UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1148/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của
Chính phủ về 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
Bộ trưởng, Chủ nhiệm 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 quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 103/TTr-SYT ngày 09
tháng 9 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính
và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp, cụ thể:
1. Cấp tỉnh: 118 thủ tục hành chính;
2. Cấp huyện: 01 thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ Quyết định số 917/QĐ-UBND-HC ngày 22/8/2017 của UBND
tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc ngành Y tế và Ủy ban nhân dân cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 994/QĐ-UBND-HC ngày
28/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố thủ tục hành chính mới
ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Quyết định số 698/QĐUBND-HC ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố thủ tục
hành chính lĩnh vực Đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Quyết định số 1102/QĐ-UBND-HC ngày
19/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố thủ tục hành chính về
lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Quyết
định số 517/QĐ-UBND-HC ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc công bố
thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ
trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KS TTHC, Văn phòng Chin
́ h phủ;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND tỉnh;
- Trung tâm KSTTHC và PVHCC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHCTrí.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dương
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PHẦN II (tiếp theo)
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

H. LĨNH VỰC DỰ PHÒNG
1. Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng
1.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Trình tự thực hiện
Nộp hồ sơ thủ tục
hành chính: Tổ
chức,
cá
nhân
Bước
chuẩn bị hồ sơ đầy
1
đủ theo quy định và
nộp hồ sơ qua các
cách thức sau:
TT

Cách thức thực hiện

Thời gian giải quyết

Nộp trực tiếp tại cửa khẩu hoặc tại Cơ quan tổ chức kiểm dịch y tế Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ
biên giới.
30 phút; chiều: từ 13 giờ 30
Cung cấp minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp
đến 17 giờ của các ngày
dụng trước đó còn hiệu lực với tổ chức kiểm dịch y tế hoặc thực hiện
làm việc.
việc tiêm chủng vắc xin.
a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy
định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn
đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và
nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên
Bước Tiếp nhận và Giải
quyết
thủ
tục
hành
chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải
2
chính
quyết hồ sơ thủ tục hành chính;
c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định và tài liệu
minh chứng đã tiêm vắc xin phòng bệnh, tổ chức kiểm dịch y tế cấp
ngay giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế.

1

Thực hiện ngay

Ghi chú

TT

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian giải quyết

Ghi chú

Trả kết quả giải Công chức tiếp nhận và trả kết quả nhập vào sổ theo dõi hồ sơ
quyết thủ tục
và trả kết quả
hành chính
(Kết quả giải quyết
thủ tục hành chính
gửi trả cho tổ
Bước chức, cá nhân phải
bảo đảm đầy đủ
3
theo quy định mà
cơ quan có thẩm
quyền trả cho tổ
chức, cá nhân sau
khi giải quyết xong
thủ
tục
hành
chính)

Thời gian trả kết quả:
Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ
30 phút; chiều: từ 13 giờ 30
đến 17 giờ của các ngày
làm việc.

1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị
- Minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó còn hiệu lực (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ cho một lần cấp giấy chứng nhận
1.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :
a) Đối tượng không có giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng đối với người xuất phát từ hoặc đi đến
quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch bệnh thuộc nhóm A mà bệnh đó bắt buộc phải tiêm chủng hoặc áp dụng biện pháp dự phòng;
b) Đối tượng có giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng đã hết hiệu lực đối với người xuất phát từ hoặc
đi đến quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch bệnh thuộc nhóm A mà bệnh đó bắt buộc phải tiêm chủng hoặc áp dụng biện pháp dự phòng.
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1.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp
1.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng
1.6. Phí, lệ phí: Theo mục IV, phần B. Dịch vụ kiểm dịch y tế ban hành kèm theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016
của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Mẫu số 1: Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng;
- Mẫu số 2: Đơn đề nghị

1.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không
1.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
- Điều 11, Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

1.10. Lưu hồ sơ (ISO):
Thành phần hồ sơ lưu

Bộ phận lưu trữ

- Như mục 1.2;
- Kết quả giải quyết TTHC hoặc Văn bản trả lời của đơn vị đối với hồ sơ không
đáp ứng yêu cầu, điều kiện.
Bộ phận chuyên môn
- Hồ sơ thẩm định (nếu có)
- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có)
Các biểu mẫu theo Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23
tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chi Bộ phận tiếp nhận và trả
tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 kết quả
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính.
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Thời gian lưu

Từ 01năm, sau đó
chuyển hồ sơ đến kho
lưu trữ của đơn vị

Mẫu số 1: Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng
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Mẫu số 2: Đơn đề nghị
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2. Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải
2.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thời gian giải quyết
Nộp hồ sơ thủ tục
hành chính: Tổ
Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ
chức,
cá
nhân Nộp trực tiếp tại cửa khẩu hoặc tại Cơ quan tổ chức kiểm dịch y tế
30 phút; chiều: từ 13 giờ 30
Bước
chuẩn bị hồ sơ đầy biên giới.
đến 17 giờ của các ngày
1
đủ theo quy định và
làm việc.
nộp hồ sơ qua các
cách thức sau:
TT

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy
định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn
đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và
nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
nhận
và
b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên
Bước Tiếp
chuyển
hồ
sơ
thủ
chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải
2
tục hành chính
quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

Thực hiện ngay

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định chuyển
cho Bộ phận chuyên môn để giải quyết theo quy trình.
Giải quyết thủ tục - Thời gian hoàn thành việc giám sát đối với một phương tiện vận tải
hành chính
không quá 01 giờ đối với phương tiện đường bộ, đường hàng không; 02
giờ đối với phương tiện đường sắt, đường thủy.
- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ một phương tiện vận tải
Bước
không quá 20 phút kể từ khi nhận đủ giấy tờ.
3
- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế không quá 01 giờ đối với
phương tiện vận tải đường bộ, đường hàng không; 02 giờ đối với
phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy. Trường hợp quá thời gian
kiểm tra nhưng chưa hoàn thành công tác chuyên môn, nghiệp vụ kiểm
6

Thực hiện ngay

Ghi chú

TT

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện
dịch y tế, trước khi hết thời gian quy định 15 phút, tổ chức kiểm dịch y
tế biên giới phải thông báo việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế và nêu
rõ lý do cho người khai báo y tế biết, thời gian gia hạn không quá 01
giờ.
- Thời gian cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng
nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền không quá 30 phút sau khi hoàn thành
việc xử lý y tế.
- Thời gian hoàn thành các biện pháp xử lý y tế:
+ Không quá 01 giờ đối với một phương tiện vận tải đường bộ hoặc
một toa tàu hỏa, một tàu bay;
+ Không quá 06 giờ đối với cả đoàn tàu hỏa hoặc một tàu thuyền kể từ
thời điểm phát hiện ra phương tiện vận tải thuộc diện phải xử lý y tế.
+ Không quá 24 giờ đối với tàu thuyền trong trường hợp phải xử lý y
tế bằng hình thức bẫy chuột, đặt mồi, xông hơi diệt chuột.

Thời gian giải quyết

+ Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà vẫn chưa hoàn thành
việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo việc gia
hạn thời gian xử lý y tế bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người khai báo
y tế. Thời gian gia hạn không quá 01 giờ đối với một phương tiện vận
tải đường bộ hoặc một toa tàu hỏa hoặc một tàu bay; không quá 04 giờ
đối với cả đoàn tàu hỏa hoặc một tàu thuyền kể từ thời điểm có thông
báo gia hạn.
Trả kết quả giải
Thời gian trả kết quả:
Công chức tiếp nhận và trả kết quả nhập vào sổ theo dõi hồ sơ
quyết thủ tục hành
Sáng:
từ 07 giờ đến 11 giờ
và trả kết quả
Bước chính
30 phút; chiều: từ 13 giờ 30
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(Kết quả giải quyết
đến 17 giờ của các ngày
thủ tục hành chính
làm việc.
gửi trả cho tổ chức,
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Ghi chú

TT

Trình tự thực hiện
cá nhân phải bảo
đảm đầy đủ theo
quy định mà cơ
quan có thẩm quyền
trả cho tổ chức, cá
nhân sau khi giải
quyết xong thủ tục
hành chính)

Cách thức thực hiện

Thời gian giải quyết

Ghi chú

2.2. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ
- Đối với tàu bay: tờ khai chung hàng không đối với tàu bay, giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường
bộ, đường sắt, đường hàng không (nếu có);
- Đối với tàu thuyền: giấy khai báo y tế hàng hải, giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền,
bản khai chung (nếu có) và giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền (nếu có);
- Đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt: giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt và giấy
chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không (nếu có).
- Đơn đề nghị: Trường hợp người khai báo y tế yêu cầu kiểm tra, xử lý y tế phương tiện vận tải để cấp giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý
y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không hoặc giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận
vệ sinh tàu thuyền.
b) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ đối với 01 phương tiện vận tải
2.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :
a. Đối tượng phải khai báo y tế
Tất cả phương tiện vận tải khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh phải thực hiện khai báo y tế, trừ tàu bay, tàu thuyền đã làm thủ tục kiểm
dịch y tế khi nhập cảnh ở cảng đầu tiên sau đó chuyển đến các cảng nội địa khác.
b. Đối tượng kiểm tra giấy tờ:
- Phương tiện vận tải có yếu tố nguy cơ:
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+ Phương tiện vận tải đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát;
+ Phương tiện vận tải chở người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm;
+ Phương tiện vận tải chở hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
- Phương tiện vận tải có trung gian truyền bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc không bảo đảm điều kiện vệ sinh
chung (bao gồm phát hiện chất thải, chất tiết, dấu vết của trung gian truyền bệnh; thực phẩm, rác thải sinh hoạt không được thu gom, bảo
quản, xử lý đúng quy định hoặc các khu vực ăn, ở, kho chứa, nhà vệ sinh không được vệ sinh thường xuyên gây tình trạng nấm, mốc, mùi hôi
thối).
c. Đối tượng kiểm tra thực tế:
- Phương tiện vận tải có yếu tố nguy cơ:
+ Phương tiện vận tải đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát;
+ Phương tiện vận tải chở người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm;
+ Phương tiện vận tải chở hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
- Phương tiện vận tải có trung gian truyền bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc không bảo đảm điều kiện vệ sinh
chung (bao gồm phát hiện chất thải, chất tiết, dấu vết của trung gian truyền bệnh; thực phẩm, rác thải sinh hoạt không được thu gom, bảo
quản, xử lý đúng quy định hoặc các khu vực ăn, ở, kho chứa, nhà vệ sinh không được vệ sinh thường xuyên gây tình trạng nấm, mốc, mùi hôi
thối).
- Phương tiện vận tải xuất phát hoặc đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận có trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A mà
chưa được xử lý y tế; phương tiện vận tải chở người nghi ngờ, mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; phương tiện vận tải chở hàng hóa nghi
ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh thuộc nhóm A; phương tiện vận tải không có giấy chứng nhận miễn hoặc
đã xử lý vệ sinh.
d. Đối tượng xử lý y tế:
Phương tiện vận tải bị kiểm tra mang hoặc có dấu hiệu mang mầm bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm thuộc
nhóm A.
2.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp
2.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Xác nhận không cần phải kiểm tra y tế, kết thúc quy trình kiểm dịch; hoặc:
- Cấp biên bản kiểm tra, giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý, giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh đối với phương tiện vận tải.
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2.6. Phí, lệ phí: Theo mục I, II, III, phần B. Dịch vụ kiểm dịch y tế ban hành kèm theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Mẫu số 1: Đơn đề nghị (áp dụng trong trường hợp người khai báo y tế cầu kiểm tra, xử lý y tế phương tiện vận tải để cấp giấy chứng
nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không hoặc giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu
thuyền/chứng nhận vệ sinh tàu thuyền).
- Mẫu số 2: Tờ khai chung hàng không;
- Mẫu số 3: Giấy khai báo y tế hàng hóa và phương tiện vận tải (đối với đường bộ, đường sắt);
- Mẫu số 4: Giấy khai báo y tế hàng hải;
- Mẫu số 5: Bản khai chung;
- Mẫu số 6: Biên bản kiểm tra vệ sinh tàu bay;
- Mẫu số 7: Biên bản kiểm tra vệ sinh tàu thuyền;
- Mẫu số 8: Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/ chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền
- Mẫu số 9: Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không;
- Mẫu số 10: Giấy chứng nhận kiểm tra/ xử lý y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền.

2.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
2.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
- Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

3.10. Lưu hồ sơ (ISO):
Thành phần hồ sơ lưu

Bộ phận lưu trữ

- Như mục 2.2;
- Kết quả giải quyết TTHC hoặc Văn bản trả lời của đơn vị đối với hồ Bộ phận chuyên môn
sơ không đáp ứng yêu cầu, điều kiện.
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Thời gian lưu
Từ 01năm, sau đó chuyển hồ
sơ đến kho lưu trữ của đơn vị

- Hồ sơ thẩm định (nếu có)
- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có)
Các biểu mẫu theo Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị Bộ phận tiếp nhận và trả kết
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về quả
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính.
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Mẫu số 1: Đơn đề nghị (áp dụng trong trường hợp người khai báo y tế cầu kiểm tra, xử
lý y tế phương tiện vận tải để cấp giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa,
phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không hoặc giấy chứng nhận
miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận vệ sinh tàu, thuyền).
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Mẫu số 2: Tờ khai chung hàng không
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Mẫu số 3: Giấy khai báo y tế hàng hóa và phương tiện vận tải (đối với
đường bộ, đường sắt)
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15

Mẫu số 4: Giấy khai báo y tế hàng hải

16

17

18

19

Mẫu số 5: Bản khai chung

20

21

Mẫu số 6: Biên bản kiểm tra vệ sinh tàu bay

22

Mẫu số 7: Biên bản kiểm tra vệ sinh tàu thuyền

23

24

Mẫu số 8: Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/ chứng nhận xử lý
vệ sinh tàu thuyền

25

26

Mẫu số 9: Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận
tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không
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Mẫu số 10: Giấy chứng nhận kiểm tra/ xử lý y tế hàng hóa (trên tàu thuyền),
tàu thuyền.
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3. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa
3.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thời gian giải quyết
Nộp hồ sơ thủ tục
hành chính: Tổ
Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ
chức,
cá
nhân Nộp trực tiếp tại cửa khẩu hoặc tại cơ quan tổ chức kiểm dịch y tế biên
30 phút; chiều: từ 13 giờ 30
Bước
chuẩn bị hồ sơ đầy giới.
đến 17 giờ của các ngày
1
đủ theo quy định và
làm việc.
nộp hồ sơ qua các
cách thức sau:
TT

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy
định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn
đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và
nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
nhận
và
b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên
Bước Tiếp
chuyển
hồ
sơ
thủ
chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải
2
tục hành chính
quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

Thực hiện ngay

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định chuyển
cho Bộ phận chuyên môn để giải quyết theo quy trình.
Giải quyết thủ tục - Thời gian hoàn thành việc giám sát đối với hàng hóa không quá 01 giờ
hành chính
đối với lô hàng hóa dưới 10 tấn, không quá 03 giờ đối với lô hàng hóa từ
10 tấn trở lên.
Bước
- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ một lô hàng hóa không quá 20
3
phút.
- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế phải không quá 01 giờ đối
với lô hàng hóa dưới 10 tấn, không quá 03 giờ đối với lô hàng hóa từ 10
tấn trở lên.
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Thực hiện ngay

Ghi chú

TT

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian giải quyết

Ghi chú

- Thời gian hoàn thành các biện pháp xử lý y tế không quá 02 giờ đối với
lô hàng hóa dưới 10 tấn, không quá 06 giờ đối với lô hàng hóa từ 10 tấn
trở lên. Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà vẫn chưa hoàn thành
việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo việc gia
hạn thời gian xử lý y tế và nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian
gia hạn không quá 02 giờ kể từ thời điểm có thông báo gia hạn.
Trả kết quả giải
Công chức tiếp nhận và trả kết quả nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và trả
quyết thủ tục hành
kết quả
chính
(Kết quả giải quyết
thủ tục hành chính
gửi trả cho tổ chức,
Bước cá nhân phải bảo
4
đảm đầy đủ theo
quy định mà cơ
quan có thẩm quyền
trả cho tổ chức, cá
nhân sau khi giải
quyết xong thủ tục
hành chính)

Thời gian trả kết quả:
Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ
30 phút; chiều: từ 13 giờ 30
đến 17 giờ của các ngày
làm việc.

3.2. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ
- Đối với hàng hóa vận tải bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không: giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ,
đường sắt, đường hàng không, giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không (nếu
có);
- Đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy: bản sao bản khai hàng hóa; giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu
thuyền (nếu có).
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- Đơn đề nghị: Trường hợp người khai báo y tế yêu cầu kiểm tra, xử lý y tế hàng hóa để cấp giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng
hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không.
b) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ đối với 01 người khai báo.
3.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :
a. Đối tượng phải khai báo y tế đối với hàng hóa
Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh phải được khai báo y tế, trừ trường hợp hàng hóa quá cảnh mà không bốc dỡ khỏi phương
tiện, hàng hóa thuộc diện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và động vật, sản phẩm động vật thủy sản theo quy định của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b. Đối tượng kiểm tra giấy tờ:
- Hàng hóa có yếu tố nguy cơ:
+ Hàng hóa vận chuyển qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát;
+ Hàng hóa mang hoặc có dấu hiệu mang mầm bệnh, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm;
+ Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có yếu tố nguy cơ:
. Phương tiện vận tải đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát;
. Phương tiện vận tải chở người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm;
. Phương tiện vận tải chở hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
+ Hàng hóa có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về nguy cơ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.
- Hàng hóa có trung gian truyền bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc không bảo đảm điều kiện vệ sinh chung:
phát hiện hàng hóa có trung gian truyền bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc không bảo đảm điều kiện vệ sinh chung
(bao gồm phát hiện chất thải, chất tiết, dấu vết của trung gian truyền bệnh; hàng hóa có tình trạng nấm, mốc, mùi hôi thối).
c. Đối tượng kiểm tra thực tế:
- Hàng hóa vận chuyển qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát;
- Hàng hóa mang hoặc có dấu hiệu mang mầm bệnh, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm;
- Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có yếu tố nguy cơ:
+ Phương tiện vận tải đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận trường hợp bệnh truyền nhiễm mà Bộ Y tế có yêu cầu phải giám sát;
+ Phương tiện vận tải chở người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm;
+ Phương tiện vận tải chở hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
- Hàng hóa có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về nguy cơ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.
- Hàng hóa xuất phát hoặc đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận có trường hợp bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A mà chưa được xử
lý y tế; phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất phát hoặc đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận có trường hợp bệnh truyền nhiễm thuộc
nhóm A mà chưa được xử lý y tế;
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d. Đối tượng xử lý y tế: Hàng hóa bị kiểm tra mang hoặc có dấu hiệu mang mầm bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc trung gian truyền
bệnh truyền nhiễm nhóm A.
3.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp
3.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Xác nhận không cần phải kiểm tra y tế, kết thúc quy trình kiểm dịch y tế; hoặc:
- Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa.
3.6. Phí, lệ phí: Theo mục VI, mục X, phần B. Dịch vụ kiểm dịch y tế ban hành kèm theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Mẫu số 1: Giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không;
- Mẫu số 2: Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không;
- Mẫu số 3: Giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền;
- Mẫu số 4: Bản khai hàng hóa;
- Mẫu số 5: Đơn đề nghị

3.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
3.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
- Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

3.10. Lưu hồ sơ (ISO):
Thành phần hồ sơ lưu

Bộ phận lưu trữ

- Như mục 3.2;
- Kết quả giải quyết TTHC hoặc Văn bản trả lời của đơn vị đối với hồ
sơ không đáp ứng yêu cầu, điều kiện.
Bộ phận chuyên môn
- Hồ sơ thẩm định (nếu có)
- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có)
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Thời gian lưu
Từ 01năm, sau đó chuyển hồ
sơ đến kho lưu trữ của đơn vị

Các biểu mẫu theo Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị Bộ phận tiếp nhận và trả kết
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về quả
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính.
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Mẫu số 1: Giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ,
đường sắt, đường hàng không.
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Mẫu số 2: Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận
tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không.
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Mẫu số 3: Giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu
thuyền
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Mẫu số 4: Bản khai hàng hóa
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Mẫu số 5: Đơn đề nghị
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4. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt
4.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Trình tự thực hiện
Nộp hồ sơ thủ tục
hành chính: Tổ
chức,
cá
nhân
Bước
chuẩn bị hồ sơ đầy
1
đủ theo quy định và
nộp hồ sơ qua các
cách thức sau:
TT

Cách thức thực hiện

Thời gian giải quyết

Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế thi thể, hài
cốt, tro cốt, bản chụp giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ
phát (đối với thi thể, hài cốt), giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về 30 phút; chiều: từ 13 giờ 30
Việt Nam theo quy định của Bộ Ngoại giao và giấy tờ chứng minh tử
đến 17 giờ của các ngày
vong (đối với thi thể, hài cốt) cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới
làm việc.
hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi hoàn thành thủ
tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy
định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn
đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và
nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

nhận
và
b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên
Bước Tiếp
chuyển
hồ
sơ
thủ
chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải
2
tục hành chính
quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

Thực hiện ngay

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định chuyển
cho Bộ phận chuyên môn để giải quyết theo quy trình.
Giải quyết thủ tục - Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ đối với một thi thể hoặc
hành chính
một hài cốt không quá 15 phút kể từ khi nộp đủ các loại giấy tờ.
- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế đối với một thi thể hoặc
một hài cốt không quá 01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.
Bước
3
- Thời gian hoàn thành việc xử lý y tế đối với một thi thể hoặc một hài
cốt không quá 03 giờ kể từ khi tổ chức kiểm dịch y tế biên giới yêu cầu
xử lý y tế. Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà chưa hoàn
thành việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo
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Thực hiện ngay

Ghi chú

TT

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian giải quyết

gia hạn thời gian xử lý y tế bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người khai
báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 01 giờ kể từ thời điểm có thông
báo gia hạn.
Trả kết quả giải
Công chức tiếp nhận và trả kết quả nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và trả
quyết thủ tục hành
kết quả
chính
(Kết quả giải quyết
thủ tục hành chính
gửi trả cho tổ chức,
Bước cá nhân phải bảo
4
đảm đầy đủ theo
quy định mà cơ
quan có thẩm quyền
trả cho tổ chức, cá
nhân sau khi giải
quyết xong thủ tục
hành chính)

Thời gian trả kết quả:
Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ
30 phút; chiều: từ 13 giờ 30
đến 17 giờ của các ngày
làm việc.

4.2. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ
- Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt);
- Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát;
- Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam;
- Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đối với 01 thi thể, hài cốt
4.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :
a. Đối tượng phải khai báo y tế
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Ghi chú

Thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới phải được khai báo y tế.
b. Đối tượng kiểm tra giấy tờ:
Tất cả các thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới.
c. Đối tượng kiểm tra thực tế:
Tất cả các thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới.
d. Đối tượng xử lý y tế:
- Thi thể, hài cốt không có giấy xác nhận đã qua xử lý y tế
- Thi thể, hài cốt không bảo đảm điều kiện về vệ sinh, vận chuyển theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
4.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp
4.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt
4.6. Phí, lệ phí: Theo mục V, phần B. Dịch vụ kiểm dịch y tế ban hành kèm theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016
của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
4.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Mẫu số 1: Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt);
- Mẫu số 2: Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt;

4.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
4.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
- Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

4.10. Lưu hồ sơ (ISO):
Thành phần hồ sơ lưu

Bộ phận lưu trữ

- Như mục 4.2;
- Kết quả giải quyết TTHC hoặc Văn bản trả lời của đơn vị đối với hồ Bộ phận chuyên môn
sơ không đáp ứng yêu cầu, điều kiện.
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Thời gian lưu
Từ 01năm, sau đó chuyển hồ
sơ đến kho lưu trữ của đơn vị

- Hồ sơ thẩm định (nếu có)
- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có)
Các biểu mẫu theo Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị Bộ phận tiếp nhận và trả kết
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về quả
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính.

44

Mẫu số 1: Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt)
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Mẫu số 2: Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt
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5. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người
5.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính
TT

Trình tự thực hiện

Nộp hồ sơ thủ tục
hành chính: Tổ
chức,
cá
nhân
Bước
chuẩn bị hồ sơ đầy
1
đủ theo quy định và
nộp hồ sơ qua các
cách thức sau:

Cách thức thực hiện

Thời gian giải quyết

1. Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế đối với
mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người cho tổ
chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ
30 phút; chiều: từ 13 giờ 30
gia trước khi hoàn thành thủ tục vận chuyển qua biên giới.
đến 17 giờ của các ngày
2. Đối với mẫu vi sinh y học liên quan đến mẫu bệnh phẩm ở người,
làm việc.
người khai báo y tế nộp giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm cho tổ
chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc
gia trước khi hoàn thành thủ tục vận chuyển qua biên giới.
a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy
định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn
đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và
nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

nhận
và
b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên
Bước Tiếp
chuyển
hồ
sơ
thủ
chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải
2
tục hành chính
quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

Thực hiện ngay

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định chuyển
cho Bộ phận chuyên môn để giải quyết theo quy trình.
Giải quyết thủ tục - Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ đối với một lô mẫu vi sinh
hành chính
y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người không quá 15
phút kể từ khi nộp đủ các loại giấy tờ.
Bước
- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế đối với một lô mẫu vi sinh
3
y học, sản phẩm sinh học hoặc một mô, một bộ phận cơ thể người
không quá 01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.
- Thời gian hoàn thành việc xử lý y tế đối với một lô mẫu vi sinh y
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Thực hiện ngay

Ghi chú

TT

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian giải quyết

học, sản phẩm sinh học hoặc một mô, một bộ phận cơ thể người không
quá 01 giờ kể từ khi tổ chức kiểm dịch y tế biên giới yêu cầu xử lý y tế.
Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà chưa hoàn thành việc xử
lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo việc gia hạn
thời gian xử lý y tế bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người khai báo y
tế. Thời gian gia hạn không quá 01 giờ kể từ thời điểm có thông báo
gia hạn.
Trả kết quả giải
Công chức tiếp nhận và trả kết quả nhập vào sổ theo dõi hồ sơ và trả
quyết thủ tục hành
kết quả
chính
(Kết quả giải quyết
thủ tục hành chính
gửi trả cho tổ chức,
Bước cá nhân phải bảo
4
đảm đầy đủ theo
quy định mà cơ
quan có thẩm quyền
trả cho tổ chức, cá
nhân sau khi giải
quyết xong thủ tục
hành chính)

Thời gian trả kết quả:
Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ
30 phút; chiều: từ 13 giờ 30
đến 17 giờ của các ngày
làm việc.

5.2. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ
- Giấy khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người;
- Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm (đối với mẫu vi sinh y học liên quan đến mẫu bệnh phẩm ở người).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đối với 01 thi thể, hài cốt
5.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :
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Ghi chú

a. Đối tượng phải khai báo y tế
Mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới phải được khai báo y tế.
b. Đối tượng kiểm tra giấy tờ:
Tất cả mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới.
c. Đối tượng kiểm tra thực tế:
Tất cả mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới.
d. Đối tượng xử lý y tế:
Mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người không bảo đảm điều kiện vệ sinh hoặc điều kiện về bảo quản, vận
chuyển.
5.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp
5.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô,
bộ phận cơ thể người
5.6. Phí, lệ phí: Theo khoản 6, mục V, phần B. Dịch vụ kiểm dịch y tế ban hành kèm theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
5.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Mẫu số 1: Giấy khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người;
- Mẫu số 2: Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người;

5.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
5.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
- Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

5.10. Lưu hồ sơ (ISO):
Thành phần hồ sơ lưu

Bộ phận lưu trữ

- Như mục 5.2;
Bộ phận chuyên môn
- Kết quả giải quyết TTHC hoặc Văn bản trả lời của đơn vị đối với hồ
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Thời gian lưu
Từ 01năm, sau đó chuyển hồ
sơ đến kho lưu trữ của đơn vị

sơ không đáp ứng yêu cầu, điều kiện.
- Hồ sơ thẩm định (nếu có)
- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có)
Các biểu mẫu theo Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị Bộ phận tiếp nhận và trả kết
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về quả
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính.
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Mẫu số 1: Giấy khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học,
mô, bộ phận cơ thể người
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Mẫu số 2: Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản
phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người
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