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Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân Tỉnh ban hành “Khung lộ trình cung cấp DVCTT tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. 

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân Tỉnh về rút ngắn lộ trình, đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công 

mức độ 3, 4 giai đoạn 2016-2020 của tỉnh trong năm 2019; Văn bản số 

10608/UBND-VP ngày 29 tháng 9 năm 2020 của  Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc 

đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Đ  tạo điều  iện thu n l i cho t  chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm bắt, 

thực hiện các thủ tục hành ch nh b ng hình thức trực tuyến, Sở Y tế công bố cung 

cấp dịch vụ công  thủ tục hành ch nh  mức độ 3, 4 trên C ng Dịch vụ công trực 

tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau: 

Địa chỉ truy c p:  

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dichvucong/tiepnhanonline 

Thủ tục hành ch nh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 108 

thủ tục  đính kèm d nh mục  thuộc các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh  51 thủ 

tục , Dư c – Mỹ phẩm  30 thủ tục), Trang thiết bị y tế  05 thủ tục), T  chức cán 

bộ  02 thủ tục), Đào tạo, nghiên cứu  hoa học và Công nghệ môi trường (01 thủ 

tục), Y tế dự phòng  12 thủ tục), Giám định Y  hoa (01 thủ tục), Quản lý môi 

trường y tế (02 thủ tục),  An toàn thực phẩm  04 thủ tục). 

Sở Y tế trân trọng thông báo, giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 của Sở đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân đ  biết và thực hiện./. 

(kèm theo hướng dẫn v  d nh mục thủ tục h nh chính mức độ 3,4 tại Sở Y tế) 

 
Nơi nhận: GI M ĐỐC  
- UBND tỉnh  báo cáo ; 
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Trung tâm Phục vụ hành ch nh công tỉnh; 
- Các phòng CMNV SYT; 

- Bộ ph n CNTT SYT  đăng tải CTTĐT ; 
- Phòng Y tế  huyện, thị xã, thành phố; 
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;  
- Lưu: VT, VP. 
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1 1
Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối

với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

2 2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất

hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ

hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Mức độ 4

3 3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với

người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy

định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Mức độ 4

4 4

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và

áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức,

chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Mức độ 4

5 5 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã Mức độ 4

6 6
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

7 7

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm

quyền của Sở Y tế

Mức độ 4

8 8
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc

thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

9 9

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng

hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Mức độ 4

10 10

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ

chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền

của Sở Y tế

Mức độ 4

11 11
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

12 12
Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm

quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

13 13
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu

chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm
Mức độ 4

14 14
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu

chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng
Mức độ 4

CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI MỨC ĐỘ 3, 4

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ 3

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ  4

I. Lĩnh vực khám chữa bệnh 

TT Tên thủ tục hành chính

1



2
Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ 3

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ  4

TT Tên thủ tục hành chính

15 15
Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế
Mức độ 4

16 16
Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế
Mức độ 4

17 17
Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

18 18

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám

bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Mức độ 4

19 19

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt

động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động

chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Mức độ 4

20 20

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám

bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

trực thuộc Sở Y tế

Mức độ 4

21 21

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức

khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh trực thuộc Sở Y tế

Mức độ 4

22 22

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức

khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh trực thuộc Sở Y tế

Mức độ 4

23 23

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ

chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Mức độ 4

24 24

Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với

bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện

thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp

dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia

tách, hợp nhất, sáp nhập

Mức độ 4

25 25
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

26 26
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

27 27

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở

Y tế

Mức độ 4

28 28
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

29 29

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của

Sở Y tế

Mức độ 4

30 30
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

31 31

Cấp giấy phép hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo

nhiệt độ, đo huyết áp

Mức độ 4



Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ 3

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ  4

TT Tên thủ tục hành chính

32 32
Cấp giấy phép hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với cơ sở dịch vụ làm răng giả
Mức độ 4

33 33
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà
Mức độ 4

34 34
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với cơ sở dịch vụ kính thuốc
Mức độ 4

35 35
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
Mức độ 4

36 36
Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân

đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã
Mức độ 4

37 37

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y

tế khi thay đổi địa điểm

Mức độ 4

38 38

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y

tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

Mức độ 4

39 39

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của

Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do

cấp không đúng thẩm quyền

Mức độ 4

40 40
Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe

thuộc thẩm quyền Sở Y tế
Mức độ 4

41 41
Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở

Y tế
Mức độ 3

42 42

Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới

trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương

pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số

07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Mức độ 4

43 43

Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới

trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của

Sở Y tế

Mức độ 4

44 44
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh,

chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 3

45 45

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường

hợp bị mất hoặc hư hỏng

Mức độ 3

46 46

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay

đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và

không thay đổi nội dung quảng cáo

Mức độ 3

47 47
Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ

hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

48 48

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y

tế

Mức độ 4

3



4
Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ 3

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ  4

TT Tên thủ tục hành chính

49 49

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Mức độ 4

50 50

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày 

tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Mức độ 4

51 51
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

II Lĩnh vực Dược – Mỹ phẩm (Sở Y tế)

52 1

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 

trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi 

của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Mức độ 4

53 2
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình 

thức xét hồ sơ
Mức độ 4

54 3

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Mức độ 4

55 4 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động Mức độ 4

56 5

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược 

chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền 

Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm 

thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền 

chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập 

khẩu)

Mức độ 4

57 6
Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức 

hội thảo giới thiệu thuốc
Mức độ 4

58 7

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp 

Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các 

khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) 

theo hình thức xét hồ sơ

Mức độ 4

59 8
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 

(trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)
Mức độ 4

60 9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Mức độ 4

61 10
Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4



Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ 3

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ  4

TT Tên thủ tục hành chính

62 11

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, 

cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo 

người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho 

bản thân người nhập cảnh

Mức độ 4

63 12

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành 

lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải 

đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất 

cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không 

phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Mức độ 4

64 13 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Mức độ 4

65 14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mức độ 3

66 15
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong

trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 3

67 16

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong

trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số

09/2015/TT-BYT

Mức độ 3

68 17

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có

thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm

và không thay đổi nội dung quảng cáo

Mức độ 3

69 18 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Mức độ 4

70 19 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Mức độ 4

71 20
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên

liệu làm thuốc
Mức độ 4

72 21
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc,

nguyên liệu làm thuốc
Mức độ 4

73 22
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối

với cơ sở bán buôn dược liệu
Mức độ 4

74 23
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều

kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu
Mức độ 4

75 24
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối

với cơ sở bán lẻ dược liệu
Mức độ 4

76 25
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu
Mức độ 4

77 26 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc Mức độ 4

78 27

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 

Thông tư 02/2018/TT-BYT

Mức độ 4

5



6
Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ 3

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ  4

TT Tên thủ tục hành chính

79 28

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích 

thương mại

Mức độ 4

80 29

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 

Thông tư 03/2018/TT-BYT

Mức độ 4

81 30
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất 

trong nước
Mức độ 4

III Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Sở Y tế)

82 1 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Mức độ 4

83 2
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc 

loại A
Mức độ 4

84 3
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, 

C, D
Mức độ 4

85 4
Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản 

xuất trang thiết bị y tế
Mức độ 4

86 5
Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua 

bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
Mức độ 4

IV Lĩnh vực Tổ chức, cán bộ (Sở Y tế)

87 1
Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc 

thẩm quyền của UBND tỉnh
Mức độ 4

88 2
Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Mức độ 4

V

89 1

Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo 

khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh 

thuộc Sở Y tế và cở sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên 

địa bàn tỉnh, thành phố

Mức độ 4

VI Lĩnh vực y tế dự phòng

90 1
Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro 

nghề nghiệp
Mức độ 3

91 2
Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề 

nghiệp
Mức độ 3

92 3 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Mức độ 4

93 4

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và nhân sự

Mức độ 4

Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin



Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ 3

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

mức độ  4

TT Tên thủ tục hành chính

94 5

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi 

hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

Mức độ 4

95 6
Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm 

đình chỉ
Mức độ 4

96 7
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 

cấp I, cấp II
Mức độ 4

97 8 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Mức độ 4

98 9
Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi 

trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4

99 10

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 

định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế

Mức độ 4

100 11

Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng 

định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế

Mức độ 4

101 12

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 

các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế

Mức độ 4

VII Lĩnh vực giám định y khoa 

102 1
Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị tật, dị dạng, dị tật có 

liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học
Mức độ 4

VIII Lĩnh vực Quản Lý Môi trường Y tế 

103 1
Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng 
Mức độ 4

104 2
Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, 

diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm 
Mức độ 4

IX Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

105 1

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, 

sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Mức độ 3

106 2

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với 

thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Mức độ 3

107 3

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y 

học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Mức độ 3

108 4

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Mức độ 3

7



UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện việc đăng ký, nhận kết quả, thanh toán lệ phí và tra cứu 

tiên độ giải quyết đối với hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

 

1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến dịch vụ công trực tuyến: 

- Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động 

thực thi pháp luật, không nhằm mục đích lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc 

tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân 

dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan 

nhà nước đó quản lý. 

- Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ 

khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi 

trường mạng. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ 

các thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch 

vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 

1 và cho phép người sử dụng tải về các biểu mẫu văn bản và khai báo để hoàn 

thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 

2 và cho phép người dân sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu văn bản đến cơ 

quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và 

cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí 

(nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp 

dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực 

tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến người sử dụng. 

2. Các bước thực hiện đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến: 

Bước 1: Mở trình duyệt web (Googe Chrome, Firefox…) nhập vào địa chỉ  

 https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/  Chọn “đăng ký trực 

tuyến”. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/


 

Hoặc nhập trực tiếp vào địa chỉ: 

 

 

 

 

Bước 2:  

- Chọn cơ quan: Sở Y tế  

- Chọn lĩnh vực: Ví dụ chọn lĩnh vực “ Khám bệnh, chữa bệnh”  

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dichvucong/tiepnhanonline 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dichvucong/tiepnhanonline
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/


 
 

- Bấm vào ô “ Tìm kiếm”  để chọn tên thủ tục 

  

Bước 3: Sau khi chọn tên thủ tục, bấm vào nút “Nộp hồ sơ” 

 

   

 

Bước 4: Một số TTHC có nhiều sự lựa chọn ở mục “Trường hợp giải quyết”, 

do vậy, tổ chức, cá nhân nghiên cứu trước những nội dung cần làm trước khi 

nộp hồ sơ. Ví dụ: Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh: Có 2 lựa 

chọn tại mục trường hợp giải quyết:  

- 30 ngày: Không xác minh người đào tạo ở nước ngoài (trường hợp này 

áp dụng cho cá nhân học trong nước).   

- 180 ngày: Xác minh đào tạo nước ngoài. 

Lĩnh vực: Chọn 1 trong 

6 lĩnh vực (ví dụ khám 

bệnh, chữa bệnh)  

Cơ quan: 

Chọn Sở Y tế 

 

Chọn thủ 

tên thủ tục 



                      

 

               Ở đây, lựa chọn: 30 ngày – không xác minh người đào tạo ở nước ngoài. 

Sau đó bấm nút “Đồng ý và tiếp tục” 

Bước 5: Điền đầy đủ các nội dung vào mục: “ Thông tin người nộp hồ sơ” 

 

  

 Ở phần này, thông tin phải được khai báo đúng sự thật, là cơ sở pháp lý để 

đối chiếu với hồ sơ gốc khi thực hiện công việc. 



 Sau khi điền đầy đủ các nội dung trên, bấm vào nút “Đồng ý và tiếp tục”,  

màn hình xuất hiện khung: 

 

- Tải và hoàn thành các biểu mẫu phù hợp các nội dung như hình trên, kèm 

theo các file đã scan dạng ảnh chụp vào mục “ Chọn tệp tin” 

                                          

  

 Sau khi cung cấp đúng, đủ hồ sơ theo danh mục, ta nhấn chọn “Đồng ý và 

tiếp tục”                     

 Lưu ý: Trường hợp hồ sơ được chụp ảnh, scan không đúng sự thật (cắt, 

ghép ảnh hồ sơ, làm giả mạo hồ sơ bằng công nghệ) được xem là hành vi giả 

mạo hồ sơ, sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

 



Bước 6: Phí lệ phí 

 Lựa chọn hình thức nhận kết quả: Tổ chức cá nhân có thể lựa chọn 1 trong 

2 hình thức (nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc chuyển qua đường 

bưu chính) như hình.      

                
 Sau đó lựa chọn mục “Phương thức thanh toán”: Có 2 sự lựa chọn 

(thanh toán tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thanh toán trực tuyến), 

thường nộp hồ sơ trực tuyến nên thanh toán qua trực tuyến sẽ thuận tiện cho tổ 

chức cá nhân (đối với những trường hợp có thu phí),  

 

Sau đó bấm nào nút “Đồng ý và tiếp tục”, màn hình xuất hiện khung hội 

thoại: 



 

Điền: “Mã xác nhận” và chọn mục “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về lời khai trên”, sau đó bấm nút “ Thanh toán và nộp hồ sơ” 

 

Màn hình xuất hiện khung hộp thoại: “Chúc mừng bạn đã nộp hồ sơ 

thành công” 

3. Việc tiếp nhận hồ sơ: 

Khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế nhận được đúng, đủ hồ 

sơ theo yêu cầu, sẽ tiếp nhận và Thông báo Mã số tiếp nhận, thời gian trả kết 

quả cho người dân trực tiếp đến nhận kết quả thông qua tin nhắn điện tử; các 

trường hợp hồ sơ cung cấp thiếu, sai sót sẽ thông báo hướng dẫn bổ sung thông 

qua địa chỉ email hoặc số điện thoại liên hệ đã được người dân cung cấp qua hệ 

thống một cửa điện thoại. Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra việc nộp phí, sau đó sẽ 

tiếp nhận hồ sơ.  



 Lưu ý: Người dân cung cấp thông tin về số điện thoại di động hoặc địa 

chỉ email phải chính xác để làm cơ sở trao đổi, hướng dẫn làm lại hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

Đối với hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận … có dán ảnh, 

tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin nhắn “thông báo hồ sơ 

trực tuyến đã được đồng ý tiếp nhận và cấp Mã hồ sơ chính thức”, người 

dân phải gửi hình theo quy định qua đường bưu điện, ngoài bì thư ghi rõ “Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh - Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu – Mã hồ sơ đã được đồng ý tiếp nhận thông qua tin nhắn điện tử 

(VD: mã số hồ sơ) – Họ và tên – nội dung đề nghị cấp”. 

4. Thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến (đối với dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 và các thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có 

quy định nộp lệ phí cùng lúc nộp hồ sơ) theo hình thức như sau: 

- Tên tài khoản: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

- Số tài khoản: 76110000324460 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa. 

5. Trả kết quả: 

Khi đến nhận kết quả theo thời gian được thông báo qua tin nhắn điện tử, 

người dân phải đem theo hồ sơ giấy (hồ sơ gốc) tương ứng để đối chiếu với hồ 

sơ đã cung cấp trực tuyến (đối chiếu lại với hồ sơ đã gửi được chụp lại, scan 

hoặc được gửi qua đường bưu điện trước đó). 

Sau khi đối chiếu, nếu Đúng sẽ Trả kết quả theo nội dung xử lý hồ sơ 

của người dân theo quy định. Nếu Sai sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân hoàn 

chỉnh lại hồ sơ. 

6. Tra cứu tiến độ hồ sơ:  

Nhập đường link:  https://bariavungtau.vnptigate.vn/dichvucong/tracuu 

 
 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Điện thoại 0254.3515555 – 106 – Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế để được hướng dẫn. 

 

https://bariavungtau.vnptigate.vn/dichvucong/tracuu
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