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Số:          /KH-SYT 

 

 

Lai Châu, ngày       tháng 11 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Khắc phục sau kiểm tra cải cách hành chính  

của Sở Y tế tỉnh Lai Châu năm 2021  
 

 

Căn cứ Thông báo Kết luận kiểm tra số 71/TB-ĐKT ngày 13/10/2021 của 

Đoàn Kiểm tra công tác CCHC tỉnh Lai Châu về việc Thông báo Kết luận kiểm 

tra công tác CCHC năm 2021 tại Sở Y tế . 

Nhằm kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công 

tác cải cách hành chính, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch khắc phục sau kiểm tra 

công tác cải cách hành chính năm 2021, cụ thể: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích  

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị, của cán 

bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính. 

          - Đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới 

để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần 

thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và cải thiện chỉ số, vị trí xếp hạng 

đối với chỉ số CCHC những năm tiếp theo góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh của ngành trong tỉnh và của tỉnh trên toàn quốc. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC 

của Sở là nhiệm vụ của tất cả cán bộ, công chức, viên chức. Các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh khắc phục 

ngay các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại buổi làm việc vào ngày 21/9/2021 

của Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh. 

II. Nội dung thực hiện  

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành: 

+ Thực hiện kiểm tra, đôn đốc, theo dõi đánh giá việc triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ cải cách hành chính của các phòng, ban, chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc.  

+ Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính. 

+ Xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và 

năm 2022. 
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2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, cơ 

chế một cửa liên thông 

- Rà soát, dự thảo công bố TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 

theo đúng quy định tại điều 10, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 

- Thực hiện việc xin lỗi người dân khi để xảy ra trễ hạn (nếu có). 

3. Công tác tổ chức bộ máy, công tác quản lý, sử dụng biên chế; quy 

định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Tăng cường rà soát, sắp xếp, tổ chức các đơn vị trực thuộc 

- Tiếp tục rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định và phù hợp 

với tình hình thực tế. 

- Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ.  

4. Ứng dụng công nghệ thông tin 

- Tiếp tục rà soát và  triển khai các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong kế hoạch số 

114/KH-SYT ngày 22/9/2020 ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế, đảm 

bảo an toàn thông tin mạng và phát triển chính quyền số năm 2021. 

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin các năm tiếp theo 

đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử, 

đảm bảo tỉ lệ văn bản điện tử có ký số theo đúng quy định.  

 III. Tổ chức thực hiện 

1. Yêu cầu Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở 

nghiêm túc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn 

chế của các phòng, đơn vị theo kế hoạch. Báo cáo kết quả khắc phục, tài liệu 

kiểm chứng gửi về Sở Y tế trước ngày 15/11/2021. 

2. Giao Văn phòng chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh qua Sở Nội vụ theo quy định.  

          Trên đây là Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế theo Thông báo Kết luận 

kiểm tra của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Y tế. Căn cứ văn 

bản này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng chức năng Sở (để thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện); 

- Trang TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP, hồ sơ CCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 
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KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC SAU KIỂM TRA CCHC NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày      /     /2021) 
 

STT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

1 

Ban hành Kế hoạch 

CCHC giai đoạn 2021-

2025 hoặc 2021-2030; 

Kế hoạch năm 2022 

Văn phòng Sở 
Các phòng Chức 

năng 
Tháng 10-12/2021 

2 Tăng cường công tác 

tuyên truyền trên TTĐT 

Sở Y tế 

Văn phòng Sở 

Các phòng Chức 

năng, các đơn vị 

trực thuộc 

Tháng 11/2021 

3 

Rà soát các nhiệm vụ 

chưa hoàn thành (nhiệm 

vụ CNTT theo Kế 

hoạch 114/KH-SYT) 

Văn phòng Sở 

Các phòng CN; 

Các đơn vị trực 

thuộc 

Tháng 11/2021 

4 
Xây dựng Kế hoạch 

CNTT năm 2022 
Văn phòng Sở 

Các phòng CN; 

Các đơn vị trực 

thuộc 

Tháng 11-12/2021 

5 

Tăng cường sử dụng 

chữ ký số (đặc biệt đối 

với Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ phẩm 

thực phẩm, TTYT 

huyện Tân Uyên) 

Văn phòng Sở 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm thực phẩm, 

TTYT huyện Tân 

Uyên 

Tháng 11-12/2021 

6 

Rà soát, dự thảo Quyết 

định công bố TTHC 

theo đúng quy định tại 

điều 10, Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP 

Văn phòng Sở Các phòng CN Tháng 11-12/2021 

7 

Tổ chức xin lỗi người 

dân khi để xảy ra tình 

trạng trễ hẹn (nếu có) 

Phòng Nghiệp vụ 

Y; Nghiệp vụ 

Dược 

Văn phòng Sở Tháng 11-12/2021 

8 

Rà soát, lên phương án 

sắp xếp các đơn vị trực  

thuộc 

Phòng TCCB 

Các phòng CN; 

Các đơn vị trực 

thuộc 

Tháng 11-12/2021 
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