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Phụ lục 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

 NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-TTYT ngày     / 01/2022 của TTYT Hoài Nhơn) 

TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

I 
Công tác chỉ đạo điều 

hành 
    

1 

Xây dựng và triển 

khai Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2022 

Phòng Tổ 

chức hành 

chính 

Các phòng chức 

năng, đơn vị 

trực thuộc 

TTYT 

Kế hoạch 

của TTYT 

Hoài 

Nhơn 

Tháng 

01/2022 và 

cả năm 

2 

Xây dựng Kế hoạch 

kiểm tra và tổ chức 

kiểm tra công tác cải 

cách hành chính  

Phòng Tổ 

chức hành 

chính 

Các phòng chức 

năng, đơn vị 

trực thuộc  

Kế hoạch 

của TTYT 

Quý I/2022 

và cả năm 

3 

Xây dựng Kế hoạch 

Tuyên truyền công tác 

cải cách hành chính  

Phòng Tổ 

chức hành 

chính 

Các phòng chức 

năng, đơn vị 

trực thuộc 

Kế hoạch 

của TTYT 
Quý I/2022 

4 

Triển khai đo lường sự 

hài lòng của người 

bệnh, người dân đối 

với sự phục vụ của 

nhân viên y tế tại các 

khoa, phòng, trạm y tế 

Phòng Kế 

hoạch – 

Nghiệp vụ -  

Điều dưỡng 

Các phòng chức 

năng, các khoa, 

trạm y tế trực 

thuộc 

Phiếu 

khảo sát 

Thực hiện 

hàng quý 

trong năm 

2022 

5 

Dự trù kinh phí chi 

hoạt động công tác 

CCHC, cụ thể: Chi 

mua sắm trang thiết bị, 

CNTT, hội họp, văn 

phòng phẩm, khen 

thưởng ... 

Phòng Tài 

chính kế 

toán 

Các phòng chức 

năng 
Kế hoạch  

Thường 

xuyên 

II Cải cách thể chế     

1 

Tham mưu cho BGĐ 

triển khai thực hiện các 

quy định về lĩnh vực Y 

tế của cấp trên đúng 

tiến độ 

Các phòng 

TCHC, 

TCKT, KH 

– NV – ĐD 

Các phòng chức 

năng, các khoa, 

trạm y tế thuộc 

TTYT 

Văn bản 

của 

TTYT; kết 

quả triển 

khai 

Trong năm 

2022 

2 
Kiểm tra, rà soát các 

văn bản thuộc phạm vi 

Các phòng 

TCHC, 

Các phòng chức 

năng, khoa, 

Báo cáo 

kết quả rà 

Trong năm 

2022 
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quản lý nhà nước của 

ngành y tế 

TCKT, KH 

– NV – ĐD 

TYT soát 

3 

Triển khai, phổ biến 

văn bản quy phạm 

pháp luật mới được ban 

hành trong năm 

Ban Giám 

đốc, phòng 

TCHC, KH-

NV-ĐD, 

TCKT 

Các phòng chức 

năng, khoa, 

TYT 

Tổ chức 

hội nghị, 

giao ban, 

họp tuần 

Trong năm 

2022 

III 
Cải cách thủ tục 

hành chính 

    

1 

Cập nhật, thống kê 

các TTHC thuộc phạm 

vi chức năng của 

TTYT để triển khai 

thực hiện 

Bộ phận 

Văn thư, 

các phòng 

chức năng 

Bộ phận văn 

thư, các đơn vị 

thuộc TTYT 

Các thủ 

tục hành 

chính 

Thường 

xuyên 

2 

Niêm yết công khai, 

công bố các thủ tục 

hành chính thuộc phạm 

vị của đơn vị 

Phòng 

TCHC, 

TCKT, KH-

NV-ĐD,  

Bộ phận Văn 

thư, các đơn vị 

trực thuộc 

Các thủ 

tục hành 

chính 

Thường 

xuyên 

3 

Tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị 

của các tổ chức, cá 

nhân về giải quyết thủ 

tục hành chính, dịch vụ 

hành chính công 

Bộ phận 

tiếp công 

dân, các 

phòng 

phòng chức 

năng  

Các phòng chức 

năng, khoa, 

TYT 

Báo cáo 

tổng hợp 

phản ánh, 

kiến nghị 

 

Trong năm 

2022 

IV Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

1 Tiếp tục rà soát, bổ sung 

quy chế làm việc của đơn 

vị và các phòng chức 

năng, các đơn vị thuộc 

TTYT 

 

Phòng 

TCHC 

Các phòng 

chức năng, 

đơn vị trực 

thuộc 

Quyết 

định của 

Trung tâm 

Y tế 

Trong năm 

2022 

2 Tham mưu, đề xuất việc 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các 

chức danh trưởng, phó, 

điều dưỡng trưởng các đơn 

vị thuộc TTYT 

 

Phòng 

TCHC 

Các phòng 

chức năng, các 

đơn vị trực 

thuộc 

Kế hoạch, 

Tờ trình 

của TTYT 

Trong năm 

2022 

V Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

 

1 

Xây dựng kế hoạch tinh 

giản biên chế năm theo 

quy định 

Phòng Tổ 

chức hành 

chính 

Các phòng 

chức năng và 

các đơn vị trực 

thuộc 

Kế hoạch 

của TTYT 

Trước tháng 

9 năm trước 

và tháng 3 

năm sau 

2 Xây dựng kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

Phòng Tổ 

chức hành 

Các phòng 

chức năng và 

các đơn vị trực 

Kế hoạch 

của TTYT 

Qúy I/2022 

và bổ sung  
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viên chức chính thuộc 

VI Cải cách tài chính công 

1 Thực hiện chế độ tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về tài 

chính và kinh phí quản lý 

hành chính theo quy định 

pháp luật 

Phòng Tài 

chính kế 

toán 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trung tâm Y 

tế 

Báo cáo 

của TTYT 

theo quy 

định 

Qúy I/2022 

và thực hiện 

trong năm 

2022 

2 Bổ sung, hoàn thiện các 

Quy định cơ chế tự chủ 

đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy 

định 

 

Phòng Tài 

chính kế 

toán 

 

Các đơn vị 

trược thuộc 

TTYT 

Báo cáo 

của TTYT 

theo định 

kỳ, quy 

định 

 

Trong năm 

2022 

VII Hiện đại hóa nền hành chính 

1 Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong 

quản lý, điều hành; nâng 

cấp, duy trì việc ứng dụng 

Công nghệ thông tin trong 

khám chữa bệnh từ tuyến 

huyện đến TYT xã 

 

Phòng Kế 

hoạch – 

Nghiệp vụ 

- Điều 

dưỡng 

Các phòng 

chức năng, các 

đơn vị trực 

thuộc TTYT 

Thống kê, 

báo cáo số 

liệu trùng 

khớp, hệ 

thống 

thông suốt 

 

Thường 

xuyên 

2 Duy trì, phát triển thực 

hiện nội dung “Bộ tiêu chí 

chất lượng bệnh viện Việt 

Nam”, kiểm tra, đánh giá 

định kỳ 

Phòng Kế 

hoạch – 

Nghiệp vụ 

- Điều 

dưỡng 

Các phòng 

chức năng, các 

đơn vị trực 

thuộc TTYT 

Bộ đánh 

giá các 

tiêu chí 

chất lượng 

của TTYT 

Hàng quý 

3 Duy trì, sử dụng Trang 

thông tin điện tử TTYT; 

thực hiện đúng quy trình 

quản lý, áp dụng văn 

phòng điện tử tiến tới kết 

nối liên thông đến các 

phòng liên quan 

Phòng Kế 

hoạch – 

Nghiệp vụ 

- Điều 

dưỡng, Bộ 

phận Văn 

thư lưu trữ 

cơ quan 

Các phòng 

chức năng, các 

đơn vị trực 

thuộc TTYT 

Các trang 

thiết bị 

phương 

tiện kỹ 

thuật để 

triển khai 

thực hiện 

Trong năm 
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