
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

Số:       /BC-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Lai Châu, ngày       tháng  6   năm 2021 

                

BÁO CÁO 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021  

của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp  

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực  

cạnh tranh 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Y tế 

 

 Thực hiện Công văn số 46/UBND-TH ngày 06/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-

CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. 

Triển khai kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 19/1/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

Sở Y tế thường xuyên nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức 

năng, các cấp, các ngành về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơ quan, đơn 

vị. Lãnh đạo sở luôn sát sao trong việc chỉ đạo, điều hành liên quan đến tạo 

thuận lợi thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh thuộc chức năng quản lý của 

Ngành, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước. 

 2. Khó khăn 

 Để tạo thuận lợi cho các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành 

chính nhanh gọn Ngành Y tế luôn cố gắng rút ngắn thời gian giải quyết các thủ 

tục hành chính. Tuy nhiên số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản 

lý của Sở Y tế có số lượng lớn, thành phần hồ sơ tương đối phức tạp, nhiều hồ 

sơ cần nhiều loại giấy tờ là kết quả của các thủ tục hành chính do Sở khác quản 

lý. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

 1. Công tác chỉ đạo điều hành  

 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong lĩnh vực Y tế; Thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành 
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chính; Thực hiện kiểm tra, giám sát các bộ phận liên quan đến giải quyết thủ tục 

hành chính. 

Ban hành một số văn bản chỉ đạo các đơn vị nhằm cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh: Kế hoạch số 06/KH-SYT ngày 12/1/2021 về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021 của Sở Y tế. Kế hoạch tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật số 17/KH-SYT ngày 26/1/2021 của Sở Y tế Lai Châu về 

việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 

32/KH-SYT ngày 02 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện công tác phòng chống 

tham nhũng năm 2021. Kế hoạch cải cách hành chính số 121/KH-SYT ngày 

29/9/2020 của Sở Y tế Lai Châu về cải cách hành chính năm 2021. 

 2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

Các đơn vị trong ngành tích cực triển khai, quán triệt các văn bản quy 

phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức cơ quan thông qua các cuộc họp giao ban tuần; quý; tháng; Công khai 

thông tin đường dây nóng, thông báo công khai hằng tuần thông tin tiếp nhận và 

kết quả phản hồi qua đường dây nóng của các đơn vị.   

3. Ứng dụng công nghệ thông tin 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính; Cập nhập và công khai 177/177 thủ tục hành chính 

(TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Ngành Y tế để hỗ trợ cho các tổ chức, người 

dân thực hiện giải quyết TTHC qua môi trường mạng 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/ . Các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp có thể 

tra cứu các văn bản pháp quy trên website của Sở Y tế: 

http://soyte.laichau.gov.vn/ .  

4. Dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt 

*Dịch vụ công trực tuyến  

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính 

công; Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính. Tính đến thời điểm hiện tại, có 

177/177 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế có thể 

thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Số hồ sơ tiếp nhận giải quyết  tính đến ngày 31/5/2021 là 

196 hồ sơ, số được giải quyết là 185 hồ sơ trong đó được giải quyết trước hạn 

đạt 78,9%.   

Các thủ tục khi doanh nghiệp, cơ sở đủ điều kiện kinh doanh về lĩnh vực 

khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, sức khỏe sinh 

sản, trang thiết bị y tế, dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm … trên địa bàn tỉnh 

được được rút ngắn thời gian so với quy định của Bộ Y tế. 

*Thanh toán không dùng tiền mặt 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
http://soyte.laichau.gov.vn/
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  Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các tổ chức tín dụng, 

tổ chức trung gian để thu và thanh toán viện phí, mua sắm,… bằng phương thức 

không dùng tiền mặt. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thanh toán 100% dịch vụ 

công cộng qua ngân hàng; tăng cường lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ tại các 

cơ sở y tế phục vụ việc thanh toán viện phí được nhanh chóng, tiết kiệm thời 

gian khám bệnh, chữa bệnh. Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại 

Kho bạc Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

 Trên đây là báo cáo triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 6 

tháng đầu năm 2021 của Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
   - Sở kế hoạch và Đầu tư (báo cáo); 

    - Lãnh đạo Sở Y tế (báo cáo); 

    - Lưu: VP, VT.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 
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