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KẾ HOẠCH 

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế năm 2023 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải 

quyết của Sở Y tế nhằm phát hiện những quy định, TTHC không đáp ứng các 

tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lệ, gây khó khăn, cản trở cho quá 

trình giải quyết công việc đối với cá nhân, tổ chức. 

2. Trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh sách những quy định, TTHC cần 

phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng phương án đơn 

giản hóa TTHC được rà soát, kiến nghị UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền ban 

hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định, TTHC. 

3. Rà soát để hoàn thiện các nội dung về quy định, TTHC, đồng thời 

nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong việc 

thực hiện TTHC, coi việc rà soát là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và của 

mỗi cán bộ, công chức khi được phân công giải quyết TTHC. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Đối tượng, phạm vi rà soát: 

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm Luật, Nghị định, Thông 

tư, Quyết định,…) mới ban hành, sửa đổi của Chính phủ, của các Bộ, ngành và 

của tỉnh; 

Căn cứ các Quyết định công bố TTHC ban hành mới thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Y tế;  

Tiến hành rà soát các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế đã 

được UBND tỉnh công bố. 

2. Cách thức và nội dung rà soát: 

Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc được ủy quyền giải quyết 

TTHC lựa chọn các TTHC để thực hiện rà soát theo các căn cứ như: sự thay đổi, 

sửa đổi về các tiêu chuẩn, điều kiện, phí, lệ phí, … theo nội dung các TTHC 

được ban hành mới của Bộ Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; theo 

quy định tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ và 

các quy định mới khác tại các Văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời đơn giản 

hóa các TTHC về thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện,... đem lại hiệu quả chi phí 

cho tổ chức, công dân khi sử dụng dịch vụ công y tế. 
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Rà soát theo danh mục các TTHC đang còn hiệu lực thuộc phạm vi giải 

quyết của Sở Y tế. 

Cán bộ công chức viên chức tại các phòng ban của Sở và tại các đơn vị 

được giao nhiệm vụ rà soát, thực hiện thống kê, tập hợp đầy đủ các thủ tục hành 

chính, các văn bản quy định liên quan đến TTHC cần rà soát. 

Sau khi thực hiện, các phòng ban/đơn vị hoàn thiện hồ sơ rà soát, đánh giá 

TTHC theo quy định (gồm có danh mục TTHC thực hiện rà soát và các văn bản 

quy phạm pháp luật làm căn cứ sửa đổi bổ sung), báo cáo Giám đốc Sở (qua 

Ban chỉ đạo CCHC) đề trình UBND tỉnh quyết định công bố. 

3. Niêm yết công khai TTHC, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về TTHC: 

Sở Y tế thực hiện việc niêm yết công khai TTHC sau khi được quyết định 

ban hành, cụ thể:  

Trên hệ thống Trung tâm phục vụ hành chính công và XTTM của tỉnh. 

Trang thông tin điện tử Sở Y tế: soytenamdinh.gov.vn. 

Tại Cơ quan Sở Y tế; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Giám 

định Y khoa.  

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI: 

 

TT Nội dung 
Thời gian 

thực hiện 

Phòng ban, 

đơn vị thực hiện 

Kết quả  

công việc 

1 
Xây dựng Kế hoạch rà 

soát, đánh giá TTHC 

Tháng 

12/2022 

Ban chỉ đạo 

CCHC của Sở 

Kế hoạch rà 

soát, đánh giá 

TTHC 

2 
Triển khai thực hiện rà 

soát, đánh giá TTHC 

Quý I, II, 

III/2023 

Các phòng ban, 

đơn vị, các công 

chức, viên chức 

được giao nhiệm 

vụ rà soát 

- Danh mục 

TTHC thực 

hiện rà soát. 

- Hồ sơ rà soát 

đánh giá TTHC. 

3 

Báo cáo kết quả rà soát, 

đánh giá TTHC trình 

cấp có thẩm quyền phê 

duyệt 

Quý III, 

IV/2023 

-Ban chỉ đạo 

CCHC của Sở; 

-Phòng Hành 

chính quản trị Sở  

Tờ trình kết quả 

rà soát báo cáo 

UBND tỉnh 

Quyết định ban 

hành 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Ban chỉ  đạo CCHC Sở Y tế: 

Có trách nhiệm niêm yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

tại nơi giải quyết và trên trang thông tin điện tử của Sở. 
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Cung cấp kịp thời các thông tin về hoạt động kiểm soát TTHC theo sự chỉ 

đạo của UBND tỉnh. 

Xây dựng Kế hoạch rà soát đánh giá TTHC hàng năm và hỗ trợ các phòng 

ban, đơn vị thực hiện việc rà soát đánh giá TTHC. 

Đôn đốc các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có liên quan thực 

hiện việc rà soát đúng tiến độ. Làm đầu mối liên hệ xin ý kiến chỉ đạo của Văn 

phòng UBND tỉnh để giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện. 

Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát đánh giá TTHC của Sở và dự thảo 

Quyết định trình UBND tỉnh công bố. 

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện rà soát TTHC theo quy định hiện hành. 

Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế và các đơn vị có liên 

quan thực hiện việc niêm yết công khai TTHC theo quy định UBND tỉnh. 

2. Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc có liên quan: 

2.1. Văn phòng Sở : 

Phụ trách chung công tác rà soát TTHC của Sở Y tế. 

Thực hiện rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực hành chính, văn phòng;  

Cập nhật, thống kê các văn bản pháp quy thuộc phạm vi điều chỉnh trong 

lĩnh vực hành chính, văn phòng. Trên cơ sở đó, Bổ sung, sửa đổi, soạn thảo mới 

các TTHC theo các Quyết định ban hành mới TTHC hành chính, văn phòng. 

2.2. Phòng Nghiệp vụ Y: 

Thực hiện rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; Y tế 

dự phòng. 

Cập nhật, thống kê các văn bản pháp quy thuộc phạm vi điều chỉnh trong 

lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực y tế dự phòng. Trên cơ sở đó, Bổ 

sung, sửa đổi, soạn thảo mới các TTHC theo các Quyết định ban hành mới 

TTHC của Bộ Y tế trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực y tế dự phòng.  

2.3. Phòng Nghiệp vụ Dược: 

Thực hiện rà soát các TTHC liên quan đến Luật Dược và Nghị  định, 

Thông tư hướng dẫn thực hiện; quảng cáo thuốc; quản lý mỹ phẩm; đấu thầu 

mua thuốc trong các cơ sở y tế.  

Bổ sung, sửa đổi, soạn thảo mới các TTHC theo các Quyết định ban hành 

mới TTHC của Bộ Y tế thuộc phạm vi điều chỉnh trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm.  

2.4. Phòng Kế hoạch Tài chính: 

Thực hiện rà soát các TTHC liên quan đến Luật, Nghị  định, Thông tư 

hướng dẫn thực hiện; quảng cáo về lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế.  
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Bổ sung, sửa đổi, soạn thảo mới các TTHC theo các Quyết định ban hành 

mới TTHC của Bộ Y tế thuộc phạm vi điều chỉnh trong lĩnh vực Trang thiết bị 

và công trình y tế.  

2.5. Thanh tra Sở:  

Thực hiện rà soát các TTHC liên quan đến Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại 

và Luật tố cáo và các văn bản khác. 

Bổ sung, sửa đổi, soạn thảo mới các TTHC theo các Quyết định ban hành 

mới TTHC của Thanh tra tỉnh, Bộ Y tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 

Thanh tra, Luật Khiếu nại và Luật tố cáo và các văn bản khác.  

2.6. Trung tâm Giám định Y khoa: 

Thực hiện rà soát các TTHC liên quan đến khám, giám định sức khỏe theo 

quy định của Bộ Y tế và các Bộ có liên quan về khám giám định Y khoa. 

Bổ sung, sửa đổi, soạn thảo mới các TTHC theo các Quyết định ban hành 

mới TTHC của Bộ Y tế thuộc phạm vi điều chỉnh của các Luật định và văn bản 

hướng dẫn khác.  

2.7. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 

Thực hiện rà soát các TTHC liên quan đến Luật An toàn thực phẩm và 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện. 

Bổ sung, sửa đổi, soạn thảo mới các TTHC theo các Quyết định ban hành 

mới TTHC của Bộ Y tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật An toàn thực phẩm 

và Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.  

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Trưởng các phòng chuyên môn và 

thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm phân công, chỉ 

đạo công chức, viên chức trực tiếp thực hiện việc rà soát các quy định, TTHC 

bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- BCĐ CCHC ngành y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Các đơn vị trong ngành y tế; 

- Website Sở Y tế ; 

- Lưu VT, VP.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khương Thành Vinh 
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