
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SYT-VP 
V/v triển khai thực hiện Quyết định 

số 378/QĐ-UBND-HC ngày 

15/4/2022 của UBND Tỉnh 

Đồng Tháp, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

 

                           Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế; 

- Bệnh viện Quân Dân Y; 

- Các bệnh viện ngoài công lập. 

 

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND-HC ngày 15/4/2022 của UBND 

tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực môi trường, đa dạng sinh học, khí tượng, thủy văn thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban 

nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai Quyết định số 378/QĐ-UBND-HC 

ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban 

hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học, khí tượng, 

thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho 

các đối tượng có liên quan biết, thực hiện. 

Quyết định số 378/QĐ-UBND-HC ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Đồng 

Tháp được đăng tải tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành, Trang Thông tin điện tử 

Sở Y tế, địa chỉ http://www.syt.dongthap.gov.vn. 

Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- BGĐ Sở (b/c);                                                                                          

- Website Sở; 

- Lưu. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lâm Thị Ngọc Kim 
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