
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TTYT HOÀI NHƠN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /KH-TTYT            Hoài Nhơn, ngày 19 tháng 3  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-SYT ngày 18/3/2020 của Sở Y tế Bình 

Định về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 

267/KH-TTYT ngày 30/12/2019 của Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn về Kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2020, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn xây dựng Kế 

hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 - Thông qua kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng tình hình lãnh đạo, chỉ 

đạo và tổ chức triển khai hoạt động cải cách hành chính tại các khoa, phòng, trạm 

y tế thuộc Trung tâm Y tế Hoài Nhơn. 

 - Qua kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong quá 

trình thực hiện, tổng hợp những bất cập, khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cấp 

có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

 Yêu cầu: 

- Tiến hành kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh gây phiền hà, ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra. 

- Thực hiện theo nguyên tắc kiểm tra để hướng dẫn, kết thúc đợt kiểm tra 

có báo cáo tổng hợp trình Giám đốc, kiến nghị sau kiểm tra.  

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành: 

- Việc tổ chức chỉ đạo điều hành của trưởng /phó các khoa, phòng, trạm y 

tế về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 267/KH-TTYT ngày 30/12/2019 của Trung 

tâm Y tế huyện Hoài Nhơn về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. 

- Chất lượng, hiệu quả của việc cải cách hành chính, chỉ số, thành phần. 

2. Kiểm tra cải cách thể chế 

- Việc tham gia quán triệt các Luật, Nghị định, các văn bản chỉ đạo của cấp 

trên về lĩnh vực Y tế do Trung tâm Y tế Hoài Nhơn và các cấp tổ chức triển khai. 
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- Việc triển khai phổ biến các Luật, Nghị định, các văn bản chỉ đạo của cấp 

trên về lĩnh vực Y tế phù hợp với tình hình thực tiễn ở đơn vị mình phụ trách, 

quản lý sau khi tiếp thu về.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị mình phụ 

trách, quản lý. 

2. Kiểm tra cải cách thủ tục hành chính: 

- Việc thực hiện trình tự, nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của khoa, phòng, trạm y tế.  

- Thực hiện công khai, niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của khoa, phòng, trạm y tế tại nơi dễ thấy, dễ xem đúng quy định. 

- Thực hiên công khai đường dây nóng, hộp thư góp ý.  

 3. Kiểm tra việc thực hiện tổ chức bộ máy: 

- Việc thực hiện quy định về chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về 

chuyên môn, nhân lực và các hoạt động khác theo quy định và khi có yêu cầu. 

- Việc ban hành quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và xây dựng vị trí 

việc làm, chức danh nghề nghiệp của từng khoa, phòng, trạm y tế. 

 4. Về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức: 

 - Việc tổ chức triển khai thực hiện cơ cấu ngạch viên chức gắn với vị trí 

việc làm đã được phê duyệt. 

- Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án tinh giản biên chế của 

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã được phê duyệt. 

- Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, viên chức, người lao động; 

công tác đánh giá phân loại hàng năm; thi đua khen thưởng; giờ giấc làm việc, 

nghỉ bù, nghỉ phép...  

 5. Kiểm tra việc quản lý tài sản, tài chính, trang thiết bị 

- Kết quả thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về kinh phí, 

tài sản, vật tư y tế tiêu hao, văn phòng phẩm...của khoa, phòng, trạm y tế. 

 6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước 

       - Việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, 

khám chữa bệnh và các chương trình mục tiêu y tế tại khoa, phòng, trạm y tế. 

- Việc triển khai ứng dụng xử lý văn bản điện tử; tình hình trao đổi văn bản 

giữa các cơ quan dưới dạng điện tử. 

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

- Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho 

cán bộ, viên chức, người lao động. 

 - Việc thực hiện chế độ báo cáo. 
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III. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Phương pháp: 

Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra 

theo quy định và lồng ghép trong kiểm tra hàng quý, 6 tháng, năm ở tất cả các 

đơn vị trực thuộc. 

 2. Thời gian kiểm tra: Trong năm 2020 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Phòng Tổ chức – Hành chính có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Hoài Nhơn thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra theo kế 

hoạch này, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra trình Giám đốc phê duyệt báo cáo 

Sở Y tế theo quy định. 

 - Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn chủ động rà soát, 

bổ sung hoàn thiện các nội dung tại kế hoạch kiểm tra này và triển khai thực hiện 

nghiêm túc. 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phản 

ánh bằng văn bản về Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn (qua Văn thư) để trình 

Lãnh đạo Trung tâm Y tế có biện pháp chỉ đạo kịp thời./. 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế Bình Định;     báo 

- UBND huyện;             cáo 

- Các đơn vị trực TTYT; 

- Ban Thanh tra Nhân dân; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT TTYT; 

- Lưu: VT TTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 

 


