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THÔNG BÁO
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hải Dương thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND cấp xã theo Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của 

chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính. 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; 

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 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 24/9/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế;

UBND phường Thái Học thông báo về việc việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hải 
Dương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã theo Quyết định số 
2811/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

 (Có danh mục kèm theo)
Vậy UBND phường Thái Học thông báo đến các tổ chức, cá nhân được 

biết để thuận tiện trong giao dịch./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Cán bộ, công chức phường;
- Trang TTĐT phường;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên



Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA

 SỞ Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP XÃ: 

STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện

Phí/lệ phí 
(đồng)

Căn cứ pháp lý

1 Cấp giấy chứng sinh đối 
với trường hợp trẻ được 
sinh ra ngoài cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh nhưng 
được cán bộ y tế hoặc cô 
đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
Tờ khai đề nghị cấp Giấy 
chứng sinh (chưa bao gồm 
thời gian xác minh-nếu có).
Trong trường hợp cần phải 
xác minh, thì thời hạn xác 
minh không được quá 05 
ngày làm việc.

Bộ phận 
Một cửa 
UBND cấp 
xã

Không - Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 
tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch;
-Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 
10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
cấp và sử dụng Giấy chứng sinh;
- Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27 
tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-
BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

2

Thủ tục xét hưởng chính 
sách hỗ trợ cho đối tượng 
sinh con đúng chính sách 
dân số (Quyết định số 
792/QĐ-BYT ngày 
04/03/2019 của Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực dân số 
thuộc pham vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế)

10 ngày kể từ khi nhận được 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận 
Một cửa 
UBND cấp 
xã

Không

- Luật Bình đẳng giới năm 2006.
-Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 
27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách 
hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người 
dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách 
dân số.
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