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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành               

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

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

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Y tế tỉnh An Giang; 

Nay Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt quy trình 

nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y 

tế (gửi kèm) để tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu VT, NVY. 
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