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KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính  

của ngành Y tế năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước ngành y tế năm 2022; 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của 

ngành năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về cải cách hành chính qua 

việc đổi mới các hình thức đa dạng và phong phú, góp phần nâng cao nhận thức 

của cán bộ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế về mục tiêu, nội 

dung và trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính. Từ đó, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nhất là trong giải quyết 

thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của 

người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành 

chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị y 

tế ở các cấp. 

Phát huy vai trò tích cực của hoạt động thông tin, tuyên truyền trong việc 

phản ánh thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành 

chính tại cơ quan, đơn vị y tế được chính xác, kịp thời, đầy đủ và đúng đối 

tượng. 

2. Yêu cầu: 

Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải thực hiện 

thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung theo 

hướng thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng; Kịp thời đáp ứng nhu cầu nắm bắt, 

tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức và cũng như 

người dân trong tỉnh. 

 Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với việc thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của ngành năm 2022. 

Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, 
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Nhà nước, phòng chống tham nhũng lãng phí và việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị ngành y tế; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Kết luận Hội nghị lần 

thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn 

đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, 

đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hoá”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 

07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 

nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:  

1. Nội dung tuyên truyền: 

Tuyên truyên, phổ biến kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 

của tỉnh, của Bộ Y tế, Sở Y tế; Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng 

dẫn về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Các biện pháp, giải pháp cải 

thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của ngành và chỉ số 

CCHC của ngành; Tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các 

cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các 

giải pháp của tỉnh về cải cách hành chính; vai trò tác động của cải cách hành 

chính đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành y tế. 

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính của đơn vị, 

của ngành, tập trung vào các nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành 

chính; cải cách bộ máy; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công 

chức viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; 

tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. 

Tuyên truyền về bộ thủ tục hành chính sau khi đã được rà soát, đơn giản 

hóa và ban hành; Về nội dung, cách tra cứu, tìm hiểu thủ tục hành chính, cách 

khai thác và sử dụng biểu mẫu. 

Tình hình và kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành; kết quả áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và trong thực hiện TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Kết quả giải quyết các thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực hành nghề y, dược. 

Tuyên truyền kết quả việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu 

quả; Đổi mới hệ thống tổ chức và quảnlý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Những kết quả đạt được của đơn vị, của ngành trong quá trình triển khai 

nhiệm vụ cải cách hành chính. Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên 
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tiến và phê bình những tập thể, cá nhân yếu kém trong thực hiện cải cách hành 

chính. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

Tuyên truyền trên Tạp chí sức khỏe Nam Định; 

Thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị và của Sở Y tế; 

Tổ chức hoặc lồng ghép tuyên truyền nội dung cải cách hành chính vào 

các hội thảo, hội nghị, đào tạo, tập huấn của cơ quan, đơn vị.  

Niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính đã được ban hành tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công, bộ phận giao dịch của các đơn vị thực hiện 

thủ tục hành chính và trên trang thông tin điện tử của ngành, của tỉnh.  

Thường xuyên và kịp thời cập nhật thủ tục hành chính đã được sửa đổi, 

bổ sung và công khai cho các đơn vị thực hiện cũng như các tổ chức, công 

dân được biết. 

III. KINH PHÍ: 

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thường xuyên được phân bổ trong dự 

toán hàng năm của cơ quan dơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Các phòng chuyên môn của Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ Kế 

hoạch này xây dựng, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về nội 

dung cải cách hành chính cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.  

Phòng Kế hoạch tổng hợp phối hợp với các bộ phận có liên quan cập nhật 

và đăng tải thông tin trên cổng thông tin của Sở Y tế. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động lập kế hoạch và triển khai hoạt 

động tuyên truyền nội dung cải cách hành chính của ngành y tế trên Tạp chí sức 

khỏe Nam Định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban 

chỉ đạo cải cách hành chính Sở Y tế (qua Văn phòng) để báo cáo Lãnh đạo Sở 

xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  

- Sở Thông tin Truyền thông; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- BCĐ CCHC ngành y tế; 

- Các phòng ban chức năng thuộc Sở; 

- Các đơn vị y tế trong tỉnh; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, VP.    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Minh 

 

                  


		2021-12-17T10:34:50+0700


		2021-12-17T14:40:55+0700


		2021-12-17T14:40:55+0700


		2021-12-17T14:40:55+0700




