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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:         /KH-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng  01  năm 2021 
  

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến  

và cung cấp dịch vụ bưu chính công ích   

của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

 

Thực hiện thông báo số 866/TB-UBND ngày 22/12/2020 về việc Kết luận của 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn tại cuộc họp ngày 30 tháng 11 năm 2020 về 

thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại các cơ quan nhà nước thuộc 

tỉnh trong đó giao cho các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch năm 2021 về cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phấn đấu đạt 100% (đảm bảo tối thiểu 60%). 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến và 

cung cấp dịch vụ bưu chính công ích của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau: 

I.  MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung: 

- Tuyên truyền để tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4; Khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng Cổng dịch vụ 

công trực tuyến của tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến, bưu chính công ích;  

-   y mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Y tế, nâng 

cao hiệu lực quản l  nhà nước và cải cách hành chính, tăng cư ng mức độ, phạm vi 

cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, h  tr  cho hoạt động của cơ quan nhà 

nước đư c minh bạch hơn, phục vụ ngư i dân và doanh nghiệp tốt hơn góp phần cải 

cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công 

vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, hiện 

đại hóa nền hành chính để phục vụ các tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác tuyên truyền phải đư c tiến hành thư ng xuyên, liên tục bằng nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng, đồng th i đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, rộng khắp 

tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức và ngư i lao động. 

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần cụ thể, dễ hiểu, bám sát với mục tiêu, 

nhiệm vụ về thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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-  Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Y tế phấn đấu đạt 100% 

(đảm bảo tối thiểu 60%) theo thông báo số 866/TB-UBND ngày 22/12/2020.  

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ: 

1. Nội dung tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tuyên truyền về các chủ trương, định hướng, quy định của Trung ương và của 

tỉnh liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của tỉnh thông qua ứng dụng 

công nghệ thông tin. Phản ánh đầy đủ, kịp th i về tình hình triển khai vận hành các 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức về l i ích, hiệu quả của việc sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; các giải pháp khuyến 

khích, h  tr  ngư i dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các 

dịch vụ công trực tuyến của tỉnh góp phần thúc đ y phát triển kinh tế xã hội. 

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục và cách sử dụng phần mềm dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 để tổ chức, cá nhân biết và khai thác, sử dụng. 

2. Hình thức tuyên truyền, hướng dẫn 

- Tuyên truyền, hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (địa 

chỉ: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/ ). 

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế (địa chỉ: http:// 

http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/ ) 

- Tuyên truyền trên bảng tin Sức khỏe của Ngành. 

- Có văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các TTHC của Sở Y tế việc 

nộp trả hồ sơ trực tuyến cũng như thông qua bưu chính công ích. 

3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Sở Y tế 

Tiếp tục rà soát, đ y mạnh việc cung ứng dịch vụ công mức độ 4 đối với các 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế đang thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ công của 

tỉnh (không tính những thủ tục hành chính phải đi th m định cơ sở theo quy định)  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Lãnh đạo Sở : 

- Theo dõi, đôn dốc, kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực ph m, các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các cá nhân thực hiện nghiêm túc Kê hoạch này. 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://bandt.baria-vungtau.gov.vn/
http://bandt.baria-vungtau.gov.vn/
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- Tăng cư ng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, đ y mạnh thực hiện cải cách hành 

chính gắn liền với đ y mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận 

l i phát triển dịch vụ công trực tuyến. 

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc : 

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ động đăng tải các nội dung có liên 

quan đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, công tác cải cách hành chính của 

ngành Y tế vào Bản tin Sức khỏe. 

-  ề nghị các đơn vị thư ng xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức (Hội 

nghị, giao ban, văn bản …) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngư i lao động 

để biết và đăng k  thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Y tế qua dịch vụ công 

trực tuyến và dịch vụ bưu chính. 

3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở : 

- Văn phòng Sở chủ động phối h p với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở đề xuất thực hiện việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phù h p, 

đạt mục tiêu so với yêu cầu đề ra. 

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở căn cứ nội dung Kế 

hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan phối h p triển khai thực hiện. 

- Bộ phận Công nghệ Thông tin – Phòng Nghiệp vụ chủ động đăng tải các nội 

dung liên quan trên cổng thông tin của Ngành. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích 

và cung cấp dịch vụ công mức độ 4 tại Sở Y tế năm 2021. Trong quá trình thực hiện 

nếu có vấn đề mới phát sinh cần bổ sung, sửa đổi điều chỉnh cho phù h p, lãnh đạo 

các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở báo về Chánh Văn phòng  Sở để tổng 

h p, điều chỉnh./. 

(Đính kèm danh sách các thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3,4) 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin truyền Thông; 

- Các Phó Giám đốc SYT;  

- Các PCM của SYT (th/hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc (th/hiện); 

- Bộ phận CNTT SYT ( ăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Phạm Minh An 
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