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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế 

thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 5975/QĐ-BYT ngày 26/12/2019 của Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số-KHHGĐ) 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 27/2019/TT-BYT 

ngày 27/9/2019; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 643/TTr-SYT ngày 

13/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 01 thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi 

quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cụ thể: 

- Sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính cấp xã số thứ tự 01, Phần I, Mục C 

Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

(Chi tiết có Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội dung quyết định lên trang Văn bản 

pháp luật của tỉnh tại địa chỉ: http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để các cơ quan, đơn 

vị, địa phương truy cập, tải về triển khai thực hiện.  

 2. Sở Y tế có trách nhiệm: 

- Hoàn chỉnh nội dung cấu thành của từng thủ tục hành chính, cập nhật lên 

Trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời, gửi về Văn phòng UBND tỉnh (kèm 

theo bản mềm đến địa chỉ Email: thaoluc@gmail.com), Sở Thông tin và Truyền 

thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ khi 

Quyết định này có hiệu lực để đăng tải công khai và niêm yết dữ liệu đúng theo 

quy định. 

http://qppl.vpubnd.quangnam.vn/
mailto:thaoluc@gmail.com


- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi hoàn thiện 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 

để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo 

UBND các xã, phường, thị trấn công khai trên trang thông tin điện tử của địa 

phương; đồng thời, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã và tổ chức thực hiện việc giải quyết thủ tục 

hành chính theo đúng quy định của pháp luật. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các 

Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các 

xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ;  

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;  

- Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam (đăng tải); 

- CPVP; 

- Lưu: VT, HCTC, KGVX, KSTTHC (Thảo 2). 
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Trần Văn Tân 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ 

PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1164   /QĐ-UBND ngày  22   /4  /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở 

Y tế 

STT 
Tên thủ tục hành chính 

được sửa đổi, thay thế 

Tên thủ tục hành chính 

mới sau sửa đổi, thay thế 
Căn cứ pháp lý 

Nội dung được 

sửa đổi, thay thế 

Cơ quan 

thực hiện 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

1 

Cấp giấy chứng sinh cho 

trường hợp trẻ được sinh 

ra tại nhà hoặc tại nơi khác 

mà không phải là cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

(Tại số thứ tự 01, Phần I, 

Mục C, Quyết định số 

3763/QĐ-UBND ngày 

14/12/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam) 

Cấp giấy chứng sinh đối với 

trường hợp trẻ được sinh ra 

ngoài cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh nhưng được cán 

bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản 

đỡ đẻ 

Thông tư số 27/2019/TT-

BYT ngày 27/9/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi 

một số điều của Thông tư số 

17/2012/TT-BYT ngày 

24/10/2012 quy định cấp và 

sử dụng Giấy chứng sinh 

- Sửa đổi về tên 

gọi thủ tục hành 

chính; 

- Sửa đổi thời 

gian giải quyết từ 

05 ngày thành 03 

ngày làm việc. 

(Trường hợp phải 

xác minh thì thời 

gian xác minh 

không quá 05 

ngày). 

 

Trạm Y tế 
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