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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 183/KH- SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  13 tháng 01  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Y tế Hà Tĩnh năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Công văn 

số 43/STTTT-TTBCXB ngày 12/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về 

việc triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, Sở Y tế xây 

dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 với các nội dung 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các đơn vị; của cán  ộ, công chức, viên 

chức, nhân dân về nội dung,   nghĩa, mục tiêu và t m quan tr ng của việc thực 

hiện cải cách hành chính  CCHC , coi đây là nhiệm vụ đột phá;  tập trung đổi 

mới phương thức chỉ đạo, quản l , điều hành; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch trong các lĩnh 

vực y tế, hướng dến mục tiêu “ngành Y tế Hà Tĩnh hướng đến sự hài lòng của 

người dân”. 

- Xây dựng đội ngũ cán  ộ, công chức, viên chức ngành Y tế  nắm vững mục 

tiêu, nội dung, các nhiệm vụ cải cách hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ, nêu cao tinh th n, trách nhiệm, có các giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục 

hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực y tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh; các nội dung về công khai, minh  ạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân và doanh nghiệp  iết, tiếp 

cận, sử dụng. 

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông,  áo chí trong việc phát 

hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ 

chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

2. Yêu cầu. 

- Tuyên truyền đ y đủ các nội dung và kết quả thực hiện các nội dung theo 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Y tế và UBND tỉnh; Thực hiện 

công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra. 

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC 

của năm 2022 và giai đoạn 2021-2030; đồng thời, phải thực hiện kịp thời, đ y 

đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ 

quan, đơn vị và từng nhóm đối tượng. 
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- Kết hợp công tác tuyên truyền với việc thực hiện kế hoạch CCHC của tỉnh, 

của Ngành; lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc phổ  iến, tuyên truyền, 

giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

- Đáp ứng kịp thời, đ y đủ nhu c u của cán  ộ, công chức, viên chức và 

m i t ng lớp nhân dân trong việc nắm  ắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC 

của ngành Y tế, nhất là thủ tục hành chính. 

- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp hình thức 

tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. 

- Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền c n nghiêm túc 

chấp hành kế hoạch đề ra; đồng thời nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào 

cơ quan, đơn vị. 

3. Chỉ tiêu cụ thể. 

- 100% các đơn vị tiến hành tổ chức công tác tuyên truyền cải cách hành 

chính; Cổng thông tin điện tử Sở Y tế và Bản tin Sức khỏe Hà Tĩnh tăng cường 

thời lượng đưa tin và thường xuyên thực hiện các chuyên mục, chuyên đề tuyên 

truyền về CCHC để cá nhân, tổ chức được  iết. 

- Trung tâm Kiểm soát  ệnh tật tỉnh duy trì và phát huy hiệu công tác 

tuyên truyền CCHC; tăng cường thời lượng, tin  ài, tiếp tục đổi mới, nâng cao 

chất lượng tuyên truyền CCHC, nhất là các sáng kiến góp ph n thực hiện tốt 

CCHC, gương cán  ộ, công chức tận tụy phục vụ Nhân dân. 

- 100% TTHC được niêm yết, công khai đúng quy định tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh và trên Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế. Công 

khai, minh  ạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ đã tiếp nhận.  

- Tuyên truyền thực hiện hồ sơ cấp CCHN trực tuyến mức độ 3, 4 đảm 

 ảm tỷ lệ  hồ sơ được xử l  trực tuyến mức  độ 3 đạt trên 30%; Tuyên truyền, 

việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống Bưu chính 

công ích đảm  ảo tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ  ưu chính công 

ích đạt trên 90%. 

- Cải thiện tối đa khả năng hỗ trợ cá nhân, tổ chức tiếp cận tài liệu, thông 

tin, các quy định pháp luật và chủ trương của Trung ương, của tỉnh, của Ngành. 

II. NỘI DUNG. 

1. Nội dung tuyên truyền. 
a  Tuyên truyền, phổ  iến sâu rộng về t m quan tr ng,   nghĩa, mục tiêu 

và tác động của CCHC đến sự phát triển của ngành Y tế của của tỉnh; Vai trò, 

trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đ u các đơn vị đối với việc triển 

khai nhiệm vụ CCHC gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đ u đơn vị đối với 

việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

c  Tuyên truyền, phổ  iến các nội dung của chương trình tổng thể CCHC 

của Trung ương, của tỉnh và Sở Y tế, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền 

các nội dung cơ  ản sau đây: 

- Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 

của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh  an hành 
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Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030 và 

Quyết định số 1370/QĐ-SYT ngày 10/11/2021 của Sở Y tế  an hành Kế hoạch 

CCHC giai đoạn 2021 – 2030. 

- Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp 

xếp lại các đơn vị; đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh 

giản  iên chế trên cơ sở tổ chức có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức  ộ máy của hệ thống chính trị tinh g n, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị l n thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản l , nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm 

quyền quản l  của đơn vị; các quy định về TTHC trong giải quyết công việc 

giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân và tổ chức 

tích cực khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Tuyên 

truyền, phổ  iến sâu rộng  ằng nhiều hình thức đến tổ chức và cá nhân về việc 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống Bưu chính công ích 

nhằm minh  ạch thông tin, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp giao dịch 

mà không phải trực tiếp đến các cơ quan hành chính..  

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số tính minh  ạch và tiếp 

cận thông tin, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định 

trong quản l , tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán  ộ, công 

chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản  iên chế, cơ cấu lại 

đội ngũ cán  ộ, công chức, viên chức. 

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, tr ng tâm là 

xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-

CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tr ng tâm phát 

triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình 

triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 được  an hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả khảo sát Bộ chỉ số đánh 

giá năng lực cạnh tranh các sở,  an, ngành cấp tỉnh để cải thiện chất lượng điều 

hành của Sở; tạo động lực cải cách liên tục và đồng  ộ nhằm tạo môi trường đ u 

tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh  ạch. 

d  Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán  ộ, công chức, 

viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025 

đ  Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC. 

2. Hình thức tuyên truyền. 

- Tuyên truyền công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính: Thường 

xuyên cập nhật  ộ thủ tục hành chính mới  an hành hoặc được sửa đổi,  ổ sung 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-quyet-17-nq-cp-2019-nhiem-vu-giai-phap-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-171174-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-quyet-17-nq-cp-2019-nhiem-vu-giai-phap-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-171174-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-749-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-den-nam-2025-184241-d1.html
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lên Cổng thông tin điện tử của Ngành, Bản tin Sức khỏe Hà Tĩnh, trên phương 

tiện truyền thông khác; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm tra việc niêm yết 

công khai thủ tục hành chính tại đơn vị mình. 

- Tuyên truyền trên chuyên mục Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh 

và Truyền hình Hà Tĩnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, phối hợp 

với các Phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc và sự chỉ đạo chuyên môn 

của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để thực hiện tuyên truyền công tác cải 

cách hành chính trên chuyên mục Sức khỏe và Đời sống có hiệu quả. 

- Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn,  ồi dưỡng, các phiên h p 

thường kỳ, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ 

cán  ộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các 

Hội nghị tuyên truyền, phổ  iến, giáo dục pháp luật và lồng ghép vào hoạt động 

sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng của đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này ở các đơn vị trực thuộc và thực 

hiện các nội dung được phân công, lập kế hoạch cụ thể, nêu rõ yêu c u phối hợp 

phù hợp với chức năng của đơn vị tham gia; đồng thời, thống nhất nội dung,  iện 

pháp và phân công cụ thể trong từng công việc với các đơn vị phối hợp. Định kỳ 

hành quý, 6 tháng, năm, tổng hợp,  áo cáo Sở Y tế  phòng Tổ chức cán  ộ .  

2. Văn phòng Sở.  

 Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát  ệnh tật tỉnh phổ  iến, quán triệt Kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở, của tỉnh; đôn đốc các đơn vị chủ 

động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC thuộc lĩnh vực của đơn vị. 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

Cân đối chi trong kinh phí thực hiện CCHC của Sở để thực hiện công tác 

tuyên truyền. Các đơn vị trực thuộc Sở đề nghị  ố trí trong dự toán được giao để 

chi cho các hoạt động của cơ quan phục vụ cho công tác tuyên truyền CCHC. 

4. Các đơn vị trực thuộc. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động, tích cực, kịp 

thời phối hợp với các đơn vị chủ trì để đảm  ảo kế hoạch được thực hiện tốt. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, phản 

ánh trực tiếp về phòng Tổ chức cán  ộ để tổng hợp trình Sở Y tế giải quyết./. 

  

Nơi nhận:             KT. GIÁM ĐỐC  

- Lãnh đạo Sở;                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Sở Nội vụ;      

- Sở TT và Truyền thông;   

- Các phòng CM Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCCB                                                       
Cổng TTĐT Sở Y tế   

      Đường Công Lự 
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