
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ 

Số:   360 /TB-SYT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Sơn La, ngày  10  tháng 8  năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Công bố, niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế  

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế  

   

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; 

Thực hiện Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 về việc công 

bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế. 

Sở Y tế trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

thông tin về địa điểm, hình thức niêm yết, công khai các thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế, cụ thể như sau: 

1. Công khai thủ tục hành chính theo hình thức niêm yết trên bảng gắn 

trên tường tại Trụ sở cơ quan Sở Y tế. Địa chỉ: Số 48 đường Lò Văn Giá, thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

2. Công khai tại Bảng niêm yết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành 

chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 01 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

3. Đăng tải trên Trang thông tin của Sở Y tế. Địa chỉ truy cập: 

http://soyte.sonla.gov.vn mục Thủ tục hành chính. 

Sở Y tế trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Tổ chức TMTH & CMNV thuộc Sở; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Khải 

http://soyte.sonla.gov.vn/
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