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Số: 1870 /BC-YTVN

Vạn Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công tác cải cách hành chính năm 2021
Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;
- UBND huyện Vạn Ninh.

Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-SYT ngày 30/01/2021 của Sở Y tế Khánh
Hòa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của Sở Y
tế. Trung tâm Y tế Vạn Ninh báo cáo việc triển khai thực hiện công tác cải cách
hành chính quí năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Đính kèm Phụ lục Bảng tổng hợp kết quả thực hiện)
1. Công tác chỉ đạo, quản lý triển khai thực hiện
Đã triển khai thực hiện và hoàn thành 7/7 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như
sau:
- Đã xây dựng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính số 210/KH-YTVN
ngày 18/02/2021 trong đó xác định rõ các mục tiêu, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm
trên 07 lĩnh vực cải cách hành chính, phân công cụ thể cho các phòng chức năng
nhằm tạo sự chủ động trong việc triển khai thực hiện.
- Đã xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC số 602/KH-YTVN ngày
21/5/2021 và đã tiến hành kiểm tra 100% các đơn vị theo báo cáo kết quả kiểm tra
công tác CCHC số 792/BC-YTVN ngày 05/7/2021 của TTYT.
- Đã xây dựng ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC số 439/KH-YTVN
ngày 09/4/2021 và đã thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong các buổi giao ban,
phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị và hệ thống loa đài của TTYT.
- Đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác CCHC theo Quyết định số
47/QĐ-YTVN ngày 18/02/2021 của Trung tâm Y tế.
- Tiếp tục thực hiện quy chế thi đua, khen thưởng theo Quyết định số
259/QĐ-YTVN ngày 22/7/2020 của Trung tâm Y tế.
- Đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 147/KH-YTVN ngày 29/01/2021 về
đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2021 theo Chỉ thị số
12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND Tỉnh Khánh Hòa; Thông báo số
1860/TB-YTVN ngày 23/11/2021 về việc thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất
lượng CBVC-NLĐ Trung tâm Y tế.

- Đã tổng kết công tác CCHC năm 2020 lồng ghép trong tổng kết năm của
đơn vị theo Báo cáo Công tác y tế năm 2020 số: 79/BC-YTVN ngày 15/01/2021.
2. Cải cách thể chế
Đã hoàn thành 05/05 nhiệm vụ, cụ thể như sau:
- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 113/KH-YTVN ngày 22/01/2021 về
Triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng
tới sự hài lòng của người bệnh”.
- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 552/KH-YTVN ngày 11/5/2021 về
phát triển nguồn nhân lực năm 2021 và định hướng giai đoạn 2022-2023; Công văn
số 1290/YTVN-TCHC ngày 09/9/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển
nguồn nhân lực năm 2021.
- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 102/KH-YTVN ngày 20/01/2021 về
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 192/KH-YTVN ngày 08/02/2021 về
theo dõi thi hành pháp luật năm 2021.
- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 551/KH-YTVN ngày 11/5/2021 về
kiểm soát thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng qui định.
3. Cải cách thủ tục hành chính
Đã hoàn thành 02/02 nhiệm vụ, cụ thể như sau:
- Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành
chính và thủ tục hành chính. Trong năm 2021, TTYT không có đơn thư phản ánh,
kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính và TTHC.
- Duy trì thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá
nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính và thủ tục hành chính. Tiếp tục thực
hiện Quyết định số 475/QĐ-YTVN ngày 29/12/2018 của TTYT Vạn Ninh về việc
Ban hành quy trình mở hòm thư góp ý của Bệnh viện đa khoa Vạn Ninh và Quyết
định số 384/QĐ-YTVN ngày 03/11/2020 của TTYT Vạn Ninh về việc ban hành
Quy chế sử dụng phần mềm để theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến
phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế (19009095).
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
Đã hoàn thành 04/04 nhiệm vụ, cụ thể như sau:
- Tiếp tục thực hiện Đề án số 934/ĐA-YTVN ngày 18/11/2016 của TTYT về
việc kiện toàn tổ chức hoạt động TTYT Vạn Ninh và Quyết định số 2201/QĐUBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại TTYT Vạn
Ninh.
- Tiếp tục duy trì Quy chế làm việc của Trung tâm Y tế ban hành kèm theo
Quyết định số 320/QĐ-YTVN ngày 21/9/2018 của TTYT.

- Đã xây dựng và ban hành đề án vị trí việc làm số: 40/ĐA-YTVN ngày
07/01/2021.
- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 230/KH-TTYT-CAH ngày
25/02/2021 về triển khai thực hiện Quy chế Phối hợp về công tác đảm bảo an ninh,
trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức và người
lao động
Đã triển khai thực hiện và hoàn thành 8/8 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như
sau:
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc.
Trong năm 2021 bổ nhiệm 04 CBVC (2 Phó khoa, 1 KTV trưởng, 1 Phó trưởng
trạm); bổ nhiệm lại 04 CBVC (1 Phó trưởng phòng, 1 Trưởng phòng, 2 Điều dưỡng
trưởng).
- Rà soát và bố trí, phân công nhiệm vụ theo vị trí việc làm thực hiện theo Đề
án vị trí việc làm số: 40/ĐA-YTVN ngày 07/01/2021.
- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo Kế hoạch số 240/KH-YTVN
ngày 01/3/2021 về việc phát động phong trào thi đua CCHC năm 2021 và Quy chế
thi đua khen thưởng theo quyết định số 259/QĐ-YTVN ngày 22/7/2020.
- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 199/KH-YTVN ngày 09/02/2021
về đào tạo và học tập năm 2021 của TTYT Vạn Ninh; Công văn 1149/YTVNTCHC ngày 23/8/2021 về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo và học tập năm 2021.
- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 112/KH-YTVN ngày 22/01/2021 về
chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý. Báo cáo số: 1700/BC-YTVN ngày 03/11/2021 về kết quả thực hiện
chuyển đổi vị trí công tác năm 2021.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện nội quy đơn vị theo Quy chế làm việc của Trung
tâm Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-YTVN ngày 21/9/2018 của
TTYT.
- Rà soát cập nhật kịp thời thông tin cán bộ, công chức, viên chức trên phần
mềm quản lý cán bộ, công chức.
- Đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-YTVN ngày 17/6/2021 về việc ban
hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức.
6. Cải cách tài chính công
Đã triển khai thực hiện và hoàn thành 4/4 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như
sau:
- Đã ban hành Quyết định số 495/QĐ-YTVN ngày 31/12/2020 về việc ban
hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản.

- Tiếp tục thực hiện Phương án số 204/PA-YTVN ngày 26/02/2020 về tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ về Tài chính đối với sự nghiệp
công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ giai
đoạn năm 2020-2022.
- Ban hành Quyết định số 110/QĐ-YTVN ngày 09/4/2021 về việc công bố
công khai dự toán NSNN năm 2021 và thanh quyết toán NSNN năm 2020 của
TTYT.
- Báo cáo kết quả tiết kiệm chi theo Bảng xác định kết quả tiết kiệm chi năm
2020 số 136/YTVN-TCKT ngày 29/01/2021 và Công văn số 1867/YTVN-TCKT
ngày 24/11/2021 về việc xác định kết quả tiết kiệm chi 9 tháng đầu năm 2021.
7. Hiện đại hóa hành chính
Đã hoàn thành 03/03 nhiệm vụ, cụ thể như sau:
- Thực hiện việc xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý, điều hành văn bản điện tử
Eoffice.
- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 120/KH-YTVN ngày 27/01/2021 về
khảo sát sự hài lòng của người bệnh năm 2021.
Trong Quý III/2021 Phòng Điều dưỡng, Phòng TCHC đã tổ chức khảo sát,
đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ y tế tại đơn vị:
+ Đối với người bệnh Ngoại trú tỉ lệ hài lòng đạt 94,48% (Quí II: 93.66%
tăng 0.82%).
+ Đối với người bệnh Nội trú tỉ lệ hài lòng đạt 93,74% (Quí II: 93.06% tăng
0,68%).
+ Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế về môi trường làm việc 77.6%
- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 374/KH-YTVN ngày 29/3/2021 về ứng
dụng CNTT năm 2021 của TTYT.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Trung tâm Y tế, xem cải cách hành
chính là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.
- Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, có tinh thần học hỏi,
khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
2. Khó khăn
- Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác CCHC ở Trung tâm vẫn
còn một số hạn chế, nguyên nhân là công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về
CCHC cho CBVC-NLĐ chưa thường xuyên, liên tục.
- Còn sử dụng nhiều phần mềm quản lý gây khó khăn và mất thời gian cho
người thực hiện.

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 nên nguồn thu của đơn vị giảm ảnh hưởng
đến việc thực hiện tự chủ của đơn vị.
3. Kiến nghị
- Tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho
CCVC-NLĐ chuyên trách làm công tác CCHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để
chương trình CCHC Nhà nước được hiệu quả hơn.
- Nên thống nhất sử dụng chung một phần mềm trong quản lý công tác y tế.
V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022
Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm
2022.
Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2022.
Trung tâm Y tế Vạn Ninh kính báo./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên (VBĐT);
- Ban Giám đốc TTYT Vạn Ninh (VBĐT);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc (VBĐT);
- Lưu: VT, TCHC.

Đồng Văn Chương

PHỤ LỤC
Bảng tổng hợp kết quả thực hiện
(Kèm theo Báo cáo số: 1870 /BC-YTVN ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế Vạn Ninh)
TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm/hoạt động

Trách nhiệm
thực hiện

Phân công và cách thức thực hiện

I. CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CCHC: Đã thực hiện 6/7 nhiệm vụ
Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
phòng thuộc Trung tâm xây dựng kế
Phòng Tổ chứchoạch CCHC, tổ chức thực hiện kế
Hành chính
hoạch và báo cáo kết quả thực hiện
theo quy định.
Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
phòng thuộc Trung tâm xây dựng kế
Phòng Tổ chức- hoạch kiểm tra CCHC, tổ chức kiểm tra
theo kế hoạch và báo cáo kết quả theo
Hành chính
quy định

1

Kế hoạch CCHC số
Xây dựng Kế hoạch CCHC năm
210/KH-YTVN
ngày
2021
18/02/2021

2

- Kế hoạch kiểm tra CCHC
số 602/KH-YTVN ngày
21/5/2021
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra
- Báo cáo kết quả kiểm tra
CCHC
công tác CCHC số 792/BCYTVN ngày 05/7/2021 của
TTYT

3

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
Phòng
Tổ
chứcKế hoạch tuyên truyền
phòng thuộc Trung tâm xây dựng kế
Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền
Hành chính
CCHC số 439/KH-YTVN
hoạch tuyên truyền CCHC, tổ chức
CCHC
ngày 09/4/2021
thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả
thực hiện theo quy định.

4

Kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC, sửa
đổi, bổ sung quy chế hoạt động
của Ban chỉ đạo thực hiện CCHC
(nếu có sự thay đổi)

5

Sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua Tiếp tục thực hiện Quy chế Phòng Tổ chức- Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
khen thưởng (nếu có sự thay đổi) thi đua, khen thưởng theo
Hành chính
phòng thuộc Trung tâm xây dựng sửa

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
- Quyết định số 47/QĐPhòng Tổ chức- phòng thuộc Trung tâm xây dựng sửa
YTVN ngày 18/02/2021 về
Hành chính
đổi bổ sung quy chế hoạt động của Ban
việc kiện toàn Ban chỉ đạo
chỉ đạo thực hiện CCHC, tổ chức thực
CCHC
hiện theo quy định.

6

Đánh giá, phân loại cán bộ công
chức, viên chức và người đứng
đầu, bình xét thi đua-khen thưởng
theo Chỉ thị số 12/CT-UBND
ngày 26/5/2017

7

Tổng kết công tác CCHC năm
2020 (lồng ghép trong tổng kết
năm của TTYT)

Quyết định số 259/QĐYTVN ngày 22/7/2020 của
Trung tâm Y tế.
1. Thông báo số 1860/TBYTVN ngày 23/11/2021 về
việc thông báo kết quả đánh
giá, xếp loại chất lượng
CBVC-NLĐ Trung tâm Y
Phòng Tổ chứctế.
Hành chính
2. Kết quả đánh giá, xếp
hạng công tác CCHC của
đơn vị năm 2020 đạt loại:
Tốt (theo Quyết định số
1088/QĐ-SYT
ngày
10/12/2020)
Báo cáo công tác y tế năm
Phòng Tổ chức2020 số: 79/BC-YTVN
Hành chính
ngày 15/01/2021

đổi bổ sung quy chế thi đua khen
thưởng, tổ chức thực hiện theo quy
định

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
phòng thuộc Trung tâm xây dựng Kế
hoạch đánh giá, phân loại cán bộ công
chức, viên chức và người đứng đầu,
bình xét thi đua-khen thưởng theo Chỉ
thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017
của UBND Tỉnh Khánh Hòa, tổ chức
thực hiện theo quy định.

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
phòng chức năng thực hiện

II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ: Đã thực hiện 5 /5 nhiệm vụ

1

2

Xây dựng Kế hoạch triển khai
thực hiện Đổi mới phong cách,
thái độ phục vụ của cán bộ y tế
hướng tới sự hài lòng của người
bệnh huyện Vạn Ninh năm 2020

Xây dựng Kế hoạch đào tạo phát
triển nguồn nhân lực ngành y tế

Kế hoạch số 113/KHYTVN ngày 22/01/2021 về
Triển khai thực hiện “Đổi
Phòng Tổ chứcmới phong cách, thái độ
Hành chính
phục vụ của cán bộ y tế
hướng tới sự hài lòng của
người bệnh”.
1. Kế hoạch số 552/KHYTVN ngày 11/5/2021 về
phát triển nguồn nhân lực
Phòng Tổ chứcnăm 2021 và định hướng
Hành chính
giai đoạn 2022-2023.
2.
Công
văn
số
1290/YTVN-TCHC ngày

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
phòng chức năng để xây dựng Kế
hoạch

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
phòng chức năng để xây dựng Kế
hoạch

3

4

5

09/9/2021 về việc điều
chỉnh kế hoạch phát triển
nguồn nhân lực năm 2021.
Kế hoạch số 102/KHPhòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
Xây dựng Kế hoạch công tác
YTVN ngày 20/01/2021 về Phòng Tổ chức- phòng chức năng để xây dựng Kế
phòng chống tham nhũng năm
công tác phòng, chống tham
Hành chính
hoạch và báo cáo theo quy định
2021
nhũng năm 2021.
Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
Kế hoạch số 192/KHphòng thuộc Trung tâm xây dựng kế
Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình YTVN ngày 08/02/2021 về Phòng Tổ chứchoạch tổ chức thực hiện kế hoạch và
hình thi hành pháp luật năm 2021 theo dõi thi hành pháp luật
Hành chính
báo cáo kết quả thực hiện theo quy
năm 2021.
định
Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
Kế hoạch số 551/KHphòng thuộc Trung tâm xây dựng kế
Xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ YTVN ngày 11/5/2021 về Phòng Tổ chứchoạch tổ chức thực hiện kế hoạch và
tục hành chính
kiểm soát thủ tục hành
Hành chính
báo cáo kết quả thực hiện theo quy
chính
định

III. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Đã thực hiện 2/2 nhiệm vụ

1

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá
nhân, tổ chức đối với các quy định
hành chính và thủ tục hành chính

2

Duy trì thực hiện quy trình tiếp
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
của cá nhân, tổ chức đối với các
quy định hành chính và TTHC đã
ban hành.

1. Báo cáo số 1781/BCYTVN ngày 12/11/2021 về
kết quả thực hiện hòm thư
góp ý năm 2021
Phòng Tổ chứcHành chính
2. Báo cáo số 1782/BCYTVN ngày 12/11/2021 về
kết quả thực hiện Đường
dây nóng năm 2021
1. Quyết định 475/QĐYTVN ngày 29/12/2018 về
việc Ban hành quy trình mở Phòng Tổ chứchòm thư góp ý của Bệnh
Hành chính
viện đa khoa Vạn Ninh.
2. Quyết định 384/QĐ-

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
đơn vị thuộc và trực thuộc Trung tâm
công khai số điện thoại đường dây
nóng của ngành để tiếp nhận phản ánh,
kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy
định hành chính.

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
phòng thuộc Trung tâm duy trì thực
hiện quy trình tiếp nhận, xử lý phản
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối
với các quy định hành chính và TTHC,
báo cáo kết quả theo quy định

IV. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1

Chỉ đạo và thực hiện chấp hành
quy định pháp luật về quản lý, sử
dụng ngân sách

2

Tiếp tục duy trì Quy chế làm việc
của Trung tâm Y tế

3

Tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện
đề án vị trí việc làm; rà soát đề
xuất điều chỉnh, bổ sung vị trí việc
làm (nếu có thay đổi, bổ sung)

4

Xây dựng Kế hoạch thực hiện quy
chế phối hợp

YTVN ngày 03/11/2020 về
việc ban hành Quy chế sử
dụng phần mềm theo dõi,
tiếp nhận và xử lý ý kiến
phản ánh của người dân qua
tổng đài trực đường dây
nóng
Đã thực hiện 4/4 nhiệm vụ
Tiếp tục thực hiện Đề án số
934/ĐA-YTVN, ngày 18
tháng 11 năm 2016 của
Trung tâm Y tế về việc kiện
toàn tổ chức hoạt động
Trung tâm Y tế Vạn Ninh
Quyết định số 320/QĐYTVN ngày 21/9/2018 về
việc ban hành Quy chế làm
việc của Trung tâm Y tế
Đã xây dựng và ban hành
đề án vị trí việc làm số:
40/ĐA-YTVN
ngày
07/01/2021
Kế hoạch số 230/KHTTYT-CAH
ngày
25/02/2021 về triển khai
thực hiện Quy chế Phối hợp
về công tác đảm bảo an
ninh, trật tự tại các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
Phòng Tổ chức- đơn vị, thuộc, trực thuộc Trung tâm
Hành chính
xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ
máy của đơn vị trình Sở Y tế.
Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
Phòng Tổ chức- phòng thuộc Trung tâm xây dựng quyết
Hành chính
định ban hành Quy chế làm việc của Sở
Y tế và tổ chức thực hiện.
Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
Phòng Tổ chức- phòng thuộc Trung tâm rà soát đề xuất
Hành chính
điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm phù
hợp với tình hình đơn vị trình Sở Y tế.

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
Phòng Tổ chứcphòng thuộc Trung tâm ban hành Quy
Hành chính
chế phối hợp và tổ chức thực hiện.

V. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBVC-LĐ: Đã thực hiện 8/8 nhiệm vụ
1

Rà soát việc thực hiện quy định về Trong năm 2021 bổ nhiệm Phòng Tổ chức- Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
Hành chính
04 CBVC (2 Phó khoa, 1
đơn vị thuộc, trực thuộc Trung tâm rà

KTV trưởng, 1 Phó trưởng
trạm); bổ nhiệm lại 04
CBVC (1 Phó trưởng
phòng, 1 Trưởng phòng, 2
Điều dưỡng trưởng)

2
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soát triển khai thực hiện.

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
Đề án vị trí việc làm số:
ngày Phòng Tổ chức- đơn vị, thuộc, trực thuộc Trung tâm rà
Tiếp tục rà soát và bố trí, phân 40/ĐA-YTVN
soát và bố trí, phân công nhiệm vụ theo
công nhiệm vụ theo vị trí việc làm 07/01/2021.
Hành chính
vị trí việc làm, tổ chức thực hiện và báo
cáo kết quả theo quy định.
1. Kế hoạch số 240/KHYTVN ngày 01/3/2021 về
việc phát động phong trào
Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
Kế hoạch triển khai công tác thi thi đua CCHC năm 2021.
Phòng Tổ chức- đơn vị, thuộc, trực thuộc Trung tâm
đua khen thưởng.
Hành chính
xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện
2. Quyết định số 259/QĐvà báo cáo kết quả theo quy định.
YTVN ngày 22/7/2020 về
việc ban hành Quy chế thi
đua khen thưởng.
Quyết định số 180/QĐPhòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
Hướng dẫn và tổ chức thực hiện YTVN ngày 17/6/2021 về
đơn vị thuộc và trực thuộc Trung tâm
Phòng Tổ chứcđánh giá cán bộ, công chức, viên việc ban hành Quy chế đánh
Hướng dẫn và tổ chức thực hiện đánh
Hành chính
chức
giá, xếp loại chất lượng
giá cán bộ, công chức, viên chức, báo
công chức, viên chức.
cáo kết quả thực hiện theo quy định.
- Kế hoạch số 199/KHYTVN ngày 09/02/2021 về
đào tạo và học tập năm
Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
2021 của TTYT Vạn Ninh.
đơn vị, thuộc, trực thuộc Trung tâm
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán
Phòng Tổ chức- Công văn 1149/YTVNchức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức
bộ, công chức, viên chức
Hành chính
TCHC ngày 23/8/2021 của
thực hiện và báo cáo kết quả theo quy
định.
TTYT về việc điều chỉnh
Kế hoạch đào tạo và học tập
năm 2021.
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1. Kế hoạch số 112/KHYTVN ngày 22/01/2021 về
chuyển đổi vị trí công tác
đối với công chức, viên
Rà soát triển khai Kế hoạch
chức không giữ chức vụ
chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo, quản lý.
Phòng Tổ chứcHành chính
công chức, viên chức không giữ
2. Báo cáo số: 1700/BCchức vụ lãnh đạo, quản lý
YTVN ngày 03/11/2021 về
kết quả thực hiện chuyển
đổi vị trí công tác năm
2021.

7

Quyết định số 320/QĐTiếp tục tổ chức thực hiện nội quy YTVN ngày 21/9/2018 về
Phòng Tổ chứcđơn vị đã được ban hành, điều việc ban hành Quy chế làm
Hành chính
chỉnh bổ sung (khi có nhu cầu)
việc của Trung tâm Y tế.

Cập nhật kịp thời thông tin
Rà soát cập nhật kịp thời thông tin
cán bộ, công chức, viên
cán bộ, công chức, viên chức trên
8
chức trên phần mềm Quản
phần mềm Quản lý cán bộ; công
lý cán bộ, công chức hàng
chức
tháng.
VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG: Đã thực hiện 4/4 nhiệm vụ
Quyết định số 110/QĐYTVN ngày 09/4/2021 về
Chỉ đạo và thực hiện chấp hành việc công bố công khai dự
1 quy định pháp luật về quản lý, sử toán NSNN năm 2021 và
dụng ngân sách
thanh quyết toán NSNN
năm 2020 của TTYT.

2

Thực hiện tiết kiệm chi phí hành Bảng xác định kết quả tiết
chính từ 10% trở lên.
kiệm chi số 136/YTVNTCKT ngày 29/01/2021 và
Công văn số 1867/YTVN-

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
phòng chức năng và Khoa DượcVTTTBYT xây dựng kế hoạch, tổ chức
thực hiện và báo cáo kết quả theo quy
định.

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với đơn
vị thuộc, trực thuộc tiếp tục tổ chức
thực hiện nội quy cơ quan đã được ban
hành, điều chỉnh bổ sung khi có sự thay
đổi.
Phòng TCHC phối hợp với các phòng
chức năng rà soát cập nhật kịp thời
Phòng Tổ chứcthông tin cán bộ,CC-VC trên phần
Hành chính
mềm quản lý cán bộ, công chức; báo
cáo kết quả thực hiện theo quy định

Phòng Tài
chính-Kế toán

Phòng TCKT chủ trì, phối hợp với các
phòng chức năng xây dựng văn bản chỉ
đạo, thực hiện chấp hành quy định
pháp luật về quản lý, sử dụng ngân
sách.

Phòng Tài
chính-Kế toán

Phòng TCKT chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan thực hiện

TCKT ngày 24/11/2021 về
việc xác định kết quả tiết
kiệm chi 9 tháng đầu năm
2021.

3

Quyết định số 495/QĐTăng cường công tác quản lý, sử YTVN ngày 31/12/2020 về
việc ban hành Quy chế quản
dụng tài sản tại đơn vị
lý, sử dụng tài sản.

Phòng Tài
chính-Kế toán

Phòng TCKT chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan thực hiện

4

Phương án số 204/PAYTVN ngày 26/02/2020 về
tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Chỉ đạo rà soát, tổ chức thực hiện về thực hiện nhiệm vụ về
đề án đổi mới cơ chế hoạt động, Tài chính đối với sự nghiệp
cơ chế tài chính của các đơn vị công lập theo Nghị định số
trực thuộc đã được phê duyệt
43/2006/NĐ-CP
ngày
25/4/2006 của Chính phủ
giai đoạn năm 2020-2022.

Phòng Tài
chính-Kế toán

Phòng TCKT chủ trì, phối hợp với các
phòng chức năng và các đơn vị liên
quan thực hiện.

VII. HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH: Đã thực hiện 3/3 nhiệm vụ

1

2

3

Duy trì tổ chức thực hiện đẩy
mạnh triển khai ứng dụng CNTT
trong tất cả các hoạt động y tế:
quản lý, chuyên môn và trọng tâm
trong công tác khám bệnh, chữa
bệnh, thanh toán BHYT
Tiếp tục thực hiện Hệ thống quản
lý, điều hành văn bản điện tử
Eoffice

Phòng KHNV chủ trì, phối hợp với các
Kế hoạch số 374/KH-YTVN
phòng chức năng và các đơn vị liên
Phòng Kế hoạch
ngày 29/3/2021 về ứng dụng
quan tổ chức thực hiện việc ứng dụng
nghiệp vụ
CNTT năm 2021 của TTYT.
CNTT trong hoạt động CCHC và báo
cáo cáo kết quả thực hiện theo quy định

Phòng TCHC chủ trì, phối hợp với các
Xử lý văn bản trên phần Phòng Tổ chứcđơn vị, thuộc, trực thuộc Trung tâm tổ
mềm Eoffice
Hành chính
chức triển khai thực hiện.
1. Kế hoạch số 120/KHTổ chức Khảo sát, đánh giá sự hài YTVN ngày 27/01/2021 về Phòng Tổ chức- Phòng Điều Dưỡng, Phòng TCHC chủ
lòng của người bệnh đối với dịch khảo sát sự hài lòng của
Hành chính,
trì, phối hợp với đơn vị thuộc TTYT, tổ
vụ y tế tại đơn vị; của CBVC- người bệnh năm 2021.
Phòng Điều
chức triển khai, báo cáo kết quả thực
NLĐ đối với đơn vị
dưỡng
hiện theo quy định
2. Báo cáo số: 405/BC-

YTVN ngày 06/4/2021; Báo
cáo số: 807/BC-YTVN ngày
07/7/2021; Báo cáo số:
1522/BC-YTVN
ngày
11/10/2021 về kết quả khảo
sát, đánh giá sự hài lòng của
người bệnh ngoại trú và nội
trú quí I,II.III năm 2021.
3. Báo cáo số 1230/BCYTVN ngày 31/8/2021 về
kết quả khảo sát sự hài lòng
của nhân viên năm 2021.

