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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:             /BC-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng   6   năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục  

hành chính quý II năm 2020 của Sở Y tế 
 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH: 

1. Đánh giá tác động quy định TTHC: 

 Việc đánh giá tác động quy định TTHC tại các dự thảo VBQPPL thuộc 

thẩm quyền ban hành HĐND, UBND cấp tỉnh: Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo. 

 (Đính kèm Biểu mẫu số 01b/VPCP/KSTTHC) 

2. Tham gia thẩm định quy định TTHC trong lập đề nghị xây dựng và 

dự án, dự thảo VBQPPL: 

 Việc tham gia thẩm định TTHC tại dự thảo Thông tư hoặc Thông tư liên 

tịch: Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo.  

 Việc tham gia thẩm định TTHC tại dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền 

ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chưa phát sinh 

trong kỳ báo cáo (Đính kèm Biểu mẫu số 02c/VPCP/KSTTHC). 

3. Về công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC vào CSDLQG: 

a.Tình hình, kết quả ban hành Quyết định công bố trong kỳ báo cáo: 

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 

24/4/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay 

thế và bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng và Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số-

KHHGĐ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

b. Tình hình, kết quả nhập dữ liệu về quy định TTHC: Thực hiện theo quy 

định (Đính kèm Biểu mẫu số 03b/VPCP/KSTTHC). 

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC: 

 Tổng số tiếp nhận: 11.749 HS, trong đó tiếp nhận mới: 11.617 HS, kỳ 

trước chuyển qua: 111 HS, nhận trực tuyến: 21 HS. 

 Kết quả giải quyết: Giải quyết 11.749 HS, trong đó đúng hạn: 11.595 HS, 

đang giải quyết: 154 HS. 

(Đính kèm Biểu số 06đ/VPCP/KSTT/KTTH, 06g/VPCP/KSTT/KTTH) 

Số TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến theo mức độ 3, 4: 21 hồ sơ 

lĩnh vực dược và khám bệnh, chữa bệnh và đã giải quyết đúng hạn. 
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5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC: 

 Tổng số phản ánh kiến nghị tiếp nhận trong kỳ báo cáo: Không có 

 Tình hình kết quả xử lý: Không có 

(Đính kèm Biểu mẫu số 05b/VPCP/KSTTHC) 

6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC: 

 Ngày 21/01/2020, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 15/KH-SYT về kế hoạch 

rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020. 

 (Đính kèm Biểu mẫu số 04b/VPCP/KSTTHC) 

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC: 

 Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 06/KH-SYT ngày 08/01/2020 về 

truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của ngành 

Y tế tỉnh BR-VT.  

Ngoài việc triển khai tại các cuộc họp giao ban Ngành, Sở Y tế đã triển 

khai các văn bản, những nội dung liên quan đến TTHC tại Cổng thông tin điện 

tử của Sở (http://soyte.baria-vungtau.gov.vn).  

8. Việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: Chưa phát sinh 

trong kỳ báo cáo. 

9. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC:  

 Thực hiện kiểm tra công tác KSTTHC cùng với kiểm tra công vụ theo Kế 

hoạch số 126/KH-SYT ngày 12/6/2020. 

10. Nội dung khác:  

a. Thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối:  

Tại Sở Y tế có 03 cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND 

tỉnh về việc kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh BR-VT. 

b. Về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển 

khai nhiệm vụ trong nội bộ: Thực hiện đầy đủ theo quy định. 

c. Hoạt động đôn đốc, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính:  

 Tham gia đầy đủ các buổi họp và tập huấn do UBND tỉnh, Sở Nội Vụ tổ 

chức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

d. Việc khen thưởng, xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm 

soát thủ tục hành chính: Chưa có phát sinh trong kỳ.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được xem là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng của Sở, trong quý II năm 2020, Sở Y tế đã tích cực triển 

http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/
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khai đến các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc liên quan, nhằm kịp thời 

sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính mới ban hành theo các văn bản quy 

phạm pháp luật. 

  Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát 

TTHC: Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực Giám định y khoa còn bất cập, chưa cụ thể hoặc chưa có văn bản 

hướng dẫn thực hiện dẫn đến khó khăn cho đơn vị (đã báo cáo tại các kỳ báo 

cáo). 

III. KIẾN NGHỊ: Kính đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Y tế xem xét ban 

hành hoặc đề xuất với các Bộ, Ngành có liên quan ban hành các văn bản hướng 

dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu để đơn vị làm cơ sở triển khai thực hiện.  

 Trên đây là một số nội dung báo cáo về tình hình thực hiện công tác 

KSTTHC quý II năm 2020 của Sở Y tế xin gửi đến Văn phòng UBND tỉnh 

(Phòng NC-Kiểm soát thủ tục hành chính) xem xét, tổng hợp./. 

 

 
Nơi nhận: 
- VP UBND (P.KSTTHC) (b/cáo); 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng CMNV SYT; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Bộ phận TN&TKQ SYT; 

- Lưu: VT, VP. 

              GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

          Phạm Minh An 
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