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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 

 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
 

 
 

Kế hoạch số 166/KH-UBND  ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về cách hành 

chính nhà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021, và Kế hoạch số 05/KH-SYT ngày 

11/01/2021 cảu Sở Y tế về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của ngành y tế 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Sở Y tế xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách 

hành chính năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau: 

I. Mục đích - yêu cầu: 

1. Mục đích: 

 - Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, 

cá nhân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC nhà nước nói 

chung và kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Ngành. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp 

tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt kế hoạch đề ra. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao hiệu quả của công tác tuyên 

truyền về cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú đồng thời phát hiện, 

phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác 

cải cách hành chính. 

 2. Yêu cầu: 

- Thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra. Phổ 

biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phù hợp với tình hình, 

đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đơn vị. 

- Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền CCHC nhà nước với việc phổ biến, 

tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà 

nước. 

- Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tích cực 

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.  

II. Nội dung, hình thức và đối tượng tuyên truyền: 

1. Nội dung: 

- Thể hiện vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy Chi bộ, người 

đứng đầu cơ quan và các tổ chức đoàn thể đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải 
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cách hành chính ở cơ quan, đơn vị; lấy lợi ích và sự hài lòng của tổ chức và cá 

nhân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính  Sản phẩm đầu ra 

là những chỉ đạo bằng văn bản hay kết luận trong những cuộc họp Giao ban Sở, 

ngành, đơn vị và các Hội nghị do Sở, ngành, đơn vị tổ chức. 

- Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai 

thực hiện công cuộc cải cách hành chính nhà nước như: Chương trình cải cách tổng 

thể, từng giai đoạn và hàng năm; công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; 

Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức 

công vụ; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ tuyển dụng, 

khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt trong cơ quan, đơn vị; Phổ 

biến, triển khai những nội dung mới của Luật cán bộ-công chức, Luật viên chức, 

Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở, ngành liên 

quan; Các tiêu chuẩn, quyền hạn, nhiệm vụ và các chế độ, chính sách quy định liên 

quan đến cán bộ, công chức, viên chức Sản phẩm đầu ra là những văn bản triển 

khai hay Nghị quyết, báo cáo thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy, chi ủy Chi bộ, 

người đứng đầu cơ quan. 

- Tăng cường nhận thức của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức về Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và việc cập nhật 

bộ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa cấp tỉnh trong lĩnh vực Y tế  Sản 

phẩm đầu ra và những văn bản triển khai thực hiện, đăng tải trên cổng thông tin 

điện tử của Sở Y tế, dịch vụ công của tỉnh. 

- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như 

tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Y tế cũng như các đơn vị 

trực thuộc. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến 

trong công tác cải cách hành chính, phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ gây 

khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức.  Sản phẩm là những văn bản đánh 

giá, rút kinh nghiệm… 

- Cung cấp thông tin về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của 

ngành, bản tin của ngành  Sản phẩm là những nội dung đăng tải trên Bản tin Sức 

khỏe của ngành và Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. 

- Thông tin, tuyên truyền về việc tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của 

người dân đối với dịch vụ y tế công  Sản phẩm là báo cáo tổng hợp kết quả đo 

lường sự hài lòng của người dân. 

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện tuyên truyền, truyền thông công tác cải 

cách hành chính tại các đơn vị  Sản phẩm là việc công khai thực hiện công tác 

tuyên truyền tại các đơn vị: Niêm yết các thủ tục, các văn bản triển khai thực hiện 

(qua biên bản kiểm tra công vụ)…. 

 2. Hình thức tuyên truyền: 

- Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến tại Hội nghị phổ biến giáo dục hàng năm 

và qua các cuộc họp Đảng ủy, Chi bộ, giao ban Ngành …Quán triệt nội dung, kế 
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hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh và của Ngành cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời, niêm yết công khai các thủ tục 

hành chính đầy đủ, rõ ràng và các văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Y tế và các 

đơn vị trực thuộc, trang thông tin điện tử của ngành. 

- Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính; 

cập nhật Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế trên Bản tin sức khỏe và Portal 

của Ngành. 

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn về công tác cải cách hành chính. 

3. Đối tượng tuyên truyền cải cách hành chính: 

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở Y 

tế, các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các bộ phận tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành 

chính  

- Các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực Y tế. 

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn 

của Sở: 

- Căn cứ Kế hoạch, bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính để 

xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách 

hành chính. 

- Tổ chức phổ biến công khai thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh ban 

hành Quyết định công bố thuộc thẩm quyền của Sở Y tế thực hiện bằng các hình 

thức công khai tại công sở, bản tin sức khỏe của ngành và thông qua các phương 

tiện truyền thông, Internet.  

- Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị, hỏi đáp đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của ngành, các đơn vị và các phòng chuyên môn phối hợp với Văn phòng 

Sở Y tế để thực hiện trả lời những kiến nghị, hỏi đáp của người dân. 

- Gắn công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen 

thưởng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

2. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bộ phận công nghệ thông 

tin (thuộc phòng Nghiệp vụ Sở Y tế): 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thường xuyên đăng tải những nội dung có 

liên quan đến công tác Cải cách hành chính trên trang bản tin của Ngành (khi có 

văn bản triển khai của Sở Y tế). 

- Bộ phận công nghệ thông tin của Sở thường xuyên cập nhật các thủ tục 

hành chính mới được UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ 
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vào Cổng Dịch vụ công của tỉnh; Cổng thông tin điện tử của Ngành; Đăng tải 

những văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính. 

3. Văn phòng Sở Y tế: 

- Là đầu mối phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho 

các đơn vị và các phòng chuyên môn có liên quan. 

- Triển khai hướng dẫn nội dung công tác truyền thông về cải cách hành 

chính trong từng giai đoạn theo chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh. 

4. Về chế độ báo cáo: 

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính 

có nhiệm vụ báo cáo những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện bằng 

văn bản về Sở Y tế để tổng hợp trình UBND tỉnh. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

năm 2021, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và phòng chuyên 

môn của Sở Y tế triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- VP Đảng Ủy SYT (P/hợp); 

- Công đoàn ngành Y tế (P/hợp); 

- Các Phó Giám đốc SYT;  

- Các phòng CMNV của Sở (T/hiện) 

- Các đơn vị trực thuộc (T/hiện) 

- Bộ phận CNTT SYT (T/hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

             GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

           Phạm Minh An 
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