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PHỤ LỤC 

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2030 

(Kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-SYT ngày 10 /11/2021 về ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030) 
 

STT Tên Đề án, nhiệm vụ trọng tâm Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành (quý/năm) 
Ghi chú 

I Cải cách thể chế 

1 

Tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết tích hợp các chính sách Y 

tế - Dân số 

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính, Tổ chức cán bộ 

- Các Sở, ngành 

liên quan 

- UBND cấp 

huyện 

- Các phòng 

chuyên môn, 

các đơn vị 

trong ngành Y 

tế  

Quý I - II/2022  

II Cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công 

1 
Triển khai Đề án “Phân cấp trong giải 

quyết thủ tục hành chính” của Sở Y tế 
Văn phòng  

- Các phòng 

chuyên môn, các 

đơn vị trong 

ngành Y tế 

Thực hiện theo 

lộ trình Đề án 

của Tỉnh 
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STT Tên Đề án, nhiệm vụ trọng tâm Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành (quý/năm) 
Ghi chú 

2 
Triển khai Đề án “Đo lường sự hài lòng của 

người dân đối với dịch vụ y tế công” 
Văn phòng  

- Các phòng 

chuyên môn, các 

đơn vị trong 

ngành Y tế 

Thực hiện theo 

lộ trình Đề án 

của Bộ Y tế 

 

III Cải cách tổ chức bộ máy 

1 

Phối hợp xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp 

tổ chức bộ máy các Trung tâm Y tế tuyến 

huyện  

Sở Nội vụ 
Các đơn vị trực 

thuộc 

Sau khi có Văn 

bản chỉ đạo của 

Tỉnh ủy và UBND 

tỉnh 

 

IV Cải cách chế độ công vụ 

1 Đề án vị trí việc làm các đơn vị trực thuộc Phòng Tổ chức cán bộ 
Các đơn vị trực 

thuộc 

Thực hiện sau 

khi có Văn bản 

hướng dẫn của 

các Bộ, ngành 

có liên quan 

 

2 
Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III 
Phòng Tổ chức cán bộ 

Các đơn vị trực 

thuộc Quý IV/2021  

V Cải cách tài chính công 

1 
Triển khai thực hiện Đề án quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách. 

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính 

Các đơn vị trực 

thuộc Quý I/2022  

2 

Phân loại đơn vị sự nghiệp Y tế công lập trực 

thuộc Sở Y tế giai đoạn 2022 – 2025 theo 

Nghị định 60/2021/NĐ-CP 

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính 

Các đơn vị trực 

thuộc Quý II/2022  
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STT Tên Đề án, nhiệm vụ trọng tâm Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành (quý/năm) 
Ghi chú 

VI Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 

1 

Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa và triển khai 

bệnh án điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2023" 

Phòng Nghiệp vụ y và 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Các phòng 

chuyên môn 

Sở, các đơn vị 

trực thuộc 

2023  

2 

Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ 

liệu; số hoá hồ sơ, tài liệu đảm bảo liên 

thông đồng bộ và chia sẻ dữ liệu dùng 

chung, kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia 

Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 

Sở, các đơn vị 

trực thuộc 

Hàng năm  

3 
Nâng cấp đồng bộ hạ tầng công nghệ thông 

tin của Sở Y tế 
Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 

Sở, các đơn vị 

trực thuộc 

Hàng năm  

4 

Triển khai hệ thống chăm sóc, tư vấn, hướng 

đến hội chẩn đoán khám bệnh, chữa bệnh từ 

xa. 

Văn phòng và Phòng 

Nghiệp vụ Y 

Các phòng 

chuyên môn 

Sở, các đơn vị 

trực thuộc 

2030  

5 
Triển khai bệnh án điện tử, bệnh viện không 

giấy tờ. 

Văn phòng và Phòng 

Nghiệp vụ Y 

Các phòng 

chuyên môn 

Sở, các đơn vị 

trực thuộc 

2030  

6 

Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của 

tỉnh, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo 

của tỉnh 

Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 

Sở, các đơn vị 

trực thuộc 

2022-2025  



4 
 

STT Tên Đề án, nhiệm vụ trọng tâm Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành (quý/năm) 
Ghi chú 

7 

Triển khai Hệ thống phần mềm quản lý, theo 

dõi việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao, kết nối, liên thông 

với các hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

của Sở 

Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 

Sở, các đơn vị 

trực thuộc 

2022-2025  

VII 
Triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng ISO: 9001 
    

1 

Triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh xây 

dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001:2015 tại các bệnh viện. 

Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 

Sở, các bệnh 

viện trực thuộc 

Quý IV/2030  

2 

Rà soát xây dựng quy trình liên thông, nội bộ 

dùng chung cho các cơ quan và quy trình 

riêng của từng cơ quan đáp ứng yêu cầu 

TCVN ISO 9001 đối với giải quyết TTHC và 

các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ 

quan (không liên quan đến TTHC), hướng tới 

điện tử hóa các quy trình đã xây dựng 

Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 

Sở, các đơn vị 

trực thuộc 

Quý IV/2030  

VIII Công tác chỉ đạo điều hành     

3 

Triển khai Đề án đẩy mạnh Cải cách hành 

chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2021 - 2025 

Phòng Tổ chức cán bộ 

Các phòng 

chuyên môn 

Sở, các đơn vị 

trực thuộc 

Quý I/2022  
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STT Tên Đề án, nhiệm vụ trọng tâm Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành (quý/năm) 
Ghi chú 

4 

Triển khai đổi mới công tác đánh giá, thẩm 

định, xác định chỉ số cải cách hành chính; 

công tác đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá 

nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà 

nước. 

Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 

Sở, các đơn vị 

trực thuộc 

Quý II/2023  

 

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 
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