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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

                      SỞ Y TẾ 

Số:           /KH - SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Nam Định, ngày        tháng 12 năm 2019 
    
 

 

KẾ HOẠCH  

Kiểm tra công tác cải cách hành chính 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 ngành y tế giai đoạn 2016-2020; Thực hiện Kế hoạch công 

tác Cải cách hành chính ngành y tế năm 2020; Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Kiểm tra 

công tác cải cách hành chính năm 2020 như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Nhằm đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ 

chức, nâng cao năng lực, trình độ và ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân 

của đội ngũ cán bộ ngành y tế. 

Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Sở 

Y tế; kịp thời tháo gỡ những tồn tại, hạn chế và vướng mắc, khó khăn, qua đó, đề ra 

những giải pháp hữu hiệu để khắc phục nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ 

CCHC ngành y tế năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 

CCHC của tỉnh. 

Nâng cao chất lượng đơn giản hóa, công khai, minh bạch và giải quyết TTHC; 

đẩy mạnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001: 2015; tăng cường việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 

cơ quan đơn vị y tế nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, tổ chức và doanh 

nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát 

triển ngành y tế. 

Việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng 

điểm và đạt hiệu quả cao. 

Quá trình kiểm tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực và không 

gây cản trở đến hoạt động của các đơn vị. 

2. Nội dung kiểm tra 

Tùy theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; Sở Y tế thực hiện 

kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên các nội dung sau: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC tại đơn vị:  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. 

- Công tác Cải cách thủ tục hành chính: rà soát, đơn giản hóa, công khai TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết; Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông; tình hình giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền. 

- Cải cách tổ chức và bộ máy nhà nước: Tuân thủ các quy định về tổ chức bộ 

máy, tình hình hoạt động của các đơn vị chuyên môn, xây dựng và nâng cao chất 
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lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức y tế, việc thực hiện nghiêm các quy định 

chuyên môn,...  

- Cải cách, đổi mới cơ chế tài chính đối với các cơ quan đơn vị, đặc biệt, Bệnh 

viện đa khoa huyện Hải Hậu, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Y học 

cổ truyền đang thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính năm 2019, 2020. 

- Hiện đại hóa hành chính: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn 

bản, sử dụng thư điện tử trong công tác, cung cấp thông tin trên trang thông tin điện 

tử, trong công tác khám bệnh chữa bệnh, thanh toán BHYT và công tác y tế dự 

phòng, báo cáo và giám sát dịch,...; Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN 9001:2015; Tình hình duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng; số lượng 

quy trình, độ bao phủ TTHC. 

- Công tác Thông tin tuyên truyền về công tác CCHC. 

3. Thời gian, địa điểm: Dự kiến tháng 11-12/2020 tại các đơn vị trong ngành  

y tế. 

4. Tổ chức thực hiện: 

Các đơn vị hoàn thành việc tự đánh giá tình hình triển khai công tác CCHC 

năm 2020 trước khi Đoàn Sở tiến hành kiểm tra. 

Phòng Nghiệp vụ Y, Thanh tra Sở Y tế tham mưu Lãnh đạo Sở thành lập Đoàn, 

tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả triển khai công tác CCHC của đơn vị lồng ghép 

trong các đợt thanh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị y tế; thực hiện quy 

định, quy chế chuyên môn, văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra đánh giá chất 

lượng đơn vị hàng năm (Thời gian kiểm tra cụ thể của từng đợt sẽ thông các đơn vị 

sau); tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế. 

Phòng Hành chính quản trị cử cán bộ tham gia Đoàn và bố trí phương tiện phục 

vụ Đoàn kiểm tra. 

Các phòng chức năng tùy theo chức năng nhiệm vụ phân công cán bộ đôn đốc, 

giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác CCHC./. 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Giám đốc Sở Y tế; 

- BCĐ CCHC SYT; 

- Các đơn vị trong ngành;  

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY.    
        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Khương Thành Vinh 
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