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KẾ  HOẠCH 

Công tác Cải cách hành chính năm 2021 
 

Căn cứ Kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách 

hành chính năm 2021; 

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị; 

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Stt Nội dung và kết quả đầu ra 

Đơn vị, 

cá nhân chủ 

trì 

Đơn vị, 

cá nhân phối 

hợp 

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành 

 

Sản phẩm/Kết quả 

đầu ra 
 

I 

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ TUYÊN 

TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH 

CHÍNH 

   

 

1 

Tiếp tục tổ chức tốt Chỉ thị 29-CT/TU ngày 

06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 

chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong 

tình hình mới. 

Phòng TC-HC 
Các đơn vị 

thuộc TTYT 
Thường xuyên 

- Kế hoạch thực hiện. 

- Cam kết thực hiện. 

- Báo cáo sơ kết, tổng 

kết. 



2 
Tổ chức đánh giá, xếp hạng kết quả cải 

cách hành chính của đơn vị 
Phòng TC-HC 

Các đơn vị 

thuộc TTYT 
Quý IV/2021 

- Bộ chỉ số theo dõi, 

đánh giá, xếp hạng 

cải cách hành chính. 

- Biên bản kiểm tra. 

3 

Đối mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

chuyên mục Cải cách hành chính trên 

Website Trung tâm Y tế 

Phòng KH-

NV 

Phòng TC-HC, 

Tổ T3G 
Thường xuyên 

Có thể truy cập các 

thủ tục hành chính 

trên Website 

4 

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các Quy trình 

KCB; các KH, BC tháng, quý năm về Công 

tác Y tế, CCHC... trên Website Trung tâm 

Y tế 

Phòng KH-

NV 

Phòng KH-NV 

Phòng TC-HC 

Phòng ĐD 

Thường xuyên 

Có thể truy cập các 

KH, BC, Quy trình 

KCB ….trên Website 

5 Kiểm tra về Cải cách hành chính Phòng TC-HC 
Các đơn vị 

thuộc TTYT 

Định kỳ 06 

tháng 
Biên bản kiểm tra 

II CẢI CÁCH THỂ CHẾ HÀNH CHÍNH     

1 

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch xây dựng, ban hành, kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật của ngành Y tế  

Phòng TC-HC 
Các đơn vị 

thuộc TTYT 
Thường xuyên Báo cáo đinh kỳ 

2 

Đảm bảo công khai và tạo thuận lợi cho 

CBVC, công dân, tổ chức tiếp cận các văn 

bản quy phạm pháp luật mới có liên quan 

đến quyền lợi, nghĩa vụ của CBVC, công 

dân và tổ chức 

Phòng TC-HC 

Phòng KH-

NV 

 

Các đơn vị 

thuộc TTYT 
Thường xuyên 

Website TTYT 

 

III CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH     



1 

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị 

đơn giản hóa thủ tục hành chính áp dụng tại  

đơn vị 

Phòng TC-HC 
Các đơn vị 

thuộc TTYT 
Thường xuyên 

 

2 

Tiếp tục đổi mới hình thức công khai, sơ đồ 

hóa quy trình các bước thực hiện dễ hiểu, 

dễ tiếp cận đối với các thủ tục hành chính 

phức tạp. 

Phòng TC-HC 

Phòng KH-

NV 

Các đơn vị 

thuộc TTYT 
Thường xuyên 

 

IV 

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ 

NƢỚC 

   

 

1 

Xây dựng kế hoạch biên chế, số lượng 

người làm việc hàng năm đảm bảo đúng 

thời gian, nội dung quy định 

Phòng TC-HC 
Các đơn vị 

thuộc TTYT 
Qúy I/2021 

 

2 
Tiếp tục rà soát cơ cấu tổ chức, số lượng 

người làm việc của đơn vị 
Phòng TC-HC 

Các đơn vị 

thuộc TTYT 
Thường xuyên 

 

3 
Tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng 

quy định 
Phòng TC-HC 

Các đơn vị 

thuộc TTYT 
Qúy I/2021 

Kế hoạch tuyển dụng  

viên chức được Sở 

Nội vụ phê duyệt 

4 
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức giai đoạn 2020- 2025 
Phòng TC-HC Phòng KH-NV Thường xuyên 

Hồ sơ đào tạo của 

đơn vị 

V CẢI CÁCH CÔNG VỤ      

1 

Tham mưu triển khai Đề án vị trí việc làm 

tại TTYT theo Nghị định số 106/2020/NĐ-

CP  

Phòng TC-HC 
Các đơn vị 

thuộc TTYT 

Sau khi có 

hướng dẫn của 

Sở Y tế  

Đề án được phê duyệt 



VI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÔNG     

1 

Thực hiện phân phối thu nhập tăng thêm 

dựa trên kết quả phân loại CBVC theo đánh 

gía kết quả làm việc hàng tháng 

Phòng TC-KT Phòng TC-HC Thường xuyên 

 

VII 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

   

 

1 

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các cơ sở dữ liệu 

nền cán bộ, công chức, viên chức trên phần 

mềm quản lý CBVC 

Phòng TC-HC 
Cán bộ viên 

chức 
Thường xuyên 

 

2 

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong 

các hoạt động của đơn vị theo Chỉ thị 

15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của 

TTCP về việc tăng cường sử dụng văn bản 

điện tử trong các hoạt động của cơ quan 

nhà nước. Đảm bảo 90% văn bản được số 

hóa, trong đó 60% văn bản được trao đổi 

trên phần mềm quản lý văn bản điều hành. 

Phòng TC-HC 
Các đơn vị 

thuộc TTYT 
Thường xuyên 

 

 II. KINH PHÍ 

Căn cứ nội dung Kế hoạch giao, Phòng Tài chính - Kế toán chủ trì, phối hợp các phòng chức năng dự toán kinh phí triển 

khai các hoạt động cải cách hành chính năm 2021 trình Ban giám đốc phê duyệt. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ kế hoạch, trưởng các khoa, phòng, trạm triển khai thực hiện công tác cải cách hành 

chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quy định. Đối với những nội dung cập nhật trên website của Trung tâm Y tế, đề nghị 

các bộ phận có liên quan gửi nội dung về bộ phận Công nghệ thông tin thuộc Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ.  



2. Giao Phòng Tổ chức-Hành chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; phối hợp các khoa, phòng, trạm 

tham mưu Ban giám đốc đánh giá xếp loại kết quả thực hiện công tác cải chính hành hàng năm của các khoa, phòng, trạm và 

của Trung tâm. 

 3. Trong quá trình thực hiện, những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc, cần điều chỉnh, bổ sung đề nghị báo cáo về 

Phòng Tổ chức-Hành chính để xem xét, phối hợp trình giám đốc giải quyết./. 

             

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Các đơn vị thuộc TTYT; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Duy Trinh 
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