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BÁO CÁO 

Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 

  

Thực hiện văn bản số 222/SNV-XDCQ ngày 22/02/202 của Sở Nội vụ về việc 

hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ; 

 Sở Y tế tỉnh Lai Châu báo cáo công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu 

năm 2021 như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 

- Xác địnhh CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thời gian qua sở Y 

tế đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải 

cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý.  

- Sở Y tế đã tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế 

hoạch hoạt động của tỉnh: kế hoạch số 2919/KH-UBND ngày 14/12/2020 của 

UBND tỉnh Lai Châu về CCHC năm 2021, kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 

02/02/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021, kế 

hoạch số 539/KH-UBND ngày 09/03/2021 về kiểm tra công tác CCHC nhà 

nước tỉnh Lai Châu năm 2021.  

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC: Kế hoạch số 121/KH-

SYT, ngày 29/9/2020 của Sở Y tế Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Quyết 

định số 2351/QĐ-SYT, ngày 30/12/2020 của Sở Y tế thành lập Ban chỉ đạo và tổ 

giúp việc ban chỉ đạo CCHC ngành y tế giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 

2362/QĐBCĐ-SYT, ngày 31/12/2020 của Sở Y tế về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban chỉ đạo CCHC Sở Y tế; Ban hành Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 

06/KH-SYT, ngày 12/01/2021 của Sở Y tế 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 số 23/KH-SYT, ngày 02/02/2021 kiểm tra công 

tác CCHC năm 2021; Kế hoạch số 24/KH-SYT, ngày 03/02/2021 của Sở Y tế về 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.  

 - Công tác thi đua luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; 

Ngành y tế đưa tiêu chí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính vào công tác 

thi đua để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm. 
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 - Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh trong kỳ báo cáo theo quy định. Đến thời điểm báo cáo 6 

tháng đầu năm 2021 Sở Y tế đã triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra, 

thực hiện cải cách hành chính (có phụ lục kèm theo). 

 2. Công tác kiểm tra cải cách hành chính 

 - Công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách 

hành chính thực hiện tập trung vào 05 nhiệm vụ đã được xác định trong kế 

hoạch cải cách hành chính của Sở và các đơn vị trực thuộc năm 2021.  

  - Tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra và kiểm điểm, đánh 

giá công tác CCHC trong các cuộc hội nghị, họp giao ban định kỳ của Ban chỉ 

đạo CCHC Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. 

  3. Công tác tuyên truyền về CCHC 

 - Công tác thông tin tuyên truyền CCHC nhằm nâng cao hiệu quả chỉ số 

CCHC, nhận thức của cán bộ cũng như người dân. Góp phần tạo môi trường làm 

việc minh bạch, thân thiện, hiện đại, hiệu quả. Ngày 03/02/2021 sở Y tế ban 

hành Kế hoạch số 24/KH-SYT về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 

đã triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ; Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức cụ thể: 

 + Tuyên truyền trên chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử; trên bản tin y tế của Ngành về thực hiện công tác CCHC 

trong lĩnh vực y tế: tuyên truyền cung cấp dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả 

hồ sơ TTHC qua dịch vụ công ích; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, 

tăng cường tuyên truyền triển khai phần mềm truy vết PCD Covid-19. Đẩy 

mạnh công tác CCHC nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chú 

trọng công tác cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh 

và các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị trực tuyến tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm…  

 + Tuyên truyền công tác CCHC thông qua các hội nghị, giao ban của 

ngành định kỳ quý/lần và giao ban của cơ quan, đơn vị trực thuộc, qua hoạt 

động của các tổ chức Đảng, đoàn thể về công tác chỉ đạo điều hành CCHC. 

+ Niêm yết, rà soát, cập nhật bộ thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành 

hoặc sửa đổi bổ sung trên trang thông tin điện tử của ngành, trên trang Dịch vụ 

công theo quy định. 

- Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan 

nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống Quản 

lý chất lượng ISO trong hoạt động của đơn vị; Các quy định về quyền, nghĩa vụ, 

trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, 

thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, 

đánh giá hiệu quả trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ 

trong ngành y tế; thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người 

http://soyte.laichau.gov.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh/cai-cach-hanh-chinh/tin-cai-cach-hanh-chinh/benh-vien-da-khoa-tinh-chu-trong-cong-tac-cai-cach-thu-tuc-h.html
http://soyte.laichau.gov.vn/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh/cai-cach-hanh-chinh/tin-cai-cach-hanh-chinh/benh-vien-da-khoa-tinh-chu-trong-cong-tac-cai-cach-thu-tuc-h.html
http://soyte.laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trong-nganh/hoi-nghi-truc-tuyen-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-ben.html
http://soyte.laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trong-nganh/hoi-nghi-truc-tuyen-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-ben.html
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lao động làm việc tại các cơ sở y tế về "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 

của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" trong các đơn vị khám 

chữa bệnh. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 1. Cải cách thể chế 

 - Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ 

chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định và phù hợp với 

công tác quản lý ngành đối với các lĩnh vực ưu tiên của ngành, đảm bảo tính hợp 

pháp, đồng bộ, thống nhất.  

 - Theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản 

quy phạm pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến 

nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật 

 - Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy 

định, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn 

bản QPPL không phù hợp tình hình thực tiễn của ngành.  

 2. Cải cách thủ tục hành chính  

- Cải cách thủ tục hành chính là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển 

của của nền kinh tế xã hội. Trong quá trình quản lý, điều hành việc đơn giản 

hóa, cắt giảm thời gian giải quyết và số lượng thủ tục hành chính thông suốt, 

không còn gây phiền hà người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao mức độ 

hài lòng của người dân với cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, 

viên chức. 

- Kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng thủ tục hành 

chính (TTHC); cập nhật, công bố TTHC đúng thời gian, niêm yết, các TTHC 

đúng quy định. 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đảm bảo kịp 

thời, đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và đúng thời hạn theo 

quy định tại trang Dịch vụ công của tỉnh, trên cổng thông tin điện tử của Sở Y 

tế… tạo điều kiện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân kiểm tra, 

giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính. Bảo đảm nhân lực triển khai xây 

dựng quy trình nội bộ thực hiện phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu với 02 thủ tục hành chính được phê duyệt. 

- Việc rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục 

hành chính 

+ Tiến hành rà soát (TTHC) tham mưu bãi bỏ 15 (TTHC) không còn phù 

hợp. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền quản lý.  

+ Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC; rà soát, sửa đổi, 

bổ sung danh mục TTHC và ban hành quy trình nội bộ đối với việc giải quyết thủ 

tục hành chính của ngành. 
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+ Đồng bộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua Dịch vụ 

công của tỉnh, đem lại hiệu quả cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung 

cấp dịch vụ, tiết kiệm thời gian, công sức, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức, cá nhân .... việc giải quyết TTHC được đảm bảo công khai, minh bạch về 

hồ sơ, thủ tục. Đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản, hướng dẫn trong hệ thống tổ chức ngành y 

tế dựa trên quy hoạch ngành và theo hướng gọn nhẹ, tăng cường phân cấp hợp lý 

giữa cơ quan, các đơn vị thuộc Sở y tế. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan, đơn vị; phân định rõ thẩm quyền trách 

nhiệm phù hợp với điều kiện và năng lực của mỗi tuyến, mỗi đơn vị y tế;  

- Sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị trên nguyên tắc phân 

công trách nhiệm rõ ràng, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc 

chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy gắn với biên chế tinh gọn và 

hiệu quả phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện tuyển dụng, luân 

chuyển, điều động trên cơ sở đề án vị trí việc làm. 

- Thực hiện nhiệm vụ phân cấp theo quy định của Chính phủ (phân cấp về 

tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, về quản lý đầu tư, xây dựng, về quản lý 

ngân sách, quản lý lao động, …) 

 4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức 

- Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức 

thông qua việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng 

lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức 

của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo, quản lý và đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp ... 

- Xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị 

trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập: bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, 

viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt, rà soát, điều chỉnh vị trí 

việc làm và số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định của 

pháp luật. Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công 

chức, viên chức đảm bảo theo quy định. 

 - Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá 

cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

 - Quy hoạch cán bộ theo giai đoạn, bổ sung quy hoạch hàng năm; Đề án 

vị trí việc làm quy định số lượng, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý phù 

hợp theo quy định. 

5. Cải cách tài chính công 
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- Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống 

chính sách kinh tế- xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh 

tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ 

thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí. 

- Cải cách chính sách tiền lương, bảo đảm an sinh xã hội được ngành 

Y tế thực hiện theo quy định bảng lương chuyên môn theo ngạch, bậc đối 

với công chức, viên chức; Quy định phụ cấp theo nhóm gồm: Phụ cấp chức 

vụ lãnh đạo; phụ cấp theo vùng; phụ cấp theo điều kiện lao động, ưu đãi 

nghề, công việc; phụ cấp theo cơ quan... đổi mới và tách riêng cơ chế quản 

lý tiền lương và thu nhập đối với đơn vị sự nghiệp công lập; góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước. 

- Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách 

nhà nước trong các đơn vị trực thuộc; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch 

trong việc thu chi; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

- Thực hiện cơ chế khoán kinh phí ở cơ quan hành chính và thực hiện đổi 

mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ chế tự chủ thể 

hiện qua việc các đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và ban hành tiêu chí 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả thu nhập 

cho người lao động. 

6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước 

- Tiếp tục chuẩn hóa các thủ tục theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gắn với 

việc quản lý các hoạt động nội bộ và hoạt động khác của đơn vị nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý hành chính.  

- Ứng dụng phần mền quản lý văn bản sử dụng phần mềm dùng chung cơ sở 

dữ liệu đảm bảo tính tương thích, đồng bộ và thống nhất nâng cao chất lượng, hiệu 

quả chỉ đạo, điều hành trong xử lý công việc; tăng tỷ lệ sử dụng và trao đổi văn bản 

điện tử giữa các cơ quan trong ngành với các sở ban ngành trong và ngoài tỉnh, tạo 

điều kiện cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngành Y tế kiểm soát quá trình giải 

quyết công việc một cách minh bạch, công khai và hiệu quả nhất. 

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo chất lượng và 

phù hợp với tình hình thực tế của ngành, của đơn vị; truyền thông và hỗ trợ các  

tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết TTHC qua môi trường mạng 

(dichvucong.laichau.gov.vn) và qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử ngành, 

các phần mềm chuyên ngành phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thực 

hiện nhiệm vụ. Đảm bảo các điều kiện về công nghệ thông tin trong việc thực 

hiện giải quyết TTHC theo nguyên tắc 5 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê 

duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm dịch vụ hành chính công). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm  
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 Ngành Y tế luôn coi cải cách hành chính là là yếu tố thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế - xã hội, giải phóng mọi nguồn lực nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền 

vững. Các nhiệm vụ cải cách hành chính bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ 

tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành 

chính. Đến nay, tổng số TTHC của Sở y tế được công bố 177 thủ tục và thực 

hiện tại Trung tâm hành chính công và đơn vị trực thuộc sở. 

2. Tồn tại, hạn chế 

 Bên cạnh kết quả đạt được trong công tác CCHC còn một số tồn tại, hạn 

chế cần khắc phục như sau: 

 - Thực hiện kiểm điểm, đánh giá công tác CCHC trong các cuộc họp giao 

ban định kỳ của một số đơn vị chưa được thường xuyên.  

3. Nguyên nhân 

- Trong 6 tháng đầu năm 2021 các đơn vị trực thuộc Sở Y tế vẫn tiếp tục 

tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh nên ảnh hưởng đến việc 

kiểm điểm, đánh giá công tác CCHC. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC 6 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, 

thực hiện có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính; Nâng cao trách nhiệm 

của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan trong việc triển 

khai nhiệm vụ cải cách hành chính, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác cải cách hành chính của Ngành.  

2. Thực hiện rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính và đơn giản hóa thủ tục 

hành chính. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về 

thủ tục hành chính kịp thời. 

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đánh giá 

hiệu quả trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế.  

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chữ ký số trong toàn 

ngành; Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mền quản lý văn bản đảm bảo cơ sở dữ 

liệu tương thích, đồng bộ và thông suốt trong quá trình chỉ đạo, điều hành. 

5. Chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để 

cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; 

nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công, nhằm phục 

vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.  

6. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung 

trọng tâm là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, Cải cách thể chế, 

cải cách và giải quyết hành chính thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, 
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cải cách tài chính công,.v.v... tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 

tại các cơ quan, đơn vị trong ngành. 

Trên đây là báo cáo công tác Cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 

2021 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu./. 

Nơi nhận: 
  - Sở Nội vụ (b/c); 

  - Lãnh đạo Sở Y tế; 

  - Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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