
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-VP Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 4 năm 2021 

V/v triển khai Kế hoạch kiểm tra công 

tác Cải cách hành chính, hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính và công vụ    

 

 

Kính gửi:  

 -  Các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

-  Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở. 

Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021; Kế 

hoạch số 32/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác 

công vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 08/3/2021 của 

UBND tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết 

định số 717/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác 

cải cách hành chính và thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2021 trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế triển khai các Quyết định và Kế hoạch trên của UBND tỉnh đến 

các cơ quan, đơn vị và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở để biết và phối 

hợp thực hiện. 

2. Đối với Kế hoạch kiểm tra công vụ:  

Đoàn kiểm tra của tỉnh sẽ đi kiểm tra đột xuất tại Sở Y tế và các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc, do vậy đề nghị các các cơ quan, đơn vị và phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ của Sở lưu ý một số nội dung đoàn sẽ kiểm tra gồm: 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị.  

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ, công vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các 

quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (chú ý việc 

thực hiện đeo bảng tên và trang phục đúng quy định trong thời khám, chữa 

bệnh…) 

- Việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm kiểm tra 

việc việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo chơ chế “một cửa, 

một cửa liên thông” (đối với các đơn vị có thực hiện các thủ tục hành chính).  

3. Đối với Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC): 
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- Giao Văn phòng Sở đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện các nội dung báo cáo định kỳ hoặc đột 

xuất đúng thời gian quy định; phối hợp chuẩn bị nội dung báo cáo và tiếp đoàn 

kiểm tra công tác CCHC và hoạt động KSTTHC trong quý III/2021. 

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ rà soát các quy trình nội bộ, quy trình 

ISO công bố thực hiện đúng quy định. 

- Bộ phận “một cửa” của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

thường xuyên rà soát những khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và trả 

kết quả báo cáo về Văn phòng Sở Y tế để kịp thời xử lý, bên cạnh đó chuẩn bị sổ 

sách ghi chép đầy đủ việc tiếp nhận và trả kết quả để cung cấp cho đoàn kiểm tra 

khi có yêu cầu.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc sở thực hiện./.   

(Đính kèm Quyết định số 525, 717/QĐ-UBND và Kế hoạch số 32,34/KH-UBND) 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (thực hiện); 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Bộ phận CNTT (đăng tải trên CTT); 

- Đ/c Hoải ( bộ phận TN&TKQTT); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 
 

 

Phạm Minh An  
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