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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 06 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính Nhà nước ngành y tế năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 1174/KH-SYT ngày 04/12/2015 của Sở Y tế về công
tác Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Sở Y tế xây dựng Kế
hoạch Cải cách hành chính Nhà nước ngành y tế năm 2020 như sau:
I. Mục tiêu
Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước theo quy
định của Chính phủ.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ trình
độ và năng lực thi hành công vụ; từng bước xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức,
viên chức hợp lý theo vị trí việc làm.
Duy trì và đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm
tránh gây phiền hà khó khăn cho cá nhân, đơn vị trong giải quyết công việc.
Duy trì hoạt động của Bộ phận giao dịch một cửa theo quy định và kiện toàn
hoạt động thường xuyên.
Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí.
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị và chỉnh sửa hoàn thiện hàng
năm.
II.

Nội dung cải cách hành chính:

1. Công tác chỉ đạo điều hành
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của Thủ trưởng đơn vị,
tạo sự thống nhất giữa các cấp ủy Đảng và Thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo,
chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC. Xác định rõ trách nhiệm
của người đứng đầu đơn vị trong triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
CCHC.
Chỉ đạo, triển khai và tổ chứ thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch CCHC ngành
y tế giai đoạn và hàng năm.
Tăng cường các hoạt động cải cách nhằm cải thiện thứ hạng xếp loại chỉ số
CCHC của ngành y tế năm 2020.
Nâng cao chất lượng việc tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm
vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, góp phần chấn chỉnh việc chấp hành kỷ
luật, kỷ cương hành chính trong ngành y tế.
Đưa kết quả thực hiện công tác CCHC là một trong những tiêu chí bình xét
thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, của người
đứng đầu cơ quan đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
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Đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, kết hợp thông tin
tuyên truyền với các hoạt động thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể.
Tiếp tục duy trì và nâng cấp hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên
thông văn bản điện tử, dữ liệu giữa các đơn vị trong ngành, giữa các cấp từ Trung
ương, tỉnh, huyện tiến tới y tế cấp xã.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành,
giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và quản lý văn bản đến, đi tại cơ quan đơn
vị.
2.Cải cách thể chế:
Thường xuyên cập nhật và phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp
luật, văn bản hướng dẫn thực hiện Cải cách hành chính của Trung ương, Bộ Y tế
và của tỉnh.
Xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch cải cách hành chính, kế
hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch thông tin truyền thông về công tác
cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, Kế hoạch kiểm tra việc
thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch triển khai ứng dụng công
nghệ thông tin,.. và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác cải cách
hành chính cho các đơn vị trong toàn ngành năm 2019.
3. Cải cách thủ tục hành chính
Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày
24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tá động của TTHC và rà soát,
đánh giá TTHC.
Rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý của các TTHC đang
thực hiện và thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC.
Phối hợp và đẩy mạnh việc công khai, minh bạch, đầy đủ các TTHC theo
quy định trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của ngành, của đơn vị và tại Trung
tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.
Thực hiện nghiêm các quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở
Y tế,đảm bảo đúng quy định và đúng tiến độ.
Kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và đột xuất về công khai, minh bạch
TTHC, phí và lệ phí và việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết
TTHC.
4. Cải cách tổ chức bộ máy:
Tiếp tục xây dựng đề án và thực hiện việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của các
đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Chính phủ,
của Bộ Y tế và của tỉnh.
Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm theo Nghị định
số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định vị trí việc làm và cơ
cấu ngạch công chức và các đơn vị sự nghiệp công lập theo tiêu chuẩn chức danh,
2

chức vụ và ngạch công chức để làm cơ sở xác định biên chế, tuyển dụng, sử dụng,
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện tinh giản biên chế.
Đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, tập trung hoàn thiện cơ
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng cường tính chủ động và nâng cao hiệu quả
hoạt động của đơn vị sự nghiệp.
Thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ và của tỉnh.
5. Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên
chức:
Tăng cường quản lý cán bộ công chức viên chức trên cơ sở kế hoạch biên
chế hàng năm; Sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm; Thực hiện nghiêm các quy
định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ công chức viên chức hàng năm.
Tổ chức tuyển dụng viên chức ngành y tế đảm bảo tính chính xác, khách
quan, công bằng.
Thực hiện chính sách thu hút cán bộ công chức viên chức có trình độ cao về
làm việc trong ngành.
Thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ
lãnh đạo quản lý các đơn vị.
Đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với
cán bộ công chức viên chức; gắn kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công
chức viên chức trên cơ sở vị trí việc làm, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và quy
hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý.
6. Cải cách tài chính công:
Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước; Thực hiện có hiệu quả
công tác quản lý thu ngân sách nhà nước để đảm bảo chi thường xuyên, đồng thời
tiết kiệm chi thường xuyên để tăng đầu tư phát triển; kiểm tra việc ban hành và
thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị trong ngành.
Tiếp tục thực hiện và rà soát đánh giá chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ
và Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức
bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế tự chủ của đơn
vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện chế độ tự chủ về tài chính đối với các đơn vị y tế công lập theo
Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế
hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch
vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập: Tiếp tục
triển khai tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, Bệnh viện Nhi và trong năm
2020 dự kiến triển khai tại Bệnh viên Phụ sản, Bệnh viện Y học cổ truyền.
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7. HIện đại hóa nền hành chính nhà nước:
Sử dụng phần mềm quản lý văn bản trong hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều
hành và quản lý văn bản tại cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị trong toàn
ngành.
Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều
hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và trong toàn ngành. Đối với
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bước đầu triển khai thực hiện các tiêu chí bệnh
viện thông minh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe
điện tử và các phần mềm quản lý thông tin khác.
Tăng cường việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc
gia TCVN ISO 9001:2015. Thường xuyên rà soát và xây dựng bổ sung các quy
trình phủ kín TTHC lĩnh vực y tế; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn hóa các
quy trình chuyên môn, quy trình kỹ thuật và phê duyệt thực hiện.
Duy trì việc cập nhật thông tin thường xuyên, đầy đủ trên cổng thông tin
điện tử của ngành, của đơn vị trực thuộc.
Duy trì việc sử dụng hộp thư điện tử của Chính phủ, việc sử dụng văn bản
điện tử trong các cơ quan đơn vị theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ; tổ chức và tham gia Hội nghị trực tuyến trong họp, giao ban, hội chẩn
chuyên môn với cơ quan Trung ương.
Duy trì việc thực hiện giải quyết TTHC trên phần mềm hành chính công của
tỉnh, phấn đấu duy trì việc đảm bảo 100% các hồ sơ được giải quyết đúng hạn,
đúng quy định; Tăng số lượng hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức
độ 3,4.
Duy trì việc thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày
19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Cập nhật, bổ sung kịp thời các TTHC đã công bố trên cổng thông tin điện tử
của ngành để các tổ chức, công dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.
8. Công tác thanh tra, kiểm tra CCHC:
Sở Y tế xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC
của cơ quan, đơn vị trực thuộc lồng ghép vào vào các cuộc thanh kiểm tra việc
thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng, 1 năm.
Căn cứ kết quả thanh, kiểm tra kịp thời có các biện pháp khắc phục nhằm
đẩy mạnh việc thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị.
9. Xác định chỉ số cải cách hành chính:
Căn cứ nội dung các chỉ số cải cách hành chính và chức năng nhiệm vụ của
các bộ phận mà thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp quản lý; Trưởng Ban chỉ đạo
CCHC phân công nhiệm vụ cho các thành viên cũng như tổ thư ký trong việc đôn
đốc, giám sát và chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm nâng chỉ số CCHC ngành y tế
năm 2020 cao hơn so với năm 2019.
III.

Một số nhiệm vụ chủ yếu: trong biểu đính kèm
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IV.

Kinh phí:

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được bố trí trong dự
toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan đơn vị. Các cơ quan đơn vị
thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện
công tác cải cách hành chính theo quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh.
V.

Tổ chức thực hiện:

Các phòng chuyên môn của Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên
quan căn cứ Kế hoạch này xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả kế
hoạch CCHC năm 2020 của cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm
quản lý văn bản trong hoạt động quản lý, điều hành, sử dụng hộp thư điện tử của
Chính phủ; Thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC và định kỳ (quý I, 6
tháng, 9 tháng, 1 năm ) báo cáo tình hình giải quyết TTHC tại đơn vị về Sở Y tế
(qua phòng Nghiệp vụ Y để tổng hợp).
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở
(qua Phòng Nghiệp vụ Y) để hướng dẫn và báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải
quyết./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Đ/c Giám đốc Sở Y tế;
- BCĐ CCHC tỉnh;
- Đơn vị trong ngành y tế;
- Lưu VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Khương Thành Vinh

Ký bởi: Sở Y tế
Cơ quan: Tỉnh Nam Định
Ngày ký: 06.12.2019 15:05:59 +07:00
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Phụ lục: Một số nhiệm vụ CCHC chủ yếu năm 2020
TT

I

Nội dung

II

Cải cách thủ tục hành chính

1

Xây dựng kế hoạch Kiểm soát thủ
tục hành chính năm 2019

3

Đơn vị thực
hiện

Sản phẩm

Thường
xuyên

Phòng Hành
chính quản trị;
Phòng Thanh
tra

Báo cáo kết
quả rà soát

Cải cách thể chế
Rà soát, hệ thống hóa các văn bản
QPPL;
Nâng cao chất lượng các văn bản
ban hành

2

Thời gian
thực hiện

Rà soát, đánh giá TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Y
tế

Công khai, minh bạch TTHC và
giám sát hoạt động của bộ phận
chuyên môn

Qúi
IV/2019

Cả năm
2020

Cả năm
2020

BCĐ CCHC,
Phòng Nghiệp
vụ Y
-BCĐ CCHC
-Phòng
Nghiệp vụ Y
và các đơn vị
liên quan

Kế hoạch của
Sở
QĐ công bố
TTHC;
Báo cáo kết
quả rà soát
TTHC

Niêm yết công
-BCĐ CCHC
khai TTHC;
-Phòng
Niêm yết
Nghiệp vụ Y
SĐT, email
và các đơn vị
của phòng
liên quan
KSTTHC

III Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
1

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, Cả năm
sắp xếp nhân lực của đơn vị y tế
2020

Phòng TCCB

Quyết định
kiện toàn cơ
cấu tổ chức

2

Kiểm tra, đánh giá tình hình tổ
chức và hoạt động của các cơ
quan đơn vị trực thuộc

Các
phòng
chức năng Sở
Y tế

Kế hoạch và
tổ chức thanh
kiểm tra;

Qúi II,
IV

IV Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi
Quí
Kế hoạch của
1 dưỡng cán bộ, công chức năm
Phòng TCCB
IV/2019
Sở, tỉnh
2020
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi
Phòng TCCB;
Công văn,
Cả năm
2 dưỡng cán bộ, công chức năm
đơn vị liên Quyết định cử
2020
2020
quan
đi học
Kế hoạch của
Phòng TCCB
Sở; Quyết
Triển khai Kế hoạch tuyển dụng Quí II/
3
và các bộ phận
định công
công chức, viên chức năm 2020
2020
liên quan
nhận trúng
tuyển
6

V

1

2

3

Công tác cải cách tài chính công
Thực hiện NĐ 16/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị
sự nghiệp công lập; Thực hiện
NĐ
85/2012/NĐ-CP
ngày
15/10/2012 về cơ chế hoạt động,
cơ chế tài chính đối với đơn vị sự
nghiệp y tế công lập; Triển khai
cơ chế tự chủ tài chính tại BVĐK
huyện Hải Hậu
Thực hiện Thông tư liên tịch
37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày
29/10/2015 quy định thống nhất
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện
cùng hạng trong toàn quốc
Phê duyệt và triển khai Đề án
thực hiện tự chủ về tài chính đối
với Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện
YHCT tỉnh

VI Hiện đại hóa hành chính
Duy trì việc cập nhật thông tin
trên cổng thông tin điện tử của Sở
Y tế; Duy trì áp dụng phần mềm
1
quản lý văn bản điện tử trong hoạt
động chỉ đạo, điều hành của Sở Y
tế với các đơn vị trực thuộc.
Duy trì và tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong thực
hiện nhiệm vụ chính trị của
2
ngành, đơn vị (tiêu chí BV thông
minh và các phần mềm quản lý
khác)

3

Áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 giải quyết các thủ tục
hành chính

Cả năm
2020

Phòng
Tài
chính Kế toán
và các đơn vị
trực thuộc

Báo cáo của
Sở theo định
kỳ 6 tháng,
năm

Cả năm
2020

Phòng
Tài
chính Kế toán
và các đơn vị
trực thuộc

Báo cáo của
Sở theo định
kỳ 6 tháng,
năm

Cả năm
2020

- Phòng chức
năng SYT;
- BV Phụ sản,
YHCT;

Cả năm
2020

Công khai bộ
TTHC sau khi
Phòng
Kế
được phê
hoạch; Phòng
duyệt lên trang
HCQT
thông tin điện
tử của Sở Y tế

Cả năm
2020

- Phòng chức
năng SYT;
- Các đơn vị
trực thuộc.

Cả năm
2020

Phòng HCQT;
BCĐ CCHC;
CC
ATTP;
DSKHHGĐ;

Chuẩn hoá
quy trình phủ
kín TTHC
theo TCVN
ISO
9001:2015
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