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THÔNG BÁO 

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 

 

Thực hiện Thông báo số 866/UBND-VP ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trần Văn Tuấn tại cuộc họp ngày 30 tháng 11 năm 2020 về thực 

hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại các cơ quan nhà nước thuộc 

tỉnh. 

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm 

bắt, thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, Sở Y tế công bố 

cung cấp dịch vụ công (thủ tục hành chính) mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công 

trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau: 

Địa chỉ truy cập:  

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

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

129 thủ tục hành chính: 50 thủ tục hành chính mức độ 3 và 79 thủ tục hành 

chính mức độ 4 (đính kèm danh mục) thuộc các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa 

bệnh, Dược phẩm, Mỹ phẩm, Trang thiết bị y tế, Tổ chức cán bộ, Đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và Công nghệ môi trường, Y tế dự phòng, Giám định Y 

khoa, Quản lý môi trường y tế, An toàn thực phẩm  

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, các tổ chức, cá nhân để biết và thực hiện./. 

(kèm theo danh mục Thủ tục hành chính mức độ 3,4 tại Sở Y tế) 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Phòng KSTTHC (UBND tỉnh); 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Bộ phận CNTT SYT (rà soát đăng tải CTTĐT); 

- Phòng Y tế  huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;  

- Các phòng CMNV SYT; 

- Đ/c Hoài (Công chức một cửa); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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