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KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính  

tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-SYT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Sở Y 

tế về Cải cách hành chính của Sở Y tế năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 267/KH-TTYT, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 

Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn về cải cách ahnhf chính năm 2020. 

Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách 

thủ tục hành chính, góp phần nâng cao nhận thức về mục tiêu, nội dung và trách 

nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Phát huy vai trò tích cực của hoạt động thông tin, tuyên truyền trong việc 

thực hiện cải cách hành chính một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính phải thực 

hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả; kịp thời 

đáp ứng nhu cầu mọi đối tượng. 

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước; phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XII và Chỉ thị số 05-CT/TW; các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

số 18,19, 20, 21 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về thực hiện sắp xếp bộ 

máy tinh gọn, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.v.v… 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG 

1. Nội dung: 

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch cải cách hành chính của các cấp; các văn bản 

quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn; các biện pháp, giải pháp thực hiện cải 

cách hành chính; vai trò tác động của cải cách hành chính đối với việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 
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- Tập trung các nội dung: cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy; đổi 

mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; nâng cao chất lượng khám 

bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng, chất lượng dân số… 

- Tình hình kết quả, chất lượng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 

trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính; 

+ Công tác chỉ đạo, điều hành: Nâng cao trách nhiệm cán bộ, viên chức, 

nhất là người đứng đầu; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cải cách hành 

chính tại đơn vị mình. 

+ Cải cách thể chế: Tham mưu ban hành quy định phù hợp điều kiện tại 

đơn vị; tổ chức triển khai, phổ biến các luật, nghị định, văn bản mới có liên quan 

về lĩnh vực nhiệm vụ chính trị của đơn vị kịp thời, đúng quy định; 

+ Cải cách thủ tục hành chính: Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; công khai, niêm yết, tiếp nhận và thực 

hiện theo quy định thủ tục hành chính; 

+ Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm 

việc của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc phù hợp thực tế; tiếp tục thực hiện 

quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt cán bộ lãnh đạo quản lý của đơn vị và 

các đơn vị trực thuộc theo quy định; thực hiện rà soát quy hoạch dự nguồn hàng 

năm đảm bảo đúng quy định. 

+ Xây dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức: xây dựng 

kế hoạch đào tạo, đào tạo lại sát thực tế, tình hình của đơn vị; ưu tiên đối tượng 

quy hoạch dự nguồn về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, quản lý nhà nước; kiện 

toàn, điều động một số vị trí để đáp ứng nhu cầu cần ở một vài đơn vị trực thuộc. 

+ Cải cách tài chính công: Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của 

Chính phủ về đổi mới tài chính công, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

+ Hiện đại hóa hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin toàn 

diện, đầu tư nhân lực, cơ sở, vật chất, trang thiết bị về công nghệ thông tin, từng 

bước thực hiện toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính thường xuyên, liên 

tục bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp: 

- Tại các khu vực tiếp đón, nơi chờ khám của người bệnh; 

- Trong giao ban chuyên môn hàng ngày; 

- Trong các cuộc họp, sinh hoạt chính quyền, đoàn thể…; 

- Lồng ghép trong sinh hoạt Hội đồng người bệnh các cấp; 

- Các bản tin, thông báo; 

- Trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; 

- Trên phương tiện truyền thanh nội bộ; 
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- Viết tin bài gửi hệ thống phát thanh  các xã, phường đưa tin; 

- Tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện. 

3. Đối tượng tuyên truyền: 

- Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; 

- Người bệnh đang nằm điều trị, đến khám bệnh, người nhà đến thăm nuôi 

bệnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trưởng các phòng, khoa, trạm y tế xã, thị trấn căn cứ kế hoạch này tổ 

chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền nội dung cải cách hành chính cho 

phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Đăng tải thường xuyên các thông tin liên qua trên Trang thông tin điện tử 

của Trung tâm Y tế huyện hoài Nhơn. 

Trên đây là Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính 

tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn năm 2020. Trong quá trình thực hiện có gì 

vướng mắc đề nghị phản ánh để Lãnh đạo đơn vị xem xét, giải quyết./. 

 

 

 

 

 


