
D:\DATA\TRAVINH\1741\vanbandi\2019\T12\04122019152716PM-tb_ su dung dich vu cong muc 3-4_ca nam 2019.doc 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ  
______ 

Số:        /TB-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Trà Vinh, ngày       tháng  12   năm 2019 

THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đối với thủ tục  

hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh 

______________________ 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức và doanh 

nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Sở Y tế được thuận tiện, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí đi lại; nâng 

cao hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan.  

Sở Y tế phối hợp với VNPT Trà Vinh hoàn thành việc nâng cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở qua hệ thống Dịch vụ Công trực tuyến của tỉnh. 

Kể từ ngày 05/12/2019, Sở Y tế thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối 

với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế qua 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ 

http://dichvucong.travinh.gov.vn (đính kèm Danh mục thủ tục hành chính và 

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến).    

Tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tải các mẫu đơn, phụ lục kèm theo của 

các thủ tục hành chính và nộp hồ sơ tại địa chỉ: http://dichvucong.travinh.gov.vn. 

Riêng đối với các thủ tục lĩnh vực trang thiết bị y tế nộp hồ sơ tại địa chỉ: 

http://dmec.moh.gov.vn   

Trong quá trình thực hiện, nếu cần sự hỗ trợ, hướng dẫn vui lòng liên hệ 

qua các đầu mối: 

1. Bà Nguyễn Thị Bích Nhi, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 

ĐT: 02943. 826667 

2. Ông Phạm Khắc Dũng, cán bộ quản trị mạng, ĐT: 0913 739 676 

Sở Y tế xin thông báo đến các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu 

được biết, sử dụng./. 

(Ghi chú: Thông báo này thay thế Thông báo số 52/TB-SYT ngày 

20/5/2019 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh) 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c) ; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, TP; 

- Các ĐVTT Sở; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, TP; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trưởng các phòng CMNV; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu VT, TCCBHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Mỹ Phượng 
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