua. 
(2): Cong chIme tiEp nhn h so chuyn 
ho so cho PhOng Nghip vi Y (k 'ào 
phiu kim soát qua trinh giái quyêt h 
so. LAnh do phOng chuyên ho so cho 
cOng chIme phij trách chuyên mon thii l' 
h so. 
Thm djnh h so: 

Bróc 
2 

Chli tn 
diu ph61 
tMm dlnh  

Cong 
chlmcphOng 

Nghip y 
3 ngày 

Thm djnh 
trInh phé 

duyt 

Cong 
ch(rcphông 

Nghip vi Y 
3 ngày 

6 



uyt Lãnh do Sâ 
Yt 2 ngày 

- TrLr?Yng hçip h so không dáp rng yêu 
cAu, thông báo cho TCCN biêt dé bô 
sung, hoàn thin h so. 
-Truânghcxph8sadápüngyêucuthI 
ra vAn bAn cong bô dU diu kiin hot 
dng d61 vài co sr d trInh LAnh dao 
phông k nháy. 
(3): Sau khi trinh lAnh dao  k duyt 
xong, cong chcrc phu trách chuyên cho 
vAn thtr vào s& dóng dâu. 

(4): COn?  chirc phi trách giao kEt qua 

giAi quyêt cho cOng chcrc Bô phn tiêp 
nhn cong b len Trang thông tin din 
tCr So Y tê và trA kt quA ti TTPVHCC 
trA kt quA cho t6 chIrc, cong dan 

• 
-/i 

•S 

Trã kt quA 

B phn tiêp 
flh?fl vA trA 
két qua ti 
TTPVHCC 

I ngày 
Bithc 

T6ng cong 10 ngAy 
A A , 8. Thu tic cong b6 dü diu kiên thrc hin khAm sirc khöe co' s?r khám bnh, chfra bnh thuc tham quyen cua Sr Y t 

BuOc Tip nhAn 
ho so 

B phn tip 
nhn Va trA 
két qua ti 
TFPVHCC 

i ngày 

Không có Không Co 

(1): H6 so nGp  ti TTPVHCC tip nh.n 
vA in giáy biên nMn,  hen ngày trA k& 
qua. 
(2): Cong chcrc tip nhn h so chuyn 
ho so cho PhOng Nghip v Y (k vAo 
phiu kim soát qua trInh giAi quyêt h 
so. LAnh do phOng chuyên ho so cho 
cong chc phv trách chuyên mon thii 1 
h6 . 
Thãm djnh ho so: 
- Tri.r&ng hçrp h so không dáp (mg yéu 
cu, thông báo cho TCCN biét d bô 
sung, hoAn thin h so. 
- Tnr&ng hçxp h so dAp cmg yêu cAu thi 
ra vAn bàn Cong b co sO dU diu kin 
khám sCrc khOe d trinh LAnh do phOng 

Bithc 
2 

Chü tn 
diu phi 
thm djnh 

Cong 
chicphOng 

Nghip y 
5 ngay 

Thm djnh 
trInh phê 

duyt 

Cong 
chircphông 

Nghip vii Y 
5 ngày 

BiiOc 
Phê duyt LAnh da,o  So 

Y te 3 ngAy 

Bithc 
IrA k& quA 

B phn tip 
nhAn vA trA 
kt quA tai 
TFPVHCC 

1 ngày 
• 

7 
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knháy. 

(3): Sau khi trInh lAnh do J duyt 
xong, cong chcrc ph tráchchuyn cho 
van thu vào s6, dóng du. 

(4): Côn chcrc phii trách giao kt qua 
giãi quyêt cho Cong chcrc B phn tip 
nhn cOng b6 len Trang thông tin din 
tCr Sâ Y té và trá kt qua tai  TTP VHCC 
trá kt qua cho t chcrc, cong dan. 

Tng cong 15 ngày 
'C 9. Thu t11c giy phép hot dng d6i vó'i co s& djch vu cp cfru, h trQr vn chuyn ngirOi bnh thuc thm quyn cüa SO' Y te 

Bu6c Ti nhn 
ho so 

B ph.n tip 
nhân và trã 
két qua ti 
TTPVHCC 

2 ngày 

Khong có Không có 

(1): H so np t4i TIP VHCC tip nhn 
vá in giy bién nhn, hçn ngày trà k& 
qua. 

(2): Cong chcrc tip nhn h so chuyn 
ho so cho Phong Nghip vii Y (k vào 
phiu kim soát qua trInh giãi quyêt h 
so. LAnh dao  phOng chuyên ho so cho 
cong chirc phii trách chuyên mon thii ly' 
h sci. 

Ihâm djnh ho so: 

- TnrO'ng hcip ho so không dap tmg rêu 
cu, thông báo cho TCCN biêt d bô 
sung, hoãn thin h so. 

- TruO'ng hcip h6 so dáp Crng yêu cu thi 
côngchüc len ké hoach thành 1p  doàn 
di thâm djnh cac co SO'. 

- TrurO'ng hçip h so' dat  yêu cu thI tong 
hqp danh sách, tin hành in giy phép 
hot dng d trInh Lãnh dao  phông k 
nháy. 

(3): Sau khi trInh länh dao  k duyt 
xong, cOng chcrc phv trách chuyên cho 
vAn thu vào s& dóng dâu. 

Btróc 
2 

ChCi trl 
di&u pMi 
thAm djnh 

Cong chirc 
phông Nghip 

y 
30 ngày 

Thm djnh 
trInh phé 

duyt 

Cong chcrc 
phông Nghip 

vi Y 
6 ngày 

Buác 
Phê duyt 

LAnhdaoSà 
Y te 

ngày 

Buàc 
Trá kt qua 

B phn tip 
nhn và trâ 
k& qua tai 
TTPVHCC 

2 ngay 

8 
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(4): Côn chCrc phv trách giao k& qua 
giâi quyêt cho cOng chtirc B phn tiêp 
nhn và trã k& qua ti TTPVHCC trá 
k& qua cho t6 chrc, cOng dan 

I'-. 
Oil Cong 45 ngày 

10. •. Giây giy phép hot dng di vOi co' sr djch vi;z kInh thuc thuc thm quyn cüa S& Y t 

Bt.ràc Ti nhn 
hôso 

B phãn tiêp 
nhn và trã 
k&quati 
TTPVHCC 

2 ngày 

Không có Không có 

(1): H so np ti TTPVHCC tip nhân 
vâ in giây biên nhn, hçn ngày trã két 
qua. 

(2): Cong chtc tip nhn h so chuyn 
h so cho Phông Nghip vi; Y (k vào 
phiêu kiEm soát qua trInh giái quyt h 
so. Länh dao  phOng chuyên ho so cho 
cOng chrc phi;i trách chuyên mOn thu 1 
h so. 

Thm djnh h6 so: 

- Trt.r&ng hqp ho so không dap (mg 'êu 
cAu, thông báo cho TCCN biêt d bo 
sung, hoãn thin h so. 

- Trtr?mg hqp h so dáp ing yêu cu thi 
congch(rc len k hoch thành Ip  doàn 
di thâm djnh các Co so. 

- Trtr&ng hçrp h so dt yêu cu thI tng 
hçvp danh sách, tin hành in giy phép 
hot dng d trInh Lanh do phOng k 
nháy. 

(3): Sau khi trInh lânh dao  k duyt 
xong, cong chirc phi trách chuyn cho 
vAn thu vào s, dong aau. 

(4): Côn chCrc phi;i trách giao kt qua 
giái quyêt cho cong chcrc B pn tip 
nhn và trã kt qua ti TTPVHCC trã 
kt qua cho t chc, Cong dan. 

Bu6c 
2 

Chü trI 
diu ph6i 
thm djnh 

Cong chc 
phOng Nghip 

v y 
30 ngày 

Thm djnh 
trInh phé 

duyt 

Cong chcrc 
phông Nghip 

vu Y 
6 ngày 

Bithc 
Phê duyt 

Lãnh dao  Sâ 
5 ngày 

BtrOc 
Ira k& qua 

B phn tip 
nhânvàtrã 
kt qua 
TTPVHCC 

2 ngày 

Timg cong 45 ngáy 

9 



ttic cp Giy giy phep hot dng d6i v&i Phông khám chin doãn hlnh ãnh, phOng Xquang thuc thm quyAn cüa Sr Y th 
• 

.l'iêp 
in ho 

Bô phân tiêp nhn 
và trá kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

2 ngây 

Co (Don vj 
trirc thuOc Sâ 

Y té) 
Khong có 

(1): Ho so np ti TTPVHCC tiêp nhn và 
in giy biên nhn, hçn ngày trá kêt qua. 
(2): Cong ch'rc tip nhn h6 so chuyn h 
socho PhOng Nghip vii Y (k vào phiu 
kiem soát qua trInh giãi quyêt h so. LAnh 
do phông chuyên ho so cho cong chfrc ph 
trách chuyên mon th 1 h so. 
Thm dinh h so: 
- Tru&ng hçip h so không dáp (mg yêu cAu, 
thông báo cho TCCN biêt d bô sung, hoàn 
thiên h so. 
- TrLrmg hçip h so dáp (mg yêu cAu thI 
cOng chcrc len kê hoach thành Ip doàn di 
thãm djnh CáC CO S&. 

Twang hçip ho so dt yêu câu thi tOng 
hçip danh sách, tin hành in giy phép hot 
dng d trInh LAnh d?o  phOng k9 nháy. 
(3): Sau khi trInh lAnh do k duyt xong, 
cong chi:rc phv trách chuyn cho van thix 
vào s& dóng dAu. 
(4): Cong chcrc phiz trách giao kêt qua giãi 
quyt cho cong chüc B phn tip nhn Va 
trã kt qua t?i  TTPVHCC trã kEt qua cho tO 
ch(mc, cong dan 

*\7Ch 

Buâc 
2 

trI 
diu 
phôi 
th 
dinh 

Cong chic phông 
Nghip '' '' 

0 ngày 

Thm 
djnh 
trInh ph 
duyt 

Cong ch&c phOng 
Nghip vi Y 6 ngày 

Buàc 
3 

Phê 
duyt LAnh dao Si Y t 5 ngày 

&ràc 
4 

Ira kt 
qua 

BO phn tip nhn 
và trã kt qua t?i 
TTPVHCC tinh 

2 ngày 

lông cong 45 Ngày 

12. Thu tuc: Thu tc cp giy phép hot dng di vol trm y t cp xã, trm xá thuc thm quyn cüa S& Y tê 

Bixoc Tip 
nhn ho 
so 

BO phn tip nhn 
vá trã kt qua ti 
TTPVHCC tinh 

2 nàv 
Khong có Khong có 

(1): H so nôp tai TTPVHCC tip nhn và 
in giay biên nhn, hçn ngày tra két qua. 
(2): Cong ch(rc tip nhn h6 so chuyn h 
so cho PhOng Nghip vi Y (k vào phiêu 
kim soát qua trInh giai quyêt h so. LAnh 

Bixâc 
2 

Chc tn 
diu 

Cong ch(rc phOng 
Nghip vi Y 30 ngày 

10 



* 

dao phông chuyn h so cho cong chirc phii 
trách chuyên mon thii 1 h so. 

Thm dinh h so: 

- Trithng hqp h6 so khOng dáp 1mg yêu cAu, 
thông báo cho TCCN bitt d bô sung, hoàn 
thiên h6 so. 

- Trtr&ng hqp h so dáp 1mg yêu cu thI 
cong chirc len k hoch thành lap doàn di 
thn djnh các co s&. 

- Tnthng hçip h so dat  yêu câu thI tong 
hçip danh sách, tin hành in giAy phép hoat 
dung d trInh Lãnh dao  phông k nháy. 

(3): Sau khi trinh lAnh daok  duyt xong, 
cong chCrc phv trách chuyên cho van thu 
vào s6, dóng du. 

(4): Cong chlrc phi trách giao k& qua giãi 
quyt cho cong ch(rc B phn tip nhn và 
trá k& qua tai  TTPVHCC trá kt qua cho to 
chlrc, cOng dan 

11 
COng chirc phông 

Nghip vLi Y 
6 ngày 

Btràc 
3 

Phê 
duyt 

Lânh dao S& Y t 5 ngày 

Bithc 
4 

Trã k& 
qua 

Bô phn tip nh.n 
và trá kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

2 ngày 

T6ng cong 45 ngày 

13. dp giy phép hot dng d61 vói co s& djch vu lam rang giã thuc thm quyn cüa S& Y t 

Bwc 
Tip 
nhn ho 
so 

BO phn tip nhn 
và trá kEt qua tai 
TTPVHCC tinh 

2 ngày 

Không Co Không CO 

(1): H so nôp tai TTPVHCC tip nhn và 
in giy biên nhn, hen ngày trã kêt qua. 

(2): COng chlrc tiêp nhn ho so chuyn h 
so cho Phong Nghip vi Y (k vào phiu 
kim soát qua trInh iâi quyét h so. LAnh 
dao phOng chuyn ho so cho cong chlrc phii 
trách chuyOn mon thi l h so. 

ThAm dinh h so: 

- Trtr&ng hqp h6 so không dáp 1mg yêu cu, 
thông báo cho TCCN biêt d b6 sung, hoàn 
thin h so. 

- Tnthng hap h so dáp 1mg yêu cAu thI 

Buàc 
2 

ChIt trI 
diu 
phôi 
thm 
dinh 

Cong chlrc phOng 
Nghip vi Y 

O ngày 

Thm 
djnh 
trmnh phê 
duyt 

Cong ch1m phOng 
Nghip v11 Y 

6 ngày 

11 



I f / , yt 
Lânh dao  Si Y th 5 ngày 

Cong chCrc len k hoach thành 1p doàn di 
thm dinh các co sâ. 
- Trung hçp h6 so dat  yêu câu thi tong 
hcp danh sách, tin hành in giy phép hoat 
dng d trInh Lânh dao  phOng k nháy. 
(3): Sau khi trinh lAnh dao  k' duyt xong, 
cong chcrc phiitrách chuyn cho vAn thu 
vào s6, dong dâu. 
(4): Cong chc phi trách giao kêt qua giài 
quy& cho cong chfrc B phn tip nhn và 

Bixàc 
4 

Trá k& 
qua 

B phn tip nMn 
và trã kt qua t?i 
TTPVHCC tinh 

2 ngày 

trã kt qua tai  TTPVFICC trá kt qua cho th 
chác, cong dan 

T6ng cong 45 ngày 

14. Thu tiic: Cp giy phép hot dng di vói phong khám, tu vn và diu tn dr phOng thuOc thm quyn cüa S& Y t 

BixOc 
Tip 

nhn hO 
SO 

B phn tip nhn 
và trá k& qua tai 

TTPVHCC 
2 ngày 

Khong có Không có 

(1): H so np tai  TTPVHCC tip nhn Va 
in giAy biên nhn, hn ngày trã kêt qua. 

(2): Cong chirc tip nhn h so chuyn hè 
scxcho PhOng Nghip vii Y (k vào phiEu 
kiêm soát qua trInh giãi quyêt h so. LAnh 
dao phOng chuyn h so cho cOng chcrc ph 
trách chuyên mOn thi l h so. 
Thm dinh h so: 

. S  

- Trtr&ng h9p h so không dáp rng yêu câu, 
thông báo cho TCCN biêt d bô sung, hoân 
thiênhso. 
-TrunghqphsadápngyêucuthI 
cong chc len k hoch thành 1p doãn di 
thAm djnh CáC Co Sâ. 

Trtrmg hçip ho so dat  yêu câu thI tong 
hp danh sách, tiên hãnh in giy phép hoat 
dong d trinh LAnh dao  phOng k nháy. 
(3): Sau khi trmnh lAnh do k duyt xong, 
cOng chirc phi trách chuyn cho vAn thu 
vào s& dóng dAu. 

Buàc 
2 

ChU trI 
diu 
phôi 
th& 
dinh 

Cong chcrc phOng 
Nghip vi Y 30 ngày 

Thm 
djnh 
trInh phé 
duyt 

COng chrc phOng 
Nghip vu Y 6ngày 

Btrót 
3 

Phê 
duyt LAnh dao  S Y t 5 ngây 

Btthc 
4 

Ira kt 
qua 

BO phn tMp nhAn 
vä trä kêt quA 

tal 

TTPVHCC tinh 
2 ngây 

12 



( 
.. %1 

(4): Cong chtc phi trách giao k& qua giái 
quyt cho cOng chCrc Bô phn tiêp nhn yà 
trá k& qua t?i  TTPVHCC trá k& qua cho to 
chcrc, Cong dan 

' s  '/ 45 ngày 

15.Thü ttic:  Cap giy phép hot dng d61 v.ói phông khám, Va diu tr bnh nghê nghip thuc thãm quyn cüa Sr Y t 

Buc 
Tiêp 

nhn ho 
B phn tip nhn 
và trá kt qua tai 

TTPVHCC 
2 ngày 

Không cO Không CO 

(1): H sa nôp tai  TTPVHCC tip nhn và 
in giAy biên nhn, hen ngày trã kêt qua. 
(2): Cong chc tip nhn h s chuyn ho 
socho PhOng Nghip vii Y (k vào phiu 
kiêm soát qua trInh iãi quyêt h sa. Lânh 
d?o phOng chuyn ho su cho cOng chcrc ph 
trách chuyên mOn thii I h sa. 
Thm dinh h sa: 
- Tnrng hp ho sa không dáp ing yêu câu, 
thông báo cho TCCN biêt d bô sung, hoân 
thiênhsa. 
- Trumg hçip h sa dáp Crng yêu cu thI 
cong chcrc len k hoach thành 1p doàn di 
thám djnh các co sâ. 

Trirng hqp hO w 4t yêu câu thI tong 
hqp danh sách, tin hành in giAy phép hoat 
dng d trinh Lânh dao  phOng k nháy. 

(3): Sau khi trinh Iânh dao  k duyt xong, 
cOng chtrc phii trách chuyn cho van thu 
vào s& dóng du. 
(4): Cong chic phi trách giao kêt qua giâi 
quyEt cho cong chCrc Bô phn tip nhn và 
trá k& qua tai  TTPVI-ICC trá kt qua cho t6 
chCrc, cong dan 

Bircc 
2 

Chü trI 
diu 
phôi 
thm 
dinh 

Cong chcrc phOng 
Nghip VIII ' 

30 '- 

Thâm 
dnh 
trInh phé 
duyt 

Cong chrc phOng 
Nghip viii Y 6ngãy 

Buc 
3 

Phê 
duyt Lânh dao  Sâ Y t 5 ngày 

Buâc 
4 

Ira kt 
qua 

Bô phn tip nhn 
và trã kEt qua tai 
TTPVHCC tinh 

2 ngày 

T6ngctng 45 Ngày 

16.Thü tuc: Cp giy phép hoat dung  di voi phOng khám da khoa thuc thm quyn cüa Sir Y tê 



I 
•1 / 

nan ho 
Bphntipnhn 
và trã kêt qua tai 
TTPVHCC tinh 

2 ngày 

Khong có KhOng có 

(1): H so nôp tai TTPVHCC tip nMn  và 
in giy biên nhn, hçn ngày trá kêt qua. 
(2): Cong chc tip nhn h so chuyn h 
so cho PhOng Nghip vi Y (ks' vào phiu 
kim soát qua trInh iâi quyêt h so. Lânh 
dao phông chuyn ho so cho Cong chüc phi 
trách chuyên mon thu 1 h so. 
Thm djnh h so: 
- Tnthng hqp h so khOng dáp áng yêu cu, 
thông báo cho TCCN biêt d bô sung, hoãn 
thin h so. 
- Trumg hçip h so dáp (mg yêu cu thI 
cong ch(rc len k hoach thành tp doàn di 
thm djnh CC Co S. 

- Trtr&ng hcip h so dt yêu cu thI tng 
hcip danh sách, tin hành in giy phép ho?t 
dng d trInh LAnh dao  phong k nháy. 
(3): Sau khi trmnh lânh do k duyt xong, 
cong chrc ph trách chuyn cho van thtr 
vao s6, dOng du. 
(4): COng chrc phi trách giao k& qua giãi 
quyEt cho cong chcrc Bô phn tip nhn và 
trã kt qua t?i  TTPVHCC trá kM qua cho to 
ch(rc, cong dAn. 

trI 
diêu 
phoi 
thãm 
dinh 

Cong chrc phông 
Nghip V) ' 

30 ngày 
L 

Bixâc 
2 

Thâm 
djnh 
trInh phê 
duyt 

Cong chüc phông 
Nghip vu Y 

6 nzãy' - 

Btràc 
3 

Phê 
duyt Lãnh dao Sâ Y t 5 ngày 

B,.râc 
4 

Trà kt 
(U 

Bô phn tip nhân 
và trã k& qua tai 
TTPVHCC tinh 

2 ngày 

Tang cong 45 Ngay 

17.Thü tic: Cap giy phép hot dng d61 v&i phOng khám chuyên khoa thuOc thAm quyn cüa S& Y t 

Buoc Tip 
nhn ho 
so 

Bô phn tip nhn 
va trA kM quA tai 
TFPVHCC tinh 

2 ngày 

KhOng có ong Co 

(I): H so np tai  TTPVHCC tip nhn và 
in giy biên nhn, hçn ngAy trA két qua. 
(2): Cong ch(mc tip nhn h so chuyn h 
so cho PhOng Nghip vi Y (k vào phiu 
kim soát qua trInh iAi quyêt h so. LAnh 
dao phông chuyn ho so cho ông ch(rc phii 

Buc 
2 

Clu fri 
dIeU 
phói 

Cong chcrc phông 
Nghip vv 

30 rigãy 

14 



'? 

trách chuyên mon thii I' h so. 

Thm djnh h so: 

- Trtr&ng hqp h so không dáp 1mg yêucu, 
thông báo cho TCCN biêt d bô sung, hoân 
thin h so. 

- Truting hçip h so dáp 1mg yêu cAu thI 
cong chlrc len k hoach thành 1p doàn di 
th.m dinh các co sâ, 

- Tru?ng hqp h so dat  yêu cAu thI tang 
hqp danh sách, tin hãnh in giy phép hoat 
dng d trmnh Lânh dao  phông k nháy. 

(3): Sau khi trInh lAnh dao  k duyt xong, 
cOng chlrc phi trách chuyên cho vAn thu 
vao s6, dóng du. 

(4): Cong chtc phii trách giao kt qua giAi 
quyt cho cong chüc B phn tip nhn vA 
trA kt quA tai  TTPVHCC trA kt quA cho tO 
chic, cOng dAn 

2 
'tI?iJI> hê 

Cong chfrc phOng 
Nghip vii Y 

6 ngày 

B.rrc 
3 

Phê 
duyt 

Lãnh dao Sâ Y t 5 ngày 

Buóc 
4 

Ira kt 
quA 

B phn tip nhn 
và trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

2 Ngày 

Tang cong 45 NgAy 

18. Thu ttic Cp giy phép hoat dng di vO'i phOng chin trl Y hçc ci, truyn thuc thâm quyn cüa S&Y t 

Bwc Tip 
nhn ho 
so 

Bô phn tip nhn 
và trA kt quA tai 
TTPVHCC tinh 

2 ngAy 
Co (Don vj 

trrc thuc S& 
Y tê) 

Không O 
(I): H so nap tai TTPVHCC tip nhn VA 

in giy biên nhn, hçn ngày trA kêt quA. 

(2): Cong chc tip nhn hi, so chuyn h 
so cho PhOng Nghip v Y (k vao phiu 
kim soAt qua trInh giAi quyêt hi, so. LAnh 
dao phOng chuyn ho so cho cOng chlrc phii 
trách chuyên mon thii l h so. 

Thm djnh hi, so: 

- Thràng hqp ho so không dáp 1mg yêu câu, 
thông báo cho TCCN biêt d b6 sung, hoàn 
thiên hi, so. 

- Tru&ng hcp hi, so dáp 1mg yêu cu thI 

Buàc 
2 

Chli trI 
diu 
phôi 
th 
djnh 

Cong chüc phông 
Nghip VV Y 

30 nAy 

ThAm 
djnh 
trInh phe 
duyt 

Cong ch(rc phông 
Nghip 6 ngày 

15 
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*uYt 

)1hê 
Lânh dao Sâ Y t 5 ngày 

cong chirc ten k hoch thành Ip doàn di 
thm dinh các Co so'. 

- Tru'&ng hqp h so dt yéu cu thi tng 
hqp danh sách. tin hành in giAy phép hoat 
dng d trInh Lanh d40 phOng k nháy. 

(3): Sau khi trInh lãnh d?o  k' duyt xong, 
cOng chc phv trách chuyn cho van th 
vào s& dóng du. 

(4): Cong chic phv trách giao két qua giài 
quyt cho cong chüc B phn tip nhn và 
trà kt qua t?i  TTPVHCC trã kt qua cho to 
ch(rc, cong dan 

r.  '•t' 
"' 

Bi.ràc 
4 

Trã kt 
qua 

B phn tip nhn 
và trá kEt qua ti 
TTPVHCC tinh 

2 ngày 

Tong côna 45 ngây 

19. Thu tic Cp giy phép hot dng d61 vOl phOng Xét nghim thuc thm quyn cüa S& Y t 

TiEp 
nhân h 
s 

B phn tip nhn 
và trã kt qua ti 
TTPVHCC tinh 

2 ngày 

Co (Don vi 
trrc thuc Sà 

Ytê) 
Không cO 

(1): H so np t?i  TTPVHCC tiêp nhn vã 
in giAy bién nhn, hçn ngày trã kêt qua. 

(2): Cong clthc tip nhn h so chuyên ho 
so cho PhOng Nghip vv Y (k vào phiu 
kim soát qua trInh giãi quyêt h so. Lânh 
do phOng chuyn hO so cho cong chrc phi 
trách chuyén mon th Iy h so. 

Thám dinh hO so: 

- TrLrâng hqp ho so không dáp crng yéu cãu, 
thông báo cho TCCN biêt d b sung, hoãn 
thiOn h so. 

- Tri.ring hop h so dáp trng yêu cAu thI 
cOng chirc len ké hoch thành Ip doàn di 
thãm dlnh CáC CO S. 

Tri.räng hop ho so dat  yêu câu thI tong 
hop danh sách. tin hành in giây phép hoat 
dng d trInh Lãnh do phOng k nháy. 

(3): Sau khi trInh lânh dao ky duyt xong, 
cong chirc phi trách chuyên cho van thLr 

Bi.râc 
2 

ChCi trI 
diu 
phôi 
thm 
dinh 

Cong chirc phOng 
Nghip VI1 '' 

30 ngày 

Thãm 
djnh 
trinh phO 
duyt 

Cong chcrc phong 
Nghip vv Y 6 ngày 

Btrâc 
3 

Phé 
duyt 

LAnh dao Sâ Y t 5 ngày 

Brâc 
4 

Trã kt 
qua 

B phn tip nhãn 
vâ trá k& qua tçti 

TTPVHCC tinh 
2 ngày 

16 
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.1 

'/ 

vàos& dongdu. 

(4): Cong chirc ph trách giao kêt qua giãi 
quyt cho cong chcrc B phn tiêp nhn Va 
trã kt qua ti TTPVHCC trâ k& qua cho to 

chüc, Cong dan 

45 ngày 

20. Thu tiic Cap giy phép hot dung d61 vOi Nhà h sinh thuc thâm quyn cüa S& Y te 

Buac 
Tip 

nhn ho 
so 

B phn tip nh.n 
và Ira kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

2 ngày 

Không có Không có 

(1): H so np tai  TTPVHCC tip nhn Va 
in giây biên nhn, hen ngày trà k& qua. 

(2): Cong chic tip nhn h so chuyEn h 
so cho PhOng Nghip vi Y (k vào phiu 
kim soát qua trInh giâi quyêt h so. Länh 
dao phOng chuyn h so cho cong chIrc phii 
trách chuyên mon th 1 h so. 

A 
Th djnh ho so: 

- Trtr&ng hqp h so không dáp ing yêu cau, 
thông báo cho TCCN biêt d b6 sung, hoàn 
thiên ho so. 

- Trtring hqp ho so dáp img yêu cu thl 
COng chirc len k hoach thành 1p doàn di 
thâm djnh các co sO. 

TnrOng hp h6 so dt yêu câu thi tong 
hçp danh sách, tin hành in giy phép hot 
dng d trInh Länh dao  phOng k nháy. 

(3): Sau khi trInh lAnh dao  k duyt xong, 
ông chCrc ph trách chuyn cho van thr 

vào s6, dóng du. 

(4): Cong chcrc phii trách giao két qua giâi 
quyt cho cong ch(rc B phn tiEp nhn va 

trã k& qua tai  TTPVHCC trá k& qua cho t6 
chCrc, cong dan 

Buóc 
2 

Chü trI 
diu 
phôi 
thrn 
dinh 

COng chrc phOng 
Nghip VI:1 '' 

30 ngày 

Thm 
djnh 
trmnh phê 
duyt 

Cong chCrc phOng 
Nghip vi Y 

6 flaV 

Btrâc 
3 

Phê 
duyt 

Lânh dao  So Y t 5 ngày 

BirOc 
4 

Trá kt 
qua 

B ph.n tip nhn 
và trã k& qua tai 
TTPVHCC tinh 

2 ngày 

Tngcng 45 ngày 

21. Thu t&c Cp giAy phép hoyt dng di vói co s& djch viji tiêm (chIch , thay bang, dm mach, do nhit d, do huyt áp )thuc thAm 

17 



; 
_. •' han h 

Bi phn tip 
nh.n và trã két 

UP VHCC 

2 ngày 

Co (Dan vj tc 
thuôc Sâ Y tê) 

Không có 

(1): H sanp tai  TTPVHCC tip nhn 
vá in giy bién nhn, hçn ngày trã kEt 

(2): Cong chc tip nhn h sa chuyn 
h sa cho Phông Nghip vii Y (k vào 
phiu kim soát qua trInh giái quyt h 
sa. Lãnh dao  phông chuyên ho sa cho 
cong chirc phii trách chuyên mon thii 1 
h sa. 

Thâm dinh ho sa: 

- Tru&ng hcip h sa không dáp üng 'êu 
cAu, thông báo cho TCCN biêt d bô 
sung, hoàn thin h so. 

- Trueing hçip h so dáp mg yêu cAu thI 
congchic len kê hoach thành 1p  doãn 
di thâm djnh các Ca s&. 

Truông hqp ho so dat  yêu cAu thI tang 
hçip danh sách, lien hành in giây phép 
hoat dng d trinh Lânh dao  phOng k 
nháy. 

(3): Sau khi trjnh lAnh dao  k duyt 
xong, Cong chrc phii trách chuyên cho 
van thi.r vào s6, dOng dâu. 

(4): Cong ch(rc phu trách giao kêt qua 
giái quyêt cho Cong chüc B phn tip 
nhn và trá kt qua tai  TTPVHCC trã 
kt qua cho t6 chCrc, cong dan 

Bithc 2 

Chü tn 
diu 
ph61 
thm 
dlnh 

Cong chrc 
phông Nghip 

' 
30 ngày 

ThAm 
djnh 
trInh 
phé 

duyt 

Cong chcrc 
phOng Nghip 

y 
6 ngãv 

Btr&c 3 
Phê 

duyt 
LAnh dao Sà 

tê - ngày 

Btróc 4 
Ira kt 

qua 

B phn tip 
nhân và trà kêt 

qua tai 
TIP VHCC 

2 ngày 

long cong 45 ngày 

22. Thu tiic Cp giy phép hot dng d6i vôi co sö dch vu chAm sOc sfrc khöe ti nhà thuc thm quyn cüa S& Y té 

BLr&c I 
Tiep 

nhn h 

B phn tip 
nhn Va trá k& 

qua t?i 
TIP VHCC 

2 ngày Không có KhOng cO 

(1): H so np tai  UP VHCC tip nhn 
và in giây biên nhn, hçn ngây trã két 
qua. 

(2): COng chcrc tip nhn h so chuyên 
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UMN 

Ø; 

z.1 

-. 

' U 

p 

h 

Cong chrc 
phOng Nghip 

vu y 
30 ngày 

ho so cho Phông Nghip vii Y (ky vào 
phiátfkim soát qua trInh giãi quyt h 
so. LAnh dao  phOng chuyên ho so cho 
cong chcrc phi trách chuyên mon thi 1 
h6so. 
Th.m djnh h so: 

- Trtthng hqp h so không dáp 1mg yêu 
cAu, thông báo cho TCCN biêt 4 bô 
sung, hoàn thin h so. 
- Tri.ring hçrp h so dáp 1mg yéu cu thl 
congchlrc len k hoach thành Ip doàn 
di thâm djnh CáC CO S&. 

- Trumg hcip h so dt yêu cu thI t6ng 
hcip danh sách, tin hânh in giAy phép 
hoat dng d trInh Lnh dao  phOng k 
nháy. 
(3): Sau khi trinh lãnh dao  k duyt 
xong, cong chlrc phii trách chuyên cho 
van thi.r vào s& dong dâu. 

(4): Cong chlrc phz trách giao kCt qua 
giài quyét cho cong chlrc B phn tip 
nhn và trã kt qua t?i  TTPVHCC trã 

kEt qua cho tO chlrc, cOng dan 

djnh 
trInh 
phé 

duyt 

Cong chrc 
phOng Nghip 

y 
6 ngày 

Broc 3 
Phé 

duyt 
LAnh dao s 

té 5 ngày 

Btroc 4 Trã kt 
qua 

Bt phãn tip 
nhn và trã k& 

qua t 
TTPVHCC 

2 ngây 

Tngcng 45 ngày 

23: Cp lai chfrng chi hành ngh khám bnh , chüa bnh bj mt hoc hu hông chfrng chi hành nghê hoäc b thu hôi chfrng clii hñnh 
ngh theo quy djnh tai  diem a,b khoãn 1 Diu 29 Lut Khám, chfra bnh. 

Bt.róc 1 
Tip 
nhn h6 
so 

Bô phn tiêp 
nhn va trã ket 

qua tai 
TIP VHCC 

tinh 

2 ngây 

KIiông có Không có 

(1): H6 so np tai  TIP VHCC tip nhn 
va in Giy tip nhn h so và hçn trã kt 
qua cho tO chlrc, cá nhân; 

(2): Cong chlrc tip nhn h so chuyn 
ho so cho PhOng Nghip vv Y (k nhn 
vào phiu kim soát qua trinh giái quyt 
h so). Lânh dao  phông chuyén h so 
cho cOng chlrc phii trách chuyên mOn 

Buàc 2 
Chc tn 
diu 
phi 

COng chlrc 
phOng Nghip 

VI.' y 
20 ngày 
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Ih 
thu 1 h so. 

Thâm dinh ho so: 

- TrLrâng hqp h so không dáp 1mg yêu hm 

trinh 
phê 

duyt. 

Cong chlrc 
phOng Nghip 

vii Y 
3 ngày 

câu: trã ye Iai  !TPVHCC kern thông 
báo cüa phông chuyên môn TCCN 
ten bô sung, hoàn thin Ii hO so. 

- Trtr&ng hqp h6 so dáp 1mg yêu cu thI 
t6ng hQp h so báo Hi ding tis vn 
thãm dinh h so 

- Trtrâng hqp thrn djnh dt thI cong 
chlrc phii trách lien hành in Chlmng chi 
hành nghê dé trInh Lânh do phOng k 
nháy. 

(3): Sau khi trinh IAnh dao  k duyt 
xong, Cong ch1mc phii trách chuyn cho 
vAn thu vào sO, dong dâu. 

(4): Cong chlrc ph trách giao kt qua 
giái quyêt cho cOng chuxc B phn tiép 
nhn và trã ket qua tai  TTPVHCC trá 

kêt qua cho tO chlrc, cong dan 

Biscxc Phê 
duyêt 

LAnh dao Sâ y 
ngay 

Btróc 4 Tra ket 
qua 

Bô phn tip 
nhn vã trá kt 

qua tai 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngày 

Tngcng 30ngay 

24. Thu tuc Cp 1i chfrng chi hành ngh khám bnh , ch&a bnh b! mt hoc hur hông chfrng chi hành ngh hoc bj thu hôi chüng chi 
hànhngh theo quy djnh ti diem c,d, d, eva g khoãn 1 Diu 29 Lut Khám, chUa bnh. 

Bu.râc 1 
Tiêp 
nhn ho 
SO 

BG phn tip 
nhân và trá kêt 

qua ti 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngày 

Khôn có Khong Co 

(1): H so np tai  TTPVHCC tip nhn 
và in Giây tip nhn ho soya hçn trá ket 
qua cho tO chlrc, cá nhân; 

(2): Cong chlrc tip nhn h so chuyn 
h so cho Phàng Nghip vii Y (k nhn 
VO phiêu kiêm soát qua trmnhgiãi quyêt 
ho say. Lãnh dao  phông chuyên ho so 
cho con chlrc phi trách chuyên mon 
thy ly ho so. 
Thm dinh h so: 
- Tru&ng hqp h so khôngdáp 1mg yêu 

Buoc 2 

Chlu tn 
diu 
phoi 
thm 
djnh 

Cong ch1mc 
phOng Nghip 

vi.' y 
20 ngày 

Thm Cong chIme 3 ngày 
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phông Nghip 
"k' ' 

cu: trá v la  TTPVHCC kern thông 
báo cüa phông chuyen mon dê TCCN 
len bô sung, hoàn thin lai  h6 so. 
- Tnr&ng hcTp h so dáp ng yêu cu thI 
t6ng hçip ho so báo Hi dng ttr v&n 
th.m djnh ho so 

LAnh io sa y 
th 3 ngày 

Bircic 4 Trákt 
qua 

Bô phn tiEp 
nhãn và trá k& 

qua tai 
TIP VHCC 

tinh 

2 ngày 

- Trtr&ng hcip thm djnh dat  thI cong 
ch(rc ph trách tin hành in ChIrng chi 
hành ngh d trInh Lânh do phông k 
nháy. 
(3): Sau khi trInh lAnh dao  k duyt 
xong, cong chcrc phv trách chuyên cho 
van thtr vao s6, dóng du. 
(4): Côn chCrc phi trách giao kt qua 
giâi quyêt cho cong chüc Bô phn tip 
nhn và trá kt qua ti TTPVHCC trã 
kt qua cho t6 chCrc, cong dan 

Tng cong 30 ngày 

25. Thu tizc Cap, cp Iai  giyphép hoat dng di vói co sO khám bnh, chüa bnh khi thay dôi ten co sO khám bnh, chü'a bnh 
thuc thãm quyn cüa SO Y te 

BLràc I 
Tip 
nhn h 
So 

Bô phn tip 
nhn và trã kêt 

qua tai 
UP VHCC 

tinh 

2 ngày 

KhOng cO Không có 

(1): H6 so np tai  TTPVHCC tip nhn 
và in Gi.y tiêp nhn h so vã hçn trá kt 
qua cho t chlrc, Ca nhân; 

(2): Cong chlrc tip nhn h so chuyn 
h so cho PhOng Nghip vi Y (k9 nhn 
vào phiu kim soát qua trInh giài quyêt 
h6 so. LAnh do phông chuyên h so 
cho cong chlrc phi trách chuyén mon 
thu 19 h so. 
Thm djnh h so: 
- Trtràng hqp h so khOng dáp 1mg yêu 
cAu: trá v lai TTPVHCC kern thông 
báo cüa phông chuyên mOn d TCCN 
len bô sung, hoàn thin lai  h so. 

Bróc 2 

Chü trI 
diu 
phi 
thm 
djnh 

Cong chirc 
phOng Nghip 

vu y 
30 ngày 

Thm 

ph 

Cong chlrc 
phOng Nghip 

'' \' 
6 ngây 
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• A,. . ' duyt - Trtr&ng hqp h so dat  yêu cu tin 
hành in giây phép hoat  dcng dé trInh 
Lânh dao  phông knháy. 
(3): Sau khi trinh IAnh dao  k duyt 
xong, cong ch(rc phi trách chuyên cho 
van this vão s& dóng dâu. 

(4): Cong chic phii trách giao kêt qua 
giài quy& cho cong chfrc B ph.n tip 
nhn va trà k& qua tai TTPVHCC trá 
k& qua cho t chcrc, Cong dan 

,' 
Phê 

duyt 
LAnh dao so y 

5 ngày 

Trá kt 
qua 

B phn tip 
nhn và trá két 

qua t?i 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngày BtiOc 4 

Tng côna 45 ngày 

26. Thu tic dp, cp 1a1  giy phép ho3t dng di voi co s& khám bnh, chfra bênh khi thay di quy mô ghrôiig bnh ho*c cY Câu to 
chfrc hoc phm vi chuyên mon thuc thm quyn cüa S& Y tL 

Btr&c I 
Tip 
nhn h 
SO 

B phn tip 
nhn va trã kêt 

qua t?i 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngày 

Không Co KhOng có 

(1): H so np tai  TTPVHCC tip nhn 
và in Giây tiêp nh.n h so và hçn trã kt 
qua cho to ch&c, cá nhân; 
(2): Cong chcrc tip nhn h6 so chuyn 
h so cho PhOng Nghip vi Y (k nhn 
vào phiu kim soát qua trinh giái quy& 
h soy. Lãnh dao  phOng chuyén ho so 
cho cong chirc phi trách chuyên mon 
th I ho so. 
Thm dinh h so: 
- Tnr&ng hp ho so không dáp 1mg yêu 
câu: trá v lai  TIP VHCC kern thông 
báo cüa phOng chuyên mon d TCCN 
len bô sung, hoàn thin Iai  h so. 

- Trtr&ng hçip h scv dáp 1mg yêu c&u thI 
c0ngch1mc len k hoach thành 1p doàn 
di thâm djnh các co sO, 

TrtrOng hqp ho so dat  yéu câu thI tong 
hcp danh sách, tin hành in giy phép 
hoat dng d trInh LAnh dao  phOng k' 
nháy. 

BLr&c 2 

Chü tn 
diu 
phoi 
thâm 
dinh 

Cong chrc 
phOng Nghip 

Vl1 
30 ngày 

Thm 
djnh 
trInh 
phé 

duyt 

Cong chfrc 
phOng Nghip 

y 
6 ngày 

Bisóc 3 Phê 
duyt 

LAnh dao SO Y 
té 5 ngày 

BtrOc4 Trã kt 
qua 

B ph.n tip 
nhn và trâ kt 

qua tai 
TTPVI-ICC 

2 ngày 
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tinh (3): Sau khi trInh lãnh do k duyt 
xong, cong chirc phi trách chuyên cho 
van thtr vao s6, dóng du. 

(4): Cong chcrc phi trách giao k& qua 
giâi quyêt cho cong chcrc B phn tip 
nhn và ira kt qua tai  TTPVHCC trá 
kt qua cho t ChcrC, Cong dan 

Tang cong 45 ngày 

27. Thu tic Cap, cp 1i giy phép hot dng di vói co s& khám benh,  ch&a bnh khi b mt hoc hir hông hoc bi thu hôi thuc 
thâm quyên cüa S& Y t. 

Btr6c I 
Tip 
nhn h 
Sty 

B phn tip 
nhn va trã két 

qua t?i 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngày 

Không có KhOng Ô 

(I): H s np tai  TTPVHCC tip nhn 
và in Giy tiêp nhn h sx và hçn trá k& 
qua cho t6 chfrc, cá nhân; 

(2): Cong ch(xc tip nhn h sa chuyn 
h s cho Phông Nghip vii Y (k nhn 
vào phiu kim soát qua trInh giãi quy& 
h sa). LAnh dao  phOng chuyên h s 
cho cong chcrc phi trách chuyên mon 
thii 1 h scy. 

Thm dinh h sty: 

- TrLrng hqp h sty khong dáp ing yu 
cu: trá v 'ai  TTPVHCC kern thông 
báo cüa phOng chuyên mon d TCCN 
ten bô sung, hoàn thin lai  h sty. 

- Trueing hqp h sty dáp Crng yêu cu thI 
tOng hcip danh sách, tiên hành in giAy 
phép hoat dng d trInh Lânh dao  phOng 
k3 nháy. 

(3): Sau khi trInh lânh do k duyt 
xong, cong chirc phii trách chuyên cho 
vAn tint vào s6, dóng du. 

(4): COng chCrc phi trách giao k& qua 
giai quyêt cho cOng chi.rc B phn tip 
nhn Va trâ kt qua ti TIP VHCC ira 

Buàc2 

ChU trI 
.A dieu 

phi 
thâm 
dinh 

Cong chrc 
phóng Nghip 

vu 
30 ngày 

ThAm 
djnh 
trInh 
phê 

duyt 

Cong chirc 
phOng Nghip 

y 
6 ngày 

Bxtyc., Phé 
duyt 

LAnh dao 
tê 

5 ngày 

Bucxc 4 
Trâ k& 

. qua 

BO phn tip 

2 ngày 
nhân vâ ha két 

qua ti 
TTPVHCC 

tinh 
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k& qua cho t6 chlrc, cong dan 

45 ngày 

4a 
tue Cap giy phép hot dng di vo'i co sr khám bnh, chu'a bnh khi thay di ngirOi chju trách nhim chuyên mon k thut 

u s& khám chu'a bnh 

B.râc 1 
Tiêp 
nh.n ho 
SO 

B phn tiêp 
nhn và trã kt 

qua ti 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngày 

KhOng có 

(1): Ho so np tai  TTPVHCC tiêp nhn 
và in Giây tiêp nhn h so và hçn trà kt 
qua cho tO chc, cá nhân; 

(2): Cong chirc tip nhn h so chuyn 
h so cho PhOng Nghip vi Y (k nh.n 
vào phiêu kiêm soát qua trInh giái quyét 
ho so). Lãnh dao  phông chuyOn ho so 
cho cOn chüc phii trách chuyên mon 
thizly ho so. 
Thãm djnh ho so: 
- Trithng hqp h so không dáp 1mg yêu 
câu: trã ye li TTPVHCC kern thông 
bao cUa phOng chuyên mOn dê TCCN 
len bo sung, hoan thiçn lal ho so. 
- Tnr&ng hqp h so dáp 1mg yêu cAu 
tiên hành in lai giây phép hoat dông dê 

- trinh Lanh do phong ky nhay. 
(3): Sau khi trinh lAnh dao  k duyt 
xong, cong chlrc phu trách chuyên cho 

. 
van thu vào so, dong dau. 
(4): Côn ch(rc phi trách giao két qua 
giài quyêt cho cong chlrc B phn tiêp 
nhn và trã két qua tai  TTPVHCC trã 
kêt qua cho to chlrc, cong dan 

Buoc 2 

Chli tn 
diu 
pMi 
thâm 
djnh 

Cong chlrc 
phóng Nghip 

V11 
30 ngày 

Không có 

Thm 
dinh 
trmnh 
phê 

duyt 

Cong chirc 
phóng Nghip 

y 
6 ngày 

Btrcic Phe 
duyêt 

Lanh dao SoY 
5 ngay 

Bu6c 4 
Ira ket 
qua 

BQ phan tiep 
nhan va tra ket 

qua tai 
11'PVHCC 

tinh 

2 ngày 

Tang cong 45 ngày 

29. Thu tic: cp chirng chi hành nghê diii vói ngtroi niroc ngoài, ngrOi Vit Nam dnh cir 0 nu'Oc ngoài 

Buàc 1 
Tip 
nh.n ho 
SO 

B phn tip 
nhãn và trá kt 

qua ti 
2 ngày Không có Không có 

(1): H so np tai  TIP VHCC tMp nhn 
và in Giy tip nhn h so và hçn trá kt 
qua cho th chlrc, cá nhân; 
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* 

TTPVHCC 
tinh 

- (2): Cong chlrc tip nhn h so chuyn 
ht so cho PhOng Nghip vi Y (k nhn 
vào phiu kim soát qua trInh giài quyêt 
h so). Lânh dao  phOng chuyên h so 
cho cong chirc phii trách chuyên mon 
thit1h6sa. 

Thm djnh h so: 
- Trträng hqp h6 so khong dáp 1mg yêu 
cu: trá v Iai  TTPVHCC kern thông 
báo cUa phông chuyên mon d TCCN 
len b sung, hoàn thin lai  h so. 

- Trirrng hcip h sodáp 1mg yêu cAu thi 
tng hqp h so báoHi ding ttm vn 
thâm dinh h so; nêu dat  thI tin hành in 
ch1mng chi hành nghe dê trinh Lânh dao 
phOng k nháy. 

(3): Sau khi trInh Iãnh dao  k duyt 
xong, Cong chlrc phx trách chuyên cho 
van thu vào s6, dóng du. 

(4): Côn chlmc phv trách giao kêt qua 
giâi quyet cho cong chlrc BG phn tip 
nhn và trá kt qua t?i  TTPVHCC trâ 
k& qua cho to ch1mc, cong dan 

Btthc 2 

' ChrI 

i 
am 

dinh 

Cong chlrc 
phOng Nghip 30 nay 

Tham 
djnh 
trinh 
phé 

duyt 

Cong chirc 
phong Nghip 

viY 
6 ngày 

Bixóc 3 
Phé 

duyt 
LAnh dao Sâ Y 

tê 5 nav 

Buxóc 4 
Trá kt 

. qua 

Bô phn tiep 
nhn và trã kêt 

qua t41 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngày 

Tang cong 45 ngày 

30. Thu tuic cp Ii chfrng chi hành ngh d6i vói ngtrO'i nu*c ngoài, ngtrOi Vit Nam dnh cur & nur&c ngoài bj mt hoc bj hu' hông 
chü'ng chi hành ngh 

Biróc 1 
Tip 
nh.n h 
SO 

Bô phn tip 
nhn và trâ kt 

qua ti 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngày 

Không có Khong cO 

(1): H scm np tal  TTPVHCC tip nhn 
và in GiAy tip nhn h soya hçn trã két 
qua cho t ch1mc, cá nhân; 

(2): Cong chIme tip nhan h so chuyn 
h so cho PhOng Nghip vi Y (k nhn 
vào phiEu kim soát qua tninhgiái quyt 
h so). LAnh dao  phông chuyén h so 
cho cOng ch(rc phii trách chuyên mon 

Buó'c 2 
ChO tn 
diu 
phi 

COng chCrc 
phOng Nghip 

y 
30 ngãy 

25 



1.-'  / 

thm 
dinh 

thy 1 h6 so. 

Thm djnh h so: 

- Tnr&ng hqp h so khongdáp rng yéu 
cu: trà v Iai  TFPVHCC kènvthong 
báo cüa phông chuyên mon d TCcN 

Thm 
djnh 
trInh 

Cong chirc 
phOng Nghip 6 ngày 

phê 
duyt 

vii Y len bô sung, hoàn thin tai  h so. 

- Trtrmg hçip h so dáp üng yêu cu thI 
t6ng hqp h so báo Hi ding tu vn 
thãm dinh h6 so; nu dat  thI tin hành in • . 
chIrng chi hành nghê dê trInh Lânh dao 
phOng k nháy. 
(3): Sau khi trInh 1nh dao  k duyt 
xong, cong chrc phy trách chuyên cho 
van thu vào s6, dóng du. 

(4): Cong ch(rc phy trách giao kêt qua 
giài quyêt cho cOng chlrc Bô phan tip 
nhn và trá kt qua tai  TTPVHCC trã 
k& qua cho t6 chlrc, cong dan 

Buoc 3 
Phê 

duyet 
Lânh dao s 

tê 
5 ngày 

Buoc4 
Trá kt 

. 
qua 

BO phn tip 
nhn và trá kêt 

quãtai 
TIP VHCC 

tinh 

2ngay 

Tng cong 45 ngày 

31. Thu tyc cap Ii chfrng chi hành ngh 86i vol nguOi nir&c ngoài, ngirOi Vi@ Nam dnh cir mro'c ngoài bj thu hôi ch1mg chi hành 
nghê 

Btthc I 
Tip 
nhn h 
SO 

B phn tip 
nhn va trá két 

qua tai 
UP VHCC 

tinh 

2 ngãy 

Không có Khong Ô 

(1): H so np tai  TTPVHCC tip nhn 
và in Giy tiêp nhn h so và hçn trá kt 
qua cho t chüc, Ca nhân; 

(2): Cong chlrc tip nhn h6 so chuyên 
h so cho PhOng Nghip vy Y (k nhn 
vào phiu kim soát qua trmnh giái quyêt 
h so). Lânh dao  phOng chuyên h so 
cho cong chc phy trách chuyên mon 
thu 1 h so. 
Thm djnh h so: 
- Tnthng hçp h so khOng dáp 1mg yêu 

Buâc 2 

Chü trI 
diu 
ph6i 
thAm 
dinh 

Cong chtrc 
phông Nghip 

y 
30 ngày 

Thm 
djnh 
trinh 

COng chfrc 
phOng Nghip 

y 
6 ngày cu: trã ye Ii TIP VHCC kern thông 

báo cCia phOng chuyên mon de TCCN 
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/I ''t 1\ 
len b6 sung, hoàn thin lai  h6 so. 

-Trithng hcip h sodáp frng yêu câu thI 
tOng hçrp ho so báo Hi dng tu v.n 
thãm dinh h so; nu dat  thI tin hành in 
chCrng chi hành ngh d trInh Lânh dao 
phOng k nháy. 

(3): Sau khi trInh lânh dao  k duyt 
xong, cong chcrc phii trách chuyn cho 
van thtr vao s, dong dâu. 

(4): Côn chfrc ph trách giao kt qua 
giài quyet cho cong chrc Bô phn tip 
nhn Va trã kt qua t?i  TIP VHCC trã 
k& qua cho t6 chfrc, cong dan 

LAnh s y 
te - ngay 

Btr&c 4 
Trà kt 

. 
qua 

Bô phn tip 
nhãn và trã kêt 

qua tai 
TTPVHCC 

tinh 

2 noày 

T6ng cong 45 ngây 

32. Thu tic b sung pham vi hot dng chuyên mon trong chfrng chi hành ngh khám bnh, chüa bnh di vôi ngrôi nwrc ngoài, 
nguôi Vit Nam djnh cir & nu&c ngoài 

Biràc I 
Tip 
nhn h 
SO 

B phn tiêp 
nhn và trá kêt 

qua tai 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngày 

Không có Không có 

(1): H so nOp  ti TTPVHCC tip nhn 
và in Giy tiêp nhn h so và hen trã két 
qua cho t6 chcrc, cá nhân; 

(2): Cong chCrc tip nhn h so chuyn 
h so cho PhOng Nghip viii Y (k nhn 
vào phiu kim soát qua trInh giâi quyêt 
h so). Lânh do phong chuyên h so 
cho cong chfrc phi trách chuyên mon 
thii 1 ho so. 
Thim djnh h so: 
- Tri.r&ng hqp ho so không dáp crng yêu 
cu: trá v lai  TIP VHCC kern thông 
báo cüa phOng chuyên mon d TCCN 
len bô sung, hoàn thin lai  h6 so. 

- Trtr&ng hçp h so dap áng yéu cu thi 
t6ng hçip danh sách, tiên hành in giy ra 
quy& djnh b6 sung pham vi chuyên mon 

&r6c2 

Chü trI 
di&u 
phi 
thm 
djnh 

Cong chrc 
phong Nghip 

' 
30 ngay 

Thm 
djnh 
trinh 
phê 

duyt 

Cong chrc 
phông Nghip 

y 
6 ngay 

Buóc 3 Phe 
duyt 

Lanh dao 
5 ngày 
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Trá kt 
qua 

B phn tip 
nhân va trã két 

qua t?i 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngày 

phi hcip d trInh Lnh do phóng k)2 
nháy. 

(3): Sau khi trInh lAnh dao k duyt 
xong, cong chirc phii trách chuyên cho 
van thr vào s6, dóng dâu 

(4): Côn chirc ph%i trách giao kt qua 
giãi.quyêt cho cong chcrc B pMn  tip 
nhn và trá kt qua ti TTPVHCC trá 
k& qua cho t6 ch(rc, cong dan 

Tong cong 45 ngày 

33. Thu tc thay di phm vi hoot dng chuyên mon trong chfrng chi hành ngh khám bnh, chfra bnh d61 vói ngirô'i ntróc ngoài, 
nguô'i Vit Nam djnh cu' & nu(rc ngoai 

Bthc I 
Tip 
nhân h 
so 

B phn tip 
nhn va trã kêt 

qua t?i 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngày 

KhOng có Không có 

(1): H so np t?i  TTPVHCC tip nhn 
và in Giây tiêp nhn h so và hçn trã kt 
qua cho th chic, cá nhân; 

(2): Cong chiic tip nhn h so chuyn 
ho so cho PhOng Nghip v Y (k2 nh.n 

S • vao phieu kim soát qua trInhgiãi quyt 
h so). Lânh dao  phOng chuyén h6 so 
cho cong chirc phii trách chuyên mon 
thii 1 ho so. 

Thm dinh ho so: 

- Tru&ng hçxp ho so khong dáp üng yêu 
cu: trà v lai  TTPVHCC kern thông 
báo cüa phOng chuyên mon d TCCN 
len bô sung, hoàn thin 1i h so. 

- Tru&ng hçip hè so dap iThg yêu cAu thi 
tang hcxp danh sách, tiên hành in chrng 
chi hành ngh thay di phm vi chuyên 
mon d trinh LAnh do phOng k' nháy. 

(3): Sau khi trInh lânh do k duyt 
xong, cong chc phi trách chuyên cho 
van thu vào so, dóng dâu. 

(4): Cong chfrc phui trách giao kt qua 

Bràc2 

Chü trI 
diu 
ph6i 
thm 
dinh 

Cong chrc 
phOng Nghip 

VI ' 
30 ngay 

Thm 
djnh 
trInh 
phê 

duyt 

Cong chCrc 
phOng Nghip 

y 
6 ngây 

Bi.ràc 3 Phê 
duyt 

Lânh do 
te 

5 ngày 

BLthc 4 Trã kt 
qua 

B phn tip 
nhân và trã kt 

qua tai 
TTPVHCC 

2 ngãy 
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tinh - giái quyt cho cong chüc B phn tip 
nhn và trâ kêt qua tai  TTPVHCC trá 
kt qua cho t chcrc, cong dan, 

45ngày 

ng4ii phê duyt Danh mI1c k thut Ian du 
—w •  \ B phn tip 

nhn va trã kêt 
qua t?i 

TTPVHCC 
tinh 

- 

2 ngày 

KhOng có KhOng cO 

(1): H so n ,p tai  TTPVHCC tip nhn 
và in Giy tiêp nh.n h so và hçn trâ k& 
qua cho to chic, cá nhân; 
(2): Cong chic tip nhn h so chuyén 
ho so cho Phong Nghip vi Y (k nhn 
vào phiu kim soát qua trInh giâi quyét 
h so). Lãnh dao  phOng chuyên h so 
cho cong chüc phi trách chuyên mon 
thi 1 ho so. 
Thm dinh h so: 
- Trumg hçip ho so không dáp rng yêu 
cu: trã v Iai  TTPVHCC kern thông 
báo cCia phong chuyên mon d TCCN 
len bô sung, hoân thiên lai  h so. 
- Tru&ng hçip h so dáp irng yêu cAu thi 
cong chrc len k hoach thânh Ip doàn 
di thm djnh các Co sO xin phé duyt 
danh mc. 
- Trixng hqp h so dat  yêu cu thi tang 
hqp danh sách, tin hành ra quyt djñh 
phé duyt danh miic k thut dé trInh 
LAnh dao  phàng k nháy. 
(3): Sau khi trInh lânh do k duyt 
xong, cong chrc phii trách chuyn cho 
vAn thu vào s& dóng du. 
(4): Cong ch(rc phii trách giao két qua 
giãi quyêt cho cong chIrc B phn tip 
nhn và trá kt qua tai  TTPVHCC trã 
kt qua cho th chuc, Cong dan 

Budc I 
flep 
nh.n h 
SO 

Buâc2 

Chü trI 
diu 
ph6i 
thm 
djnh 

Cong chirc 
phOng Nghip 

\' 
15 ngày 

Thâm 
djnh 
trinh 
phê 

duyt 

Cong chirc 
phông Nghip 

vi.' y 
5 ngày 

Brâc Phé 
duyt 

LAnh dao So Y 
t I ngày 

BuOc 4 Trâ kêt 
qua 

B phn ti4p 
nhn Va trã két 

qua tai 
TIP VHCC 

tinh 

2 ngày 
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25ngày 

ngh phê duyt danh mtic k5' thut bli sung 

p 
hn h 

SG 

B phn tip 
nhn và trá kêt 

qua tai 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngày 

KhOng có JOng có 

(1): H s n, tai  TTPVHCC tip nhn 
và in Giy tiep nh.n h sc và hçn trã k& 
qua cho to chüc, cá nhân; 
(2): Cong chCrc tip nhn h sa chuyn 
ho sci cho PhOng Nghip vi Y (k nhn 
vào phiêu kMm soát qua trInh giãi quyt 
h sa). Lânh dao  phông chuyên ho s 
cho cong chic phii trách chuyên mon 
thii I hO sa. 
ThAni dinh h sor: 

- Truâng hqp ho sor không dáp (mg yêu 
câu: trã ye Ii TTPVHCC kern thông 
báo ccia phOng chuyên mon d TCCN 
Len bô sung, hoàn thin lai h sci. 
- Truing hçip h6 sor dáp crng yêu cAu thI 
côngch(rc len k hoach thành Ip  doàn 
di thâm dlnh  cac cc sâ xin phê duyt 
danh muc xin bô suno 
- Tru?ng hcip h sor dat  yêu cAu thi t6ng 
hqp danh sách, tin hành ra quyEt djnh 
phê duyt danh miic k thut dê trInh 
Lânh dao  phOng k nháy. 
(3): Sau khi trmnh lãnh do k duyt 
xong, cong ch(mc phiz trách chuyên cho 
van thu vào s, dóng dâu. 
(4): Côn ch(mc phv trách giao k& qua 
giãi quyêt cho Cong ch(mc Bô phn tip 
nhn và trã k& qua tai  TTPVHCC trá 
kt qua cho tO chcrc, cong dan 

Btxàc2 

Chü trI 
diu 
phi 
th.m 
dinh 

Cong chirc 
phOng Nghip 

'1 Y 
15 ngày 

Thâm 
djnh 
trInh 
phê 

duyt 

COng ch(mc 
phóng Nghip 

y 
5 ngày 

Bixâc 3 Phê 
duyt 

LAnh 
te I ngày 

Btrâc 4 Trã k& 
qua 

Bô phn tip 
nhn va trã két 

qua ti 
TTPVHCC 

tinh 

2 ngây 

Tngcng 25ngày 

36. Thu tLIc cho phép cá nhân, doàn trong ntr&c, nuàc ngoài kharn bnh, ch&a bnh nhân do 

30 



\ 
.jep 
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B phn tip 
nhn và trá kêt 

qua tai 
TTPVHCC 

tinh 

I ngày 

Không có 

- 

Không có 

(1): H sq np ti TTPVHCC tipnhn 
và in Giây tip nhn h sa và hçn trá kt 
qua cho tO chlrc, cá nhân; 

(2): Cong ch(rc tip nhn h6 s chuyn 
h sa cho PhOng Nghip vi Y (k nhn 
vo phiêu kiêm soát qua trInh giài quy& 
ho say. Lãnh dao  phOng chuyên ho sq 
cho cong chc phii trách chuyên mon 
th,i 1 ho scy. 

Thm djnh h sa: 

- Trtr&ng hqp h sa khOng dáp 1mg yêu 
CU trã ye lai TTPVHCC kern thông 
báo clia phOng chuyên mon d TCCN 
len bô sung, hoàn thin lai  h s. 

- TruOng hqp h s dáp 1mg yeu cAu thI 
ra quy& djnh dng cho khám tr thin 
d trinh Lânh dao  phOng k2 nháy. 

(3): Sau khi trInh lành dao  k$' duyt 
xong, cong chlrc phii trách chuyn cho 
vAn thu vào s6, dóng du. 

(4): Cong chlrc phii trách giao k& qua 
giái quyêt cho cong chlrc Bô phn tip 
nhn và trã k& qua tai  TTPVHCC trã 
kt qua cho th chlrc, cong dan 

Btràc2 

Cht j 
uleu 
ph6i 
thm 
dinh 

Cong churc 
phOng Nghip 

vu Y 
4 ngày 

Thm 
djnh 
trmnh 
phé 

duyt 

Cong chlxc 
phOng Nghip 

y 
3 ngày 

Biicic 3 
Phê 

duyt 
Lãnh dao 

1 ngày 

Buac 4 
Trà kt 

. qua 

B phn tip 
nhân và trâ kt 

qua ti 
TTPVHCC 

tinh 

1 ngày 

Tngcng 10 ngày 
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- '/,'i 
Trmnh tty 
thiyc hin 

B phn, Can 
b cong chfrc, 
viên chfrc giãi 
quyethso' 

ThOi gian tip 
nhn va giãi 
quyt h so 

Coquan 
phôi hçrp 
(nêu co) 

TrInh các 
cp co 

thm quyn 
cao hon 

x 
(neu co) 

M6 tã quy trInh 
 .,/, - 

1. Thu tic: Cp In du và cp Giy chirng nhân dü diu kiên kinh doanh du'qc di vOi truôiig hqp bj thu hM Giy chfrng nhn dü 
diu kiin kinh doanh duVc thuc thm quyn cüa S& Y t (Ccr s& ban lë thu6c bao gm nhà thuc, quay thu6c, tü thuc tr3m y t xa, 
c0 s& chuyên ban Ië dtrçc lieu, thu6c duqc Iiu, thu6c ci truyn) - GPP 

Btrâc 
Tip nhn 

ho so 

B phn tip 
nhn vâ trã kêt 

qua tai 
TTPVHCC 

Không có Không có 

(1): H so np tai TTPVHCC, can b tai TTPVHCC 
tiêp nhn và in Giy tip nhn h so vã hçn trã kt 
qua cho to chác, Ca nhân; 

(2): Cong chrc tip nhn h so chuyn h so cho 
PhOng Nghip vtx Dtrc (k nhn vào phiu kiêm 
soát gua trmnh giãi quyt ho so). Lânh dao phOng 
chuyên h so cho cong chfrc phi trách chuyên mon 
thu 1 h so. 

Thm dinh h so: 

- Tru&ng hqp he1 s khong dáp irng yêu câu: trá ye 
Ii TIP VHCC kern thông báo cüa phOng chuyên 
mon d TCCN len bô sung, hoàn thin Iai he1 so. 

- Tnr&ng hçip he1 so dáp Crng yêu cAu thi te1ng hçip 
danh sách, thành 1p doàn dánh giá và len kê hoach 
d di thm djnh thirc tE co Sâ. 

- Tnixäng hqp thm djnh dat thi cong chcrc phii trách 
tin hành in giAy chrng nhn dü diêu kin kinh 
doanh dtrçxc vã Giy chüng nhn dat thrc hành t6t co 
sa ban lé thuc GPP d4 trInh Lânh dao phOng k 
nháy. 

(3): Sau khi trInh lãnh do k duyt xong, cOng chrc 
phi trách chuyn cho van thtr vào se1, dóng dâu. 

(4): Cong chCrc phit trách giao kt qua giái quyt cho 
cOng chcrc B phn tip nhn và trã két qua tai 

Btróc 2 

Chà tn diu 
ph6i thm 

djnh 

Cong chic 
phong Nghip 

vu Duçxc 
12 ngày 

Thm djnh 
trInh phê 

duyt 

Cong chcic 
phông Nghip 

vu Dtroc 
I ngày 

Bi.ràc 3 Phé duyt 
LânhdaoSiY 

te 
5 ngay 

BuOc 4 Trã kt qua 

B phn tip 
nhân và trâ kêt 

qua tai 
UP VHCC 

I ngày 
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''' \\ TTPVHCC trâ két qua cho to chirc, cong dan 
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: 
20ngay 

s chg nhn dü diu kin nh doanh dffqc cho cu s& thay di Ioi hInh nh doanh hoc pham vi nh doanh 
• th,3 di diu kiên kinh doanh, thay di dja dim kinh doanh thuic thm quyn cüa S Y t (Ci sei ban lé thuc bao gOm 

' ay thuc, tü thuc tram y t xã, co s& chuyên ban lé du'çrc Iiu, thu6c dtrçrc 1iu, thuc cô truyn)-GPP 

Biróc Ti nhn 
hO sci 

BO phn tip 
nhn va trá kêt 

qua ti 
TTPVHCC 

1 ngày 

Không có 

(1): H sci nôp tai TTPVHCC, can bO tai TTPVHCC 
tiêp nhn va in Giy tip nhn h sa và hçn trã kt 
qua cho t chfrc, cá nhân; 

(2): Cong chCrc tip nhn h sci chuyn h sci cho 
PhOng Nghip vi Duçic (k nhn vào phiu kim 
soát 9ua trInh giãi quy& ho sci). LAnh dao  phOng 
chuyên h sci cho cong chrc phi trách chuyên mon 
thii 1 h6 sci. 
TMm dinh h sci: 

- TnrOT1g hqp h so không dáp irng yêu câu: trá ye 
lai TTPVHCC kern thông báo cüa phang chuyên 
mon d TCCN len b sung, hoàn thin Iaih  so. 
- Tnxing hcip ho so dáp (mg yêu câu thI tôn hqp 
danh sách, thành 1p doàn dánh giá và len kê hoach 
d di thAm dinh thi.mc t cci sO. 

- Tru&ng hçmp thâm djnh dat  thI cong chcrc ph trách 
tin hânh in gi.y ch(mng nhn dü diêu kiin kinh 
doanh dixçic và Giy ch(mng nhn dat  thirc hành t6t cci 
sO ban lé thu6c GPP d trinh Lânh dao  phOng k 
nháy. 

(3): Sau khi trInh lành do k duyt xong, cOng chcrc 
phii trách chuyn cho van thtr vão s, dóng dâu. 

(4): COng ch(mc phii trách giao kt qua giái quy& cho 
cong ch(mc BO phn tip nhn và trâ két qua tai 
TTPVHCC trá kêt qua cho t6 chfrc, cong dan 

Buâc 2 

Chü tn diu 
phi thm 

dinh 

Cong ch(rc 
phOng Nghip 

vu Dixcxc 
12 ngày 

Khong co 

Thm djnh 
trinh phé 

duyt 

Cong chüc 
phOng Nghip 

vu Dwic 
I ngày 

B.róc 3 Phê duyt LAnh dao  So Y 
tê 

5 ngày 

BixOc 4 Trá kt qua 

Bô ph.n tip 
nhân và trã kêt 

qua tai 
TTPVHCC 

I ngày 

Tang cong 20 ngáy 

3. Thu tiic: Dánh giá duy trI GPP 

BuOc 1 Tip nhn 
ho so 

B phn tip 
•nhAn và trá két 

quâti 
1 ngày Không có. Không có 

(1): H so np tai  TTPVHCC, can b tai  TTPVHCC 
tiép nhn và in Giy tip nhn h so và hen trã kt 



TTPVHCC qua cho t chç, cá nhân; 

(2): Cong chc tiêp nhn ho sachu5i&i h s cho 
PhOng Nghip vti D.rqc (k nhn vào phiu kim 
soát qua trinh giái quyt hO se). Lanh do phOng 
chuyên h sa cho cOng chlrc phii trách chuyên mOn 
thi 1 h 

ThAm djnh h sa: 

- Trixng h9p ho sci không dáp 1mg yêu câu: trã ye 
lai TTPVHCC kern t,hong báo cüa phOng chuyên 
mon d TCCN len bô sung, hoàn thin 'ai  h sa. 

- Tri.thng hqp h sa dáp 1mg yêu cu thi t6ng hcip 
danh sách, thành 1p doàn dánh giá và len ké hoach 
d di thm djnh thirc th c sa. 

- Tn.rrng hqp thAm djnh dat  thi cong chlrc phii trách 
tin hành in giy chlrng nhn dü diu kin kinh 
doanh dtrqc và Giy chlrng nh.n dat  thrc hành t& Co.  
sr ban lé thu6c GPP d trInh LAnh do phOng k9 
nháy. 

(3): Sau khi trInh länh dao  k duyt xong, cOng chlrc 
phii trách chuyn cho van thu vâo s6, dong dâu. 

(4): COng chlrc phti trách giao kt qua giãi quyt cho 
cong chlrc BO phn tip nhn và trá kOt qua tai 
TTPVHCC trA kêt qua cho th chlrc, cOng dan 

cn 

h14 trI diu 
thm 

/'  djnh 

Cong chlrc 
phOng Nghip 

vu Duc 
12 ngày 

* ----' Tham djnh 
trInh phê 

duyt 

Cong ch IC 

phOng Nghip 
vi Dixqc 

1 ngày 

Buóc 3 Phê duyt 
LAnhdao SaY 

te 
5 ngày 

Bisóc 4 Trã kt qua 

B pn tiep 
nhân và trà két 

qua tai 
TTPVHCC 

1 ngày 

Tng cong 20 ngày 

4. Thu tiic: Cap 1a  Giy chfrng nhn dü diu kin kinh doanh dtrqc thuc thm quyn cüa S& Yt (Cci s& ban lê thuôc bao gôm nhñ 
thuc, quay thuóc, tü thuc tram y t xa, co so' chuyên ban lé dtrqc 1iu, thuc thrqc lieu, thuc cô truyn) - GPP 

Bthc 1 
Ti nhn 

ho so 

BG phn tip 
nhn và trá két 

qua tai 
TFPVHCC 

1 ngày 

Không có Không Co 

(1): H so nQp tai  TTPVHCC, can bO tai TTPVHCC 
tiép nhn và in Giy tiêp nhn h so và hçn trá kt 
qua cho t chlrc, cá nhân; 

(2): COng chic tip nhn h so chuyn h so cho 
PhOng Nghip vi Dixgc (ks' nhn vào phiu kim 
soát qua trInh giái quyt ho so). Lânh dao  phOng 
chuyên h so cho cong chc ph trách chuyên mOn 

Buó'c 2 
ChIt tn diu 
phi thm 

djnh 

Cong chIrc 
phOng Nghip 

vu Dtrc 
7 ngay 
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Cong chrc 
phOng Nghip 

vii Di.rcxc 
1 ngày 

th I)' h SO. 

Thm djnh h so: 

- Tnring hçip h so không dáp Ung yêu cu: trã v 
ai TTPVHCC kern thông báo ciia phOng chuyên 
mon d TCCN len b sung, hoàn thin lai  h so. 

\ Lnh do sa y 
5 ngày 

Bu&c 4 Trã kt qua 

B phn tip 
nhn và trã két 

qua tai 
rrpvi-icc 

1 ngày 

- Tru?mg hqp h so dáp (mg yêu cu thi tong hcrp 
danh sách, tiên hành in giây chirng nMn  dü diêu kin 
kinh doanh dLrçlc và Giây chng nh.n dat  thrc hành 
tot co so ban lê thu6c GPP d trinh LAnh dao  phông 
k' nháy. 

(3): Sau khi trinh lanh dao k duyt xong, cong chc 
phi trách chuyn cho van thu vào s6, dOng dâu. 

(4): Cong chrc phii trách giao kt qua giái quyêt cho 
Cong chirc B phn tip nhn Va trã kêt qua tai 
TTPVHCC trá két qua cho th chfrc, cOng dan 

Ting cong 15 ngày 

5. Thu tiic: Diu chinh Giy chfrng nhn 811 8iu kiin kinh doanh du'qc thuc thrn quyn cüa S0 Y t (Co' sr ban lé thuc bao gm 
nhà thu6c, quay thu6c, tü thu6c tram y t xA, co s& chuyên ban lé duVc  1iu, thu6c dtrqc lieu, thu& c truyn) - GPP 

Biróc Tip nhn 
ho so 

B' phn tiêp 
nhn và trá két 

qua t?i 
TI'PVHCC 

Khong có Không có 

(1): H so np tai  TTPVHCC, can b tai  TTPVHCC 
tiêp nhãn và in GiAy tip nhn h so và hen trã kt 
qua cho t6 chic, Ca nhân; 

(2): Cong chc tiEp nhn h6 so chuyEn h so cho 
PhOng Nghiêp vii Dtrqc (k nhn váo phiu kim 
soát qua trinh giái quyt ho say. LAnh dao  phOng 
chuyên h so cho cong chc phi trách chuyên mon 
thiilhso. 

Thm dinh h6 so: 

- Tnthng hçp h so khOng dáp cmg yêu câu: trâ ye 

li TTPVHCC kern thông báo cCia phOng chuyên 
mon d TCCN len bô sung, hoãn thin lai  h so. 

- Trithng hçip ho so dáp (rrig yêu câu thi tong hqp 
danh sách, ti8n hành in giAy chcrng nhn 811 diêu kin 
kinh doanh duçc vâ Giây chIrng nhn dat  thtrc hãnh 
t& co sO ban ie thuóc GPP d trInh Länh dao  phông 

Bix&c2 

Chü trI diu 
ph6i thrn 

dinh 

Cong chc 
phOng Nghip 

vu DLroc 
7 ngây 

Thm djnh 
trinh phê 

duyt 

Cong chCrc 
phOng Nghip 

vii Duqc 
I ngày 

Btr6c 3 Phé duyt 
LAnh dao Sa ' •' 

tê 
- 
nay 

Bithc 4 Ira k& qua 
B phn tip 

nhAn và trá ket 
qua tai 

I ngày 
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TTPVHCC k nháy. 

(3): Sau khi trmnh lAnh 4o k duyt xong, cong chfrc 
phii trách chuyn cho van thu vào s& dóng dâu. 

(4): Cong chirc phi trách giao k& qua giái quyEt cho 
cong chcrc BO phn tip nhn và trã k& qua tai 
TTPVHCC trâ kt qua cho t chic, cong dan 

Tng cong 15 ngây 

6. Thu tiic: Thông báo hot dng ban lé thuc liru dng 

Btràc 1 
Ti nhn 

hO so 

BO phn tip 
nhn và trà kêt 

qua ti 
TTPVHCC 

i ngày 

KhOng có Khong có 

(1): H so np tai  TTPVHCC, can b tai  TTPVHCC 
tiêp nhn và in GiAy tip nhn h so và hn trà k& 
qua cho th chrc, cá nhân; 

(2): Cong chic tip nhn M so chuyn h so cho 
PhOng Nghip vJ Dixqc (k nh.n vào phiu kMm 
soát qua trinh giái quyt ho so). Lanh do phOng 
chuyn h so cho cOng ch(rc phi:' trách chuyên mon 
thi:i 1 h so. 

Thm dinh h so: 

- Trithng h h so không dáp üng yêu câu: trã ye 
lai TTPVHCC kern thông báo cüa phông chuyên 
mon d TCCN len bô sung, hoân thin lai  h so. 

- TrLr&ng hqp h so dáp rng yêu cu thi tang hcip 
danh sách dê trinh Lânh dao  phOng k nháy. 

(3): Sau khi trInh lAnh dao  k duyt xong, cong chrc 
phii trách chuyn cho vAn thu vào s& dong dâu. 

(4): Cong chüc phi trách giao kt quãgiAi quyt cho 
cong chcrc BO phn tip nhn vA trA kêt quA tai 
TTPVHCC trA kêt quA cho t8 ch(rc, cong dan 

Buàc 2 

Chü trl diu 
ph6i thm 

djnh 

Cong chtrc, 
viên chCrc 

phOng Nghip 
VU Duqc 

I ngày 

Thm djnh 
trInh phé 

duyt 

Cong chfrc 
phOng Nghip 

vu Diroc 
1 ngàv 

Buâc 3 Phê duyt Lãnhdao SaY 
te 

1 ngày 

Bithc 4 TrA kt quA 

B phn tiep 
nhân và trA két 

quA tai 
TIP VHCC 

1 ngAy 

Tng cong 05 ngày 

7. Thu tijc xác cp giy xác nhn ni dung thông tin thu6c 

Bithc 1 
Tip nhân 

h so 

B phn tip 
nhar vA trA k& 

quA t?i 
TTPVHCC 

2 ngày Không có Không Co 

(1): H so nQp tai  TTPVHCC tip nhn vA in giy 
biên nhn, hçn ngày trA k& quA. 

(2): Cong chrc tip nhn h so chuyn h so cho 
PhOng Nghip vi:1  Duqc (k vAo phiêu kim soát qua 

n 



7.: 
I' diu 

j's i t'âm 
Cong chüc 

phông Nghip 
vu DLroc 

2 ngày 
trInh giái quyt h so. LAnh do phong chuyn h so 
cho cong chcrc phii trách chuyên mon thu 1hô so. 

Thm dinh h so: 

- Tnrông h h so khOng dáp thig yêu cu, thông 
báo cho TCCN bi& d b6 sung, hoàn thin h so. 

- Trtrng hqp h so dáp ing yêu cAu thI cong chrc 
1p báo cáo thm djnh, tin hành in giAy xác nhn d 
trInh Lânh dao  phông k nháy. 

(3): Sau khi trInh lânh do k duyt xong, cong chtrc 
phii trách chuyn cho vAn thtr vào s6, dóng dâu. 

(4): Cong chirc phii trách giao kt quA giAi quy& cho 
Cong chirc B phn tip nhn và trA kêt quA ti 
TTPVHCC trA k& quA cho to churc, cong dan 

— _-i(ph 
-. duyt 

Cong chc 
phóng Nghip 

v1i Dtrqc 
3 ngày 

Buó'c 3 Phê duy 
LAnh do s 

tê 
2 ngày 

Bisót 4 Trã kt qua 

B phn tip 
nhân và trã kêt 

quA ' 
TTPVHCC 

I ngày' 

Tang cong 10 ngay 

8. Thu tic xAc cp giy xAc nhn ni dung quãng cáo m phâm 

Bixóc 
Ti nhn 

hO so 

B phn tip 
nhn và trA két 

quA tai 
TTPVHCC 

2 ngày 

Không có Khong có 

(1): H SO np ti TTPVHCC tip nhn và in giây 
biên nhn, hçn ngày trA k& quA. 

(2): Cong chirc tiêp nhn h so chuyn h so cho 
PhOng Nghip v11 Duqc (k vào phiéu kim soát qua 
trinh giAi quyêt ho so. LAnh dao  phOng chuyn ho so 
cho cong churc phi trách chuyên mon thi I h so. 

Thâm djnh h so: 

- Tnthng hp h so không dáp (mg yêu cu, thông 
báo cho TCCN bit d b sung, hoàn thin h so. 

- Tru?mg hqp h6 so dáp (mng yêu cu thi cong ch(mc 
1p báo cáo thâm djnh, tin hAnh in giy xác nhn d 
trInh LAnh do phông k nháy. 

(3): SaukhitrInh lAnh dao  k duyt xong, cong chime 
phii trách chuyén cho vAn thu vào s6, dOng dâu. 

(4): Cong chirc phi trách giao k& quA giAi quyt cho 
cOng chimc B phn tip nhn và trA két qua ti 
TI'PVHCC trA két qua cho tO chimc, cong an 

Bixâc2 

Chü tn diu 
phi th.m 

dinh 

Cong chirc 
phOng Nghip 

vu Ducc 
2 ngAy 

ThAm djnh 
trInh phê 

duyt 

Cong chirc 
phOng Nghip 

vi Dixçic 
3 ngày 

BuOc 3 Phê duyt 
LAnh dao sa y 

tê 
2 ngày 

Buàc 4 Trã kt qua 

Bô phn tip 
nhân vA trA kêt 

quA ti 
rrpvl-Icc 

i ngAy 
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Tngcng lOngày 

.' ü fuc cp s tip nhn Phiu cong b san phm m phâm 

1 
Tip nhn 

ho so 

B phn tip 
nhn và trã kêt 

qua ti 
TTPVHCC 

12 • 

Khong có Khong Co 

(1): H so np tai  TTPVHCC tip.nhn và in giy 
biên nhn, hçn ngày trã kt qua. 

(2): Cong chrc tip nhn h so chuyn h so cho 
Phông Nghip vi Duqc (k vào phiêu kim soát qua 
trinh giãi quyêt h so. LAnh do phàng chuyn ho so 
cho cong chüc phi trách chuyên mon thii 1 h so. 

Thm dinh ho so: 

- Tri.r&ng hqp h6 so không dáp Crng yêu cu, thông 
báo cho TCCN bitt d bô sung, hoàn thin h so. 

- Tru&ng hqp h so dáp rng yêu cAu thi cong chrc 
Ip báo cáo thm djnh, tin hành in gi.y xác nhn dê 
trInh Länh do phOng k nháy. 

(3): Sau khi trInh lAnh d?o  k duyt xong, cOng chirc 
phii trách chuyn cho van thu vào s& dóng dâu. 

(4): Cong chrc phi,i trách giao kt qua giãi quy& cho 
cOng chrc B phn tip nhn và trá kt qua ti 
TTPVHCC trá két qua cho t chirc, cOng dan 

Chü trI diu 
phi thm 

djnh 

Cong chfrc 
phOng Nghip 

vu Duoc 
12 gi 

Buóc2 
Thm djnh 
trInh phê 

duyt 

Cong chirc 
phOng Nghip 

vu Duoc 
12 giä 

BirOc 3 Phé duyet 
Lânh c O I ngày 

Buâc 4 Trâ k& qua 

B phn tip 
nhân và trã két 

qua t?.i 
TTPVHCC 

12 io 

Tng cong 03 ngày 

10. Thu tizc cp Giy chfrng nhn dü diêu kiin san xut m phm 

BLrrc 1 Ti nh.n 
ho so 

BO phn tip 
nhn và trã két 

.quá tai 
TTPVHCC 

1 ngày 

U'iong có KhOng có 

(1): H so nGp ti TTPVHCC tip nhn và in giy 
biên nhn, hçn ngày trá k& qua. 

(2): Cong chrc tip nhn h so chuyn h so cho 
PhOng Nghip vii Duqc (k" vào phiu kim soát qua 
trInh giai quyêt h so. Lânh do phOng chuyn ho so 
cho cOng chüc phi trách chuyên mon thii 1 h so. 

Thm dinh h6 so: 

- Trithng hqp h so không dáp rng yêu cu, thông 
báo cho TCCN bit d bO sung, hoàn thin h so. 
- TruOng hp M so dáp rng yêu cAu thI thng hp 
danh sách, len k hoch di thám dnh thrc t. 

Buóc 2 

Chü trI diu 
phi thm 

dinh 

Cong chirc 
phông Nghip 

vu Dtrcic 
4 ngày 

Thm djnh 
trinh phê 

duyt 

Cong chrc 
phOng Nghip 

vu Duac 
22 ngày 

Buâc 3 PhO duyt LAnhdao Sâ y 2 ngày 
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/7 UN 
tê - - Trixäng hqp tMm djnh dat  thI cong chrc phv trách 

tiên hành in giy ching nhn dü diu kin d trinh 
LAnh do phOng k nháy. 

(3): Sau khi trInh lânh dao  k duyt xong, cong chcrc 
phi trách chuyn cho vAn this vào so, dóngdau. 

(4): Cong chrc ph trách giao kt quágiãi quy& cho 
cong chrc B phn tip nhn và trâ kêt qua tai 
TTPVHCC trá kêt qua cho t chcrc, cong dan 

7 .  

• 
) ) 

.
' '' 

/ 
1 qua 

B phãn tiep 
nhn và trã két 

qua tai 
TTPVHCC • 

I ngày 

Tôngcng 30 gay 

11.Thü t,c: Dánh giá duy trI dáp ü'ng thrc hành t& phân ph6i thu6c, nguyen Iiu lam thu& 

Bisâc Tip nhn 
hso 

BO phn tip nhn 
va trá k& qua tai 
TTPVHCC tinh 

01 ngày 

Co 
(Dan 

vi truc 
thu9c 
S '' 
t) 

KhOng co 

(1): H so np tai  TTPVHCC, can b tai  TTPVHCC tip 
nhãn và in Giây tiEp nhn h so và hçn trá kt qua cho to 
chCrc, cá nhân; 

(2): Cong chirc tip nhn h so chuyn h so cho PhOng 
Nghip vi Dixqc (k nhn vào phiêu kiêm soát qua trInh 
giái quyêt h so). Länh do phOng chuyên h so cho 
cong chtc ph trách chuyên mon th 1 ho so. 

Kim tra h so: 

- Trtrng hqp h so không dáp rng yêu cu: trA v lai 

TTPVHCC kern thông báo ccia phOrig chuyên mon d 
TCCN len b sung, hoàn thin Iai  ho so. 

- Trising hcip h so dáp rng yêu cAu thI thng hçip danh 
sách, thành 1p  Doàn dánh giá và 1p K hoach d di 
thm djnh thi,rc té tai  co sâ. 

- Trithng hqp thm djnh dat  thi cong chc phti trách tiEn 
hành in Giây ching nhn dt Thirc hành tot phân ph6i 
thuôc, nguyen 1iu lam thuôc dOi vâi co sâ ban buôn 
thuc, nguyen lieu lam thu6c GDP d trinh LAnh dao 

phOng. 

(3): Sau khi trInh lAnh dao k duyt xong, cong chc phii 
trách chuyn cho vAn this vào so, dóng dâu. 

(4): Cong chüc phi trách giao kt qua giái quy& cho 
cong chic B phn tip nhn và trã kêt qua tai 
TTPVHCC trã kt qua cho t6 chüc, Cong dAn 

B.râc 
2 

Chü tn 
diêu phôi 
thAm djnh 

Cong chic phOng 
Nghip vii Duvc 

5 ngày 

Thm 
dinh trInh 
phe duyt 

Cong chic phOng 
Nghip v Dixqc - 

Btxcyc 
Phé duyt Lành dao  Sr Y té 03 ngày 

Buóc 
4 

• 

Trãkt 
qua 

• 

Bphntipnhn 
và trá k& qua tai 
TTPVHCC tinh 



20 gay 

k2. u tic: Cp phép nhp khu thu6c thuc hành 1y cá nhân cüa t chfrc, cá nhân nhp cãnh gui theo vn tãi don, hang hóa mang 
-  Q41 cüa to chfrc, cá nhân nhp cãnh dê diu trj bênh cho ban than ngtrOi nhp cãnh 

nhn 
h 

B phn tip nhân 
va trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

01 ngày 

lcJiông 
co 

Khong có 

(1): H so np tai  TTPVHCC, can b ti TTPVHCC tip 
nhn vã in Giây tip nhn h so và hçn trã kt qua cho tO 
chcrc, cá nhân; 

(2): Cong chi:rc tip nhn h6 so chuyEn h so cho PhOng 
Nghip vi Duqc (k nhn váo phiêu kim soát qua trinh 
giãi quy& h so). Lãnh dao  phOng chuyn ho so cho 
cOng chic ph trách chuyén mon th 1 hO so. 

Kim tra h so: 

- Tru&ng hcip ho so không dáp üng yêu câu: trã v 'al 
TTPVHCC kern thông báo cUa phOng chuyên mon dê 
TCCN len b6 sung, hoàn thin li h so. 

- Trtthng hqp h so dt yêu CãU thi cong chtc ph trâch 
trInh Lânh dao  phóng cong van phép xuât khu. 

(3): Sau khi trinh lAnh dao  k duyt xong, Cong chcrc ph 
trách chuyn cho van thu vào sO, dóng dâu. 

(4): Cong chrc phz trách giao k& qua giãi quyt cho 
cOng chc B pn tip nhn và trã kêt qua t?i 
TTPVHCC trã k& qua cho tO chcrc, cOng dan 

Buàc 
2 

Cht tn 
diu ph6i 
thâm djnh 

Cong chirc phöng 
Nghip v Dirçic 

02 ngày 

ThAm 
djnh tninh 
phé duyt 

Cong chc phOng 
Nghip v Duvc 

02 ngày 

Buâc 
Phê duyt Lânh do Sà Y t 02 ngày 

Bmc 
4 

Ira kt 
qua 

BO phn tiep nhan 
và trâ k& qua tai 
TTPVHCC tlnh 

T6ngcng 07 gay 

13.Thü ttic:  Cp phép xut khu thucphãi kim soát dac biêt thuc hành 1y cá nhân cüa to chfrc, cá nhân xut cãnh gui theo 4n tãi 
thin, hang hóa man theo ngu0i cüa to chüc, cá nhân xut cãnh dê diu trl bnh cho ban than ngirôi xut cãnh và không phãi là 
nguyen lieu lam thuoc phãi kiêm soát dc bit 

Buâc 
1 

Tip nhn 
hoso 

Bô phn tip nhn 
Va tra k& qua t?i 
TTPVHCC tinh 

01 ngày 

Không 
có 

Khong có 

(1): H so np tai TTPVHCC, can b ti TTPVHCC tip 
nhãn và in Giây tip nhân h so và hçn trá kt qua cho to 
chtc, cá nhân; 

(2): Cong chc tip nhn M so chuyn h so cho PhOng 
Nghip viz Duqc (k nhn vào phiu kirn soát qua tninh 
giai quy& h so). Lânh dao  phOng chuyn hO so cho 
cong chic ph trách chuyên mOn thi I ho so. 

Kirn tra h so: 

Btrâc 
2 

Chc tn 
diêu ph6i 
thârn djnh 

Cong chrc phOng 
Nghip vv Duc 

02 ngày 

ThAm 
djnh trinh 

Cong chirc phOng 
Nghip vv Dtrqc 

02 ngày 
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- Trir&ng hçip h sa không dáp üng yêu cAu: trã v lai 
TTPVHCC kern thông báo cüa phOng chuyên mon d 
TCCN len b6 sung, hoàn thin 1i h sa. 

- Trix&ng hqp h so dat  yOu cu thI côn chc ph trách 
trmnh LAnh dao  phOng cong vAn phép xuat khu. 

(3): Sau khi trInh lânh dao  k9 duyt xong, cong chc ph 
trách chuyn cho vAn thu vào sO, dóng dâu. 

(4): Cong chfrc phi trách giao kOt qua giãi quyêt cho 
cOng chc B phn tip nhn và trá kOt qua tai 
TTPVHCC trá kêt qua cho to chc, cong dAn 

Lânh do Sâ Y t 02 ngày 

B phn tip nh.n 
và trá kk qua t?i 
TTPVHCC tinh 

— 
Biërá 
4 

—' 
ket 

qua 

TngcQng 07 gay 
x. 14.Thü tiic: Cho phép mua thuoc gay nghin, thuc hirông thu, thuôc tin chit thuc thm quyn cüa S& Y te 

Buàc Tip nhân 
hso 

B phn tip nh.n 
và trã kt quA tai 
TTPVHCC tinh 

01 ngày 

KhOng 
có 

Khong có 

(1): H so np tai  TTPVHCC, cAn b tai  TTPVHCC tip 
nhn và in GiAy tip nhn h6 so va hçn trã kt qua cho tO 
chfrc, cA nhAn; 

(2): Cong chüc tip nhn h so chuyn h so cho PhOng 
Nghiêp vi,i Di5rc (k nhn vào phiOu kim soát quA trInh 
giAi quyt h so). LAnh dao  phOng chuyn ho so cho 
cong chrc phii trAch chuyên mon thii l ho so. 
KMm tra h so: 
- Trir&ng hp hO so không dáp ing yOu câu: trA ye lai 
TTPVHCC kOm thông báo cüa phOng chuyOn mon dO 
TCCN IOn b sung, hoàn thin Iai  h so. 

- Tru&ng hp h so dat  yOu cAu thi cOng chüc phii trAch 
trInh LAnh do phOng don hang mua thuôc. 

(3): Sau khi trinh lAnh dao  k duyt xong, cOng chtc phii 
trách chuyn cho vAn thu vào sO, dóng dâu. 

(4): Cong chc phti trAch giao kOt qua giAi quyêt cho 
cong chrc B phn tip nhn và trA kOt quA tai 
TTPVHCC trA kOt quA cho t6 chtc, cong dAn 

Bisàc 
2 

Chü trI 
diu ph6i 
thrn dinh 

Cong chcrc phOng 
Nghip vv Duqc 

05 ngày 

Thm 
djnh trInh 
phO duyt 

Cong chrc phOng 
Nghip vi Dtrqc 19 ngày 

Bu&c 
Phê duyt Länh dao  sa y th 05 ngay 

Btthc 
4 

TrA k& 
qua 

B phn tip nhn 
và trã k& qua t4i 
TTPVHCC tinh 

Tngcng 30 gay 

15.Thü tuc: Cho phép hüy thu& gay nghin, thuc hir&ng than, thuoc tien chat, nguyen lieu Jam thuc là duqc chit gay nghin, ducrc 
cht hiróng than, tin cht dung lam thuôc thc thAm quyên S& Y t (Ap diing voi co set có sfr dung, kinh doanh thuôc gAy nghin, 
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• 
g than, thuc tin chit, nguyen 1iu lam thuc là duc cht gay nghin. du'qc c1it hu'óng thin. tin cht dung lam thuôc 

,sãp xut, xut khu, nhp khâu) 

ip nhn BO phn tip nhn 
và trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

01 ngày 

Không 
co 

Ong 

(1): H so nôp ti TTPVHCC, can b tai  TTPVHCC tiêp 
nhn và in Giây tip nhn h so và hçn trã kt qua cho tO 
chcrc, cá nhân; 
(2): Cong chrc tip nhn h so chuyn h6 so cho PhOng 
Nghip vi Dtrc (ky nhn vào phiéu kim soát qua trinh 
giái quyêt h so). Länh dao  phang chuyên ho so cho 
cong chcrc phii trách chuyên mon th l' ho so. 

Kim tra h so: 
- Tru&ng hqp h so khOng dáp rng yêu câu: trã ye Iai 
TTPVHCC kern thông báo cüa phông chuyên mon dê 
TCCN len b6 sung, hoàn thin lai h so. 
- Tnrông hqp h6 so dt yêu cu thi cong ch(rc phii trách 
trInh Lãnh do phOng cong vAn cho phép hUy. 
(3): Sau khi trInh lAnh dao  k duyt xong, cong chüc phii 
trách chuyn cho vAn thx vào so, dóng dâu. 
(4): Cong chüc phii trách giao k4t qua giâi quyt cho 
cong chcrc BG phn tip nhn và trã két qua tai 
TTPVHCC Ira kt qua cho th chCrc, cong dan 

Bi.râc 
2 

Chc trI 
diu pMi 
thm djnh 

Cong chfrc phOng 
Nghip vii Dirqc 

5 

Thm 
djnh trInh 
phê duyt 

Cong chfrc phOng 
Nghip vi Dtrqc 

11 ngày 

BLIOC 
Phê duyt Lãnh dao Sâ Y tE 03 ngáy 

Bisóc 
4 

Trã k& 
qua 

B phn tip nhn 
và trá kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

Tngcng 20 gay 

16.Thü tuc: Diêu chinh Giy chfrng nhân dü diu kiin kinh doanh dtrqc thuOc thâm quyn cüa S& Y t di vói co sr ban buôn 
thuc, nguyen lieu lam thu6c 

Bi.râc Tip nhân 
h 

B phn tip nhn 
và trá kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

01 ngày 
KhOng 

có 
Khong có 

(1): Ho so np ti TTPVHCC, can b tai  TTPVHCC tiêp 
nhn và in Giây tip nhn h so và hçn trá kt qua cho to 
chirc, cá nhân; 
(2): Cong chüc tip nhn h so chuyn h so cho PhOng 
Nghip vj Di.rgc (k nMn  vào phiu kim soát qua trinh 
giai quyêt h so). LAnh dao  phOng chuyên ho so cho 
cong chirc phii trách chuyên mon thi l ho so. 
Kim tra h so: 

* S 

- Trtr&ng hqp M so không dáp üng yeu câu: trá ye ii 
TTPVFICC kern thông báo cüa phOng chuyên mOn dê 

BLTC 
2 

Chü trI 
diu phi 
thm djnh 

Cong chirc phOng 
Nghip vi Dixgc 03 ngày 

mAm 
dinh trinh 
phê duyt 

Cong chc phOng 
Nghip v Dtrçc 08 ngày 

&róc Phê duyt LAnh d?o  Sà Y t 03 ngày 
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TCCN ten b sung, hoàn thin ?i  h so. 

- Trg hqp h so dáp ng yêu cAu thI cong chc ph 
trách tin hành in Giy chrng nhn di diu kin kinh 
doanh droc va Giy chirng nhn Thirc hành tot phãn 
phôi thuôc, nguyen Iiu lam thuôc GDP trInh Länh do 
phOna 

(3): Sau khi trInh lãnh dao k duyt xong, cong chrc phi 
trách chuyn cho van th vào so, dong dãu. 

(4): Cong chrc phii trách giao kt qua giãi quyêt cho 
cOng chCrc B phn tip nhn và trã kêt qua tai 
TTPVHCC trã kêt qua cho t chrc, Cong dan 

U ! 

—;. ' 

••.-•. 
. Il 

phn tip nhn 
va trã kt qua ti 
TTPVHCC tinh 

Tônacôna 15 gay 

17.Thü tiic: Cp li Clay chu'ng nhn dñ diêu kin kinh doanh du'qc thuc thm quyn cüa S& Y t d6i vó'i co! s& ban buôn thuôc, 
nguyen 1iu lam thuôc 

Bisàc Tip nhn 
hso 

B phn ti&p nhn 
và trâ kt qua t?i 
TTPVHCC tinh 

01 ngày 

Khôna 
cO 

KhOn OCO 

(1): H so nop tai TTPVHCC, can b t?i TTPVHCC tiêp 
nhn và in Giây tip nhn h so và hçn trã két qua cho tO 
chüc, ca nhân; 

(2): Cong chirc tip nhn h so chuyn h so cho PhOng 
Nghip vii Dlx9c (k nhn vào phiéu kiêm soát qua trInh 

iai quyet h so). Lãnh d?o  phOng chuyn ho so cho 
Cong chüc phi trách chuyën mon thz l ho so. 

Kim tra h so: 
- Trithng hçrp ho so khOng dáp Crng yêu câu: trã ye ii 
TTPVHCC kern thOng báo cüa phOng chuyên mOn dé 
TCCN len b sung, hoàn thin 1i h so. 

- Trtthng hgp h so dap áng yêu cu thI cOng chcrc phv 
trách tiên hành in Giây ching nMn  dü diu kin kinh 
doanh disqc va Giy chfrng nhn Thirc hành tOt phân 
phi thuc, nguyen 1iu lam thuc GDP d trInh Lãnh 
do phOng. 

(3): Sau khi trinh !änh do k' duyt xong, cOng chirc phi 
trách chuyn cho van this vão sO, dóng dâu. 

(4): Cong ch(rc phi trách giao kt qua giái quyt cho 
cOng chrc BO phn tip nhn Va trã ket qua t?i 

Bisâc 
2 

Chü trI 
diu phi 
thâm dlnh 

Cong chirc phông 
Nghip vv Duçc 

03 ngày 

Thm 
djnh trinh 
phê duyt 

COn chCrc phOng 
Nghip vii Disçic 

08 ngày 

Buàc 
3 

Phê duyt Lanh do Sâ Y t 03 ngày 

Bixcc 
4 

Trá kt 
qua 

B phn tip nhtn 
và trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh 
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TTPVHCC trã kêt qua cho tO chrc, cong dan 

15 gay 

r 
p Giay chfrng nhn dii dieu kiin kinh doanh dtrçrc cho co sö thay di 1031 hinli kinh doanh dirqc hoc thay dôi ph3m vi 

'Lrqc cO lam thay dôi diu kin kinh doanh; thay di dla  diem kinh doanh duçc thuc thm quyn ciia S& V t d61 vOl co 
'in thuóc, nguyen lieu lam thu6c 

Buàc 
I 

Tip nhn 
h 

B ph.n tip nhn 
và trã kt qua ti 
TTPVHCC tinh 

01 ngày 

Co 
(Don 
vi tnrc 
tu 
Sà Y 

tê) 

Khong có 

(1): H so fl9p ti TIP VHCC, can bt tal  TTPVHCC tip 
nhn và in Giây tip nhn h so vã hçn trá k4t qua cho t6 
chcrc, cá nhân; 

(2): COng chc tip nhn h so chuyn h so cho Phang 
Nghip vi Dirçic (k nhn vào phiêu kiêm soát qua trinh 
giái quyt h so). LAnh do phOng chuyn ho so cho 
cong chtrc phv trách chuyên mon thi l' ho so. 

Kiêm tra h so: 

- Tnrng hp ho so không dáp irng yêu câu: trã ye ii 
TTPVHCC kern thông báo cüa phOng chuyên mon dê 
TCCN len bô sung. hoàn thin 1?i  h so. 

- Iru&ng hçip h so dáp irng yêu câu thI tong hqp danh 
sách, thành 1p doàn dánh giá vã len k hoch dê di thm 
djnh thirc te co sà. 

Tri.rcng hqp thâm dnh dt thI Cong chrc phi:' trách tiên 
hành in Giây chCrng nhn dü diu kiên kinh doanh dtrcc 
va Giy chirng nhãn Thi:rc hãnh t6t phãn phi thu&, 
nguyen lieu lam thuôc GDP d trInh Lãnh do phOng. 

(3): Sau khi trinh lãnh do k duyt xong, cong chcrc phv 
trách chuyCn cho van thu vào so, dóng dãu. 

(4): Cong chcrc phi:i trách giao két qua giái quyêt cho 
cOng chcrc B phn tip nhin và trà két qua ti 
TIP VHCC trà két qua cho t chirc, cOng dan 

Btrâc 
2 

Chi tn 
diêu phOi 
thm djnh 

Cong chic phOng 
Nghip vi Disçic 

5 ngày 

Thãm 
djnh trinh 
phê duyt 

Cong chtrc phOng 
Nghip vi:i  Ducic 

llngãy 

- 
BuOc 
3 

Phé duyt LAnh do Sâ Y te 03 ngày 

BuOc 
4 

Trá kt 
qua 

B phn tiEp nhn 
Va trá k& qua tai 
TTPVHCC tinh 

T6ngcng 2Ongày 

19.Thü t1ic: Cp 1n du va cp Giy chfrng nlin dü diu 
diu kiên kinh doanh dirqc thuc thm quyn cüa S& V t 

kiin kinh doanh dirqc d61 vOi trtr&ng hçrp bj thu hi Giy chfrng nhn dü 
di vOl co s& ban buôn thu6c, nguyen lieu lam thuc 

Bt.râc Tip nhn 
B phn tip nhn 
và trã k& qua t?i 01 ngày 

Co 
(Don 
vi trrc 

Không cO 
(1): H so np ti TIP VHCC, can b) t?i  TIP VHCC tip 
nhn và in Giây tip nhn h so và hçn trà kt qua cho tO 
chCrc. cá nhãn; TTPVHCC tinh 
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t d'nh 

Cong chcrc phOng 
Nghip vv Dtrqc 5 ngày 

thuOc 
Sâ Y 

(2): Cong chirc tip nhn h s chuyn h w cho Phông 
Nghip vi Dtrc (k nhn vao phiêu kiêm soát qua trInh 
giái quyêt h so). Lành dao  phOng chuyn ho so cho 
cong chcrc phii trách chuyên mon thii 1 ho so. 

A Kim tra ho so: 

- TrtxOng hcip ho so khong dáp (mg yêu câu: trã v lai 
TTPVHCC kern thông báo cüa phông chuyên mon d 
TCCN Len b sung, hoàn thin lai  h so. 

- Tnr&ng hçip h so dáp (mng yéu cu thI tng hçmp danh 
sách, thành 1p doàn dánh giá và len k hoach dê di thm 
djnh thirc t co s. 

- Tnthng hqp thm djnh dt thI Cong ch(rc phi trách tin 
hânh in Giây ch(mng nhn dU diu kin kinh doanh dtrqc 
và Giy ch(mng nhn Thirc hành tot phân ph6i thuôc, 
nguyen lieu lam thuc GDP d trInh Lành dao phOng. 

(3): Sau khi trInh lAnh dao  k duyt xong, cong chrc phi;x 
trách chuyn cho vAn thi.r vào sO, dóng dâu. 

(4): Cong chüc phi;i trách giao kt qua giài quyt cho 
cOng ch(mc BQ phn tip nhn và trá kêt qua tal 
TTPVHCC trá ket qua cho tO ch(mc, cong dan 

'ikh tjfnh 
J)'uYft 

Cong chCrc phOng 
Nghip vii Dirçic 

11 ngày 

Bu'óc 
Phé duyt Länh do Sâ Y t 03 ngày 

Bixâc 
4 

Trâ kt 
qua 

B phn tip nhn 
và trá k& qua tai 
TTPVHCC tinh 

T6ng cong 20 ngày 

20.Thü ti;ic: Duyt dtr  trU và phân ph6i thu6c Methadone thuc thm quyn quãn 1y cüa S& Y t 

Biiàc Tip nhn 
h o 

B phn tip nhn 
Va trá k& qua tai 
TTPVHCC tinh 

01 ngày 

KhôncT 
có 

Khong có 

S  (1): HO so np ti TTPVHCC, can bO tai TTPVHCC tiêp 
nhn và in Giây tip nhn h so và hn trã kt qua cho to 
ch(mc, cá nhân; 

(2): COng ch(mc tip nhn h6 so chuyn h so cho PhOng 
Nghip Vi;! Di.rçic (k nhn vào phiêu kim soát qua trInh 
giãi quyOt h so). LAnh dao  phàng chuyn ho so cho 
cong ch(rc phi;i trách chuyén mon thi;i l ho so. 
Kim tra h so: 

- Trtrmg hqp h so khOng dáp üng yêu cu: trã ye lai 
TTPVHCC kern thông báo cüa phông chuyên mon dê 
TCN len b sung, hoàn thin Iai  h so. 

Bi.râc 
2 

Chc trI 
diêu phOi 
thArn djnh 

Cong ch(rc phOng 
Nghip vi;i D.rçrc 01 ngày 

Th.m 
djnh trin1 
phê duyt 

Cong chirc phông 
Nghip vi Duqc 02 ngày 

Btrâc 
Phé duyt LAnh dao So Y t 01 ngáy 
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. 
• '; .h B phn tip nhn 

và trá k4t qua tai 
TIP VHCC tinh 

- Tnthng hçTp h so dat yêu cu thl cong chcic ph trách 
trinh Lânh dao  phOng bàn dix trü thu6c Methadon. 

(3): Sau khi trinh Iänh do k duyt xong, cong chcrc phu 
trách chuy4n cho vAn this vào s& dóng dâu. 

(4): Cong chi:rc phi trách giao k& qua giãi quy& cho 
cong chCrc B phn tip nh.n và trà kt qua t?i 
TIP VHCC trã két qua cho to chirc, cong dan 

T6ng cong 05 ngày 

21. Thu tuc cp Chfrng chi hành ngh dirçrc 

Buàc I 
Tip nhn 

ho so 

B phãn tip 
nhn và trã k& 

qua ti 
TIP VHCC 

i ngay 

Co 

Không cO 

(1): H so np tai  TTPVHCC, can b) ti TIP VHCC 
tiép nhn và in Giây tip nhn h so và hçn trà kt 
qua cho t6 chcrc, cá nhân; 

(2): Cong chirc tip nhn h so chuyn h so cho 
PhOng Nghip vi Duqc (k nhn vào phiu kim 
soat qua trInh giâi quyt M soy. LAnh dao  phOng 
chuyên h so cho cong chCrc phi trách chuyên mon 
thu 1 h so. 

Kim tra h6 so: 

- Tnthng hqp h so không dáp rng yêu cu: trá v 
lai TTPVHCC kern thông báo cüa phOng chuyên 
mon d CN len b sung, hoàn thin 'ai  h so. 

- Trtr&ng hcp ho so dáp 1rng yêu cu thI t6ng hçip 
danh sách, lam Giy m&i h9p các thành viên cüa Hi 
ding thm djnh d thAm djnh trrc tip h. 

- Tru&ng hqp thm dlnh  4t thi Cong ch(rc phii trách 
tin hành in ChCrng chi hành ngh dtrçc dê trInh 
Lh dao  phOng kI nháy và chü tjch Hi dng thm 
djnh k duyt. 

(3): Sau khi trInh länh 4o k duyt xong, cOng ch&c 
phu trách chuyén cho vAn this vào s, dOng dãu. 

(4): Cong chc ph trách giao kEt qua giái quy& cho 
cong chcic B phn tip nhn và trã kt qua ti 
TTPVHCC trà kt qua cho t6 chirc, cong dan 

Buâc 2 

Chü trI 
diu phi 
tMm dinh 

Cong chüc 
phOng Nghip 

vu DLrc 
14 ngày 

(D 
vi tmc 
tuc 

Ihm 
djnh trinh 
phê duyt 

Côngch(rc 
phOng Nghip 

vu Dixqc 
I ngày 

SOY 
th 

Btr&c 3 Phe duyt Lânh 40 Sà Y 
te 

i ngay 

Buâc4 Ira kt 
qua 

B phn tip 
nhân và trà két 

qua ti 
TIP VHCC 

I ngày 
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L1N 
cong 15 ngày 

1
Chirng clii hành ngh dtrçrc 

Bi phn tip 
nhn và trá kêt 

qua tai 
TTPVHCC 

i ngay 

Không có 

(1): H so np tai TTPVHCC, can b t?i TTPVHCC 
tiêp nhn va in Giy tip nh.n h so và hçn trà két 
qua cho t chrc, cá nhân; 

(2): Cong chc tiEp nhn h so chuyên hO so cho 
PhOng Nghip vix Di.rgc (ks' nhn vâo phiêu kiêm 
soát qua trInh giãi quyEt ho so). Lãnh d?o  phOng 
chuyên h so cho cong chrc phi trách chuyêri mon 
thu 1' ho so. 

Kim tra h so: 

- Tru&ng hqp h so không dáp rng yêu cAu: trà v 
1i ITPVHCC kern thông báo cüa phOng chuyên 
mon d CN len b sung, hoàn thin li ho so. 

- Trwmg hqp h so dáp irng yéu cAu thI tong hcip 
danh sách, so sánh vài h so gôc luu và nêu dáng 
thông tin tliI cOng chrc phii trách tin hành in Ching 
chi hành ngh dtrçic d trInh Lnh do phông kI nháy 
và chC tich Hi dng thm djnh k duyt. 

(3): Sau khi trInh lãnh do ky' duyt xong, cong chic 
phti trách chuyn cho van thu vào s& dong dãu. 

(4): Cong chrc ph trách giao kEt quãgiâi quyet cho 
cong chcrc B phn tip nhn và trã két qua ti 
TTPVHCC trã kt qua cho t chirc, cong dan 

Buâc 2 

ChU trl 
diu phM 
thâm dinh 

Cong chcrc 
phOng Nghip 

vu Di.roc 
1 ngày Khong 

CO 

Thm 
djnh trinh 
phé duyt 

Cong ch&c 
phOng Nghip 

vu Duoc 
I ngày 

Btrâc 3 Phê duyt 
Lãnh dao Sâ Y 

te 
1 ngày 

Birâc 4 
Trà kt 

. 
qua 

B phn tiêp 
nhân và trà kEt 

quat?i 
TTPVHCC 

I ngày 

Tôna côno 5 ngày 

23. Thu t11c diu chinh ni dung Chüng chi hãnh ngh duqc 

Bwic 
Ti nhn 

ho so 

BO phn tip 
nhn và trã kt 

qua t?i 
TTPVHCC 

i ngay 

KhOng 
cO 

Khong có 

(1): H so ntp tai TTPVHCC, can bO ti TTPVHCC 
tie nhn và in Giây tip nhn h so và hçn trà kêt 
qua cho tO chcrc, cá nhân; 

(2): Cong chrc tip nhn h so chuyên hO so cho 
PhOng Nghip vi Dtrqc (ks' nhn vâo phiu kiêm 
soát qua trinh giài quyEt ho so). Lanh do phàng 
chuyên h so cho cong ch.rc ph trách chuyén mon 

Bu6c 2 
Chü trI 

diu ph6i 
thâm djnh 

Cong chrc 
phOng Nghip 

vu Duqc 
I ngày 
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t 
inh trinh 

j Thâm 

he duyt 

Cong chüc 
phông Nghip 

vii DuVc 
1 ngày 

thii 1 h S. 

Kim tra h so: 

- TruOng hçip h so không dáp 1rng yêu cu: trâ v 
Ii TTPVHCC kern thông báo cüa phOng chuyén 
mon a CN len b6 sung, hoãn thin lai  h sa. 

- Trtthng hcip h sa dáp irng yêu cau thl thng hçip 
danh sách, so sánh vài h sa g6c itru và nêu dung 
thông tin thI cong chcrc phi trách tin hành in Chcrng 
chi hành ngh duçrc d trInh Lãnh dao  phOng kI nháy 
và chü tjch HOi  ding thAm djnh k duyt. 

(3): Sau khi trinh lânh dao  k duyt xong, cong chirc 
pht trách chuyn cho van thu vâo s6, dong dâu. 

(4): Cong chtc phi trách giao k& qua giài quy& cho 
cong chc B phn ti4p nhn và trà két qua t?i 
TTPVHCC trà kêt qua cho t chfrc, Cong dan 

 ' 
Phê duyt 

Lânh a sa y 
t 

1 ngày 

Birâc 4 
Trá k& 

qua 

B phn tip 
nhân và trã kêt 

qua t?i 
TTPVHCC 

i ngày 

Tng cong 5 ngày 

III. LINH VIJC AN TOAN V SINH THU'C PHAM 
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Thoi gian 
tiêp nhn 

va giai 
quythso 

Trmnh các 
câpca 
thâm 

A quyen cao 
han (nu 

có) 

Cãc 
buoc 

TrIrih tn thuc 
hen 

Mo tã quy trinh 

1. Thu tiic: Cp Giy chfrng nhn co s& dü diu kin an toàn thiyc phm d61 v&i co s& san xut thic phm thuc ph3m vi quãn l3 cüa 
B Y t và co s& kinh doanh dch vii an ung 

TiEp nhn h sa 

Th l tMm 
djnh ho s 

BO phn tiêp nhn và trã kêt 
qua tai  TIP VHCC 

Chuyên viên phOng Nghip 
vv 

(1): H sci np ti TTPVHCC tip 
nhn và in giây biên nMn,  hen ngày 
trà kêt qua. 

(2): Cong chic phOng HC-TH tip 

Buóc 1 01 ngày 

Birâc2 01 ngày 
Không có 

Không có 

B phn, can b cong 
chfrc, viên chfrc giãi quyt 

hôso 

Ca quan 
phi hçrp 
(nu có) 



T 

djnh trinh 
hê duyt Trtrâng phông Nghip vi 01 ngày 

nhn h6 so chuyn h6 sa cho Phông 
Nghip v (k9 vào phiêu kiêm oát 
qua trInh giãi quy4t h so. Lânh dao 
phông chuyn ho so cho cong chcrc 
phi trách chuyên mon thi I h6 so. 

ThAm djnh h so: 

- Truäng hcip h so không dáp crng 
yêu cAu, thông báo cho TCCN biêt 
d b sung, hoàn thin h so. 

- Trtrâng hcip h so dáp crng yêu cu 
thI chuyên lânh dao  chic cic phê 
duyt ho. 

(3): Xây dirng K hoach di thm 

,P/duyt h so LAnh do Chi ciic ATVSTP 02 ngày 

* _-5!e 
djnh thrc 

diu kin o 
Sâ 

Cong chrc Chi c1ic 
ATVSTP 

04 ngày 

Bu6c 3 Dr thão Giy 
chfrng n1n O 

dU dièu kin 
A1'TP trInh LAnh 

dao Chi cic kI 
duyt 

Phông Nghip vii, Lãnh dao 
Chi cic ATVSTP 01 ngày 

Brn5c 4 Trà kt qua B phn tip nhn và trá kM 
qua tai TIP VHCC  

djnh thrc té co s. 

- Trtring hqp thm djnh dt thi cong 
chtrc phi trách tiEn hành in giAy 
chCrng nhn dü diu kiin  d trinh 
Lãnh do Chi ciic kI duyt. 

- Sau khi trinh lânh dao  k duyt 
xong, cong chirc phi trách chuyn 
cho van thi.r vào so, dong dâu. 

(4): Cong ch(rc phii trách giao kM 
qua giãi quyM cho cong chtrc Bô 
phn tiêp nhn và trà kêt qua ti 
TTPVHCCtrã kM qua cho to chrc, 
congdân 

Tngcng l0ngày 

2. Thu tyc: Cp giy Tip nhn dang k ban cong b6 san phm nhp khu di vói thy'c phâm dinh dir&ng y hçc, thiyc phm dung cho 
ch d an dãc bit, san phâm dinh du'O'ng dung cho trê dn 36 tháng tui 

Buâc I Tiêp nhn h so 
B phn tip nhn và trã kM 

qua tai  TIP VHCC 01 ngày 

Khôngcô Khôngcó 

(1): H SO flp tai TIP VHCC tiêp 
nhn vâ in giây biên nhn, hçn ngày 
tra kM qua. 

(2): Cong chirc phOng HC-TH tip 
nhn h6 so chuyên h6 so cho Phông 

Bithc 2 ' 1 thm 
djnh ho sq 

Chuyên viên phOng Nghip 
V11 

01 ngày 
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djnh trInh 
phé duyêt 

Truàng phông Nghip vu 02 ngày 
Nghip vi (k vao phiu kim soát 
qua trInh giài quyêt ho so. Lành dao 
phOng chuyn h so cho cong chirc 
ph trách chuyên mon thi 1 h so. 
Thm djnh h so: 
Chuyên viên thii 1 thAm djnh h so, 
nu phát hin nhüng vn d& cAn b 
sung thI lam van bàn chuyn cho 
lAnh dao  phèng soát xét. 

KI duyt Lânh dao  Chi ciic ATVSTP 03 ngày 

- Tnrng hçip dat  yêu cAu tin 
chuyn Lãnh dao  phOng. 
Lãnh dao  phông soát xét 1aj  h so: 
- Nu không dat  thi chuyn cho 
chuyên viên thii 1 h so thm djnh 
Iai. 
- Nu dng vài van bàn cüa 
chuyên vién trinh thI lam van bàn 
nêu nhfl'ng thiu sot và dr thào cong 

Buâc 3 Trà kt qua Bô phn tip nhn và trã k& 
qua tai TTPVHCC 

van phi:ic dáp cho Co sâ trinh lãnh 
dao Chi cuc xem xét. 

- Nu h so dat  thI 1p dr thão Giy 
tip nhn dang k bàn cong b6, kern 
theo ho so cüa cOng dan trInh Lânh 
dao chi  cvc  xét duyt. 
Lành dao  chi cuc xem xét h6 so: 
- Nu h so không hcip l chuyn 
cho Phông Nghip v1i thAm djnh lai 
h so. 
- Nu dng vài van bàn néu nhiThg 
thiu sot cCia h so thI k duyt cOng 
van phüc dáp và chuyn b phn 1 
cCra trã cho co s&. Sau 90 ngày lam 
vic k tr khi cO van bàn yêu cAu 
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- sCra di, b sung néu t6 chc, cá 
nhân không sCra d6i,b sung thI h 
sokhongcongiatri 

- Nu h so hçip I phê duyt iAy 
tiêp nhn dang k ban cong bô. 
chuyên cho van thu vào so, dóng 
du. 

(3): Cong chCrc phi trách giao k& 
qua giái quyêt cho cong chCrc B 
phn tiêp nhn va 

trâ k& qua tai TTPVHCCtrá k& qua 
cho tO chCrc, cong dan 

\,1  -- 

3. Thu tuc: Cp giy Tip nhn dãng k ban cong b6 san phm san xut trong nu'oc di vói thiyc phm dinh thrOng y hQc, thc phm 
dung cho chê d an dc bit, san phâm dinh thrOng dung cho trë den 36 tháng tuOi 

Bixac I Tiep nhan ho so 
B phân ti4p nhân và ira kt 

. 
qua tal TTPVHCC 

01 ngay 

Khona co Khona có 

(1): H so nôp tai TTPVHCC tip 
. : 

nhn va in giay bien nhan, hçn ngay 
trákêtquá. 

(2): Cong ch(rc phOng HC-TH tiêp 
x nh?n ho so chuyen ho so cho Phong 

Nghip vi (k vào phiEu kim soát 
qua trInh giãi quyêt ho so. Lanh do 
phOng chuyên ho so cho cong chCrc 
phii trách chuyên mon thi I ho so. 

ThAm djnh h so: 

Chuyên vién thii 1 thm djnh h6 so, 
nu phát hin nh1ng vn d cAn b 
sung thi lam vAn bAn chuyn cho 
lAnh do phong soát xét. 

- Trtrang hçip dt yeu cau lien 
chuyên LAnh do phOng. 

LAnh dao  phOng soAt xét Iai  h so: 
- Nu không dat  thI chuyên cho 
chuyên viên thii l h so thAm djnh 

Buâc 2 

Thu ly tham 
uliiu uO SO 

Chuyen vien phong Nghiep 
VU 

01 ngay 

Thãmdjnh trinh 
phe duyçt Trtrông phOng Nghiêp vu 02 ngày 

KI duyêt LAnh dao Chi cuc ATVSTP 03 noay 

Bu'óc 3 TrA két qua 
B phân tiêp nhn và trA kt 

qua tai TTPVHCC 
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- Nu 6ng vài van bàn cüa 
chuyên viên trInh thI 14m van bàn 
nêu nhithg thiu sot và d thào cong 
vAn phCic dáp cho Ca so trInh lAnh 
dao Chi cuc xem xét. 

- Nu hó so dat  thI 1p dr thAo Gi&y 
tiêp nhn dang k bàn cong bô, kern 
theo ho so cüa cong dan trInh LAnh 
dao chi c1ic xét duyt. 
LAnh dao chi cuc xem xét h so: 
- Nu h so không hçip 1 chuyn 
cho Phông Nghip vii thAm djnh lai 
h so. 
- Nu dng vOi vAn bàn nêu nhng 
thiu sot cUa h so thI k)2 duyt cong 
vAn phác dáp và chuyn b phn 1 
cCra trà cho Co 50. Sau 90 ngây lam 
viêc k tir khi cO vAn bàn yêu cãu 
sra di, b sung nu t chrc. cá 
nhân khOng sCra d6i, b sung thi h 
so không cOn giá trj. 
- N&i h so hqp I phé duyt giy 
tip nhn dang k bàn cOng b& 
chuyn cho vAn thu vào s& dong 
dAu. 

(3): Cong chc phii trách giao kt 
qua giãi quyêt cho cOng chc BQ 
phn tiêp nhn và trã két qua tai 
TTPVHCCtrã kêt qua cho tO chtrc, 
cOng dan 

4. Thu tiic: dp giy Xác nhin ni dung quáng cáo 
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2' ,.T> ' nhan ho so 
BO phân tip nhn vã ira kt 

qua tai TTFVHCC 
0 nga\ (1): H so np tai TTPVHCC tip 

nhânva in giay bien nhan, hen ngay 
tra ket qua. 

(2): Cong chcrc phOng HC-TH tip 
nhn h so chuyn hso cho Phông 

qt o 
phông chuyen ho so cho Cong chuc 
phi trách chuyên mon thi 1 h so. 

Thm djnh h6 so: 

Chuyên viên thii I thAm djnh ho so, 
nu phát hin nhüng vn dé can bô 
sung thI lam vAn bàn chuyén cho 
lAnh dao  phOng soát xét. 

- Tnthng hçip dat  yêu cAu tiên 
chuyn Lành dao  phOng. 

LAnh dao  phóng soát xét lai  h6 so: 
- Nu khOng dat  thI chuyn cho 
chuyên viên thii l h so thm djnh 
lai. 
- Nu d6ng ' vài van bàn cUa 
chuyên viên trInh thI lam van bàn 

nêu nhfing thiêu sot và dr tháo cong 
vAn phüc dáp cho Co sà trinh IAnh 

dao Chi cic xem xét. 

- NEu h so dat  thI 1p dr thào Giây 
xác nhn nOi  dung quàng cáo, kern 
theo h so cüa cong dan trinh LAnh 
dao chi cic xét duyt. 

Lãnhdaochicucxemxéthsci: 

- Nu h so không hçp l chuyn 

cho Phông Nghip vii thm djnh 

lai h so. 

1 thni 

M ho SO 

Chuyên vién phOng Nghip 
02 ngày 

$rndjnhtrInh 
TnrOng phông Nghip vi 03 ngày 

KI duyt LAnh dao  Chi cIc ATVSTP 04 ngay 

Buàc 3 Tra ket qua 
Bô phn tip nhn và trâ kt 

qua tai  TTPVHCC 
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T - Nêu dông vói van ban nêu 

nhixng thieu sot cua ho so thi ky 
duyt cong van phüc dáp và 

-< chuyn b phn 1 cüa trá cho cc' 
sâ. Sau 90 ngày lam vic kê tIr 
khi có van bãn.yêu cAu si'ra di, 
b sung nu t chüc, cá than 
không s1ra di, b sung thI h so 
không con giá trj. 
- Nu h so hc'p 1 phê duyt giây 
xác nhn ni dung quáng cáo, 
chuyn cho vAn thi.r vào s& dóng 
du. 

(3): Cong chic phii trách giao kt 
quA giAi quyêt cho cong chic B 
phn tip nhn và trá két quA tai 
TTPVHCCtrâ kêt quA cho tO chc, 
cong dan 

IV. LINH VLIC GIAM D!NH  Y KHOA 

ThO'i 
gian tiep Co. 

TrInh 
cac cap 

Co 

TT 
Các 

bu'oc 
TrInh tir thirc 

hin 
B phn can b Cong chfrc, 
viên chfrc giãi quyt h so' 

nhn Va 
giãi 

quythô 
so' 

phôi 
hçrp nêu 

có 

thâm 
x quyen 

cao 
hon ( 

nêu co) 

Mo tã quy trInh 

1. Thu tic khám giám djnh d thirc hin ch dO hiru trI 
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BVDa 
khoa tinh 
Gia Lai 

BVDK 
tinh 

lóng hcip kt 
qua, hoàn thin 
ho so, dánh may 

biên ban 

Viên chirc phông T chrc - Hânh 
chInh và phông Khám Giám djnh 

12 ngày 

H9p HOi  dng 

Phê duyt biên 
ban 

Länh dao  IT  ( Phó ChU tjch TI), 
Phó chü tjch chuyên mon (GDBVT), 0,5 ngày 

Uy viên ni, viên chrc Trung tam  

Phó chCi tjch Thi.r&ng trirc ( Giám 
dôc Trung tam) 

0,5 ngày 

(1)H so np ti TTGDYK 
Gia Lai, phông Hành chInh 
tiêp nhn, hçn ngày khám 
(2)Tôchfrc phiên khám 
(3) lông hqp kêt qua, hoàn 
thiên ho so. 
(4)H9p HOi  dông ra biên 
ban khám Giám djnh 
(5) Trã két qua cho dôi 
tucing 

BO phn tip nhn h6 so cüa Trung 
tam Giám dinh Y khoa - 

01 ngày Tip nhn h so 

Viên chirc phông T6 chüc - Hành 
chInh 

Hçn, phân phin 
khám, lam ho so 

29 ngày 

Viên chCrc phông T ch(rc - Hành 
chInh và phông Khám Giám djnh, 

Giám dinh viên BVDK tinh 
01 ngày 

T ch(rc phiên 
khám 

Viên ch(rc phông T chCrc - Hành 
chInh và phông Khám Giám djnh 

T6ng hqp kt 
qua, hoàn thin 
ho so, dánh may 

biên ban 
l2ngày 

0,5 ngày 
Länh dao  IT  ( Phó Chü tjch IT), 

Phó chü tjch chuyên mon (GDBVT), 

BVDK 
tinh 

BrOc I 

Btróc 2 

Bixàc 2 

Btrâc 3  H9p Hi dng 

Tip nhn h so 

Hçn, phân phiên 
khám, lam ho so 

Bô phn tip nhn h so cüa Trung 
tam Giám djnh Y khoa 

Viên chüc phông T chirc - Hành 
chInh 

01 rigày 

29 ngày 

T ch(rc phiên 
khám 

Viên chCrc phông T6 ch(rc - Hành 
chInh và phông Khám Giám djnh, 

Giám dinh viên BVDK tinh 
01 ngày 

3 

Buâc 2 

Biiâc 2 

Btrâc 3 

(1)H so np tai TTGDYK 
Gia Lai, phông Hành chInh 
tiêp nhn, hçn ngày khám 
(2)Tôchcrc phiên khám 
(3) lông hp kêt qua, hoãn 
thin ho so. 
(4)Hçp HOi dong ra biên 
ban khám Giám djnh 
(5) Trã kêt qua cho dOi 
tuqng 

Tiing cng 

2.Thü tuc khám giám dinh thlr(Yng tat Jn du do tai nan lao dông 

45 ngay 
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Uy viên ni, viên chirc Trung tam 
* Phé duyt biên 

bàn 
* ' J\ Phó chü tjch Thrng trirc 

(Giám doc Trung tam) 
0,5 ngày 

4 Ira kt qua Phông Hành chInh 01 ngày 
45 ngày 

4hitc khám giáin dnh lii di vol trtrông hQ'p tái phát tn thtro'ng do tai nan lao dng 

BuO*c  
1 

Tip nhn h 
B ph.n tiêp nhn h so cCia Trung 

tam Giám djnh Y khoa 
01 ngày 

(1)H so np tai  TTG€YK 
Gia Lai, phàng Hành chInh 
tip nhn, hn ngày khám 
(2)T chirc phiên khám 
(3) Tang hqp kt qua, hoàn 
thiên ho so. 
(4)Hop Hi dng ra biên 
bàn khám Giám djnh 
(5) Trá kt qua cho di 
tircYng 

Hçn, phán phiên 
khám, lam h so 

Viên chirc phông T chCrc - Hành 
chInh 

29 ngày 

Buàc 
Të chfrc phiên 

kham 

Viên chrc phàng T chirc - Hành 
chInh va phông Khám Giám djnh, 

Giám dinh viên BVDK tinh 
Olngày BVDK 

tinh 
2 

Biró*c 
2 

Tong hcip két 
qua, hoàn thin 
hO so, dánh may 

biên bàn 

Viên chirc phàng To chic - Hành 
chInh va phông Khám Giám djnh 

12 ngày 

Buó*c 
Hçp Hi dng 

Lãnh dao TT ( Phó Chit tch TT), 
Phó chit tjch chuyên mOn (GDBVT), 

Uy vien ni, viên ch(rc Trung tarn 
0,5 ngày 

BVDK 
tinh 

Phê duyt biên 
bàn 

Phó chit tjch Thi.r&ng trirc 
(Giám d6c Trung tam) 

0,5 ngày 

BLflY 
Trã k& qua Phóng Hành chInh 01 ngày 

T&ig c(ng I 45 ngày 
4.Thit tc khám giäm dnh mire d 
thrç'c kt lun v mire khuyt tat 

khuyt tt d6i vo'i trtrông hqp Hot 86ng xác djnh mire 3 khuyt tt (xä, phurng) khOng dira ra 

Bi.xâc I 

Tip nhn h so 
B phn tip nhn h6 so cita Trung 

tam Giám djnh Y khoa 01 ngày 
(1)H so np ti 
TTGDYK Gia Lai, phông 
Hành chInh tip nhn, hçn 
ngàykhám 
(2)Tô chirc phién khám 
(3) Tng hqp kt qua, hoàn 
thién ho so. 
(4)Hç)p HOi  d6ng ra biên 
bàn khãm Giám dlnh 

Hçn, phân phien 
khám, lam h SO 

Viên chirc phông T chirc - Hành 
chInh 

14 
ngay 

2 T6 chirc phiên Viên cMc phông T6 chirc - Hành 01 ngày BV Da 
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At khám chInh va phàng Khám Giárn djnh, 
Giam dnh vien BVDK tinh 

khoa tinh (5) Trã kêt qua cho clôi 
tircing va trà k& qua qua 
dix&ng buu din cho phông 
LETHXH huyn , UBND 
Xä phung ncii ngui 

uyêt tt Cu trü. 

,\ T6 ng hop kt 
) qua, hoàn thin 
h , dánh may 

biên bàn 

Viên chcrc phông T chirc - Hành 
chInh và phông Khám Giám djnh 

12 ngày 

3 Buâc 3 
Hop Hi dng 

Lnh do U (Phó Chü tjch TT), 
Phó chü tjch chuyên mon (GDBVT), 

Uy viên ni, viên churc Trung tam 
0,5 ngày 

BVda 
khoa tinh 

Phê duyt biên 
bàn 

Phó chU tjch Thix&ng trirc 
(Giám d6c Trung tam) 

0,5 ngày 

4 Buâc 4 Trã kEt qua Viên chrc phông hành chInh 01 ngày 

T6ng cong 30 ngày 
5.Thü tic khám giám dlnh  mtrc d khuyt tt di vri trirô'ng hçip ngirô'i khuyt tt không dng vói két 1un cüa Hi dông 
xác dlnh  mfrc do khuyt tt (xa, phirô'ng). 

Bic 
Tip nhn h 

Bô phn tip nhn M sci cUa Trung 
tam Giám dinh Y khoa 01 ngày 

(1)H sci np ti 
TTGDYK Gia Lai, phông 
Hành chInh tip nhn, hçn 
ngàyidiám 
(2)Tô chCrc phiên khám 
(3) Tng hçip kt qua, hoàn 
thin ho sci. 
(4)Hp Hi ding ra biên 
bàn khám Giám djnh 

(5) Trà kt qua cho di 
tixçing va trã kt qua qua 

ththng bixu din cho phông 
LDTHXH huyn, UBND 

Xã phithng ncii nguôl 
khuyét tt ctr trü. 

Hçn, phân phiên 
khám, lam h sci 

Viên chrc phông T6 chüc - Hành 
chInh 

14 ngày 

2 
BLràc 

T chcrc phiên 
11ám 

Viên chüc phông T chc - Hành 
chInh và phông Khám Giám djnh, 

Giám dinh viên BVDK tinh 
01 ngày 

Tang hop kt 
qua, hoãn thin 
ho sci, dánh may 

biên bàn 

Viên chirc phông T chirc - Hành 
chmnh và phàng Khám Giám djnh 

12 ngày 

3 
Buóc 

, 
Hop Hi d6ng 

Lânh dao TT  ( Phó Chit tjch TT), 
Phó chci tjch chuyên mon (GDBVT), 

Uy viên nOi,  viên chirc Trung tam 
0,5 ngày 

Phê duyt biên 
ban 

Phó chü tjch Thiring trirc 
(Giám d6c Trung tam) 

0,5 ngày 

4 
Bi.r&c 

Trã kt qua Viên chirc phông hành chInh 01 ngày 

Tong cong 30 ngày 
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rám  giám Inh mfrc di khuyt tt di v&i trtr&ng hçrp di din hqp phäp cüa ngu'ôi khuyt tt ( bao gOm cã nhãn, Co (Itlan, 
<t Ih ig  dng 5' vOi kt 1un cüa HOi  dng xác dlnh  mire d( khuyt tt (xA, phirOng). 

Tip nhn h 
BO phn tiep nhn h6 so cüa Trung 

tam Giám djnh Y khoa 
01 ngày 

Hçn, phan phiên 
khám, lam h so 

Viên ch(rc phông T chuic - Hành 
chInh 

14 ngày 
(1)H so n ti 
TTGDYK Gia Lai, phOng 

2 
Buàc 

T chtc phiên 
khám 

Viên chirc phOng T6 chirc - Hành 
chInh và phOng Khám Giám djnh, 

Giám dinh viên BVDK tinli 
01 ngày 

Hành chinh tip nhn, hçn 
ngaykham 
(2)Tô ch(rc phiên khám 

Tong hqp kt 
qua, hoàn thin 
ho so, dánh may 

biên bàn 

Viên ch(rc phOng T ch(rc - Hành 
chInh và phOng Khám Giám djnh 

12 ngày 

(3) Tng hp k& qua, hoàn 
thin ho so. 
(4)H9p HOi  ding ra biên 
bàn khám Giám dinh 

(5) Ira k& qua cho d61 
tl.rclng và trá k& qua qua 

&rng bru din cho phOng 
LDTHXH huyn, UBND 

Xã phtrxng ncxi ngl.rii 
uyt tt cit trii. 

Bsâc 
H9p Hi d6ng 

LAnh dao IT ( Phó Chü tich TF), 
Phó chü tjch chuyên mon (GDBVT), 

Uy vien ni, viên chirc Trung tam 
0,5 ngày 

Phé duyt biên 
ban 

PhO chU tjch Thung trrc 
(Giám dôc Trung tam) 

0,5 ngày 

4 Biràc 
Trâ kt qua Viên chirc phOng hành chinh 01 ngày 

Tôngcng 30ngày 

7.Thü tic khám giám dnh mire d 
khuyt tt cüa Hi dông xac dlnh  

khuyt tt di vói trtrO'ng hqp ngu'Oi khuyt tat cO bAng chfrng xác thtrc ye vic xác djnh mü'c 8 
mire d khuyt tt (xa, phtrO'ng) không khách quan, không chInh xác 

Buóc 
Tip nhân h6 so Bt phn tip nhn h so cüa Trung 

tam Giám dinh Y khoa 
01 ngày 

(1)H so ncp tai 
TTGDYK Gia Lai, phông 
Hành chmnh tip nhn, hçn 
ngàykhám 
(2)Tôchirc phiên khám 
(3) Tong hp kt qua, hoàn 
thin ho so. 
(4)H9p Hi ding ra biên 
bàn khám Giám djnh 

(5) Ira k& qua cho di 
tixclng và trà k& qua qua 

throng biru din cho phOng 
LDTHXH huyn , UBND 

Hçn, phãn phiên 
khám, lam h SO 

Viên chi:rc phOng T6 chirc - Hành 
chInh 

14 ngày 

2 
Birâc 

T chirc phiên 
khám 

Viên chc phông T chirc - Hãnh 
chinh và phOng Khám Giám djnh, 

Giám djnh viên BVDK tinh 
01 ngày 

T6ng hçp kt 
qua, hoàn thin 
ho so, ctánh may 

biên bàn 

Viên chire phOng T6 chic - Hành 
chInh và phOng Khám Giám djnh 

12 ngày 
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Xä phu&ng nai ngui 
khuyêtttctrtrü. 

H9pHidng 
Lânh dao U  ( Phó Chü tjch U), 

Phó chü tich chuyên mon (GDBVT), 
Uy viên ni, viên chcrc Trung tam 

0,5 ngày 
* 

Phê duyt biên 
bàn 

PhO chü tjch Thr&ng trrc 
(Giám dc Trung tam) 0,5 ngày 

Bixâc 
4 

Trà kt qua Viên chIrc phOng hành chInh 01 ngày 

Tngcng 30ngay 

8.Thü tic khám giám djnh dôi vôi trtrô'ng hçrp di din hçp pháp cüa ngirô'i khuyt tt (cá nhân, co' quail, t chfrc) có bang 
chfrng xác thirc v vic xác djnh mfrc d khuyt tt cüa Hi dng xác djnh mfrc d khuyt tt ( xã phiro'ng) không khách 
quan không chmnh xác 

BLrôc 
1 

Tip nhn h so B phn tip nhn h so cüa Trung 
tam Giám dinh Y khoa 

01 ngày 

(1)Hô so n tai 
TTGDYK Gia Lai, phOng 
Hành chInh tip nhn, hn 
ngaykhám 
(2)Tôch(rc phiên khám 
(3) Tong hçip kt qua. hoàn 
thin ho so. 
(4)H9p Hi d6ng ra biên 
bàn khám Giám djnh 

(5)TrakEtquachod6i 
tirqng và trà kt qua qua 

du&ng bi.ru din cho phOng 
LDTHXH huyn , UBND 

Xã phtr&ng noi ngtri 
iuyêt t u. 

Hçn, phân phiên 
khám, lam h so 

Viên chCrc phOng T6 chCrc - Hành 
chInh 

14 ngày 

Buc 
2 

i6 chCrc phiên 
khám 

Viên chirc phông T6 chc - Hành 
chInh và phOng Khám Giám djnh, 

Giám dinh viên BVDK tinli 

01 ngày 

Tang hp k& 
q%uã, hoàn thin 
ho so, dánh may 

biên bàn 

Viên chrc phOng T chIrc - Hè.nh 
chInh và phOng Khám Giám djnh 

12 ngày 

Buâc 

H9p Hi dng Lãnh do U ( Phó Chci tjch TT), 
Phó chü tjch chuyên mon (GDBVT), 

Uy viên ni, viên ch(rc Trung tam 

0,5 ngày 

Phê duyt biên 
bàn 

Phó chCi tjch Thtr&ng trrc 
(Giám dc Trung tam) 

0,5 ngày 

Bithc 
4 

Trà kt qua Viên chirc phông hành chInh 01 ngày 

Tngcng 30ngày 
9.Thü tue khám giám djnh Thro'ng tat 1n dãu (thiro'ng binh và n irô'i hirô'ng chInh sách nhir thu'ong bmh) 

Brâc 1 Tip nhn h6 so 
B phn tip nhn h so cCja Trung I 01 ngày 

(1)H6 so t?i 
TTGDYK, Gia Lai, phOng 
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tam Giám djnh Y khoa Hành chmnh tip nhn, hçn 
ngàykhám 
(2)Tô chcrc phiên  khám 

Hçn, phân phiên 
khám lam h so 

Viên ch(rc phông To chCrc - Hành 
chmnh 

24 ngay 

Buàc 2 

T chüc phiên 
Viên chi:rc phông T chrc - Hành 
chInh và phông Khám Giám djnh, 

Giám dinh viên BVDK tinh 

01 ngày 

Bnh 
viên Da 

!ciioa tinh 
Gia Lai 

(3) T6ng hçip k& qua, hoàn 
thin ho so. 
(4)HQp Hi dng ra biên 
ban khám Giám djnh 
(5) Trã kt qua cho d61 
t.rqng và So Lao DOng 
TBXH ( nêu do SO gi&i 
thiu) 

2 T6ng hqp két 
qua, hoàn thin 
ho so, dánh may 

biên ban 

Viên chcrc phông To chc - Hành 
chInh và phóng Khám Giám djnh 

12 ngày 

3 BirOc 3 
H9p Hi dng 

LAnh do TT ( Phó Chü tjch TT), 
Phó chü tch chuyên mon (0DB VT), 

Uy viên ni, viên chirc Trung tam 
0,5 ngày 

BVDa 
khoa tinh 
Gia Lai 

Phé duyt biên 
bàn 

Phó chü tjch ThixOng tr1rc 
(Giám d6c Trung tam) 

0,5 ngày 

4 BuOc 4 Trà k& qua Viên chirc phOng Hành chInh 01 ngày 
SO 

LDTBXH 

SO LDTBXH 1y kt qua tai 
phOng HC Trung tam 

GDYK 

Tng cong 
40ngày 

1O.Thü tue khám giám Inh d61 voi tru'?ing hqp da duqc xác &nh t I tm thôi (Thtro'ng binh và ngtrôi hrö'ng chInh sách nhir thtro'ng 
binh 

BtrOc 
Tip nhn no so 

B phn tip nhn h so cüa Trung 
tam Giám dinh Y khoa 

01 ngày 
(1)Hsonpt?i 
TTGDYK Gia Lai, phOng 
Hành chinh tip nhn, hen 
ngàykhám 
(2)TOchtrc phiên khám 
(3) TOng hqp kêt qua, hoàn 
thin h so. 
(4)H9p Hi dng ra biên 
bàn khám Giám djnh 

Hçn, phân phiên 
khám, lam h so 

Viên chcrc phông T chtrc - Hành 
chInh 

24 ngày 

Bthc 
2 

T chirc phién 
khám 

Viên chtirc phOng T chCrc - Hành 
chInh va phOng Khám Giám dnh, 

Giám dinh viên BVDK tinh 

01 ngáy BVDa 
lclioa tinh 

Tang hqp kt 
qua, hoàn thin 
ho so, dánh may 

Viên chüc phàng T chic - Hành 
chInh và phOng Khám Giám djnh 

12 ngày 
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>' & \ bién ban (5) Trá kt qua cho d6i 
ti.rqng và Sc Lao Dng 
TBXH ( nu do Sâ giài 
thiêu). H9p Hi ding 

LAnh dao  IT  ( Phó ChCi tch TT), 
Phó chCi tjch chuyên mon (GDBVT), 

Uy viên ni, viên chCrc Trung tam 
0,5 ngày 

BV da 
khoatinh 

Phê duyt biên 
ban 

Phó chO tjch Thumg trrc 
(Giám dc Trung tam) 

0,5 ngày 

Biiü•c 
Trà k& qua Viên chcrc phOng Hành chInh 01 ngày 

Sâ 
LDTBXH 

Sâ LDTBXH 1y két qua tai 
phOng HC Trung tam 
GDYK 

Tang cong 40 ngày 

11.Thü tic khám giám djnh d61 v&i trirOng hqi b sung vt thtro'ng ( Thirong binh va ngu'Oi hu&ng chInh sach nhir thLrong binh 

Bu6c 
1 

Tip nhân h 
B phn tiêp nhn ho so cOa Trung 

tam Giám dinh Y khoa 
01 ngày 

(1)H su np tai 
TTGDYK Gia Lai, phOng 
Hành chInh tip nhn, hçn 
ngàykhám 
(2)Tô chCrc phiên khám 
(3) Tng hqp kt qua, hoàn 
thin ho sci. 
(4)Hçp Hi cMng ra biên 
bàn khám Giám djnh 
(5) Ira kt qua cho di 

qig và Sâ Lao Dng 
TBXH ( nu do Sâ giâi 
thiu). 

Hen, phAn phin 
khám, lam h sa 

Viên chác phông T chirc - Hãnh 
chInh 

24 ngày 

Biifrc 
2 

Tc chfrc phiên 
khám 

Viên chcrc phOng T6  chirc - Hành 
chInh va phOng Khám Giám djnh, 

Giám djnh viên BVDK tinh 
01 ngày 

BV Da 
khoa tinh 

T6ng hcip kt 
uà, hoàn thin 

hO so, dánh may 
biên bàn 

Viên ch(rc phng T6 chCrc - Hành 
chInh và phOng Khám Giám djnh 

12 ngày 

Bir&c H9p Hi dng 

Lãnh do Ti' ( Phó ChO tjch U), 
Phó chO tjch chuyên mon (GDBVT), 

Uy viên ni, viên chCrc Trung tam 
0,5 ngày 

BY Da 
khoa tinh 

Phé duyt biên 
ban 

Phó chi tjch Thix&ng tr%rc 
(Giám dôc Trung tam) 

0,5 ngây 

BLWC 
Trã k& qua Viên chc phOng Hành chInh 01 ngày 

LDTBXH 

Sâ LDTBXFI ly k& qua ti 
phông HC Trung tam 
GDYK 

T6ng cong 40 ngày 
12.Thü ti1c khám giám djnh d61 voi trirong hc vt thirong con sot ( Thirong binh và ngirOi hirOng chInh sách nhir thirong binh 

i'ip nhn h o 
BO phn tiep nhn h si cüa Trung 

tam Giám dinh Y khoa 
01 ngày 

(1 sci ni tai 
TTGDYK Gia Lai, phOng 
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Hen, phân phién 
khám, lam h so 

Viên chfrc phông T chCrc - Hành 
chInh 24 ngày Hành chInh tip nhn, hçn 

ngàyiám 

"') 
• Tëichcphien 
) iciám 

Viên chIrc phông T 6  chüc - Hành 
chInh va phông Khám Giám djnh, 

Giám djnh viên BVDK tinh 
01 ngày 

(2)Tô ch(rc phin khám 
(3) Tng hcip k& qua, hoàn 
thin ho so. 

T6ng hçxp kt qua, 
hoàn thin ho so, 
dánh may biên 

ban 
Viên chc phông T6 chrc - Hành 
chInh và phông Khám Giám djnh l2ngày 

(4)H9p Hi dng ra biên 
bàn khám Giám djnh 

(5) Ira kt qua cho di 
tlrçrng và Sà Lao DGng 
TBXH ( nu do Si giài 
thiu). 

Bixâc H9p Hi dng 

Lãnh dao  Ti'  ( Phó ChCi tjch TT), 
Phó chCi tjch chuyth mon (0DB VT), 

TiJy viên ni, viên chüc Trung tam 0,5 ngày 

Phé duyt biên 
bàn 

Phó chü tjch Thung trc 
(Giám doe Trung tam) 0,5 ngày 

BUOC 
Ira kt qua Viên chirc phông Hành chInh 01 ngày 

Si LDTBXI-I ly kt qua tai 
phông HC Trung tam 

GDYK 
T6ngcng 40ngày 

13.Thü tiic khám giám djnh 861 vói trtrông hç vet thtrong tái phát ( Thtro'ng binh va ngirôi hu&ng chInh sách nhw thiro'ng binh 

Btc 
Tip nhn h B phn tiêp nh.n h so cüa Trung 

tam Giám djnh y  ioa 01 ngày 1)H so np tii 
TTGDYK Gia Lai, phông 
Hành chInh tip nhn, hçn 
ngày iciiám 
(2)T6 chirc phiên khám 
(3) T6ng hçp kt qua, hoàn 
thiên ho so. 
(4)H9p HOi  dng ra bién 
bàn khám Giám djnh 

(5) Trà két qua cho dôi 
n.rçlng va Sâ Lao Dng 
TBXH ( nêu do Sâ giti 
thiu). 

Hçn, phân phiên 
khám, lam h so 

Viên chCrc phông 16 chrc - Hành 
chInh 24 ngày 

2 Birót 
2 

T6 chirc phiên 
kliám 

Viên chcrc phOng T6 ch(rc•  - Hãnh 
chinh vã phông Khám Giám djnh, 

Giám dinh viên BVDK tinh 
01 ngày 

BV Da 
khoa tinh 

T6ng hcip kt 
cuá, hoân thin 
ho so, dánh may 

biên bàn 

Viên chrc phàng 16 chCre - Hành 
chInh va phông Khám Giám djnh 12 ngày 

Bixác 
Hçp HOi  86ng 

Lânh do IT ( Phó Chü tjch TT), 
PhO chU tjch chuyên mon (0DB VT), 

Uy viên ni, viên chCrc Trung tam 
0,5 ngày BV Da 

khoa tinh 
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Phé duyt biên 
bàn 

Phó chü tjch Thtthng trirc 
(Giám dôc Trung tam) 

0,5 ngày 
- 

/'.B/rc 
Trâ kt qua Viên chrc phông Hành chInh 01 ngày 

Sr 
LDTBXI-I 

Sâ LDTBXH Iy kt qua ti 
phông HC Trung tam 
GDYK 40 ngày 

ThYhü tue khám giám djnh Ian du di vtri nirôi hoat dông kháng chin bphoi nhim vó'i chat dc hóa hQc 

Bi.ràcl 

Tip nhn h 
Bô pMn  tiep nhn h6 so cUa

01 ngày - 
TTGDYK 

(1)H6 so nop tai 
TTGDYK Gia Lai, phông 
Hành chInh tip nhn, hçn 
ngàykhám 
(2)Tô chcrc phiên khám 
(3) Tng hqp kt qua, hoàn 
thin ho so. 
(4)Hçp Hi dng ra biên 
bàn khám Giám dinh 
(5) Trá kt qua cho di 
ttrçing và Si Lao Dng 
TBXH (flhn tai phOng 
Hành chmnh Trung tAm) 

Hçn, phân phiên 
khám, lam h so 

Viên chfrc phông To chCrc - Hanh 
chInh 

29 ngày 

2 BLrrc 2 

T6 chüc phiên 
kh 

Viên ch(rc phàng T6 ch(rc - Hành 
chInh và phông Khám Giám djnh. 

Giám djnh vién BVDK tinh 
0! ngày 

Bnh 
vin Da 

khoa tinh 
Tng hçip kt 
quã hoàn thin 
ho so, dánh may 
biên bàn 

Viên chCrc phong khám giám djnh và 
phông Hành chInh 

12 ngày 

3 Bi.róc 3 
Hçp Hi dng 

Lânh dao TT ( Phó Chü tjch TT), 
Phó chü tjch chuyên mon (GDBVT), 

Uy viên ni, viên chüc Trung tam 
0,5 ngày 

Bênh 
viên Da 

khoa tinh 
Phé duyt biên 

bàn 
Phó chü tjch Thtrng trvc 
(Giám doc Trung tam) 0,5 ngày 

4 Br&c 4 Trà kt qua Vin chcrc phông Hành chInh 01 ngày 
Sâ 

LDTBXH 
Tng cong 45ngày 

15.Thü tue khám giám.dnh1n du di v&i con dé cüa ngirôi hot dng kháig chi&i bj phcri nhim chat dc hóa hçc 

Buóc1 

Tip nhn h so Bô phn tip nhn h so cüa 
TTGDYK 

0! ngày 
(1)H so nOp tai 
TTGDYK Gia Lai, phông 
Hành chInh tip nhn, hçn 
ngay khám 
(2)T6 chIrc phiên kham 
(3) Tng hqp kt quA, hoàn 
thin ho so. 
(4)Hp Hi dng ra biên 
bàn khám Giám djnh 

Hçn, phAn phiên 
khám, lam h6 Viên chcrc phóng T chcrc - Hành 

ChInh 
29 ngày 

2 Bucc 2 T chc phién 
khäm 

Vin chic phOng T6 chrc - Hành 
chInh và phong Khám (ijAm djnh, 

Giám djnh viên BVDK tinh 
01 ngày 

Bnh 
vin Da 

khoa tinh 
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hçp kt 
• uà, hoàn thin 
h sci, dánh may 

bàn 

Viên chrc phông khám giám djnh và 
phông Hành chInh 

12 ngày 

(5) Trà kt qua cho dôi 
tiigng va Sà Lao Dng 
TBXH (nhn ti phàng 
Hành chInh Trung tam) 

z-   
3 

* 
-- 
Btràc 3 

Hp Hi dng 
Lânh dao TT ( Phó Chü tich TT), 

Phó chü tch chuyên mon (GDBVT), 
liJy viên noi, viên chCrc Trung tam 

0,5 ngày 
Bnh 

vin Da 
khoa tinh 

Phê duyt biên 
bàn 

Phó chU tjch Th.ring trirc 
(Giám doc Trung tam) 

0,5 ngày 

4 Buàc 4 Trâ kt qua Viên chi:rc phang Hành chInh 01 ngày 
Sâ 

LDTBXH 

Tong cong 
45 ngày 

16. Thu tiic khám giám dlnh  Ian dâu do bnh ngh nghiêp 

I Bithcl 

Tip nhãn h 
B phn tip nhn h so cüa 

TTGDYK 
01 ngày 

1)H so nôp tai TTGDYK 
Gia Lai, phOng Hành chInh 
tiêp nhn, hçn ngày khám 
(2)Tô chrc phien khám 
(3) T6ng hap két qua, hoàn 
thin h so. 
(4)Hop Hi dng ra biên 
bàn khám Giám djnh 
(5) Ira kEt qua cho d6i 
b.rqng 

Hen, phân phiên 
khám, lam h so 

Viên chirc phOng To chcrc - Hành 
chInh 

29 ngày 

2 Birrc 2 

T6 cht:rc phiên 
khám 

Viên ch&c phOng 16 chirc - Hành 
chInh và phOng Khám Giám djnh. 

Giám djnh viên BVDK tinh 
01 ngày 

Bnh 
viên Da 

khoa tinh 
T6ng hop kt 
qua, hoàn thin 
ho so, dánh may 
biên bàn 

Viên chirc phOng T6 chirc - Hành 
chInh va phOng Khám Giám djnh 

12 ngày 

3 Buâc 3 
H9p Hi dng 

Lãnh do TT ( Phó ChU tjch TT), 
Phó chti tich  chuyên mon (GDBVT), 

tiJy viên ni, viên chrc Trung tam 
0,5 ngày 

Bênh 
viên Da 

khoa tinh 
Phê duyt biên 

bàn 
Phó chCi tjch Thi.thng trirc 
(Giám doc Trung tam) 

0,5 ngày 

4 Bi.nc 4 Trà kt qua Viên chüc phOng Hành chInh 01 ngày 

Tong cong Tip nhn h6 so 45ngày 

17.Thü ti1c khám giám d!nh  1i bnh ngh nghip tái phát 

1 Bu&c Tip nhn h so Bti phn tip nhn h so ca 01 ngày 
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TTGDYK 

(1)H6 SY np t?i  TTGDYK 
Gia Lai, phông Hành chInh 
tiêp nhn, hen ngày khám 
(2)T6 chácphiên khám 
(3) T6ng hçrp kt qua, hoàn 
thin h so. 
(4)H9p Hi dng ra biên 
bàn khám Giám ctjnh 

(5) Trà k6t qua cho d6i 
tticmg 

Hçn. phân phiên 
khárn, lam h so 

Viên chCrc phông T6 ch&c - Hãnh 
chInh 

29 ngày 

2 
Bixóc 

To chcrc phiên 
khám 

Viên ch(ic phông To chiirc - Hành 
chInh va phông Khám Giám djnh, 

Giám djnh viên BVDK tinh 
01 ngày 

Bnh 
vin Da 

khoa tinh 
T6ng hcrp  kt 

cuá, hoàn thin 
ho so, dánh may 

biên bàn 

Viên chCrc phông T6 chCrc - Hành 
chInh và phóng Khám Giám djnh 

12 ngày 

Bi.róc 
3  

H9p Hi d6ng 
LAnh dao TT ( Phó Chü tich IT), 

Phó chü tjch chuyên mon (0DB VT), 
Uy viên ni, viên chirc Trung tam 

0,5 ngày 
Bênh 

vin Da 
khoa tinh 

Phê duyt biên 
bàn 

Phó chCi tjch Thi.rng trrc 
(Giám d6c Trung tam) 

0,5 ngày 

4 
Birâc 

Trã kt qua Viên chcrc phOng Hành chInh 
01 ngày 

Tong cong 45ngày 

18. Khám giám djnh thirc hin ch d tfr tut. 

B i 

T6 chCrc phiên 
khám 

Bô phn tiEp nhn h6 so cüa 
TTGDYK 

01 ngàv 

1)HÔ SO flOp t?i 
TTGDYK Gia Lai, phOng 
Hành chinh tip nhn, hçn 
ngàykham 
(2)Tô chCrc phiên khám 
(3) T6ng hcrp kt qua, hoàn 

thiên h so. 
(4)H9p HOi  d6ng ra biên 
bàn khám Giám dinh 
(5) Trà k6t qua cho d6i 
ttiqng 

Tong hcip kêt 
qua, hoàn thin 
h6 so, dánh may 
biên bàn 

Viên chrc phóng 16 chrc - Hành 
chinh 

_________ 

29 ngày 

2 BiOc 2 
HQp HOi  d8ng 

Viên ch(rc phOng T6 chác - Hành 
chInh và phOng Khám Giám djnh, 

Giám djnh viên BVDK tinh 
01 ngày 

Bnh 
viên Da 

khoa tinh 
Phé duyt biên 

ban 
Vièn chtc phOng T6 chtc - Hành 
chInh vã phOng Khám Giám djnh 12 ngày 

3 Bi.râc 3 Trà kEt qua 
Lãnh dao TI ( Phó Chü tjch TT), 

Phó chü tjch chuyên mOn (0DB VT), 
Uy viên nOi,  viên ch(ic Trung tam 

0,5 ngày 
Bênh 

vin Da 
khoa tinh 

Tp nhn h6 so Phó chü tjch Thixmg trrc 0,5 ngày 
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'•*' (Giám dôc Trung tam) 

T, ?;\ \ Hçn, phân phiên 
) khám, lam h sci 

Phông Hành chmnh 01 ngày 

T6  chic phiên khám 45 ngày 

ájim dlnh  thtrc hin ch d bão him xã hi 1 In 

1 Birâcl 
H9p HGi  ding 

B ph.n tip nhn h sc cüa 
TTGDYK 

01 ngày 

1)Hô SI flop tai 
1'TGDYK Gia Lai, phông 
Hành chInh tiEp nhn, hçn 
ngàykhám 
(2)Tô chc phiên khám 
(3) Tng hqp kt qua, hoàn 

thiên h sa. 
(4)HQp Hi dng ra biên 
ban khám Giám djnh 
(5) Trã k& qua cho di 
t1X1flg 

Phê duyt biên 
ban 

Viên chIrc phông T6 chirc - Hành 
chInh 

29 ngày 

2 B,.râc 2 
Trã kt qua 

Viên chCrc phông T chirc - Hành 
chInh va phông Khám Giám djnh, 

Giám djnh vjên BVDK tinh 
01 ngày 

Bnh 
vin Da 

khoa tinh 

Tip nhn h sci 
Viên chic phông T chüc - Hành 
chInh và phông Khám Giám djnh 

12 ngày 

3 Buâc 3 

Hçn, phân phiên 
khám, lam h6 sci 

LAnh dao U ( Phó Chü tjch TI'), 
Phó chü tjch chuyén mon (GDBVT), 

Uy viên ni, vién chcrc Trung tam 
0,5 ngày 

Bênh 
vin Da 

khoa tinh 
Phê duyt biên 

ban 
Phó chü tjch Thuing trrc 
(Giám d6c Trung tam) 

0,5 ngày 

4 Bisâc 4 Trâ kt qua Viên chcrc phông Hành chInh 01 ngày 

Tngcng 45ngày 

20.Thü tic khám giám djnh tng hçrp 

1 B uâc I 
Tipnhnhsci 

B ph.n tip nhn h sci cCza 
TTGDYK 

01 ngày 
1)H sa np ti 
TTGDYK Gia Lai, phông 
Hành chInh tip nhn, hçn 
ngàykhám 
(2)Tô chCrc phiên khám 
(3) Tong hcip kêt qua, hoàn 
thiên h sa. 
(4)H9p Hi ding ra biên 
ban khám Giám djnh 
(5) Trã k& qua cho d6i 
tixcmg 

Hçn, phân phiên 
khám, lam h SY 

Viên chCrc phông T6 chic - Hành 
chinh 

29 ngày 

Btsc 
2 

T6 chCrc phiên 
tc1ám 

Viên ch(rc phông T6 chCrc - Hành 
chInh va phOng Khám Giam dinh, 

Giám djnh viên BVDK tinh 
olngày 

Bnh 
vin Da 

khoa tinh 

2 

Tng hçip kt 
qua, hoàn thiên 
ho sa,dánh may 

bien ban 

Viên chcrc phông T chrc - Hành 
chInh vàphông Khám Giám ctjnh 

12 ngày 
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i 

jficpoc3 
ii 

,.. Hop Hoi dong 

Lãnh dao TT ( Phó Chü tich TT), 
Phó chü tich chuyên mon (GDBVT), . . . , 

Uy vien not, vien chLrc Trung tam 
0,5 ngay 

Bcnh 
vien Da 

khoatinh 

Phê duyêt biên 
ban 

Phó chCi tich Tht.r&ng truc 
., (Giam doc Trung tam) 0,5 ngay 

4 Buàc 4 Trã kêt qua Viên chc phOng Hành chInh 01 ngày 
Tong cong 45 ngày 

V. LINH VISC TRANG THIET BI Y TE 

Các 
hUOC 

TrInh 
thijc hiên 

B phn, can 
b cong chfrc, 

viên chfrc 
giãi quyt h 

SY 

ThOi gian tip nhân và 
giãi quyt h sr 

Co quan phi 
hçip (nu có) 

TrInh các 

thâm 
quyn cao 
hon (nu 

có) 

Mo tã quy trInh 

1. Thu tiic: Cong b dü diu kin san xut trang thit b: y t 

Btróc Tip nhân 
ho so 

B phn tip 
nhn va trá 
két qua tai 
TTPVHCC 

01 ngãy 

Khong Co Không có 

(1): H so np tai  TTPVHCC tip nhn 
và in Phiu tiêp nhn h so theo mu 
quy djnh; 
(2): Cong chc tip nhn h so chuyên 
ho so cho Phông KHTC (k nhn vào 
phiu kim soát qua trInh giãi quy& h 
soy. Lãnh dao  phOng chuyên hO so cho 
cong chc phv trách chuyên mon th 1' 

so. 
Thm djnh h so: 

Trtr&ng hçp h so không dáp ng yêu 
câu: trâ v Lai  TTPVHCC kern thông 
báo cüa phOng chuyên mon d TCCN 
len b sung, hoàn thin 1i h so. 
- Trurng hçip ho so dáp (mg yéu cu thI 
thânh lap Doàn thm djnh di thm djnh 

Buc 
2 

Chü tn 
diu phi 
tMm djnh 

Cong chcrc 
phOng KHTC O5 ngày 

Thãnh 
DOfl di 

thm dinh 

Cong chCrc 
phOng KHTC 0.5 ngày 

Btràc Cong b6 
d diêu 
kin 

Cong chirc 
php trách 

CNTT 
01 ngày Không có 
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, - 

)\ 
¼' ' 

5,? 

tai co s&. 
- Trix&ng hqp thm djnh dat  thi Trixang 
doàn 1p  biên bàn cong bô dü diu kin 
sanxuâttangthitbjytvàk'vào 
biên bàn. 
(3): Cong chüc th 1 h so giao Biên 
bàn Cong b6 dü diu kin san xuAt trang 
thit bj y t cho cong ch(rc phix trách 
CNTT dang cong bô cong khai trên 
Trang thông tin din tCr cüa Sâ Y t và 
hi.râng dn doanh nghip lien h vri Bô 
Y tê däng cong b len Cong thông tin 
dintirBOYte. 

- 

Tôngcng 03ngày 

2. Thu tiic: Cong b dü diu kin mua ban trang thit b y t thuc loi B, C, D 

Buàc 
1 

Tip nhn 
A ho so 

B phn tiêp 
nhn va trá 
ket qua tai 
TTPVHCC 

01 ngày 

Không có KhOng có 

(1): H so nop tai  TTPVHCC tip nhn 
va in Phiu tiêp nhn h so theo mu 
quy djnh; 
(2): Cong chcrc tiêp nh.n h so chuyên 
ho so cho Phong KFITC (k nhn vào 
phiu kiêm soát qua trInh iái quyt h 
scy. Lãnh dao  phOng chuyen h so cho 
cong chrc phv trách chuyên mOn thi I 
h SO. 

ThAm djnh h so: 
Tru&ng hçip h so khOng dáp (mg yêu 

cAu: trà v lai  TTPVHCC kern thông 
báo cüa phOng chuyên mon d TCCN 
len bô sung, hoàn thin lai  h so. 

- Tnr&ng hqp h so dáp (mng yêu cAu thI 
thành lap Doan thAm djnh di thm djnh 
tai CO Sâ. 
- Tri.r&ng hqp thm djnh dat  thI Tnrâng 
doàn 1p biên bàn Cong bô dü diu kin 

Bi.ràc 
2 

Chü tn 
diu ph6i 
thm djnh 

Cong chc 
phOng KHTC 0.5 nãy 

Thành r 
Doàn di 

thm djnh 

Cong chcrc 
phOng KHTC 0.5 ngày 

Buâc COng b6 
dü diu 

kiên 

COng chirc 
phi-trách 
CNTF 

01 ngày Không có 

68 



mua ban trang thit bj y th thuc loai B, 
C,Dvàkvàobiênbãn. 
(3):  Cong ch&c thii. 1 h so  giao Biên 
bàn Cong b6 di diêu kiin mua ban trang 
thit bj y th  thuOc  Ioi , C, D cho cOng 
chIrc phv trách CNTT dàng cong bô 
Cong khai trén Trang thông tin din tr 
cüa Sà Y t và huâng dn doanh nghip 
lien h vi B Y té dang côngbô len 
C6ng thông tin din tt B Y tê. 

3. Thu tic: Cong b6 tiêu chun áp ding di vói trang thit bj y t thuc loi A 

Buâc Tip  nhn 
ho scr 

B phn tip 
nhn  và trá 
kêt  qua ti 
TTPVHCC 

01 ngày 

Khong có Không cO 

(1): H  so  np tai  TTPVHCC tip nhn 
và in  Phiu tip nhn h so theo mu 
quy dinh; 
(2): Cong chüc tip nhn h6 so chuyn 
ho so cho PhOng KJ-1TC (k nhn vào 
phiu kim soát qua trinh iãi quyt h 
scy. LAnh  dao  phàng chuyên ho so cho 
cong chtrc phi1 trách chuyên mon th 1 
h SO. 

Thm dinh ho so: 
- Trii&ng hçip h so không dáp Crng yêu 
cãu: trà v Ii TTPVHCC kern thông 
báo cCia phOng chuyên mon d TCCN 
len b sung, hoàn thin 1i h so. 
- Tnräng hçip h so dáp ing yéu cAu thi 
thành lap Doàn thAm djnh di thm djnh 
ti  co sà. 
- Tru&ng hçrp thm dnh dt thI Tnrng 
doàn  1p biên bàn Cong bô tieu chuAn áp 
ding doi vâi trang thiêt bj y th  thuOc 
1oi A và k vào biên bàn. 
(3): Cong chcrc thi 1 h so giao Biên 
bàn Côn bô tiéu chuân áp diing d6i voi 
trang thiêt bj y t thuc loai A cho cong 

Bixâc 
2 

Chü tn 
diêu phôi 
thm djnh 

Cong chcrc 
phOng KHTC 0,5 ngày 

Thành 1 
Doàn 

thm djnh 

Cong chüc 
phOng KHTC 0.5 ngày 

Birâc 
., 

Cong b6 
dü diu 

kin 

Cong chc 
phii trách 

CNTT 
01 ngày Không có 
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chCrc phi trách CNTT dàng cong b6 
Cong khai trén Trang thông tin din tr 
cUa Sâ Y te va huâng dn doanh nghip 
hen he vm B Y tê dang cong bô Len 
CôngthOngtindintCrBYtê. 

S.  

• :
jj 

..tu/ 'inh thông tin trong h so cong b dü diu kin san xuât trang thit bi y t 

"P 
Bix&c 

—" 

ie nMn  
ho so 

B phn tiêp 
nhn  va  trâ 
kt qua ti 
TTPVHCC 

01 ngay 

Khong co KhOng có 

(1): H so np tai  TTPVHCC'tip nhn 
và in Phiu tip nhn h so theo mu 
quy dinh; 

(2): COng chixc tip nhn h6 so chuyn 
h so cho PhOng KHTC (k nhn vào 
phiu kim soát qua trInh iai  quyt h 
so). Lânh do phOng chuyen h so cho 
cong chtc phv trách chuyên mon tht,i 1 
h SO. 

. Thâm dnh ho so: 
Trtrng hcip h6 so khOng dáp Cmg yêu 

câu: trã ye Iai iT? VHCC kern thông 
báo cüa phOng chuyên mon de TCCN 
len bô sung, hoãn thin Ii ho so. 
- Trtrâng hçip h6 so dáp Cmg yêu cu thi 
thành lap Doàn thâm dinh di thâm dinh 
tai  Co sâ. 
- Tnr&ng hcip thm djnh  dat  thi Twang 
doân 1p  biên ban Diu chinh thông tin 
trong ho so cong bô d) di&i kin san 
xuãt trang thiêt bj y tê và k vào biên 
ban. 
(3): Cong chrc thi 1' h so giao Biên 
ban Diu chinh thông tin trong ho so 
cong bô dü diêu kin san xuât trang thiêt 
bj y th  cho cong chCrc phi trách CNTT 
dAng cong b Cong khai trên Trang 
thông tin din tr cüa Sâ Y t và huang 
dn doanh nghip lien h vài B Y tê 

rac 
2 

Chü tn 
diu phói 
thm djnh 

Cong chtrc 
phong KHTC 

0,5  ngày 

Thành r 
Doandi 

th&n dinh 

Cong chüc 
phong KHTC 

0.5nay 

Buàc Cong b6 
áü diu 

kiên 

Cong chfrc 
ph trách 

CNTT 
01 ngày Khong có 
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'k dang cong b len Cng thông tin din tcr 
BôYtL 

chinh thông tin trong h so cong b6 dü diu kiin mua bàn trang thiêt bj y  t ba1  B, C, D 

' B.ri- 

1/ 
r,i 

TA1 nMn 
-'hô so 

B phn tip 
nhn và trà 
k& qua tai 
TTPVHCC 

01 ngày 

Khôn2có Khôncó 

(1): H so np tai  TTPVFICC tiêp nhn 
và in Phiu tiêp nh.n h so theo mâu 
quy djnh; 

(2): Cong chc tip nhn h6 so chuyn 
ho so cho PhOng KHTC (k nhn vào 
phiu kim soát qua trInh iai quy& h 
so). LAnh dao  phông chuyen h so cho 
cong chi:rc ph trách chuyén mon thi 1 
h So. 

Th.m djnh h so: 

- Tnr&ng hqp h so không dáp i:rng yêu 
cAu: trá v lal  TTPVHCC kern thông 
báo cüa phOng chuyên mon d TCCN 
len b6 sung, hoàn thin 1i h so. 

- Tri.r&ng hqp h so dáp (mg yêu cu thi 
thành lap Doàn thâm dinh di thârn dinh 
tai CO SO. 

- Tnr&ng hçip thm djnh dat  thi Trtràng 
doàn biên bàn Diêu chinh thông tin 
trong ho so cong b dü diu kiin mua 
ban trang thit bi y t loai B, C, D và k 
VO biên bàn. 

(3): Cong ch(rc th l h so giao Biên 
bàn Diu chinh thông tin trong h so 
cong b6 dü diu kiin mua bàn trang 
thit bj y t loai B, C, D cho cong chcrc 
ph trách CNTT dang cong bô cOng 
khai trên Trang thông tin din tCr cüa Sâ 
Y t và htràng dn doanh nghip lien h 
vâi B Y t dang Cong bo len Cng 
thông tin din tcr B Y tê. / 

Buâc 
2 

Chü fri 
diu phi 
thAm djnh 

Cong chirc 
phOng KHTC 

0,5 ngày 

Thành 
Doàn 

thAm dinh 

Cong chcrc 
phOng KHTC 

0.5 này 

Btràc 
Cong b6 
dü diu 

kin 

Cong ch(mc 
phu trách 

CN1'T 
01 ngây Khong cO 
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