
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHCJ NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LA! DcIp- Trdo- Hinh phüc  

S& /QD-UBND Gia Lai, ngày tháng4 nàm 2019 

QUYET DINTEI 
V vic cong b Danh mIic gm 06 thu tyc hành chInh mói; 

06 thu tyc süa di, b sung và 21 thu tyc hành chInh bj bãi bô 
thuc thâm quyn giãi quyt cüa S& Y t 

CHU T!CH  UY BAN NBAN DAN TfNH 

Cn cr Lut T chrc chInh quyn dja phrmg ngày 19/6/2015; 

Can cu Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa Chmnh phü v kim 
soát thu tVc  hành chInh; 

Can cCr NgbI djnh s 92/20171ND-CP ngày 07/8/201?  cüa Chinh phü v vic sàa 
dôi, bô sung m)t so diêu cCia các Ng djnh lien quan den kiêm soát thu tic hành chInh; 

Can cü Thông tr s 02/2017iTf-VPCP ngày 31/10/2017 cüa B tnrâng, Chü 
nhim Van phông ChInh phü huâng dan ye nghip vi kiêm soát thñ tiic hành chInh; 

Xét d nghj cüa Giám dc S& Y t ti T?i trmnh s 94uTTr-SYT ngày 25/9/20 19, 

QUYET DINH: 
Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh mvc  gm 06 thu tiic hành 

chInh mài; 06thu tiic sira dôi, bô sung thuc thâm quyên giâi quyêt cüa S& Y tê theo 
Quyêt djnh so 135/QD-BYT ngày 15/01/2019; Quyêt djnh so 433/QD-BYT ngày 
31/01/2019 và Quyêt djnh 358/QD-BYT ngày 29/01/2019 cüa Bt tnràng Bô Y tê 
(Phy luc I, H kàm theo,). 

Diu 2: Bali bO 21 thU tic hành chInh thuc th.m quyn giãi quy& cUa S& Y t 
(Phy lyc III kàm theo). 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hãnh kê tü ngày k. 

Chánh Van phông Uy ban than dan tinh, Giám dc S41% t4.xa các t chi'rc, cá 
nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyét cljnh nàyil/((/' 

Noi nhin: ._-=-CHU TICH 
- Nhtr Diu 3; 
- Ce Kim soát TFHC - Van phông ChInh phü; 
- Cng thông tin din tCr tinh; 
- S IT-iT (Phông CNTT); 
- LLru:VT, NC. 



Nghj djnh s 
155/20181ND-CP ngày 
12/11/2018 cüa ChInh 
phü. 

Nghj djnh so 
155/20181ND-CP ngày 
12/11/2018 cüa Ch' 

Pill) LVC  I 

VC THU TUC  HAN!! CHINH MO! THUOC TIIAM QUYEN GIAI QUYET CUA sO V TE 
kn theo Quyet djnh s: P/QD-UBND ngày Oc' tháng4a nám 2019 cza C1iz tjch UBND tinh Gia Lal) 

Thôi hn giãi 
q uyt 

Cách thfrc thirc 
hin/Dja dim thirc 

hiên 
Phi, 1 phi (nu co) Cáncfrpháp1 

Linh virc hành ngh khám, chfra bnh 

4.300.000d 

2.500.000d 

2.500.000d 

Cap giây phép boat 
dng dôi vâi ca sc 

01	 djch vii y tê thuc 
thâm quyn iâi 
quyêt cüa S& Y té 

Cap gi.y chimg 
nhn nthi sä h&u 
bài thuôc gia truyên 

02 và phi.rcing pháp 
cha bnh ia 
truyen thuc thâm 
quyn cüa Sâ Y tê 

03  

Trong th&i han  45 
ngày lam vic kê 
tü ngày ghi trên 
Phiêu tip nhn ho 
sci 

Trong thii han  60 
' 4 •A ngay lam viçc ke 

tü ngày ghi trén 
A Phieu tiep nhn ho 

S0 

Trong thi han  60 
ngày lam vic k  

Gri h su qua 
di.thng bi.ru din 
hoc nôp trrc tiêp 
tai Quay Sà Y tê tai 
Trung tam Phic vi 
hành chmnh cong 
tinh 
Dja chi: 69 Hung 
Vucing, TP. Pleiku, 
Gia Lai. 

GCri h sct qua 
dx?ing bixu din 
hoc np tr%rc tiêp 
t?i Quay Sâ Y tê tai 
Trung tam Phiic vi 
hành chInh cOng 
tinh 
Dja chi: 69 Hung 
Virong, TP. Pleiku, 
Gia Lai. 

Gri hO sa qua 
ththng bi.ru din 
hoäc nO. tnrc tie. 

Nghj djnh s 
155/2018fNE-CP ngày 
12/11/2018 cüa Chinh 
phü. 



và phi.rang pháp 
chQa bnh gia 
truyn thuc thâm 
quyên cUa Si Y t 

tr ngày ghi trên 
Phiu tip nhn h 
s 

t?i  Quy Si Y t ti 
Trung tam Phiic viii 
hành chInh cong 
tinh 
Dja chi: 69 Hung 
Vumg, TP. Pleiku, 
Gia Lai. 

phü. 

Linh vii'c An toàn thc phm 

04 

Cp giy chi'rng 
nhn co sO dü diu 
kin an toàn thrc 
phm d& vOi ccx sO 
san xut thirc ph.m, 
kinh doanh djch 
An uông thuc thm 
quyên cüa Chi cic 
An toãn v sinh thc 
ph.m 

Trong thOi hn 10 
ngày k 
tr ngày nhn du h6 
so hcxp i 

Qua h th6ng djch 
vi cong trrc tuyên 
ho.c di.r&ng buu 
din hoc np trirc 
tip dn Quay SO Y 
tê ti Trung tam 
P1c vii hành chInh 
cong tinh 
Dia chi: 69 Hung 
Vi.rong, TP. Pleiku, 
Gia Lai. 

PhI: 
- Dôi vài co sâ san 
xuât nhó lé di.rcic cap 
giy chüng nhn cci so 
dü diu kin an toàn 
thirc phm: 500.000 
dng/1an/ca SO. 

- D& vOl co sO san 
. 

xuât khác dxçic giay 
chiing nhn co sO dü 
diu kiên an toãn thirc 
ph.m: 2.500.OÔO 
d6ng/1n/co 
- ii 
doanh dich vi an u6ng 
Phc vu dual 200 suit 
An: 700.000 d6ng 
han/co so 
- D6i v&i Co sO kinh 
doanh djch v An u6ng 
Phiic vu tü 200 suit An 
trO len: 1.000.000 
d6ng /1n/co sO 
- L phI: không có 

Nghj djnh s 
155/2018/ND-CP ngày 
12/11/2018 cüa ChInh 
phü; 
Thông ti' S6 
279/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/20 16 cüa 
B Tài ChInh 
Thông tu S6 
117/201 8/TT-BTC 
ngày 28/11/2018 cüa 
B Tài chInh 



• Yt dir phông - 

b ca sä 
iu kin tiêm 

chüng 

Ca s& dxçic thirc 
hin hot dng 
tiêm ching sau '' 
dâ thirc hin V1C 

cong b dü dieu 
kiin tiém chfing 

G qua dg b 
din hoc 9P  tc 
tiêp den Quay Sa Y 
tê tai Trung thfll 

Phic vi hành chinh 
cong tinh 
Dja chi: 69 Hung 
V.rcing, TP. Pleiku, 
Gia Lai. 

Không 

- Nghj djnh 
s 1O4/2016- 
CP ngày 01 tháng 7 
nàm 2016 cüa ChInh 
phü quy djnh v hoat 
dng tiêm chüng. 
- NgJ-ij djnh sO 
155/2O18,'I'D-CP ngày 
12/11/20 18 cüa ChInh 
phii. 

* 

05 

06 

Cong b ca SY xét 
nghirn dat tieu 
chuân an toan sinh 
hQc CaP L CaP" 

Các ca Scy xét 
nghim &rqc tien 
hành xét nghim 
trong pham Vi 

chuyên mon sau 
khi tr Cong b dat  
tiêu chun an toàn 
sinh h9c. 

Gi:ri qua dx&ng buu 
din hoc 9P  t1VC 
tip dn Quy S& Y 
t ti Trung tam 
Phic vii hành chInh 
cong tinh 
Dja chi: 69 Hung 

Chra có phi 

-Ngh dnh 
s 103/2016/ND- 
CP ngày 01 tháng 7 
näm 2016 cüa ChInh 
phü quy djnh v dam 
bào an toàn sinh h9c 
tal phông xét nghim 
- Nghj djnh sO 
155/20181ND-CP ngày 
12/11/2018 cüa ChInh 
phü. 

Vixcing, TP. Pleiku, 
Gia Lai. 



PHU LIJC II 

DANH MVC  THU  TVC  HANH CHINH DIXQ'C S1A DOI, BO SUNG THUQC THAM QUYEN 
GIAL QUYET CUA sO Y TE 

(Ban hành kern theo Quylt djnh s: 95' /QD-UBND ngày Q'  thánglcnárn 2019 cüa chz tjch UBND tinh Gia Lai) 

STT S h so' 
TTHC 

Ten thu tyc 
hành chInh 

Thôi hn giãi 
quyet 

Cách thfrc thic 
.tk hin/Dia diem 

thrc hin 
PhI, 1 phi 

Ten VBQPPL uy djnh 
A - ye stra aoi, bo sung 

Linh vt,rc hãnh ngh khám, chfla bnh 

01 BYT-GLA- 
286845 

Cp b sung 
phm vi hoat 
dng chuyên mon 
trong chrng chi 
hành ngh thuc 
th.m quyn giái 
quyt cüa Sâ Y t 

- Trong thai hn 30 
ngày, k tà ngày 
nhn dü h so hop 
i 
- 180 ngày 6i vâi 
truang hop c.n xác 
minh ngxai &rçlc 
dào tao 
ngoài hoc có chi'rng 
chi hành nh do 
nithc ngoài cap. 

Gui ho so qua 
throng bixu din 
hoc np trrc tiêp 
tai Quay S& Y t 
tti Trung tam Phiic 
viii hành chInh 
cong tinh 
Dja chi: 69 Hung 
Vwng, TP. Pleiku, 
Gia Lai. 

360.000 d 

Nghj djnh 
155/2018/ND-CP ngày 
12/11/20 18 cüa ChInh 
phü. 

02 BYT-GLA- 
286850 

CAp giAy phép 
hoat dng d& vai 

bnh vin thuc 
Sa Y te V P 
diing d6i vai 
tri.rang hop ichi. 
thay dôi hmnh thirc 
to chüc, chia tách, 
hop nhAt, sap 

nh.p 

Trong thai hn 60 
ngày, k tir ngày 
nh.ndühoso 

Giri h so qua 
dithng bi.ru din 
hoäc np trirc tiep 
tai Quay S& Y té 
tai Trung tam Phitc 
vu hành chInh 
cong tinh 
Dja chi: 69 Hung 
Vixang, TP. Pleiku, 
Gia Lai. 

10.500.000 d 

Ngh djnh s 
155/2O1SfND-CP ngày 
12/11/2018 cüa ChInh 
phil. 



,,.- 
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\ 

a 

Cp giy phép 
hoit dQng doi voi 
Phông khám da 
khoa thuc thm 
quyn cüa Sâ Y 
té 

Trong th&i han  45 
ngày, k tr ngày 
iI d ha . 

Gui h so qua 
dxmg buu din 
hoc np trirc tiêp 
tai Quay Sâ Y tê 
tai Trung tam Phic 
vi hãnh chinh 
cong tinh 
Dja chi: 69 Hung 
Virong, TP. Pleiku, 
Gia Lai. 

5.700.000 d 

Nghj djnh so 
155/2018/ND-CP ngày 
12/11/20 18 cüa ChInh 
phü. 

• 6S,fr1 

04 BYT-GLA- 
286852 

Cp giy phép 
hoat dng dôi Vol 
Phông 
chuyên khoa 
thuc thrn quyên 
cüaSâYtê 

Trong thri han  45 
ngày, k tr ngày 
n1ndu1iaso. 

Gi'ri h sci qua 
di.thng buu din 
hoc np trrc tip 
ti Quay Sä Y tê 
ti Trung tam Phiic 
vu hành chInh 
cong tinh 
Dja chi: 69 Hung 
V.rang, TP. Pleiku, 
Gia Lai. 

4.300.000 d 

Nghj djnh so 
155/201 8IND-CP ngày 
12/11/2018 cüa ChInh 
phü. 

05 
BYT-GLA- 

286855 

Cp giy phép 
hoat dng tôi vói 
Nhàh9SrnhthUOC 
tham quyen cua 

Trong thai hn 4 
ngay, ke ti.r ngay 
nhn du ha 

Gi'ri h so qua 
dithng bxu din 
hoc n tr1rc tiê1 
tai Quay S& Y tê 
tai Trung tam Phitc 
vii hành chInh 
cong tinh 
Dja chi: 69 Hung 
Vi.rong, TP. Pleiku, 
Gia Lai. 

5.700.000 d 

Nghj djnh so 
155/20181ND-CP ngày 
12/11/20 18 cüa ChInh 
phü. 

06 BYT-GLA- 
286867 

Cong b dU diu 
kin thrc hin 
khám süc khôe 

Trong thai hn 15 
ngày, k tir ngày 

Gài h so qua 
duing buii din 
ho.c np trirc tiêp 

Không 
Nghj djnh so 
155/20181ND-CP ngày 
12/11/20 18 cüa ChInh 



s&' khám bnh, nhn dü h so tai Qu.y Si Y th phü. 
ch1ra bnh thuc tai Trung tarn Phic 
thâm quyên cüa vii hành chInh 
Sâ Y té cong tinh 

Dja chi: 69 Hung 
Vixong, TP. Pleiku, 
GiaLai. 



?HV LVC  III 
MUC THU  TUC  HANH CHfNH B! BAI BO THUOC  TI{AM QUYEN GIAI QUYET CUA S1 V TE 

kern theo Quye't a'jnh so': / /QD-UBND ngày Ct? tháng'Io nárn 2019 cia chz tjch UBND tinh Gia Lai,) 

•.f- $ ' 
C,LIANH CHLNH CAP TIM! 

.s'4j:' h sy TTHC Ten thu tue hành chInh 

Uiiliv,rc hành ngh khám, chira bnh 

01 BYT-GLA-286853 Cp giy phép hoat dng d6i vâi Phông ch.n trj y h9c c truyn thuc thm quyn cüa 
s 

02 BYT-GLA-286854 Cp giy phép hoat dng di vói phông xét nghim thuc thãm quyên cüa Sä y tê. 

03 BYT-GLA-286856 Cpgiy phép hoat dng di vâi phông khám, tu vn và diu trj dir phông thuc thâm 
qu,yên cüa S& Y té 

04 BYT-GLA-286857 Câpgiy phép hoat dng di vâi Phông khám, diu trj bnh ngh nghip thuc thâm 
qu,yên cüa Sâ Y tê 

05 BYT-GLA-286858 Cap giy phép hoat dng di vói ca s& djch vi tiêm (chIch), thay bng, dm mach,  do 
nhit d, do huyt áp 

06 BYT-GLA-286859 Cp giy phép boat dng d& vói c s& djch vi chäm soc sire khOe t?i  nhà 

07 BYT-GLA-286860 Cp giy phép hoat dng di vài ca sâ djch vi cp ciru, h trçi v chuyên ngu&i bnh 

08 BYT-GLA-286861 Cp giy phép hoat  dng di v&i ca s& djch vi kmnh thuc 

09 BYT-GLA-286862 
CAp giAy ?' boat dng di vol phOng khám chAn doán hInh nh, phOng X-quang thuc 
thâm qu,yen cüa SO y tê. 

10 BYT-GLA-286864 Cong bô dü diu kin hot dng di v&i Ca sO djch v1 xoa bOp (massage) thuc thm 
quyêncüaS&Ytê 

11 Cong b dü diu kin boat dng d& vOi ca sO djch vil thâm m5 BYT-286863-TT 

12 BYT-GLA-286866 CAp giAy phép hot dng di vOi co sO djch vi lam rang già 



13 Cp gi.y chirng nhn bài thuc gia truy&n 

Linh vtic An toàn thrc phm 

14 TGLA2830004'T 
C.p di gi&y chirng nhãn Co s& dü diu kiên an toãn thi.rc ph.m di vói cc' si kinh doanh 
djch vi an u6ng cho cac d6i ttxçlng thrcic quy djnh ti Khoãn 1 Diu 5 Thông tir 
47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 näm 2014 

15 TGLA282998TT 
A A A A A. ,. 

Cap giay chixng nhaii cc' so du dieu kien an toan thiic pharn doi voi cc' so kinh doanh 
djch vii an ung cho các di ti.rqng &rcic quy djnh t.i Khoãn 1 Diu 5 Thông tix 
47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 nAm 2014 

- A283001U 
Cp d& gi.y chirng nhân cc' s& dü diu kiên an toãn thixc ph.m di vài cc' sâ kinh doanh 
djch vi an uông cho các d6i tuçmg dtrçic quy djnh tai  Khoãn 2 Diu 5 Thông tu 
47/2014/TT-BYT ngày 11 thong 12 näm 2014. B-BYT-286621-TT 

17 TGLA282999TT 
C.p giy chrng nhn cc' so dü diu kin an toàn thirc ph.rn di vOl cc' sO kinh doanh 
djch viii an ung cho các di tLrqng thrçic quy djnh tai  Khoân 2 Diàu 5 Thông ti 
47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 närn 2014 

18 T-GLA-2 82996-fl' Cp gi.y chirng nhn CO SO dü diu kin an toàn thrc ph.m di vOi the cc' SO san xuât, 
kinh doanh thirc phm thuc thãm quyên sO Y t 

19 T-GLA-285365-TT C? di giy chthig nhn cc' sO dü diu kiin an toàn thirc phm dôi vOi các cc' sO san 
xuat, kinh doanh thrc phâm thuc th.m quyn cüa SO Y tê 

20 Cp giy xác nhn kin thüc v an toàn thirc ph.m dôi vOi Ca nhân T-GLA-282997-TT 

21 T-GLA-285366-TT C.p giy xác nhn kin thirc v an toàn thirc ph.xn di vOl to chOc 
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