Ngày 26 tháng 8 nm 2020, S Y t thành ph à Nng ã ban hành Công vn
s 3335/SYT-NVD v vic tip nhn và x lý h s yêu cu gii quyt th tc hành chính
trong thi gian phòng, chng dch.
Tính n ngày 26/8/2020, S Y t ã tip nhn 53 h s yêu cu gii quyt th tc hành chính, bao gm 05 h s
ng ký ánh giá/ ánh giá nh k vic áp ng “Thc hành tt c s bán buôn thuc GDP” và 48 h s ng ký ánh
giá/ ánh giá nh k vic áp ng “Thc hành tt c s bán l thuc GPP” (Danh sách c th theo ph lc ính kèm).
ây là các th tc hành chính có yêu cu vic thm nh thc t ti các c s kinh doanh thuc.
Tuy nhiên, thc hin Công vn s 4930/UBND-SYT ngày 27/7/2020 ca Ch tch UBND thành ph v
vic “khn trng trin khai các bin pháp phòng, chng dch COVID-19 trong tình hình mi” và Công vn s
5316/UBND-VHXH ngày 11/8/2020 ca Ch tch UBND thành ph v vic “tip tc thc hin các bin pháp
phòng, chng dch COVID-19 theo Ch th s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 ca Th tng Chính ph”, các c
quan, t chc và ngi dân trên a bàn thành ph à Nng ang thc hin cách ly toàn xã hi theo Ch th s
16/CT-TTg. Bên cnh ó, S Y t hin ang tp trung thc hin các công vic chuyên môn phc v công tác
phòng chng dch COVID-19 trên a bàn thành ph.
Do ó, S Y t cha tin hành thm nh thc t và tr kt qu cho 53 h s yêu cu gii quyt th tc hành chính nói
trên theo úng thi hn hn tr kt qu ghi trên giy biên nhn h s.
Ngay sau khi kt thúc thi gian cách ly xã hi, S Y t s sp xp lch và tin hành thm nh, x lý các h s
trong thi gian sm nht. i vi các các c s kinh doanh thuc ã np h s ngh ánh giá nh k theo quy nh ti
Thông t s 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 và Thông t s 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 ca B
Y t, các c s này c tip tc hot ng kinh doanh thuc theo phm vi quy nh ti Giy chng nhn iu kin kinh
doanh dc k t ngày np h s cho n khi có kt qu ánh giá nh k.
ngh các c s bán buôn, bn l thuc tip tc s dng các dch công trc tuyn (ti a ch:
https://dichvucong.danang.gov.vn) thc hin th tc hành chính trên môi trng mng; s dng dch v bu
chính công trong vic gi h s và nhn kt qu th tc hành chính.
Vy, S Y t thành ph à Nng thông báo cho các c s kinh doanh thuc bit và thc hin./.
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