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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

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 và 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 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3931/QĐ-BYT ngày 11/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế được quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2455/TTr-SYT ngày 23/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng 

Bình. 

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 

hành chính được công bố tại Quyết định này theo hướng dẫn tại Công văn số 

1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin 

học hóa giải quyết thủ tục hành chính. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ Y tế; 

- Cục Kiểm soát TTHC- VPCP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình; 

- Lưu: VT, KSTTHC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC 

DƯỢC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /      /2020 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình) 

 

 

TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

1 

T-QBI-282976-TT 

Thủ tục hành chính 

số 01, Quyết định số 

1617/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2016 

Thủ tục duyệt dự trù và phân 

phối thuốc Methadone thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở 

Y tế Quảng Bình. 

Thông tư số 14/2015/TT-

BYT ngày 25/6/2015 của 

Bộ Y tế về quản lý thuốc 

Methadone 

 

 


		hoangnt@quangbinh.gov.vn
	2020-10-01T14:40:11+0700


		2020-10-01T14:56:34+0700


		2020-10-01T14:56:47+0700


		2020-10-01T14:57:21+0700


		2020-10-01T14:57:44+0700


		ubnd@quangbinh.gov.vn
	2020-10-01T16:59:14+0700




